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Francis Spufford 
diu a la nota amb 
què tanca la seva 
primera novel·la, 
Golden Hill, que 
ha pretès fer “una 
contrapartida co-

lonial de Joseph Andrews”, l’obra 
mestra fundacional de la novel·lís-
tica britànica escrita a mitjans del 
segle XVIII per Henry Fielding, una 
barreja exhilarant de picaresca, 
aventures i comèdia. La compara-
ció és vàlida fins a un cert punt, per-
què l’obra de Spufford té la sofisti-
cació autoconscient, el preciosisme 
tècnic i el sentit crític de la història 
propis de la narrativa postmoderna, 
unes característiques que per raons 
òbvies no es troben en l’obra del ge-

Quan Nova York era britànica
ni meravellós i sense domesticar de 
Fielding. Amb tot, el vincle entre les 
dues novel·les existeix, si més no pel 
que fa a la creativitat desacomplexa-
da i intrèpida. 

El punt de partida argumental 
és clàssic i senzill. Richard Smith, 
un jove de Londres, arriba el dia de 
Tots Sants del 1746 a la ciutat de 
Nova York, que en aquells anys era 
una emergent colònia britànica, 
encara amb una important em-
premta holandesa, de poc més de 
set mil habitants i situada a la cos-
ta est d’un immens continent del 
qual no se sabia gairebé res. Enig-
màtic, càndid i seductor, el jove 
Smith es presenta a les oficines del 
comerciant Lovell amb una lletra 
de canvi per valor de més de mil 

desventures tragicòmiques –presó, 
un assassinat, un enamorament 
mal orientat–. Tot això passa en el 
marc d’una ciutat vibrant, estranya 
i plena d’ombres: l’autèntica prota-
gonista del llibre. Spufford recrea 
la Nova York de l’època amb rigor 
i imaginació, però sobretot la fa 
servir com a escenari per posar en 
evidència alguns dels pecats origi-
nals dels futurs Estats Units 
d’Amèrica: l’ús hipòcrita de la retò-
rica de la llibertat i l’horror infame 
del comerç d’esclaus. 

Tot i que hi ha episodis en què 
l’argument s’esllangueix i decau, no 
són pocs els passatges de prosa vis-
tosa, gustosa, cruixent. Llàstima que 
la traducció d’Emili Olcina s’intuei-
xi confusa i imprecisa.✒
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lliures. El problema és que ningú 
sap qui és aquest noi ni quin és el 
seu propòsit, ni tampoc si té diners 
o bé és un impostor que vol perpe-
trar una estafa. Són els enigmes 
que anirem descobrint de la mà del 
narrador melancòlic, un punt ma-
lèvol i enjogassat que Spufford 
s’inventa per poder contar la his-
tòria. Només al final en sabrem la 
identitat. 

Aventures i tragicomèdia 
Havent invocat Fielding, no costa 
intuir que l’estada de Smith a Nova 
York, que dura dos mesos, és ple-
na d’aventures rocambolesques 
–bregues, festes, una accidentada 
funció teatral, una explosió de lu-
xúria amb la dona equivocada– i de 

La llengua sem-
pre ha sigut algu-
na cosa més que 
un conjunt de 
signes orals que 
permeten la co-
municació. Inse-

parable d’una determinada càrrega 
política, cultural i identitària, ja va 
deixar escrit Antonio de Nebrija 
“que siempre la lengua fue compañe-
ra del imperio”. El doblement aca-
dèmic Santiago Muñoz Machado 
ha revisitat aquest lligam pel cas 
castellà, de forma recent i benvo-
lent, al volum Hablamos la misma 
lengua (Crítica, 2017). Vint anys 
abans, de manera més incisiva i crí-
tica, a partir del també imperial 
francès, ho havia fet el filòsof 
Jacques Derrida. 

El monolingüisme de l’altre sor-
prèn des de la primera línia a través 
d’un fals diàleg en què el pare del 

La llengua companya 
de l’imperi

desconstructivisme fa servir la prò-
pia biografia per qüestionar con-
ceptes consolidats com el de llengua 
materna, pròpia o natural. Nascut al 
si de la comunitat jueva de l’Algèria 
francesa, Jacques Derrida (El Bi-
ar, 1930 - París, 2004) va patir una 
triple dissociació lingüística. D’una 
banda, la seva comunitat no havia 
conservat el sefardita i havia arraco-
nat l’hebreu a funcions estricta-
ment cerimonials. De l’altra, l’àrab 
els era aliè i estava fortament estig-
matitzat. Tot plegat els abocava a 
l’idioma oficial de la colònia, i els 
convertia de fet en monolingües 
francesos, però fins i tot aquest vin-
cle era dèbil: “Sí, només tinc una 
llengua; ara bé, no és pas la meva”. 

Perquè malgrat els discursos ofi-
cials, la llengua era una graciosa 
cessió de la metròpoli. Tant era que 
s’esforcessin per ser més francesos 
que els naturals de l’Hexàgon: quan 
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calgués se’ls recordaria que no eren 
gals purs, ni tenien l’accent correc-
te. El moment va arribar doble-
ment: primer durant la Segona 
Guerra Mundial amb el col·labora-
cionisme antisemita i posterior-
ment amb la independència d’Algè-
ria i el drama dels pied-noir. De sob-
te, milers de persones perdien la 
ciutadania republicana o quedaven 
degradades a una posició subalter-
na, víctimes de processos imperfec-
tes d’assimilació, aculturació i 
afrancesament. 

Martí de Riquer encapçalava el 
seu Quinze generacions d’una famí-
lia catalana (Quaderns Crema, 
1999) justificant que no podia es-
criure-les en castellà, només en ca-
talà: fets tan íntims com les autobi-
ografies o el testament demanen ser 
redactats en la llengua pròpia. Pocs 
casos exemplifiquen la incomoditat 
de dependre d’una llengua que mai 
serà teva com aquest i, per això, 
Derrida es pregunta: “¿En quina 
llengua s’han d’escriure unes me-
mòries quan no hi ha hagut una 
llengua materna autoritzada?”  

Un guionet mai basta 
En països de nova creació com el Ca-
nadà, la diversitat s’ha entès com 
una riquesa a partir d’un mínim 
compartit que inclou la llengua co-
muna: els “hyphenated Canadian”. 
En altres paraules, un pot ser co-
lombiano-canadenc, sino-canadenc 
o catalano-canadenc. En canvi, 
aquesta integració no és possible en 
el cas de les colònies del vell impe-
ri francès: “Un guionet mai basta”. 
Perquè “la llengua dita materna no 
és mai purament natural, ni pròpia 
ni habitable”, sinó fruit d’una impo-
sició colonial o d’una usurpació cul-
tural, per la força o per astúcia, pos-
teriorment dissimulada “amb la re-
tòrica, l’escola o l’exèrcit”.  

Paradoxalment, el discurs oficial 
francès farcit dels cosmopolites va-
lors republicans xoca amb la reali-
tat xovinista de la metròpoli. Com 
qualsevol nacionalisme que coque-
teja amb el supremacisme, vol i dol 
alhora. D’una banda, aspira a nacio-
nalitzar l’altre i li exigeix mostres 
constants d’adhesió. Per l’altra, té 
clar que sempre serà l’altre i l’hi fa 
present a través de l’(ab)ús dels es-
tereotips. I això no passa només a 
la França postimperial.✒

La lluita pel mer-
cat dels superhe-
rois als Estats 
Units entre Mar-
vel i DC és ferotge 
en un moment 
dolç com l’actual, 

en què el gènere viu una època d’or 
tant en nombre de títols com en la qua-
litat dels seus equips creatius. La com-
petència, però, ha portat a molts exces-
sos, i les editorials, sobretot Marvel, 
han apostat els últims anys per grans 
esdeveniments, crossovers espectacu-
lars i canvis diversos per no avorrir el 
lector. No n’havia acabat un que ja en 
començava un altre: el bombardeig ha 
sigut constant. La més important 
d’aquestes revolucions va ser la de fer 
desaparèixer o transformar alguns 
dels seus personatges més icònics, 
com Thor, encarnat actualment per 
una dona (Jane Foster), o el Capità 
Amèrica, que va donar el relleu al seu 
company negre, Sam Wilson. Ara sem-
bla que ha arribat l’hora de fer marxa 
enrere, vist l’enyor pels ídols de sem-
pre demostrat pels lectors, els quals no 
han parat de reclamar que tornin. Amb 
l’especial Marvel Legacy Alfa, que con-
sagra Jason Aaron com a guionista es-
trella després del fitxatge de Brian Mi-
chael Bendis per DC, comença una no-
va etapa en què es volen recuperar les 
senyes d’identitat de la casa de Stan 
Lee reprenent fins i tot la numeració 
original de les sèries, algunes de les 
quals ja han superat les 700 entregues. 
Tot un llegat de cultura popular que 
ara es reivindica amb força.✒
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