
com de la seva causa –el capitalisme avançat– i les seves conseqüències; una espectacular força
d’influència sobre l’individu i la societat que ha desembocat en la situació glossada recentment per
Todorov a La littérature en péril, ja fa temps detectada amb les pròpies peculiaritats a casa nostra:
«la tesi segons la qual la literatura no entra en relació significativa amb el món» com teòricament sí
que ho fan les mal anomenades ciències socials, lingüístiques i de la informació o el desenvolupa-
ment tecnològic. Aquesta idea ha afectat sectors tan bàsics de la institució literària com l’ensenya-
ment secundari (del qual, com han dictaminat Jaume Aulet i Pere Martí, la literatura «pràcticament
ha desaparegut» o, en el millor dels casos, «és utilitzada per treballar aspectes gramaticals, norma-
tius, d’ús de la llengua»), part de l’universitari (per exemple, en convertir-se la teoria de la literatu-
ra en disciplina autònoma ha generat sovint una crítica que presenta l’obra literària «com un objec-
te lingüístic clos, autosuficient, absolut» del qual, doncs, només se’n poden enfocar els recursos
sense relacionar-los amb el seu sentit final; per això dóna una importància excessiva a l’hipertext o
als mecanismes amb què s’adapten texts literaris al cinema i la televisió, la caiguda del crític en la
«identificació de la tasca d’interpretació amb la tasca d’exploració territorial i del domini tecnolò-
gic» denunciada pel mateix Aarseth) o els mateixos escriptors. Immersos en un món que per excés
de cientifisme i tecnofília els nega la supremacia d’antany, diu Todorov que molts d’aquests parc-
tiquen actualment una «actitud complaent i narcisista que els porta a descriure minuciosament les
seves emocions més petites, les seves experiències sexuals més insignificants, els seus records més
fútils: com més repugnant és el món, més fascinant és el jo!» El peix es mossega la cua: per aquest
camí és impossible recuperar el poder simbòlic que legítimament els pertany. Si les noves tecnolo-
gies són una de les principals causes d’aquesta situació, L’escriptura i el llibre en l’era digital n’és
una prova impagable.

Jordi MARRUGAT

Universitat Autònoma de Barcelona

OLIVA, Salvador (2006): Tractat d’elocució. L’elocució del vers i de la prosa en el teatre. Bar-
celona: Empúries, 174 p.

La publicació d’un llibre que porti el títol de tractat (com de manual o d’introducció), ni que
sigui pel que suposa de visió global i d’intent de sistematització d’una matèria, hauria de ser sem-
pre motiu de congratulació. Una congratulació que es justifica encara més quan el llibre és, com el
cas que ara ens ocupa, dins el context cultural en què apareix, el primer que es publica sobre la
matèria en qüestió i, a més, el seu autor n’és un expert reputat.

Tanmateix, per fer justícia no em sé estar d’esmentar aquí –més encara quan el llibre que res-
senyo no ho fa– el volumet Elocució i ortologia catalanes de Francesc Vallverdú (Barcelona, Jonc,
1986, 50 p.): és clar que la seva volada (v. l’esquematisme de les p. 13-36), el seu objectiu (el sub-
títol del llibre deia «per a ús de locutors de ràdio i televisió») i els seus plantejaments (més acostats
a l’ortologia que a l’elocucuó) romanen prou allunyats dels del Tractat d’Oliva, però tanmateix va
omplir en el seu moment un important buit i conserva tot d’aspectes perfectament vàlids encara ara
(tant de bo el tinguessin més present alguns presentadors de l’actual televisió en català!).

Salvador Oliva no només és l’estudiós que més i millors pàgines ha dedicat als temes de mè-
trica, sinó que a més a més, com a poeta i traductor, ha conreat el vers i, per tant, ha pogut consta-
tar, des d’aquests vessants teòric i pràctic, el paper cabdal que juga l’elocució a l’hora de dir els ver-
sos. Segur que Oliva (que pot escriure al seu Tractat que «l’unic criteri fiable» per diferenciar el
vers de la prosa «és l’auditiu», p. 17) subscriuria l’afirmació de Carles Riba que «la poesia és per
ser realitzada en la veu», que «com el cant, la poesia no es perfà fins que una veu la diu» i que «fins
en les nostres lectures íntimes, interiorment la veu diu» la poesia («Carles Riba presenta les Ele-
gies». Serra d’Or, núm. 203, agost 1976, p. 523). La preocupació pel dir en veu alta els versos no
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hi és nova, en Oliva, ja que havia dedicat un capítol sobre el tema a casdascun dels seus tractats de
mètrica publicats per Quaderns Crema: el § XII («Aproximació als models d’execució») de la Mè-
trica catalana (1980, p. 145-156) el § VIII («L’elocució dels versos») de la Introducció a la mètrica
(1986, p. 93-105) i el § XXI de La mètrica i el rime de la prosa (1992, p. 335-351). I, ès clar, és un
aspecte que ha tingut ben present en els seus comentaris mètrics de textos, com ara el de «La mè-
trica d’In memoriam, de Gabriel Ferrater» publicat a Llengua & Literatura (núm. 9, 1998, p. 419-
420). Aquesta dedicació, sumada a l’evident dificultat afegida que suposa el domini de la mètrica,
justifica que els textos en vers siguin els que major atenció reben en el seu Tractat.

Un Tractat que comença amb una «Introducció» escrita «a manera de manifest», que mostra ja
el seu caràcter vindicatiu a través de l’anàlisi de la situació del llenguatge oral a l’escola i a la polí-
tica. El primer capítol mira d’establir les fronteres entre «vers i prosa» (i, subsidiàriament, entre
«vers i poesia») a partir de les «unitats d’emissió» de la prosa i de les «unitats mètriques» de la po-
esia. Els capítols segon i tercer constitueixen una síntesi de la base fonològica necessària per a
l’anàlisi prèvia a l’elocució d’un text donat i la seva aplicació al ritme dels versos, amb especial
atenció al problema dels encavalcaments i dels versos cesurats. El capítol IV és, segons el mateix
Oliva, «el més essencial», i tracta «de les relacions entre el text i l’actor, a partir de l’examen dels
múltiples significats dels conceptes “interpretar” i “interpretació”» (p. 10), analitza el paper de la
interpretació en l’elocució del text i acaba amb «l’element més important» que és la inoculació
d’experiència pròpia al text per part de l’actor. Els dos capítols següents són sengles exemples
d’anàlisi prosòdica d’un text en vers (cinquè) i un altre en prosa (sisè), de cara a buscar les possi-
bles maneres de dir-los. El capítol setè «aborda el difícil problema de l’entonació i els èmfasis» (p.
11): aquí la proposta de l’autor –il.lustrada amb un exemple de Juli Cèsar– és l’exploració «racio-
nal» de les diferents possibilitats per tal que l’instint de l’actor tingui una guia a seguir. El darrer ca-
pítol «és una mena d’apèndix on s’examinen els errors fonètics i morfològics més corrents i es do-
nen pistes per corregir-los» (p. 12). Tanca el volum una «Bibliografia sumària» amb una vintena de
referències bàsicament de l’àmbit anglosaxó.

L’interès de la lectura del llibre, tanmateix, no rau sols en les seves valuoses aportacions a la
matèria de què tracta sinó també en la manera com hi són presentades. Perquè el lector s’adona de
seguida dels dos pols entre els quals es mou sempre el discurs: el de la relativització de les afirma-
cions («Recordaré tan sovint com calgui que les solucions que figuren aquí no són les úniques, sinó
tan sols les meves, que, naturalment, puc justificar amb més precisió», p. 97), acompanyada de la
modèstia («aquest llibre [...] pretén només despertar l’atenció sobre aquells elements que poden ser
una ajuda sobre el tema», p. 9) a un costat, i el dels maximalismes, ben sovint de bracet de l’abran-
dament («No podem sinó interpretar a partir de l’experiència personal. No es pot fer de cap més ma-
nera», p. 86), a l’altre. Tot plegat, des de l’honestedat de qui ensenya en tot moment les seves car-
tes: «en art, tot és forma; el contingut l’hi posem nosaltres, perquè la forma particular dels productes
artístics ens ho permet» (p. 87).

En l’anar i venir per aquests dos extrems, la barreja de registres contribueix a donar encara més
agilitat al text. Sobretot dos: l’acadèmic o erudit, propi del professor universitari, i el crític i mor-
daç, propi del polemista de diari. Quant al primer, que és el que condueix majoritàriament el dis-
curs, cal destacar l’habilitat amb què l’autor va introduint els termes que inunden –com era lògic
de pensar tractant-se d’una matèria «tècnica»– el volum i com en va definint el sentit, per bé que al-
guna vegada en dóna per suposats alguns que no sé si estan gaire a l’abast de l’actor o el lector de
teatre i poesia a qui diu (p. 36) que s’adreça el llibre. Pel que fa al segon registre, el text espurneja
instants punyents, demolidors, de vegades relegats en nota, com ara els motivats per la indignació
davant notícies puntuals (la destitució de Josep Maria Flotats, a la nota 2 de la p. 13) o de nous tom-
bants discutibles de l’educació (el bandeig de l’exercitació de la memòria en les escoles, a la p. 24
n. 4), però tot sovint incorporats dins el mateix discurs: l’al.lusió a determinades modes d’elocució
viciades en els actors (p. 18 s), a la llengua dels polítics (p. 27), a les conseqüències de la llengua
dels mass media (p. 35), etc. en són exemplers il.lustradors. La intenció és clara: «Parlo de tot això,
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que segur que no em causarà sinó problemes, no pas per demanar al lector que comparteixi les me-
ves indignacions sinó per la necessitat de fer veure que, en gran part, una bona elocució als nostres
escenaris no depèn tan sols de la gent de teatre» (p. 168-169).

De tant en tant, com no podia ser altrament en un llibre d’aquesta temàtica, apareix en el text la
qüestió del divorci entre el que postula la llengua estàndard i el que practica la llengua parlada. En
aquest cas, Oliva es malfia de la manca de permeabilitat i adaptació de la primera cap a la segona:
«ciència» té normativament quatre síl.labes, però en la llengua parlada «en té dues»: «és plana i no
esdrúixola. L’accent és, per dir-ho d’alguna manera, una marca del passat. I, com que suprimir
aquest accent gràfic portaria massa enrenou, és millor deixar les coses tal com estan, però sabent que
la pronúncia ja no reflecteix la grafia. És el mateix que passa amb la ela geminada, que es manté no-
més en la grafia i ja ha deixat d’existir a la parla viva» (p. 163). És clar que quan Oliva escriu «par-
la viva» es refereix, mentre que no digui explícitament el contrari, a la seva, que és la del català cen-
tral, car és sabut que la ela geminada és ben viva al balear. La seva posició prové del fet de considerar
que «una llengua ha de tenir normes, ha de tenir un estàndard (cosa que és molt millor que tenir-ne
tres)» (p. 156) i que, admetent que «les variants valencianes i balears tenen el seu estàndard», «seria
absurd dir que els tres estàndards tenen el mateix valor i les mateixes psossibilitats» (p. 154). Fran-
cesc Vallverdú, en canvi, en el llibre esmentat més amunt, recordava que «la majoria de lingüistes i
sociolingüistes coincideixen a no acceptar un model ortològic de tipus castellà o francès, i recoma-
nen models com l’alemany, el rus o l’italià, en que les pronunciancions dialectals són respectades»
(p. 16), que és el que ha fet l’Institut d’Estudis Catalans en la seva Proposta per a un estàndard oral
de la llengua catalana. És clar que, aquest tema, qui se’l mira de Navata estant l’ha de veure de ma-
nera diferent a qui, poso per cas, ha nascut a Mallorca, viu a Barcelona i treballa a Lleida.

No puc acabar aquesta ressenya sense citar un fragment del darrer paràgraf de la introducció,
perquè és una autèntica declaració d’amor a la pròpia feina, de confiança en la seva repercussió i
d’esperança en la possibilitat de col.laborar en la millora de la pròpia col.lectivitat: «Estic convençut
que si a les escoles es posés més èmfasi a llegir en veu alta, obtindríem ciutadans més enamorats del
teatre i de la poesia. No sé si això seria cap garantia perquè la gent fos moralment millor; però es-
tic segur que seria una garantia perquè fos més feliç. Aquest és el motiu que m’ha portat a escriure
tot el que ve a continuació».

Joan R. VENY-MESQUIDA

Universitat de Lleida

MIRA, Joan Francesc (2005): Literatura, món, literatures. València: Universitat de València,
168 p. / CABRÉ, Jaume (2005): La matèria de l’esperit. Barcelona: Proa, 180 p.

És un signe de salut cultural, un indicador de normalitat i vigoria, que els escriptors deixin tes-
timoni de la relació que tenen, més enllà de l’escriptura, per la freqüentació, l’estudi i la reflexió,
amb la literatura: amb el conjunt de la tradició, amb la lectura. Més enllà de l’escriptura però no al
marge, perquè és evident que el que diuen sobre la literatura, sobre l’escriptura dels altres, sempre
acaba tenint, de més lluny o de més a prop, alguna cosa a veure amb les raons, amb la intenció i
propòsit, d’allò que ells mateixos escriuen. D’alguna manera, un escriptor, en exercir el seu ofici,
és sempre algú que al.ludeix a una tradició, s’hi situa, hi dialoga; la seva relació no és només o del
tot la que hi manté el filòleg, el crític, per la senzilla i ben òbvia raó que, en el cas de l’escriptor, ell
mateix forma part de la tradició, de la literatura, de l’art o ofici que és el seu objecte, i aquesta art
es practica des d’una llibertat que sol deixar enrere o saltar per sobre dels límits i les normes de
l’anàlisi acadèmica, de l’hermenèutica o de la crítica puntual.

Diferents entre ells, l’any 2005 van aparèixer dos llibres d’escriptors d’aquesta mena, sobre li-
teratura i cultura: Literatura, món, literatures, de Joan Francesc Mira, i La matèria de l’esperit, de
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