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L
a nova política exterior
d’Obama fa que tornem a
sentir parlar dels talibans.
Quan l’any 1996 aquests

integristes barbuts van assaltar Kabul,
el seu nom va saltar a la premsa
planetària. Els atemptats islamistes de
les Torres Bessones en van consolidar
la fama macabra. En àrab talaba vol
dir estudiar, i se’n deriva talib
(estudiant); en plural, el nominatiu fa
talibun, el genitiu talibin i l’acusatiu
taliban. Els barbuts en qüestió parlen
en paixtu, una de les moltes variants
afganeses del persa i el seu taliban és
el plural de talib (estudiant). Cada
llengua occidental va adaptar-ho com
va poder. En català, potser per
analogia angelical amb serafins i
querubins –de l’hebreu seraf i querub–
es va optar per talibà-ana. Doncs bé,
l’amabilitat de l’excel·lent traductor
Xavier Pàmies m’ha permès descobrir
que Joan Coromines recull un ús
català molt anterior de taliban. A
l’entrada Talabard (cinyell) del volum
VIII (1988) del seu Diccionari, trobem
que taliban era un “faldar de la
camisa” en una zona d’Urgell i remata:
“Amades ho troba en el Segre mitjà,
on, per aquesta raó, anomenen
talibans els habitants com a motiu
ètnic”. Au.❋

Si la tragèdia grega –i el
món clàssic en general–
ha travessat indemne i
reforçat el pas dels

temps és perquè la seva jerar-
quia de valors els fa comprensi-
bles i fins i tot adequats, mal que
de maneres i per motius dife-
rents, per qualsevol civilització,
fins i tot per les més primàries i
decadents.

Dit d’una altra manera, si els
clàssics –fins a Shakespeare, fins
a Stendhal, fins a Dostoievski–
ens continuen servint (i serviran
molt probablement als mons que
hagin de venir), és perquè no són
històries de bons i dolents.
Aquestes eren les de la religió, i

avui els melodrames bíblics no
és que no tinguin cabuda en el
món, sinó que, cal reconèixer-ho,
han caigut força avall en el ràn-
quing. La grandesa dels clàssics
és que fins i tot el personatge
més dolent –per això en diem
tragèdies–, fins i tot Ricard III, té
la seva justificació, té una raó per
als seus actes que només des del
tòpic en direm despietats, una
raó provinent d’una profunda es-
cletxa interior.

Clitemnestra és una heroïna a
qui ha correspost un paper in-
grat. Germana quadrigèmina de
Càstor, Pòl·lux i Helena, és en re-
alitat tan sols bessona del pri-
mer, ja que Tindàreu els va en-

gendrar amb Leda alhora que
Zeus –l’escena és famosa per les
imatges de tots els temps– en-
gendrava Pòl·lux i Helena meta-
morfosejat en cigne. Ser la bes-
sona de la dona més bonica i de-
sitjada del moment, i encara
emblema de l’atractiu i la belle-
sa de tots els temps, no pot ser
un punt de partida adequat per
tirar endavant una vida plàcida i
gratificant. Agamèmnon ja havia
mort el seu primer espòs –un tal
Tàntal que no té relació amb el
que s’ha fet cèlebre pel seu su-
plici– i els seus fills, i s’hi casa
obligat pels Dioscurs.

La tragèdia continua: el que
de debò no pot perdonar Cli-

temnestra a Agamèmnon és el
sacrifici d’Ifigènia camí de Troia,
també conegut per tots. L’adul-
teri de l’heroïna amb Egist –que
porta per epítet sense tara– és
d’ordre clarament venjatiu, i la
seva peripècia, que té la virtut
de despertar les simpaties del
lector justament per la falta de
raons objectives per fer-ho
–poc agraciada, espoliada, cor-
nuda–, culmina amb l’assassinat
d’Agamèmnon, rei que ha que-
dat per a la iconografia com
una mena de dèspota pretensi-
ós, desconsiderat i egòlatra.
Orestes venjarà la mort del seu
pare, en una clara prefiguració
de la història de Hamlet.❋

El més
important:
l’impacte
que una
poesia

deixa en
el lector,
enllà de

tota
anàlisi

E
ls he parlat aquests dies últims del
grandíssim poeta Josep Carner i
de l’anàlisi que van fer de la seva
poesia uns quants professionals.
Però m’he deixat al tinter potser la
part o l’aspecte més important
(ara els entranyables xitxarel·los
playstation es deuen preguntar

què vol dir «m’he deixat al tinter»; i els atabalats
adults tempusfugit no entendrem mai per què fan
aquesta pregunta tan innocent, perquè ens costa
d’entendre que ells han nascut en una altra galàxia):
l’impacte que una poesia, un vers, deixa en el lector,
enllà i enfora de tota anàlisi.

Jo al Nabí no hi arribo, els ho confesso. Em
sobrepassa. Diuen que Carner no era sant de la
devoció de Riba, però que aquest es va quedar
«convençut» quan li va caure a les mans aquest
impressionant poema. I és que Riba era, en certa
manera, de la mateixa fusta, d’una fusta adusta,
que diria la vaca suïssa; i també em sobrepassa
la major part de la poesia del gran hel·lenista.

A mi em va més bé la poesia que almenys
sembla més senzilla, que tens la sensació que
l’entens de contingut i de ritme, que se
t’enganxa a la memòria: «Oh gent que per les
feixes daurades feu camí! / Em sobta com un vi
/ la força tota vella i humil que ens agermana»
(«Retorn a Catalunya»). Com a tothom, em plau
de trobar algun vers de contingut filosòfic o
malenconiós: «un àngel trist amb el seu glavi
tort» («De lluny estant»), «Els homes som
migradament divins» («Les fulles de l’abril»),

«Les ombres dels qui passen són tan primes /
que un hom comença a creure que se’n va»
(«Plany de febrer»), «Tot és follia, / córrer i
estar, vetllar i dormir» (Nabí).

Però potser m’interessen més els versos una
mica èpics: «–No sigui la primera tallada de
ningú! / A tu, la lluna roja, la llenço en sacrifici»
(«Eglé i la síndria»), «Veig l’últim monument en
l’enderroc» («Cor fidel»). I els que contenen algun
petit miracle lingüístic: «oh fill de terra cor-
entenebrida» (Nabí). O les joguines com la que va
escriure als vint anys a la naixença d’Àngela
Florència, filla de J. Rosselló de Son Forteza
(1904): «El pare s’admira de com ell tan gran /
encara sab fer coses tan petites».

Però sobretot em vénen i revenen a la
pensa i als llavis les meravelles líriques,
perfectes i rodones, com aquesta: «Per una vela
en el mar blau / daria un ceptre; / per una vela
en el mar blau, / ceptre i palau. / --- / Per una
flor de romaní / l’amor daria; / per una flor de
romaní / l’amor doní» («Canticel»). Un vers com
aquests és alhora una síntesi de la potència
d’una llengua, la lliçó més sàvia de lingüística.
També jo, poeta, daria per un vers així «el tros
que em resta, mig romput, / de joventut». O
com la «Cançoneta incerta»: «Aquest camí tan
fi, tan fi , / ¿qui sap on mena? / ¿És a la vila o
és al pi / de la carena? / Un lliri blau, color de
cel, / diu: –Vine, vine–. / Però: –No passis!– diu
un vel / de teranyina. / --- / ¿Qui sabrà mai
aquest camí / a què em convida? / I és camí
incert cada matí, / n’és cada vida».❋
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Aquestcamí tan fi, tan fi...
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