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Occità i aranès

Fa poques setmanes els conse-
llers de Cultura i d’Educació 
es posaven d’acord a ensenyar 

la llengua occitana a les escoles pú-
bliques –les privades és difícil que 
ho facin–. En realitat la proposta no 
estava adreçada a revifar la llengua 
occitana, o les seves deixies –el que 
es parla a França, bressol d’aques-
ta llengua–, sinó a mantenir viva la 
llengua aranesa, variant gascona de 
l’occità, parlada a la Vall d’Aran.  

Quant a l’occità que es parla o es 
parlava a França, la lluita es pot do-
nar per perduda, a causa del centra-
lisme francès, obvi des de Francesc 
I, més evident en temps de Lluís XIV, 
encara més per culpa de Napoleó, 
i més encara en temps de la V Repú-
blica. El jacobinisme francès ha es-
tat un èxit clamorós, cosa que no es 
pot dir, toquem fusta, del jacobinis-
me a l’espanyola. 

Però tot llegint la famosa –en 
l’època, perquè ara no la llegeix 
ningú– Correspondace littéraire, 
de Grimm (no el contista sinó 
l’afrancesat), hem descobert que 
la gent de lletres del país dels gals 
no tenia res en contra de la diver-
sitat lingüística encara tan visible, 
o audible, a les terres de França 
del segle XVIII. En efecte, amb da-
ta del primer de setembre del 1754 
llegim com Grimm s’alegrava que 
a Fontainebleau s’hagués estrenat 

una òpera de Mondonville parlada 
i cantada en occità. Diu que va ser 
gairebé per un atzar, i una pena, 
que Enric IV no imposés la seva 
llengua meridional a tot el territo-
ri de França; i addueix que, al-
menys pel que fa a la poesia i al 
francès cantat (cançons i òpera), 
la llengua francesa és revessa i poc 
adequada: ho saben tots els can-
tants lírics que han hagut de re-
presentar qualsevol òpera canta-
da en aquesta llengua.  

Escriu: “Per la mateixa raó que la 
llengua francesa no és musical, 
tampoc no és avinent per a la poe-
sia. Com va ser que aquesta llengua 
tímida, que marxa sempre amb un 
pas igual i uniforme, convingués a 
aquests cervells no reglats que ano-
menem poetes i músics?” I afirma, 
al mateix text, que el gascó “és molt 
més sonor i més agradable a l’oïda, 
perquè diu libertat quan nosaltres 
diem liberté... i diu amourous i vi-
gourous”, paraules, aquestes, que li 
sonen més dolces que les correspo-
nents franceses. I diu, sobretot, que 
el gascó (llegiu occità) té la sort de 
no conèixer les síl·labes nasals. 

Doncs endavant amb l’occità, i, 
de passada, que en surtin una poe-
sia i una òpera de categoria univer-
sal, que a això han d’aspirar les llen-
gües i els països petits.!

El futur sempre 
va a la seva

¿Té lògica voler conèixer 
una filla que es morirà 
poc després de néixer? 
 
De tant en tant ens toca entrar en parèn-
tesis. Universos paral·lels on tot passa 
d’una altra manera. A càmera lenta i 
amb l’objectiu entelat. On les coses no 
tenen ni gust ni olor però això no és 
símptoma de cap virus: tampoc tens ni 
fred ni calor (de fet, el fred és tan fred 
que no el notes), ni podries dir amb cer-
tesa si plou o fa sol o què. Els parènte-
sis arriben sense avisar, a traïció, i au, 
ja t’ho faràs. Saps quan s’obren però so-
vint no en veus la sortida, potser ni tan 
sols saps si s’arribaran a tancar mai. En 
aquest impàs de merda, enyores la ru-
tina absurda d’abans i aprens, quin re-
mei, que un parèntesi també pot ser un 
lloc on viure. Ara mateix estem condem-
nats a habitar un d’aquests espais es-
tranys, marcat per la pandèmia. La vi-
da mateixa, la teva i la meva, la de cadas-
cú, és tota ella un parèntesi, un flaix de 
sentit entre un parell de no-res infinits. 

Acabo de llegir dues novel·les que ex-
ploren parèntesis dolorosos, intensos, 
dels que et capgiren per sempre l’exis-
tència. Com el que trepitja l’Alina als 
vuit mesos d’embaràs, quan li diuen que 
la filla que porta dintre té una malfor-
mació al cervell que li impedirà sobre-
viure. L’Alina és una de les protagonis-
tes femenines de la novel·la La hija úni-
ca, signada per Guadalupe Nettel (Ciu-
tat de Mèxic, 1973) i publicada per 
Anagrama. “Vaig voler escriure una his-
tòria basada en una amiga meva, mare 
d’una filla que es moriria. Una persona 
que s’ha d’adaptar a les pitjors realitats 
possibles”, explica l’autora en una roda 

de premsa virtual. També transita per 
un parèntesi fosc la Doris, que ha obli-
dat el color que tenia l’alegria. La Laura, 
amiga de l’Alina i veïna de la Doris, s’es-
força per entendre les dones que la ro-
degen. D’entrada es pregunta per què la 
seva amiga vol conèixer una filla que es 
morirà a l’acte, després pensa que 
l’amor té un punt d’il·lògic, d’incom-
prensible: “Qui no s’ha submergit en un 
amor abismal sabent que no té futur, 
aferrat a una esperança feble com un bri 
d’herba?” 

De lectura addictiva –en dono fe–, La 
hija única aborda des de diverses mira-
des el tema de la maternitat, que “és en 
primer lloc una lliçó d’humilitat”, afir-
ma Nettel. “Tenim els fills que tenim, no 
els que ens imaginàvem ni els que ens 
hauria agradat tenir, i és amb ells que 
ens toca bregar”, fa dir a un personat-
ge. Igualment, som les mares que po-

dem ser, no pas les mares que se supo-
sa que hauríem de ser. I el futur no és 
mai mai mai com l’havíem imaginat, pe-
rò ens hi hem d’adaptar si volem conti-
nuar empenyent dies i anys. La hija úni-
ca també parla de la dependència, de les 
cures, de la culpa, de la família, de les re-
lacions entre dones, dels imperatius so-
cials, de la bellesa que no s’ajusta als cà-
nons, de què és natural i què no.  

La vida que ens 
hem perdut potser  
sí que existeix  
 
El parèntesi en què transcorre Dolça in-
troducció al caos, la segona novel·la de 
Marta Orriols (Sabadell, 1975), editada 
per Periscopi, arrenca amb dues frases 
com dos cops de martell: “Estic emba-
rassada. No ho vull tirar endavant”. 
Aquesta decisió unilateral remou els fo-
naments d’una parella encara recent, 
esdevé la primera tristesa compartida 
i acaba transformada en un espectre que 
els rondarà molt temps després. Serà un 
mite de la crispació entre ells dos, un 
símbol d’altres camins possibles. 

“Per què no tenia dret ell a decidir la 
seva pròpia peregrinació cap a la pater-
nitat?” S’ho planteja en Dani, creient 
que no és cap disbarat oferir a la dona 
que estima la possibilitat d’una família. 

La vida que ens hem perdut simple-
ment no existeix, diu la cançó, però la 
cançó menteix: la vida que ens hem per-
dut habita en una “zona de penombra”, 
conclou Marta Orriols, que hi és sense 
ser-hi i que en alguna mesura ens defi-
neix. Perquè també som, en un racó més 
o menys amagat de nosaltres, tot el que 
hauríem pogut ser i al final, no.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

‘La hija única’ de Guadalupe Nettel i ‘Dolça 
introducció al caos’ de Marta Orriols parlen 
de maternitats possibles i parèntesis vitals

Les profecies de Nick Cave

Al rock hi ha dos tipus de lletres: les 
que s’entenen i les que no. Les pri-
meres es troben en autors com 

Bruce Springsteen i Tom Waits (tots dos 
ben diferents, Springsteen parla de la 
gent del carrer igual que ho han fet els 
americans des dels temps d’O. Henry als 
contes o de Meyer Berger a les columnes 
periodístiques; en Tom Waits la vida 
passa sota sostre, nia als tuguris i quan 
surt a fora es torna exòtica; hi ha un exis-
tencialisme en Tom Waits semblant al 
de Boris Vian, fet de tombes plenes d’es-
copinades, de cors arrancats i de l’escu-
ma dels calendaris). És en el grup de les 
lletres que no s’entenen, però, on es con-
centren la gran majoria de cançons (fins 
i tot Bob Dylan, l’únic premi Nobel de li-
teratura que han donat els escriptors de 
folk, rock, pop, etc., ha cultivat molt 

aquest tipus de lletres que mai sabem de 
què ens parlen). Aquests dies ha sortit un 
llibre amb totes les lletres de Nick Cave 
(Nick Cave, letras. Obra lírica com-
pleta, 1978-2019, Libros del 
Kultrum, traducció de Miquel 
Izquierdo). Nick Cave té la 
màgia d’escriure lletres que 
no s’entenen encara que sa-
bem què ens està dient. Ai-
xò és perquè Nick Cave fa 
una literatura bíblica, i dintre 
d’aquest gènere ha agafat el to 
dels profetes. Però si Elies o Mala-
quies anuncien l’arribada del judici final, 
en Nick Cave l’apocalipsi és al món on 
viu. Cave explica al pròleg del llibre (és 
una conferència que va fer l’any 1999) 
que només fa cançons d’amor. I de desig. 
A les cançons de Nick Cave, l’amor cor-

tès, la dama de lluny, és una impossibi-
litat rabiosa d’accedir a la dona (no viu 
replegada en una cort llunyana, sinó que 

la té al pis de dalt i la sent caminar 
sobre el seu cap). En Cave no hi 

ha cap renúncia. El món és 
l’única cosa que té. I ha vist 
la bèstia destruint llars i ciu-
tats, i també l’ha portat din-
tre el cos, fins i tot a la sang. 
El seu afany és carregar-se el 

dimoni amb un revòlver. 
Quan baixa a l’infern, en comp-

tes de ser un profeta, Nick Cave és 
un predicador enmig d’una parada de 
monstres. El dolor l’humanitza. I molt 
sovint plora (encara que les llàgrimes no 
en faran un sant, d’ell, això pertoca a Elli-
ott Murphy). La gran profecia de Nick 
Cave és que la maldat sempre torna.!
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