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Sèries i accents
ntre Poble Nou i Merlí han passat
més de vint anys. En aquella sèrie
gairebé tots els personatges eren de

parla central, començant per la família
protagonista. Gairebé tots? En va ser ex-
cepció el professor de la Júlia, mallorquí:
l’interpretava Pep Tosar, nascut a Artà. És
a dir, l’actor Tosar parlava mallorquí in-
terpretant un personatge mallorquí. L’ac-
tor no amagava el seu propi accent; la ca-
racterització de la sèrie el justificava.

De Poble Nou ençà, el nombre i l’èxit de
les sèries de producció pròpia no ha parat
de créixer: han augmentat les trames i
també la casuística d’actors i personatges
en relació amb la seva pròpia varietat lin-
güística. Un estudi sobre les sèries de tele-
visió en català (el podeu llegir en línia: re-
vista Llengua i Ús, número 56) demostra
que és prou habitual que l’accent de l’ac-
tor es correspongui amb el del personatge.
A Merlí, per exemple, hi ha uns quants ac-
tors que mantenen el seu accent real en
boca del seu personatge fictici. Com el del

Merlí Bergeron, de parla central (igual que
la del magnífic Francesc Orella), però
també el director de l’institut, Toni, que és
de parla occidental (l’actor és Pau Durà,
valencià). Com s’anomena el fenomen?
Variació autodiatòpica.

Els vint anys que han passat entre Poble
Nou i Merlí també han servit per descobrir
grans actors (i actrius) que canvien el seu
accent per ajustar-se a la caracterització
geogràfica del personatge que interpreten.
Ho feien molts actors centrals de Gran
Nord, que parlaven en nord-occidental
(com la gran Mercè Arànega fent de Rita
Coll), i ho fan sovint els actors no centrals
que intervenen en sèries de parla central
(com el mallorquí Miquel Sitjar fent de
Gabriel Montsolís, penedesenc, a Nissaga
de poder). Aquest altre fenomen s’anome-
na variació alterdiatòpica.

A Merlí també passa: el professor de ca-
talà, Eugeni Bosc, parla en central (en can-
vi, l’actor és Pere Ponce, de Tortosa).
Quan hi ha desajustaments en la variació
alterdiatòpica, la versemblança de la sèrie
sovint se’n ressent. ❋
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L’apunt
Les sèries de televisió són una
plataforma de models de llengua:
actors i personatges es veuen obligats,
a vegades, a canviar el seu accent.

a de Miquel Bauçà (Felanitx,
1940 - Barcelona, 2004) és una
presència latent que, de tant en

tant, ens sorprèn amb reaparicions in-
esperades. Ja fa més de deu anys que el
membre més insigne de la família de
Can Meravell va morir en circumstàn-
cies de solitud extrema, cosa que ha
alimentat el maleït mite d’una figura
diferencial en el nostre panorama. Tot
i això, el seu treball torna a nosaltres
com un albrownià cop de
puny, amb violència, impac-
te i frenesí. No podia ser
d’altra manera tractant-se
d’ell.

Fa poc, Edicions 62 recu-
perava un dels seus textos en
teoria perduts, En el feu de
l’ermitatge, volum amb què
Bauçà va aconseguir el premi
Miquel de Palol de poesia
l’any 1993. Fruit de l’atzar, es
va conservar un dels manus-
crits originals, que arriba per
al públic amb una tel·lúrica
coberta del paisà pintor Mi-
quel Barceló i amb un mag-
nífic epíleg d’Enric Casasses.

Miquel Bauçà va voler-se
fer invisible a través d’un
anonimat lacerant, allu-
nyant-se del focus mediàtic
perquè la seva obra necessi-
tava fer-se a partir de l’ex-
ploració d’espais fronterers
de llibertat i incògnit. Alguns
d’aquests territoris especta-
culars prenen cos amb el lli-
bre segurament més incre-
ïble, pervers i candorós del
seu autor.

Com si es tractés d’un
mapa al·lucinat d’un món
extraordinari, En el feu de
l’ermitatge mostra un món en aparen-
ça reclòs, inèdit, viscut intensament
per una veu poètica que hi arriba de
ple, talment la profanació d’un miste-
ri. Metaconeixement del món, supere-
mancipació espiritual, macrobrutalitat
extrema, personatges deliciosament
maliciosos i simbòlics... Tots aquests
elements es conjuren en un relat mo-
numental d’alta envergadura, i els re-
cursos lírics del poeta estan a la màxi-
ma potència. Cada peça, construïda
amb perfectes versos heptasíl·labs, dels
millors de la casa, refulgeix amb força
incontinguda.

En el feu de l’ermitatge és la baula
fins ara introbada que connecta el
món ultralíric de Bauçà amb la com-
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Violar la invisibilitat
plexa cosmogonia filosòfica que es
basteix a partir d’El Canvi, una visió
completa i rica que ajuda a desentre-
llar els misteris de la realitat. Poetes
hermètics i ambiciosos com Pere Pe-
relló i Nomdedéu, Miquel Perelló i
Jaume Munar han sabut perfilar algu-
nes de les millors teories sobre Mi-
quel Bauçà en els seus assaigs, inclo-
sos dins del magnífic Poesia és el dis-
curs (Lleonard Muntaner, 2009), co-

ordinat per Antoni Artigues, un dels
defensors més radicals de l’obra del
felanitxer.

Josep Lluch, responsable dels se-
gells Proa i Empúries, diu que s’estan
preparant diversos projectes per se-
guir expandint un dels seus autors es-
trella. Prest arribaran l’edició crítica
de Carrer Marsala, un títol emblemà-
tic; la reedició d’El Canvi, que ja fa
anys que està descatalogat; i, final-
ment, la futura aparició d’un petit
treball que encara resta inèdit, Nihil
obstat, que no va veure mai la llum
perquè la censura franquista n’impe-
dí l’aparició. Ara res, però, no podrà
aturar, ni tapar, un dels autors més
singulars de la literatura catalana. ❋
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