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Miscel·lània d’interès lingüístic i literari
Josep Ruaix

A

mb motiu de complir la venerable edat de noranta anys, Climent
Forner i Escobet, excel·lent prosista i destacat poeta —per a Joan
Ferrer i Costa, el millor poeta vivent en llengua catalana—, ha recollit
en aquest volum de 332 pàgines una bona part dels seus textos, divulgats en forma d’articles en diverses publicacions o en forma de pròlegs,
o bé pronunciats en conferències, discursos, presentacions de llibres,
pregons, homilies, etc., de l’any 1998 fins al 2017.
La temàtica que abraça aquesta miscel·lània és molt àmplia: la literatura, la religió, el país, la llengua —en frase de l’autor, «la llengua és la
pàtria»—, etc. En general, els textos són en prosa —una prosa llisquívola, clara i entenedora—, però també inclou alguns poemes —art, el
de la poesia, en què ja hem dit que Climent Forner és un mestre consagrat—. Evidentment, aquest no és pas el primer llibre d’aquest fecund
autor, sinó que ja en té publicats una cinquantena, tant en prosa com
en vers; en el primer gènere destacaríem Un llarg hivern a Castellar de
n’Hug. Diari d’un rector (1996); en el segon gènere remarcaríem L’Ull de
Taüll (1983) i Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula (2007).

Climent Forner

Del Castellot de Viver
a Queralt.
Miscel·lània
Edicions de l’Albí,
Col·lecció «L’oreneta»
Berga 2017

El títol del llibre suara publicat s’explica perquè escriu des de Viver,
el poblet on viu des de fa anys, al sud del Berguedà, i perquè la seva
mirada arriba fins a Queralt, el «Balcó de Catalunya», molt a prop de
Berga, des d’on es projecta arreu del país.
Llegint aquests escrits de Climent Forner, hom hi degusta bona llengua
i bona literatura, a més d’aprendre-hi moltes altres coses. És clar que,
com en tots els llibres, de tant en tant hi trobem algunes errates (per
exemple, diversos cops, la grafia sinó en lloc de si no) i algun error (com
el fet de donar crèdit a una falsa etimologia del topònim Gaià, per no
haver consultat el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll o bé
l’Onomasticon Cataloniae de Coromines), però són minúcies que no
desvirtuen el bon gust que deixa la lectura de la miscel·lània.
Recomanem, doncs, aquesta darrera obra de Climent Forner, bo i felicitant l’autor per aquest novell fruit de la seva activitat d’escriptor i desitjant-li que encara ens en pugui oferir més.
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