
que falta una sintaxi, tot i que n’hi ha intents per part dels estructuralistes, amb una explicació
interna dels fets de llenguatge. Per altra part, la gramàtica generativa aporta idees filosòfiques
en el llenguatge, amb principis, models i regles. Joan Solà es va referir al fet que, en català, hi
ha una tradició molt pobra de gramàtiques descriptives. Es troben manuals d’urgència, des del
punt de vista de la normativa, i, per tant, calia fer una descripció molt més àmplia i actualitza-
da de la llengua.

En el segon torn de paraules es va fer referència al perquè d’una gramàtica descriptiva:
Lorenzo Renzi va comentar que la Grande grammatica... es va acabar el 1995, després d’in-
tervenir-hi més de trenta col.laboradors. La seva pretensió no va ser fer una gramàtica del par-
lant ideal, sinó una gramàtica dels parlants tenint en compte totes les seves possibles variants.
Violeta Demonte, respecte a la Gramática Descriptiva..., va dir que havien volgut fer una
gramàtica descriptiva amb la major riquesa de dades possible, i amb l’intent de ser exhaustius,
per tal que els resultats de les seves teories puguessin arribar a l’ensenyament (secundari i uni-
versitari). Joan Solà, pel que fa a la Gramàtica del català..., va aclarir que era una gramàtica
descriptiva de tall tradicional, però amb un tractament més lliure en el camp de la sintaxi, amb
novetats en el tractament dels díctics i de les oracions condicionals, per posar dos exemples.

En el tercer i darrer torn de paraules, es va tractar el tipus de llengua descrita: Lorenzo
Renzi va fer palès que a la gramàtica italiana han considerat tots els dialectes d’Itàlia i els seus
registres, és a dir, totes les variacions presents en l’italià contemporani. Violeta Demonte va
deixar clar que l’anàlisi a la gramàtica castellana ha estat fruit del consens entre tots els seus
autors, que es basen en una descripció sincrònica de la llengua, amb referències a la variació
geogràfica. Joan Solà va dir que a la gramàtica catalana els autors van partir dels capdavanters
italians (Renzi...), amb un projecte molt explícit i molt detallat, en el qual han participat cin-
quanta-vuit col.laboradors. Calia que fos una obra de conjunt, tot garantint-ne la qualitat i
l’harmonia. Es basa en la descripció de la llengua estàndard, amb informació dialectal sobre-
tot en els apartats de fonètica i de morfologia.

Cal celebrar que el CLUB hagi arribat amb tant d’èxit a la seva desena trobada, i també
cal celebrar molt emfàticament la publicació de les tres grans gramàtiques sobre l’italià, el cas-
tellà i el català, absolutament imprescindibles per a qualsevol estudiós de les tres llengües
romàniques esmentades. [M. B. i C.]

La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, en el record.— Com un homenatge a Mercè
Rodoreda (1908-1983), als vint anys de la seva mort i als quaranta de la publicació de La plaça
del Diamant(1962) esdevinguda l’any anterior, la Fundació Mercè Rodoreda va organitzar un
simposi, centrat en aquesta obra, els dies quatre i cinc de juny. La plaça del Diamantés la no-
vel.la més traduïda de la literatura catalana i resulta per tant ben pertinent centrar-se en aques-
ta obra, aparentment senzilla, però de gran complexitat. En la inauguració del simposi, a càr-
rec del Sr. Josep Laporte, president de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació, Sr. Joan
Triadú —que juntament amb el Sr. Joaquim Molas i el Sr. Jordi Sarsanedas formen la co-
missió tècnica de la Fundació—, va destacar que seria de gran interès publicar una edició de
La plaça del Diamant amb notes explicatives; en un altre ordre de coses, també va apuntar
la conveniència de convertir la plaça del Diamant, tan malmesa actualment, en un espai de la
ciutat més digne, que recordés l’autora i la seva obra. L’actriu Rosa Novell va llegir l’últim ca-
pítol de La plaça del Diamant, una lectura que va demostrar les possibilitats teatrals d’aques-
ta obra. Pel que fa pròpiament a les ponències, el Sr. Carles Miralles, catedràtic de grec, les va
iniciar amb la titulada «En el forat de la mort», en la qual va destacar la importància que asso-
leix la mort a la novel.la, sobretot a partir de la guerra, que representa el traspàs dels principals
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personatges masculins, i com, a partir de llavors, el pont que Colometa, narradora i protago-
nista, travessa passa pel «forat de la mort», justament, la qual cosa li permet retornar a la vida;
el tema central és, doncs, una catàbasi, un descens al fons mort d’ella mateixa. Rodoreda, de
fet, amb un estil personal i precís en el qual recorre amb finalitat literària a les formes popu-
lars, segons Miralles, troba en l’Odissea i en la Bíblia les imatges adients per aquesta expe-
riència capital, perquè citant Carles Riba «L’heroi tràgic ha de baixar a l’encontre de la seva
mesura humana». A «L’any de La plaça del Diamant», El doctor Pere Rosselló, professor de
la Universitat de les Illes Balears, va analitzar el difícil camí de la novel.la, des de l’any 1961,
quan quedà tercera al premi Sant Jordi, fins al 1964, en què va ser considerada la millor no-
vel.la de postguerra per la revista «Serra D’Or». Malgrat diverses valoracions positives —
Triadú, Molas, Villalonga...—, La plaça del Diamantno encaixava amb el que es demanava a
una novel.la, l’any de la seva publicació. Rosselló va destacar que, de fet, entre finals dels anys
cinquanta i inicis dels seixanta conflueixen autors de tendències molt diverses, amb el predo-
mini pel que feia als creadors més joves — Pedrolo, Espinàs, Porcel...—, del realisme i del do-
cumentalisme. La conclusió de la ponència és que el lirisme de La plaça del Diamantsupera
amb escreix la fredor d’aquestes tendències i aconsegueix reflectir l’angoixa i les opressions
de l’ésser humà del nostre temps. La doctora Maria Campillo, professora de la Universitat
Autònoma, a «El context històric de La plaça del Diamant», va posar de relleu la importància
de la història en aquesta novel.la, concretament de tres moments, la república, la guerra i la
postguerra, i va assenyalar com es viuen des de la consciència de la narradora, el filtre de l’o-
bra. Semblantment va destacar com els diversos personatges adopten actituds diferents, en-
front de la guerra, i així l’obra ens dóna un quadre viu i divers del país; a través d’un únic per-
sonatge, doncs, s’articula la memòria històrica, la qual cosa dóna com a resultat la veracitat i
la sinceritat atribuïble a la confessió. La doctora Carme Arnau, crítica literària i organitzadora
del simposi, es va centrar a «Colometa: la creació d’un personatge» en el paper fonamental de
la protagonista, Colometa, en una novel.la que va ser presentada al premi Sant Jordi amb
aquest títol, justament. Després d’apuntar la valoració inicial equivocada i simplista d’aquest
personatge, va analitzar els diversos recursos adoptats per Rodoreda per fer-lo viu, versem-
blant i, alhora, representatiu del moment present, amb una clara empremta de l’existencialis-
me. De fet, es tracta d’una figura universal i la seva experiència dramàtica de la vida corres-
pon a la de l’home al segle XX, un segle de tenebres per dir-ho com Todorov, una experiència
semblant a l’exposada per grans creadors com Kafka o Céline, per citar un parell d’autors que
van atreure la novel.lista. De fet, si l’autora volia crear un arquetipus ho va aconseguir plena-
ment amb aquesta figura universal. Josep Maria Benet i Jornet, autor teatral, que ha preparat
diverses adaptacions de la novel.la, va exposar la seva visió d’aquesta obra que neix d’una lec-
tura personal. El simposi es va cloure amb una taula rodona en la qual van participar Joaquim
Molas, Josep Maria Castellet i Anna Maia Saludes. Molas va destacar la valoració de La plaça
del Diamantper la crítica estrangera que s’ha ocupat profusament de Mercè Rodoreda i d’a-
questa obra. Castellet, editor i amic de l’autora, va evocar la seva figura i va valorar l’èxit d’A-
loma, una de les novel.les amb més edicions de l’editorial. Per la seva banda, Anna Maria Sa-
ludes, professora de la Universitat de Florència i traductora de Rodoreda, va recordar, d’una
banda la presència atractiva de Rodoreda, amiga dels seus pares i, d’una altra, va exposar la
dificultat i alhora la importància de la traducció, recorrent als testimonis autoritzats de Magris
i d’Eco —autor d’un llibre sobre la traducció titulat Dire quasi la stessa cosa—, i va demos-
trar-ho amb un exemple concret i molt interessant de la novel.la. [C. A.]
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