
N o podia resultar més avinent un títol com
aquest, almoment que abril se’n va i entra
elmaig ambgalania, tota vegada queparla-

rem d’un llibre sensacional d’AntonMaria Espada-
ler, dels grans medievalistes de la seva generació,
format encara en el deixant de la saviesa de Martí
de Riquer, dedicat a tota l’obra fins ara coneguda
de Ramon Vidal de Besalú, o de Bezaudun en llen-
gua provençal, vila de més jueus que trobadors,
bressol d’aquest gran autor a cavall del XII i XIII:
entre els poemes narratius, Abrils issi’e mays intra-
va, títol de l’article. De Vidal tenim pocs poemes
considerats autèntics amb plena fiabilitat, llevat
dels textos narratius en vers que edita Espadaler
amb gran pertinença, documentació exhaustiva,
intel·ligència de bon lector i sòlida base histo-
riogràfica, tot adquirit en l’estudi aciençat d’una
bibliografia extensa que tanca el volum, cosa que
esborrona. El llibre és: Ramon Vidal de Besalú,
Obra completa, a cura d’Anton M. Espadaler (Edi-
cions de la Universitat de Barcelona, 2018), una
altra peça de les que han fet renéixer un servei
editorial que llanguia d’ençà qui sap el temps.

El curador —que és molt més que això, perquè
ha traduït, a un català propi del temps que bé es
parlava, tots els poemes de Vidal, hi ha afegit un
pròleg general, extenses introduccions i notes a
cada una de les peces, i la bibliografia ja esmenta-
da—, el curador, dèiem, devia tenir al cap aquesta
comesa des de fa temps, perquè és assaonada i
calma, plena de saviesa acumulada en els terrenys
de la literatura comparada —cosa de romanistes,
in principio—, de la història literària, de la geogra-
fia i de les fites polítiques. Auguro al llibre un futur
pròsper i brillant, que acabarà de situar l’autor en
un punt zenital dintre de la romanística europea,
perquè ell és com un riquer: Martí, quan tothom es
trobava a les beceroles dels estudis trobadorescos

—és una descoberta tardoromàntica, de fet—, va
saber editar els trobadors amb tota fidelitat i amb
traduccionsmolt acurades, enginyoses quan era el
cas, com el nostre curador d’avui, en les traducci-
ons del qual no manquen els “treure de pollegue-
ra” i d’altres expressions que fan el llibre agradívol
en altamesura. (I si el llenguatge d’aquesta crònica
us sembla arcaic, penseu que tot bon lector queda
amarat d’un estil després de la lectura de qualsevol
llibre que en tingui; de fet, Espadaler parla i escriu
en llenguamig catalana,migprovençal: si va poder-
ho fer Jordi de Sant Jordi quasi tres segles després
de la florida occitana, ell també hi té el dret.)

Els textos més extensos de Vidal que edita el
curador, narratius i en vers —Abrils issia i So fo e·l
temps—, donaran al lector una ideamolt exacta del
que van ser aquells quaranta o cinquanta anys, si
fa no fa, en què la poesia de la classe noble—també
hi va haver la poesia eclesiàstica, no cal dir-ho, no
del tot alienes l’una a l’altra perquè l’amor, a Euro-

pa, és un invent cristià— va establir, com a mode i
comamoda, cantar les grans dames amb elmateix
sentit que es respectaven els senyors, i amb un
bel·licisme tossut, reflex del que es practicava a les
guerres, llavors nobles a despit de sagnants.

Sempre ha estat un misteri com va ser que els
trobadors —i els seus ajudants, els joglars vagarí-
vols— van dibuixar d’una manera tan exacta una
mena de civilització, adherida a l’ordre de cavalle-
ria, en què la dama, lameus dominus, o midons, es
va convertir no solament en la font del desig—tam-
bé el sexual, comenta el de Besalú—, sinó també en
espill de virtut, de cortesia, de bondat, de bellesa i
de justícia: vegeu, per exemple, la manera com
Hug de Mataplana resol el plet entre una dama
que va menystenir un trobador, la donzella que el
va consolar (en tots els sentits) i el trobador frus-
trat i amb “dolç consir”.

Després de la batalla de Muret, quan la Corona
d’Aragó començà a aprimar-se en terres transpiri-
nenques, les coses no van pujar amb la ufana i la
prosperitat dels reis del millor temps trobadoresc
—d’Alfons el Trobador a Pere el Catòlic, posem—; i
d’això parla el primer dels llibres de Vidal. Després,
trobant-se potser a les acaballes d’una època i sens
dubte amb prou autoritat com a versaire, el de
Besalú va escriure un altre poema narratiu, So fo
e·l temps, en què desfilen poemes propis —dels es-
cassos que són amb seguretat de la seva mà— i de
molts dels seus contemporanis, comMiraval, Peire
Bremon, el gran Arnaut Daniel —el Mallarmé de
l’època; per bé que Vidal tira més al “trobar lleu”—,
Guirau de Bornelh i Raimbaud d’Aurenga, per la
qual cosa el lector, sempre gràcies a la traducció
d’Espadaler, tindrà quasi sencera notícia d’aquest
fenomen que va ser la poesia trobadoresca, orgull
històric de la feminitat. Ara les dones són altra
vegadamolt preuades, però els homes—a causa de

certes exageracions i estirabots de les fembres pe-
cadrius i de les castes, fanatismes enquè no queien
mai les dames feudals sempre discretes— ja no els
escriuen poemes de tanta categoria, o cap.

I ara uns versos del trobador tardà del XIII, Lo-
bat de Castelho, poc estudiat, en què es resumeix de
quina gran escola procedeix Espadaler i de com els
mestres senyors deixen sempre deixebles molt
lleials (traduïm del provençal): “Honora el cavaller /
les comes senyorials, / i moles barroeres / generen
amb disgust, / a causa del mal gust, / farines trivials”.

Espadaler mostra la gran
escola riqueriana de la qual
prové amb un llibre sobre
el trobador Vidal de Besalú

HORITZONTALS: 1. Abstinència a l'hora de dir que sí o... Exacte, o que això
/ 2. Pioner del paterisme modern: va fer un viatge transoceànic sense pagar
ni cinc. Instal·lar trossos de bosc al carrer / 3. En plena ruta. Proveïdora de
l'orxatera. Quart de gram / 4. Colpirà insòlitament amb un soroll tot alegre.
L'aurora que ve de llevant / 5. Irrespirabilitat i enfarfec. Mol·luscos en forma
de submarins / 6. Es propi de qui no se sotmet al poder, com en Ferri. I
aquest és propi de la Turman quan s'altera / 7. Insecte amb cap de meló que
s'ha empassat l'Eloi. En Prados (aquell de la cuina) en versió accident / 8.
Rua desllorigada. Depuració i neteja de la sang / 9. El nucli de la qüestió. Au,
ja els tenim espavilats! NIF sense identificar / 10. Encarant el niu a sol
ponent. Promiscuïtat de cèl·lules / 11. Una amiga en un racó. Escrutin la
mar en cerca de moros. Generació que no hi entén de déus ans de deus /
12. Llit a l'escola dels petitons. La pàtria en versió ploranera / 13. Fixa data
al dia que toqui. Picor, però no com la d'aquell any.
VERTICALS: 1. No apujo, no, ans abaixo. M'estava com un faraó, en
aquesta tomba / 2. A sobre de galtes, traïdor. Flor ornamental al bell mig del
Guinardó / 3. Adreça desxifrada. Unitat mínima d'agrupació terrorista. Tu,
que decapites el veí! / 4. Valoració de l'impost que ens clavaran. Li has
aclarit que és un enzim? / 5. Més rues desconjuntades, que ara sembren el
caos a Reus. Instruments de dues pues no aptes per a endevins / 6. Partida
de naixement. Si desapareix és que s'ha desintegrat. Amics d'Obrar en
Comú / 7. Comportar-se com un puta (però sense cobrar). Illot per provar
bombes atòmiques / 8. Em disfressaré de rei marejat. Aprofitable, ni que
sigui per fer nosa. Pilar prim / 9. Actuat a l'estranya manera d'en Borat. Dels
moviments que mouen el món sense ideologia / 10. Que tenen el geni viu i
sensible. Dibuixos del vent a la mar / 11. Presenta la Margalida. Dolços en
forma pràcticament de llumins. Comestible / 12. Senyal d'alarma que
s'activa en pitjar el punt G. Establir les normes dels cartells a la paret.

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Procedent. Es / 2. romaní. Erada / 3. ed. Monòxid. B /
4. Perí. Treneta / 5. Atendre. Xuit / 6. R. Parella. Re / 7. Azeri. Linxar /
8. Tel. Apuntat / 9. Bordeta. Rga / 10. Arsies. Canet / 11. Ma. Escaire.
A / 12. Odor. Aladroc / 13. Malalta. uauS.
Verticals: 1. Preparat. amoM / 2. Rodet. Zebrada / 3. Om. Repelós. ol
/ 4. Caminar. Riera / 5. Eno. dríades. L / 6. Dintre. Pescat / 7. E.
Orellut. Ala / 8. Nexe. Linàcia / 9. Trinxant. Ardu / 10. Adéu. Xarnera /
11. ed. Tiratge. Ou / 12. Sabater. Atacs.

Cal disposar d’informació prèvia per
descodificar mots en altres llengües

I les mules
eren sabatilles

RUDOLF ORTEGA

Q ui era més savi, políticament, Gaziel o Pla? Així com
va tot, és una pregunta estèril perquè qualsevol indi-
ci de sensatesa és com la mina d’or que ningú troba

encara que existeixi. És qüestió de moderacions. Un exem-
ple: l’intel·lectual mallorquí de més qualitat, Miquel dels
Sants Oliver, de qui Pla parla amb molt respecte i que va
descobrir el jove Gaziel fent-lo corresponsal a París en
temps de la Gran Guerra. Quan va veure que Maura i el
catalanisme polític no s’entenien, Oliver va acabar decebut
de tot, amb l’amargura de la Setmana Tràgica. En
conseqüència, se’n parlamolt poc, a Catalunya, perquè creia
en la concòrdia hispànica, i aMallorca, perquè una esquerra
nacionalista inventada als últims anys del franquisme pre-
tengué substituir-lo per Gabriel Alomar. De falsificadors de
la història n’hi ha per tot arreu.

Mai t’acabes Oliver, ja sigui el narrador costumista, el
poeta nostàlgic, l’analista polític, l’historiador tan entretin-
gut de Mallorca durante la Primera Revolución o de la Cata-
lunya envaïda per Napoleó. Als llibres i articles del cher
maîtreOliver hi pots tornar sempre. Era, de ple, el regenera-
cionisme. Els precedents eren els escriptors de política
econòmica que veren la decadència d’Espanya després de
Felip II, i també, ja al segle XVIII, les Sociedades de Amigos
del País del XVIII i els publicistes del regnat de Carles III.

Oliver sostenia la tesi del mal menor. L’any 1914 escriu:
“Lo único que no puede hacerse impunemente es entregar-
se inermes a lo que salga: al azar, a la casualidad, a la
sorpresa”. Entenia el catalanismeno comun fet extrem sinó
com un pont hispànic, regeneracionista. Suggeria que la
Lliga de Cambó aconseguís passar del particularisme a una
idea de l’Espanya gran. Era partidari que el catalanisme es
decidís a “influir en la vida general de España, incorporar
nuestro espíritu al espíritu nacional, atraerlo, modificarlo y
vigorizarlo en conjunto”. D’altra banda, criticava la “obstina-
ción uniformista” i demanava “reformas locales”.

A diferència d’ara, hi havia un vincle entre el catalanisme
il·lustrat i el regeneracionisme. Cambó i Maura s’entenien
personalment i podien arribar a un bon enteniment polític.
No va ser possible. Oliver se’n queixà molt. Per exemple:
Maura acompanya el rei Alfons XIII a la famosa visita a
Catalunya. La Lliga esperava una rebuda freda al monarca,
però al final varen ser unes jornades que Joan Maragall
comentava amb entusiasme. Era l’any 1904. Aquell rei no
era una abstracció: era una cosa viva. Ambuna gran intuïció
política, Cambó reprèn una aproximació a la monarquia. I
l’any 1931 va intentar salvar-la. Maura volia que Cambó fos
el seu hereu polític. A l’exili, Cambó va reconèixer el seu
error.
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F a estona que s’han apagat els llums i ara s’acaben els tràilers.
La sala és a les fosques, els últims espectadors s’acomoden a
la butacamentre la pantalla s’il·lumina de blanc i un simpàtic

flexo animat saltirona d’esquerra a dreta superant unes lletres gros-
ses, en majúscules, que componen una sola paraula: PIXAR. Crida
l’atenció, però, que la platea no s’exclami, no hi ha rialles ni xanxes,
tothom centra la vista en la pantalla o bé silencia el mòbil. Evident-
ment, ningú no entén altra cosa que el nom de la productora de la
pel·lícula malgrat l’homografia, només en català, amb el verb que
designa l’evacuació de l’orina per l’aparell excretor en registre col·lo-
quial, que ja és casualitat. Faríem el mateix si, sense avís previ, a la
pantalla hi aparegués la paraula CAGAR?

És clar que els fundadors de l’empresa ignoraven que en una
llengua rara el nom triat tenia altres reminiscències, i si ho sabien
tampoc els importava. Per algun motiu, el cervell humà, en llegir
una paraula qualsevol, té informació suficient a priori per saber
com ha de descodificar aquella paraula, i en el cas que aquest
cervell (és a dir, el parlant) tingui accés a més d’un codi lingüístic,
triar de manera immediata de quin codi o llengua es tracta. Ara bé,
com funciona aquest mecanisme? És previ al mateix procés de la
lectura? D’acord amb quins processos estem condicionats a llegir
un missatge en una llengua o una altra? Per què sembla que ni tan
sols hi hagi lloc a la polisèmia entre PIXAR i pixar i la comprensió
del missatge és nítida, sense ambigüitats?

En la majoria de casos, sempre disposem d’una experiència pri-
migènia que fixa un determinat missatge en un idioma, i després
això és difícil de canviar. Em va passar el primer cop que vaig veure
una botiga de Zara Home. Ingenu, vaig pensar de seguida que hi
trobaria samarretes i calçotets susceptibles d’escaure’m, però no,
tot eren tovalloles i edredons. En aquest cas, així com als fundadors
de PIXAR tant els feia què volia dir aquí pixar, és clar que els gestors
de Zara aCatalunya poc els importava el sentit català d’home, imagi-
no que eramillor preservar la unitat demarca de les botigues arreu
demónqueno pas empescar-se una denominació alternativa, digue-
li Zara Llar. “Si hi busquen calçotets, ja s’hi acostumaran”, deurien
dir sense gaires miraments. I és clar, ens hi hem acostumat.

N’hi ha més casos. A ningú se li ha acudit mai pronunciar la

marca Bony (aquell pastisset amb nata i melmelada per dins i xoco-
lata per fora) com si fos bony, i sempre ens hem conformat amb
“Boni”, i així mateix diem Pantera Rosa a la castellana del pastisset
rival, tot i l’homografia amb el català. La publicitat hi deu fer molt,
n’hi ha prou que lamarca es difongui a simateixa en castellà perquè
ens hi habituem, com passa amb Gallina Blanca i també amb dues
marques de roba que, curiosament, són d’aquí: Mango i Desigual.
Ningú ha pensat mai de pronunciar els dos noms a la catalana
(neutralitzant la u a la primera i sonoritzant la essa a la segona)
perquè, com ambPIXAR, disposemd’una informació prèvia que ens
fa descodificar el missatge de manera immediata en una llengua i
no en una altra.

El problema, però, és quan no disposem d’aquesta informació
prèvia. Llavors no saps què fer del missatge i regna el desconcert.
Ens hi hem trobat aquesta setmana ambun anunci d’El Corte Inglés
que ha estès la confusió en difondre un eslògan del tot inèdit en el
món de la moda: “Mules ja”, al costat d’una model. A banda de l’ús
espuri de l’adverbi ja (no, no es pot fer servir així), les xarxes han
demanat què coi són les mules, més enllà de les bèsties de càrrega
(la foto de la model no hi acompanyava), i hem descobert que es
tracta de la forma anglesa d’una mena de sabatilles que en català
podrien ser xinel·les. Massa complicat per a un anunci, i sempre és
més senzill tirar pel dret. Que el receptor ja s’hi farà.

“Abril eixia i maig entrava”
Digue’m com n’ets

d’original

JORDI LLOVET MAR BOSCH

VALENTÍ PUIG

marginalia

mots enreixatsh

l’escrita

provocacions

N o es pot ser mai del tot
original. Sembla fàcil en-
tendre-ho, però no ho és.

Aquesta pretensió és l’espurna
que inflama el nostre imaginari
sobre l’excel·lència. I el tenim
ruixat de gasolina: hem de fer les
coses bé i millor i, a més, ens
domina la idea de diferenciar-
nos de la resta de la humanitat,
com si el concepte d’humanitat
ens hagués d’engolir com una
gran balena.

Volia escriure sobre un altre
assumpte, no us penseu. El tema
de l’article que avui no llegireu
era d’aquells que s’escriuen sols.
Però quan he vist que se m’ha-
vien avançat, cosa que passa so-
vint, m’he arronsat com quan em
roben el lloc d’aparcament da-
vant dels nassos. Ah! Quimeres
de ciutat! Us confessaré què ha-
via pensat: “Ara que ve Sant Jordi
i que coneguts, amics i saludats
s’han convertit en prescriptors,
seria curiós dedicar quatre rat-
lles a veure si existeix alguna
relació entre la manera de ser
d’aquests coneguts, amics i salu-
dats i les seves lectures”. I és clar,
el tema és gastat. Però, què prete-
nia? Qui és el cap de suro que vol
ser absolutament original? “Di-
gue’m què llegeixes i et diré qui
ets”, feia la que aparcava aquest
article abans que jo. Però no em
desanimo, que fa pusil·lànime.
Escriure o pensar no ha de ser
una competició cronològica, és
absurd.

Tot i que a vegades és impor-
tant pensar de pressa, no cal con-
fondre-ho amb pensar primer.
Qui va pensar primer es va mo-
rir fa molt, molt temps. Però no
en fa tant que existeix la
convicció que l’originalitat ha de
ser un valor essencial en la
producció artística, per exem-
ple. És molt romàntic, sentir-se
minúscul i voler transcendir a
través de l’art (o del que sigui
que es faci, bunyols també). I és
molt d’artista contemporani,
això de pensar que es posseeix el
do diví de l’originalitat quan, en
realitat, es tracta d’una mena de
vanitat idiota, humorística, en el
millor dels casos.

Exemples d’això en trobem en
obres d’art tan singulars com ara
aquella Merde d’Artiste tancada
en un pot, de Piero Manzoni (al-
menys no feia pudor). O en els
collons de Piotr Pavlenski clavats
a cops de martell a les llambor-
des de la plaça Roja. Ho va titular
Fixació i va dir que allò seu era
una metàfora de l’apatia de la so-
cietat russa. Però centrem-nos:
parlem del cavall desbocat a les
mans d’alguns creadors. D’un art
sincronitzat amb la tirania de la
novetat, d’egos que s’autopetone-
gen; d’impactes que caduquen a
cada instant, reproduint fins a
l’infinit la voluntat de semblar di-
ferent de la resta. I que els recor-
din, encara que sigui per haver
plantat un pi dins un pot.

Sort que per primera vegada a
la història algú us adverteix que
l’originalitat se’ns ha escapat de
les mans i que la devorem com el
segon, tercer i quart grapat de
crispetes.

Un moderat
d’altres temps

mística de l’enigma

Un anunci de... mules? / joan sánchez

per PAU VIDAL @pauetvidal
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LA NOVEL·LA? LA QUINIELA, DE SANT JORDI!
Tal vegada pel caràcter popular de la festa (o ja podem començar a dir
'populatxero'?), o potser senzillament per falta d’inventiva, el cert és que el Dia
del Llibre no ha fregat mai ni de casualitat el camp de l’enigmística. Abans
d'ahir no l’altre, un any més, els protagonistes van ser els de sempre, que no
són sinó les xifres: de vendes, d’assistents, de roses i de lipotímies.

I mira que de potencialitat no n’hi falta, al sarau. Una de les travesses a què
ens han avesat els mitjans de comunicació és, precisament, la dels més venuts

(i no en el significat de 'traïdor', encara que, si de literatura parlem...). Però
aquest seria un joc massa senzill: de fet, els mateixos diaris ja desvelen, en
forma d’anuncis, entrevistes i promoció, els noms dels signadors que faran
més calaix aquest dia. No, un joc més propi del gens conformista tarannà
enigmístic seria el següent: endevinar qui és el veritable autor d’aquestes
obres supervendes. El podríem batejar 'El negre de la rosa', que no deixa de
tenir un eco literari. És clar que per a això es necessitaria la col·laboració de
les editorials i de les vedettes mateixes, i això ja ho veig una mica més pelut...

E Ja que en fas, que sigui per molts (4 lletres)
Solució a la Definiguai del 12/04/18: CALÓ

OPINIÓ

Mai t’acabes
Miquel dels
Sants
Oliver:
narrador
costumista,
analista
polític,
historiador
entretin-
gut... / GETTY
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