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Anna Manso forma part de l’equip 
de guionistes de la sèrie Com si fos 
ahir i és autora de literatura infantil 
i juvenil. “Allà, la intenció és fer par-

lar els personatges de la forma més 
correcta possible però amb al-

gun castellanisme i barbaris-
me, per no oblidar que par-
lem de la realitat –diu–. 
Tenim molt en compte 
que el programa s’emet a 
TV3, que és gairebé l’úni-

ca finestra televisiva del 
català”. En comptes de po-

sar joder, Manso opta per co-
llons. Accepta, en canvi, estic lo-

ca. “Sempre que podem, intentem 
crear una mica de slang en català 
–diu–. Si algú és molt guapo se m’acut 
guapirríssim”. Per  a Manso, un guió 
ha de ser molt fresc. “L’audiovisu-
al és una foto del moment –defen-
sa–. La literatura és més una foto fi-
xa. Per això quan escric per a joves 
busco frescor i proximitat, però 
també correcció. Si fas servir ex-
pressions massa del moment, els 

llibres caduquen”. Entre els 
castellanismes que els lec-

tors d’alguna de les seves 
novel·les trobaran hi ha 
cutre, hortera i pàjara. 

“El  llenguatge espon-
tani és el que m’interes-
sa més del fet d’escriure 

–diu Marta Rojals, cone-
guda per novel·les com 

Primavera estiu etcètera 
(RBA-La Magrana, 2011) i L’al-

El català ha anat perdent 
genuïnitat en alguns 
àmbits durant els úl-
tims anys i no és estrany 
que els creadors ho re-

flecteixin. ¿És una amenaça o una 
simple evolució, que el castellà s’in-
filtri en les novel·les, obres de teatre 
i sèries de creadors en llengua cata-
lana? “Si vols reflectir una situació 
molt urbana i del carrer, barrejar ca-
talà i castellà és habitual, i el límit 
del que et permets dir el poses tu, 
varia en funció dels personatges i de 
la història”, explica Carol López, 
dramaturga i guionista, de qui actu-
alment es pot veure Bonus track al 
Lliure de Gràcia. “La llibertat del 
creador és i ha de ser total, i la hibri-
dació entre llengües ha estat pre-
sent des de fa molt, sobretot en els 
diàlegs, tant en novel·les i relats 
com en guions i al teatre –afegeix 
Enric Gomà, filòleg, escriptor i gui-
onista–. El canvi és què passa quan, 
a més dels diàlegs, el narrador, que 
normalment s’expressa en un cata-
là natural i genuí, barreja les dues 
llengües. Aquest model pot donar 
carta de naturalesa a una llengua hi-
bridada quan des de molts fronts hi 
lluitem en contra. Com a exercici li-
terari, El càstig, de Guillem Sala, és 
digne. Com a model a estendre em 
sembla sospitós”.  

La tercera novel·la de Sala, que ar-
riba un any i mig després de La fuga 
de l’home cranc –totes dues publica-
des per L’Altra–, ha reobert el debat 
sobre el model de català que els cre-
adors contemporanis poden fer ser-
vir i quines repercussions té. “Cícli-
cament se’n torna a parlar –diu Al-
bert Pla Nualart, corrector i respon-
sable lingüístic de l’ARA–. Als anys 
50, Ramon Aramon va encetar una 
polèmica amb Maria Aurèlia Cap-
many a través d’un article on ataca-
va el català que feia servir a les seves 
novel·les. Tant Capmany com Joan 

!!!! Jordi Nopca

A ‘El càstig’ Guillem Sala fa servir un model de 
llengua híbrida entre català i castellà. La publicació 
de la novel·la reobre el debat sobre les fronteres 
entre correcció, versemblança i llibertat creativa

Sales i Salvador Espriu defensaven 
l’ús d’una llengua no encotillada per 
la norma”. Enric Gomà recorda l’in-
tent de Sales de “muntar una acadè-
mia per a novel·listes, amb una 
mirada sobre el lèxic més 
àmplia”. S’hi van involu-
crar autors com Xavier 
Benguerel i Noel Clarasó. 
“En Joan Coromines els 
hi va treure del cap, i no 
es van atrevir a contradir-
lo”, recorda.  

Segons Gomà, el model 
que proposa Incerta glòria, de 
Sales “és més castellanitzat que el 
de l’època”. Més endavant, “també 
Quim Monzó molestava els puristes, 
quan escrivia què tal o optava per so-
lucions com pendre” –continua, 
abans de citar una obra de teatre que 
va aixecar polseguera, El collaret d’al-
gues vermelles (1979), de Jaume Me-
lendres i Joan Abellan–. El problema 
era doble: feia servir un argot juvenil 
que per ser creïble estava castellanit-
zat. Alhora era groller, i Max Cahner 
va fer rebaixar la llengua a Jaume 
Fuster”. Un exemple: “En 
comptes de parlar de clítoris 
s’hi deia campaneta la 
ning-ning”.  

Autenticitat i present 
Carol López va començar 
a escriure teatre fa una mi-
ca més de dues dècades. “Al 
principi sí que es van fixar en 
la llengua que feia servir. Per 
sort, va passar ràpid –diu–. El que im-
porta és aconseguir transmetre una 
autenticitat. En funció de l’extracte 
social i del lloc on visquin els perso-
natges s’expressaran d’una manera 
o altra”. L’ús d’un català més conta-
minat pel castellà no té a veure amb 
les noves generacions d’autors, se-
gons López. “Només cal fer un cop 
d’ull a novel·listes com Irene Solà i 
Eva Baltasar”, recomana. 
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" Una novel·la es 
pregunta si l’eco-
terrorisme pot salvar 
l’Amazones " ‘Hivern’,  
el nou llibre d’Ali Smith

llegim

Escriure  
en ‘catanyol’:  
reflex de 
la realitat o 
mal presagi?

" ‘Els savis de la foscor’, 
un clàssic kurdosirià  
" Vicenç Pagès Jordà es 
pregunta pel present de 
la crítica literària
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