
49ara  DISSABTE, 14 DE FEBRER DEL 2015  
arallegim

Radiografia 
actualitzada 
del català 

ROSTRE PÀL·LID  
PARLAR...  
Segons ens explica el novel·lista 
i traductor Pau Vidal a El bilin-
güisme mata –que acaba de publi-
car Pòrtic–, la nostra llengua 
s’acabarà abans per la difumina-
ció que no pas per l’extermini di-
recte. Vidal es repenja força en 
l’experiència pròpia, en la docu-
mentació exhaustiva (de tota me-
na) i en l’opinió de destacats soci-
olingüistes.  

Tot i tenir raó en la diagnosi (un 
dia no ens n’adonarem i ja no par-
larem català sinó “catanyol”) pot-
ser ens hauria pogut fer una mica 
més la gara-gara. Tal com es fa als 
vells malalts o als moribunds. Te-
nim totes les contradiccions del 
món. En l’ordre polític, per exem-
ple, volem fer la truita indepen-
dentista sense esclafar l’ou. Amb 
la llengua passa el mateix. I no ens 
en sortim.  

...AMB LLENGUA 
DE SERP

 

Volem que ens estimin. I els psicò-
legs ja avisen que un senyal de ma-
duresa és adonar-te que mai no 
aconseguiràs que t’estimi tothom. 
El bilingüisme, a Catalunya és ai-
xò. Pau Vidal reparteix llenya als 
nostres homes públics. Els que 
haurien de ser, en aquest sentit, 
exemplars, no ho són (periodistes, 
professors, tertulians, etc.).  

No dóna prou llenya, segons la 
nostra opinió, als polítics. Per 
exemple, presidents i expresi-
dents de la Generalitat, en situa-
cions recents no han suportat la 
pressió de l’Estat, lingüística-
ment parlant. I han acabat decla-
rant en castellà davant d’un jutge, 
per qüestions pràctiques. És hu-
miliant. Pau Vidal diagnostica 
encertadament la desaparició del 
català per la via de l’aigualiment 
progressiu, en matèria lingüísti-
ca i per la via (clàssica) de la sub-
ordinació en matèria social. Res 
de nou, però cal anar-ho recor-
dant. Almenys com a antídot da-
vant el cofoisme oficial. Nosaltres 
no en viurem el final. Els nostres 
néts, d’aquest final, ni tan sols se 
n’adonaran.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

L’espionatge en ple-
na Guerra Freda 

s’entrellaça amb l’amor 
i l’humor a l’Operació 
Caramel, una missió 
mitjançant la qual 
l’agència d’intel·ligència 
britànica vol aconseguir 
una literatura antico-
munista. Ian McEwan 
qüestiona amb ironia la 
relació entre el poder i 
l’art literari.

Operació 
Caramel 
IAN MCEWAN 
LaButxaca
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Fa molts anys, 
Isaiah Berlin ad-
vertia contra les 
anàlisis estremi-
dores i despieta-
des del comte de 
Maistre i de Vol-

taire, capaces d’esquarterar l’esce-
nari social. Una mirada tan crua i 
deshumanitzadora que convertia el 
món en un lloc lúgubre i despullat. 
L’exigent ploma de Gregorio Morán 
té sovint aquest efecte, però preci-
sament la contundència és el seu 
èxit. Aquesta notorietat té el seu re-
vers en el paisatge desolat abans ci-
tat i en un evident desgast personal. 
“La vanidad, la brillantez, la sober-
bia, la pedantería, y sobre todo ese 
desprecio hacia los tontos y los medi-
ocres que acaba teniendo siempre un 
costo monumental para quien lo ejer-
ce”. En el cas del seu darrer llibre, 
el preu fixat per Planeta va ser la re-
tirada del capítol dedicat a la RAE, 
que, en no ser satisfet, va acabar 
convertint el manuscrit en una obra 

L’erm sense mestres: 
Morán passa comptes

proscrita, desitjada i finalment pu-
blicada per Akal. Originat per un an-
tic encàrrec editorial per biografi-
ar Jesús Aguirre, El cura y los man-
darines se’ns apareix com la segona 
part i represa d’El maestro en el eri-
al, amb dues diferències cabdals. 
Primer, si Ortega y Gasset justifica-
va ser l’eix d’un llibre sobre la histò-
ria cultural de la primera meitat del 
XX a Espanya, la figura del capellà, 
editor i duc d’Alba resulta massa 
fràgil, i es dilueix fins a esdevenir 
anecdòtica. La mateixa complexitat 
del títol evidencia el decalatge entre 
l’ambició final de l’autor i la tria ini-
cial del personatge principal.  

Segon, el parèntesi temporal ja no 
és pura història, sinó que comprèn el 
camp de l’autobiografia i Morán pas-
sa comptes i explicita fílies i fòbies. 
Les primeres deriven en una certa 
necrolatria, com si la mort preservés 
la puresa i, alhora, permetés la vin-
dicació enfront de l’oblit. Encara que 
el pressupòsit sigui cert per a alguns 
dels poetes amb què obre els dife-

rents capítols, resulta dubtós en 
el cas de, per exemple, Luis Mar-
tín-Santos, molt menys marginal 
del que es denuncia. 

Pel que fa a les fòbies, llasten la 
pròpia credibilitat per excessives. 
Aquell detall biogràfic il·lumina-
dor esdevé xafarderia feridora, 
reiterada i, sovint, indiscrimina-
da. Fins i tot, la tria de les escasses 
referències bibliogràfiques, on 
abunda l’autoreferència, no és ca-
sual, com quan intencionada-
ment es menysté, sense citar-lo, 
algú com Jordi Gràcia; així es fa, 
a més, impossible discriminar en-
tre fets i opinions. 

Tanmateix, les aportacions 
superen les esmenes. El cura y 
los mandarines reconstrueix la 
generació criada a la postguerra, 
antifranquista –en graus diver-
sos– i cridada a protagonitzar la 
Transició. Per a Morán, el pro-
blema rau en la formació, ja que 
uns són fills dels vencedors i, 
com diuen a Mèxic, saben que 
“vivir fuera del presupuesto es vi-
vir en el error”; i els altres són fills 
dels vençuts o fan oposició real 
però “la clandestinidad es castra-
dora”. Cap d’ells podrà evitar que 
Franco mori al llit, en part per 
aquesta manca de cultura ideo-
lògica i política i per la pròpia 
evolució política. El segon supo-
sat pecat seria la traïció respecte 
d’una radicalitat practicada du-
rant el tardofranquisme, però 
abandonada amb l’arribada de la 
democràcia i la possibilitat d’ac-
cedir a llocs de poder. 

Sense menystenir aportacions 
interessants sobre la cultura pro-
gressista d’oposició, les millors 
pàgines són les dedicades a recre-
ar l’ambient de províncies i, para-
doxalment, la cultura franquista, 
com ara els “25 años de paz” i les 
baralles internes dins del règim. 
Sobretot perquè és aquí on pren 
sentit l’obsessió de Morán per re-
cordar els orígens –i en alguns ca-
sos les mancances– de la cultura 
i la societat espanyoles: “La me-
moria se desvanece y acaba preva-
leciendo la verdad del último, que 
no necesariamente era el más lis-
to ni el más honesto, pero sí el más 
longevo”.✒
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Tot canvia quan neix 
un germà petit a la 

família. L’Elmone és fill 
únic i està acostumat a ju-
gar al que vol, quan vol i 
sense que ningú el moles-
ti. Aviat s’adonarà que 
amb un més a la família ja 
no pot fer-ho tot com 
abans. Un dia, l’Elmone 
descobrirà que és bo, i 
fins i tot divertit, tenir un 
nou company de jocs.

El nen nou 
LAUREN CHILD 
Editorial 
Joventut
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INFANTIL

Un present tèrbol, 
testimoni de la crisi 

social actual, comença a 
trontollar quan una pare-
lla de ball descobreix una 
xarxa de pederàstia en 
què estan involucrades 
personalitats polítiques. 
Reus és l’escenari –i la 
ciutat natal de l’escrip-
tor– que viurà el cas amb 
l’ajuda d’uns nens i uns 
avions de paper.

Avions de 
paper 
ALEIX CORT 
Cossetània
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