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Assaig
Lletres sobre lletres
Jesús Tuson
Empúries. Barcelona, 2007

Jordi Llavina

Cada nou assaig de
Jesús Tuson té la
virtut de la clare-
dat. El professor

s’aplica escrupolosament a
allò que prescriu en els seus
manuals. Tuson ens ha ex-
plicat el prodigi del llenguat-
ge del dret i del revés, sem-
pre amb una gran habilitat
per destacar els arguments
principals i per actualitzar
allò que ara en diuen ten-
dències (posem per cas, el
llenguatge dels mòbils).

En el llibre que presento,
el professor aborda el seu
gran tema –la facultat del
llenguatge en els humans–
tot neutralitzant, d’entrada,
algun prejudici d’aquells que
esperpetuenatravésdelsse-
gles: que l’escriptura és su-
perior a la parla; que el llen-
guatge escrit és més impor-
tant que l’oral (des d’aquest
punt de vista, el títol de l’ar-
ticle resulta massa parcial,
no cal dir-ho).

A Lletres sobre lletres,
Tuson parteix de la dualitat
oralitat-escriptura. Emmar-
cat l’objecte d’estudi, ens re-

corda que els primers signes
escrits neixen al Neolític,
fruit de la necessitat de
comptabilitzar coses (no hi
havia, per tant, cap intenció
de fixar un patrimoni oral
religiós, filosòfic o literari:
tot plegat era força més pro-
saic, si es vol; més utilitari).
Una de les idees recurrents
de l’obra és que “l’escrit [...]
no pot reflectir la riquesa
fastuosa de la parla”. Classi-

ficant els diversos tipus d’es-
criptura, Tuson s’encarrega
de desautoritzar alguns al-
tres prejudicis antics –com
ara que l’escriptura alfabèti-
ca és més sofisticada que la
logogràfica–. Les referènci-
es històriques són pertot,
puntuant la narració: els
grecs, explica, van heretar el
seu alfabet dels fenicis.

Avancemeneltemps, iar-
ribem a mitjan segle XIX,

quan té lloc l’aparició de la
rotativa i de la linotípia. El
capítol en què descriu el fun-
cionamentde la linotipésde-
liciós (una gran pàgina lite-
rària). Ja ens ho va ensenyar
Montaigne, i ara a més ho
podem comprovar en l’es-
plèndida traducció catalana
de la primera part dels seus
Assaigs que ha publicat fa
poc Vicent Alonso: el gènere
que practica el professor
Tuson ens permet anar en-
davant i endarrere, sense
preocupar-nos gaire de la
raó cronològica. Per això,
després d’haver parlat
d’aquests dos avenços ro-
tunds del segle XIX, Tuson
recula quatre segles enrere,
i ens encara amb Gutenberg
i amb la seva prodigiosa
aportació a la història mo-
derna de la humanitat. El
lingüista fa conviure, en el
seu relat, les tauletes de fang
mesopotàmiques, el papir
egipci i les pantalletes dels
mòbils actuals. Per cert,
Tuson també desfà el preju-
dici de la presumpta des-
trossa del llenguatge dels
missatges de mòbil. Incideix
en la necessitat de qualsevol
govern totalitari per cremar
fons bibliogràfics... Un llibre
per a tots els públics: un con-
vit a la reflexió que furga en
moltes més qüestions d’ús
quotidià que no sembla a
primer cop d’ull.

Jesús Tuson ha publicat un nou assaig. ROBERT RAMOS

Crítica

Narrativa
Aigua bruta
Pau Vidal
Premi de literatura científica
Empúries. Barcelona, 2007

Joan Josep Isern

No deixa de tenir grà-
cia –en el sentit de
riure per no plorar–

que en un país com el nostre,
en què no és estrany sentir
com les atzagaiades lingüís-
tiques més esgarrifoses es di-
fonen sense cap escrúpol a
través de les emissores i ca-
denes de televisió públiques,
aparegui una novel·la com
Aigua bruta, de Pau Vidal,
enquèl’elementcentralde la
trama és la contaminació de
l’aigua i la investigació que
sobre aquest assumpte fa el
protagonista: un jove filòleg
entestat a lluitar contra la
contaminació a què es veu
sotmesa la nostra llengua.

El filòleg Camil treballa a
l’Acadèmia d’Estudis Cata-
lans i a hores lliures es dedi-
ca a viatjar amb una moto
potent de poble en poble per
tal d’anar elaborant el seu
projecte secret: l’actualitza-
ció del diccionari etimològic
de Joan Coromines. És a dir,
la percaça de mots i expres-
sions perdudes o a punt de
morir. En un poble als afores
del qual hi ha una fàbrica
farmacèutica que aboca re-
sidus al riu, Camil coincideix
amb la mort summament
sospitosa d’un home.

El lector pot pensar que
Aigua bruta és una novel·la
d’intriga. També pot suposar
que el que Pau Vidal ha es-
crit és una història de rere-
fons científic amb un aire di-
vulgatiu o fins i tot educatiu.
La meva modesta opinió és
que ni una cosa ni l’altra.

De fet, tinc seriosos dub-
tes que Pau Vidal –traductor
al català d’Andrea Camille-
ri– hagi pretès escriure una
novel·la negra. Qui vulgui lle-
gir-la des d’aquest punt de
vista s’adonarà de seguida
que no funciona.

També tinc seriosos dub-
tes sobre els seus valors com

a text de divulgació (tot i que
va guanyar el premi de la
Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació). Ho
dic perquè la part del llibre
destinada a il·lustrar el lector
sobre el procés que segueix
l’aigua dels rius fins a arribar
al consum humà, el perill
dels abocaments incontro-
lats i el paper de les depura-
dores tampoc funciona.

On, en canvi, li trobo totes
les gràcies a aquesta prime-
ra novel·la de Pau Vidal és en
la seva visió desacomplexada
–que no panxacontenta– del
problema de la difícil super-
vivència de la nostra llengua.
AquestaAigua bruta s’entén
molt millor si la relacionem
ambEnperilld’extinció.100
paraules per salvar (Empú-
ries), un llibre, també de
Vidal, que jo tinc a la prestat-
geria més a mà, al costat dels
llibres i diccionaris de con-
sulta més sovintejada.

La contaminació del medi am-
bient–tolerada o consentida
per part de qui hauria de
tenir més cura a protegir-
nos– és un problema que té
molts denunciants individu-
als i col·lectius convençuts
de la justícia de la seva
causa. La lluita contra la
contaminació del català no
gaudeix de la mateixa situa-
ció. Sota la coartada de la
globalització, el multicultu-
ralisme i la passa de cosmo-
politisme de via estreta que
ens està afectant d’uns anys
ençà, són més els que miren
de clavar-li coltellada que els
que defensen la llengua
sense complexos.

És per això que crec que
el protagonista d’Aigua
bruta, els seus divertits so-
liloquis, dèries i reflexions i,
sobretot, aquest punt de
vista a favor d’una irreduc-
tible normalitat de la nostra
llengua que esgrimeix Vidal
decanten la balança cap a la
banda positiva d’un llibre
en què la descurança de la
trama, el dibuix esquemàtic
dels personatges i la sobre-
càrrega de situacions inver-
semblants i de solucions
agafades pels pèls podrien
desorientar el lector.

Salvem els mots

L’orfebre Gutenberg & Co.

Narrativa
El raptor de gnoms
Jordi de Manuel
La Magrana. Barcelona, 2006

Lluís Martínez

L’inspector Marc
Sergiot, una crea-
ció del professor

d’institut Jordi de Manuel
(Barcelona, 1962), va en
camí de convertir-se en un
altre referent de la novel·la
policíaca catalana. Els lec-
tors van tenir el gust de co-
neixe’l a L’olor de la pluja,
una història entre la cièn-
cia-ficció i la novel·la poli-
cíaca ambientada en una
Barcelona del futur en la
qual s’amunteguen els re-
fugiats que fugen de la se-
quera. Marc Sergiot torna
a aparèixer en la recent El
raptor de gnoms, una his-
tòria ambientada a Barce-
lona i a Collserola que
passa en l’actualitat.

Jordi de Manuel vol de-
mostrar, i ho aconsegueix,
que les novel·les de gènere,
de vegades menyspreades,
són perfectament útils per
plantejar dilemes morals i

ètics, de l’estil de si una per-
sona es pot prendre la justí-
cia pel seu compte.

A ‘El raptor de gnoms’, els
personatges principals són
un croat excombatent de la
guerra de Iugoslàvia, esde-
vingut segrestador i allibe-
rador a Collserola de nans
de jardí, i l’inspector Marc
Sergiot, que investiga la
mort d’un traficant de dro-
gues impune. L’excomba-
tent i l’inspector protago-
nitzen històries plenes de

girs inesperats que acaben
confluint.

És lícita la justícia direc-
ta? Jordi de Manuel no res-
pon a la pregunta; espera
que ho faci el lector. L’altre
missatge de la novel·la és
ben clar: les guerres, totes
les guerres, són absurdes.

Aquestes dues no seran
les últimes aventures prota-
gonitzades per aquest ins-
pector de policia maltractat
pels seus caps més directes,
una situació que sembla que
s’està posant de moda en

aquesta classe d’històries
policíaques. Ara mateix, De
Manuel perfila una història
que estarà ambientada en la
Galícia incenciada de l’estiu
passat. A l’autor li agrada
fer aparèixer els colors als
títols de les seves creacions.
Hi ha, per exemple, les
novel·les Cabells porpres,
Tres somnis blaus i Cels ta-
ronges. En la tercera histò-
ria de Marc Sergiot, que sor-
tirà en data indeterminada,
el color verd hi jugarà un
paper important.

Pau Vidal barreja gèneres a la seva novel·la. TAUMH

Arriba un inspector

Jordi de Manuel ha publicat una nova novel·la policíaca. RUTH MARIGOT


