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Gairebé cap al final d’aques-
ta primera part d’una auto-
biografia deformada d’in-
fància i joventut en cinc es-

tadis narratius, el fins aleshores una
mica elusiu Thomas Bernhard
(1931-1989) s’encara sense amarres
al record de l’adult que quan torna
a un lloc té sempre la sensació de
ser el nen que hi havia estat, el re-
cord del noiet trasbalsat i desempa-
rat que havia viscut a Salzburg men-
tre aquesta s’enfonsava en la des-
trucció de la guerra el 1944 i en la
misèria el 1945, imbuït en un inter-
nat repressiu d’una educació pri-
mer nacionalsocialista i després ca-
tòlica; i situa aquell record desbor-
dant i aclaparador com a punt de
partença del desplegament d’una
pentalogia —L’origen (1975), El so-
terrani (1976), L’alè (1978), El fred
(1981) i Un nen (1982), que segons
se’ns informa a les solapes, i ja era
hora, serà traduïda sencera— que
conté alguns dels moments més bri-

llants de la seva obra en prosa.
La seqüència biogràfica s’inicia

en canvi amb el darrer, més lluminós
i confés en la veritat i en la mentida
dels cinc, Un nen, que clou el cercle i
el remet a l’al·lusió indicada al princi-
pi, i que és, comparat amb els tres
anteriors, en especial amb els magní-
fics L’alè i El fred, el més agradós i
feliç. De fet, L’origen és l’episodi més
dubitatiu del conjunt, en el to i en
l’estil, perquè tot i contenir moments
fulgurants carregats d’atributs —la
traducció de Clara Formosa és curo-
sa i més natural, però també menys
estilitzada, que una de prèvia de Jor-
di Ibánez per a Proa—, com ara els
de la ciutat reduïda a l’enrenou de la
runa, les escenes de mort quotidiana
o els apunts esporàdics de crueltats
infantils, abusa d’un cert grau de po-
sa al voltant de la inadaptació, el
fracàs i el fàstic de viure que és mas-
sa literària i que només se salva de si
mateixa perquè al capdavall reconeix
amb ironia tot el que té de teatral o
d’oripell falsificat —Beckett, que
fins i tot va escriure en francès, era
molt més sobri i no va imitar mai
l’estetització tova del fracàs de seqüe-
les de Baudelaire, com ara Cioran.

L’estil del millor Bernhard és gai-

rebé igual en l’autobiografia recorda-
da, les ficcions de rerefons autobio-
gràfic com ara Tala o El nebot de
Wittgenstein i novel·les com ara
Mestres antics o Extinció: una me-
tralladora fixa que dispara arreu i
mai s’atura, que repeteix el període
amb pas impassible i que només es
gira a banda i banda fins a esgotar
la ràbia i els excessos d’ira, però en-
cara que tendeixi a l’angoixa, apel·li
a una existència minvada i mínima i
obligui a allargar l’alè fins a gairebé
l’extenuació, té alguna cosa de
benèfic i de balsàmic.

Tot i ser un cínic i un mentider
declarat que sap que la confessió i la
inculpació tampoc no són més que
una excusa, Bernhard encara creu en
la constància de la consciència com a
narració, en l’estil com un ordre mu-
sical que endolceix el dolor de viure
—estimava Schopenhauer amb
devoció— de l’home malalt —ell,
que va patir malalties diverses, com
ara una sarcoïdosi que quasi no el
deixava respirar— i que sofreix el pas
de l’experiència amargament, agòni-
cament, fins al punt de desenvolupar
un estil irritant que es correspon
amb exactitud amb un instint anor-
reador de suïcida o de moribund.

Encara que un estudiant va escriure en un examen
que locus amoenus volia dir “unos locos muy ame-
nos”, la veritat, com sap tothom, és que es tracta
d’un lloc comú de la poesia llatina, estès més enda-

vant a tota la poesia europea, especialment la del temps de
l’Humanisme, que, en traducció molt literal, parla ni més
ni menys d’un “lloc agradable” —sovint amb una font, una
ombra regalada, herba per a ben jeure, i poca cosa més—,
favorable per a l’amor, la consideració de les coses huma-
nes i divines, i, de vegades, la composició poètica. La
poesia de Teòcrit, de Virgili i de Garcilaso és plena a vessar
d’aquest lloc comú, i aquest és el títol que Carlos Alvar,
romanista, i Jenaro Talens, poeta i comparatista, li han
posat a una antologia de gran categoria —editada per
Galaxia Gutenberg i Círculo de Lectores, Barcelona,
2009—, dedicada a la poesia medieval de les terres ibèri-
ques en llengües hebrea, àrab, mossàrab, llatina i neo-llati-
nes, el català entre elles.

Allò que el president Rodríguez Zapatero ha batejat
amb el nom d’“aliança de civilitzacions” escau perfecta-
ment a aquesta empresa editorial perquè, com acabem de
dir, el llibre recull mostres magnífiques de la poesia escrita
en tots aquests idiomes, començant pels Carmina Ripullen-
sia, o Cançoner de Ripoll, recull de poesies religioses i
profanes anteriors al segle XII, bona part d’elles de tall
agradablement goliàrdic: “Aprilis tempore, quo nemus
frondibus | et pratum roseis ornatur floribus, | iuuentus
tenera feruet amoribus”, és a dir: “Al mes d’abril, quan el
bosc s’adorna de fullatge i el prat de flors rosades, crema
d’amor la tendra joventut”. Aneu i pregunteu als vostres
fills si així és la cosa, abans que el mes s’acabi. Especial-
ment delicats són els poemes en llengua àrab (sempre amb
el text original a la pàgina esquerra), com aquests d’Ibn
Al-Jatib, del segle X: “S’han esborrat les fites | de la cultura
i dels meus coneixements, | i ara sobrevisc | com una
empremta del passat”. També són bonics els versos de
poetes hebreus com Ibn Nagrella ha-Nagid: “Els malde-
caps mon cor esventen, | igual com un dia de tempesta
mouen les veles un vaixell”. En una composició de Moshé

ibn Ezra s’hi troba
pròpiament el “lloc
amè”, gai per escreix:
“Un de cara bonica,
una copa de vi, un jar-
dí, | un cant d’ocell,
soroll de l’aigua en
una sèquia: | bàlsam
de l’enamorat, alegria
d’afligits, cant de

l’errant, | tresor del pobre, medicina pel malalt”.
No hi falten, com era d’esperar, les poesies dels troba-

dors de la Provença i Catalunya; i a aquestes mostres
segueixen una quantitat probablement desmesurada de poe-
sies de la tradició galaico-portuguesa (273 pàgines, contra
131 de poesia catalana: no n’hi ha per tant!), com aquella
de Pedr’Eanes Solaz que canta les meravelles dels pits
d’una monja —“teta de monja”—, tema que a les lletres
europees es trobarà fins a la literatura llibertina dels
il·lustrats: “E moiro-m’eu per la freira [monja]... | mais non
pola de Nogueira”. Després vénen 421 pàgines —tampoc n’hi
ha per tant!— de poesia en llengua castellana, amb peces tan
belles com aquesta del Marquès de Santillana —amic, per
cert, de Jordi de Sant Jordi, al qual va dedicar-li una “corona”
o celebració poètica—: “Mas vi la fermosa | de buen continen-
te, | la cara plaziente | fresca como rosa, | de tales colores | qual
nunca vi dama | nin otra, señores”. Les dones agrairan veure
que Suero de Ribera, a mitjan segle XV i en un context de
tremenda misogínia, les lloï amb abrandament: “¡Pestilencia
por las lenguas | que fablan mal de las donas!”; i els catalans
lamentaran que Juan de Tapia parli d’aquella noia d’Aragó
que, en plena campanya del rei Magnànim, preferia ser addic-
ta als francesos abans que al llinatge d’Alfons: “Donzella
italïana | que ya fuiste aragonesa, | eres tornada francesa, |
non quieres ser catalana”. Pel que fa a la poesia en català, no
hi falta la nissaga dels March, ni el gran Andreu Febrer, ni el
grandíssim i arcaïtzant Jordi de Sant Jordi: “Deserts d’amics,
de béns e de senyor, | en estrany lloc i en estranya encontrada, |
lluny de tot bé, fart d’enuig i tristor, | ma voluntat e pensa
cativada, | me trob del tot en mal poder sotmès...” [sic], relatiu
al captiveri napolità del poeta.

Acabarem així: aquella “aliança de civilitzacions” de què
parlàvem més amunt és una fal·làcia política (com n’hi ha de
“patètiques”), tota vegada que pressuposa la caritat, la to-
lerància i el respecte: totes elles virtuts cristianes però ben poc
àrabs o jueves. Aquests dos pobles posseeixen una altra moral;
i em fa que aquest invent del president espanyol més aviat els
rellisca, si no és que el consideren una modalitat contemporà-
nia de l’imperialisme de què ja van ser víctimes, els uns i els
altres, justament a l’Edat Mitjana. Més aviat hauríem d’anar
pel camí que indica aquesta fabulosa Antologia de poesia
medieval ibèrica: que els nois i noies del país estudiïn a l’esco-
la hebreu o àrab (a triar), i després d’això potser entendran
alguna cosa d’aquestes grans civilitzacions semítiques que van
ser la glòria, temps enrere, de la pell de brau i Sefarad.

PAU DITO TUBAU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Locus amoenus
JORDI LLOVET

Música i records

L’escriptor Thomas Bernhard, autor de L’origen, que s’ha traduït al català.

Nous Estats i
principi democràtic
Hèctor López Bofill

ngle editorial
73 pàgines. 11 euros

D’un temps ençà, el món edi-
torial —branca assaig— es-
tà apostant per llibres
breus i de petit format, tex-

tos sintètics amb l’objectiu de donar
a conèixer alguna idea, nova o vella
però condensada. És el cas de la
col·lecció d’Idees, inspirada pel Cen-
tre d’Estudis de Temes Contempora-
nis de la Generalitat, que en l’edició
d’enguany ha premiat Nous Estats i
rincipi democràtic, del professor en

Dret Constitucional Hèctor López
Bofill (Barcelona, 1973). L’autor en-
tra sense contemplacions en el debat
del paper dels Estats en l’era global,
i específicament sobre la relació
amb les nacions internes que mal-
den per emancipar-se’n. I ho fa qües-
tionant els corrents teòrics que pos-
tulen la progressiva disminució del
poder dels Estats, sigui cap amunt,
amb pèrdues d’elements de sobira-
nia cap a organismes supraestatals
com la moneda, exèrcit, relacions in-
ternacionals; o bé cap a baix, amb
processos de descentralització, políti-

ques de reconeixement i sistemes de
governança. Davant d’això, l’autor
sosté que “la idea d’Estat i el concep-
te de sobirania han estat reforçats
pel pensament teòric i les dinàmi-
ques polítiques” que donen com a
resultat un enfortiment i vigència del
concepte i atribucions dels Estats.
Que la globalització, més que frag-
mentar, cohesiona i readapta fun-
cions, tancant la porta a qualsevol
reivindicació nacional més que no
pas facilitant-ne la sortida. I posa
com a exemple el funcionament ac-
tual de la UE, conformada per Es-
tats que malgrat la retòrica són els
que tallen el bacallà. Amb una críti-
ca punyent de les anàlisis sobre teo-
ria de l’Estat produïdes pels qui ano-
mena optimistes universalistes, posa
de manifest la contradicció entre els
proclamats principis democràtics li-
berals d’uns Estats que han estat fun-
dats gràcies a l’ús intensiu, extensiu i
efectiu de violència.

Amb tot, malgrat la defensa afer-
rissada dels Estats a seguir com són,
és a dir, nacionalitzant, hegemonit-
zant i monopolitzant tot el que pu-
guin, l’autor situa l’aprofundiment
de la democràcia a nivells supraesta-
tals, com la gran oportunitat de les
nacions sense Estat per treure’s de

sobre la preposició. I de manera ago-
sarada posa sobre la taula un hipotè-
tic conflicte: la possible demanda ex-
plícita d’emancipació d’un territori
europeu, en què les organitzacions
supra-estatals que defensen l’estabili-
tat global —UE, ONU— es troba-
rien en l’atzucac d’haver de defensar
“aquells que defensen l’status quo
apel·lant a la possibilitat de les ar-
mes, en lloc dels que volen ocupar un
lloc en el planisferi polític a través
d’una decisió lliure”. Els exemples de
noves sobiranies reeixides en els da-
rrers 20-30 anys a Europa (Països
Bàltics, Montenegro, Kosovo) no
amaguen una intenció gens dissimu-
lada d’influir en el nostrat mains-
tream independentista, del que n’és
un significat productor. De fet, el lli-
bre formalitza el canvi de paradigma
del nacionalisme d’esquerres català,
que davant l’evidència europea i la
paret estatal, ha basculat decidida-
ment per la reivindicació d’un Estat,
per ser igual de bo o dolent que els
altres. No és un llibre possibilista
però tampoc utòpic; en la temàtica
tractada —la possibilitat d’emancipa-
ció nacional en el marc europeu— és
realista com el que més, amb l’aporta-
ció d’obrir un debat que jurídica-
ment semblava no tenir escletxes.

Escletxes democràtiques
RICARD VILAREGUT

“¿Aliança de
civilitzacions? ¡Estudiem

àrab i hebreu!”
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El millor retrat de la
generació ‘beat’
Convertida en un clàssic de la litera-
tura nord-americana del segle XX,
aquesta novel·la de Jack Kerouac és
un referent imprescindible per enten-
dre el pensament i el discurs de la
coneguda com a generació beat, que,
amb noms com Neal Cassady o Wi-
lliam Burroughs, va sotragar als anys 50 els fona-
ments de la societat —i de retop, la literatura—
americana. Aquesta edició, traduïda per Laia Font i
Anna Llisterri, ofereix la versió original de l’obra de
Kerouac, més dura de la que es va publicar el 1957,
sota censura.

A la carretera. Jack Kerouac. Edicions 62. 410
pàgines. 14 euros

El teatre menys conegut
de Sagarra
La compilació de l’Obra Completa de
de Josep Maria de Sagarra per l’edito-
rial Tres i Quatre arriba ja al dissetè
volum, que aplega cinc peces teatrals
de l’autor, La careta, La màscara, La

follia del desig, Marçal Prior i Un estudiant de Vic.
L’edició és a cura dels filòlegs Narcís Garolera i
Miquel M. Gibert. Aquest és el tercer volum de
l’Obra Completa dedicat al teatre de Sagarra. Tot i
que aquest volum no comprèn la producció teatral
de l’autor més coneguda, com ara El Cafè de la
Marina, les peces que conté són una bona mostra del
mestratge de Sagarra en el gènere dramàtic.

Josep M. de Sagarra. Obra Completa (Volum 17).
Tres i Quatre. 450 pàgines. 29,99 euros

Les aventures d’un
picapedrer de Ripoll
Biel Freixa, un jove picapedrer de Ri-
poll, traït i amenaçat de mort, ha de
salvar la seva vida i la dels qui estima
acomplint una perillosa missió lluny
de les seves terres. Haurà de viatjar
fins a Còrdova, una ciutat plena de
lladres, assassins i espies. És la història insòlita, ple-
na d’aventures, trepidant, que narra el periodista
Eloi Vila en la seva primera novel·la, ambientada al
segle X.

L’any del senyor. Eloi Vila. Ara/Alisis. 250 pàgi-
nes. 16,85 euros

50 anys dels Setze Jutges,
recull d’articles i un CD
Amb motiu del cinquantè aniversari del
manifest fundacional de la Nova Cançó
—Ens calen cançons d’ara, de Lluís Se-
rrahima, publicat el gener de 1950 a la

revista Germinabit—, Cossetània i Enderrock publi-
quen aquest volum on es recullen articles apareguts en
diverses revistes sobre la cançó d’autor i el pop català
dels anys 60. El llibre, il·lustrat amb fotografies dels
integrants de la Cançó i d’alguns dels concerts, va acom-
panyat del CD Audiència pública —l’únic àlbum
col·lectiu dels Setze Jutges, que s’ha reeditat afegint-hi
els tres darrers jutges, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach
i Rafael Subirachs. El projecte ha estat impulsat pel
cronista de la cançó Xevi Planas i l’activista Joan Martí.

50 anys de la Cançó. Joaquim Vilarnau. Cossetà-
nia / Grup Enderrock. 112 pàgines. 14,80 euros

Diccionari del català
col·loquial /
Barcelona TV. Llibre d’estil
Diversos autors / Carme Ferré
Enciclopèdia Catalana-Grup
Flaix / UOC
397 pàgs. 16 euros / 171 p. 18 euros

Se’n parla molt però no sem-
pre es posa fil a l’agulla per
arreglar-ho. Sovint els mit-
jans de comunicació cata-

lans donen que parlar. Sí, se’n par-
la i sentim a parlar de la poca qua-
litat lingüística i de com passen al
castellà com si res. Especialment
en les interaccions ordinàries, poc
formals, els locutors i presenta-
dors ens inunden de frases fetes,
lèxic i formes argòtiques dites a la
castellana per ignorància, man-
dra, desídia o fals esnobisme. Algú
pot pensar erròniament que les for-
mes genuïnes equiparables s’han
fos o que el català té algun impedi-
ment per a l’expressió col·loquial.
Amb la voluntat d’ordenar com
s’usen les llengües, tendir a una
certa homogeneïtzació en les co-
municacions i construir també
una imatge de marca, alguns mit-
jans estableixen criteris lingüístics
propis. Això han fet ara el grup
Flaixbac i Barcelona TV.

Seguint la trajectòria d’alguna
obra precedent com el Diccionari
del català popular i d’argot, de Joa-
quim Pomares, els assessors lin-
güístics del Grup Flaix han compi-
lat, també en forma de diccionari,
les expressions que han fet ballar
el cap als seus locutors durant
quinze anys. El Diccionari del ca-
talà col·loquial. Dubtes davant del
micròfon és un compendi de 2.400

usos col·loquials bons i incorrec-
tes o inadequats, ben distingits els
uns dels altres, i endreçats amb ori-
ginalitat alfabèticament tots junts
per localitzar-los ràpidament. El
desconeixement no podrà servir
d’excusa per usar un llenguatge de
carrer, poc formal, i sovint neces-
sàriament vulgar. Ja no es podrà
dir alegrement per antena o en
qualsevol telesèrie, xou, programa
d’humor o concurs apaga y vámo-
nos, ets d’armes tomar, que pardi-
llo!, estic magullat de tan currar i
no pas bona nit i tapa’t, ets del
morro fort, quin passerell! o estic
baldat de tan pencar. No es tracta,
com els antics vocabularis de bar-
barismes, de fer substituir lèxic co-
mú que s’usava en castellà pel co-
rresponent català (bussón o sello),
sinó d’oferir alternatives a formes
d’argot pròpies de la parla espon-
tània, sovint efímeres i passatgeres
i massa interferides pel castellà.
Els vocabularis de barbarismes
funcionaven per refer la llengua
normativa. El diccionari de català
col·loquial és un instrument més
per fer del català una llengua ple-
nament normal, variada en tots
els registres i modalitats.

Barcelona TV s’ha decidit per
un llibre d’estil de més clàssic for-
mat; en la línia d’altres de l’àmbit
periodístic, dóna rellevància als
principis ètics d’obligat compli-
ment en la professió i concreta re-
comanacions per al respecte a l’in-
dividu (rebuig de la càmera oculta
i la teleporqueria) o l’atenció a la
pluralitat aclarint conceptes sus-
ceptibles de males interpretacions
(clandestí, discapacitat, ètnia, immi-
grant...). Recull uns apunts de ma-

nual sobre el periodisme a la televi-
sió, amb esment dels gèneres i for-
mats periodístics i tot, i sobre el
periodisme a Internet, amb infor-
mació sobre la legislació específica
i poca cosa més. Enmig, desgrana
uns patrons de redacció i estil orde-
nats alfabèticament, mots de pro-
núncia viciada, aspectes gramati-
cals molt detallats i quatre notes
sobre lèxic. Com en tots els llibres
d’aquesta naturalesa, hi ha l’apar-
tat dedicat a la imatge gràfica, mi-
nuciós, i un annex amb recursos
d’interès (atles, mapes, webs, dic-
cionaris, protocols de revisió de
textos, etc.). En general, trobem
massa diferència en la profunditat
dels temes diversos, fa l’efecte que
s’han sumat casos estudiats de ma-
nera poc travada: una obra no en-
llestida, com diu l’autora en la pre-
sentació. Ho agreuja que el sumari
general no dóna prou pistes sobre
el contingut, que sí que es detalla
davant de cadascun dels set capí-
tols. Sens dubte, un índex de ma-
tèries o paraules clau global estal-
viaria temps de recerca. Amb tot,
és un referent més per divulgar as-
pectes de comunicació relacionats
amb els agents que hi intervenen i
sobre els continguts comunicatius.

El diccionari i el llibre d’estil
amplien el panorama de recursos
que podrien apaivagar les críti-
ques que els plouen a alguns mit-
jans, si els seus professionals s’hi
posen i segueixen els seus models
de comunicació en català correcte
i de qualitat. Els professionals
d’aquest sector mantenen encara
una influència elevada en el con-
junt dels parlants com per deixar-
ho passar.
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Cada any, a finals de març —que rima amb arç—,
durant el mes d’abril, segons els llocs i segons els
climes, els arbustos dels arços treuen la seva florida.
Aquests corimbes de floreta diminuta, d’un blanc

mantegós, perfumats intensament de mel. Neixen en unes
branques seques i espinoses, sense fulla, i anuncien la massa
verda que els succeirà. Les flors es marciran, cauran els
petits pètals blanquinosos, com és de llei, i de cada flor en
sortirà un fruit de forma ovalada, vermell intens, no pas més
gros que un pèsol. Són arbustos, els arços, que fan tanques
pels marges, als límits dels camps o dels boscos i, en aquest
temps, formen com núvols lleugeríssims, allargassats sobre
els sembrats verds, incipients, dels cereals. A vegades, sota
seu, s’hi fan les esparregueres i se’n poden collir els tanys
tendres i novells, els deliciosos espàrrecs silvestres. Potser,
amb sort, algun iris purpuri i vellutat posarà un contrapunt

sumptuós a la senzilla floreta blanca dels arços.
Un arbust tan humil té, en contra del que podria

semblar, un notable pes literari. El poeta irlandès Seamus
Heaney va titular un llibre La llanterna de l’arç, títol que
provenia d’un dels poemes del llibre. Allà, però, Heaney
no hi evoca pas l’arç primaveral, lleuger i florit. Ell hi
parla de l’arç hivernal, despullat de flors, és clar, i de
fulles. Només hi queden els fruits encesos, brillant com
fanalets, mig bequejats pels ocells. A vegades, diu, quan

l’alè forma fumerols enmig del gebre, aquests small lights
for small people (llums petits de la gent menuda, segons la
traducció de Francesc Parcerisas), poden ser com la llan-
terna de Diògenes que busca un home just. Ens escruta
des de darrere l’arç i nosaltres reculem davant d’aquella
llanterna, unió de carn i de llavor, perquè ens fa por de no
ser l'home just buscat. És la visió de l’arç d’hivern.

L’arç primaveral ja va ser cantat per Ronsard en una
petita i delicada oda (Llibre IV, Oda XXII). Ronsard el
veu florit i verdejant i sent un rossinyol que hi canta. I diu
a l’arç que visqui per sempre, que ni el llamp ni la destral
ni el vent el puguin arrabassar. Segurament és aquesta
feblesa aparent de l’arç, aquesta fugacitat de la seva flori-
da que va moure Marcel Proust, quan, davant d’un arç de
floració ja marcida, un buisson d’aubépines défleuries, pen-
sa en les jovenetes alegres, piadoses i coquetes, les jeunes
filles en fleurs. I, tot mirant les fulles d’una branca d’arç
sense flors, sent que les fulles li diuen que aquelles noietes
ja fa temps que són fora. Relacionar les flors de l’arç amb
les noies enriolades és el mateix que fa Josep Carner al
seu poema Dia de córrer. A la darrera estrofa, en un
ronsardià carpe diem, hi diu: “Corre: no pensis si fores
poruc o planyent: | tem que tot d’una aquest aire no es
faci més lent. | Perquè demà no hi seran aquests flocs i
miralls tan esparsos, | ni la rialla de noies al sot on
blanquegen els arços, | ni el raig de sol que l’encén.”

COLLS i PUNYS

Els arços
NARCÍS COMADIRA

Sala de control de Barcelona TV, mitjà que compta amb un llibre d’estil. / JORDI BARRERAS

LA REBOTIGA

Se’n parla molt
ESTER FRANQUESA
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