LLENGUA CATALANA
LITERATURA

Josep Vicenç Foix i Mas, més
conegut com a J. V. Foix, va néixer a
l’actual barri barceloní de Sarrià
(aleshores poble independent, deslligat de la capital catalana) el dia 28
de gener del 1893. És un personatge
destacat del món de la cultura perquè va ser poeta, periodista i assagista. En aquest sentit, va ser un dels
personatges més destacats de les avantguardes literàries catalanes.
La seva família tenia un negoci de pastisseries, i aquest és el motiu pel
qual dos anys després d’haver iniciat els estudis de Dret a la universitat
de Barcelona, els abandonà. Ja en aquell moment, però, havia iniciat el
seu contacte amb clàssics de la literatura com Lord Byron, Charles
Baudelaire o Dante Alighieri.
Alhora, va començar a entrar en contacte amb alguns intel·lectuals
barcelonins del moment, com per exemple els poetes Joan SalvatPapasseit, Carles Riba i Joaquim Folguera. És gràcies a aquests contactes que inicia una etapa periodística, i s’interessa, progressivament, pel
moviment avantguardista.
A poc a poc va anar entrant a formar part de diverses revistes, on publicava tant articles teòrics sobre l’avantguarda com poemes. Entre el
1916 i el 1936 s’hi va dedicar de manera prolífica. En aquesta època es
va fer amic de grans personatges, com Dalí, Miró i García Lorca, entre
d’altres.
L’any 1962 es va convertir en membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
A més, va rebre nombrosos premis, com el Premi Lletra d’Or el 1961, i
el Premi de la Crítica de poesia catalana, el 1985. També destaquen un
seguit de distincions al seu mèrit cultural, com el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, el 1973, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, el 1981, i el 1984 se li va atorgar el Premi Nacional de les Lletres
Espanyoles. Fins i tot, el mateix any el Parlament de Catalunya el va
proposar com a candidat del Premi Nobel de Literatura.

La seva obra més destacada és el poemari Sol, i de dol, publicat el 1947,
que està format únicament per sonets. La publicació d’aquest poemari
marca un abans i un després en la seva vida i obra, ja que suposa un
reconeixement important cap a la seva figura, precisament per la gran
dificultat de composició d’aquests poemes.
Segons els estudiosos, la seva obra és un miratge sensual del paisatge i
el caràcter català. Mitjançant diversos usos dels mots que juguen amb
els significats aconsegueix una poesia autèntica, no falsejada. A més,
cal fer èmfasi en el gran domini de la llengua catalana que tenia. Temàticament, la seva obra és molt variada.
El 1987, concretament el dia 29 de gener, Foix va morir a Barcelona, a
l’edat de 94 anys.

Primer sonet de Sol, i de dol
Sol, i de dol, i amb vetusta gonella,
em veig sovint per fosques solituds,
En prats ignots i munts de llicorella
I gorgs pregons que m'aturen, astuts.
I dic: On só? Per quina terra vella,
-Per quin cel mort-, o pasturatges muts,
Deleges foll? Vers quina meravella
D'astre ignorat m’adreç passos retuts?
Sol, sóc etern. M’és present el paisatge
De fa mil anys, l'estrany no m'és estrany:
Jo m'hi sent nat; i en desert sense estany
O en tuc de neu, jo retrob el paratge
On ja vaguí, i, de Déu, el parany
Per heure'm tot. O del diable engany.

Selecció i comentari d’Abel Carretero
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RAONS PER PARLAR CATALÀ

● La «Santa Espina» continua essent un himne. Això va lligat al nostre ésser que és la llengua, la cultura. Els catalans estem disposats a
aprendre tot el que ve de fora, però no hem d’oblidar les nostres arrels.
Núria Feliu, cantatriu
● Paciència, persistència i insistència. Aquesta és la recepta indicada
per al foment del català entre els immigrants.
Josep-Anton Fernández, Portaveu de la Comissió de Nous Parlants
● És bastant raonable que els professors d’universitat de Catalunya
tinguin un coneixement de nivell C de català.
Maria Fernàndez de la Vega, Vicepresidenta del govern Espanyol
(2004-2010)
● La llengua em fa sentir membre d’una gran família que comparteix
una visió del món pròpia i singularitzada.
Antonio Ferrando, Catedràtic de Filologia Catalana de la UV
~~~~~~~~~~
Del llibre “500 raons per parlar català” editat per CCG Edicions.
L’autor, David Pagès i Cassú, escriu en la portada del llibre aquesta dedicatòria:
A totes les persones que han mantingut,
mantenen i mantindran ben encesa,
la flama de la llengua catalana.
I tu hi ets inclòs
(Us aconsellem que compreu el llibre!!)
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BARBARISMES
Millorem el nostre parlar
Enrica Heras i Borrell
Setena part del recull ofert per Català Sempre
161

Ni molt menys

162

Un enano

Un nan / Un tap de bassa

163

Pedir peras al olmo

Demanar la lluna en un cove

164

Pájaro de mal agüero

Ocell de mal averany

165

Vale más pájaro en mano que

Val més un té que dos et daré; peix

Conèixer el paño

Conèixer / veure / ensenyar / el

166

cien volando.

Ni tan sols; ni de bon tros / ni de

lluny

al cove

llautó; conèixer / saber / el pa que
s’hi dóna

167

Paño de cuina

Un eixugamà de cuina. / Drap de

168

Finestra oberta de par en par.

Finestra oberta de bat a bat

169

Cada oveja con su pareja

Cadascú amb els del seu braç;

cuina. / Pedaç (Mallorca)

cadascú amb els seus
170

Anar de parranda

Anar de barrila; de xerinola; de
borina; de tabola

171

Passar cuidado

Passar ànsia

172

Passar de castaño oscuro

Passar de taca d’oli; passar de ratlla

173

Passar-se de rosca

Passar de mida; fer-ne un gra massa

174

Passar-se de llest

Fer massa el viu; voler ser més viu
que una centella

175

Meter la pata

Ficar-se de peus a la galleda

176

Tenir mala pata

Tenir pega; tenir mala sort

177

De veritat et dic; de verdad te

Si hem de ser francs et dic…

digo...
178

A las buenas o a las malas

Si us plau per força

179

A las mil maravillas

D’allò més bé

180

Arribar a las quinientas

Arribar a les tantes; arribar d’allò
més tard
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