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 ell però, així i tot, el tuitaire es
fica a la conversa i diu a Ada Co-
lau per què escriu en català ja
que els tuits es veuen a tot Es-

panya i, per tant, els hauria d’escriure en
espanyol per educació, però sense tenir
en compte que, de fet, on es veuen és a
tot el món que, des d’una perspectiva ab-
solutament imparcial, està científica-
ment demostrat que és una mica més
gran encara que Espanya; la cantant co-
lombiana Shakira ha incorporat al seu
proper disc la cançó Boig per tu, en la
llengua del seu marit, de la família dels
seus sogres i del país on viu, al costat d’al-
tres cançons en anglès, fet que ha com-
portat tota una pluja d’insults barroers,
racistes i xenòfobs, per part de multitud
de ciutadans espanyols, rabiosos no pel
fet que canti en anglès, llengua que acos-
tumen a ignorar, sinó per la utilització
del català, llengua que figura que és espa-
nyola; una jutgessa canària, aprofitant
la data del 23-F, ha retirat la custòdia
d’una filla a una mare resident a Catalu-
nya, on treballa i on la nena està integra-
da amb normalitat, adduint que la pre-
sència del català a la societat on viu és un
factor perjudicial per a la criatura, motiu
pel qual ha decidit deixar la xiqueta en
mans del pare, que es troba sense feina,
però això sí, resident en un lloc on la llen-
gua ambiental és el castellà, si bé no s’ha
aclarit si la sentència hauria estat la ma-
teixa cas que la mare, en comptes de tre-
ballar a Mollet del Vallès, tingués la feina

A a Nàpols, Orleans o Cambridge; un grup
de fotògrafs espanyols es queixen amb
contundència a l’empresa Google pel fet
d’incorporar el català en una publicitat
d’aquesta empresa, en la qual també hi
era present la seva llengua; una senyora
truca irada a una empresa del sector ali-
mentari, des d’una ciutat espanyola, per
haver descobert que, en un producte de
consum habitual, entre altres llengües
hi ha la catalana, però tot es tranquil·lit-
za en comprovar-se que es tracta d’una
falsa alarma, que l’empresa en qüestió,
radicada a Catalunya, no fa res en català,
i que l’idioma sospitós detectat és portu-
guès, circumstància que no provoca cap
mena de rebuig, malgrat no tractar-se
d’una llengua espanyola, i sí un gran
alleujament; el govern espanyol obliga la
Generalitat de Catalunya a assumir amb
diners públics l’ensenyament persona-
litzat en castellà dels infants la família
dels quals ho demani, estenent la mesu-
ra lingüística a tota l’aula, no respectant,

però, la mateixa iniciativa al País Valen-
cià i a les Balears quan l’idioma sol·licitat
és el català; la cadena televisiva 13TV, de
la conferència episcopal espanyola, es
dedica a promoure l’odi ètnic contra els
catalans, l’insult i la mentida, aportant-
hi el doble de recursos dels destinats a
l’acció social, a través de Càritas; una as-
sociació asturiana comunica per carta
l’anul·lació d’unes reserves d’hotel a Ca-
lella, atès que la població està situada a
Catalunya, circumstància que els havia
passat per alt en el moment de la reser-
va; com és tradicional de cada any, una
comparsa del carnaval de Cadis insulta
Catalunya qualificant el poble català de
patán i de mierda dictador, en retrans-
missió directa per televisió, enmig de les
rialles del públic; aprofitant el 75è ani-
versari del final de la guerra i el triomf
del nacionalisme espanyol sobre la de-
mocràcia, diversos periodistes obsessio-
nats amb Catalunya recorden en els mit-
jans habituals, que són quasi tots els es-
panyols, les paraules d’un compatriota
seu sobre la necessitat de bombardejar
periòdicament el Principat; són ja recur-
rents les acusacions de nazis adreçades
als catalans per nacionalistes espanyols,
malgrat que qui s’entrevistà amb Hitler
fou Franco i l’afusellat va ser el president
Companys, lliurat pels nazis als fran-
quistes; segons els bisbes espanyols, la
independència atempta contra un bé
moral superior que és la unitat d’Espa-
nya; diu un ministre que
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Fer

oni Sala acaba de treure el seu quinzè
llibre de narrativa, la novel·la Els nois

(L’Altra, 2014); i m’atreviria a dir –havent
llegit 13 de les obres anteriors– que és la
millor cosa que mai ha escrit: un tros de
prosa farcit d’emoció i reflexió i d’imatges
impactants i de personatges tan escruixi-
dorament autèntics com la Catalunya
agroindustrial, econòmicament devasta-
da, que Sala descriu amb una mala llet tan
entusiasta que arriba a ser tonificant. Algú
m’ha dit que hi ha crítics professionals que
hi estan d’acord, però jo no ho sabria pas:
fa més d’una dècada que no en llegeixo
cap. I Sala, justament, és un autor que ha
patit més del compte a mans dels crítics,
alguns comentaris dels quals sobre novel-
les, com ara Rodalies o Provisionalitat, han
estat d’una impertinència que fa caure de
pompis. I vet aquí una diferència de debò

entre Anglaterra i Catalunya: mentre que
aquí es tracten els veredictes dels crítics
amb una certa veneració, al país on vaig
néixer, l’actitud envers els ressenyistes a
sou –que no s’han de confondre pas amb
els periodistes literaris ni els estudiosos
ídem– és més aviat ambigua. Vet aquí, per
exemple, el dramaturg Christopher Hamp-
ton: “Demanar a un escriptor què en pen-
sa, dels crítics, és com preguntar a un fa-
nal què en pensa, dels gossos.” Segons
l’escriptor irlandès Brendan Behan, els crí-
tics “són com els eunucs en un harem: sa-
ben què fer però són incapaços de fer-ho”.
I Kenneth Tynan, tot i ser crític de teatre,
va dir: “Un crític és un home que coneix bé
la ruta però que no té carnet de conduir.”
No deixa de ser curiós que les cites acaba-
des d’esmentar van aparèixer fa poc en
una revista anglesa dedicada a la crítica li-
terària: The Times Literary Supplement;
per la qual jo mateix vaig fer de crític oca-
sional durant anys, una feina que, final-
ment, he decidit deixar córrer perquè
sempre m’ha fet sentir com un peix fora
de l’aigua; i això que no solia sinó elogiar
els llibres que em tocaven. O potser per ai-
xò mateix.
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