
quests dies que se sent parlar tant
de la sort de la llengua catalana, i
sobre el seu futur, m’ha vingut a la

memòria –santa memòria!– un passatge
del Gargantua i Pantagruel. La cita és en la
segona part del volum de Les Millors Obres
de la Literatura Universal, Pantagruel, Rei
dels Dipsodes. En aquest passatge, Rabelais,
per boca de Pantagruel fa el següent co-
mentari: “Ens convé parlar segons el llen-
guatge corrent; i, com deia Octavià August,
que cal evitar els mots abandonats amb
tanta diligència com els patrons dels vaixell
eviten els esculls.”

M’he recordat d’aquesta sentència per-
què em sembla que ve al cas sobre la mena
de llengua que hauríem d’emprar aquells
que pretenem dirigir-nos als altres perquè
ens llegeixin. Xavier Pericay, a Filologia ca-
talana. Memòries d’un dissident, declara
que ell, en relació a foteses com ara la llen-
gua –el català en concret– i la raó perquè
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Traïdors o idiotes?
existeixin una colla d’individus que se’n
sentin fidels, ha decidit “no sacrificar-se
més per la pàtria” (llengua inclosa), ja que
conclou: “Ni sóc dona, ni sóc de classe bai-
xa, ni sóc de nació oprimida.” Aquí, com el
lector se n’adonarà, parodia gratuïtament i
de manera grollera un vers de Maria Mercè
Marçal, poetessa a qui la coneguda militàn-
cia en les tres mencionades causes deu mo-
lestar-lo, o fastiguejar-lo, molt. Això pensa
Pericay, i ho corroboren Ivan Tubau, Fran-
cesc de Carreras, Félix de Azúa, etcètera, a
més d’altres intel·lectuals nascuts a Catalu-
nya a mitjans del segle XX. És evident que-
no han llegit Rabelais amb prou atenció.

Una qüestió peluda
I ara, no sé per quina fortuïta correlació, em
pregunto si caldria considerar què deu ser
més profitós per a un país, un traïdor o un
idiota? Qüestió peluda. Un traïdor (amb to-
ta la seva càrrega d’èpica) se suposa que ac-

tua contra els interessos del país (d’aquell
que la majoria considera el país del traïdor).
Un idiota, quan toca temes de país, sol ven-
dre’ns duros a quatre pessetes; o sigui, actua
amb interès propi o pretén demostrar ser
més viu que els seus conciutadans. Aquí do-
nem per suposat que un país té interessos
–encara que sembla que hi ha gent que ho
nega–. Per exemple, així ho feia l’exdirector
de l’ABC a Catalunya, el senyor Maruenda,
quan assegurava que la pàtria (nació, país)
no existeix, que el que existeixen són els in-
dividus. I amb aquest exabrupte dóna per
redimida la seva humanitat liberal.

Negar l’existència del país
Tornant a la qüestió del traïdor: si els indivi-
dus (admetent-ho) que conformen un país
tenen interessos, aleshores s’ha d’entendre
que un traïdor actua contra aquests interes-
sos, oi? Però el senyor Maruenda no ens ex-
plica per què treballava per a un periòdic
patriota (això és el que representa l’ABC en
relació a Espanya, oi?). Així doncs, el tra-
ïdor, si més no, parteix de l’existència del
país. En canvi l’idiota és capaç de negar
aquesta realitat: els interessos comuns dels
individus del país i la seva existència –la del
país–, com assegura Arcadi Espada quan ens
garanteix la inexistència de Catalunya. Ergo,
sobre el senyor Espada, i la comparsa d’in-
tel·lectuals que l’acompanyen, podem pre-
guntar-nos amb tota autoritat quin rol creu-
en que se’ls adequa més, el de traïdor o el
d’idiota?

Cal afegir, en el seu càrrec, que totes dues
categories d’individu, al llarg de la història,
han intervingut en grans decisions de la hu-
manitat. Entre nosaltres tenim el cas del
prolífic senyor Gregorio Moran –l’articulis-
ta–. Aquest senyor aposta pels traïdors, els
quals exalça a la categoria d’“el motor histò-
ric mes valuós de la humanitat” perquè, se-
gons ell –i els autors d’un documental que ell
ha vist, signat per Richard Copans–, “són els
que trenquen amb el que la pàtria, la societat
i el que l’estat esperen d’ells” (La Vanguar-
dia, 8-XII-2007). Bé, ja és una resposta. ❋

Q
Què és més
profitós per a
un país, un
traïdor o un
idiota?

Xavier Pericay ha fet mofa d’uns versos de
Maria Mercè Marçal per carregar contra el
català. / MIQUEL ANGLARILL
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i avui us voleu desempallegar
d’aquesta salmòdia enganxifosa de la
hispanitat aneu al teatre. A La Seca-

Espai Brossa, concretament. Correu-hi a
veure i escoltar Acorar, del manacorí Toni
Gomila, un espectacular monòleg bastit al
voltant de la mallorquinitat que us farà riure
i pensar fins a la commoció. Xalareu escol-
tant la lletra i la música de la rica parla ma-
llorquina amb un fil conductor tan tel·lúric

S
Acorar?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

com la matança del porc. Acorar, de fet, és el
verb que descriu la mort de la bèstia “tras-
passant-li el cor” amb una bona fitorada
abans de capolar la carn i penjar les sobras-
sades al secador de les golfes, a la perxada.
Gomila va escriure la peça i la interpreta en
estat de gràcia, reproduint la parla de padri-
nes i acoradors al servei de reflexions d’abast
universal. La llengua, sa llengo, hi és omni-
present, entre noltros i nosaltres. Fins i tot

reparteix un interessant glossari amb el pro-
grama de mà. De totes les paraules que sur-
ten a l’obra n’hi ha dues que sobresurten.
Acorar, esclar, però també mestrança, una
varietat de mestria del qual només l’Alco-
ver-Moll manté l’acepció cabdal de “Mescla
habilidosa, adulteració (Igualada, Mallor-
ca)”. L’única possibilitat d’aconseguir que la
sobrassada no es torni blanca és, al capda-
vall, aplicar-hi mestrança. ❋




