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Sebastià Serrano és catedràtic de lingüística general

Els secrets de la comunicació
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Sebastià Serrano, El regal de la
comunicació. Ara Llibres.

Barcelona, 2003.

S
ebastià Serrano, ca-
tedràtic de lingüísti-
ca general a la Uni-
versitat de Barcelona
i autor de nombro-

sos assajos sobre la matèria,
inicia el seu recorregut a El
regal de la comunicació reflexio-
nant sobre les mateixes bases
de la informació, el recurs bà-
sic que mobilitza la nova so-
cietat del coneixement.

Les noves tecnologies de la
informació, assenyala d’entra-
da l’assagista, han neutralit-
zat les tradicionals limitaci-
ons del llenguatge. En primer
lloc, per la seva gran capacitat
d’emmagatzemament d’infor-
mació. I en segon lloc, per fer
possible la comunicació més
enllà de la presència física dels
interlocutors. La societat del
coneixement es defineix,
doncs, per una capacitat de
memòria gairebé infinita i per
una globalitat generalitzada.
Encara més, però, es caracte-
ritza per ser una societat de
risc, tal com ho especificava fa
uns anys el sociòleg alemany
Ulrich Beck.

Certament, explica Serrano,
la informació té aquesta ter-
cera particularitat que la fa
ben diferent de la matèria o
l’energia, els conceptes que
vertebraven fins fa poc la nos-

tra societat. Disposar de més
informació, remarca l’autor
català, ens permet més inde-
pendència, però també ens
aboca a un món de creixent
complexitat en què la impre-
visibilitat i la incertesa estan
sempre presents. L’ésser con-
temporani, com mai abans, té
una sentida necessitat de con-
trolar les pujades d’ansietat
relacionades amb la insegu-
retat del present i la incertesa
del futur. És la idea que invo-
ca Serrano per definir l’ob-
jectiu axial d’aquest assaig,
que no és cap altre que mos-

trar el paper fonamental que
tenen els components no
verbals com a generadors de
lligams i, en definitiva, d’es-
tabilitat.

LLENGUATGE NO VERBAL
L’obra descriu magistralment
els distints components no
verbals del llenguatge, des de
la fascinant saviesa dels ulls
fins a la calidesa del tacte i els
delicats efectes de les flaires.
Sobretot, però, el llibre excel-
leix per contrastar el desen-
volupament dels components
no verbals del llenguatge amb

la poderosa emergència del
llenguatge oral. La gran capa-
citat d’aquest últim per facili-
tar informació és remarcable,
explica l’autor, però també,
per això mateix, ho és la seva
utilitat per mentir, enganyar i
dissimular. Fiem-nos, en canvi,
ens diu Serrano, de les emoci-
ons que transmetem amb els
gestos, els ulls o les mans. En
ells, a més, no tan sols hi ha
informació, sinó que sobretot
hi trobem relació. Aprofun-
dir-hi, conclou Sebastià Serra-
no, és el veritable regal de la
comunicació.

A S S A I G

Elisabeth Beck-Gernsheim,
La reinvención de la familia.
En busca de nuevas formas de
convivencia. Traducció de
Pedro Madrigal. Paidós.

Barcelona, 2003.

M algrat el retorn als va-
lors familiars que algu-
nes consignes semblen

celebrar, la família ja no és el
que era. Certament, han passat
els anys de la rebel·lió estudi-
antil i feminista contra les es-
tructures tradicionals, però
ningú pot negar que, a comen-
çaments del segle XXI, ha dei-
xat d’estar clar què o qui cons-
titueix una família. A La rein-
vención de la familia, la sociòloga
alemanya Elisabeth Beck-
Gernsheim, coautora amb Ul-
rich Beck d’El normal caos del
amor, identifica els nous models
de relació que, sense dissoldre
el model de família tradicional,
obren pas a una nova situació
marcada per les definicions va-
cil·lants i una creixent diversi-
tat d’opcions de convivència.
L’autora repassa en aquest vo-
lum les múltiples circumstàn-
cies que defineixen la nova
complexitat de la família, que
abasten des del nou concepte
de maternitat que introdueix
l’avenç de la medicina fins a la
incidència del progressiu aug-
ment de les separacions o la
proliferació de famílies multi-
culturals. Una atenta percepció
dels hàbits socials que definei-
xen la modernitat avançada
permet a Beck-Gernsheim deli-
mitar amb encert els contorns
del nou model de família post-
familiar. X.F.

Bartomeu Bennàssar, El futur
de la teologia moral.

Per una ètica actual, creient
i creïble. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E l sacerdot mallorquí Bar-
tomeu Bennàssar presen-
ta a El futur de la teologia

moral una reflexió que ha d’in-
teressar els creients, però que
no pot deixar indiferent els qui
no ho són. L’autor, que fa seva
una actitud d’autocrítica per-
manent, es proposa edificar
una moral inquieta i reactua-
litzada que eviti un immobilis-
me frustrant que només ofereix
velles respostes a preguntes
noves i a noves generacions.
L’autor parteix d’una interpre-
tació dels textos conciliars per
donar resposta a “d’on venim?”,
però sobretot insisteix en el
“cap a on anem?”, “on som?” i
“què fer?”. Bennàssar proposa
una ètica no tan sols creient,
sinó també creïble, per afrontar
la manca de referents ètics en
un món que percep amenaçat,
amenaçador i perillós. L’explo-
tació del territori, el temps ac-
celerat, la ingerència bèl·lica o
l’abús monetarista són alguns
dels exemples davant dels quals
Bennàssar alça la seva veu per
assenyalar, per contra, unes ac-
tituds inajornables: el perdó i la
reconciliació, la solidaritat
compartida i la lluita per la
justícia. X.F.

La desgràcia de tenir ulls
N A R R A T I V A

E S T E V E P L A N T A D A

Soazig Aaron, El no de la Klara.
Empúries. Barcelona, 2003.

U
n dels fets que han
marcat de ple el se-
gle XX, i de retruc
tot el camí de la hu-
manitat des de lla-

vors, això és obvi, ha estat la
Segona Guerra Mundial. La
barbàrie que es va viure, el
conflicte polític, però sobretot
el devessall de terror, mort i
misèria que se’n va despren-
dre, ha estat font inesgotable
de cròniques, de llibres, de de-
bats, d’exclamacions i també
de literatura, de molta litera-
tura. Un fet tan clau en la his-
tòria dels homes ha desenca-
denat el que podríem anome-
nar, gairebé, un nou subgène-
re, el de la literatura dels
camps de concentració. Un gè-
nere que, any rere any, es veu

engrandit per molta paperassa
i per moltes riuades de tinta.
Els homes som tan proclius a
no voler oblidar mai les des-
gràcies que, amb el pretext
d’evitar que restin en la pols de
l’oblit, seguim furgant en les
nafres d’una història que ja ha
estat més que explotada. Mal-
grat tot, la bona escriptura pot
fer que temes tan esgotats i
previsibles com el que ens
ocupa siguin prou dignes. Al-
menys en el propòsit de fer li-
teratura.

UN TESTIMONI FICTICI
El no de la Klara és una aporta-
ció més a tot aquest gènere
dels camps de concentració, i
com a tal, poca cosa nova hi
ha a afegir. Però té la particu-
laritat, que no innovació, de
ser un testimoni fictici. Una
mera invenció. Per això no
deixa de sorprendre que emo-
cioni, sovint molt més que
d’altres històries que passen
per reals.

Soazig Aaron (1949) va néi-
xer a la ciutat francesa de
Rennes i aquesta és la seva
primera novel·la, una novel·la
guardonada amb el premi
Emmanuel Robles i amb el
Goncourt a l’opera prima. Es-
criptora tardana i particular,
va treballar durant força
temps en una llibreria de París,
i des de fa prop de vint anys
que viu retirada en un casalot
de la Bretanya amb el seu ma-
rit artista. El llibre, no podia
ser d’una altra manera, està
escrit en forma de diari i parla
de tots aquells records que
amaga el personatge de la Kla-
ra, i també de la nova situació
del seu retorn a la vida anteri-
or. Veiem el petit paisatge que
envolta la protagonista i les
relacions que estableix amb la
gent del seu cercle més prò-
xim. No es pot negar una in-
dubtable honradesa en la llen-
gua de l’autora, i també molt
gust per idear anècdotes deli-
cioses, com quan explica, per

exemple, la manera de passar
el temps comptant els núvols.

La Klara, malgrat ser un per-
sonatge fictici, posseeix una
credibilitat que ens la fa sentir
pròxima i que pot emocio-
nar-nos, si és que ja no estem
immunitzats davant els motius
repetitius de les novel·les d’a-
quest estil. Com dic, és una veu
ferma, que emociona. De vega-
des, més que pel que explica,
pel que calla. De vegades, pel
que no recorda però nosaltres
sabem entreveure. De vegades,
per la terrible sensibilitat que
demostra en la seva aparent
manca de sorpreses. Hi ha de-
talls que corprenen, com el fet
que la Klara tingui malsons
quan torna, i no pas al camp de
concentració. I també frases
que faran reflexionar més d’un,
com la bella missió que li deixa
una amiga abans de morir. Cal
trobar un foto, una foto que
busca des que ha arribat a París.
Aquesta amiga li va demanar
que “fes una foto de la pau” per
a ella. I la Klara no la troba,
enlloc. Poc ha canviat el món...
Com molt bé diu la cita que
obre el llibre, “cal parlar molt
per tenir dret a callar”. Sobretot
cal parlar quan els teus ulls han
vist coses que ningú voldria
veure.


