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CULTU A

L’alter ego –la cara
obscura– de l’Eva
del Gènesi pertany
avui ja no tant al

món dels apòcrifs com, pròpia-
ment, a l’esoterisme, àmbit en
què les valoracions s’han radica-
litzat: única certesa digna de ser
protegida i inaccessible a la ma-
joria per uns, per d’altres vàcua,
frívola faramalla inconsistent
des del rigor acadèmic. Lilith re-
presenta la cara obscura, diabò-
lica, de la feminitat –no en ter-
mes morals sinó arquetípics–,
que mal que ja en germen és en
Eva mateixa, aquí es manifesta
sense circumloquis i en tota la
seva dimensió alteritzadora. Eva

és allò que les dones sembla que
són en tota la varietat de regis-
tres, Lilith és el magma profund
de la seva força, desconegut dels
mascles i en certa mesura d’elles
mateixes.

La dicotomia de caràcters
transcendeix la polaritat entre
la mare i la puta. Va molt més
enllà i de forma subtil. La Reina
de la Nit de la faula de Schikane-
der i Mozart és la síntesi dels
avatars de la gran femella pro-
funda, i més d’un exegeta –Pie-
tro Citati– no hi veu un perso-
natge malèfic, tal com en prime-
ra instància es desprèn de la
història, sinó l’encarnació de la
nit obscura de l’ànima dels mís-

tics, l’Isis que sortint del mar
s’apareix a l’alba del coneixe-
ment a l’ase Lluci per retornar-
li la condició humana, potenci-
ada per la revelació, i no s’oposa
a Sarastro en termes de foscor-
mal davant de llum-bé sinó
d’humus de saviesa primigènia
i fundacional davant de futilesa
il·luminada de la raó simplista.

Aquesta és Lilith a qui la his-
tòria de les icones, forjada en la
major part per interessos d’ho-
mes, margina no tan sols per
raons morals –això ho ha fet
l’Església de Roma, sobretot–
sinó per la construcció general
de la figura, perquè no hi encai-
xa. Assimilar allò que no convé

amb el Mal és un recurs clàssic
que, per més que en primera
instància puguin rebatre-ho
intel·lectes capacitats, si la font
emissora té el poder, l’èxit a la
llarga –quan vénen generacions
que no han viscut el conflicte en
primera persona– està assegu-
rat. Lilith és la Reina de la Nit, i
és també la Morgana de la ma-
tèria de Bretanya, i són totes les
súcubes que espatllen l’edifici
del fluctuant pensament occi-
dental, racionalisme, il·lustració,
positivisme, formalisme. Les
grans deesses del classicisme
hel·lènic són diables en el par-
nàs cristià, i Lilith n’és un, però
de collita pròpia.❋

E
n l’exposició brevíssima (de
llampec) dels altíssims mèrits
de la traducció d’El Casalot de
Dickens he qualificat Xavier
Pàmies d’autoritat lingüística
perquè ens dóna uns textos
simplement superbs pel que
fa a la transmissió de

l’original cap a un català modern riquíssim i
excepcionalment natural; perquè coneix les
aportacions lexicogràfiques i gramaticals dels
millors autors i pren posició sobre les
qüestions no resoltes amb una responsabilitat
que mereix el respecte de tothom; perquè
busca una paraula, una dita, una construcció
allà on pot, amb paciència i amb un nas de
perdiguer que ens fan dir sí senyor; o perquè
en tal o tal punt reflecteix simplement un estat
de llengua que avui no s’ha acabat de
clarificar. Avui em referiré a aspectes
gramaticals, que seran útils als professionals.

Pàmies reflecteix un estat de llengua no
acabat de clarificar: en la qüestió de règims
verbals («El meu home [...] el pegarà»); en certs
verbs que poden aglutinar els pronoms en o hi
(riure-se’n: «No us en rigueu de mi, si us plau!»;
entendre-hi: «Com que no hi entén gaire en
portes, [...] es posa a palpar»); en la qüestió del
complement directe preposicional, en què
adopta la posició avui més consensuada (ús de
a en coordinacions: «la guien a ella i a tota la
seva escorta»; i en dislocacions: «als fills de la
gent molt pobra no se’ls puja, sinó que pugen

com volen»), però li queda alguna vacil·lació
avui no superada («se’ls va ficar a tots a la
butxaca», però «va contribuir a fer-nos tots
dos orfes»); en la qüestió de preposició
seguida de mot interrogatiu («pensa en la taca
que ha caigut sobre aquesta casa, i en on és, i
en qui la porta», construcció un pèl dura); o
anteposant al predicat un subjecte oracional
(«Sentir això li va fer molta gràcia»).

Però pren posició ferma en altres qüestions
(em limito a exposar-ho, sense comentaris: jo
aniria més lluny): usa amb flexió els
quantificadors prou (prous maldecaps) i massa
(«n’hi ha moltes [...]; masses»); no fa concordar
el participi passat («tan tacada de tinta com
l’havíem trobat»); no apostrofa el pronom en si
va precedit de ens, us, els («no us en aneu»);

usa si us plau només amb tractament de vós o
amb plural, altrament sempre sisplau
(«Continuï, sisplau»); aglutina encabat, com
vam dir, però no deunidó ni esclar; construeix
sempre d’aquí X temps sense a («d’aquí quatre
minuts hi som»); rebutja les combinacions
pronominals la hi («li neteja la ferida i l’hi
eixuga»), li ho («passi a la rebotiga, l’hi prego»)
i li’n («va anar a casa seva a donar-n’hi les
gràcies»); etc.

En la complexa i no totalment clarificada
qüestió de duplicacions pronominals Pàmies
manifesta també l’estat vacil·lant general, però
tendeix a ser natural acceptant el pronom
feble: «Vam dir-li a la senyora Budger que [...]»,
«el senyor Jarndyce, a qui de cop se li va
endurir l’expressió», «com si a tot arreu
esperés trobar-hi [...] la senyora Dedlock»,
«Aquí no hi creix la zitzània», «A l’anunci hi
deia que [...]», «però conserva tots els dits, que
els té tots plens d’osques», «es va dedicar a
fer-me la traveta servint-se del que jo només
en sé dir males arts».

Senyor Pàmies, perdoni la brevetat, que no
és culpa meva. El felicito cordialment per la
seva altíssima competència, per la seva
admirable responsabilitat.

(He dedicat els articles al Departament de
català de la UdL, que em va regalar la primera
edició anglesa de l’obra, 1853, esplèndid
present; i a Jané, que em va regalar la que
potser és primera edició castellana, La casa
lúgubre, Barcelona: Domènech 1884.)❋
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