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Caldria retallar conferenciants fantasma

Marcel Fité

El verb retallar és transitiu (sempre 
que retallem, retallem alguna cosa), 
de semàntica precisa i concreta. 

Retallar no és tallar, ni tallar dues vega-
des. Retallar, segons el Fabra, és ‘tallar 
allò que sobra’. La definició no pot pas ser 
més senzilla i exacta. El que pot ser dis-
cutible, arbitrari o erroni és la direcció, 
l’objecte, de la retallada. L’acció de deci-
dir què és el que sobra. I això sí que pot 
ser un problema. En molts oficis, un retall 
mal dirigit es pot convertir en un tall, 
paraula que té un sentit molt més ampli i 
ambigu; fins i tot contradictori. En la sas-
treria i la sabateria, el tall tant pot indicar 
l’acció de tallar peces de roba o de cuir 
per a afaiçonar un vestit o unes sabates, 
com la incisió feta per error sobre qual-
sevol d’aquestes peces. Un tall, doncs, 
tant pot fer referència a una petita obra 
d’art com a un petit desastre. Retallar, en 
canvi, sempre vol dir el mateix: tallar allò 
que sobra. En sastreria, de vegades, quan 
allò que calia retallar eren bocinets molt 
minúsculs de roba amb una precisió mil-
limètrica, la feina habilíssima de retallar 
s’anomenava afinar: afinar unes solapes, 
afinar unes mànigues, afinar un coll. 

He pensat en aquests matisos de la 
nostra llengua en recordar dues confe-
rències a què vaig assistir a la darreria 
de l’any passat, pronunciades per un con-
ferenciant d’una certa anomenada. Totes 
dues van resultar penoses, desenfocades, 
gairebé insultants per a una bona part del 
públic assistent. D’una de les dues no en 
parlaré, perquè no en tinc documentació 
escrita ni oral que avali el que en recordo. 
(Ho aprofito per a vindicar que les insti-
tucions haurien d’oferir algun testimoni 
escrit de les conferències que contracten.) 
Em centraré, doncs, en l’altra perquè es 
va celebrar a l’Ateneu Barcelonès i n’hi 
ha una cinta gravada a la disposició dels 
lectors que vulguin comprovar la veraci-
tat del que afirmo. La conferència havia 
d’anar sobre Joan Maragall i la ciutat de 
Barcelona. El tema i el títol no podien 
ser pas més adients i ben triats. En plena 
celebració del cent cinquantè aniversari 

del naixement del poeta i del centenari 
de la seva mort, en uns moments que el 
nom de Barcelona torna a ser al mapa 
de les preferències de tantíssima gent, la 
relació de Margall amb Barcelona era un 
autèntic caramel per a totes aquelles per-
sones que estimem l’obra de Maragall i, 
molt especialment, per a l’estudi de la 
interacció d’aquest autor amb la seva 
ciutat. Segurament va ser per això que 
la sala de l’Ateneu es va omplir de gom 
a gom. O potser per una certa aurèola 
mediàtica del conferenciant que l’havia 
de pronunciar, el nom del qual seria ara 
banal esmentar. Val a dir que aquest, tan 
bon punt va començar, ja s’excusà –i amb 
raó– de no conèixer gaire la literatura 
catalana, fet que s’interpretà com una lli-
cència de modèstia, provenint com pro-
venia d’una persona que en els seus anys 
de professor va estar estretament i llar-
gament vinculat al departament de lite-
ratura d’una universitat de Barcelona. Al 
llarg de la conferència, però, es va poder 
comprovar que allò que alguns havien 
interpretat com una llicència de modès-
tia era, en realitat, un advertiment justi-
ficadíssim; potser, fins i tot, un pèl opti-
mista. El problema és que l’autor no va 
fer cap prevenció sobre el seus escassos 
coneixements de la Barcelona de l’època 
de Maragall, no pas gaire més elevats 
que els que va demostrar tenir sobre el 
poeta i la seva obra (en un moment deter-
minat va arribar a parlar de la muralla 
del segle xviii de Barcelona!). 

Per tot plegat, l’autor va substituir 
el tema central de la conferència per 
algunes referències, més aviat descon-
textualitzades i arbitràries, a autors de 
renom de la literatura europea. Es va 
tractar d’unes citacions absolutament 
gratuïtes i superficials, amanides, això 
sí, amb gestos, sons guturals i rialles 
d’autosuficiència (que llest que sóc!) 
i, molt especialment, amb la pronún-
cia afectada dels seus noms originals 
en una veu engolada i postissa i amb 
una més que dubtosa fonètica. És el que 
tant agrada de fer a alguns esnobs que, 

quan parlen de Nova York, ho aprofi-
ten per a mostrar els seus «profunds» 
coneixements d’anglès dient New York. 
Al prestigiós conferenciant aquesta pro-
núncia extravagant, estrafolària, sembla 
com si ja li donés prou pàtina per a no 
haver d’explicar els autors que cita, ni 
dir per què ho fa, ni argumentar per què 
no hi aprofundeix. Amb aquests noms 
pronunciats a l’estrangera manera ja 
se sent legitimat per a fer surfing fent 
veure que fa espeleologia. 

En acabar-se la conferència, alguns 
dels assistents haurien volgut fer alguna 
pregunta al conferenciant. Saber de la 
possible relació dels llocs on el poeta 
havia viscut i la seva poesia. Què havia 
representat haver nascut en la Barcelona 
de 1860, encara fosca i poc airejada, per 
a la sensibilitat del poeta. Quina influ-
ència havien tingut els canvis culturals 
esdevinguts a la ciutat en la seva visió 
del país i de la poesia, etc. Però el con-
ferenciant mediàtic –trencant una de 
les regles i costums de l’Ateneu Barce-
lonès– saltà de la taula i no va donar 
cap mena d’opció a fer-li preguntes. 
Segurament va ser millor així: de la 
manera que havia anat la conferència, 
dubto que n’hagués contestada cap.

La conferència havia estat pomo-
guda per la Institució de les Lletres 
Catalanes i, segons es digué, s’havia de 
fer a diverses poblacions del país. Que 
tinguin més sort!

Aquell dia jo acabava de parlar amb 
uns honestos professors de llengua cata-
lana. Em van comentar que al setembre 
passat els havien suprimit els seus cursos 
de l’ICE de la UB, per manca de pressu-
post. Uns cursos que no sobraven gens, 
ans al contrari: feien i fan molta falta. 

Ara que segons la nova moda sembla 
que torna la solapa estreta, que deixarà 
de portar-se la màniga ampla i que es 
tendirà més aviat a colls reduïts, convé 
que el Govern retalli allò que realment 
sobra, afini el que hagi d’afinar i, supo-
sant que hagi de tallar alguna cosa, que 
sigui algun coll. u


