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MOTACIONS

E
n plena Setmana Santa llegeixo
amb fruïció el volum Novetats
del diccionari, publicat per
l’Institut d’Estudis Catalans per

justificar l’addició i supressió d’articles,
entrades i subentrades a la segona
edició del DIEC. Em crida especialment
l’atenció l’esforç per adequar les
subentrades del substantiu família a les
noves realitats de convivència. Hi ha
definicions que encara fan ferum de
pintura per a la família nuclear, la
monoparental o l’extensa, però la
definició més complexa és la
corresponent a la família dita
matrifocal: “Família formada per una o
més dones adultes emparentades i la
seva descendència, dins la qual els
esposos, companys sexuals, pares i
genitors no són residents
permanents”. La descripció podria
semblar pensada per abastar les
parelles de lesbianes amb fills al seu
càrrec, però en realitat s’ajusta més a
moltes famílies de postguerra que es
van quedar sense mascles per raons
que no tenien res a veure amb la seva
orientació sexual. M’adono que, a la
Vilanova i la Geltrú dels anys quaranta,
ma mare va créixer en una família
matrifocal, després que la guerra
deixés el seu entorn immediat sense
cap home.❋

La Beatriu de il Dante
sembla haver estat el
personatge real Beatri-
ce Portinari, filla d’una

família rica sobrevinguda a Flo-
rència, que el poeta només
l’havia vist un cop quan encara
no eren més que un parell de cri-
atures, i que es va casar amb un
banquer i va morir a vint-i-qua-
tre anys. Un perfil de vida no
exempt de paral·lelismes amb el
de Simonetta Vespuci, que cent
cinquanta anys més tard va ser la
gran icona del Renaixement
–model del Naixement de Venus
botticellià, i de moltes altres
imatges–, també de família rica i
casada amb un ric, però objecte

en aquest cas potser no tan llu-
nyà del desig dels poetes, artis-
tes i filòsofs.

Del personatge real no en
sabem gran cosa. Sobre el literari
–sense perdre de vista que hi ha
exegetes que el consideren del tot
inventat, inclosa la mítica trobada
única de la dama i el poeta al pas
del Ponte de la Santa Trinità–,
podem especular més enllà de les
circumstàncies històriques i de di-
mensions caracteriològiques, per-
què Beatrice, com el Quixot, com
el Virgili-personatge de la Comè-
dia, va més enllà de la causalitat
psicològica de la majoria de per-
sonatges de ficció: pertany a l’es-
tirp dels grans arquetipus.

Veient la Beatriu del Dante al
Paradís de la Comèdia, les qües-
tions de protagonisme queden
immediatament superades. Ella
és una aparició amb els atributs
de les virtuts teologals –el seu
vestit és blanc, verd i vermell–, i
tot i que no es pot parlar d’acció
en un sentit estricte, la seva mis-
sió en forma de guia i de parau-
les és resolutiva.

Que les dones tinguin papers
actius i no decoratius en les tra-
mes heroiques no és en absolut,
com podria semblar si només
mirem enrere en el passat imme-
diat, una conquesta del feminis-
me contemporani. A les pel·lícu-
les de no fa gaire temps encara

es podia veure dos homes esto-
macant-se a mort, i la dama con-
templant-s’ho esgarrifada i para-
lítica, incapaç d’intervenir a favor
del seu partit, però les heroïnes
dels inicis de la novel·la occiden-
tal –Antea, Leucipa, Cariclea,
Cloe, Crisórroe, Rodamne, Mar-
garona, la mateixa Carmesina–
no tenen res de passives ni de
dependents pel que fa a iniciati-
va, sinó al contrari, són tan pro-
tagonistes com el seu correspo-
nent masculí.

Beatriu és encara més que
tot això: és la instància divina
capaç de veure des d’una di-
mensió superior l’interior de les
ments humanes.❋

El sard
entra a la

història
amb els
primers

docu-
ments
púnics

dels
fenicis

V
a parlar del sard a l’IEC la
setmana passada el professor
Michel Contini, sardòfon
(encara que de petit no ho
era...) i lingüista expert en
molts altres aspectes. Aquesta
llengua romànica entra a la
història amb els primers

documents púnics dels fenicis (S. VIII a.C.), que
han deixat a l’illa sobretot rastres en noms
d’animals, plantes i topònims: per exemple, el de
la planta, important aleshores (per la mel), que
nosaltres anomenem romaní.

Els superestrats importants són els provinents
de les dominacions catalana al sud (el català hi
continua més o menys viu fins al final del segle
XVII) i castellana al nord (des de 1492). Així, per
exemple, el sard té catalanismes com ara tavella
‘arruga’, bofetada o trinas ‘trenes’; i el català té els
corresponents sardismes frundza, ascavanata i
trícias. I en alguerès la frase ¿L’has vist? és ¿Visti
l’as? per influència sintàctica i entonativa del sard
Budu l’asa? A partir del segle XVIII s’hi instal·la el
domini de l’italià, i el sard anirà a poc a poc
esllanguint-se com a llengua secundària (o
patuès). La primera guerra mundial va fer molt a
profit de la unificació dels parlars de les terres
políticament italianes. Un exemple d’influència de
l’italià: el sard deia A l’ischis? (‘¿que ho saps?’, amb
una partícula a inicial semblant al nostre que) i ara
diu A lo sai? per causa de l’italià Lo sai? Igualment,
de A benis? (‘¿que véns?’) ha passat a A ci vieni?
per causa de Ci vieni?

Avui tota l’illa és italianòfona, esclar. Però la
pràctica totalitat dels habitants parlen encara o
comprenen el sard (o el català). Els sardòfons
minven, esclar, en proporció inversa a l’edat i al
grau d’instrucció, però les dones sempre van per
darrere dels homes en l’ús de les llengües locals:
¿més necessitat de defensar-se a base d’una
parla de més prestigi? (Dic “esclar” per al lector a
qui no li cal explicar que els nostres Estats no
han protegit mai la seva riquesa lingüística, sinó
que han fet exactament i sempre el contrari,
aplicant-hi mètodes de la màxima contundència
física, moral i mental.) I no cal deixar-se
enganyar ni sorprendre amb les estadístiques,
que continuen dient que el sard és un element
identitari, que no és pas un patuès, etc. i que
s’hauria d’ensenyar a l’escola: perquè tot això,
esclar, ho diuen els sardòfons; i perquè el sard,
com menys es parli, més “identitari” serà,
evidentment.

¿Què s’hi pot fer? ¿Què s’hi pot fer, aclarim-ho
bé, després de dècades d’abandó o destrucció
sistemàtica de la llengua? Una llengua en
aquestes condicions té grans entrebancs: el
primer, la proliferació de variants (unes cinquanta
en el cas del sard), que fa molt difícil de trobar el
punt d’equilibri entre el nord i el sud; el segon,
l’empresa ímproba d’actualitzar el lèxic (des d’un
estadi antic agropecuari): mitjans de comunicació,
ciència, administració, argot, internet... De positiu
hi ha, aclareix Contini, el fet que la llengua encara
manté prou vitalitat popular. Vitalitat que no és
suficient, però.❋

JOAN SOLÀ

Retrat❚ Miquel de Palol

Matrifocal?

PARLEM-NE

MÀRIUS
SERRA

Beatriu
És la instància

divina capaç de
veure l’interior

de les ments
humanes

La llenguasarda


