
mitjanes-baixes
tinguin un estiu
feliç i entretin-
gut, mentre la
guerra assola
Europa, una
guerra en la
qual Cantor no
ha pogut pren-
dre part per
culpa de la mala
vista. Tanma-
teix, a Newark
també tenen les
seves pròpies
catàstrofes: una
epidèmia de pò-
liomielitis està
devastant la ciutat; cada dia, al-
guns nens són ingressats, i alguns
d’ells moren; els que sobreviuen
ho fan després de molts pati-
ments, i sovint portant amb ells
doloroses deformitats físiques.

En Bucky Cantor se sent impo-
tent: ¿com pot fer que la pòlio es
faci enrere? ¿Com pot salvar la
vida de tots aquells nens que tant
s’estima? ¿Què han fet aquells
nens per haver de patir aquesta

desgràcia, per
haver de morir
amb només
deu o dotze
anys? El perso-
natge és el típic
personatge de
Roth: abnegat,
r e s p e c t u ó s ,
fidel, amb un
sentit de la rec-
titud moral tan
abassegador
que viu tot el
temps sentint-
se culpable.
¿Però quina
culpa té ell de

tot això? En Cantor és incapaç de
convèncer-se a si mateix que cap
ni una. La ciutat està assetjada per
aquesta infecció (la referència a
La Pesta de Camus és inevitable),
però en Bucky també té por, i, da-
vant la possibilitat de deixar enre-
re Newark i marxar a passar
l’estiu en un campament a les
muntanyes, al costat de la seva
núvia estimada, en Bucky tria
fugir; allà, el protagonista hi tro-

barà la plenitud: feina, la jove que
s’estima i amb qui es vol casar, els
nens a qui poder ensenyar a
nedar i a fer esport, etc., però mai
no l’abandonarà el sentiment
d’haver incomplit el seu deure:
¿potser no és veritat que ha aban-
donat els nens de Newark i s’ha
posat sa i estalvi, lluny de casa,
deixant la seva àvia sola? ¿Potser
no és veritat que els casos de pòlio
s’han multiplicat des que ha fugit i
que han seguit morint nens del
seu esplai, a més d’un dels seus
millors amics en el front europeu?
¿I si la pòlio el persegueix fins allà,
com la deessa Nèmesi, fustigado-
ra dels que han desobeït la llei
moral?

La saviesa de Roth també passa
per fer que el narrador sigui un
dels nens sobrevivent de l’epidè-
mia de pòlio, que ens conta la his-
tòria molts d’anys després, quan
tot ja no és res i en Cantor és un
vell que pot explicar-li tot el que
va passar.

La novel·la és del millor que hagi
donat Roth en tota la seva produc-
ció; un títol gegantí, gairebé a l’al-

çada de les seves millors obres:
Pastoral Americana, La marca de
l’home o L’animal moribund. Roth
està pletòric —incommensura-
ble—: amb aquesta novel·la ens
torna a posar davant, més que un
gran novel·lista, un creador amb
una capacitat de penetració psi-
cològica, un moralista tan atent
als detalls i als matisos, un cor tan
immens, que tot plegat dóna la
impressió de transcendir la mera
literatura i arribar al terreny del
mite, o, per què no?, de la religió.
Sí: l’atzar tràgic, la culpa, l’aspira-
ció a la dignitat, l’heroïcitat del sa-
crifici més enllà del raonable, la
tremolor càlida de la integritat
d’uns homes obsedits per un sen-
timent del deute fruit d’una edu-
cació conscienciosa en unes famí-
lies jueves que Roth no ha deixat
d’homenatjar tràgicament i iròni-
cament durant tota la seva carre-
ra literària.

mília pagesa, es llicencià en medi-
cina a Barcelona (1878) i s’establí al
Migjorn Gran. Dedicat als estudis
d’arqueologia, etnografia i folklo-
re, publicà importants treballs,
principalment a la Revista de Me-
norca. Utilitzà el pseudònim Fran-
cesc “d’Albranca”, que arribà a
fer-se popular a Menorca. Milità
en el periodisme catòlic i tradicio-
nalista, dins i fora de l’illa. La seva
obra més important és Folklore
menorquí. De la pagesia (premi de
l’Ateneu de Maó el 1912). Ara bé,
està clar que la figura del menor-
quí cresqué gràcies a la relació
amb mossèn Alcover, especial-
ment dins el vessant filològic. La
primera carta que Camps envià a
Alcover data del 9 d’octubre 1906
–pocs dies abans del Primer Con-
grés Internacional de la Llengua
Catalana– encara que la relació ja
venia d’abans, de 1902, quan el
menorquí inicià la col·laboració
en l’obra del Diccionari.

Per altra banda, a l’inici de la re-
lació entre ambdós, el manacorí
es trobava en la plenitud de la seva
vida i de la seva projecció com a fi-
lòleg i folklorista (1898, investit vi-
cari general; 1900, primeres eixi-

des filològiques;
1901, tramesa de la
Lletra de Convit;
1902, inici de la pu-
blicació del Bolletí
del Diccionari de la
Llengua Catala-
na...). Com diuen
les prologuistes “el
canonge, en
aquells moments,
admirat i respectat,
gaudia del suport
polític i institucio-
nal i es va envoltar de nombrosos
amics, coneguts i col·laboradors
(...). Francesc Camps i altres amics
illencs, com ara l’artanenc Andreu
Ferrer Ginard, que esdevingué el
contacte inicial entre tots dos cor-
responsals, no van trencar mai la
relació, com ho mostra el llegat
epistolar”.

La motivació de l’epistolari ve
determinada per la voluntat de
trametre la informació lingüística
que Alcover sol·licitava al metge
menorquí i “també per abonar de
manera periòdica la subscripció al
Bolletí del Diccionari de la Llengua
Catalana”. En el seu darrer escrit,
Camps es queixa de la seva avan-

çada edat i de la
manca de recursos
econòmics, i per
això sol·licita desa-
puntar-se’n. La res-
posta d’Alcover és
contundent: “El
Bolletí, mentre
vostè visca, el visi-
tarà i no li cobrarà
res de la visita. Els
mèrits davant
l’obra del Dicciona-
ri que vostè té con-

trets el fan franc de tot pagament.
Lo contrari seria una ingratitud de
part nostra sense nom”.

L’aportació que Francesc Camps
féu a l’obra del Diccionari fou copi-
osa i molt rica, i abraçava els
camps següents: vocabulari del
bestiar cabrum, topònims i antro-
pònims, refranys i frases fetes, me-
norquinismes, i finalment aspec-
tes de pronúncia, morfologia i
lèxic. D’aquests camps possible-
ment el més interessant i on el me-
norquí féu una cabdal aportació
fou en el de la toponímia i antro-
ponímia, ja que, a més a més dels
trets etimològics, n’aporta una
completa informació sobre ronda-

llística i el folklore. A les cartes fa
una lliçó sobre l’etimologia de to-
pònims com ara Trebalúger, Ca-
nessia o Favàritx, i també de molts
dels composts amb l’arrel llatina
lluc (lluc-alari, lluc-alqueuba...).
Segons Perea i Salord, “la nòmina
toponímica de Camps constitueix
un material ben útil, com a com-
plement als treballs de Mascaró i
Pasarius (1946-1951 i 2005) i de Co-
romines (1989), per comprovar-ne
el manteniment geogràfic i les pos-
sibles variacions gràfiques que els
noms han pogut experimentar”.
També són força interessants els
menorquinismes que aporta, com
ara betzèrria, butzol, futanta, re-
gastalles, temós o xarramicòrum.

Aquest epistolari és, sens dubte,
un dels millors testimonis de
l’abast cultural de la relació dialec-
tològica i folklòrica entre mossèn
Alcover i el seu primer col·labora-
dor menorquí.
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Philip Roth / Traducció de Xavier Pàmies
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Roth, fidel a la seva cita anual, ens dóna amb Nèmesi un dels seus grans títols, que transcendeix la literatura i arriba al mite
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L’EPISTOLARI ENTRE CAMPS I ALCOVER
Una setantena de cartes curosament anotades que palesen la transcendència d’aquesta relació per al Diccionari
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i Josefina Salord
Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 2011
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Nèmesi és la deessa de la justícia
retributiva, la que s’encarregaria
—segons la mitologia grega— de
perseguir els que han infringit les
normes morals: tots els que han
desobeït els pares, per exemple, o
els que han estat infidels als seus
amants. ¿Però a qui ha desobeït
en Bucky Cantor? ¿Quin mal ha fet
aquest jove extraordinari per
haver de patir tantes desgràcies?
El personatge principal d’aquesta
última novel·la de Philip Roth és
un monitor d’esplai de Newark, la
pàtria literària d’aquest autor, un
territori tan mític a aquestes alça-
des com Combrai o Macondo. Ens
trobem l’any 1944; Cantor s’encar-
rega de vetllar perquè els nens
jueus d’aquest barri de classes

Text: Tomàs Vibot
tomasvibot@gmail.com

L’entrada del 2011 ha portat la pu-
blicació del primer epistolari rela-
cionat amb les Illes Balears. L’Insti-
tut Menorquí d’Estudis ha presen-
tat recentment la correspondència
entre el metge, periodista i folklo-
rista Francesc Camps i Mercadal i
mossèn Antoni M. Alcover. El cor-
pus comprèn una setantena de
cartes curosament anotades per
Maria Pilar Perea (Universitat de
Barcelona) i Josefina Salord (Insti-
tut Menorquí d’Estudis), el testi-
moni de les quals palesen la trans-
cendència que assolí aquesta rela-
ció per a l’obra del Diccionari.

La correspondència entre Fran-
cesc Camps i Antoni M. Alcover
consta de setanta-tres cartes (42
remeses per Camps i 31 per Alco-
ver) i abraça un període de vint
anys (des del 9 d’octubre de 1906
fins al 9 de novembre de 1926.
Francesc Camps fou fill d’una fa-
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