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A
vís als partidaris de
l’optimisme sistemà-
tic i als militants de
la felicitat indiscri-
minada: si per una

trampa de l’atzar els cau a les
mans una novel·la titulada Una
desolació (Empúries, 2000), fa-
ran bé d’actuar tal com ja els és
natural, fer veure que no se
n’han adonat i continuar amb
el rictus del somriure adherit a
la cara. Si no ho fessin d’una
forma immediata i escrupolo-
sa, i comencessin a tafanejar el
discurs d’aquest septuagenari
tocat del bolet, podria ser que
s’hi sentissin massa retratats i
els fos del tot impossible pros-
seguir meravellats per la vida.

Una desolació és la darrera
novel·la de la francesa Yasmi-
na Reza, dramaturga i novel-
lista, aquí popularitzada des
de l’estrena d’Arte per la Com-
panyia Flotats. Tanmateix, la
diatriba que el vell moribund
adreça al seu feliç fill té poc en
comú amb la lleugeresa de
l’obra teatral. Un cop l’home
de 73 anys –condemnat pel
càncer, concentrat en el seu
jardí, evocador de l’experièn-
cia i dels amics– dispara el seu
monòleg, ja res no l’atura. La
vida en brut circula pels seus
pensaments, amb la mateixa
anarquia amb què es va pro-
duir quan les coses encara
importaven, i nosaltres assis-
tim a l’exhibició força impú-
dica d’una intimitat que no es
resigna davant la pèrdua de
l’impuls vital. Ben al contrari,
participem del magma d’un
home que no ha deixat de
creure en el moviment conti-

nu, en la vida com a trànsit
d’un desig a l’altre.

El vell inconformista co-
mença etzibant al fill que no
el sentirà: “Voldria que m’ex-
pliquessis la paraula feliç”. No
comprèn que ell hagi pogut
engendrar un ésser que es li-

mita a mirar-se el món com el
tema d’una fotografia. “Què
fa? Al matí surt del bungalou.
Mira el mar. És maco. No, sí
que és maco, d’acord. Mira el
mar. Bé. Són les set i dotze
minuts. Torna al bungalou, es
menja una papaia. Torna a

sortir. Encara és maco. Són les
vuit i tretze minuts... I des-
prés, què?”.

Contra una felicitat tan be-
atífica, ell esgrimeix el caos,
els retalls de la vida palpitant,
com el record de Marisa Bot-
ton de Rouen, “la meva veri-

table experiència existencial”,
o ni que sigui la vida viscuda
des d’una finestra fixa, com
l’amic Lionel, “que des de
sempre ha viscut paralitzat
pel pessimisme i el turment,
només aspira al repòs de l’à-
nima”, o la vella Geneviève,
que va matar de gelosia el seu
amant. Tot, menys les obsessi-
ons epidèrmiques de l’esposa
Nancy, el confort prefabricat
de la filla o la passivitat d’a-
quest fill que “té trenta-vuit
anys i va d’un lloc a l’altre i no
ho entenc. A força de viatjar,
el meu fill es deslliura de les
ferides, s’entrega de ple a la
malenconia i la tristor, m’a-
bandona, i tot el que érem cau
dins la fossa de l’oblit. Potser
la ruta de la felicitat, Genevi-
ève, és la ruta de l’oblit”.

Literatura de magma. El
text al servei d’un interior que
despatxa els seus tractes difí-
cils amb el món a través de
l’única actitud que li sembla
legítima: la desolació. El dar-
rer acte de lucidesa d’un ho-
me rebel, abrupte, desacomo-
dat i contradictori, que arriba
a dir al fill: “Hauria preferit
que fossis criminal o terroris-
ta, abans que militant de la
felicitat”.

MIRALL DE LA SOCIETAT
Potser sí que, tal com sugge-
reix la contraportada, el llibre
està emparentat amb la Carta
al pare de Kafka, però amb una
visceralitat de direcció con-
trària. Amb tot, en el text de
Reza, més que trobar-hi un
pare i un fill concrets, hi des-
cobrim el mirall de tota una
societat, la nostra, que ha anat
abdicant progressivament de
qualsevol ideologia pertorba-
dora de la narcosi consumista.
Un mirall agònic, sacsejador,
sobre el qual reboten múlti-
ples veus, fraccionades, in-
connexes. Per si de cas, feliços,
absteniu-vos.

P A R L E M - N E

El senyor Jaubert de Paçà
J O A N S O L À

F
rancesc Jaubert de Pa-
çà (Ceret 1785 - Perpi-
nyà 1856), fou un
erudit rossellonès que
va exercir algun càr-

rec administratiu i es va dedi-
car a investigar aspectes diver-
sos de la vida del seu entorn.
Per exemple, els sistemes de
regatge de València i Catalu-
nya i la història del fenomen
entre els pobles antics. Però, a
més a més, un dia li va passar
com a tants de nosaltres: que
va descobrir la seva llengua i el
seu passat cultural. I aleshores
va escriure i publicar l’any
1824 unes Recherches historiques
sur la langue catalane. Enric Prat
i Pep Vila n’acaben de publicar
(2000) una edició facsímil, amb
una bona introducció sobre el
personatge i l’obra, a l’editorial
El Trabucaire de Perpinyà, edi-
torial valenta i constant en la
promoció de la nostra litera-
tura i cultura. Filla del seu
temps, aquesta obra identifica
el català amb el provençal (se-
ria la llengua romana) i suposa
que aquesta llengua hauria in-
fluït sobre l’italià i les altres

romàniques. Aquesta era la
doctrina corrent a l’època, di-
fosa un segle abans (1724) per
Antoni de Bastero en el seu
volum La Crusca provenzale i
després en la seva inacabada
Història de la llengua catalana,
estudiada i publicada final-
ment per Francesc Feliu (Eu-
mo, 1997).

Es tracta de la primera his-
tòria de la llengua i de la lite-
ratura catalanes. Malgrat això,
no ha sigut coneguda i sobre-
tot valorada fins fa poquís-
sims anys. En lloc de dir-ne res
més, els en faig conèixer una
mica el contingut. L’erudit
rossellonès té molt clar que
una llengua només existeix si
és necessària, com diuen a
crits els nostres sociolingüis-
tes d’avui a les orelles sordes
dels nostres polítics: “La ne-

cessitat, el primer i el més
hàbil dels mestres, va donar
ben d’hora a la llengua roma-
na totes les característiques
essencials i les formes grama-
ticals necessàries a una llen-
gua destinada a expressar to-
tes les necessitats i tots els
sentiments”. Una altra mane-
ra de dir el mateix és que la
força i el fonament de les
llengües és el seu ús formal i
literari. Per això, aquí i en
obres semblants, la història de
la llengua es confon amb la
història de la literatura i la
cultura creades en aquesta
llengua.

L’home s’emocionava pro-
fundament quan els pagesos
de la muntanya baixaven a la
plana i, “arxius ambulants del
poble rossellonès”, explicaven
o cantaven històries del passat

i vivències del present. I a mi
no deixa de fer-me gràcia que
l’home destaqui un aspecte
d’aquest folklore, el que ex-
pressa així: “Però no reeixiríeu
pas a traduir aquestes cançons
i aquestes contalles: l’alegria
meridional té un caràcter es-
pecial que s’esmuny del rao-
nament: s’expressa en parau-
les però no la podríem escriu-
re”. És natural: el folklore viu
no es deixa pas traduir. Només
es pot traduir el llenguage
més formal.

Paçà està plenament inte-
grat a la cultura i a la política
franceses i defensa aquesta
realitat. Però en algun mo-
ment, exactament al final de
l’obra, diu coses com les se-
güents, que queden mig am-
bigües entre el desig i el re-
buig: “la llengua [catalana] ha

de tenir encara una llarga
existència i [...] les mesures
polítiques que s’han dictat
contra ella a Catalunya i al
Rosselló no tindran efecte
mentre s’enfrontin als cos-
tums, al caràcter nacional i a
l’esperit d’aïllament d’aques-
tes dues contrades. El català
continuarà sent llengua naci-
onal a Catalunya mentre els
seus habitants estiguin con-
vençuts que els reis de Castella
no són sinó comtes de Barce-
lona, i mentre els interessos i
els costums del poble català es
trobin oposats als interessos i
els costums dels altres pobles
d’Espanya”. Al Rosselló, la
llengua catalana serà la do-
minant mentre la instrucció
pública afecti només un nom-
bre reduït de persones i el co-
merç, la indústria agrícola i
l’administració no arribin a
canviar els costums i el caràc-
ter nacional.


