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CULTU A

MOTACIONS

Q
uan vaig escriure sobre el
verb ensolir ja vaig intuir
que m’enganxaria els dits.
Que m’ensoliria, vaja. En
alguns indrets del Baix

Llobregat, com Sant Feliu, l’ensolida
descriu la dolorosa circumstància
d’interposar dits entre una porta i el
seu marc. Doncs no sé pas si m’he
ensolit jo solet o només m’he posat de
peus a la galleda, però l’article de fa
dos dissabtes ha suscitat un munt de
correus i missatges al Facebook amb
la sana intenció de reivindicar mots
d’abast local. Cadascú els seus, és clar.
Entre totes aquestes temptatives de
D.O. verbal em limitaré a reproduir-ne
una. És el lingüista vallenc Jordi
Bofarull qui m’envia una mutació del
verb ajupir (i ajupir-se), tot
reivindicant-ne l’ús a Valls (“i potser
també en altres llocs, però no a Reus
ni a Tarragona”, escriu joliu) per dir
que s’han enganxat els dits: “M’he
ajupit amb la porta del cotxe”. Aquest
ús sí que consta al DIEC (“En tancar la
porta no li ajupis els dits”), però
Bofarull assegura que també fan
servir el substantiu ajupida, aliè als
diccionaris. A partir d’ara, quan algú
em torni a dir que Catalunya és una
nació ajupida ja sabré que parla de
finançament.❋

Sempre ens imaginarem
amb els trets de la sha-
kespeariana–iesposade
Laurence Olivier– Vivien

Leigh, la protagonista de Gone
with the Wind, títol de novel·la i de
pel·lícula que em nego a referir-
m’hi en català amb la ridícula sen-
tència Allò que el vent s’endugué,
que és més aviat una pèssima re-
traducció de la versió castellana,
incomparablement més inexacta
i ineficaçquequalsevolaltra, la ita-
liana sense anar més lluny, Via col
vento. Qui ha decidit que no se’n
digués Endut pel vent, per exem-
ple, i per què? Per por que la gent
es confongués? Tan idiota ens
pensem que és la ciutadania?

Deixant de banda qüestions
lingüístiques, Scarlett és per
dret propi l’emblema del tracte
moral entre l’individu i la socie-
tat dels nostres temps, un
model de valors pràctics –i força
primaris– essencialment nord-
americà. No deixa de ser un sar-
casme històric que hagi estat
precisament una gran dama bri-
tànica –filla d’un oficial de l’exèr-
cit, nascuda a l’Índia quan enca-
ra era colònia– qui hagi posat
per sempre referència física a la
icona de la renúncia als efectes
sentimentals de la tradició, al
sentit pràctic de la vida que ex-
clou les formes com a valor en
si. Aquella cèlebre escena –una

de les més visitades de tota la
història del cine– del crepuscle
en travelling i el tema musical
de Tara in crescendo en què la
senyora posa Déu per testimoni
que mai més tornarà a passar
gana és una declaració de prin-
cipis de la moral moderna.

Moral, d’altra banda, presone-
ra d’una contradicció essencial
de partida: la nova manera de fer
les coses –directa, barroera, ex-
plícita, allunyada de les formes,
les subtileses, les reticències, els
rituals i les tradicions, en defini-
tiva, d’allò que és el volum del re-
finament i la cultura– no arriba
com a producte d’una lliure elec-
ció, sinó perquè l’antiga manera

és inaccessible. El caràcter de
Scarlett la predisposa a actuar tal
com actua, però al marge de ser
incapaç de fer-ho d’una altra ma-
nera –i també de ser l’única del
seu entorn capaç d’adaptar-se a
les noves condicions de l’exis-
tència–, malgrat ella mateixa, el
seu cor viu en el passat, una fa-
talitat perfectament representa-
da per la seva embogida prefe-
rència pel cavaller antic que no
està per ella, Ashley Wilkes, en
lloc del cínic adaptable –tot i
que no negat al seu moment de
grandesa, en la línia del Rick de
Casablanca– i accessible Ret
Butler, per la iconografia Leslie
Howard i Clark Gable.❋

Quim
Soler
és un

escriptor
de raça,

que
posseeix

la llengua
i en fa el

que li plau

L’
altre dia els parlava del
topònim Les Fuïnes, del
Molar. Avui els parlaré
d’una autèntica perla
trobada al mateix poblet,
concretament a la casa
rural Perxe, regentada per
Roser Vernet. Aquesta casa

és la seu del Centre Quim Soler, escriptor i
artista mort l’any 1993, i conserva els llibres i
uns quants dibuixos del titular. El Centre acull
també una associació, que es reuneix de tant
en tant per tractar de temes més o menys
relacionats amb la literatura i el vi. La vigília de
la troballa havíem gaudit del col·loqui sobre els
Dublinesos de Joyce, orientats per Joaquim
Mallafrè, l’excel·lent traductor de l’obra. Som-hi.
Es tracta d’una qüestió de sintaxi, que intentaré
que es faci intel·ligible.

Resulta que podem coordinar dues oracions
relatives sense problema: «Vam passar per un
bosc que s’havia cremat però que ara tornava a
estar esplendorós», «És una pel·lícula en la qual hi
ha massa poc dramatisme o de la qual els crítics
han fet poc cas». Però no podem fer amb el relatiu
segons quines cabrioles: per exemple col·locar-lo
dins una oració que ja porta una partícula de
subordinació (com ara quan o si); no podem dir
«Ho podràs imprimir amb la Hewlett Packart si
primer poses tinta a la qual»; ni tenir dos
antecedents (com ara braçalet i nena de l’exemple
següent) amb dos relatius simultanis: no podem
dir «Vaig regalar un braçalet a la nena, pel qual

coneixia la il·lusió de la qual» o «... la il·lusió de la
qual pel qual coneixia».

Però un bon dia vaig descobrir un cas d’això
últim a la Divina comèdia del Dante (Infern, II.20-
24): «ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero / ne
l’empireo ciel per padre eletto: / la quale e’l quale,
a voler dir lo vero, / fu stabilita per lo loco santo /
u’ siede il successor del maggior Piero» (amb
traducció de Mira: «perquè [Eneas] fou elegit, al
cel empiri, / pare de Roma santa i de l’imperi: / la
qual, i el qual, si hem de dir veritat, / fou escollida
com a lloc sagrat / on seu el successor del primer
Pere»). De tota manera, Dante no se n’acaba de
sortir; el traeix el participi stabilita ‘escollida’: la
construcció «la qual i el qual... fou escollida» no és
afortunada.

Doncs al Perxe, mentre esperàvem l’esplèndid
esmorzar d’un diumenge rialler, jo que agafo la
novel·la Camil i Adelf de Quim Soler (Edicions 62,
1980) i a la nota de la contracoberta (escrita sens
dubte per ell mateix) hi llegeixo que l’autor «va
néixer a [...] Barcelona, poc després d’acabada la
guerra dels seus pares, de la qual i dels quals
heretà la cartilla de racionament, el silenci i la
por». Ara sí: ara la construcció sona bé, «de la qual
i dels quals heretà». Per tant, caldrà matisar el que
vaig dir a la Gramàtica del català contemporani
(pàg. 2503), que la construcció no és possible. Sí
que és possible, doncs (amb alguna condició que
ara no exploro), però no n’he vist mai res enlloc.
Això és un escriptor de raça, que posseeix
internament i sòlidament la llengua i en fa el que li
plau: el que ens plau.❋
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