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Amb això de les xiulades hem triom-
fat. No vull dir només respecte a fer-
ne (almenys això no ens ho poden 

impedir, ni els d’aquí ni els d’allà, malgrat 
que les intentin silenciar, tant els d’aquí 
com els d’allà) sinó a com referir-nos-hi. 
Les xiulades ja són moltes més que les pi-
tades, almenys les que es fan en llocs com el 
Camp Nou. Els mestres de les retransmis-
sions de futbol (amb Puyal al capdavant) 
han reeixit a l’hora de fixar un lèxic català 
propi en aquest àmbit, i els àrbitres sempre 
xiulen el final dels partits amb aquest ins-
trument (del dimoni) anomenat xiulet.   

No hem fet tanta sort amb un altre pito, 
el dels cotxes. Amb el diccionari a la mà no-
més en podem dir clàxon, una paraula que, 
amb aquesta forma, no la podem sentir gai-
re propera. De fet, és un anglicisme: ve 
d’una marca registrada, Klaxon, que és la 
firma nord-americana que fabricava aques-
ta botzina, que, al seu torn, s’inspirava en el 
verb grec que vol dir ressonar.  

Per extirpar paraules tan introduïdes en 
la llengua popular (i utilitzades per molts es-
criptors), com pitar o pito, cal trobar alter-
natives incontestables i que arrelin, i no 
sempre és fàcil. Em veig amb cor d’anar con-
vencent parlants que clàxon sona cool (pot-
ser vintage, també, no?) però encara ens cal-
dria trobar una paraula per al so que emeten 
els microones (i les rentadores i els renta-
plats i no sé quants electrodomèstics més!) 
quan acaben el que els hem demanat que fa-
cin. No sembla viable dir que xiulen, oi? 
Emeten avisos sonors? Potser sí, però això 
no és un terme, és més aviat una definició. 
Fan un sorollet? Massa genèric i polisèmic. 
Fan pit? De fet, pito sembla que ve de l’ono-
matopeia pit. I que està molt introduït en-
tre nosaltres és indubtable, perquè l’hem 
catalanitzat fonèticament i és el protagonis-
ta de moltes frases fetes i expressions popu-
lars. O és que no us han pres mai pel pito del 
sereno? Els que ja no hem vist serenos en ac-
ció comprenem perfectament l’expressió i 
ja ni tan sols pensem en l’objecte! ¿En el 
llenguatge planer d’estar per casa no podem 
dir, doncs, que la rentadora pita? ✍ 

Quan ‘xiular’ no 
acaba de ‘pitar’

Cagada l’hemus

Opinió

Les escoles d’escriptura tenen mala 
fama en certs cercles, que les fiquen 
totes en el mateix sac (error), en fan 

escarni i les acusen tàcitament de ser el 
planter de la plaga d’obres llegidores pe-
rò prescindibles que inunda el mercat. 
Això no obstant, les escoles d’escriptura 
estan plenes a vessar i n’hi ha un fotimer. 

La qüestió no és si es pot aprendre o no 
a escriure. Al capdavall, tot es pot apren-
dre. Que puguem aprendre a tocar el pi-
ano o a jugar a escacs no significa que pu-
guem aprendre a compondre com 
Beethoven o a jugar com el Magnus 
Carlsen. Per tant, pots aprendre a escriu-
re, però no pots aprendre a ser un premi 
Nobel. Convindria, doncs, reformular la 
pregunta perquè, en el fons, el que voldri-
es saber no és si pots aprendre a ser un fu-
tur Coetzee (és obvi que no), sinó si les es-
coles d’escriptura tenen cap utilitat i per 
què hi hauries (o no) d’anar. 

Donem un cop d’ull als inconvenients. 
Anar a una escola d’escriptura implica ne-
cessàriament relacionar-se amb altres espè-
cimens com tu, tocats per la dèria d’escriu-
re. Aquesta relació implica haver de llegir i 
opinar sobre els textos dels altres. I solen ser 
dolents. Molt. Perquè tots n’esteu aprenent 
i perquè el talent literari és tristament escàs. 
El pitjor, però, i al meu parer imperdonable, 
és el drama de la llengua, l’instrument bà-
sic per escriure: els alumnes sovint tenen un 
coneixement pobre o fins i tot nefast de la 
llengua, i així no es pot aprendre a escriure; 
seria com voler posar en òrbita una estació 

espacial sense tenir coneixements de física 
ni de matemàtiques. Pensar-se que bastarà 
amb saber sumar i restar, o ni això. A sobre, 
algunes escoles parteixen massa del model 
americà, que pot ser molt convenient per a 
alguns caràcters però també del tot contra-
produent i ineficaç per a d’altres (sigui com 
sigui, mal tampoc no et farà). A sobre, els 
professors tenen molts alumnes i poc temps, 
i ens podem imaginar que no deuen estar 
gaire ben pagats (¿queda algú ben pagat en 
aquest món?). Per tant, de vegades no et lle-
giran amb tota l’atenció que necessites i que 
vols (tu la vols tota, esclar). Per últim, ves 
alerta, algunes escoles propicien l’addicció i, 
en lloc d’empènyer els alumnes a volar i a 
treballar sols (perquè escriure és escriure 
sol), fomenten una tutorització intermina-
ble i perniciosa. 

Així, ¿què en pots treure d’una escola 
d’escriptura? 

Per damunt de tot, una cosa imprescin-
dible: recursos i tècnica, des dels narradors 
o els diàlegs fins a la importància del ritme o 
l’estructura d’una novel·la. Tot això, potser 
diran alguns, ho pots deduir sol si has llegit 
una mica; sí, esclar, també et podries inven-
tar la fideuà sense mirar cap recepta, però si 
algú t’ho explica de manera sistematitzada 
és probable que arribis abans a cuinar una 
fideuà amb cara i ulls. Aprendre la teoria per 
després poder carregar-te-la amb coneixe-
ment de causa. Vet aquí. La fideuà de trom-
petes de la mort, l’espuma de fideuà, etc. 

En segon lloc, t’ajudarà a consolidar 
l’hàbit d’escriure –que diria que és el pri-
mer que cal per arribar a escriure: escriu-
re– perquè t’hi obliga; de fet, perquè tu t’hi 
obligues i t’hi compromets amb l’argu-
ment insuperable dels diners que t’hi has 
gastat. I diràs: però si m’hi han (he) d’obli-
gar, malament. Potser necessites obligar-
t’hi perquè tens pànic de fracassar. 

Més motius per anar-hi: perquè ara que 
tindràs companys amb la teva mateixa 
fal·lera podràs deixar de fotre la tabarra 
a la parella i als amics, perquè per fi algú et 
llegirà amb ulls crítics i professionals, per-
què llegint els altres aprendràs a llegir mi-
llor i a ser més rigorós (llegir genis és im-
prescindible, però acomplexa; llegir coses 
fluixes ajuda molt a prendre consciència 
d’on falles perquè en els altres hi veus més 
clarament defectes propis). 

Així que si vas a una escola no en sor-
tiràs ni remotament amb un premi Nobel 
sota el braç, ni tan sols amb el Premi Lite-
rari del Teu Poble, però sens dubte seràs 
més bon escriptor (o menys mal escrip-
tor) del que eres abans. ✍
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