
◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

5 d’octubre del 2000

JOSEP LOSADA

Xavier Renau alerta dels perills que envolten l’ordenació mítica de la realitat quotidiana

Mites i mètode
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Xavier Renau, D’amor i de
batalla. Columna.

Barcelona, 2000.

A
l conegut Ulysses: Or-
der and Myth, T.S. Eliot
celebrava la fundació
de la novel·la moder-
na amb l’Ulisses de

Joyce i la descoberta d’allò que
el mateix Eliot batejà com a
“mètode mític”: el paral·lel ho-
mèric que estructurava la no-
vel·la, una mena de bastiment
que garantia la fortalesa d’a-
quest monument a l’home
modern. Una mostra de les
possibles aplicacions poètiques
d’aquest mètode el trobem de
manera gairebé immediata a
The Waste Land i les notes que
l’acompanyen, on Eliot s’a-
pressà a assenyalar les múlti-
ples cites literàries i referències
a mites, rituals i experiències
personals que només parcial-
ment oferien una exegesi del
text. Gran part de la lírica en la
tradició moderna (o potser to-
ta) prova de trobar en gran
mesura i amb mètodes diver-
sos, una resposta a la indefec-
tible pèrdua del mite original,
una recerca que en si mateixa
no deixa de ser conflictiva.
Amb un mètode francament
eliotià –una cita de Four Quar-
tets encapçala el recull–, Xavier
Renau (Barcelona, 1929) deixa
entreveure al seu darrer llibre,
D’amor i de batalla, alguns dels
problemes i perills que envol-
ten la voluntat poètica d’esta-
blir una ordenació mítica de la
realitat quotidiana.

No és la primera vegada que
Renau recorre al mite per tal
d’objectivar la pròpia experi-
ència. Àlex Broch ha parlat de
Remor de fang (1981) com de
“l’anunci d’un mite”, d’un

mite que és una invenció de
Renau: el país de Gàrrison, si-
tuat a les Terres Altes d’Escò-
cia, que el poeta identifica
amb un trajecte de renovació
personal. El “caminant de
Gàrrison” –correlat objectiu
del mateix poeta– apareix a
Dona d’aigua (1986) i, al poe-
mari L’arquer (1987), aquest
troba el seu alter ego en la fi-
gura homèrica de Filoctet.
Temps a través (1993) mostra ja

un univers personal eclèctic i
divers, que recull els mites
utilitzats anteriorment entre
noves referències, que en
aquest cas van des del cinema
d’Igmar Bergman a l’antigui-
tat clàssica, passant per la
historiografia medieval.

POEMES ANOTATS
Per la diversitat de tons i per
la forma, D’amor i de batalla és
un recull proper a Temps a

través, però el que aquí sor-
prèn és una voluntat explícita
de resoldre de manera ex-
haustiva les referències que
apareixen als versos i que es
manifesta en una Introducció i
en unes notes que –sota la
crida una mica impertinent
d’un numeret– s’afegeixen al
final del recull. Comentar els
propis poemes no té, és cert,
res de nou. Tenim els exem-
ples de Dant, de Sant Joan de

la Creu i, modernament, del
mateix Eliot. En el cas d’Eliot
el gest implicava una certa
provocació, perquè les notes
acompanyaven un text frag-
mentat, críptic, en molts as-
pectes inintel·ligible. En el cas
de Renau, amb una poètica
més transparent, les notes
resolen algunes referències
circumstancials, familiars i/o
històriques (Renau ha publi-
cat dos assaigs sobre la histò-
ria de la seva família), però es
queden sovint al límit de la
provocació o de la broma
(potser la forma vigent més
propera a una provocació ca-
da cop més difícil).

NOTES POC ACLARIDORES
Així, de vegades i com ja
passava a The Waste Land, les
notes de Renau no aclareixen
res o gairebé res, i ho fan de
manera conscient. Renau es-
criu, per exemple: “Enric II
estimà i batallà contra Elio-
nor d’Aquitània tota la seva
vida. I no en dic res més”.
Perquè dir-ne més podria
portar a una explicació total
del poema i a exhaurir les
possibles dispersions de sen-
tit inherents a qualsevol text
poètic. La nostàlgia d’un mi-
te original, d’un sentit pri-
merenc, és un dels temes ex-
plícits de la poesia de Renau
–“enyoro l’U...” escrivia a
Temps a través–, però aquest
enyor només es pot manifes-
tar com una mancança, no
com un problema resolt amb
alguna troballa més o menys
mítica. Si no fos així els pe-
rills de la poesia de Renau
serien els mateixos que els
d’alguns dels fundadors de la
modernitat –un Eliot, un
Pound, un Foix–: en voler
actualitzar el passat, el poeta
corre el risc també d’assu-
mir-ne un sistema de valors
que es considerava caduc.
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E
l treball Granollers:
llengua i futur, del
qual són autors Mer-
cè Pascual, Antoni
Riera, Rosa Sagalés i

Jordi Sedó, tots ells integrants
del Seminari de Sociolingüís-
tica del Casal del Mestre de
Granollers, ens presenta una
reflexió sobre el grau de vita-
litat de la llengua catalana
entre els nois i noies de se-
cundària de la seva ciutat. El
llibre, que va ser guardonat
amb la Borsa del X Memorial
Joan Camps, parteix de la in-
tenció de substituir les esti-
macions subjectives per una
anàlisi objectiva de les dades
recollides a través d’una con-
sulta directa entre un total de
4.780 estudiants, repartits en
10 centres. Es tracta per tant
d’una anàlisi realitzada en un
àmbit local i referida a només
una part de la població, però

que permet fer extrapolacions
vàlides per a un àmbit més
general. Indubtablement, la
major part del llibre consis-
teix en la presentació, mos-
trada amb abundància de
gràfics que en faciliten la
comprensió, de les dades ob-
tingudes en la població estu-
diada pels autors. Cal destacar
d’aquests resultats la minorit-
zació del català entre la po-
blació jove de Granollers: el
castellà és, de llarg, la primera
llengua dels alumnes de se-
cundària, així com també la
dels seus pares. La nativització
del castellà a Catalunya és,
doncs, un fet que queda
exemplificat en aquest estudi.
Altrament, les dades indiquen
que la castellanització és més
acusada en els centres públics
–que són majoria a la capital
del Vallès Oriental– que en els
centres privats concertats i
també més en la FP, seguida
de l’ESO, que en el BUP i COU.
Finalment, els autors desta-

quen, malgrat reconèixer el
grau de subjectivitat que té
l’afirmació, que el 95 per cent
dels estudiants diu tenir un
bon nivell de comprensió i
d’expressió de la llengua cata-
lana.

ESFORÇOS DISPARS
Els autors opinen, i els resul-
tats que exposen així semblen
constatar-ho, que, mentre
l’escola primària ha fet un
notable treball en la línia de la
catalanització, molts dels cen-
tres d’ensenyament secundari
no han continuat aquest es-
forç. Hi ha, afirmen, una situ-
ació d’ambigüitat entre un
marc legal acceptable i una
actuació de fet, en bona part
inherent al desconcert exis-
tent en el nostre sistema edu-
catiu, que desmenteix la le-
gislació vigent. No obliden
tampoc l’elevada presència
del castellà en els mitjans de
comunicació ni els interessos
partidistes dels qui apel·len

per un procés de normalitza-
ció natural i espontani del ca-
talà. Les dades obtingudes en
aquest estudi manifesten que
el coneixement majoritari de
català i castellà entre els joves
de Granollers no condueix
més que a una situació de bi-
lingüisme en desequilibri en
la qual els castellanoparlants
són més persistents en l’ús de
la seva llengua. Els autors de-
tecten una convergència cap
al castellà, motivada, al seu
parer, per la major comoditat
que s’obté en parlar aquesta
llengua. De fet, assenyalen,
aquesta és una tendència que
també es pot constatar en di-
versos mitjans de comunica-
ció com ara TV3. D’altra ban-
da, la feblesa de l’argot en ca-
talà afavoreix també l’ús del
castellà, o de solucions preses
d’aquesta llengua, entre la
població jove. Els joves, expli-
quen finalment, tenen una vi-
sió força idealitzada del con-
tacte de llengües a la societat

catalana, de manera que es
prioritza la flexibilitat i l’es-
pontaneïtat per sobre de la vo-
luntat de parlar en la llengua
minoritària. Tot plegat confor-
ma, ens diuen, un bilingüisme
social gens equilibrat perquè la
llengua que predomina clara-
ment és la castellana, la qual
cosa dibuixa, al seu parer, l’in-
ici d’un procés de substitució
lingüística. Els autors contras-
ten l’escassa preocupació pel
retrocés del català amb l’aten-
ció que actualment mereixen
els genocidis culturals i l’ex-
tensió del preservacionisme
mediambiental. En vista d’a-
quests resultats proposen
prendre consciència de la situ-
ació real de la llengua catala-
na, sense magnificar els aven-
ços ni amagar-ne els esculls.
Creuen, d’altra banda, que
l’escola ha d’assumir un paper
més actiu en la normalització
del català i acomplir de mane-
ra més estricta la normativa en
matèria de política lingüística.
La situació, conclouen, és dra-
màtica, però no irreversible;
ara bé, afegeixen, només amb
la participació de tothom es
podrà evitar la llatinització
del català i la consolidació del
procés de substitució lingüís-
tica que objectiven les seves
dades.


