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El gran dictat

Temps enrere, molt de temps enrere, les 
televisions emetien programes en què 
la gent concursava basant-se en els seus 

coneixements de cultura general. Per exem-
ple, quin any havia estat la presa de la Basti-
lla, amb qui es va casar la reina Joana I de Cas-
tella, anomenada la Boja, o on va fixar la re-
sidència italiana el rei Alfons el Magnànim. La 
gent havia fet un batxillerat amb una certa do-
si de sabers i menys plastilina que ara, i 
aquests programes sempre comptaven amb 
participants competents. De passada, els te-
lespectadors s’ennovaven de minúcies de la 
història, que sempre fa més bé que mal. 

Amb els anys, quan es va veure que les ciu-
tadanies de mig món havien esdevingut molt 
ignorants, aquella mena de programes van 
haver de ser substituïts per uns altres, en què 
no es posen mai a prova els coneixements cul-
turals –llevat dels que corresponen a la tafa-
neria més elemental– perquè els resultats se-
rien catastròfics, tornarien vermella la pobla-
ció televident i farien que la gent apagués la 
TV a causa d’una vergonya transferida. 

Un dels programes catalans que van subs-
tituir els d’abans era El gran dictat. Podia 
semblar un programa que encara demanava 
coneixements de cultura mitjana perquè, en 
un progrés de cinc nivells de dificultat, es de-
manava a dos concursants –que els últims di-
es s’hi jugaven un “pot” de quasi cinquanta 
mil euros– que escrivissin correctament una 
sèrie de paraules, des de les més senzilles, 
com ara cadira, fins a les de grafia més enre-
vessada, com ara wurtzita, ludlowià o wahha-
bisme, que possiblement cap català, llevat de 
mitja dotzena d’especialistes, no haurà de fer 
servir mai de la vida. 

Saber la grafia d’aquests mots no significa 
posseir cultura; només pressuposa haver es-
tudiat el diccionari més complet que hi hagi, i 
tenir molta memòria... per a paraules soltes. 
Com que el programa es deia El gran dictat, el 
que correspondria hauria estat dictar una fra-
se sencera, potser amb alguna paraula parany, 
i amb continguts culturals que valgués la pe-
na de saber: això faria entrar en el concurs no 
solament l’ortografia sinó també la sintaxi de 
la llengua. Què hi guanyaríem? Molt senzill: 
hi guanyaríem la presència de frases senceres 
com a model de composició lingüística, que és 
justament una de les mancances dels esco-
lars, aquí i arreu. 

Però ja se sap que una frase, com deien els 
llibres didàctics de fa molts anys, “és l’ex-
pressió d’un pensament complet”. I pensar, 
precisament pensar, és el que sembla que ha 
de desaparèixer de qualsevol mitjà públic de 
comunicació.! 

TVC

Desaparèixer  
dels mapes

Et poses el davantal, 
agafes un ganivet i et 
tanques a la cel·la 
“Qui hagi intentat mai escriure una 
novel·la sap que és una tasca molt 
dura, és sense cap dubte una de les 
pitjors maneres de tenir feina per 
un mateix. Tot el temps cal quedar-
se en un mateix, en una cel·la d’una 
sola persona, en una solitud absolu-
ta”, escriu Olga Tokarczuk, la Nobel 
que ha rebut el premi del 2018 amb 
un any de retard, en el llibre Cos, pu-
blicat per Rata i traduït per Xavier 
Farré (en castellà es diu Los erran-
tes –títol més fidel a l’original–, l’ha 
publicat Anagrama i la traducció del 
polonès ha anat a càrrec d’Agatha 
Orzeszek). Abocar-se a un projecte 
literari de llarg abast és, segons To-
karczuk, “una psicosi controlada, 
una paranoia amb una obsessió en-
ganxada a la feina”. L’uniforme? To-
ca posar-se, diu, “un davantal de 
carnisser i botes de goma, i un gani-
vet per obrir les entranyes”. 

Cos és un híbrid fet de fragments, 
reflexions, observacions, relats i 
apunts de viatge. És un llibre que no 
te l’acabes. Tracta de què (ens) pas-
sa quan viatgem, tant si creuem 
fronteres com si no. Qualsevol viat-
ge, fins i tot un trajecte de metro, 
pot ser viscut com una expedició al 
pol. I els aeroports són l’escenari 
adequat per disfressar-se de carnis-
ser sense que es noti gaire. 
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O esborrem els espais 
que ens han ferit o hi 
tornem per curar-nos 
 
“Quan vaig de viatge, desaparec dels 
mapes –escriu l’autora polonesa–. 
Ningú no sap on soc”. El cel és ple de 
persones que, mentre volen i tenen 
el telèfon desconnectat, s’absenten 
del món. “Apareixen tot d’una a les 
terminals d’arribades i comencen a 
existir quan els funcionaris els es-
tampen un segell al passaport o 
quan un recepcionista amable en al-
gun hotel els passa la clau”. 

No és només ella, la narradora, la 
que desapareix dels mapes. També 
n’esborra els punts de mal record: 
“El que em fereix, ho esborro dels 
mapes. Els llocs on he ensopegat, on 
he caigut, on m’han colpejat, que 
m’han afectat fins al moll de l’os, on 
m’ha dolgut, han deixat d’existir-hi, 
als mapes”. És així com ja ha esbor-
rat unes quantes ciutats grans i una 
província. “Potser algun cop passa-
rà que esborraré tot el país. Els ma-
pes ho accepten comprensibles; 
enyoren les taques blanques, és la 
seva infantesa feliç”. 

Fa dies que tinc Cos a mà i que en 
vaig llegint i rellegint trossos. En-
tremig he fet el viatge més inhòspit 
de la meva vida, i encara no sé si es-
borraré aquest destí dels meus ma-
pes o si hi tornaré per embellir-ne el 
record. M’atreu més la segona op-
ció, pel mateix motiu que em resis-

teixo a esborrar del cap i del cos les 
persones que m’han importat. 
M’agrada tornar als llocs més que 
no pas anar-hi per primer cop, pot-
ser perquè em cal retrobar la dona 
que era jo llavors. I mira que ja ho 
adverteix la cançó, que em ressona 
endins en les veus de Mercedes So-
sa i de Chavela Vargas: Uno vuelve 
siempre a los viejos sitios donde amó 
la vida / y entonces comprende cómo 
están de ausentes las cosas queridas. 

Els qui sempre parlen 
anglès no es poden 
refugiar en un idioma  
 
Tant tu com jo tenim una llengua 
pròpia i ens defensem com podem 
en anglès a l’hora de voltar món. Pe-
rò hi ha gent per a qui la seva llengua 
privada és també la llengua univer-
sal que poc o molt coneix tothom. I, 
doncs, sempre que parlen els pot 
entendre tothom. La premi Nobel 
ho explica com si se’n sorprengués: 
“Hi ha països en què la gent parla en 
anglès. Però no el parlen com nosal-
tres, que tenim la nostra pròpia 
llengua amagada en els equipatges 
de mà, en els necessers, i que només 
fem servir l’anglès quan som de vi-
atge, en països estrangers i amb gent 
que no coneixem. Es fa difícil d’ima-
ginar, però l’anglès és la seva llengua 
autèntica! Molt sovint, l’única. No 
tenen on tornar ni com dirigir-se en 
els moments de dubte”.!
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Viatjar d’un punt a un altre és una manera de ser a dos llocs i de no 
ser enlloc a la vegada


