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DISSABTE, 27 DE FEBRER DEL 2016 ara   

Als puritans amb ànima d’in-
quisidors que s’han alterat 
amb l’innocent parenostre fe-

minista de Dolors Miquel, per rebai-
xar la pròpia excitació religiosa els 
serà d’una gran utilitat la lectura cu-
rativa d’una entremaliadura juvenil 
de Puixkin, La Gabrielíada (Ed. 
Cal·lígraf), en edició bilingüe i tra-
ducció d’Helena Vidal. A manera de 
presentació, el llibre ens informa, 
per si algú encara no ho sabia, que “la 
broma grollera a propòsit de temes 
religiosos té arrels populars i s’en-
fonsa en el passat llunyà dels rituals 
agrícoles de l’antiguitat grega i egíp-
cia. Riure’s dels temes sagrats no im-
plicava ateisme o descreença. Els 
rapsodes cecs russos, per exemple, 
que cantaven cants de contingut re-
ligiós, en cantaven també de sacrí-
legs i no per això eren ateus ni ells 
ni el públic al qual es dirigien. I a Eu-
ropa existia l’anomenat risus 
paschalis, un ritual que consistia que 
el sacerdot feia riure amb obsceni-
tats el públic de l’església el Diumen-
ge de Resurrecció. Tot això, doncs, 
tenia un sentit: el riure purifica, ma-
ta la mort, ressuscita”. 

L’aristòcrata Puixkin (1799-
1837), pare de la literatura russa mo-
derna, va rebre una educació liberal 
i molt aviat va mostrar el seu roman-
ticisme rebel i lliure, i el seu caràcter 
perillosament enamoradís, especia-
litzat a posar banyes als marits. Als 
vint-i-un anys ja va ser enviat a un 
exili interior: va anar a parar al Cau-
cas. I la Pasqua de 1921 va reincidir 
amb aquest poema sacríleg, destinat 
només als amics. A força de còpies 
manuscrites, però, el text va acabar 
arribant a mans de les autoritats, de 
manera que al cap d’uns anys, el 
1928, Puixkin va haver de negar-ne 

Gabriel a Maria, una jove hebrea: 
“La candidesa ingènua, els setze 
anys / la cella negra, per sota la ro-
ba / peuets per a l’amor, i dents 
com perles...” Puixkin diu que la 
donzella “tranquil·lament mirava 
passar el temps. / El seu espòs, un 
home molt honrat, / un mal fuster, 
un vell de cabells grisos / [...] no la 
regava / de matí amb el seu vell rui-
xador”. Llavors, un dia apareix Ga-
briel i ja us ho podeu imaginar. 
L’arcàngel “li narrava en prosa el 
seu amor. / L’Església ens ha ama-
gat aquells col·loquis, / l’Evangelis-
ta estava, es veu, distret! / Però una 

tradició d’Armènia diu / que Déu, 
trobant l’Arcàngel eixerit / i prou 
intel·ligent, va decidir / que aquell 
xicot seria un bon Mercuri / i l’en-
vià cap a Maria al tard. [...] I Gabri-
el la va besar, aleshores. / Tota ella 
es contorbà. Callava. L’àngel / go-
sà aixecar la mà a frec dels seus 
pits... / «Deixa’m estar!», va mur-
murar Maria, / i tot seguit un bes va 
sufocar / el feble crit darrer de la 
innocència”. No sé què en pensarà 
l’àngel de la guarda dels Fernández 
Díaz, el Marcelo, però segur que 
deu tenir un punt d’enveja d’aquest 
arcàngel Gabriel puixkinià.✒
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Podem ignorar 
les altres llengües?

La pregunta del títol és ambigua. 
¿Ens planteja si les hem de co-
nèixer o únicament si les hem 

de tenir en compte? Fa uns 150 anys 
no ho era. Aleshores ignorar volia 
dir només “no saber (una cosa)” i és 
l’únic sentit que va recollir Fabra. 
Molt probablement al nou sentit 
s’hi va arribar per la influència del 
castellà, el francès o l’anglès, però 
avui està tan  arrelat que el trobem en 
molts diccionaris, inclòs el DIEC2. 

Una lògica preocupació per la 
identitat ens ha fet considerar que 
un castellanisme o un anglicisme és 
un barbarisme. Però el diccionari 
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l’autoria i fins es va veure empès a 
solucionar la seva delicada situació 
amb una carta personal al tsar Nico-
lau I, que finalment va donar per 
tancat el cas. Puixkin sempre més va 
renegar de La Gabrielíada: “El to 
d’aquella broma quedava molt lluny 
del tarannà profund, reflexiu, religi-
ós del Puixkin madur”, escriu Hele-
na Vidal. Recorda força el cas de 
Tolstoi, que va passar d’una juvenil 
vida dissoluta i aventurera a una ve-
llesa d’espiritualitat cristiana paci-
fista i socialista, gandhiana.  

La Gabrielíada és un poema al 
voltant de l’aparició de l’arcàngel 

normatiu està ple de castellanismes 
i anglicismes. I de vegades són només  
noves accepcions, sentits estesos, a 
què hem arribat per l’empenta d’una 
llengua veïna. 

El lèxic d’origen forà pot –contra 
l’opinió dels puristes– acabar sent 
ben català. Si arrela prou en l’ús, 
s’adapta a la nostra fonètica i ens 
permet dir millor el que volem dir, 
l’acabem sentint com a nostre i es fa 
un lloc als diccionaris. Si, per contra, 
no aporta res i és detonant, hi veiem 
un cos estrany i en diem barbarisme, 
que és qualsevol estrangerisme no 
acceptat per la norma. 

No el fa bàrbar venir de l’anglès 
o el castellà, sinó un rebuig dels par-
lants sota el lideratge dels lingüistes 
i escriptors de més talent. Un dicci-
onari és una foto fixa dels usos lèxics 
més generals, consolidats i accep-
tats, vinguin d’on vinguin. Posem el 
llistó més alt, i és lícit, als que pre-
nem del castellà, perquè amenacen 
més la nostra identitat, però si el 
superen també esdevenen catalans. 

El purisme pot rebutjar una forma 
forana, com aquest nou ús d’ignorar, 
només perquè és forana; tant li fa si 
és útil a la llengua i s’hi ha integrat. 
Pretén defensar la llengua però l’aïlla 

i la rovella. I és que parteix de l’ab-
surda idea que en un passat imprecís 
era perfecta; i ignora que, per ser la 
millor possible –apta per dir-ho tot 
ara i aquí–, ha d’estar críticament 
oberta a les influències que li arriben. 

Què passa, però, quan una petita 
llengua conviu tan íntimament  amb 
altres de més poderoses que està 
deixant de ser la llengua comuna en 
tots els territoris on es parla? Doncs 
passa  que l’atrapa un dilema fatal. 
Si es tanca en el purisme, passa de 
totterreny a ser un vetust vehicle per 
a actes solemnes. Però si s’obre a les 
altres llengües, s’hi dissol.✒


