
DOS VOLUMS MÉS 
DE LA HISTÒRIA DE 
CATALUNYA SALVAT
Amb la publicació dels volums 
II i VI (1979), l'editorial Salvat 
ha deixat enllestida la Història 
de Catalunya de la qual ens 
hem ocupat alguna altra vega�
da. El volum segon, coordinat 
per Manuel Riu, comprèn el 
període que va de l’inici de la 
conquesta dels francs —cap al 
759— fins al 1213, data de la 
batalla de Muret. Com assenya�
la la introducció, anònima, “el 
volum s’ha estructurat procu�
rant d’equilibrar els diversos 
aspectes fonamentals d'una llar�
ga i complicada història que, 
si bé no pot prescindir dels 
fets essencials, car hom per�
dria el fil que cal seguir al llarg 
del període, procura advertir el 
lector de les novetats historio�
gràfiques produïdes en els di�
versos camps». Aquesta afirma�
ció no és, com tants altres 
cops, pura retòrica; com diu la 
mateixa introducció, «molts au�
tors hi han col·laborat, resu�
mint, no poques vegades, in�
vestigacions pròpies que donen 
un valor d'originalitat a aques�
ta síntesi, nova en diversos 
punts concrets i en l'equilibri 
del conjunt». Els títols més 
destacats de l’índex són el 
desvetllament de la Catalunya 
pre-feudal (759-992), els com�
tats catalans independents 
(992-1131), formació i expansió 
de la corona catalano-aragone- 
sa (1131-1213), l’evolució de�
mogràfica, els estaments de la 

societat, la reorganització de 
l'agricultura, el desenvolupa�
ment dels nuclis de població, 
els inicis del gran comerç, la 
indústria i les finances, l’apa- 
rell institucional, l’espirituali- 
tat; cultura, llengua i literatura 
(amb un capítol apassionant 
d'A. M. Mundó sobre la cultura 
i els llibres); formació i expan�
sió del romànic. El volum sisè, 
coordinat per Albert Balcells, 
agafa el segle XX, de 1900 fins 
a la postguerra (fins al 1979 
mateix en alguns casos). Lògi�
cament, es tracta també d'un 
volum molt «nou» perquè agafa 
una matèria molt recent i im�
possible de tractar, amb una 
mínima serietat almenys, fins 
no fa gaire. Això el fa atraient 
per uns costats i criticable per 
altres, ja que no tots els aspec�
tes hi han pogut ésser tractats 
amb la mateixa profunditat i el 
mateix rigor. Entre els capítols 
que m'han interessat més, so�
vint primeres síntesis que es�
perem de veure desenvolupa�
des en treballs més extensos, 
voldria destacar la literatura 
catalana entre el 1900 i el 1939 
(de Jordi Castellanos i Maria 
Campillo) i resistència i recu�
peració de la cultura catalana 
durant el franquisme (d’Albert 
Manent). — J. M.

«L’INSTANT», REVISTA 
FRANCO-CATALANA 
(1918)

La llibreria i editorial Letera- 
dura, de Barcelona, acaba de 
publicar dins la seva acreditada 
col·lecció «Ready Mades» els 
vuit números d'una revista, 
molt rara i desconeguda, i que 
respon a la relació cultural en�
tre Catalunya i França a la fi 
de la guerra de 1914-1918. 
«L’instant», dirigida per J. Pé- 
rez-Jorba, durant vint-i-cinc anys 
corresponsal a París de la nos�
tra premsa. A destacar-hi les 
col·laboracions de Pierre Rever- 
dy, Louis Aragón, Blaise Cen- 
drars, Pierre-Albert Birot, Sal- 
vat-Papasseit i el grup de joves 
escriptors catalans que també 
feien, gairebé simultàniament, 
«El Camí» a Barcelona. — A. M.

DE LES TERRES DE LLEIDA
Josep Vallverdú ha aplegat en 
un volum, De Morera i Galicia 
a Guillem Viladot (Lleida 1980), 
cinc estudis sobre la figura de 
Morera i Galícia i les seves 
arrels locals, els temes poètics 
de Màrius Torres, la llengua li�

terària dels escriptors de la 
«terra ferma» i allò que ell 
anomena «el triple mirall» de 
Guillem Viladot. Cal destacar, 
com a més desconegut, l’estu- 
di sobre la revista cultural «Vi�
da Lleidatana». Vallverdú ens 
apropa a aquestes figures o 
aquests temes mitjançant una 
tècnica molt personal i sugge�
ridora. — A. M.

EN CATALÀ, CAL 
ADOBAR MOLTES COSES
El verb adobar té en català di�
verses accepcions, recollides 
totes al Fabra, que cal conèi�
xer a fi d’emprar-lo en aquells 
casos on utilitzem indeguda�
ment altres verbs per influèn�
cia del castellà. Cal remarcar 
les diferents aplicacions que 
aquest terme, com també els 
seus derivats, té al llenguatge 
propi de diversos camps de la 
tècnica.

En una accepció molt general, 
adobar equival a «Preparar, 
amanir, aparellar». En aquest 
sentit hom parla d"adobar carns, 
que significa «Assaonar-les amb 
sal, vinagre i altres ingredients 
per a llur conservació». En cas�
tellà es diu també adobar, però 
més sovint s'usa curar, i això 
fa que en català algú empri in�
degudament aquest darrer ter�
me. Diguem també que \’adob 
(cast, adobo] és l’ingredient 
emprat per a adobar o assaonar 
carns.

També, seguint el mateix sentit 
d'adobar, és emprat aquest verb 
per a referir-se a les pells o als 
cuirs, on equival a «Donar a les 
pells o als cuirs un tractament 
adequat per a transformar-los 
en una matèria de propietats 
convenients». En aquesta accep�
ció adobar (sinònim d'assao�
nar) tradueix el castellà curtir 
(que també es diu adobar] i el 
francès tanner. Sobre aquest 

punt cal remarcar que el verb 
curtir és inexistent en català, 
i que els seus derivats curtit, 
curtido, curtidor, etc. són, per 
tant, inacceptables. Els termes 
catalans correctes són els deri�
vats d’adobar: adob, adobatge, 
adoberia, adobador, etc. Com a 
sinònim d'adobador, adober o 
assaonador, hi ha, encara, blan- 
quer, i per a adoberia, tenim 
també blanquería. Diguem a 
més que el mot teneria, que 
algú usa com a sinònim d'a�
quests darrers, és inexistent en 
català; es tracta d’un castella�
nisme innecessari perquè nos�
altres ja tenim eís altres ter�
mes esmentats i a més el mot 
castellà tenería (sinònim de 
curtiduría] és un gal·licisme, ja 
que es tracta de l'adaptació del 
mot francès tannerie.

Un altre ús remarcable del verb 
adobar és l’emprat en agricultu�
ra per a referir-se a «Fermar 
les terres, fornir-les d’adob», 
i és equivalent ai castellà abo�
nar. En català és incorrecte 
usar abonar en aquest sentit; 
cal dir adobar, com també adob, 
que tradueix el castellà abono 
i que és una «substància orgà�
nica o mineral emprada per a 
millorar les propietats d'un sòl 
i augmentar-ne la fertilitat». Per 
això es parla també de ferti�
litzant.

Hi ha també altres usos d'ado�
bar, emparentats amb els ante�
riors; així hom parla d’adobar 
els vins (addicionar-hi alcohol) 
i d'adobar els fils d'ordit (sot- 
metre'ls a processos químics 
adequats per a donar-los les 
propietats adequades), cas 
aquest en què també s'usa el 
verb aprestar.

Finalment hi ha un altre ús 
d'adobar, que no té res a veure 
amb els esmentats, que és com 
a sinònim de reparar, compon�
dre, apanyar, etc. (una cosa es�
patllada). En castellà, a més 
d'aquests, s’usa arreglar, verb 
que no té aquest sentit en ca�
talà i que per tant cal rebutjar. 
El substantiu adob, sinònim de 
reparació, tradueix el castellà 
arreglo, reparación, compostu�
ra, apaño, remiendo.

Ja veiem, doncs, els diferents 
camps d'aplicació possibles 
que té el verb adobar, junta�
ment amb els seus derivats. 
Per això podem dir, aprofitant 
els diferents sentits que té 
aquest terme, que en català cal 
adobar moltes coses!

LLUÍS MARQUET

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