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E
ls practicants de la
narrativa urbana te-
nen molt per apren-
dre del cinema. Les
càmeres s’avenen

amb les galeries de personat-
ges que practiquen encontres
i desencontres, fent expressa
renúncia dels grans arguments.
El que compta aleshores és la
capacitat d’anar teixint un
univers suggeridor i cohe-
rent. I aquest és el cas de Le
goût des autres –aquí estrena-
da amb el títol més vulgarit-
zat de Para todos los gustos– de
la debutant francesa Agnès
Jaoui, que no hi debuta pas
com a actriu i com a guionis-
ta (fa tres anys l’havíem vista
i escoltada a la refrescant On
connaît la chanson, d’Alain Res-
nais).

La crítica cinematogràfica
ja s’ha encarregat de destacar
els seus mèrits –la trama ben
calculada, el ritme, la simpa-
tia, la humanitat que respi-
ra...– i el públic hi està res-
ponent. Ara només defensaré
l’interès de fixar-se en l’es-
tructura interna i en els ele-
ments d’estil, perquè si un
narrador aconsegueix sobre
el paper el que Jaoui obté so-
bre la pantalla, ja té molt de
guanyat.

La pel·lícula és molt fran-
cesa, és a dir, continua la tra-
dició de les darreres dècades,
quan després dels productes
Röhmer, Chabrol, Berri et tant
d’autres, els nostres veïns del
nord hagin volgut convertir
la quotidianitat en una gour-

manderie, i les relacions inter-
personals, en el seu plat re-
comanat. Però aquí no hi ha
res de banal, potser perquè
Agnès Jaoui parteix d’una
observació que va descobrir al
pròleg de Les il·lusions perdudes,
de Balzac, i ella l’ha aplicat a
la pel·lícula: “Entre les dife-
rents esferes del món no
existeix fluïdesa ni compene-
tració sinó juxtaposició, exte-
riorment apacible, sorda-
ment hostil, de blocs incom-
patibles. Passar d’un entorn a
l’altre implica franquejar in-

visibles abismes morals, sempre
vigents, en virtut d’una llei
immemorial: cadascú té as-
signat el seu propi gueto”.

Aquest és el veritable tema
de la pel·lícula, un cop ens ha
presentat els personatges
dins les salses respectives, en
ple exercici dels seus discur-
sos més domèstics. Un em-
presari que de sobte s’ena-
mora d’una actriu, que és la
professora d’anglès que acaba

de rebutjar per un mètode poc
divertit. El xofer i el guardaes-
patlles que comparteixen
desil·lusions en les hores
d’espera. La cambrera de bar,
amb sobresou de camell, que
no vol relacions estables i és
amiga de l’actriu que sí que
les voldria i no les troba, per-
què menysprea l’empresari
pallús que li va al darrere i fa
el ridícul amb la bohèmia te-
atral... I una cadena de se-

cundaris imprescindibles en
una amarga comèdia coral
que de tant en tant arrenca
rialles tendres.

La gràcia comença per la
definició naturalista del ma-
terial humà i continua amb el
ritme que enllaça les seqüèn-
cies breus, gairebé sincopa-
des. Les rialles gairebé sempre
vénen quan enxampem algun
personatge amb el seu discurs
més domèstic, que col·lisiona
amb el que acabem d’escoltar
d’un altre personatge. Desit-
jos que xoquen amb desitjos,
o gustos contra gustos, que
suggereix el títol. I en el fons,
la seducció d’uns tipus sense
èpica que acaben retratant
l’èpica actual (“tan trista, se-
gons acord mundial unàni-
me”, que diria Calders).

LA MIRADA HUMANA
El secret de tot plegat està en
la qualitat de la mirada hu-
mana i en el ritme vivaç per
fer que les situacions més
dramàtiques actuïn de revul-
sius irònics de les que vénen a
continuació. Per aquesta via,
cap preocupació humana no
s’aguanta dreta si la del veí
aconsegueix tombar-la.

Perquè aquí no hi ha les
llargues unitats dramàtiques
enllaçades a l’estil de les Vides
creuades, de Robert Altmann.
Agnès Jaoui prefereix l’im-
puls curt, la interferència
immediata, per fer-nos sentir
involucrats dins la gran co-
mèdia humana. I que no ens
hi maregem gaire.

P A R L E M - N E

Cartes a Jesús Royo (3)
L’Estat

J O A N S O L À

E
l fet més greu del teu
llibre no és pas el que
dius. És el que no
dius. No fas ni una sola
vegada esment de la

responsabilitat de l’Estat en la
qüestió lingüística. Et limites a
recordar els temps sinistres del
franquisme (i no sé si no ho fas
només per poder reblar, cada
vegada, que Pujol i Franco són
idèntics). Dius també: “Hem de
fer que una llei de llengües ga-
ranteixi i perpetuï l’harmonia
social”, però ho dius pensant
exclusivament en Catalunya,
com si fos una illa política.
Abans que tu havia reclamat
una llei així l’Aracil, però ell la
reclamava a l’Estat. Una dife-
rència subtil, essencial.

No, no fou exactament ni
únicament el franquisme: és
la ideologia i la política diària
de l’Estat des de fa segles, i
aquests últims anys tant o
més que mai. Un Estat que,
ideològicament i encara més en la
pràctica, només reconeix una
llengua i una cultura i que
tolera les altres mentre no les
pot esborrar o perjudicar. I
això s’ha fet carn i sang dels

ciutadans espanyols, inclosos
molts catalans: en el seu sen-
timent i en la pràctica, els es-
panyols no accepten que es
parli basc o català o gallec.
Dius que la Generalitat i el
Parlament catalans també són
(lingüísticament) “vostres”,
però amagues que, en canvi,
no són pas “nostres” el Con-
grés i el Senat ni absoluta-
ment cap institució estatal:
per exemple, l’Instituto Cer-
vantes, que paguem també
nosaltres. Els ciutadans cata-
lans “tenim el deure d’accep-
tar-nos i acceptar els altres tal
com són, tal com volen ser”:
però això mateix ha de ser ve-
ritat clara i absoluta a tot
l’Estat, amic. Dius que “els

alumnes demanen perdó
quan els descobreixes parlant
en castellà” i malèvolament
no matises, tu que ho saps
prou, que això passa només
alguna rara vegada davant el
professor de català; ni al·lu-
deixes a la vergonya i al sofri-
ment que els catalans hem
suportat i suportem en mil
ocasions inverses, per culpa de
l’esmentada ideologia i pràc-
tica de l’Estat; ni acceptes que
allò fóra normal en qualsevol
altra situació d’aprenentatge
d’una llengua.

I LA POLÍTICA GLOBAL?
Tu et tanques hermèticament
a Catalunya. Ni un mot de la
política global en el conjunt

dels països catalans. I nova-
ment deformes la veritat que
per força has de conèixer: “Ir-
landa ens demostra que la in-
dependència pot ser fatal per
a les llengües pròpies”, afir-
mes, quan el gaèlic, gairebé
perdut, justament es recuperà
poc o molt gràcies a la inde-
pendència. El detall subtil, es-
sencial a què al·ludia més
amunt és que Catalunya també
és l’Estat, i per tant l’Estat ha
de ser nostre, no pas enemic
nostre. És molt còmode deixar
en mans de les autonomies,
sota innombrables claus limi-
tadores i murs impenetrables,
les escorrialles de llengua i
cultura. Per cada llei de de-
fensa del català n’hi ha més de

cent que el prohibeixen o
l’ignoren: s’acaben de conce-
dir 56 (!!!) canals digitals sense
cap condició lingüística, una
passa de gegant cap a la llen-
gua i la cultura úniques. Nos-
altres no fem altra cosa que
defensar la nostra cultura i la
nostra llengua contra l’Estat, i
seria difícil que fóssim éssers
purs en aquesta defensa.

Només així es pot entendre
el que tu sembla que t’entestes
a ocultar i tergiversar. No és
que considerem el castellà
llengua “enemiga”, “invaso-
ra”, “estrangera”, ni que fem
els impossibles per “deslegiti-
mar-la” a Catalunya o per fer
“neteja de sang”. No. El pro-
blema és justament al revés, és
més profund i amarg: és a
l’Estat que nosaltres pengem
aquests adjectius. Al teu llibre
hi ha molt mala bava i res-
sentiment contra el simulacre
de poder que és Catalunya.
Imagina’t el ressentiment i la
mala bava que tindries de
pertànyer, per força i per vio-
lència, a un Estat poderós que
secularment i incessantment
et trepitja i t’ignora.


