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EldiadeSantJordi,bo ia laparadetade lli-
bres, vaig tenir al costat en Casajuana,
un senyor important que no s’enfilava a
l’escambell, el tenia a peu pla i vam bes-

canviar el llibre de cadascú. El de dom Carles
anava per l’últim home que parlava català. Escrit
amb prosa llisa i sense l’enfadeïment a la nova
barcelonina, a la qual, mai no em podré avesar.

HI SURTEN DOS ESCRIPTORS DE VIDA que en altres dies
en diríem bohèmia. Tots dos són catalans, però
l’un ho fa en castellà i l’altre, justament, s’engipo-
na un investigador estranger que troba un home
vell i tronat, un fòssil enmig de la gent. Només ell
ha restat al terrer parlant català.

DEIXANTDEBANDAPERSONATGESSECUNDARIS, per cert
ben retratats, allò que fa al cas són les converses
entre els dos escriptors. El qui escriu en castellà
és del coll d’aquell de la senyoreta de las bragas
de oro. Catalunya és bilingüe, té la llengua com
els ofidis, bífida. Escriure en castellà és tan nor-
mal com fer-ho en català.

L’ALTRE, EL DEL CATALÀ, SENSE MASSA GRESCA de ceba-
llut, li responia que un català de català matern
mai no reeixirà a fer que la llengua li canti cas-
tellana. Si parlant castellà se’ns canvia l’accent,
escrivint-lo se li coneix de sobres que no és nat
a la vora del Pisuerga. I vet ací que hi fico cullera-
da per dir-hi la meva. Començo sense embuts.
El dia que en aquest país només restés un bon
home parlant català, tururut viola, aquesta llen-
ca de terra ja no fóra Catalunya. A can Pistraus
en Llull, en Joanot Martorell, Mossèn Cinto i qui
més no dic. A can Pistraus el rei En Jaume i els
sepulcres de Ripoll, Poblet i Santes Creus. Re-
dimonis, encara no ens adonem de com la parla
ens fa com som.

SENSE ARRIBAR A TAN TRÀGIQUES, la nostra llengua
estàdegenerant, talmentdegeneraelmateixcas-
tellà. No en llegeixo gaire de literatura, però l’idi-
oma dels diaris de Madrid em posa trist. Tinc El
Quixot per llibre de capçalera, m’estic llegint El

buscón del Quevedo i m’apuntala la fe sant Joan
de la Creu. Fins trobo fat el Delibes. El més bell
castellàd’avuidiacalcercar-loalGarcíaMárquez.

INOPARLEMDECASA,DELCATALÀALARÀDIO ia latelevi-
sió, el de tants autors corejats per la mediàtica.
Déu meu, aquest català de Berga, de Gósol, de
Mollerussa, aquest sí que canta, com canta l’ur-
gellenc del Cisco Pascual, barreja de boira i calo-
radad’estiu.Nosésielcatalàacabaràelstorrons.
Si en fos el cas, a Gósol fórem com una reserva
d’indis americans.

FETS SÓN FETS. TAN ENLLÀ COM ENÇÀ, els dos idiomes
s’estan abarnegant perquè a ciutat l’idioma de-
genera. Mestre Casajuana s’adona de com, sense
fàbriques tèxtils, se’ns escapen els mots dels tei-
xidors. És un exemple. Però, anant a la rel, la
parla d’un ciutadà perd cantells quan s’oblida de
com n’és d’ufanosa la llengua del pagès.

AIXÒ NO PASSAVA AL TEMPS DEL QUEVEDO. Madrid era
una villa a tocar el camp. Mossèn Cinto va dur el
català de la Plana quan la plaça de Catalunya en-
cara duia espardenyes de set vetes. Ara, però, la
ciutat i el camp cada dia estan més lluny, mentre
la mediàtica ciutadana ens encoloma un català
tan xafallós com el de misses.

TORNO A DIR QUE L’IDIOMA PERD TREMP A CIUTAT. La
bona gent de terra baixa que ens ve a munta-
nya només sap dir “Mira quin arbre” o “Mira
quin ocell”, quan pel poble podem dir “faig,
moixera, server, rojalet, pi negre, pardal, pit-
roig, cadernera, pela-roques, mallerenga”. Ja
ho veieu. Per una sola paraula de ciutat, nosal-
tres en tenim un fotral, i no m’allargo, perquè
amb els canvis dels oficis, hi ha fuster d’ara que
no sap què és una garlopa i no pot distingir una
serra d’un xerrac.

PERDONEU QUE ACABI PARLANT DE MI MATEIX. Sovint
em pregunten per ciutat com m’invento parau-
les tan rares. Ep. No m’engarristo a inventar,
em surten soles sentint-les de la meva gent.

Josep Maria Ballarín Capellà i escriptor. Autor de ‘La flor de
l’esperança’ (L’Albí)

Eldarrercatalà
“El dia que en aquest país només
restés un bon home parlant
català, aquesta llenca de terra ja
no fóra Catalunya. A can Pistraus
en Llull, en Joanot Martorell,
Mossèn Cinto i qui més no dic.
Redimonis, encara no ens adonem
de com la parla ens fa com som”

Xinesossubvencionats

Una botiguera d’una pobla-
ció que podria ser qualsevol
parla de la crisi i es queixa
que els autòctons ho pas-
sen més malament que els
nouvinguts. Ah sí? I com
és això? Doncs perquè els

que vénen de fora tenen
facilitats per a tot. A Bar-
celona, per exemple, els
xinesos que obren un esta-
bliment estan exempts de
pagar contribucions du-
rant els tres primers anys.
Jo li comento que l’Ajunta-
ment de Barcelona està
fart de desmentir-ho i que
la comunitat xinesa repe-
teix una vegada i una altra
que paguen religiosament
tots els impostos. Però la
dona fa un ganyota que vol
dir: qüentos xinos.

Ella es basa en el testi-
moni d’un client, un pas-
savolant desconegut però
fiable: l’hi va dir “un se-
nyor de Barcelona”. I afe-
geix en veu baixa, com qui
revela un secret d’estat:
“El govern de la Xina dóna
subvencions perquè la
gent vingui a establir-se
aquí”. Li dic que jo també
sóc de Barcelona, però no
m’escolta. La dona té cla-
ríssim que a Barcelona i a
tot arreu hi ha gent ben
informada i gent que viu a

la lluna. Amb bones pa-
raules em fa veure que jo
pertanyo a la banda dels
babaus.

Aquella conversa em
va fer reflexionar i m’ha
obert els ulls. Ara tinc
unes ganes boges d’anar
a la Xina per conèixer de
primera mà com ator-
guen les subvencions: tu
a Barcelona, tu a Santa
Coloma de Gramenet, tu
a Reus, tu a Campdevà-
nol... No sé si la reparti-
dora va ben bé així, però

no dubto que les subven-
cions existeixen. No em
baso en prejudicis, sinó
en les informacions cer-
tes, ben contrastades,
que he descrit. Em refio
de l’autoritat incontesta-
ble de la botiguera i de
l’anònim “senyor de Bar-
celona”. El qual és possi-
ble que ho sàpiga de bona
font perquè l’hi ha dit
una altra persona anòni-
ma, perquè ho ha sentit a
la tele o perquè ho ha tro-
bat a internet.

AL PEU DEL CANÓ

Torna
Spock

Ho confessaré: sóc un trek-
kie a l’armari. He seguit les
aventures del capità Kirk, el
doctor Spock i la tripulació
de la nau Enterprise des
que eren en blanc i negre
televisiu, i he continuat
sent-hi fidel durant les deu
versions fílmiques que han
seguit. La sèrie em va sedu-
ir des de les primeres pa-
raules –“L’espai. L’última
frontera”– i amb la seva vo-
luntat manifesta de “conèi-
xer noves cultures i formes
de vida i anar allà on no ha
anat mai ningú”. Ara, quan
està a punt d’estrenar-se la
nova entrega, l’onzena,
d’aquesta potent franquí-
cia d’entreteniment, pot-
ser és hora de retre home-
natge a una història de ci-
ència-ficció que, abans que
res, estimula la curiositat i
la imaginació, mostra com
podria ser la humanitat si
esmenés els seus errors i
comportaments violents, i
presenta un món on el
paper central no correspon
als diners o el poder, sinó a
la necessitat d’explorar i
conèixer. En els seus 43
anys d’existència, Star
Trek ha aconseguit trans-
cendir la seva durabilitat
mediàtica i la seva rendibi-
litat, ha esdevingut un fe-
nomen de culte i ha influït
en invents que formen
part del nostre paisatge
quotidià, com ara els mini-
ordinadors, les agendes di-
gitals i els telèfons mòbils.
Cal esperar que la reapa-
rició de Spock i els seus
companys no es limiti a
un joc vertiginós d’efec-
tes especials per a adoles-
cents no gaire brillants i
conservi quelcom de la
seva fascinació. Poca
broma, perquè Spock,
com a bon vulcanià, con-
trola les seves emocions i
no somriu mai.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es
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