
Quintana...»; o bé tot el darrer 
estudi, sobre toponimia bereber, on 
s’aplica contínuament a només en-
cetar).
Aquest humanisme metodològic va 
aparellat amb una metodologia teò-
rica vívida i pràcticament didàcti-
ca. És, potser, al costat de la vas- 
tíssima erudició, l’altra impressió 
més profunda de la lectura: Coro-
mines no sols fa i ensenya el que 
ha fet, sinó que ensenya també 
com es fa. De moltes planes, però 
sobretot de les I 13, 19, 21, 27, 29, 
47-52, 87, 120, II 6-7, 73, 100-103 
i 201, se’n podrien treure uns «ar-
ticles d’aplicació del seny al quefer 
lingüístic». La culminació, però, en 
seria tot el darrer treball del vo-
lum I, on el rastreig dels prece-
dents mètrics en una obra prosifi- 
cada (com els de Rodríguez Adra-
dos sobre Esop, o bé els de Cuevas 
sobre fra Bernardí de Laredo) sem-
bla assolir el límit de les possibili-
tats d’extensió del mètode. Només 
ho sembla: la pàgina 223 encara és 
capaç de coronar-lo amb un doll 
de prudència sobre les maneres 
d’interpretar-ne els resultats.

Una tal simbiosi de feina traçuda 
i de ciència assenyada reïx àdhuc 
enmig de les màximes dificultats: 
en el cas d’aquest recull, probable-
ment, als estudis II 4 i II 5. Qui 
trobarà que el primer d’ells dos no 
sobrepuja la interpretació òbvia 
(text llatí amb antroponímia indí-
gena), haurà de reconèixer, si més 
no, la congruència amb què Coro-
mines exposa la seva hipòtesi (text 
«pensat» en basc, inscrit en llatí 
per qui només en llatí sabia es-
criure) i, de segur, admirarà la ní-
tida etimologització del nom de la 
mare, Asterdumari en el basc azter. 
Qui s’estimarà més atribuir els 
texts d’Arles a un llatí tan vulgar 
com es vulgui i en alguns llocs ja 
no interpretable per lectura defi-
cient d’uns originals malauradament 
perduts, en comptes de veure-hi la 
part encara de llengua indígena 
d’un(s) dedicant(s) en vies de ro-
manització, parlants d’un enxam- 
purrat d’ambdós idiomes, restarà 
admirat de l’enginy aplicat per Co-
romines a la reconstrucció dels 
mots d’aquella llengua mitjançant 
la lingüística indoeuropea i a llur 
interpretació.

Llibre dens, però que no enfarfe- 
ga: el lector en voldria més. Sovint 
fa l’efecte que l’autor també es de-
leix per afegir-hi quelcom. Al cap-
davall del volum I ho ha fet explí-
citament: és un treball escrit a ton-
gades i que, ben segur, ha calgut 
prendre-li de les mans. Però el seu 
sacrifici de renúncia serà fecund: 
convenia deixar-ho per posar-se de-
finitivament a la tasca del Diccio-
nari etimològic, que confiem de 
veure acabat el 1981. Qui escriví 
en sis anys el del castellà és prou 
valent per a repetir la proesa, so-
bretot tenint com té el català enca-
ra més pel cap dels dits.

SEBASTIÀ MARINER 
I BIGORRA

Universitat, 
record 
per a l’exigència

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA (1933-1939), 
per Albert Ribas i Massana, amb 
la col·laboració de Frederic Ri-
bas. Pròleg del doctor Josep 
Trueta. «Llibres a l’abast», 127, 
Edicions 62, Barcelona, 1976.

Els autors (perquè fet i fet són dos) 
tenen raó: «avui, el coneixement 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dels anys trenta no pot 
ser un simple exercici de record 
històric, sinó una exigència per a 
tots els qui volem tomar a connec-
tar amb la tradició cultural de Ca-
talunya» (p. 163). Aqueixa és la 
conclusió d’un estudi honest —ob-
jectiu i diligent— d’allò que va és-
ser efectivament la Universitat au-
tònoma de Barcelona, de 1933 a 
1939: un esforç ingent de renova-
ció, executat enmig de dificultats, 
d’oposicions i d’interferències múl-
tiples, en un lapse de temps que no 
excedí —en sis anys— d’una vinte-
na de mesos de normalitat.
I tenen raó sobretot perquè l’expe- 
riència de la Universitat autònoma, 
dels problemes que abordà, dels 
conflictes amb què s’hagué d’en-
frontar i de les solucions que pro-
posà té, avui més que mai, una 
validesa per al futur —un futur 
que un dia d’aquests esdevindrà 
present per a tots nosaltres.
La gran qualitat de l’estudi que ara 
publiquen els senyors Ribas i Mas-
sana és d’haver sabut captar exac-
tament la intenció que mogué els 
autors de la refo.rma i d’haver-ne 
estimat amb justícia la realització. 
I això ho puc afirmar amb conei-
xement de causa, ja que vaig tenir 
el goig de figurar —en el lloc mo-
dest que em pertocava a vint-i-dos 
anys— entre els protagonistes de 
l’empresa reformadora. La inten-
ció del Patronat de la Universitat 
autònoma es pot resumir en molt 
poques paraules: fer passar la Uni-
versitat del no-res a l’ésser; d’aque-
lla institució ensopida, ineficaç —in-
existent, caldria dir—, fer-ne una 
Universitat que respongués a les 
exigències del país i del temps en 
què vivíem. Com diuen els autors 
mateixos, «un centre universitari 
vinculat a la comunitat en la qual 
es troba immers» (p. 131). La Uni-
versitat autònoma va reeixir •—no 
sense entrebancs— en aquesta co-
mesa, i per això els autors poden 
concloure que «el balanç de les 
'■ealitzacions (fou) indubtablement

Anuari de la Universitat Autònoma 
de Barcelona per al curs 1934-1935.

positiu i que, avui encara, la Uni-
versitat Autònoma (té) un caire 
d’exemplaritat» (pp. 97 i 117).
Precisament per aquesta raó, el tre-
ball dels senyors Ribas i Massana 
no s’ha centrat només en la reno-
vació pedagògica o en la conquesta 
cultural que comportà la catalanit-
zació —en la recíproca convivència 
de les llengües i cultures catalana 
i castellana— de la Universitat. 
Han situat adequadament la Uni-
versitat autònoma dins el context 
de la seva època, donant-ne una 
explicació històrica, i n’han estu-
diat detingudament les causes i les 
circumstàncies de les caigudes, tant 
de l’eclipsi —molt significatiu— du-
rant el «bienni negre» (octubre de 
1934 a febrer de 1936), com de la 
supressió definitiva el 28 de gener 
de 1939. Considero, per part meva, 
que tan interessants són els capítols 
dedicats a les realitzacions de la 
Universitat autònoma i a les difi-
cultats amb què hagué de lluitar, 
com les pàgines que en relaten els 
dos enfonsaments, l’incidental i el 
definitiu. Importantíssims també els 
apèndixs documentals, gairebé tan 
copiosos com el text.
Moltes coses han canviat de 1933 
ençà, sobretot pel que fa al paper 
de l’educació i al sentit de la cul-
tura en una nova estructuració so-
cial. (També en això tenen raó els 
autors.) I potser ja no serà possi-
ble de reprendre, tal com era, en 

la seva literalitat, l’estatut universi-
tari del setembre de 1933 (pp. 234- 
246). Tanmateix, l’obra del Patronat 
conserva, com deia, una validesa 
total en dues direccions fonamen-
tals: la catalanització de la Univer-
sitat i la qualitat de l’ensenyament.

No oblidem el punt de partida, que 
era l’article setè de l’Estatut de Ca-
talunya de 1932. Segons la lletra 
de la llei, la Generalitat tenia el 
dret de crear institucions d’ense- 
nyament de tots els graus. I no 
mancaren, és clar, els qui exigien 
una Universitat exclusivament cata-
lana. La polèmica fou viva durant 
el curs 1932-1933. Però a la fi, en 
aquest punt com en tants altres, el 
seny prevalgué. En lloc de dues 
universitats petites i rivals, tan des-
proveïdes de mitjans l’una com l’al-
tra, el mateix article setè de l’Esta-
tut oferia una fórmula nova: una 
universitat única, autònoma enfront 
d’ambdós governs, regida pe.r un 
Patronat nomenat per meitats per 
l’Estat i per la Generalitat, la qual 
universitat oferiria a ambdues llen-
gües i cultures garanties recípro-
ques de convivència, en igualtat de 
drets per a professors i alumnes. 
Era, si es vol, una-solució pactada 
(l’Estat reconeixia que a Catalunya 
el seu deure és de promoure la 
cultura autòctona i la Generalitat 
admetia el fet espanyol d’una altra 
cultura) i moderada, dins la lliber-
tat. Però fou una veritable solució 
per a Catalunya, com ho demostrà 
la incorporació en massa de tots 
els homes —i dones, ja llavors— 
que representaven un nivell univer-
sitari dins la cultura catalana. Mal-
auradament, ni aqueixa moderació 
no apaivagà les passions anticatala- 
nes, sobretot fora de Catalunya. I 
la seva catalanitat fou l’esca més 
viva per a atiar el foc que acabà 
destruint la Universitat autònoma. 
Dins la institució, però, la convi-
vència es va donar realment. No es 
coneix ni un sol conflicte, a les au-
les, entorn d’aquest problema, que 
fou sempre deixat a la lliure decisió 
de professors i alumnes. Només la 
dimissió de don Américo Castro, 
membre del Patronat, pel maig de 
1934, demostrà que la polèmica era 
fruit de posicions ideològiques ple-
nes de prejudicis i no de la reali-
tat viva. La Universitat autònoma 
acomplí, doncs, integralment, la pro-
mesa que ja expressava el II Con-
grés universitari català de 1918, 
amb les paraules de Francesc Lay-

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.



balanç 
provisional 
d’un poeta

Francesc 
Vallverdú.

ret que repetírem tantes vegades: 
«la catalanitat, més que a singula- 
ritzar-se, ha de consistir a aportar 
l’esforç de l’esperit del poble cata-
là al patrimoni cultural de la hu-
manitat» (pp. 41 i 102). En aquest 
punt delicat, els autors adopten una 
actitud objectiva i matisada a grat-
cient.

Sobre l’altre punt esmentat —el 
sentit tècnic universitari de la re-
forma—, el llibre que comentem 
forneix una anàlisi completa. Lle-
giu-la. És difícil de resumir-la en-
cara més, si no és donant senzilla-
ment l’índex del que vam voler 
fer: una universitat oberta, per 
l’abolició del feudalisme dominant 
en totes les seves formes, des de 
les càtedres fins als exàmens per 
assignatures; una universitat com-
petent, cridant personalitats presti-
gioses de Catalunya i de fora, do-
blant, si calia, els ensenyaments 
(l’aportació financera de la Gene-
ralitat ho facilitava); una universi-
tat seriosa, on els exàmens eren 
només de conjunt, amb una esco-
laritat mínima, però sense anys fi-
xos; supressió de [’ensenyament 
anomenat «lliure»; major contacte 
entre estudiants i professors; doc-
torat a base de treballs de seminari 
i una tesi; una universitat lliure, 
puix que un programa de cursos, 
imprès, permetia als estudiants d’es-
collir llur propi pla... Tot això era 
nou a casa nostra, per bé que no 
a la majoria de les universitats 
del món. I provocà un xoc frontal 
amb els catedràtics empoltronits que 
maldaren amb violència per la de-
fensa de llurs interessos de casta 
privilegiada. En la lluita desmesu-
rada que el Patronat hagué de sos-
tenir —ajudat sempre, cal dir-ho, 
pels estudiants—, aquesta oposició 
interna fou probablement més dura 
que les passions enardides entorn 
de la catalanització. L’amic Ribas 
i Massana sap fer-ne justícia (pàgi-
nes 128-131).

Tot en aquest llibre em sembla 
excel·lent, en el conjunt com en els 
detalls. (Per exemple, en l’anàlisi 
que fa del concepte d’autonomia, 
en relació amb el funcionament de-
mocràtic intern de la institució.) 
No puc fer-ne més gran elogi que 
el d’una confessió personal: és el 
llibre que jo voldria haver escrit!

RAMON SUGRANYES 
DE FRANCH

POESIA 1956-1976, de Francesc 
Vallverdú. «Cara i creu», 23, 
Edicions 62, Barcelona, 1976.

L’edició de la poesia de Francesc 
Vallverdú posa a l’abast del lector 
un cos poètic prou significatiu; i 
no tan sols pel que representa l’o-
bra mateixa de Vallverdú, sinó, 
molt especialment, pel paper que 
aquesta obra ha tingut, en deter-
minats moments, dins la nostra 
poesia. Dels cinc reculls publicats 
anteriorment per l’autor, els tres 
primers ho foren els anys seixanta 
i causaren un fort impacte com a 
exemple de «realisme social». Els 
reculls més nous, sens dubte més 
treballats i reeixits, han estat, pel 
contrari, descaradament silenciats. 
Els gustos, això és innegable, han 
canviat molt aquests darrers anys 
—el poeta mateix n’és conscient i 
ho manifesta—, però no prou per 
oblidar quines foren les intencions 
del «primer» Vallverdú, i menys 
encara per bandejar-ne la darrera 
producció.
El primer llibre de Vallverdú, Com 
llances (óssa Menor, 1961), antici-
pava bona part de la poesia poste-
rior de l’autor. Com llances té una 
primera part de sintaxi senzilla, 
d’identificació del poeta amb ell 
mateix; de la seva veu, amb la veu 
de l’esperança, i de la veu mítica, 
catàrtica, amb els destins de la col- 
lectivitat. Cada paraula, un vidre / 
cada vidre, una esperança, hi es-
criurà. En aquest context, la poesia 
s’equipara a l’arrelament del poeta 
al seu poble, al seu temps. Som da-
vant una mena d’historicisme poè-
tic: perquè cada temps és el temps 
de l’home. D’aquesta actitud Vall-
verdú ens trasllada a una nova 
experiència —la que serví per a 
caracteritzar-lo entre el públic lec-
tor—: els poemes-xoc. La designa-
ció mateixa exclou tota mena de 
cabòries inútils. Els poemes-xoc cer-
quen, amb una rima aparellada, i 
el tast mig irònic, mig existencial, 
sempre aspre i mordaç, una sàtira 
política-poètica, de força immedia-
ta, on no importa que «laberint» 
rimi amb «sprint»; ni «il·lumini», 
amb «alumini». Del que es tracta 
és de renovellar la dicció, les pa-
raules mateixes, d’incloure les ex-
pressions del carrer, els mots pro-
hibits, amb una desimboltura que 
també juga amb el poeta mateix: 
seré sadollament pagat / i moriré 
feliç en el racó del gat. Aquesta 
actitud pot sorprendre, però cal no 

oblidar que el poeta, avui doblat 
d’eminent sociolingüista, pensava i 
escrivia —com tothom—: aquesta 
paraula estreta / que entenen sola-
ment quatre gats i el poeta. Quins 
anys aquells! Per això Vallverdú 
esdevé un capdavanter d’aquella 
poesia nova «frisosa de lluitar», 
treballa la idea incòmoda del sar-
casme roent, corrosiu, avui més 
aviat curiosa i potser fins i tot in-
gènua. Recordem «el arma cargada 
de futuro», o pensem en el paper 
assumit en anys posteriors per la 
cançó. No puc estar-me de citar 
sencer aquest poema de 1959, «Les 
figues»:
«Poeta, que no saps —em diuen 

[veus amigues— 
qui se t’està cruspint totes les teves 

[figues? 
No les heu, com volem, el nou braç 

[proletari, 
sinó el seu oponent, el burgès en 

[desvari.» 
Per què us haig d’enganyar? Són 

[per a ser robades, 
perquè —d’això, ni cinc— les faig 

[emmetzinades.
Aquesta tònica burleta anirà fent 
camí cap a la intenció obertament 
política. A Qui ulls ha (Joaquim 
Horta, 1962), hi trobem una més 
gran densitat didàctica, brechtiana. 
La rima fàcil és abandonada a fa-
vor del vers lliure, l’adjectivació 
hi és densa, dura, i de vegades s’hi 
evidencia una complexitat de dic-
ció a la recerca d’un to d’oratori 
polífon (les parts II, V i VII d’«El 
miratge»). La intenció, ben clara, 
és l’assumpció del propi país, és, 
si voleu, amb comparança odiosa, 
una mena de glossa a VAssaig de 
càntic d’Espriu. A Qui ulls ha, pe-
rò, també trobem l’intimisme nar-
ratiu, amorós, de la segona part, 
que qualla en un poema molt ma-
dur: «El meu amor et passa». 
L’evolució vers una poesia engatja- 
da, d’intenció —de «directriu»— 
política, clou aquest segon recull 
amb algunes peces de lectura ne-
cessària avui, per exemple el famós 
«Notícies de l’estranger». Lectura 
obligada per a comprendre no sols 
la poesia de Vallverdú, ans tota 
una època. La tasca literària del 
poeta està absolutament condicio-
nada per l’eficàcia de la paraula 
indignada com a únic clam possi-
ble contra teta injustícia. No vull 
ser poeta confessa Vallverdú al poe-
ma que clou el recull, «Confiden-
cial».

A partir d’aquest moment, Vall-
verdú madura amb tenacitat el seu 
ofici. El resultat serà Cada paraula, 
un vidre (óssa Menor, 1968), llibre 
en tres parts, que demostra un 
guany absolut pel que fa a l’escrip-
tura. Ara hi veiem una entitat lin-
güística molt més treballada, de 
frase llarga, amb encavalcament de 
sentències, referències literàries (al 
«laberint» espriuà, per exemple), 
que fa que hi aparegui una reflexió 
sobre l’escriptura mateixa en la seva 
dimensió individual i també en la 
col·lectiva. Aquest pas del poeta a 
la comunitat, Vallverdú l’efectua 
tot recuperant la història immedia-
ta: la seva infantesa, la universitat, 
el districte cinquè, la ciutat, les lec-
tures..., història que es concretarà 
fins assolir la doble dimensió indi- 
vidu-societat, on la vida exterior vol 
ésser reflectida mitjançant un pro- 
saisme deliberat teixit amb un re-
rafons líric —la vida i les vivències 
de l’autor—: bon exemple n’és 
«Dietari Nadalenc 1962», poema 
més ambiciós, potser, que no pas 
reeixit, pe.rò ben simptomàtic. I, 
dins un context estilístic, els «Es- 
tramps», a la darrera part d’aquell 
tercer recull.
Aquesta trajectòria, plenament con-
seqüent amb els plantejaments teò-
rics de l’autor, es veurà interrom-
puda per un llarg parèntesi de 
publicació que, d’alguna manera, 
revela un canvi a les estructures 
històriques del país i a l’enfoca- 
ment que Vallverdú fa de la poe-
sia. L’eina de combat, ara, ho és 
en la mesura que brolla d’una re-
flexió aprofundida, d’una opció mo-
ral. Somni, insomni (Edicions 62, 
1971) és un recull integrat per dos 
diàlegs amb els «antics» —Bernat 
Metge i sant Francesc—, diàlegs en 
contrapunt, a propòsit dels «camins 
no sempre plàcids». El primer, que 
dóna títol al recull, assoleix una 
precisió curosa, despullada, de qua-
lificació definitiva, molt d’Espriu 
—a qui l’autor dedica el llibre—: 
L’últim esquinç d’aquesta espessa 
xarxa / que tots filem damunt sor-
ra petjada. El segon «diàleg», les 
«glosses als Fioretti», és una ron-
da de sis poemes amb ocasió de 
la «caputxinada». Els fets han pa-
lesat, com el vers, que el que cal 
és més que la revolta. Aquesta ac-
titud ve il·lustrada per una sèrie de 
poemes esparsos, molts d’ells d’ho- 
menatge o de record, quasi tots 
recollits en aquesta edició, poemes 
que Vallverdú ha escrit amb prodi- 

GELATINA MARTIGNOLE. .aliment poderós fet de carn
i de gallina (sense greix)
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