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A la cua del cinema una adolescent es baralla amb son pare perquè
vol un pírcing. No escateixo on. Jo diria que l’home ja cinquanteja,
però té una figura prou atlètica. Potser si ella no li hagués dit papa
els hauria pres per una parella d’enamorats. Em fixo que l’home du
tres arracades a l’orella esquerra. Dues anelles i un brillant. En prin-
cipi, no hauria de ser gaire contrari a la trepanació ornamental que
li reclamen. Pare i filla es discuteixen pel pírcing, però la qüestió no
és si permetre’l o no, sinó com dir-ne. El pare sosté que pírcing és
una paraula anglesa i que en català se n’ha de dir arracada. Ella re-
plica que ho ha buscat (i trobat) al diccionari “de català” per a un tre-
ball de l’institut. Tots dos tenen raó. Entre les novetats incorpora-
des fa dos anys a la segona edició del DIEC hi figura el pírcing —de
l’anglès piercing, perforació—, definit així: “tècnica que consisteix a
subjectar joies o altres objectes travessant la pell, mucoses o altres
teixits corporals”. La joia o objecte altre que la noia pretén lluir a
l’orella, el nas, la cella, la llengua, el melic o tal vegada en un mugró
només serà un pírcing si n’acceptem la metonímia.❋

Pírcings?

MÀRIUS SERRA

E
nguany celebrem el cinquan-
tenari de la mort de Carles
Riba, un dels gegants més in-
discutibles de la nostra cultu-

ra de tots els temps. La Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans i
l’Aula Carles Riba de la Universitat de
Barcelona ho van aprofitar per orga-
nitzar la setmana passada el III Sim-
posi Carles Riba. Dos dies i mig den-
sos i extensos. Fa mesos els vaig in-
formar d’un esdeveniment semblant
dedicat a Josep Carner. Avui els diré
que l’assistència a un acte com
aquests dos et deixa una sensació
profunda de plenitud, de ser algú tu i
la teva gent, d’haver après molt en po-
ques hores, d’haver comprovat que
els nostres especialistes actuals en
cultura catalana van molt ben calçats
i es mereixen el màxim respecte de la
comunitat científica internacional.

Comquehivanparticiparunatren-
tenadeponents, totsexperts irespon-
sables,m’abstindréderecitarnoms,
llevatdelsdosresponsablesmàxims,
alsqualsdevemunarealitzaciómodè-
lica:CarlesMiralles iJordiMalé,ells
mateixos,evidentment,gransex-
pertsenelnostrepersonatge.

La coincidència va ser absoluta:
Riba és un dels més grans autors del
segle XX en qualsevol dels àmbits ca-
talà, hispànic, europeu i universal.
Gran erudit sobretot en les dues cul-

tures grega i llatina, coneixia a fons
totes les altres grans cultures europe-
es i va traduir incansablement obres
de primeríssima categoria d’aquestes
cultures escrites en unes sis o set
llengües. Com a traductor només es
pot mig comparar amb Carner. Però
com a poeta tots dos van de tronc.
Perquè els ponents també coincidi-
ren a sintetitzar el personatge en una
paraula: poeta; ja que per a Riba la po-
esia no era pas una manera de dis-
treure’s a estones perdudes: per a ell,
per als ponents i per a mi la poesia és
el lloc on més irreductiblement es re-
alitza una llengua, una literatura i
una cultura. Un bon poema és una
síntesi inigualable de totes aquestes
realitats; és, com deia Riba mateix,
“un esforç de coneixement”, i per
això, encara amb paraules seves,
cada mot de la seva poesia era “un
torrent de ma sang”. En el nostre cas,
en el seu cas, les Elegies de Bierville i
la segona traducció de L’Odissea re-
presenten esplèndidament, pètria-
ment, tot això. Qui mai hagi tingut a
les mans aquestes obres ja mai més
no podrà oblidar-les, ja mai més no
deixarà de sentir-se orgullós de pertà-
nyer a aquesta petita, valenta cultura
del cor d’Europa. Valenta, sí: s’aguan-
ta contra totes les maltempsades que
li ha tocat suportar durant segles. Ja
mai més no deixarà de defensar-la.

Quan Riba parlava d’una obra lite-
rària en parlava com a punt de con-
centració d’una tradició cultural,
com una síntesi de tot el passat i pos-
sibilitat d’arrencada d’un futur. Riba
fonia en una sola cosa la literatura, la
cultura i la vida d’un poble. Per això
la seva paraula reposada, i la seva ex-
tensíssima obra pròpia o de traduc-
ció, enlluernava, enlluerna deixebles
i col·legues.

I per això les entitats d’alta cultura
del país han de recuperar de tant en
tant aquest tipus de figures exem-
plars de la comunitat. En el nostre
cas, amb molta més raó, perquè Riba
va viure en uns dels anys més negres
del franquisme pel que fa a la nostra
comunitat. En aquells anys quaran-
ta-seixanta el nostre poeta era recla-
mat pels estudiants de la nostra uni-
versitat i del seminari de Vic, ja que
les autoritats tenien per missió pre-
cisament reprimir, criminalment,
genocidament, aquesta nostra cultu-
ra. ¿Per què nosaltres no podem te-
nir un Estat que ens defensi sense lí-
mits en lloc d’estar sotmesos a un
que malda durant segles per esbor-
rar-nos del mapa?

¿I per què ara, en actes com
aquest, hi ha tan pocs estudiants?
Ens cal fer un esforç seriós per veure
quina és la causa d’aquesta absència
i per remeiar-la.❋

DANIEL BOADA

bellament editades pel qui va ser el creador de
Siruela –actual editorial de Haas– i que ara ha
fet Atalanta, Jacobo Siruela. Casanova és el clàs-
sic autor-personatge –com Maquiavel– que tot-
hom cita des de l’esterotipus i encara abonant el
tòpic, però que en termes proporcionals no han
llegit gaires –i encara menys sencer–, i vist en
conjunt, tot i que justament en la riquesa de la
construcció sencera i per acumulació hi ha un
dels seus grans valors, tal com apunta Félix de
Azúa a la introducció, es fa difícil d’imaginar el
lector interessat en totes les seves facetes. Fa
uns anys la curiositat d’aquest cronista s’hauria
encarat a les aventures sexuals del personatge, i
ara m’he sorprès a mi mateix no buscant-hi pi-
cantors feminals, sinó les confrontacions ideolò-
giques amb individus tan enigmàtics com dubto-
sos com el Comte de Saint-Germain, com Cagli-
ostro, o els mateixos Mozart i Da Ponte, com els
nobles en el crepuscle del seu estament, a la con-
dició dels quals amb èxit decreixent Casanova
aspira. El deliri d’imaginar-los tots junts és més
propi de l’esperit romàntic, i s’hi podrien afegir
Goethe i els germans Von Humboldt, que per
l’edat ja podrien ser els jovenets que es burlaven
del Casanova senil enderiat en les memòries.

Dels fets i les vivències que Casanova explica,
des de l’extrem de la narració de la vida tal com
és al de l’intent de comprensió –i d’expressió– de
l’absolut, Haas en destria i n’estableix el concep-
te, que són les veles que impulsa el vent de l’abso-
lut del títol. Per acabar, un objecte de meditació,
procedent de l’Advayavajrasamgraha: “No com
ser, no com no ser, no com ser / no ser, i ni tan
sols com cap dels dos”.❋


