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‘Totis’

La moda del llenguatge dit “inclu-
siu” atempta cada vegada més 
contra una llengua gramatical-

ment correcta, o, simplement, contra 
la naturalitat d’una llengua que no-
més modifiquen, en realitat, la suma 
dels parlants: no la canviarà mai ni 
l’IEC ni un polític qualsevol que 
s’empesqui qualsevol extravagància. 

Per això Carme Junyent, del grup 
GELA (Grup d’Estudis de Llengües 
Amenaçades), ha publicat a VilaWeb 
un article en què critica seriosament 
i argumentada aquesta moda, una 
moda que pot portar uns quants cata-
lans (és a dir, una part dels homes i 
dones que viuen a Catalunya) a par-
lar una llengua que acabarà causant 
perplexitat en la resta dels éssers par-
lants del país, si no un atac de riure. 

Resulta que la consellera Tània 
Verge ha proposat que, a partir d’ara, 
a falta d’una paraula que equivalgui a 
la suma de tots i totes –és a dir, de gent 
del gènere masculí i gent del gènere 
femení–, adoptem el vocable italianit-
zant totis –de fet, podria haver apel·lat 
al llatinitzant omnis, que també 
serviria–. És una proposta delirant.  

A Grècia tenien, i tenen, una pa-
raula per parlar de l’ésser humà sen-
se marca de gènere, anthropos (equi-
valent, també, a l’afortunada paraula 
alemanya Mensch), però a la llengua 
llatina ja no existeix res semblant. Els 
homes i dones de Roma mai no van 
trobar necessari que, quan homo, ho-
minis remetia, per simple ús comú de 
la paraula, a la suma d’homes i dones, 
calgués inventar cap altre mot. I que 
consti que la llengua llatina, com to-
tes les llengües, la van fer tots els ha-
bitants del lloc, homes i dones. Mira 
que tenien gramàtics, retòrics i dia-
lèctics per posar en circulació una pa-
raula inèdita, però no es van sentir 
obligats a crear-ne cap, ni cap dona 
no va posar el crit al cel pel fet de for-
mar part del col·lectiu hominis. No-
més conec una expressió que ha esde-
vingut moda entre els parlants cata-
lans, que no existia fa cosa de trenta o 
quaranta anys, que és “bona tarda”. A 
Catalunya –encara passa en certes 
contrades del país–, es deia sempre 
“bon dia” mentre hi havia llum, i “bo-
na nit” quan ja no n’hi havia. Però ai-
xò ha agafat: no és cap bestiesa, pe-
rò està copiat del castellà, per pura 
enveja. Va ser un invent de TV3.  

Junyent posa l’exemple del que 
passarà si això del totis acaba impo-
sant-se en la nostra parla. La suma 
de: “Tots els pares de nens petits di-
uen que estan cansats però feliços” i 
“Totes les mares de nenes petites di-
uen que estan cansades però felices”, 
donaria una cosa així: “Totis lis paris 
i maris de nenis petitis diuen que es-
tan cansadis però felicis”. És impos-
sible que un llenguatge basat en 
aquesta inflació, per no dir ximpleria, 
de la “inclusió”, arribi a quallar en-
tre la població. Sort en tenim de la 
sensatesa de la gent comuna, la gent 
del carrer, especialment la de pagès. 
Ciutadans de Catalunya: respecteu 
les dones, però també la gramàtica 
natural de la llengua catalana!!

I la pandèmia es va fer 
literatura

Ali Smith havia de fer 
entrar en joc el virus que 
ha capgirat el planeta 
 
Ho escriu Carlota Gurt a l’epíleg de la 
novel·la Estiu, d’Ali Smith, publicada 
per Raig Verd amb traducció de Dolors 
Udina: “Ja té nassos que et proposis es-
criure un quartet que actua gairebé com 
un mirall en temps real del món, i quan 
estàs amb el darrer [volum], irrompi 
una pandèmia sense precedents”. 
       El joc era aquest, narrar la història 
del nostre temps gairebé en directe, i 
l’autora britànica no ha tingut més re-
mei que incorporar l’inefable coronavi-
rus al llibre que tanca el seu quartet es-
tacional (en castellà, a Nórdica). “Em 
sembla que una cosa bona que en pot 
sortir –especula la Sacha, de setze anys, 
en una carta que adreça a un pres el juny 
del 2020– és que la meva generació ja 
prou trepitjada serà més resistent. Se-
rem conscients de la sort que tenim de 
passar el temps amb els amics perquè 
ja sabem què és viure sense ells. I per 
Déu que valorarem les nostres llibertats 
i lluitarem per elles en nom de tot el que 
és bo”. La noia brega amb la culpa del su-
pervivent: “Sento que estem estafant els 
milers i milers de persones que han 
mort –pel sol fet de continuar vius”.  
       La Sacha no s’està d’exposar el caos 
en la gestió de la pandèmia: “Sabem de 
més de cinquanta persones en total que 
han tingut el que semblen símptomes 
però no han pogut fer-se cap prova. Per 
tant no saben si estan malalts o no i s’es-
tan a casa trobant-se malament, com en 
Sam, i espantats, i ningú no els ajuda i 
cap institució oficial els ha afegit a cap 
estadística”. Com a bona adolescent, 

ella vol salvar un planeta que ens estem 
carregant a la velocitat de la llum, i té 
clar que no tindrà fills perquè no té sen-
tit portar un nen a una catàstrofe: “El 
meu germà Robert espera que els genis 
mèdics inventin una vacuna. Jo espero 
que els genis que inventin la vacuna si-
guin també els genis del canvi climàtic”. 

El Palomar de Calvino, 
passat pel sedàs de 
Vallès i parent d’Espinàs 
 
Tina Vallès pretenia ressuscitar el se-
nyor Palomar d’Italo Calvino, traslla-
dar-lo a la Barcelona actual i fer-li recór-
rer la ciutat. Va decidir que el llibre 
transcorreria entre l’agost del 2019 i el 
juliol del 2020. Amb la irrupció del virus 
va estar a punt de canviar d’idea per evi-
tar-se mascaretes i confinaments, però 

va optar per entomar el repte pandèmic. 
“No serà fins d’aquí unes setmanes que 
sabrà que avui és el dia d’abans de tot”, 
llegim cap a la meitat d’El senyor Palo-
mar (Anagrama). Al cap de poc en Palo-
mar ja s’ha acostumat a estar tancat: no-
més surt per baixar la brossa i per anar 
al supermercat. També puja i baixa sis 
vegades les escales de l’edifici on viu, per 
compensar totes les passes que no fa per 
la ciutat. Fins que s’adona que tots els 
dies són el mateix. Se n’adona un dia a 
les vuit del vespre, quan surt al balcó a 
aplaudir. I s’ofega. Se sent segrestat en 
un bucle que comença i acaba al balcó. 
De mica en mica el Palomar de Vallès 
(que és el de Calvino passat pel sedàs de 
l’escriptora: un Palomar emparentat 
amb el nostre Espinàs) torna a sortir i 
torna a mirar a la seva manera. 

I si el món es va aturar 
per fer emergir el record 
dels que ja no hi són? 

 
Ningú es pot escapar de la pandèmia. La 
literatura, tampoc. És un referent com-
partit pels lectors del món sencer, i això 
–ben jugat– pot ser un punt a favor. “En 
pocs dies s’ha instaurat un estat general 
de la por que ho va cobrint tot i va impo-
sant un règim universal de la sospita”, 
escriu Cristina Masanés en el llibret 
Eroica (L’Avenç), un diari del confina-
ment que és també una evocació a ritme 
de Beethoven de la memòria de la ma-
re morta. De la mare que “es va arrencar 
el cordó de la vida” quan acabava de fer 
cinquanta anys, condemnant-la a ser fi-
lla d’una mare suïcida. “No és que la se-
va mort ens deixés fora del món, aquell 
sisme ens va arrencar del temps”.!
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NO SÉ ON

Diversos autors han hagut d’incorporar 
confinaments, morts i mascaretes als 
projectes que ja tenien entre mans

Fernando Fernán-Gómez no té  
la culpa de veure’ns caure

Sempre hem viscut temps difícils, és 
el que hi ha. Es pot constatar llegint 
les memòries de Fernando Fernán-

Gómez, El tiempo amarillo. Memorias 
1921-1997, reeditades per Capitán Swing 
amb motiu del centenari del naixement de 
l’actor. La primera redacció del llibre (anys 
després hi va afegir nous capítols, que tam-
bé estan inclosos en aquest volum) acaba 
amb el triomf colossal de la seva carrera 
(els quatre Goya per El viaje a ninguna par-
te), acte al qual no va assistir i va quedar 
malament davant de tothom. Per què s’ho 
va perdre a propòsit? És necessari llegir tot 
el llibre per fer-se’n una idea.  

És tota una vida el que explica això. 
Cal comprendre la persona (tota perso-
na sempre és un actor, si més no, etimo-
lògicament; la paraula persona ve de 

prosopon, el nom grec de les màscares 
teatrals). Fernán-Gómez és lliure, és ar-
rogant i és tímid. Tot el que sent, tot el 
que explica al seu llibre va passar fa 
molts anys (la gent de la República, la 
gent de la guerra, la gent de la dictadura, 
la gent de la Transició, sempre la matei-
xa gent condemnada a voltar sense 
moure’s com un gira-sol). Però l’actitud 
de Fernán-Gómez va ser desafiadora en 
tot moment i avui seria intolerable, ja 
que vivim temps intolerants.  

Fernán-Gómez és també el còmic que 
passa del teatre als llibres i això el trans-
forma en intel·lectual. Si hi ha algú que es 
trobi a l’altre costat d’aquest mirall és 
Eduardo Mendoza. Fer, però, aquest ca-
mí a l’inrevés, anar dels llibres a les fun-
cions teatrals, sembla abans un procés de 

desintel·lectualització, una frivolitat. 
Tots dos són senyors elegants i cultivats, 
i gaudeixen del do de gents. La seva figu-
ra és la del gentleman. Al llibre, Fernán-
Gómez apareix en una foto amb Francis-
co Umbral. Aquí es veu la diferència en-
tre el gentleman i el dandi. Un gentleman 
s’ha resignat a viure, un dandi és impos-
sible sense l’autodestrucció. I amb tot, el 
que Fernán-Gómez i Umbral compartei-
xen és una mateixa reconstrucció. La de 
créixer sense pare, tot sent el pare de 
l’un un aclamat actor (Fernando Díaz 
de Mendoza Guerrero, fill de María 
Guerrero) i, el de l’altre, pare així ma-
teix d’un distingit poeta (Leopoldo de 
Luis). Ja no són temps ni de gentlemans 
ni de dandis, la massa devoradora no 
consent aquestes dissidències.!
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