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E
ls instituts Cervantes de tot 
el món van celebrar el 20 de 
juny, a la mateixa hora, en 

43 països, el recentment creat Dia 
de l’Espanyol llançant a l’aire pape-
rets de colors amb 10 paraules sol-
tes, elegides per estrangers amants 
dels nostres tòpics, a saber: fiesta, bai-
lar, beso, abrazo, amor, añoranza, sonri-
sa, chévere, chocolate i hola.
 Se suposa que hauríem d’estar 
enlluernats per una festa de la llengua 
tan brillant que havia d’haver om-
plert d’entusiasme milions d’éssers 
humans a tot el món. Però els mit-
jans de comunicació van donar mos-
tra d’una insòlita i cauta lucidesa. I 
els escassos ciutadans corrents com 
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jo a qui, malgrat la que està caient al 
món, encara s’interessen també per 
la llengua, preferim guardar silen-
ci i somriure davant d’una bajanada 
com aquesta.
 Però ja que disposo d’aquest es-
pai, l’aprofitaré per desfogar-me. A 
veure: ¿a qui se li devia acudir que 10 
paraules inconnexes, que de segui-
da s’emporta el vent, podrien sim-
bolitzar la perennitat d’una llengua 
que, a més a més, no només s’expan-
deix cada vegada més, sinó que s’en-
riqueix gràcies a la seva immensa 
diversitat? ¿A quina ment simple se 
li pot haver acudit que conceptes 
tan empobrits i gastats com els re-
flectits en la majoria de les paraules 

elegides podrien donar una idea en-
certada de la complexitat d’un dels 
molts sistemes lingüístics que fa se-
gles que són el mitjà de comunica-
ció verbal i escrit de la comunitat 
humana?
 Van desfilar davant meu genis de 
la creació efímera, com publicitaris, 
marketing advisers i assessors d’imat-

ge: qualsevol d’ells hauria pogut ser 
l’artífex d’una lliçó de buit mental 
com aquesta.
 Però més aviat crec que aquest 
carnaval de paperets de color, ¡tan 
final de curs!, correspon més a un es-
perit molt d’estar per casa, tan poc 
lluït com els versos que van aparèi-
xer inscrits en el mural poètic creat 
també per a aquesta ocasió a la capi-
tal del regne: «Amor, qué bello es / la luz 
del deseo que a ti conduce / y te amaré mi-
entras existas...»
 Una paraula es va imposar per 
sort aquests dies al trist espectacle: 
la paraula gilipollas, elegida per una 
càndida i galtuda joveneta d’aspecte 
nòrdic. H

La celebració 
del Dia de l’Espanyol 
va ser una lliçó de  
buit mental

Catalans sense seny
Rodolf Llorens va replicar des de l’exili a ‘Com hem estat i com som els catalans’ 
la visió noucentista, harmònica, mesurada i sensata, que tenen de si mateixos els catalans

català no amb la lleugeresa de la iro-
nia, sinó amb el xaronisme de la pa-
ròdia. Seguint Joan Maragall, Llo-
rens considera que la paròdia «re-
meda bajamente lo alto y hace reír con 
bajeza». Dins la llista de productes 
xarons amb denominació d’origen, 
al costat de L’Esquella de la Torratxa i 
d’El virgo de Vicenteta, de Pitarra i de 
Dalí, de l’obsessió general per les 
ventositats i les deposicions, hi en-
caixa perfectament un programa 
televisiu com l’actual Polònia, d’un 
humor vulgar i groller i, doncs, 
d’èxit intergeneracional assegurat.

Catalanitat alternativa

Tal com assenyala Enric Casasses al 
pròleg, la prosa de Rodolf Llorens és 
un model per a estudiants i artistes. 
La base popular del seu estil és una 
alternativa a l’artificiositat orsiana 
o a la neutralitat de Ferrater Mora. 
Val la pena deixar que sigui Llorens 
qui tanqui aquest article: «Som rús-
tics i rústecs, adustos i esquerps, fe-
réstecs i ferrenys, bruscs i asprius, 
toscs, de gatosa, de coscoll –móres 
d’esbarzers, cireres d’arboç, plan-
tes silvestres, flors de cards, garriga 
de brucs, aus de bardissa–. Som ara-
nyoners, isards, poc amics de ma-
garrufes i llagoteries i sense aque-
lla educació refinada, que no deixa 
de contenir una bona dosi de nyeu-
nyeu fariseu, de xiu-xiu dissimulat 
i de nyigo-nyigo fal.laç». H

3 COM HAN ESTAT I COM SOM 
ELS CATALANS 
Rodolf Llorens 
Pòrtic. 354 pàgines 22 €

Veus autoritzades lamenten que es 
publica poc assaig en català. Veus 
encara més autoritzades apunten a 
una recepció deficient d’aquests as-
sajos. Al lector no especialitzat li pot 
fer l’efecte que l’únic subgènere en 
expansió és el de l’assaig identita-
ri. De fet, qualsevol ciutadà que fre-
qüenti llibreries generalistes s’en-
durà la sensació que els catalans són 
uns éssers que mediten, debaten i 
escriuen sobretot al voltant de la ca-
talanitat, el catalanisme i la catala-
nofòbia.
 L’assaig identitari ha donat obres 
de qualitat variada. Amb La Ben Plan-
tada (1911), Eugeni d’Ors va perfilar la 
dona ideal dels noucentistes; amb Les 
formes de la vida catalana (1944), Josep 
Ferrater Mora va actualitzar la idio-
sincràcia nacional, que ell basava en 
el seny, la mesura, la ironia i la conti-
nuïtat. Rodolf Llorens (Vilafranca del 
Penedès, 1910 – Caracas, 1985) els va 
respondre tots dos, respectivament, 
amb La Ben Nascuda (1937) i Com han 
estat i com som els catalans (1968), ara 
recuperat a l’editorial Pòrtic.

 Vinculat a l’ensenyament de la fi-
losofia i a partits d’esquerra, Rodolf 
Llorens combat en aquest darrer lli-
bre la visió plàcida de D’Ors i Ferra-
ter Mora amb ajuda de pensadors 
com Ramon Turró i Vicens Vives. A 
la continuïtat, hi oposa «l’esquarte-
rament i la dissolució»; a la mesura, 
una història «desorbitada, extrema-
da gairebé sempre, en les nostres at-
zagaiades i patafis»; pel que fa a la 
ironia, la troba desbancada per «la 
befa, l’escarnot, el sarcasme, el ludi-
bri, l’inri, la llengota i el pam i pipa». 
Finalment, considera els castellans 
més «assenyats» que els catalans. 
 Llorens escriu des de l’exili de Ve-
neçuela. El seu objectiu sembla pre-
servar l’essència de la catalanitat, ni 
que sigui retratant-la de manera vi-
rulenta. Perquè, segons ell, el cata-
là és orgullós, envejós i colèric, si bé 
també actiu, sobri i sincer. Contra el 
purisme racial, clama: «Som d’ori-
gen xarnec». Més enllà de l’adjectiva-
ció saborosa i picant, més enllà de la 
destil.lació de nombroses lectures, 
més enllà d’un devessall lèxic sense 
aturador, ¿aquest llibre pot ser útil 
per entendre els catalans?
 N’hi haurà prou de seguir un fil de 
pensament, el que vincula l’humor 
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33 Salvador Dalí, un català gens assenyat.
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