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Op
in
ió

esprés d’abordar la derrota de
1714 des de tots els punts de vista,
la indústria editorial catalana re-

torna als temes segurs, com la llengua. A
Canvi d’agulles (La Magrana), deu lingüis-
tes fan públiques les seves cartes als reis
per suavitzar els aspectes més cantelluts de
la normativa: els guionets dels compostos,
les dièresis en síl·laba àtona, les paraules de
legalitat dubtosa com disfrutar o bolso.
Mestre Fabra no va fer gaires concessions a
la facilitat, i encara alguna que proposava
l’hi van tombar els acadèmics.

A El bilingüisme mata (Pòrtic), Pau Vi-
dal alerta sobre la victòria de la llengua
més poderosa, ja que la supervivència del
català no depèn només del nombre de par-
lants, sinó també de la qualitat de la llen-
gua que parlin. Personalment, no tinc clar
si el bilingüisme és un assassí en sèrie, però
entenc que a la llarga el seu efecte s’assem-
bla al que, segons la inscripció que trobem
en alguns rellotges de sol, tenen les hores:
“Totes fereixen, però l’última mata.”

Una gimcana?
M’agradaria que parlar català no s’assem-
blés a una gimcana, però m’ho prenc com
una demanda de comoditat més que com
un ultimàtum. Si cal aprendre les excep-
cions dels diftongs, doncs s’aprenen. De
fet, si optéssim per les llengües més fàcils fa
temps que parlaríem esperanto, ja que als
que no hem fet Erasmus ni hem treballat
de cambrers a Londres l’anglès se’ns resis-
teix cosa de no dir. Si les últimes tendèn-
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Enemics i poca-soltes

cies en l’aprenentatge de la tercera llengua
són l’alemany, el rus i el xinès no és pas
perquè siguin fàcils, sinó perquè les utilit-
zen ciutadans amb un elevat poder adqui-
sitiu. Desenganyem-nos: les llengües, les
aprenem perquè ens hi obliguen a l’escola o
perquè ens hi obliga l’economia, com va
ser el cas del llatí o del francès. Abans eren
les armes o les lletres. Ara és l’Estat o el
mercat.

Disposem d’un parell de generacions
escolaritzades en castellà i d’un parell més
que se senten còmodes amb el bilingüisme.

Tenim milions de ciutadans sense vincles
sentimentals amb el català, és a dir, que no-
més el parlen si el troben útil. Mentrestant,
alguns catalanoparlants de pota negra tui-
tegen en castellà “perquè l’entén tothom” i
després tenen la barra de lamentar-se. D’al-
tres es dirigeixen en castellà a tot ciutadà
que tingui la pell d’una altra tonalitat, que
és una forma de racisme. Cal repetir que la
independència no solucionarà la diglòssia
d’un dia per l’altre? Tenim enemics exte-
riors, sí, però també poca-soltes inte-
riors. ❋

Pau Vidal, un dels
autors de l’assaig
lingüístic ‘Canvi
d’agulles’
ELISABETH MAGRE
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Picasso, Braque i Catalunya

TRUQUEN! ARNAU PUIG

quest text no és inspirat per cap
alienígena; ha sorgit de la meva
intimitat mental, aquella on rau el

que durant la vida t’impacta i arriba a fon-
dre’s amb tu sense que sàpigues per què
ni, la majoria de les vegades, recordar-te’n
que ho retens. El fet d’informació i de me-
mòria és que als inicis de la Primera Guer-
ra Mundial (1914-1918), Picasso i Braque
es retroben en un dels carrers del barri de
Montparnasse. Se saluden i –sempre des-
confiant l’un de l’altre– comenten com
pot anar la guerra que acaba d’esclatar.

A Braque diu a Picasso: “Si els nostres gene-
rals saben què han de pensar i què han de
fer, com nosaltres a la nostra tasca sentim,
pensem i sabem què hem de fer, no hi ha
cap problema.” Picasso, amatent, assen-
teix. Se saluden de nou i cadascú segueix el
seu camí. Per captar el sentit pregon de la
frase de Braque i a qui l’adreça, cal empla-
çar-se a la circumstància personal
d’aquells interlocutors singulars: aquell
1914 i des de’n feia ja uns quants, tots dos
treballaven en una tasca que ha capgirat
radicalment el sentit i orientació de la per-

cepció mental i visual de la imatge intel-
lectual i sensible que es posseïa del món
des de feia més de quaranta segles (altres
professionals ho estaven fent). Des
d’aquelles recerques –dites cubistes– vi-
sualment res podrà ja ser com abans: les
il·lusions òptiques representatives s’hau-
ran transformat en altres camps de coor-
denades de nou tipus [ho estem vivint].
Picasso i Braque eren molt conscients de
la seva tasca creativa. Calia que els gene-
rals també ho tinguessin clar. A Catalunya
cal que tots sapiguem què hem de fer. ❋




