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Si la literatura s’enverina
de política, ja no és pas
una dolça metzina. Si, a
més, qui busca brega és

un autor premiat que s’acarnis-
sa amb l’obra d’un altre autor
premiat, el lector de bona fe no
triga gaire a intuir que es deu
tractar, al capdavall, d’una altra
picabaralla inescrutable de la
gent del gremi. Aquesta és, si
més no, la composició de lloc que
un servidor es va fer després de
llegir Una novel·la execrable, un
article combatiu en què Hèctor
López Bofillatacavadurament la
novel·la Rodalies, de Toni Sala.
Per mi, tot això no té cap interès:
ja som grandets i no som ni rics
ni rucs. Però Bofill, referint-se a
la literatura catalana, insistia
també en el perill que suposa “la
consolidació d’una literatura mi-
grada, en la qual s’exalça un rea-
lisme de baixa estofa”. I hi afegia:
“Hi ha massa gent a la qual li
convé una literatura de curta vo-
lada, resignada i que tingui, so-
bretot, les menors pretensions
possibles”.

Per aquest cantó, sí que trobo
que hi ha unes quantes qüesti-
ons interessants i estrictament

literàries que es poden plantejar
de manera oberta i sense cap ne-
cessitat de generar una polèmi-
ca que es fonamenti en atacs
personals. Per exemple, què és
exactament “un realisme de
baixa estofa”? I “una literatura
de curta volada”? I si, finalment,
acabem aclarint aquests con-
ceptes, seria gaire just pensar
que aquestes tendències domi-
nen la nostra literatura? Anem a
pams i encarem el primer punt.

Resultaria ingenu pensar que
Quim Monzó, per posar un cas
prou conegut i emblemàtic, es-
criu literatura realista. És una
etiqueta anacrònica i massa ge-
nèrica. A més, allò que Monzó
busca és, precisament, evitar
una recreació detallada de la re-
alitat quotidiana. Com ja va ob-
servar Ramon Pla, l’energia dels
seus textos es troba en el fet que
posa davant els ulls del lector
una mena d’escànner dels com-
portaments, de les situacions,
dels caràcters socials. Els dibui-
xa i tot seguit els capgira. Esber-
la els tòpics. I d’aquí, la seva con-
tundència i la seva força. Segu-
rament, les radiografies de
Monzó resulten especialment

eficaces a causa de la saturació
provocada per una certa litera-
tura del jo. El fet que Monzó
mostri més que no pas narri, no
hauriadesercapobstacleperen-
tendre que, darrere dels seus
jocs argumentals, hi ha una visió
personal del món. L’altra cara de
la moneda és la seva opció per un
model determinat de llengua li-
terària. Com altres escriptors ca-
talans, s’ha hagut de fer una llen-
gua pròpia dins la llengua gene-
ral. Fent una tria del lèxic.
Buscant la frase curta. I em sem-
blaevidentqueelresultatésprou
sòlid i que, si més no durant una
èpocadeterminada,hacontribu-
ït enormement a revitalitzar la
nostra llengua, i l’ha fet apta per
acostar-se sense complexos a
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Intentarem fer una
síntesi dràstica del
llibre de Lluís V.
Aracil: Do latim às

línguas nacionais: In-
trodução à História
Social das Línguas Eu-
ropeias. Santiago de
Compostel·la: Asso-
ciação de Amizade Ga-
liza-Portugal, 2004.
L’autor comença amb
una afirmació brutal
que ja no ens deixarà
tranquils en tot el lli-
bre: “La llengua, amb
majúscules o minúscu-
les, és la llengua nacio-
nal”, i això és un fet de
sentit comú, tant que
ho sap tothom i ja no
cal ni explicitar-ho.
Quan algú (ens) pre-
gunta si el català, el
bable, l’etc. “és una
llengua o un dialecte”
no fa sinó verbalitzar
aquest saber del sentit
comú. La llengua naci-
onal és un gran afer
central en tota l’edat
contemporània, que
Aracil delimita entre el
1750 i el 1950: és sim-
plement la Llengua.

Cap a l’any 600 es
produeix una escissió
en el llatí: i tindrem el
llatí escrit (el llatí pròpi-
amentdit) iunesparles
vulgars. El llatí serà la
llengua comuna (una,
uniforme i immutable);
els vulgars són peculi-
ars de cada indret (di-
versos i mutables).
Paral·lelisme perfecte
amb el ius commune o
dret romà i el ius pro-
prium. L’Església per-
petua la divisió: el llatí
(pràcticament “propie-
tat” delsclergues, inter-
mediaris entre Déu i el
poble) s’usa en els afers
oficials (o rituals, im-
portants), les Escriptu-
res, la litúrgia, les nor-
mes jurídiques i la teo-
logia; i els vulgars (les
llengües dels llecs)
s’usenenlesduesoraci-
ons que tothom ha de
conèixer (parenostre i
credo),enlesdevocions
de cada lloc i en la pre-
dicació(caliaqueelpre-
dicador fos comprès).
Peròels llecsapocapoc
volen saber més, parti-
cipar més (fer-se més
cristians), i posen ner-
viosos els clergues: “A
mesura que els llecs es
feien cristians, comen-
çaven a ser heretges”.
Els vulgars ja no són
només per a la predica-

ció sinó també per tra-
duir la Bíblia, i l’Esglé-
sia, naturalment, pro-
hibeix les traduccions.

Però les llengües vul-
gars anaven treballant
pel seu compte i produ-
int una literatura que
originàriament devia
consistir en poca cosa
més que en refranys,
històries i contes; servi-
en per expressar senti-
ments “i coses sem-
blants”, però no tenien
capacitat intel·lectual:
les idees s’expressaven
en llatí. El desenvolupa-
ment dels vulgars en
una primera etapa es
troba condicionat per
l’audiència (base soci-
al), pel grau de consci-
ència dels promotors i
pel fet de ser anterior a
la impremta (sense re-
lació amb una educació
general). Aracil analit-
za el paper dels promo-
tors: el rei Alfred per a
l’anglès, Notker Teuto-
nicus i Johannes Eck-
hardus per a l’alemany,
Alfonso el Sabio per al
castellà, Llull per al ca-
talà iDanteperal’italià:
Dante és el primer que
téconsciènciaexplícita,
articulada, de la defen-
sa del vulgar, el qui crea
l’humanismevulgar.La
impremta capgirarà la
situació: de primer
(1450-1550) les tres
quartes parts dels lli-
bres seran en llatí; però
la indústria en vulgar
prospera allà on hi ha
mercat i, cosa decisiva,
obliga els vulgars a
fixar-se per escrit, a es-
tandarditzar-se o tipifi-
car-se: en definitiva, és
una transferència de
tecnologia(es doten els
vulgars de les capaci-
tats que té el llatí). I les
literatures modernes,
l’humanisme vulgar,
quallen, es defineixen a
partir d’aquí (mitjan
segle XVI). Com a ca-
racterístiques d’aquest
humanisme hi ha, per
exemple, la voluntat de
traduir, dedivulgar, i la
defensa de la dignitat
humana (la capacitat
de prendre decisions),
que no hem de confon-
dre amb els drets hu-
mans(conceptenefast:
apareixen quan desa-
pareix la dignitat hu-
mana; si “tinc dret a
respirar” és que veig
que algú em vol ofegar).
Continuarem.

novesrealitatsianouspúblics.Al
nostre país, una llengua que es
vol col·loquial i natural exigeix
unareflexióconstantsobreelre-
gistre lingüístic que s’està fent
servir. Per a un escriptor consci-
ent del seu ofici, la llengua és, so-
bretot, una qüestió moral. En
aquest sentit, l’austeritat de
Monzó no és gens gratuïta.

Que la literatura de Monzó
(que no reconeix fills literaris le-
gítims) hagi tingut (i tingui) fills
bastards és tota una altra histò-
ria, i no em refereixo pas a Toni
Sala. Són coses que poden pas-
sar, si allò que es fa és diferent o
original. Es pot copiar la fórmula
o la gracieta argumental i fer,
doncs, que de l’ou només en
quedi la closca. Llavors, ensope-
guemambobraafectadademon-
zonitis. Però és fer un mal nego-
ci parlar en termes generals de
“realisme de baixa estofa” i anar
entaforant noms i obres en un
improvisat calaix de sastre. Si
més no com a lectors, ens surt
més a compte reservar-nos la
possibilitatdesorprendre’nsamb
propostesdiverses. I,perpocque
mirem al nostre voltant, desco-
briremquen’hihaunesquantes.
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Monzó busca,
precisament,
evitarunarecreació
detalladade la
realitat quotidiana


