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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

Les llengües de la UE
bra de divulgació extraordinària
que només pot escriure un entu-
siasta i savi de la diversitat lingüís-

tica com és Jaume Corbera. La lectura del
text porta de seguida a descobrir que l’Euro-
pa lingüística és molt més complexa del que
sembla: permet descobrir la realitat dels
parlars caixubis, sòrabs, eslovens i pomacs,
tots prou llunyans, però també mostra la vi-
da de les llengües de la branca romànica, per
exemple, totes ben pròximes a l’entorn de la
nostra comunitat catalanoparlant. Per a tots
els parlars se’n dóna informació geogràfica,
històrica i lingüística i, si hi escau, s’esmen-
ten les relacions d’aquests parlars amb els
parlars catalans, amb dades actuals (fins al
2010) i sempre ben documentades.

O Una singularitat que cal tenir
en compte és que de cada grup
de parlars se’n pot sentir i llegir
una mostra. Així, el llibre recull
com a mínim una cançó de cada
grup de parlars i la traducció en
català, ni literal ni literària sinó
“en català correcte, al màxim de
respectuós amb el text original”.
En un CD adjunt es recullen to-
tes les cançons, en què, en gene-
ral, la veu destaca per damunt
de l’acompanyament musical.
Corbera ens convida a jutjar si
els parlars del nord d’Itàlia són o
no són “dialectes italians”, si el
galó, el picard, el normand i el

való són “dialectes del francès” o
són una altra cosa. Al capdavall,
Corbera afirma que Europa és
diversa en essència i única en ci-
vilització i per això la Unió Eu-
ropea com a projecte polític té
tant de sentit, “sempre que hi
hagi un respecte per aquesta es-
sència inicial de diversitat”.

A parer meu, un aspecte mi-
llorable és la presentació dels
mapes, a vegades poc nítids i
massa densos, així com la jerar-
quia de l’índex que, amb àrees,
parlars, branques i grups, po-
drien haver-se distribuït d’una
manera més transparent. ❋
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i ha moltes maneres de di-
ferenciar els escriptors.
Una és que hi ha autors

que escriuen pensant que darrere
d’un llibre hi ha d’haver un lector
–si pot ser, molts– i altres l’aposta
dels quals és plasmar el seu món au-
tista i, si hi vols pujar, bé, i si no,
també. Això sí, tant uns com altres
volen vendre molts llibres, no ens
enganyem. Tant una opció com l’al-
tra són fantàstiques per al lector si el
llibre resulta ser un rellotge que sap
tocar hores. I si l’artesà està inspirat,
bingo!

Care Santos escriu sense perdre la
noció que un llibre ha de comuni-
car, ha d’establir una mena de com-
plicitat, ser l’emissora de la música
que buscaves. Estima els llibres, es-
tima els lectors, estima el seu món
–el literari i l’altre– i és honesta en la
feina artesana i creativa de fer un lli-
bre. No hi ha cinisme en el seu plan-
tejament. I els seus llibres estan ben
escrits, amb diferents nivells de vol,
amb qualitat de pàgina. L’aire que
respires no n’és una excepció.

Més enllà de l’argument, aquesta
novel·la és un cant d’amor als llibres
i a Barcelona com ho podria ser L’ombra del
vent, per exemple. I aquests dos aspectes, gai-
rebé subgèneres, són autocomplaents per de-
finició i finalitat. I, per tant, s’aspira a un
enorme potencial de lectors que busquen el
que trobem. Una mirada enamorada a la seva
ciutat. Als llibres com a religió i refugi de la
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Llibres que estimen lectors
que estimen llibres

NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

vida. I així, els lletraferits, bibliòfags, que es-
tem tan desenfocats de la realitat quotidiana,
ens veiem reflectits en llibres com el de Care
Santos, convertits en herois, dandis en un
món de bàrbars.

En L’aire que respires, Care Santos estruc-
tura la novel·la en dos nivells temporals. En el

present, la Virginia acaba d’heretar
el negoci familiar, la llibreria de vell,
Palinur. La seva amiga, que ens ex-
plica la història, alter ego de l’autora i
dels lectors, és una escriptora d’èxit.
La Virginia entrega a aquesta uns
papers que el pare havia deixat clas-
sificats. L’altre nivell ens fa retroce-
dir fins a la invasió napoleònica,
amb una trama d’aventures al vol-
tant de la recerca d’un llibre que va
formar part d’una de les bibliote-
ques més excèntriques de la Barcelo-
na de la seva època. Això ens serveix
per assistir a la transformació de la
ciutat cap a la modernitat amb l’en-
derrocament de les muralles i el nai-
xement de la popular Rambla.
    Care Santos crea un univers am-
biciós i complex on es barregen gè-
neres i ambients, amb molt d’ofici i
també de talent. Intercala docu-
ments, feina de documentació servi-
da al punt, diàlegs, bon ritme i un
desenllaç que deixa bon gust de bo-
ca. El que més m’agrada, però, és la se-
va ambició i el preu que hi paga. Santos
s’arrisca que, de tant en tant, l’atracció
del món que recrea del segle XIX faci
decaure la trama, que la quantitat de

personatges demani un esforç al lector. Tot això
fa que la novel·la no sigui tan rodona i accessible
al lector mitjà –sigui això el que sigui– com la se-
va i anterior novel·la d’èxit, Habitacions tanca-
des. D’acord. Però indica les ganes de l’autora de
fer arribar més alt i més lluny la seva literatura. I
això sempre és una bona notícia. ❋
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