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«ICEBERG»
Autor: PACO ROMEU
Editorial: BROMERA
Pàgines: 112
Preu: 10,50 €

Iceberg, premi de teatre Palanca
i Roca Ciutat d’Alzira,
comença amb un inexplicable

assassinat el 2009, encara que el cos principal de
l’obra ens situa en una nit d’abril de 1994, quan
una trivial confusió, l’alcohol, les drogues i
l’herència emocional dels personatges acaben
desencadenant una vertiginosa caiguda als
inferns. Una combinació d’humor i misteri.

«SINGULARS»
Autor: JAUME BARBERÀ
Editorial: VIENA EDICIONS
Pàgines: 304
Preu: 19 €

Iniciat l’any 2009 amb el lema
Escoltar per aprendre, Singulars,
l’espai d’entrevistes de TV3

dirigit i presentat per Jaume Barberà, ha superat
el centenar d’emissions. Aquest llibre recull el
testimoni d’algunes de les entrevistes més
remarcables del programa sobre el model
econòmic i la crisi financera, la salut, el medi
ambient, les desigualtats socials, la ciència...
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a geisha és un espècimen japonès en
perill d’extinció i de devaluació.

Temps era temps, però, les geishes de Tò-
quio eren una institució perfectament es-
tablerta. Més enllà de la mitificació, ¿hi
ha cap manera de saber exactament com
eren? Sí: llegint Geishas rivales, una no-
vel·la de Nagai Kafu (1879-1959) editada
per entregues durant els anys 1916 i
1917, que Alba acaba de publicar. Kafu
va ser un viatger, estava al cas de la tradi-
ció literària europea, i també coneixia
directament el medi on convivien geis-
hes, poetes, prostitutes, paràsits i actors
de kibuki.

Les geishes de fa un segle es caracterit-
zaven pel fet de dominar les arts tradicio-
nals japoneses: la música, la dansa, la
poesia, la cerimònia del te. Durant anys
eren ensinistrades per procurar plaer a
persones capaces d’apreciar aquestes apti-
tuds sofisticades (i de poder pagar per una
hora de companyia la mesada d’un em-
pleat). Les categories laborals eren varia-
des: podien treballar per a una agència,
ser autònomes, mantingudes, aprenen-
tes... Finalment hi havia les «geishes fà-
cils», que limitaven amb l’univers de la
prostitució. Com que cada geisha tenia
un significat –emetia un missatge als ini-
ciats–, calia triar bé amb quina reunir-se.

En una escena del llibre, una geisha to-
ca el shamisen, l’instrument de tres cordes.
Un occidental no hi trobaria cap missatge
especial, però resulta que està interpretant
una peça del gènere sonohachi-bushi, cosa
que tampoc és significativa si no sabem
que està dedicat exclusivament als dobles
suïcidis per amor. Per als iniciats, l’escena
pren un significat inequívoc.

No és casual que el llibre de Roland
Barthes sobre el Japó, on va escriure sobre
el significat de la reverència o sobre la im-
portància dels embolcalls, es tituli L’imperi
dels signes. En aquest imperi, les geishes
representen un país on cada element és
portador d’un missatge, des de la col·loca-
ció del cinturó fins al color del quimono,
des del maquillatge fins al pentinat (que
difereix en cas que la dona sigui soltera o
estigui casada, que la geisha sigui nova o
veterana). Junichiro Tanizaki remarca a
Elogi de l’ombra l’aversió que senten els ja-
ponesos per la claredat. Geishas rivales és
una obra fosca on la realitat apareix co-
berta d’una simfonia de signes.
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A l’ombra
de les geishes
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ls treballs sobre onomàstica poden
semblar limitats, en un primer cop
d’ull, a l’elaboració tècnica que els fo-

namenta i considerats al marge de qualsevol
implicació social. Però, com és ben sabut,
aquest rigor tècnic no és, ni de lluny, la finali-
tat exclusiva d’aquest tipus de recerca, rere la
qual hi ha sempre la voluntat de conèixer el
territori.

Ramon Amigó (Reus, 1925-2011), deixe-
ble del geògraf Josep Iglésies (1902-1986) i
del periodista i activista Joaquim Santasu-
sagna (1899-1982), fou un autodidacte en
matèria lingüística (cal destacar l’ensenya-
ment de la llengua per correspondència que,
amb Robert Miralles, organitzà a l’inici dels
anys seixanta), si bé tingué en l’excursionis-
me de les dècades dels quaranta i cinquanta
una escola fonamental de referència per a la
descoberta de la comarca i del país. Tenint en
compte aquesta tradició, l’autor ens fa ado-
nar –a través dels quaranta-cinc capítols de
l’assaig– del sentit de la recol·lecció de mots.
I ho fa, no tan sols a través de la indagació so-
bre l’origen d’indrets i de persones, sinó de
l’estudi detallat de tot un reguitzell de cir-
cumstàncies de caràcter històric, social i po-
lític.

Per aquesta raó, Amigó –que en començar
els anys seixanta (1963) endegà, per encàrrec
de Joan Coromines, i juntament amb Albert
Manent i Xavier Fort i Bofill, uns primers tre-
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Viure la llengua
Selecció de textos de Ramon Amigó que suposa una
esplèndida demostració del que vol dir treballar per l’idioma

XAVIER FERRÉ xferre@presencia.cat

RAMON AMIGÓ I ANGLÈS
Va ser un escriptor i professor de català, figura
clau dins de l’estudi de l’onomàstica i mestre
de tota una generació d’erudits al Camp de
Tarragona.

«ONOMÀSTICA I LLENGUATGE. DE
CAP A CAP DEL PAÍS»
Autor: RAMON AMIGÓ I ANGLÈS
Editorial: RAFAEL DALMAU EDITOR
Pàgines: 262 / Preu: 22 €

El llibre conté una quarantena de textos,
escrits del 1994 al 2010, de mena diversa:
participacions en cursos, intervencions en
taules rodones, presentacions, notes,
crítiques, pròlegs, apunts, articles en
revistes de divulgació i articles en revistes
especialitzades.
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«LA CARN»
Autor: ALBERT TOLDRÀ I
VILARDELL
Editorial: BASE
Pàgines: 192 / Preu: 18 €

La carn. Cos i sexualitat a l’Edat
Mitjana és un recorregut de
caire antropològic per diferents

aspectes de la complexa cultura medieval sobre
el cos i la sexualitat. A través de fonts
historiogràfiques i literàries, l’autor mostra com
el cos (la seva representació i la seva vivència) és
un camp de batalla de les contradiccions i els
conflictes culturals i ideològics.

«DES DEL BANC DEL
GENERAL. 1978-2011»
Autor: PERE CARRER
Editorial: BRAU EDICIONS
Pàgines: 272
Preu: 18 €

Una selecció dels articles que
Eduard Puig (Figueres, 1942),

des de la seva columna d’opinió i sota el
pseudònim de Pere Carrer, ha publicat, amb
algunes interrupcions, durant trenta-tres anys a
la premsa local figuerenca. En els seus articles
Eduard Puig-Pere Carrer ens ofereix la seva visió
sobre l’Empordà.

«EL LLIBRE DE LA PESTA»
Autora: CORAL CUADRADA
Editorial: RAFAEL DALMAU
Pàgines: 304 / Preu: 29 €

La pesta deixà senyals en la
memòria d’Occident;
combinada amb la fam i la
guerra, va comportar la pèrdua

de quasi un terç de la població europea. El llibre
de la pesta tracta les condicions de vida del món
medieval i les mesures per fer front al flagell.
Coral Cuadrada n’analitza les repercussions, des
la fugida i el carpe diem fins a les opcions
espirituals individuals i col·lectives.
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Ramon Amigó, en una fotografia del març
del 2011. /JOSÉ CARLOS LEÓN

balls de recerca toponímica pertocants al
Baix Camp– cercà en les seves investigacions
la representació i el significat comunitaris
del mot. És a dir, la base de transmissió oral i
documental que ha possibilitat la socialitza-
ció d’una denominació territorial i antropo-
nímica.

Sota aquest criteri, el volum ofereix una se-
lecció de treballs que tracten sobre metodo-
logia i sobre qüestions sociolingüístiques de-
rivades de la recerca. «Onomàstica», «La lliçó
d’onomàstica» i «Llenguatge» són, en aquest
sentit, els àmbits temàtics tractats a Onomàs-
tica i llenguatge, conjunt d’experiències i de
reflexions que constitueix una síntesi al vol-
tant de la dedicació de prop de seixanta anys
de treball en l’àrea territorial del Baix Camp.
A més, també s’hi aporten les apreciacions de
Joan Coromines al treball de Ramon Amigó

sobre Vilallonga de Ter.
En definitiva, aquest compendi reflecteix

una forma de treball que articula tres nivells:
històric, antropològic i filològic. Tot plegat
dut a terme a base de trepitjar terreny, de co-
nèixer els informadors adients de cada vilat-
ge i de contextualitzar evolutivament –docu-
mentalment– cada referència onomàstica. I
no cal dir que aquesta trajectòria va anar con-
griant el mestratge envers nous estudiosos
d’aquesta branca de la filologia. Aquesta fita
de relleu –de vegades aconseguida amb un
subtil suggeriment sobre un possible treball
inicial a dur a terme amb col·laboracions en
publicacions d’abast local– ha aconseguit
que la part meridional del Principat sigui la
regió més destacada en treballs sobre noms
de lloc i de persona.

Jordi Ginebra al pròleg de l’obra fa avi-

nent, amb raó, que «els noms no són etique-
tes neutres i intranscendents».

Precisament la conclusió d’aquest estudi
és fer adonar que la llengua no és tan sols un
mitjà de comunicació, sinó que esdevé un
factor essencial de transmissió d’una con-
cepció del món. Per això, Josep Iglésies a l’ho-
ra de prologar la primera recerca d’Amigó, Els

topònims de la ciutat i el terme de Reus (1957),
destacava que l’autor no únicament tractava
els mots com a coses, sinó que maldava per
encabir-los en una tradició cultural, que en el
cas del programa amigonià sempre va voler
dir compromís patriòtic, car «els noms de
lloc –escrivia el geògraf i humanista– no són
enterrats en el cor de la roca inanimada, sinó
vius en la boca del poble i en l’expressió del
verb comú».

Llarga vida entre els molts acadèmics de
qui has estat mestre, Ramon, encara que tras-
passessis abans que la Universitat Rovira i
Virgili t’hagués pogut nomenar Doctor Ho-
noris Causa.

«Una selecció de
treballs que tracten
sobre metodologia i
sobre qüestions
sociolingüístiques»
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