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El novel·lista i músic francès Michel Houellebecq

Els francesos somien
xais elèctrics?

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Michel Houellebecq,
Plataforma. Traducció de

Sergi Matarín. Anagrama /

Empúries. Barcelona, 2002.

U
n dia ens llevarem i
Houellebecq ja no
ens agradarà.

De fet, ja falta
molt poc. Mesos, un

any, la seva pròxima novel·la. I
a diferència d’altres autors, ell
serà l’únic responsable.

Un matí ens despertarem i
ens preguntarem què ha passat
amb el chute de vidriol i lucidesa
que ens va sacsejar amb la seva
primera novel·la, Ampliació del
camp de batalla. Què ha passat
perquè Houellebecq ens avor-
reixi, perquè ja no ens el cre-
iem. Perquè ens doni la matei-
xa sopa maniacodepressiva,
perquè hagi caigut en els ma-
teixos errors que havia exorcit-
zat amb cal viva en el seu debut.

Li vam passar –ho vam saber
des del principi– que fos un
mal novel·lista, que el seu món
fos tan increïble com el de
John Grisham; vam suportar la
seva cohort d’admiradors pa-
parres i la seva filosofia de fre-
akie informàtic. Ho suportem
tot de la nostra madame sense
somriure. I com en tota relació
sadomasoquista que es preï de

ser-ho, ho vam fer agraïts. Per-
què en un món ple de tabús
segrestats per la intel·ligència
esquerrana i el respecte a les
minories, en un món impostat
i políticament correcte, arriba-
va aquest gnom i ens enfron-
tava a una pila de les nostres
veritats fascistoides. Tots som
mercaderies. No hi ha espe-
rança. Els forts guanyen. Els
pobres, mai. Sempre follen els
mateixos. Les bosses de pobre-
sa afectiva existeixen i són a la
teva pròpia agenda de telèfons.
Europa s’ofega en el seu ma-
teix vòmit egoista, en el seu
inhumà concepte d’igualtat,
legalitat i fraternitat.

CÉLINE I BUKOWSKI
I literàriament també li ho
vam permetre perquè articu-
lava el seu discurs (un Céline
passat per la trituradora del
capitalisme globalitzador, un
Bukowski sense West Side Story)
amb un estil descarnat i efec-
tiu que et lligava a la seva
prosa durant cent pàgines (mai
més), en què la seva compota
d’urgència periodística, assaig
lúcid, poesia insubornable i li-
teratura abrasiva va connectar
amb una generació abulímica
sense cap mena de somni que
no tingués el preu marcat per
endavant. Un món de cinisme
i diners, sexe i soletat, plaer
immediat i poc més.

Li ho permetem tot però no

això: que ens avorreixi, que si-
gui premeditat, que edifiqui
les seves (absurdes i robòti-
ques) fantasies sexuals a costa
nostra, que ens engalti els seus
assagets de curta volada, que
s’entesti a ser el que no és: un
creador de ficció d’històries de
més de 150 pàgines. Perquè,
igual que va passar amb la seva
novel·la anterior, la decepcio-
nant Les partícules elementals, i
malgrat la reiteració del punt
de vista del protagonista i de la
temàtica (tot i que sempre
pendent dels temes actuals),
Plataforma és una novel·la curta
que s’aguanta bé (la meitat del
llibre) tot i ser una tediosa i
avorrida novel·la llarga en què
hi ha menys literatura que en
un exemplar del BOE. L’arros-
segues, te l’emportes, la deixes,
esperes que et torni a enganxar
però és inútil. Ja no te la creus.
No et dóna res. Ni tan sols ve-
ritat literària. Els seus personat-
ges són replicants. El seu uni-
vers, artificial a força de voler
convèncer-nos que és així i no
d’una altra manera, i la reso-
lució moral de les seves narra-
cions sempre acaba igual: som
molt llibertins, follem molt
però al final –oh, Déu meu!–
la mort ens castiga.

En fi, hi ha esperança per a
Houellebecq? No ho sé. Tant de
bo! Si recupera el sentit d’hu-
mor, si és conscient d’on arriba
el seu alè narratiu, si se n’ado-

na que sí, que la vida és una
merda però que tots tenim un
amic que ens fa riure, una
cançó que ens posa de bon
humor i un bomber que ens
salva quan hi ha un incendi. Si
Houellebecq pren menys seri-
osament Houellebecq i torna al
principi, amplia de nou el
camp de batalla i deixa entrar
una mica d’aire i humanitat al
seu univers d’androides forni-

cadors. Aleshores, potser sí.
I sí, me n’oblidava. Aquí el

nostre exheroi carrega contra
l’Islam, el capitalisme atroç, el
turisme sexual i les putes oc-
cidentals (sempre tan reticents
a donar plaer). Sí, aquest és el
llibre de l’escàndol, del sexe
explícit que ha sacsejat la
França moribunda.

Uuuuh: per morir-se de por,
nens i nenes.

L’evolució del català
A S S A I G

M A N E L Z A B A L A

Enric Prat i Pep Vila, Mil anys
de llengua i literatura catalanes

al Rosselló. Trabucaire.

Canet de Rosselló, 2002.

E
l primer que cal dir
d’aquest llibre és
que té 670 pàgines.
És doncs un treball
extens, i acurat. És

fruit de 25 anys de recerques
de textos inèdits, dispersos o
de difícil accés. Mil anys de
llengua i literatura catalana al
Rosselló presenta diferents
mostres del català escrit des
del segle XI fins als nostres
dies.

El primer text data del 5 de
desembre del 1019, escrit en
un llatí esquitxat de català:
esmenta una riera de Lates, no
riuus, no riuaria; el segon, da-
tat entre el 1074 i el 1090, Ju-
rament de Pere Oliver al comte
Gilabert sobre el castell de Salses,
també en llatí, presenta ja
llargues frasses: “Et de ipso
castello qui est in uilla Salses po-
testad no te n uedarei, ne estadga
per quantas uegadas me n de-
mandaras per te, ne per tuos
messages, ne per tuo message”. A
començaments del segle XIII,

24 de febrer de 1211, Privilegi
reial per a Vilafranca de Conflent,
ens trobem ja amb un llen-
guatge administratiu català
ben fixat i reconeixible.

El llibre està articulat en
quatre parts: dels orígens al
segle XV, del segle XVI al segle
XVIII, segle XIX, amb un
apartat dedicat a poesia folk-
lòrica, i segle XX.

LLENGUATGE JURÍDIC
Aquest és un llibre que inte-
ressarà segur als estudiosos
de camps diversos. Hi ha
molts exemples molt ben tri-
ats de llenguatge administra-
tiu i jurídic, com ara una lle-
tra de canvi del 1453 i una
constatació d’impotència
marital, en vistes a l’anul·la-
ció de matrimoni, del 1339;
per cert, impagable.

És un llibre que interessarà
als historiadors, que hi tro-
baran desenes de documents
introbables. És un llibre que
interessarà als lingüistes, que

podran seguir l’evolució de la
llengua i observar la influèn-
cia que rep de les llengües
veïnes, primer del castellà:
“Disposada ab geometria,
servint d ’estrado a Maria”, es-
criu Mestre Baltazar Sagovia,
Sastre a Vila de Perpinyà,
l’any 1617; l’any 1730 es lle-
geix encara “Ay de my!
Quantas angústias quants do-
lors i quantas penas...”; “Que
ditxa de ohir-te y de te vèu-
rer”... L’any 1700 s’imposà
l’ús del francès en tots els ac-
tes públics i els documents
jurídics, civils i eclesiàstics. En
la major part dels casos la in-
fluència de la llengua francesa
es palesarà no momés en el
lèxic, sinó també en la grafia:
“Anem! tinguéou pas pooú, soun
pas bingout ací...”, s’escriu amb
tota normalitat l’any 1896.

Mereixerien tot un estudi
els occitanismes recents, els
que sovintegen després del
Tractat del Pirineus, quan la
Catalunya Nord es va veure

obligada a mirar cap amunt.
L’any 1888 Carles Bosch de la
Trinxeria escrivia “Abuy, en
lo baix Rosselló, la llengua
catalana, absorvida per la
francesa, s’ha tornat un pa-
tuès (patois) barrejat de cata-
là, francès y provensal, qual
influx se fa sentir en la pro-
nunciació y ortografia”. Un
bon exemple d’aquest patuès
barrejat són els barbarismes
que es poden trobar a La ma-
jordona collonada, escrit per
Pere Puiggarí entre el 1802 i
el 1819. Puiggarí hi escriu els
occitanismes fringayre, goja-
tassa, puysellatges, atudallum...
(en canvi em sorprenc en tro-
bar poder i no belleu, de benlèu,
que avui en dia és la forma
rossellonesa habitual); hi es-
criu els castellanismes cros-
quillas (pessigolles), luego i
lleugo, mediant, perrerias; i els
francismes trapassà (de trépas-
ser), fracàs, a què pensas?...

Hi trobo només a faltar al-
gun text en castellà i francès,

sobretot en francès, en aquell
francès en que la gent ja l’es-
crivia i no en sabia prou. ¿Per
què no, si hi ha poemes en
occità medieval? És el mateix
que li trobo a la Antologia de
poetes catalans, en quatre vo-
lums, publicada a Galàxia
Gutenberg/Cercle de Lectors.
També és una meravella, pe-
rò, ¿per què no hi presenten
els nostres poetes recents en
llengua espanyola i francesa
si en el primer volum, època
medieval, sí que hi apareix
algun poema en castellà, en
toscà, en occità i en hebreu?

ALTRES PUBLICACIONS
Però això és un detall; potser
Enric Prat i Pep Vila ens en
parlaran un altre treball. No
m’estranyaria gens. Abans ja
havien editat Teatre català del
Rosselló. Segles XVII-XIX i Poesia
eroticoburlesca rossellonesa del
segle XIX. Mil anys de llengua i
literatura catalanes al Rosselló és
un treball excel·lent: 670 pà-
gines, 19 il·lustracions, vora
de 300 textos amb datació i
procedència... És un llibre
imprescindible per a qui li
interessi l’evolució de la nos-
tra llengua al llarg de la his-
tòria. I per a qui no, també,
perquè començarà a interes-
sar-s’hi.


