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A
banda de practicar unes
concepcions literàries radi-
cals que van revolucionar la
novel·lística del segle XX, a
hores d’ara James Joyce ha

aconseguit que el seu Ulisses (1922)
s’emporti la palma de les novel·les
més comentades (invocades com a
referent) i menys llegides (de punta a
punta). Els jocs estructurals i les en-
tremaliadures amb el llenguatge
l’han convertit en un llibre de culte,
tan deliciós per al sibarita lletraferit
com perdedor per al lector corrent.
Però, a més de dur l’experimentació
lingüística fins a extrems laberíntics
amb Finnegans Wake (1939), Joyce
també va ser autor d’uns relats ben
assequibles, autèntics models d’efi-
càcia en les descripcions d’espais i
personatges i en la construcció de
diàlegs de màxima naturalitat. Són
les històries de Dublinesos (1914)
–igualment traduïdes al català per
Joaquim Mallafré (Edhasa, 1989)–, on
els quadres de costums es fonen amb
el pols de la vida i se sent la respiració
d’una ciutat.

Entre els quinze relats del recull,
no dubto de destacar el darrer, Els
morts, que John Huston va convertir,
més que en una pel·lícula, en una
obra d’art que li serviria de testament
vital i de demostració del tempera-
ment dramàtic de la seva filla Ange-
lica, en el paper de Gretta Conroy. És
un text d’una cinquantena de pàgi-
nes que transcorre íntegrament al
voltant d’un sopar de Nadal a casa de
les veteranes germanes Morkan, les
ties de qui aviat sobresurt com a
protagonista, Gabriel Conroy, l’home
agradable, simpàtic, columnista d’un
diari anglès, amb aptituds de con-
versador, actor i conferenciant, que
de seguida fa de caixa de ressonància
en un ambient tan nodrit d’amics i
parents.

“La Lily, la filla de l’encarregat, te-
nia els peus literalment morts”, ens
avisa el narrador a la primera ratlla,
però de seguida descobrim que havia

escollit un personatge secundari per
obrir foc, i el que ens importa és la
desfilada del tot Dublín per la taula
de Nadal, amb els seus gestos més

banals i les converses més entreta-
llades. No hi ha cap conflicte per re-
soldre, ni cap intriga. L’únic fil és la
retransmissió de la vida en directe,
un simple fragment que comença
amb l’arribada dels convidats i que
acabarà a l’hora de posar-se al llit.

Tot podria quedar-se en un retaule
de costums familiars, amb les tensi-
ons soterrades, però el narrador ens
ha mantingut no gaire lluny de l’àni-
ma sensible de Gabriel, que de sobte,
quan ja és hora de marxar, descobreix
la silueta de la seva muller aturada a
l’ombra de l’escala, escoltant els
acords d’un piano i una veu d’home
que canta. I mentre l’observa, ell de-
cideix que si fos pintor titularia el
quadre Llunyana melodia. Però és l’hora
dels comiats i el grup es dispersa.
Mentre la parella s’acosta a l’hotel, ell
se sent orgullós de la gràcia de la dona
i feliç d’estar amb ella, però quan ja
són a l’habitació, Gretta li confessa
que la cançó d’abans li ha recordat un
amor de joventut, algú que als 17 anys
va morir per ella. Gabriel se sent hu-
miliat en silenci, perquè mentre se
sentia ple de tendresa i de desig, era
comparat mentalment amb un altre.

El relat s’acaba amb l’esposa que
dorm profundament i l’home amb
llàgrimes als ulls, mentre el narrador
ens proporciona un dels monòlegs
indirectes més melangiosos i pro-
funds, a la vista dels flocs de neu que
cauen més enllà de la finestra. La neu
que cobrirà la tomba de l’enamorat
perdut; la neu que cobrirà tot Irlanda
i tot l’univers, “com el descens del
darrer ocàs, sobre tots els vius i sobre
tots els morts”.

I nosaltres sentim, igual que Gabri-
el, com una melodia llunyana ens re-
torna el sentit de la pròpia existència.
I és que la bona literatura sempre
ajuda a recuperar-lo, ni que sigui a
bocins.
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Bilingüisme
J O A N S O L À

E
l senyor Aznar do-
nava la setmana
passada per acabada
l’etapa de recupera-
ció (i reivindicació)

de la identitat catalana i ad-
vocava per la implantació a
Catalunya d’un bilingüisme
tal que no s’imposi una llen-
gua sobre l’altra (segons els
diaris). Donat l’estat actual
de la població de Catalunya,
jo també crec que una situa-
ció satisfactòria seria que la
societat funcionés si fa no fa
al cinquanta per cent en les
dues llengües. Això no ha de
voler dir pas que tot s’hagi de
traduir sistemàticament i
matemàticament: en llen-
gües tan pròximes aquest
paral·lelisme pot arribar a ser
ridícul i denigrant. Però sí
que voldria dir actuar amb
bon criteri pel que fa a la
necessitat de l’una llengua o
de l’altra en els diferents
serveis públics.

Aquest ideal implica acon-
seguir, d’una banda, que tots

els ciutadans del país cone-
guin totes dues llengües ex-
actament igual, i, d’una al-
tra, que en tots els llocs ofi-
cials i en tots els llocs públics
(des de la Generalitat fins als
bars) tothom pugui ser atès
en la seva llengua. Tots dos
objectius han figurat nomi-
nalment en la política d’a-
quests anys, però en tots dos
hem de reconèixer un fracàs
evident: més del cinquanta
per cent de la població de
Catalunya no sap escriure el
català, per exemple. I això és
gravíssim.

Perquè aquests objectius
fossin alguna cosa més que
pretensions nominals (paper
mullat), fóra imprescindible
que es produïssin dues cir-

cumstàncies. D’una banda,
un canvi radical de la con-
cepció de l’Estat en matèria
de llengua i cultura: que to-
tes les llengües fossin legal-
ment i mentalment exacta-
ment iguals, i això tant a
dins de cada comunitat lin-
güística com en totes les ins-
titucions polítiques generals.
Que cap polític ni cap altre
ciutadà no es qüestionés ni
poc ni molt aquesta plurali-
tat. Diguem com a Suïssa i en
diversos altres Estats. I d’una
altra banda, un canvi no
menys efectiu de la concep-
ció en què els catalans tenim
la llengua catalana: caldria
que hi creguéssim, de senti-
ment, de pensament i d’ac-
ció, exactament igual que

creiem en la propietat priva-
da, posem per cas. Tots dos
canvis em semblen avui per
avui pràcticament entelèqui-
es, no gaire menys el segon
que el primer: els segles de
perversió han donat fruit.

Si tanmateix volem que
una llengua petita com el
català es conservi, i més en la
situació de bilingüisme que
diem, és imprescindible que
rebi un suport polític incon-
dicional; cal absolutament
aconseguir que aquesta llen-
gua sigui necessària dins la
societat. Exactament igual
com ho és l’altra. El gran
sarcasme d’aquests anys ha
sigut exigir el català al cur-
rículum escolar i no poder-lo
exigir en el món laboral ni

necessitar-lo gairebé per a
res. Si no és així, el mercat,
les inèrcies, les majories i les
ideologies l’ofegaran irreme-
iablement i ràpidament.

És simptomàtic i sobretot
preocupant que la majoria
de defensors del bilingüisme
siguin persones que no saben
el català o que no l’usen
(mentre que no hi ha cap ca-
talanoparlant que no cone-
gui perfectament i usi contí-
nuament totes dues llengü-
es). I que totes les accions le-
gals d’aquests anys hagin si-
gut de reivindicació del
castellà o d’impugnaciò del
català. Si volem arribar a l’e-
quilibri que diem, anem per
mal camí.

Però ara sí: per fi un presi-
dent del Govern sembla que
té interès en aquesta qüestió
tan difícil però tan essencial.
Jo no el vaig sentir directa-
ment i per tant no puc valo-
rar el to amb què ho va dir i
he de suposar que ho deia
amb la més ferma convicció.


