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La col·lecció Breus del CCCB pu-
blica ara la conferència Arrautza, 
ou, huevo, oeuf, egg que l’escrip-

tor basc va pronunciar al centre bar-
celoní fa mig any dins d’una trobada 
internacional de Linguapax. Bernar-
do Atxaga sempre parla i escriu amb 
històries que són alhora metàfores i 
imatges. És tan concret com poc explí-
cit. T’embolcalla en la seva ficció, en el 
seu món que, ves per on, s’assembla 
prou al teu. Et captiva amb la poesia de 
les paraules, els dona una vida extra-
ordinària, les tracta com si fossin és-
sers vius, cadascuna amb el seu miste-
ri i individualitat, totes agermanades.  

Segons Atxaga, cada llengua té el 
seu ou, el seu nucli, que la posa en mo-
viment i li dona vida. I després hi ha el 
vent de la història que hi bufa a favor 
o en contra. Amb dues menes de ven-
tades importants: la quantitat i el po-
der. Una llengua amb molts parlants 
i amb un estat fort al darrere té les de 
guanyar. Deia l’escriptor marroquí 
Abdelfattah Kilito: “La llengua és el 
contrari del sabó. Com més s’usa el sa-
bó, més es gasta; com més s’usa la llen-
gua, més creix, més gran i forta es fa. 
El motor de la paraula és la repetició”. 
Els nens aprenen repetint el que sen-
ten als adults, és fabulós veure com es 
fan seva la llengua. 

Des de fa segles, a Euskadi –i podem 
dir el mateix de Catalunya–, els nens 
han seguit parlant la llengua dels pares 
malgrat els temporals de vent. La 
Il·lustració, tan afrancesada, tan oeuf, 
tan racional, va voler fer truites amb 
una sola llengua, una mentalitat que ha 
perviscut. Atxaga recorda que, fa uns 

quaranta anys, el prestigiós periodista 
Jean Daniel encara li preguntava a 
Umberto Eco: “¿No seria, la pluralitat 
lingüística, en la mesura que consoli-
da divisions, alguna cosa negativa?” No 
cal dir quina va ser la resposta d’Eco. 
Quantes guerres hi ha hagut entre per-
sones que parlen una mateixa llengua?  

Però després de la Il·lustració fran-
cesa va venir el Romanticisme ale-
many. Seguint Isaiah Berlin, Atxaga ho 
explica així: “Alemanya se sentia en un 
racó d’Europa, com si no hagués fet res 
d’important: sense Segle d’Or, sense 
genis com Shakespeare o Cervantes, 
sense artistes equiparables als italians 
Leonardo, Miquel Àngel i molts al-
tres... I en el seu sentiment d’inferiori-
tatva es va acréixer davant d’aquella 
Gran França dels segles XVII i XVIII, 
on –entre centenars d’intel·lectuals i 
artistes– van aparèixer gegants com 
Jean-Jacques Rousseau, Denis Dide-
rot, Jean le Rond d’Alembert, Voltaire 

i Napoleó”. El Romanticisme va donar 
aire a les llengües minoritàries, va bu-
far a favor de la diversitat, de la desco-
berta. Humboldt va passar pel País 
Basc i el 1801 va escriure de l’euskera: 
“És una de les llengües de més perfec-
ta formació, sorprenent pel seu vigor, 
l’estructura de les seves paraules, la 
brevetat i gosadia de la seva expressió”. 

“Els mals vents que es llencen con-
tra les llengües minoritàries acostu-
men a ser, rere la màscara il·lustrada, 
classistes”, creu Atxaga, que segueix 
veient com els poderosos egg i huevo 
segueixen atacant el seu arrautza per 
totes bandes, també des de dins ma-
teix de l’ordinador. De manera que un 
dia va escriure per e-mail “Ondo lo 
egin” [que dormis bé] i el dimoni de 
l’ordinador, sense ell adonar-se’n, li va 
canviar per “Ondo love egging”, que 
podria entendre’s com “Fes bé 
l’amor”. Doncs això, fem l’amor i no la 
guerra. En totes les llengües.!

Bernardo Atxaga, 
amb un parell d’ous

MARC ROVIRA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Somiar en la independència 
sense emparar-se en la llei 

Si ara jo us preguntés si els inde-
pendentistes es poden empa-
rar en la Constitució, segura-

ment em diríeu que no. Però segur 
que no us espereu que, a més de no 
poder-ho fer per raons polítiques, 
tampoc ho puguin fer per raons lin-
güístiques. Què vol dir emparar-se? 
En l’ús modern té dos sentits: aga-
far-se per no caure i valer-se de la 
protecció d’algú o d’alguna cosa. 
En canvi, el castellà ampararse no-
més té el segon sentit. Però la dife-
rència subtil que ens aboca a un ús no 
normatiu és una altra: ampararse 
regeix en, “Ampararse en el secreto 
profesional”, mentre que emparar-se 
regeix amb, “Emparar-se amb una 
barana”, “Emparar-se amb un pa-
raigua”, “Emparar-se amb la llei”.  

I és en aquest últim ús, el més 
figurat, que gairebé tots optem in-

tuïtivament per la preposició en. 
¿Intuïtivament? En la llengua oral 
–almenys en la dels catalans que 
fem reducció vocàlica– la diferència 
fonètica entre en i amb dins d’una 
frase és imperceptible. El primer so 
és idèntic, una vocal neutra; la [b] 
rarament sona, i la [m] i la [n] són fo-
nemes camaleònics que s’assimilen 
al context. Què fem per decidir si 
escrivim en o amb? Molts, fins i tot 
inconscientment, prenem el castellà 
de referència. I és que en i con no es 
presten a cap mena de confusió. 

¿Hem, doncs, d’emparar-nos 
sempre amb i mai en? No ho tinc 
clar. En el sentit figurat emparar-se 
és cosí germà d’escudar-se, que sí 
que regeix en. ¿Podria regir amb? 
Pel que ja he dit, la llengua viva, 
l’oral, no acaba de ser un referent 
clar, i allà on, per raons fonètiques, 
ho és més (en valencià) opten –és 
l’opció del DNV– per emparar-se en 
i escudar-se en. En casos així, tant 
per evitar un error sistemàtic com 
per unificar la llengua potser el més 
assenyat seria que també pogués-
sim emparar-nos en la llei. 

És una mica el que ha acabat fent 
la GIEC quan ens permet, tant si la 
llei ens empara com si no, somiar la 
independència, somiar amb la inde-
pendència i somiar en la indepen-
dència. Com se sol dir, per somiar 
que no quedi.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LA DIFERÈNCIA ENTRE 
‘EN’ I ‘AMB’ EN LA 
LLENGUA ORAL DE 
MOLTS CATALANS 
ÉS MÉS QUE TÈNUE

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !          1/14 
 
[ 2 ] Canto jo i la muntanya... 
IRENE SOLÀ 
Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !            2/4 
 
[ 3 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
 295 pàgines i  20,50!        7/16 
 
[ 4 ] Aprendre a parlar amb 
les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         4/36 
 
[ 5 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !          5/17

[ 1 ] Capitalisme i 
democràcia 1756-1848 
JOSEP FONTANA / Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                   1/4 
 
[ 2 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
104 pàgines i 17,50 !          2/12 
 
[ 3 ] Canviem el món 
GRETA THUNBERG 
Destino 
96 pàgines i 7,90 !                 7/2 
 
[ 4 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
208 pàgines i 17,90 !          9/14 
 
[ 5 ] La història viscuda 
JOAN B. CULLA 
Pòrtic 
416  pàgines i 19,90 !            3/5

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició de la setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Largo pétalo de mar  
IISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !           2/3 
 
[ 2 ] Lluvia fina 
LUIS LANDERO 
Tusquets 
272 pàgines i 19,00 !          7/14 
 
[ 3 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
240 pàgines i 17,90 !           1/11 
 
[ 4 ] Sakura 
Matilde Asensi 
La Esfera de los Libros 
416 pàgines i 20,90 !          -/12 
 
[ 5 ] Recuerdos del futuro 
SIRI HUSTVEDT 
Seix Barral 
416 pàgines i 21,00 !            3/5

[ 1 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !            1/9 
 
[ 2 ] ...Y ahí lo dejo 
GONZALO BOYE 
Roca 
224 pàgines i 15,90 !          4/11 
 
[ 3 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidos 
320 pàgines i 17,00 !          3/12 
 
[ 4 ] La guerra de Vietnam 
MAX HASTINGS 
Crítica 
894 pàgines i 29,90 !            -/2 
 
[ 5 ] Como hacer que... 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ 
Espasa Libros 
200 pàgines i 19,90 !         7/34


