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L
a història vulgar considera que la pri-
mera desmitificació de l’heroi com a
arquetip la perpetra Cervantes
amb el Quixot. Però potser l’úni-

ca novetat substancial de Cervantes és
haver construït un nou arquetip con-
sistent amb la base essencial del dis-
tanciament humorístic, basat en el
trastorn mental del protagonista,
perquè l’humor és tan vell com la lite-
ratura, i ja en els temps dels clàssics
Plaute, Aristòfanes, Llucià de Sa-
mòsata i tants d’altres s’havien ocu-
pat amb eficàcia de posar en entredit
per la via satírica els tipus que encara
avui –tot i que, en termes de gruix de
la població, cada cop de manera menys
estesa– es consideren models de ma-
nera de ser i comportament. En els
temps antics, la sàtira afectava el con-
junt de l’obra, repartida entre els perso-
natges en funció de l’argument, i d’altra
banda, fins aleshores, la bogeria –en Hèra-
cles, en Aquil·les, en Èdip– havia estat un ele-
ment narratiu transitori, dramàtic i relativa-
ment efímer, i mai gratuït, ni espontani, ni ca-
sual, i mai, fins a Cervantes, no havia
conformat l’essència i la raó de ser d’un perso-
natge sostingudes al llarg de la seva peripècia.

Això té també relació amb la funció que
s’atorgava a la poesia en d’altres temps i en
la que se li atribueix ara, perquè en l’an-
tiguitat no es considerava que la bo-
geria substancial fos un valor que po-
gués exemplificar, per activa o per re-

activa, cap comportament humà. Que
la distinció i els límits entre la comè-
dia i la tragèdia –entre d’altres ele-
ments– conformin el mapamundi de
la literatura –i del pensament i l’art
en general– no ens fa oblidar que no
es tracta d’ens separats i autònoms,
sinó de cares d’una mateixa moneda,
amb insondables possibilitats d’inter-
canvi. La qüestió ha avançat fins a un
punt que no seria prudent, en termes
intel·lectuals, qualificar d’extrem, per-
què no sabem què ens espera en el fu-
tur (si és que hi ha literatura en el fu-
tur, i encara si hi ha futur). El model ac-
tual de l’heroi, tret d’iconografies molt
particulars, i generalment adreçades al
públic infantil i juvenil, és deutor de Cer-
vantes en primer terme, amb diverses
variants, ampliacions i pèrdues. L’heroi
homèric perviu en els còmics i en els jocs
virtuals, però desproveït de la seva dimen-
sió moral profunda, i reduït a l’aspecte lle-

nyataire.
Ni la literatura ni la societat són innocents,

ni ara ni mai. Les trampes, la tramoia, les
bambolines són a la vista de tothom, i ja és
quasi un subgènere el discurs que juga a mos-
trar-les, que juga a la seva relativitat, a la con-
fusió entre realitat i artifici, a l’intercanvi de
natura i de funcions entre una cosa i l’altra.
La relativitat de l’heroi actual, que sigui fe-

ble, ordinari, covard,
que l’estomaquin i
que fugi, tot forma

El crèdit de l’heroi
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C
ada cop hi ha més diaris
–blogs personals o gene-
rals– que ens arriben per
l’ordinador. I algunes edi-

torials i fins i tot empreses públi-
ques com la Biblioteca Nacional de
Madrid van anunciar, com a nove-
tat cultural per a les festes que aca-
bem de passar, la sortida al mercat
de llibres electrònics. Com que els
aparells no es poden vendre sols,
sense material, les editorials han
demanat els drets d’una colla de lli-
bres d’una colla d’autors per incor-
porar-los a l’oferta comercial. I
molts autors han començat a rebre
extensions dels seus contractes per
incloure-hi clàusules referents als
drets de difusió amb les noves tècni-
ques. Alguns autors s’han trobat,
sense avís previ, que alguns dels

Notícies per internet
seus títols més representatius es
poden baixar d’internet gratis. Ens
demanem si la SGAE no té res a dir,
ni a cobrar, sobre aquest acte que
sembla de pirateria. Tot plegat en
competència amb els diaris i llibres
de paper. Sembla el començament
d’una revolució que no sabem com
acabarà.

Les fotografies, el so i el movi-
ment dels filmets que incorporen
els nous diaris electrònics són una
competència atractiva per als lec-
tors. Als Estats Units, la baixada de
vendes d’alguns diaris ha sigut for-
ta, i alguns han reduït la publicació
a tres dies a la setmana. I el temps
que els usuaris d’internet dediquen
a les notícies ha pujat. L’augment és
sobretot de lectors joves. Ara, els

entesos esperen només l’entrada de
la publicitat per consolidar econò-
micament el fenomen. Tot i això,
encara hi ha camp per córrer, per-
què del temps total que els interes-
sats llegeixen notícies, el 96% ho
fan en edicions de paper, i només el
3% restant via web. I quan comen-
cin a demanar pagament, ja veurem
qui guanya. Els creatius de tecnolo-
gia, els futuristes i els cervells ciber,
no paren d’inventar. Tot depèn dels
continguts. De fet, ara mateix, i en
català o castellà, hi ha diaris que
ofereixen l’avantatge d’actualitzar
les notícies i els articles cada cinc o
deu minuts, i blogs personals on es
diuen unes coses difícils de llegir en
un diari habitual. I els jutges no di-
uen res contra insults, difamaci-
ons, mentides...

El risc és evident, tant per als
autors com per als lectors. Un altre
fenomen sorgit fa poc són els canals
de TV que tenen alguns diaris, amb
tertúlies diàries a hores punta d’un
color polític determinat i amb una
propaganda del diari de paper gaire-
bé escandalosa. Sembla que les tele-
visions públiques s’hagin quedat
només per als concursos, progra-
mes d’humor, serials i poca cosa
més. Com si les exageracions
d’aquests mitjans no demanessin
respostes i arguments ponderats. A
vegades, gràcies als missatges que
fan arribar els oients, les mentides
o els insults són greus. Potser seria
el moment de canviar de model per-
què segons com vagi tot plegat, no
hi haurà un moment tan dolç o pro-
teic com aquest.❋
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PARLEM-NE
Fabra, internacional

JOAN SOLÀ

L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

Elsnomsdelscòctelssovintneixend’uncapritx.Algunsacaben lexica-
litzant marques, com el Dry Martini. Són noms sonors –Mai Tai, Pisco
Sour,BloodyMary–quesemblenposseir l’elegànciadelsseusprimers
consumidors. O potser va anar al revés i els van triar per la seva sono-
ritatelegant,ambl’esperançaquetothomsen’empeltés.Fademaldir.
El mateix passa amb els combinats. La revolució cubana ens ha llegat
elsderomambcoca-cola,encaraditscubalibresocubates.Sihiposem
ginebra, el cubata pren el nom de raf, per la Royal Air Force britànica.
Anys enrere, em vaig aficionar al cacaolat amb conyac. En dèiem lu-
mumba,enal·lusióal líder independentistacongolèsPatriceLumum-
ba.Siel raf remetalsanys40,elcubalibre iel lumumbatenendatesde
naixement molt properes: 1959 (Revolució Cubana) i 1960 (Congo in-
dependent). La setmana passada vaig descobrir una particularitat lin-
güística d’Igualada. Quan demanen una vodka amb taronja, no en di-
uentornavís,sinóunapupuscaia.Laterminaciósonaalamarcadevod-
ka Moskovskaya, però els únics pupus que conec són els aperitius
homònims a Hawaii. Quin igualadí capritxós s’ho devia empescar?❋

Pupuscaia?

MÀRIUS SERRA

S
embla mentida que en tren-
ta anys de democràcia no ha-
guéssim pensat a fer conèi-
xer internacionalment una

de les figures més rellevants de tota
la nostra història. No hi havia pràcti-
cament res en llengua anglesa sobre
Fabra, el seu pensament i la seva
obra. És un gran esdeveniment que
finalment s’hagi cobert aquest buit. I
s’ha cobert amb la màxima dignitat.
La idea i l’impuls necessari per realit-
zar-la han sigut del professor Joan
Costa Carreras, de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Ahir es va pre-
sentar el producte a la dita universi-
tat: The Architect o Modern Catalan.
Pompeu Fabra (1868-1948). Selec-
ted writings, publicat per la prestigi-
osa editorial John Benjamins d’Ams-
terdam (2009). Unes 270 pàgines
distribuïdes així: presentacions
breus del rector de la UPF (Josep
Joan Moreso) i dels presidents de
l’IEC i de la Secció Filològica (Salva-
dor Giner, Joan Martí i Castells); prò-
leg, de Georg Kremnitz; pla general,
de Joan Costa; idea sumària sobre la
llengua catalana, de Joan Costa i
Alan Yates; Fabra, una vida al servei
de la lingüística aplicada, de Joan
Costa (biografia, ideologia, obra gra-
matical, lexicogràfica i de traductor,
bibliografia); presentació de l’edició;
antologia de textos de Fabra (59 tex-

tos, 43 dels quals procedents de les
Converses filològiques); índex de
noms i de conceptes.

La traducció de tot el conjunt ha
anat a càrrec d’Alan Yates, que al
llarg de vuit pàgines explica els en-
trebancs (històrics, contextuals, es-
trictament lingüístics, sociolingüís-
tics) que ofereix una obra d’aquesta
naturalesa i les estratègies que s’han
adoptat per fer assequible a un lector
internacional una obra que en gran
part tracta de detalls concrets del ca-
talà o s’hi basa. Tot plegat, doncs,
una obra rodona, simplement, i mà-
ximament satisfactòria.

En efecte, ja era fins i tot escanda-
lós que un (socio)lingüista d’una
«qualitat tècnica» de primera magni-
tud i que va ser «el capdavanter de
més interès i més modern» en socio-
lingüística fos pràcticament incone-
gut en els fòrums internacionals
d’aquesta darrera ciència. Ho diu i ho
lamenta Kremnitz (un dels sociolin-
güistes europeus més reconeguts) en
el seu pròleg erudit i clar. En el qual
explica dues coses més: que Fabra
participava de la idea que l’ésser
humà és per naturalesa monolingüe i
per tant li cal optar per una llengua; i
que el nostre autor, defensor sistemà-
tic de la unitat de les diferents parles
del català, rebutjava tanmateix la
«il·lusió occitana» (prenent el títol del

gran llibre d’August Rafanell, 2006)
de la unió entre occità i català. L’as-
pecte sociolingüístic consisteix en la
«convicció que els fenòmens lingüís-
tics són també fenòmens socials»
(com va recollir el títol d’un llibre de
Francesc Vallverdú, 1973): l’èxit po-
pular de les Converses és degut en
gran part a aquest pensament, com
ho és el compromís cívic de l’autor.

Larestad’introduccionsposenel
lectorenconeixementdelstretshis-
tòrics i lingüísticsmésrellevantsdel
català.Troboimportantqueel llibre
nos’hagi limitataserunaantologia:
maimésnohihauriahagutunaopor-
tunitatcomaquestaperdifondre
aquestsaspectes,quesónessencials
peraunlectorquehagid’entrarenel
temps,enl’entornpolític icivil ienla
tascadel’autor.Nomésformulariaun
lleuperòal’antologia:el fetqueunade
lespecesméscontundents, la intro-
duccióalDiccionariortogràfic
(1917),s’hagireproduïtsenseelsdos
quadresenquèFabracomparasis
llengües(llatí,cast., it., fr.,angl. icat.).
Llàstima!Tirem-hiterraasobre: la in-
tel·ligència i laperíciaambquèeltra-
ductoraclareix,ambunabrevetat
magistral,elsdetallsdelstextossu-
pleixenambescreixqualsevoldesig
quepuguisemblar incomplert. I totes
les introduccionsestaninterrelacio-
nadestambédemaneraadequada.❋

DANIEL BOADA

part de la dissolució de distincions essenci-
als. A quin model de ciutadania correspon
l’heroi actual? Una possibilitat és que la so-
cietat s’hagi dissociat de les expressions ar-
tístiques (que ara interessen una minoria),
i que els ciutadans busquin i trobin models
de comportament en d’altres àmbits, de
discurs i casuística diferents dels de la lite-
ratura però potser en els termes i el fons no
tan allunyats.

En qualsevol cas, quan l’heroi és un model
amb el qual el lector –o l’espectador, o el ju-
gador– ha d’identificar-se, hi ha dues possi-
bilitats extremes: el model Admet i el model
Hèracles, o sigui allò que som de debò i allò
que ens agradaria ser. De fet és allò que dis-
tingeix les inclinacions de les personalitats
adultes de les infantils, o simplement de les
criatures. El model mixt és el més exitós,
com quasi en tot: tots som Admet però en
un moment donat juguem a ser Hèracles, i
en alguna circumstància fins i tot triomfem.
En termes estadístics és inhabitual, però no
impossible. És en nom del realisme que l’he-
roi és vulgar i s’equivoca, que les coses no li
surten bé i que comet baixeses. La credibili-
tat és a un plat de la balança, i en l’altra hi
ha la gratificació en els deliris il·lusoris. Joy-
ce va tancar el cercle homèric passant pels
medievals i per Cervantes –i per Sterne–, i
ara vivim en una mena d’eclecticisme on tot
sembla possible, però al cap i a la fi ja és un
gran triomf si tan sols és.

En els temps dels llibres de cavalleries,
les històries també eren realistes en certa
manera, perquè també tenien en compte el
públic lector, format en essència per nobles
(i per eclesiàstics, alguns dels quals tampoc
no eren estranys a l’espasa). Per això, pot-
ser el mecanisme no ha canviat tant com
ens semblava: l’heroi actual reflecteix el
comportament amb què millor es pot iden-
tificar el públic lector. I si a l’adult no li
agrada la vida que viu, sempre es pot refugi-
ar en el manga. O en els clàssics.❋
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