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“Amb el canvi climàtic i això 
de començar abans les clas-
ses, resulta que si et toquen 

els barracons ets un llepat: és l’únic lloc 
de l’escola on hi ha aire condicionat”. 
Segur que no tothom pensa el mateix 
que aquesta amiga meva mestra, però 
si passem a veure’ls amb més bons ulls 
s’acaba la discussió de si barracot o bar-
racó. Perquè, a veure, amb -ot enlletgim 
substantius (per això un casalot és una 
casa vella i ruïnosa, per exemple) i amb 
-ó els amorosim o empetitim (“Que pe-
titó!”). Quin era el problema amb bar-
racó? Que en castellà -ón, que és molt 
productiu, també fa lleig, d’aquí la tra-
ducció barracón > barracó, que fins i tot 
s’ha colat al diccionari normatiu. Enca-
ra no hi és (ni crec que hi sigui mai) sol-
teró. En primer lloc, perquè no ho diu 
ningú (en tot cas, solteron; no l’hem ca-
talanitzat tant com barracó), però tam-
bé perquè ja hi havia solteràs, encara 
que a la segona edició del DIEC ha des-
aparegut. Segurament seria més encer-
tat solterot, però li han faltat patrocina-
dors. La correcció política, per bé o per 
mal, toca totes les tecles. 

Ara bé, malgrat que no sigui del gust 
de tothom, sí que sembla bon candidat 
a quedar-se entre nosaltres senyorot. 
Esclar que tampoc vull dir que sigui bo 
que el mot pervisqui, perquè voldrà dir 
que no ens desempalleguem d’aquests 
espècimens… Escriptores com Marta 
Rojals o Tina Vallès l’utilitzen per refe-
rir-se de manera despectiva al típic ho-

me amb com-
p o r t a m e n t s  
masclistes que 
tracta les dones 
amb condescen-
dència. És una 
adaptació del 
castellà señoro, 
sí, però i què? És 
veritat que so-
vint necessitem 
crear paraules 

noves perquè la llengua del costat tam-
bé ho fa, però què és millor: anar es-
quinçant-nos les vestidures mentre el 
calc barroer s’instal·la o espavilar-nos 
a buscar recursos de la mateixa llengua 
per cobrir aquella necessitat? 

És veritat que aquest -ot, sobretot 
quan l’utilitzem per descriure perso-
nes, expressa emocions que poden ser 
de rebuig però també d’afecte. I així 
apareixen creacions entranyables: hi 
ha canalla que són animalots o tabalots, 
i, de més grans, taral·lirots (de taral·la, 
que és una tonada que es canta taral·le-
jant). A veure si entre tots aconseguim 
que no siguin mai senyorots. ✍ 

Senyorots amb  
tots els ets i ‘ots’

Cagada l’hemus

‘Senyorot’ es 
fa servir per 
referir-se de 
manera 
despectiva  
a l’home amb 
una mirada 
masclista

Opinió

Aquesta setmana escoltava un pro-
grama de llibres d’una ràdio italia-
na i el vaig trobar ridícul. No sé si 

va ser perquè els llibres eren surrealistes 
i els autors eteris, perquè jo tenia un dia 
literàriament pessimista o perquè sentir 
parlar en una altra llengua és com mirar 
un món que no és el teu per l’escletxa de 
la porta, per allò que quan sentim i diem 
les coses en un idioma sense memòria 
emocional, tot sona una mica buit, una 
mica fals –sempre és més fàcil dir “I love 
you” que no “T’estimo” (en un altre idi-
oma ens atrevim a dir les barrabassades 
més grans perquè som menys conscients 
del que signifiquen)–. En tot cas, sembla-
va una paròdia: les explicacions estudia-
des (i reescalfades) dels autors, les pre-
guntes suades de la presentadora, el to 
calmat gairebé de confessionari, com si 
les novel·les fossin una cosa sagrada, 
aquell aire de modesta superioritat. En 
lloc de fer-me venir ganes de llegir-los, tot 
aquell discurs me les va fer passar. I 
aquest és el tema: el discurs. 

Justificar la seva obra 
Exigim a l’escriptor que elabori un discurs 
sobre el que escriu, que aporti arguments 
ben travats, no només literaris, sinó tam-
bé antropològics, psicoanalítics, filosòfics. 
L’autor ha de ser un expert en la seva obra. 
No es pot limitar a crear-la, sinó que ha de 
ser capaç de disseccionar-la: justificar la 
forma, l’estructura, l’existència de l’obra, 
relacionar-la amb la teoria i la història de 
la literatura. Això és una trampa. 

Primer, perquè és com si un psicòleg 
et demanés que t’autodiagnostiquessis. 
Tu expliques el que expliques o escrius el 
que escrius, i són els altres els que han de 
treure les seves conclusions i decidir si 
ets un psicòpata o un postmodern. A 
més, l’escriptor sempre és una mica cec 
davant del que fa, perquè quan ets al mig 

del bosc, el pots recórrer i admirar-ne els 
arbres, però mai no el podràs veure a vis-
ta d’ocell. L’autor no pot deixar de ser qui 
és, no pot deixar d’estar implicat en 
l’obra ni, per tant, de tenir-ne una visió 
esbiaixadíssima. 

Segon, perquè això acaba produint en-
trevistes aparents, però sense veritable 
sentit. El periodista pregunta i l’escrip-
tor ha de respondre com un oracle: ha de 
saber què defineix una bona novel·la o un 
bon conte (ai, les llistes, les enumeraci-
ons!), ha de tenir una opinió formada so-
bre el llenguatge inclusiu, ha de ser capaç 
de triar una obra preferida (només una, 
com!?), etcètera. És impossible que l’au-
tor pugui preveure totes les preguntes 
possibles, i sobre algunes (moltes) li cal-
dria reflexionar abans de respondre-les. 
Tanmateix, ha de respondre de seguida 
i diu el primer que li passa pel cap, que no 
és ben bé mentida, però tampoc no és del 
tot veritat ni és el que pensa, perquè en 
deu segons no pot elaborar el que pen-
sa. El resultat és que moltes entrevistes 
són una pantomima, un fingiment, i a 
més, l’autor corre el perill de quedar com 
un carallot. 

Tercer, perquè els escriptors el que 
han de saber fer és escriure, no parlar. 
Parlar no és la seva feina ni el seu talent. 
D’això Nabokov n’era molt conscient: és 
cèlebre aquella entrevista que li va fer 
Bernard Pivot on apareix llegint les res-
postes que havia esculpit a casa. 

Quart, l’escriptor no té per què ser un 
expert en literatura. És absurd demanar-
li que s’inscrigui en els corrents literaris, 
que tingui una opinió clara, documenta-
da, sistematitzada, acadèmica sobre la li-
teratura rural, sobre el decadentisme, so-
bre l’autoficció, sobre el Noucentisme, 
sobre la situació del sistema literari. Una 
cosa és llegir (i escriure), i l’altra és teorit-
zar. Conèixer el que s’ha fet abans és bo, 
però no sempre és necessari. De vegades 
el desconeixement dona una audàcia (te-
meritat?) que no es podria tenir sota el 
pes acomplexador dels genis del passat. 
En general, per escriure s’ha de llegir 
molt, però també depèn. Per escriure, a 
banda de tenir alguna cosa per explicar i 
una mirada interessant, s’ha de dominar 
la matèria primera amb què es treballa (la 
llengua), i aquest domini es pot aconse-
guir de moltes maneres: la més fàcil és lle-
gir literatura, sens dubte, però n’hi ha 
d’altres: estudiar, traduir, escoltar. En al-
tres arts, aquesta exigència no és tan mar-
cada. Penso, per exemple, en La Fura dels 
Baus, que en el seu moment van fer el que 
van fer des de la més absoluta ignorància; 
de fet, gràcies a ella. I no ens costaria tro-
bar artistes sensacionals que no coneixi-
en la història de l’art. Diu que Ibsen no 
llegia més que la Bíblia i els diaris. 

Exigir que l’autor tingui sempre a mà 
una pistola carregada de discurs implica 
una intel·lectualització de la literatura 
que a mi em sembla contraproduent per 
a la llibertat creativa i que imita una ope-
ració similar a la que es produeix en l’art 
conceptual: que el concepte o la idea aca-
bi sent més important que l’execució ar-
tística concreta. L’obra ha de funcionar 
per se, sense justificacions, tret que, com 
em temo, l’autore stia diventando parte 
integrante dell’opera letteraria. ✍

Carlota 
Gurt

Literatura i 
discurs: el perill 
de quedar com 
un carallot

Els escriptors el 
que han de fer 
és escriure, no 
parlar. Parlar 
no és la seva 
feina ni el seu 
talent. GETTY 
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