
El diccionari Pompeu
Fabra divaga bastant
quan es tracta de de-
finir què és un exa-

men. La primera accepció
mira cap a un altre lloc: “ac-
ció d’examinar”. Només al
final diu: “prova escrita o
oral a què és sotmès un can-
didat per a declarar si és ap-
te a entrar en una escola, a
obtenir un grau, un càrrec,
l’aprovació d’una assignatu-
ra, etc.”.

Com s’hi pot quadrar
una notícia apareguda fa
unes quantes setmanes?
Plantejarem un sil·logisme
previ: sembla que cap sub-
jecte no pot conduir si no
ha passat l’examen correspo-
nent. Cal deduir que l’exa-
men permet que els conduc-
tors ho siguen. Cal deduir
que qui no té l’aprovat és, si
més no, un perill. Però la
notícia deia que el 96,5 %
dels conductors habituals
suspendrien l’examen si s’hi
sotmeteren de nou.

Volen dir que convivim
amb un 96,5 % del total de
conductors que no ho hau-
rien de ser? Doncs és tot un
miracle que hagen sobrevis-
cut el miserable 3,5 % dels
conductors aptes en aques-
ta selva del trànsit. Si hi afe-
gim vianants, ciclistes, etc.,
el miracle ja és susceptible
de beatificació i reconeixe-
ment per part de l’alemany
encarregat de classificar qui
és qui a l’Església. Si no esti-
guera tan pendent dels lefe-
vristes, potser faria un favor
ben gran al seu ramat subra-
tllant fets providencials i
inexplicables com els del
trànsit.

“Declarar si un és apte o
no…”. Un amic, metge de
la mateixa edat de qui subs-
criu, recomanava: “si tens
un problema de salut, procu-
ra visitar un metge de dre-
tes; els d’esquerres ens vam
passar el temps de la carre-
ra entre la ‘vietnamita’, les
manifestacions, les pre-
sons”. D’entrada, tenia raó.
D’eixida, no. Potser el met-
ge de dretes havia esborrat
la pertinença a un context
dictatorial i només es dedi-
cava a estudiar i a aprovar
exàmens fins a esdevenir un
gran especialista. Un tècnic
capaç d’atacar una cèl·lula
amb eficàcia, sense voler sa-
ber-ne res més; sense voler
saber què passa amb la res-
ta del cos. Però qui real-
ment guareix malalts és el
metge de sempre, el que es-
colta més enllà del mal con-
cret que proposa el pacient.
Així ha estat pels segles dels
segles. Un metge que, pot-
ser, havia estat declarat no
apte un munt de voltes. Un
protomàrtir, si volen, d’al-
guns aspectes de la llei Bolo-
nya.

Quin psicoanalista va
examinar i va declarar apte
Sigmund Freud? Quin antro-
pòleg va declarar apte Da-
rwin? Quin astrònom va exa-
minar Copèrnic? Difícil, la
qüestió dels exàmens.

Solució? Potser trencar
el mot: ex-amén.

CARLOS PÉREZ

Perifèric Edicions acaba de
publicar El domador de lí-
nies. El llibre ha estat una
iniciativa del dissenyador

Manel Granell, que ha volgut
presentar i difondre una selecció,
molt significativa, sobre l’obra
de Paco Giménez, un dels
il·lustradors més rellevants i re-
novadors de l’escena gràfica na-
cional que va iniciar la seua ca-
rrera professional fa més de tren-
ta anys. En certa manera, la pu-
blicació és, també, un homenat-
ge ben merescut a un dibuixant
singular que, segons Teresa Du-
rán, escriptora i especialista en
literatura infantil i juvenil, és, so-
bretot, “un amic lleial, tímid, ge-
nerós i humil”. Jo m’atreviria a
afegir que “agosarat”, perquè
s’ha atrevit a plantejar la seua
faena en un país (que, de vega-
des, he definit com el de “la mo-
dernitat impossible”) molt com-
plex pel que fa a plantejaments
educatius i editorials que, a més,
quant al llibre il·lustrat, apareix
dominat (llevat d’excepcions ben
notables, com les aportacions, en-
tre d’altres, de Miguel Calata-
yud, Isidro Ferrer, Max o Arnal
Ballester) per les pautes estèti-
ques més ràncies i per referències
constants i perilloses a Walt Dis-
ney. Arribats en aquest punt, Pa-
co Giménez (i uns altres
col·legues seus) hauria de ser
qualificat d’“heroi”. No s’ha
d’oblidar que, amb paciència infi-
nita, s’ha vist obligat a suportar,
massa sovint, mals escriptors
que procedeixen de la pràctica
pedagògica i, desafortunada-
ment, encara pensen que als xi-
quets els importen les bruixes,
els ogres i les fades padrines.
Així mateix, ha hagut de tractar
amb editors que, sempre pen-
dents de la subvenció i disposats
a declarar que tenen un pressu-
post escàs, afirmen, sense cap
vergonya, que la seua inversió és
un “risc”, perquè no estan segurs
que uns dibuixos “tan moderns”
agradaran als pares i als xiquets.

Normalment, Paco Giménez
ha hagut d’enfrontar-se amb tex-
tos que no coneixia per enda-
vant. I, en abordar la seua faena,
ha hagut de recórrer a la seua
perícia com a dominador de lí-
nies i formes per a controlar la
frase estranya i la paraula compli-
cada, que sol aparéixer sorpre-
nentment com el puma a la selva
del Brasil. Aquesta vegada no ha
estat així. Marc Granell, un poe-
ta (i, per tant, un altre “heroi”)
amb una solvència ben reconegu-
da, ha hagut de fer servir els seus
recursos amb les paraules per a
aproximar-se als dibuixos de Pa-
co Giménez. El resultat ha estat
un llibre exemplar, habitual en la
tradició de la literatura i en l’art
moderns de què són bons exem-
ples les col·laboracions entre Vla-
dimir Lebedev (que al comença-
ment del segle XX va renovar la
il·lustració de llibres amb els
seus dibuixos per a El petit ele-
fant de Rudyard Kipling) i Sa-
muel Marshak, entre el di-
buixant Quentin Blake i Roald
Dahl (s’ha d’assenyalar, neces-
sàriament, el magnífic volum
Contes en vers per a xiquets per-
versos) o els textos de Jacques
Prévert a partir de les fotografies
d’Ylla (Des bêtes… i Le petit
lion). Tots eren domadors de lí-
nies, de formes, d’imatges i de
paraules. Paco Giménez i Marc
Granell també ho són.

De dalt a baix i
d’esquerra a dreta,

dibuixos de Paco
Giménez sobre la balena,

els somnis, el ball, la
fam, el desig de volar i la

bondat, recollits en el
llibre El domador de
línies, que acaba de

publicar amb poemes de
Marc Granell sobre

aquests mateixos temes.

Domadors de línies (i de paraules)
Marc Granell il·lustra amb poemes una selecció de l’obra del dibuixant Paco Giménez
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Diu Virgínia Woolf en un
dels articles del volum
El lector común (Lu-
men, 2009) que el co-

mandant Hibbs de Cheltenham
s’hauria disparat un tir al cap si
la vida fóra com la pinta Hardy.
L’escriptora subratlla així la im-
portància del món del lector
quan entra en col·lisió amb el
que el novel·lista retrata. Perquè
Woolf, com la gran majoria de
gent entenimentada, opina que
la lectura és un procés actiu i
complex, sobretot quan ens ado-
nem que, després d’haver deixat
la ment oberta a totes les impres-
sions que el llibre transporta, el
lector, en una segona fase, adop-
ta una actitud més crítica que li
permet contrastar, jutjar, compa-
rar i tota una sèrie d’activitats
que l’apropen més o menys a la
tasca habitualment atribuïda a
la crítica. Sorprén, d’altra ban-
da, que les consideracions que
fa Virginia Woolf en
aquest assumpte, com
en altres d’aquest con-
junt d’assaigs sobre li-
teratura, tinguen una
actualitat indiscuti-
ble. No ho dic per la
ràbia imputada al co-
mandant Hibbs de
Cheltenham, causa
d’una decisió tan irre-
vocable. De fet, no se-
ria fàcil imaginar un
lector de la nostra so-
cietat literària tan car-
nalment lligat a les
seues lectures que,
després de comprovar
la distància que el se-
para del món que les
novel·les de Mira re-
traten o del que es
deixa veure a través
dels poemes de Martí-
nez Marzo, fóra ca-
paç d’una actitud
semblant. Ara, la lite-
ratura no fomenta lec-
tors d’una tal natura-
lesa, però continua
discutint problemes
que, quan un llig auto-
res com Virginia
Woolf, tan lluny en el
temps, però tan a prop en les
idees, intueix que estan desti-
nats a ser eterns, és a dir, a no
resoldre’s encara que s’hi dedi-
que tot el temps i la
intel·ligència imaginables.

Mirat com cal, el problema
de fons no és altre que el de la
naturalesa i la importància de la
crítica. El títol del llibre ja ens
porta directament al moll de l’as-
sumpte. Hi ha lectors comuns,
pitjor educats i amb menys dots
que d’altres no tan comuns,
però que solen encertar en l’acti-
tud de llegir per plaer, és a dir,
sense posar-se altres objectius
que la mateixa lectura. Virginia
Woolf reivindica amb insistèn-
cia aquesta actitud i, no amb
menys tossudesa, posa en pri-
mer pla la necessitat d’entendre
la lectura com un procés de con-
traposició d’idees. Però un lec-
tor capaç de llegir per ell mateix
i que accepta aquesta dificultat
de la contraposició d’idees no és
un crític, ni un expert acadèmic.
En contra d’aquests -ací també
l’escriptora suggereix problemes
irresolubles- hi ha molts mo-
ments del llibre, de manera que
haurem de concloure que Virgi-
nia Woolf vol alinear-se, més

que amb l’erudició dels experts,
crítics o professors, amb la natu-
ralitat del lector comú, capaç
d’apropar-se als llibres amb una
barreja d’espontaneïtat i de cons-
ciència crítica que sembla la fór-
mula ideal per a parlar de litera-
tura. I a les mans, a més, d’es-
criptores com Virginia Woolf, la
recepta és capaç de deixar-hi per-
les, repartides ací i allà, que un
voldria guardar per sempre en la
memòria. La manera, per exem-
ple, de qualificar d’espiritual, en
contra del materialisme d’altres,
un escriptor com el Joyce del Re-
trat de l’artista adolescent (la
Little Review ja havia donat mos-
tres de l’Ulisses), perquè s’havia
alliberat del costum de facilitar
que la imaginació del lector
recolzara sobre punts de referèn-
cia com ara la versemblança o la
coherència. O tot el que argüeix
per retratar Lady Ann Clifford,
que sempre demanava que li lle-

giren Montaigne en veu alta ca-
da vegada que s’asseia a cosir a
Knole, com un exemple més de
la dificultat de comparar la re-
percussió dels mecenatges al
llarg de la història literària.

Certament, un llibre de Virgi-
nia Woolf sempre és una garan-
tia. Hi tens assegurada la con-
frontació amable amb idees
d’interés perenne. I, més impor-
tant encara, que se’ns presenta
amb procediments que fan enve-

ja. O no és això el que suggereix
l’anècdota de Maria Rossetti,
la germana gran de la poetessa,
que es negava a visitar la sala
de mòmies del British Museum
perquè temia que en qualsevol
moment arribara la Resurrec-
ció, ja que seria ben indecorós
que els cadàvers assumiren la
immortalitat davant de simples
turistes?

Ve de la pàgina 1
El professor i correc-
tor lingüístic Joan Ra-
mon Borràs, un dels
molts deixebles de San-
chis Guarner, compar-
teix la idea de l’obses-
sió, indicada per Pérez
Saldanya, de fer-se en-
tendre fora de l’àmbit
acadèmic. “Ell podia
haver-se quedat a la
seua torre d’ivori, però
era una persona com-
promesa que estava in-
teressada a fer arribar
la seua tasca a la socie-
tat civil. I encara que
hi havia matèria en La
llengua dels valencians
per a especialistes, era
un llibre llegidor, que
podia arribar a la
gent. Marca època i
consciència. És una
gran aportació”, con-
clou Borràs, que abor-
da, a més, un enfoca-
ment interessant: “San-
chis, a voltes se l’acusa
de ser dispers, però era
el que tocava en aque-
lla època. Si ho compa-
rem, a Catalunya els es-
tudiosos es podien permetre el
luxe d’aprofundir les seues ma-
tèries, però allà no hi havia un
conflicte identitari”. Una disper-
sió, en tot cas, que no va impedir
que el reconeixement li arribara
també al Principat. “En la dèca-
da dels setanta, i puc donar-ne fe
perquè jo en aquell moment estu-
diava a Barcelona, Sanchis Guar-
ner estava molt ben considerat en
els àmbits universitaris, i era valo-
rat per figures com Joan Veny o
Badia i Margarit”, remarca. Una
valoració que es pot estendre a
les Illes, on el filòleg valencià va
residir quasi dues dècades. Potser
en aquest punt caldria remarcar
que Sanchis Guarner va rebre el
Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes, el 1974.

La temptació de posar La llen-
gua dels valencians en valor res-
pecte d’un altre llibre cabdal, No-
saltres, els valencians (1962), de
Joan Fuster, és tan poderosa com
estèril perquè, comptat i debatut,
es tracta de textos amb àmbits
d’actuació diferents. “El llibre de
Sanchis Guarner va pretendre in-
formar els valencians sobre la
seua llengua i la seua cultura i
suscitar la seua adhesió i estima
al valencià. Nosaltres, els valen-
cians, en canvi, va voler remoure
les consciències dels conciuta-
dans per transformar una cultu-
ra regional en una cultural nacio-
nal i moderna”, assenyala Ferran-
do. “El de Fuster és un llibre

d’història fet des de l’ideari polí-
tic, mentre que La llengua dels
valencians té una ideologia al da-
rrere, però tracta de situar-se en
un pla filològic. S’adreça als va-
lencians perquè conreen i esti-
men la llengua, no buscant un
camí més polític”, remarca Pérez
Saldanya. Borràs simplifica la
qüestió: “La gent havia de llegir

el llibre de Fuster per a conéixer
l’origen dels valencians, i el llibre
de Sanchis Guarner, per a saber
d’on venia la seua llengua”.

Tard o d’hora el llibre de San-
chis Guarner s’hauria reeditat o
ell mateix hauria fet un altre text
amb unes intencions pedagògi-
ques semblants. Però, elucubra-
cions a banda, el fet és que s’ha
de destacar un moment decisiu
en la vida d’aquest llibre, quan,

el 1959, Joan Fuster,
que editava en aquell
moment uns quaderns
“d’orientació valencia-
nista”, demana a San-
chis Guarner tornar a
publicar aquell text.
Ell ho fa introduint-hi
algunes modificacio-
ns, no perquè conside-
rara aquell “llibret”
com un pecat de joven-
tut. Més aviat el con-
trari: “En rellegir-lo
vaig veure que no em
calia rectificar-hi res
d’essencial, encara que
sí introduir prou re-
tocs”, explica el ma-
teix filòleg en el pròleg
de l’edició feta el 1972,
en l’editorial Tres i
Quatre. I aquell text re-
fós és el que, bàsica-
ment, ha arribat fins
als nostres dies. “San-
chis en féu dues ver-
sions”, explica Ferran-
do, “una el 1933 i l’al-
tra el 1960, amb una
ampliació el 1967, a fi
de respondre a dos
contextos sociolingüís-
tics ben diferents”, diu

en referència als canvis viscuts
pel País Valencià després de la
Guerra Civil i les llargues dèca-
des de la dictadura del general
Franco. De fet, volent-ho o no,
“la publicació de la segona ver-
sió de La llengua dels valencians
convertí Sanchis Guarner en una
figura emblemàtica de la resistèn-
cia cultural valenciana durant el
franquisme”, ressalta Ferrando.
Per raons òbvies, el text ja no
experimentarà més alteracions,
però el llibre està destinat a la
reedició cíclica i tossuda, com
fent honor al caràcter “tossut i
vehement, cabut, però mai in-
transigent de Sanchis Guarner”,
segons el perfil que aporta Bo-
rràs. Fins i tot, gràcies al seu fla-
mant 75 aniversari el llibre sem-
bla haver-se guanyat el dret de
vestir-se de diumenge: després
d’un grapat d’anys amb el mateix
aspecte i contingut, el proper
més d’abril veurà la llum una no-
va edició, a càrrec també de l’edi-
torial Tres i Quatre, amb intro-
ducció del mateix Ferrando i
amb una nova coberta per a
l’ocasió que substituirà la molt
identificable i visionada portada
dissenyada en el seu moment per
Josep Hortolà. Una manera
d’homenatjar l’autor, però tam-
bé de reconéixer la perenne vigèn-
cia d’un llibre que s’ha convertit
amb el pas del temps en un monu-
ment a l’autoestima lingüística
dels valencians.

A MANERA DE TASCÓ

Les mòmies del British
VICENT ALONSO

Exposició sobre Sanchis a la Universitat i coberta del llibre.

“Sanchis en féu dues
versions, una el 1933 i
l’altra el 1960, amb
una ampliació el 1967”

Virginia Woolf l’any 1903.

“Ell podia haver-se
quedat a la seua torre
d’ivori, però era una
persona”

Virgínia Woolf,
tan lluny en el temps,
però tan a prop
en les idees
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