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Solà ha fet, al llarg del temps,
molts articles. Els ha fet pa-
tint-hi ibarallant-s’hi, comho
fa tot. Aquest llibre, però, és

molt més que un recull d’articles. I ho
és des del títol. Conté, esclar, molta re-
flexió lingüística, però hi trobareu,
més que en cap altre, la persona: com
viu, sent i treballa Joan Solà. Si l’ha-
gués de recomanar, en diria una cosa
ben senzilla: empeny a estimar la llen-
gua i, amb ella, el país. Sense carrin-
cloneries, amb una radicalitat en l’exi-
gència que sotraguejarà l’incaut que
s’aventuri a fullejar-lo. Qui s’hi posi
que s’arremangui, se li gira feina.
Feina per seguir arguments envitrico-
llats, feina per pair munts de referèn-
cies, feina per regirar la seva intuïció i
preguntar-se com dic, com dius, això.

Solà creu en la feina, i quan algú en
fa i la fa bé, no plany elogis ni entusi-
asme (Jesús Tuson). El seu reiterat
pessimisme sobre el futur del català
el desmenteix cada dia suant tinta per
dignificar-lo. És un pessimisme revul-
siu i revoltat (Plantem cara), que llan-
ça l’eterna cançoneta del “depèn de
tu” contra uns polítics ajupits davant
els grans poders: prou valents per
forçar l’adéu d’algú que els canta les
veritats (Antoni Bassas), però muts

Molt més
que un recull
d’articles

Filologia❚ Albert Pla Nualart

‘La mort i la donzella’

Sembla cada cop més que el destí
final de moltes novel·les, sobretot si
tenen èxit de vendes, sigui
transformar-se en pel·lícules, amb més
o menys fidelitat a l’original. La llista
d’exemples seria llarga i alliçonadora
en molts detalls. El més preocupant és
que cada cop més en tot d’obres
d’assaig, i fins i tot filosofia, els
exemples que fan servir els autors per
il·lustrar les seves tesis ja no vinguin de
la literatura sinó directament del
cinema, deixant l’obra original, si n’hi
ha, en un segon o tercer terme. Un dels
autors que més usa aquest mètode és
Slavoj Zizek, un dels pensadors actuals

més escandalosos, autor de Violència:
barreja Hegel amb Hitchcock, Kant i els
trobadors, Stalin i Stephen King.

En un treball titulat La mort i la
donzella, sobre aquest tema clàssic,
Zizek considera tres pel·lícules, en
cadascuna de les quals una dona porta
al límit la devoció, o l’amor si voleu,
per un home amenaçat de mort. En
cada cas, l’aparent bondat de les
donzelles porta a un sacrifici
extraordinari que es converteix, per
l’excés que suposa, en perversió,
histèria i psicosi. Els tres films són
Dead man walking, de Tim Robbins,

Leaving Las Vegas, de Mike Figgis, i
Breaking the waves, de Lars von Trier.
A totes tres se superen els límits de la
compassió que les dones senten per
tres homes condemnats a mort, per la
llei o la malaltia, i miren de redimir-los.

Norman Mailer va novel·lar un cas
semblant, basat en l’assassí Gary
Gilmore, a La cançó del botxí, però
aquesta referència literària d’un parell
de línies és de les poques que hi
trobem, la resta del treball és dedicat a
analitzar les tres pel·lícules, la manera
de filmar-les, els propòsits i resultats
dels respectius directors... Altres poques

referències a exemples d’aquest amor
que porta la grana de la mort, són
algunes òperes de Wagner, sobretot
L’holandès errant, com exemple
d’aquests morts vivents que tornen del
més enllà, condemnats a una vida de
patiment etern. És que la literatura ja
no aporta exemples prou complexos i
extrems per il·lustrar mites i estudis
com aquest? O és que cert cinema ha
aconseguit un grau de complexitat i
profunditat que el posa a l’altura de la
millor literatura? I mentrestant, al
cinema i a la novel·la, els bestsellers
més barroers ho empastifen tot. Els
exemples, també sobren.❋
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Aquest llibre és,
des del títol, molt
més que un recull
d’articles. Conté,
esclar, molta reflexió
lingüística, però hi
trobareu, més que en
cap altre, la persona:
com viu, sent i
treballa Joan Solà.
Si l’hagués de definir
en diria una cosa ben
senzilla: empeny a
estimar la llengua i,
amb ella, el país
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quan el mateix mitjà públic ens me-
tralla amb anuncis que degraden la
llengua del país (Quinze anys de...
subordinació).

Però, com he dit, Solà és aquí més
personal, més ell mateix. Agafeu Ca-
tarsi, com ens recomana Neus Nogué
en un pròleg ajustat i elegantíssim, i
deixeu que l’article us fiqui dins el seu
cervell, us encomani el neguit d’haver
fet un guixot en un examen i no trobar
la manera de justificar-lo. I com, ha-
vent rumiat i passejat el problema,
acabes confessant a l’alumne que has
guixat on no tocava.

Lamateixahumilitatque li faenten-
dre que és el lingüista qui ha de donar
compte de l’ús i no l’ús el que s’ha
d’escapçar perquè encaixi al marc te-
òric de partida (A París no em banya-
va). I la que explica que als utilíssims
índexs temàtics d’Helena Gonzàlez
Roig –bàsics per a la consulta puntu-
al– hi hagi 15 pàgines de noms propis:
ningú que hagi posat en el llibre un
granet de sorra s’hi trobarà a faltar.

I des d’aquesta humilitat, Solà
comprèn que un parlant sensible, i
encara més l’escriptor de raça, tiri pel
dret quan diccionaris i gramàtiques
el deixen a l’estacada (J.M. de Sagar-
ra i la llengua). Perquè la llengua la

fem cada dia i posar la norma davant
la creació és posar el carro davant
dels cavalls. Ell no l’hi posa. I quan es-
criu, com quan camina, vol endinsar-
se a la malesa, a veure si troba aquell
pi gros que diu el mapa.

Ens passa a molts que, quan llegim
un llibredeSolà, sentimqueensparla,
amb l’accent del Pla d’Urgell i aquell
rogall de passió a la veu tan caracte-
rístic. Perquè la prosa hi raja fresca

(Les infermeres de Sant Pau), com si
el paper no la pogués atrapar. Tots els
que hem ensenyat català, davant un
text inextricable, hem dit algun cop a
l’alumne: “Escriu com parles!”. Que
fàcil de dir i difícil de fer! Que se n’ha
de saber, de llengua, perquè allò que
escrius faci la il·lusió que parla! Si us
tempta l’ideal d’aconseguir-ho, po-
ques coses us ajudaran tant com obrir
Plantem cara, i parar l’orella.❋

Joan Solà acaba de rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
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