
44

arallegim
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Què li passa a la Rússia de Pu-
tin? ¿Rere els afanys de re-
torn a l’Imperi, rere la fugida 

endavant, realment què hi ha? De-
mocràcia? Com segueix bategant 
l’ànima russa? ¿Segueix mirant se-
cretament cap al fals paradís ame-
ricà? ¿Segueix admirant amb passió 
la seva gran literatura? ¿Segueix re-
cordant amb nostàlgia la Revolució? 
Els dissidents són pocs i pateixen. 
Una immensa majoria de russos fan 
la viu-viu entre la provisionalitat i la 
insatisfacció permanents.  

De Stalin a Putin, costa d’enten-
dre una nació tan torturada. Si ja es 
fa difícil entendre-la des de la polí-
tica, imagineu-vos ficar-se en la vi-
da, a les cases, en la intimitat, en els 
records i les esperances de la gent. 
És el que fa el doctor Maksim Óssi-
pov (Moscou, 1963) a El crit de 
l’ocell domèstic, un recull d’històri-
es d’una humanitat ferida, emboira-
da, on enmig del desconcert i la tris-
tor brilla la grandesa dels gestos in-
significants, i la lucidesa del retrat 
coral. “Funciona una espècie de se-
lecció negativa” amb el resultat que 
“no hi pot haver un poli humà”. “On 
ha anat a parar la gent llesta?” “Que 
tots col·laborin alegrement en l’en-
gany general uneix la nació més que 
unes bones lleis”. 

El llibre, publicat pel Club Editor 
amb traducció d’Arnau Barrios, fa 
llum en la foscor. Un dels protago-
nistes és l’Aleksandr Ivànovitx, di-
rector literari d’un teatre de provín-
cies, en una colònia minera perdu-
da al nord, en el fred. Una ciutat ar-

tificial batejada amb el nom 
d’Eternitat. Una ciutat moribunda. 
Igual com algú la va crear en un des-
patx, un dia serà destruïda. És 
aquesta interinitat la que presideix 
la vida d’Ivànovitx i de totes les cri-
atures d’Óssipov. S’arrapen al pre-
sent, sigui quin sigui. El futur no 
existeix. El passat, passat està. Hi ha 
un moment que algú s’exclama: 
“¿Quan ho entendrà, la jovenalla, 

que no hi ha passat-futur? Hi ha el 
que hi ha: una crema de coco, sí, 
d’acord, fa riure, una crema, però 
també aquest vespre, les llumetes 
del pont que es reflecteixen en 
l’oceà, l’olor d’algues, ja veuràs, res-
pira fondo, respira”. 

Metges i actors són els ocells que 
es resisteixen a viure engabiats. 
Respiren fondo. Treballen amb 
l’ànima humana, juguen amb la vi-
da i la mort, fins i tot quan es deses-
peren pels diners. Busquen la lliber-
tat més enllà de les proclames, en el 
dia a dia, en el seu petit univers. Pe-
rò hi ha un fatalisme que els arros-
sega, per això acaben trobant agra-
dable la sensació de tristesa. Per ai-
xò malgrat tot estimen. ✒
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‘Immigrant’ i ‘migrant’, 
precisió i correcció política

En els últims anys els correctors 
som testimonis d’un progres-
siu ús de la paraula migrant en 

detriment d’immigrant (i emigrant). 
I la raó sembla clara: s’intenta subs-
tituir un terme connotat negativa-
ment per un de més neutre. Neutre, 
si més no, durant un temps, perquè 
si la valoració social del concepte 
no varia s’hi aniran adherint con-
notacions indesitjades i algun dia 
caldrà tornar-lo a canviar. 

Hi ha gent que, de bona fe, creu que 
fer aquests canvis lèxics millora el 
món, però els lingüistes i escriptors hi 
patim. Ho explicava molt bé Javier 
Marías en un article després que un 
lector, molt ofès, l’instés a retirar 
discapacitat del seu vocabulari i a fer 
servir persona funcionalment diversa. 

I deia Marías: “A un escriptor no 
se li pot demanar que renunciï a la 

riquesa i precisió de la seva llengua”, 
sobretot tenint en compte que “el que 
molesta no són les paraules sinó el 
que designen: hi ha significats que 
tard o d’hora taquen el significant”. 
¿Som menys racistes perquè als ne-
gres de l’Àfrica els diem subsaharians 
i als dels EUA afroamericans? ¿No és 
el racisme el que provoca aquests 
canvis? ¿De debò ens creiem que can-
viant paraules simples i clares per eu-
femismes rebuscats millorem la soci-
etat? ¿Ens permet, veure-ho així, se-
guir dient cecs i sords als cecs i sords? 

Migrant potser ara és més neutre 
que immigrant, però és també més 
ambigu. Reduint immigrant i emi-
grant a migrant, per no ferir a ningú, 
ens carreguem el punt de vista i les 
seves crucials implicacions informa-
tives. Aplanem la llengua, renunciem 
a matisos essencials per comprendre 
la complexitat d’un problema. 

Si un titular diu, per exemple, que 
“X milers de migrants han marxat 
de Catalunya”, es perd pel camí que 
fa uns anys eren X milers de somnis 
que esperaven trobar aquí un país 
millor per als seus fills. Passen de ser 
gent real que van venir, que ja se sen-
tien catalans i ara han de marxar, a 
ser xifres abstractes que canvien de 
lloc. Doncs no: eren immigrants, i és 
justament perquè eren immigrants 
i no  pas migrants que el seu fracàs 
és també el nostre. ✒
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