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L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

El govern japonès ha aconseguit aturar la prohibició de pescar tonyi-
nes.Més de lameitatde la ingentquantitatde tonyinaque es cruspeix
el poble nipó prové de la Mediterrània, de manera que la decisió de la
Unió Europea havia generat més expectació a Tòquio que no pas el
retorn de Nakamura. Al capdavall, potser per por de la reacció d’una
economia tanpoderosa, laUnióEuropeaha fetmarxaenrere inon’ha
prohibit la pesca. Ara per ara, la tonyina es continuarà extingint a les
nostres aigües perquè els japonesos en puguin gaudir a taula. Doncs
que els aprofiti. N’hi hauria per atonyinar-los. Dos dels sinònims del
verbatonyinar tambéremetenaaliments: estomacar i fuetejar.Nocal
assistir a la tomatina de Bunyol per imaginar un tomàquet exercint de
projectil. En el cas del fuet (del llatí fagus, faig, les branques del qual
devien servir per fer tralles), l’embotit en pren el nom per imitació for-
mal. Per la seva banda, la mutació verbal de la tonyina en un verb tan
violent com atonyinar prové del fet que, un cop capturades les peces
amb una xarxa anomenada almadrava, cal rematar-les a cops. De fet,
almadrava en àrab ja vol dir “lloc on es donen cops”.❋

Atonyinar?

MÀRIUS SERRA

Q
uan diem que avui anirem
a veure els avis volem dir
l’avi i l’àvia. I quan a l’escola
ens diuen –o ens deien–
que els pares han de reco-

llir els nens a partir de les cinc, volen
dir el pare o la mare (o algú altre) i el
nen o la nena o els nens o les nenes.
Si un decret, una llei o un anunci es-
menta una plaça de professor d’an-
glès o de conductor d’autobús, vol dir
de professor o professora, de conduc-
tor o conductora. El català té parau-
les masculines o femenines però no
en té per designar l’un o l’altre sexe
indiferentment, i per a aquesta fun-
ció indistinta recorre al masculí, i el
context aclareix el possible equívoc
en la immensa majoria de casos. En
aquest segon cas diem que el gènere
masculí és el gènere no marcat. En
canvi, el femení només es refereix al
sexe femení i és el gènere marcat o
singularitzat.

Claríssim, fins aquí. Però les coses
humanes no són només filologia (gè-
nere, gramàtica, lògica): són també
recursos per singularitzar o dissi-
mular o anul·lar. Anys enrere, quan
anàveu a demanar qualsevol cosa a
l’administració, omplíeu uns fulls
preimpresos que feien generalment
així: «El Sr. --- / Nascut a --- / Domici-
liat a ---». Les dones, furtivament,
com qui tem alguna cosa (aleshores

no se sabia mai…), hi afegien una a
(Sra., nascuda...); fins que van co-
mençar a reivindicar la seva visibili-
tat en els papers, com en la vida pú-
blica en general. I aleshores els pre-
impresos simplement van dir (i
mireu si era fàcil!) «Nom i cognoms --
- / lloc de naixement --- / Domicili ---».
Només que aquesta solució no es po-
dia aplicar amb la mateixa facilitat a
tot arreu on calia. (En una novel·la,
en un diari, els problemes són mí-
nims o inexistents.) Per exemple,
no era aplicable en un escrit que par-
lés de el responsable d’un nen o en
un anunci de concurs per a una pla-
ça de professor d’anglès o en una llei
que es referís en general a els tinents
d’alcalde o en el rètol del despatx
d’una senyora que exercia la funció
de «cònsol». Aleshores hi va haver
partidaris (o potser més sovint par-
tidàries) de «solucionar» d’una ma-
nera o altra tots els casos de pre-
sumpta ocultació de les dones. I va
començar una guerra entre aques-
tes persones i les que veien que el riu
s’havia desbordat i que tots plegats
ens havíem enfangat.

En efecte, per a molts casos es pro-
posava de substituir el masculí per
una paraula genèrica o per un col·lec-
tiu: la persona responsable (en lloc
de el responsable), el professorat (en
lloc de els professors). Però la perso-

na responsable es confonia amb el
contrari de la persona irresponsa-
ble, i no podíem pas dir que convocà-
vem dues places de professorat. D’al-
tra banda, si no volíem dir cònsol,
masculí, hauríem de dir consolessa o
bé cònsola: però el primer femení so-
nava una mica a jocs florals barats
(com poetessa) i el segon es confonia
amb el moble; igual que una crítica
d’art confon la persona amb el fet o la
funció. De vegades la tibantor aug-
mentava i certs col·lectius exigien re-
dactats impossibles com ara (en uns
estatuts) «Set membres seran pro-
fessores funcionàries doctores o pro-
fessors funcionaris doctors i les o els
elegiran les companyes o companys
de la facultat». L’autoritat, ofuscada
com tothom, tirava pel camí alesho-
res més «polític» d’afavorir la visibili-
tat. I la guerra ha continuat, sorda o
desfermada. Fa quinze dies el depar-
tament de Lingüística General de la
Universitat va convocar un col·loqui
sobre la qüestió. S’hi van inscriure
gairebé tres-cents professionals pre-
ocupats pel tema, que és lingüístic
però també social, com han vist. S’hi
va dir més o menys el que hem resu-
mit i es va nomenar una comissió
perquè, amb l’experiència acumula-
da per tothom, facin propostes pràc-
tiques assumibles, racionals. Els de-
sitjo molta sort.❋

DANIEL BOADA

potser filosòfica, gaire més enllà d’aquests
seixanta anys.

Deia Borges que les visions d’una mise en
abîme, expressió que per cert devem a Gide,
tant si són visuals com literàries, a les quals ell
es referia, desassosseguen el lector perquè
obren la possibilitat que si jo puc contemplar
un personatge que en la representació –i en la
seva realitat– en pot contemplar un altre, i
aquest altre pot contemplar-ne un tercer i així
successivament, jo mateix puc ser l’objecte de
la contemplació d’algú altre des d’una dimen-
sió superior a la meva, operació per cert ja insi-
nuada per Lewis Carroll en un to no per jocós
menys inquietant. Ergo, saltant per sobre de la
dimensió figurada de l’observació de Borges,
veure’ns a nosaltres mateixos, les coses que es-
crivim, les que diem, en termes de dimensió fi-
gurada –en aquest cas una figuració tan real
com la que a nosaltres ens presenten Virgili,
Camus i qualsevol altre que vulguem invocar–,
arribaria a asserenar-nos si no fos perquè no és
la filosofia ni la moral la matèria subjecte de fi-
guració, sinó tot el que som capaços de fer des
de la creació intel·lectual, cada cop més remot,
més llunyà d’allò que els qui viuen en diuen
vida real, i per tant, de la mateixa manera que
Camus va veure la dicotomia entre l’època de
la negació i l’època de les ideologies, ens envia
per sempre i de manera definitiva a l’època de
la incomprensió, o sigui de la pèrdua.

Malgrat que ara semblin idealitzats –en po-
sitiu o en negatiu, depèn per qui o des d’on– pel
seu pretès idealisme, els joves dels temps en
què aquest cronista era jove solien dir que la
salvació col·lectiva era tan problemàtica i re-
mota que cadascú tenia el deure amb ell ma-
teix i el deute amb la comunitat de procurar-se
la salvació individual, que podia obtenir de l’ac-
titud davant de la vida, per una obra científica
o artística, pels sentiments i el sexe, per mol-
tes i diverses coses tret de l’única que ara sem-
bla important, o sigui fer-se ric. Per cert, i ho
sento, com poden comprendre els parlo de sal-
vació en un sentit figurat.❋


