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A l’Urgell, i segons en 
quins indrets de la seva 
geografia, la marinada 

bufa molt abundosa i mou sorolls 
entrant per la porta de casa, co-
lant-se entre els fi nestrons ajus-
tats per preservar l’interior de la 
sala d’estar de la penetració de la 
xafogor de fora, fi ltrant-se per 
l’espiell del celler, xiulant entre 
les fulles de les pomeres que fan 
daurades, i les de les pereres que 
fan llimoneres, o cornant dalt de 
tot de la teulada pel forat de la 
xemeneia. Aquest llibre de Pere 
Ortís recull trenta-dos contes de 
l’Urgell que expressen matisos 

dels sons de la marinada: la veu 
i el fer de la gent de la comarca.

Sempre he tingut addicció 
als contes. M’agrada la lectura 
densa, curta, que alhora s’ex-
pressi en llenguatge quasi infan-
til i entenedor i que no fatigui la 
ment com a vegades fan les 
novel·les monumentals, i algu-
nes de no monumentals i tot. 
Lectura substanciosa que em 
porti un missatge interessant, 
sigui aquest de mera estètica, 
sigui de petita fi losofi a, sigui de 
troballa temperamental, és a dir, 
de particularitat del tarannà 
humà, sigui d’amor o de gran-
desa oculta de cor humà –o 
també de baixesa de cor humà–. 
Per aquesta raó he estat assidu 
de la lectura dels Drames ru-
rals, de Víctor Català, de les 
Rondalles valencianes, d’Enric 
Valor, i de Rondaies mallorqui-
nes, d’En Jordi des Racó. I 
també d’algun recull sud-ame-
ricà que ha arribat fi ns a les me-
ves mans. I, si he de ser franc, 
diré que llegint aquest recull 
que comento no m’he sentit mai 
baixat a un pla inferior al de tots 
aquests altres reculls de contes 
tan nostrats.

Pere Ortís fa una anàlisi sem-
pre penetrant dels personatges 
que protagonitzen les seves tra-
mes, o que hi incideixen de com-
parses, i desclou l’acolorit ventall 
de caràcters, de tarannàs, de ge-
nis, de pensaments que poblen 
les terres de Ponent, però que bé 
s’estenen a altres terres i racons 
de la gran Catalunya, i fi ns diria 
que del món. Perquè l’home i la 
dona que habiten el planeta Terra 

són constants onsevulla que els 
trobeu i, si bé mostren matisaci-
ons interessants que són producte 
del condicionament físic i cultu-
ral de cada lloc, fonamentalment 
són iguals arreu i reaccionen 
semblantment en semblants esca-
iences de la vida. Per aquesta raó, 
aquest recull també adquireix 
valor universal.

Un ingredient, però, que 
dóna la força de sabor local que 
fan aquests contes és l’estil a ex-
pressar-los, esquitxat de mots, de 
frases fetes, d’adagis peculiars de 
la Terra Ferma. Que són els que 
l’autor aplega en l’altre llibre seu, 
La parla de l’Urgell, llibre de 
llengua, el qual és un compendi, 
amb caire d’exhaustiu, del parlar 
d’aquesta comarca, profi tós no 
únicament per als seus pobladors 
sinó també per a tot fi ll de mare 
catalana –i tal com roda el món, 
avui també per a tot fi ll de mare 
no catalana–. Són un tresor vi-
vent de la maltractada llengua 
catalana.

Afegirem que aquests contes 
no són solitaris, vull dir que no 
s’han produït per generació es-
pontània, sinó que compten amb 
germans legítims del mateix en-
cuny, dos reculls més, l’un de 
contes hondurenys, Cròniques 
de l’aborigen crònic, publicat 
per Columna, que és un aplec de 
vint-i-dos contes que refl ectei-
xen la idiosincràsia del mestís 
d’avui, hereu del civilitzat i ma-
laguanyat maia, i l’altre recull, 
La Rosa de Harlem, publicat per 
Albí, que són altres vint-i-un que 
ref lecteixen el novaiorquès 
d’avui. Amb el benentès que tots 

aquests contes tenen cos, és a 
dir, tenen vertebració, i porten 
missatges, i no són com aquells 
que al capdavall no han dit res, 
però que se t’escapen de les 
mans amb la implícita obligació, 
com a cloenda, de proclamar 
que són excel·lents.

També direm que l’escenari 
principal d’aquests contes de la 
marinada és la vila de Bellpuig, 
amb la seva rodalia, bressol de 
l’autor. Narra històries casolanes 
que begué dels pares i padrins, o 
dels veïns, vivències de què ha 
format part o que ha presenciat, 
i segur que també n’hi ha més 
d’un de pura fantasia. I cal no 
oblidar que aquesta mateixa pla-
taforma és la de la novel·la de 
l’autor, El pentagrama foll, que 
és una caricatura de la carrera 
eclesiàstica sota els paràmetres 
del franquisme, que ho envaí tot 
i ho emporcà tot. Semblantment, 
és plataforma de la seva altra 
novel·la Lo cop de falç, que narra 
un crim famós que fou comès pel 
rodal al tombant del segle xix, i 
que també ho és de l’altra novel·la 
Amables collites, que és «la 
novel·la de la fruita de Ponent».

Per tant, l’escenari més apro-
piat per a llegir-les seria el poble 
en qüestió, passejant per les seves 
places i pels seus carrers. Cal lle-
gir-les a poc a poc, i palade-
jar-les, per descobrir el fi ló que 
amaguen, la seva riquesa de lè-
xic, de pensament, d’amor al ter-
ròs, sí, tot plegat marcat d’un 
atractiu sabor local. u

ÀNGEL ALZINA

Pere Ortís,
Els sons de la marinada,
Impremta Saladrigues,
Bellpuig 2011.

Els sons de la 
marinada

Ramon AMIGÓ I ANGLÈS 
(Reus, 1925-2011) ha es-
tat, en aquests darrers 

anys, la màxima autoritat cientí-
fi ca en toponímia i onomàstica 
ca       ta lanes. Havia presidit l’Associ-
ació Excursionista de Reus, el 
Centre de Lectura de Re us i l’As-
sociació d’Estudis Reusencs; ha-
via estat vice-president de la So-
cietat d’O nomàstica i era membre 
corres ponent de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. Havia rebut distinci-
ons di  verses, entre elles la Meda-
lla d’Or de la ciutat de Reus (1994) 
i la Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya (1997). 

Jordi Ginebra, catedràtic de 
lingüística catalana de la Univer-

sitat Rovira i Virgili, diu en el 
pròleg: «Amb Onomàstica i llen-
guatge. De cap a cap del país, 
Amigó ens fa un nou lliurament 
de la seva saviesa profunda i pre-
cisa. El llibre conté una quaran-
tena de textos, escrits del 1994 al 
2010, de mena diversa: participa-
cions en cursos, intervencions en 
taules rodones, presentacions, 
notes crítiques, pròlegs, apunts, 
articles en revistes de divulgació 
i articles en revistes especialitza-
des. El material és heterogeni, 
però reunit fa un conjunt harmò-
nic. La temàtica onomàstica 
constitueix el plat fort del llibre, 
però s’hi tracten també altres 
qüestions de llengua i temes 

d’història.» I afegeix: «La prosa 
de Ra mon Amigó és una prosa 
que llisca serena i reconfortant, 
balsàmica. Una prosa que farien 
bé de llegir no sols els aspirants 
a científi cs de la mena que sigui 
sinó també els aprenents d’es-
criptor. L’estil serè, el to mesu-
rat, l’orientació analítica dels 
textos no impedeixen que Amigó, 
de tant en tant, ens faci endevi-
nar que, rere tota aquesta recerca 
documental, rere tanta anàlisi i 
rere tanta erudició aparentment 
asèptiques, hi ha un fort compro-
mís amb el país.» u
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