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Com un riu sub-
terrani, l’eterna 
polèmica sobre el 
futur del català 
aflora de tant en 
tant en forma de 
llibres en el que 

ja constitueix gairebé un gènere. 
Solen ser, com aquest, llibres ben 
escrits que en un to amable i amè 
volen sumar el lector al seu punt de 
vista. Des del mateix títol Pau Vidal 
deixa clar quin és el que ell defensa. 
Bilingüisme –ho dic per als neòfits en 
el gènere– vol dir aquí bilingüisme 
social: l’intent teòric d’aconseguir 
que una societat conegui i faci servir  
indistintament dues llengües, tot i 
que, a la pràctica –ho diu Aracil i ho 
subscriu el llibre–, només una, la 
més forta, és coneguda i utilitzada 
per tothom, i això va minoritzant i 
dissolent, en l’ús i en la forma, l’altra, 
l’anomenada pròpia.  
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PERFIL Què obliga Pau Vidal a repetir-l’hi 
al lector? L’hi obliga una retòrica 
institucional salpebrada d’enquestes 
–i corejada pels intel·lectuals corte-
sans– que necessita creure’s i fer-
nos creure que la llengua, malgrat 
tot, es normalitza, i que constatar 
el contrari és malaltís i derrotista. 
El bilingüisme mata és, doncs, i en 
primer lloc, un eficaç antídot contra 
tota mena d’optimismes oficials 
sobre la salut del català. Crida des de 
tots els fronts una veritat incòmoda 
per a certs estrategs sobiranistes: 
que per salvar el català, si és que en-
cara hi som a temps, cal avançar cap 
al monolingüisme social (i el màxim 
poliglotisme individual). 

En el front sociolingüístic, dispa-
ra contra l’últim baluard cofoista: 
la transmissió intergeneracional. 
Com que el castellà s’aprèn malgrat 
tot i el català s’associa a cultura i 
benestar, són més els pares d’origen 
castellanoparlant que parlen als fills 
en català que els d’origen  catalano-
parlant que hi parlen en castellà. 
Una anàlisi simplista en vol deduir 
que el català avança, però: 1) que 
parlin català als fills no vol dir que 
els fills –immergits en el món real i 
en la sovint tan irreal immersió– es 
facin seu el català i el facin servir; i 
2) ningú controla –i aquí és on Vidal 
s’esplaia més i millor– la qualitat del 
seu català. I això explica que, tot i la 
prima de la transmissió, el català 
vagi enrere com a llengua d’ús i es 
catanyolitzi a ritme trepidant. (Es 
catanyolitzi i, alhora, com a reacció 
igual de negativa,  es llatinitzi: empri 
mots en lloc de fer servir paraules. 
M’ha reconfortat molt que Pau Vidal 
–en qui de vegades m’ha semblat de-
tectar vel·leïtats empramotaires– 
dediqui un capítol a denunciar-ho.)    

La gran trampa que Vidal posa al 
descobert –la mateixa que ara mateix 
maquilla les dades sobre l’atur– és la 
que consisteix a exhibir la quantitat 
i ignorar o inventar-se la qualitat. 
Si fa vuit anys Carod va ser capaç de 
proclamar davant milions de televi-
dents que “tots els nens catalans 
surten del cicle  obligatori parlant i 
dominant bé el català, el castellà i 
l’anglès”, quina fe podem tenir en 
l’optimisme lingüístic dels nostres 
polítics? ¿Ens podem creure ara 
Mascarell quan –negant contra la 
ciència que el bilingüisme sigui un 
mite– afirma que “el català manté la 
tendència a la normalitat plena 
mentre el castellà no decreix”? 

Calaix de sastre 
L’únic que retrauria al llibre és un 
cert desordre, una tendència a no 
acabar de destriar la categoria de 
l’anècdota, que de vegades difumina 
més que no pas reforça la tesi central. 
També hi sobra alguna afirmació  
grandiloqüent i poc rigorosa: “[Po-
dria ser] que, per primer cop a la his-
tòria de la humanitat, una comuni-
tat lingüística no desaparegués per 
falta de comunitat sinó de llengua”. 
Home, per primer cop? ¿No li pas-
sa ara mateix al gallec? I també hi 
trobo a faltar que, citant com cita  un 
munt de lectures interessants sobre 
el tema, no les aplegui al final en un 
índex bibliogràfic. 

Ara bé, amb la tesi central no hi 
puc estar més d’acord. Subscric del 
tot –i em felicito que algú que escriu 
amb la grapa de Vidal ho difongui i 
ho divulgui– que el català “no sobre-
viurà si no es converteix en llengua 
imprescindible (digues-li única, 
digues-li oficial o preeminent) per 
viure al nou Estat”.✒
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El còmic de terror 
torna a estar de 
moda. Zombis, 
vampirs i homes 
llop ataquen el 
món de les vinye-
tes des de fronts 

diversos. D’una banda, el gènere con-
tinua sent un dels pilars del manga. 
Des de fa anys, des del Japó ens arri-
ben les historietes més innovadores 
de la mà de mestres com Junji Ito, au-
tors que defugen l’autocensura i ofe-
reixen al lector històries extremes, 
plenes d’escenes escatològiques i 
d’excessos gore. ECC Ediciones va pu-
blicar recentment l’última obra d’Ito, 
Gyo, un manga que provoca malsons 
i que va passar una mica desapercebut 
perquè aquest tipus de còmic té enca-
ra un públic minoritari aquí. D’altra 
banda, els nostàlgics i els fans del ter-

La resurrecció del còmic de terror 
ror gòtic poden gaudir amb novetats 
com el volum recopilatori Tomb of ter-
ror (Tyrannosaurus Books), un títol 
que deixa de banda l’originalitat per 
recuperar l’estil clàssic de les revistes 
de terror dels anys 60 i 70, època en 
què es va produir un boom del gène-
re amb capçaleres mítiques 
com Creepy i Vampirella. 
Si bé aporten poc, són 
històries sòlides amb 
bons guions i amb un 
dibuix barroc molt 
vintage. L’empenta 
definitiva al gènere, 
però, ha vingut 
d’editorials mitjanes 
del mercat nord-ame-
ricà com Image, un cop 
superada l’anodina etapa 
de còpies de The walking de-
ad, de Robert Kirkman, imitacions 

car Aleta en volums que recopilen di-
versos números de l’edició americana 
original. L’acció s’ambienta en un pe-
tit poble de Wisconsin on ressusciten 
els morts escopint sermons apocalíp-
tics. La trama barreja els gèneres po-
licíac i de terror en una obra en què 
destaca més el guió que el dibuix, cor-
recte però purament funcional per 
il·lustrar la història. En part, la bona sa-
lut del gènere també és conseqüència 
de la fugida de talent de les grans edito-
rials per aterrar en segells en què tenen 
més llibertat per tirar endavant projec-
tes personals i en què es reconeixen els 
drets d’autor de les seves creacions. Ai-
xí, les dificultats per competir en el 
món superheroic han tingut un efec-
te positiu: el renaixement de gèneres 
com el del terror amb una presència 
limitada als catàlegs de gegants com 
la Marvel i la DC.✒
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que només pretenien fer caixa apro-
fitant l’èxit del fenomen zombi. Els cò-
mics que marquen tendència en l’ac-
tualitat són sèries com Rachel Rising 
(Norma) –a la imatge–, de Terry Mo-
ore (el creador de la multipremiada 
Strangers in Paradise), que publica a la 

seva editorial, Abstract Studi-
os. La protagonista 

d’aquest còmic en blanc 
i negre és una jove que 

no pot morir. A dife-
rència d’obres-es-
pectacle que bus-
quen l’impacte via 
l’escampada de vís-

ceres, l’autor aposta 
pel misteri i un terror 

psicològic intel·ligent 
adreçat a un públic adult. 

És el mateix embat de Revi-
val, una sèrie que comença a publi-


