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D
ues dècades justes
després del 1984
continua sent obvi
que George Orwell
l’encertava de ple

en la seva formulació de l’a-
nomenat Doublespeak, el llen-
guatge manipulador dels que
sempre acaben dient que War
is Peace, ni que sigui a fi de bé o
en nom de la seguretat nacional.
Tots els matisos de la paleta
no podran mai amagar que la
negror és l’absència de llum
(mort), igual com la blancor és
la conjunció de tots els
colors (vida). En aquest
joc de despropòsits que
presideix les pràctiques
dites diplomàtiques, la pu-
ta semàntica hi té un pa-
per determinant. Si els
llepafils del políticament
correcte s’han empescat
l’absurditat de la violèn-
cia de gènere i els bel·li-
cistes vocacionals apos-
ten per la violència de
nombre, podem afirmar
amb tanta autocrítica
com calgui que hi ha
també una violència se-
màntica que contamina
les nostres paraules fins a
transformar-les en armes
de distracció massiva. Els
que trafiquem amb verbs
sabem de la seva tendèn-
cia intínseca a la traïció
més profunda, que és la
del pensament. Sovint no
trobem les paraules, o
creiem que no hem tro-
bat les paraules justes, com si la
justesa estigués emparentada
amb la justícia i hi hagués un
mot per a cada ocasió. I no.
Només els poetes, que són pocs
i de vegades ni s’ho pensen,
són capaços d’insuflar els mots
amb sentits que els subvertei-
xen sense pervertir-los. Tots
hem llegit alguna vegada un

text que ens ha fet entendre
coses que abans no enteníem.

En el desori verbal que ens
ha acompanyat durant set-
manes de maldiences, la se-
màntica ha jugat un paper
fonamental. Rere el linxa-
ment immisericorde de Ca-
rod, rere la interessada inven-
ció d’un presumpte grup ano-
menat Al Quaeta, així amb T
de terror, rere les complexes
causes que comporten la mort
en dosis massives, hi havia la
violència semàntica. La viola-

ció pura i dura de la semànti-
ca. El Doublespeak orwellià en
el seu màxim esplendor. War
is Peace sense reserves, adobat
amb la retòrica franquista de
la seguretat nacional. La hu-
nitat (amb hac dels huns)
d’Espanya que tot ho havia de
justificar i en nom de la qual
calia subvencionar un seguit

d’intel·lectuals miserables que
havien estat propers a Eta
(com Juaristi) o al Grapo (com
Moa) perquè allà on deien
Dick diguessin Dídac. ¿Què
passarà ara amb la Fundación
Francisco Franco? ¿Quines re-
flexions n’extrauran els nois
de can Faes?

La semàntica ha estat viola-
da, però la condició verbal és
només un reflex de la condició
humana, i el matís és la clau
de la llibertat. En plena vorà-
gine violenta, quan uns resul-

tats electorals com els del
14M eren una quimera,
l’amiga Roser em va en-
viar un joc de paraules
esfereïdor descobert per
un amic seu, aclaparat
per tot el que ens venia al
damunt. Es tractava d’u-
nir dos antònims purs
mitjançant una cadena
de sinònims. Els dos
exemples que havia
construït en Joan són
impactants perquè fan
passar de dolent a bo (o
viceversa) i d’enemic a
amic (o viceversa) sense
violentar aparentment la
semàntica. Vejam: Do-
lent és sinònim de mali-
ciós; maliciós d’astut; as-
tut és sinònim de llest;
llest de savi; savi de
comprensiu i compren-
siu de bo. Un enemic és
un adversari, o un opo-
nent, i qualsevol d’a-
quests dos és un rival de

jocs, és a dir, un company; un
amic, en definitiva. L’exercici
és impecable, i descriu l’ins-
trument lingüístic a la per-
fecció. Però és radicalment
distint passar de dolent a bo
que de bo a dolent. I el mateix
passa amb la parella de l’amic
i l’enemic. L’important és,
sempre, l’instrumentista.

I L L E S P E R D U D E S

El llistó
M I Q U E L D E P A L O L

L’
ambició artística i
en concret la lite-
rària s’estan con-
vertint des de fa
un temps en un

valor per aspirar al qual sem-
bla que un hagi de demanar
perdó. No és que això vingui
de nou; no conec cap col·lectiu
tan obligat a excusar-se per tot
el que fa com el dels artistes.
Com si aspirar a més fos una
vanitat deutora de la preten-
sió, absurda i frustrada, per
descomptat, de ser més que
els altres, d’estar damunt
d’alguna cosa, o de totes. La
falsa modèstia i la ingenuïtat
demagògica són a l’ordre del
dia. Si no et vols fer apedregar,
el que toca és dir que no aspi-
res a res de l’altre món, i que
ja que el món és tan mediocre,
no hi ha espai mental ni físic
per oferir-li altra cosa que una
mica més de mediocritat en
forma d’entreteniment, o
d’explicar a tots allò que ja
saben.

I el mal és que l’estratagema
tàctica acostuma a no ser tal, i
al final és tan profunda la
convicció de posseir la veritat
que embriaga l’humil esforçat
que efectivament és insubs-
tancial i mediocre la creació
que acaba produint. Des de
força jove vaig tenir el con-
venciment que si vols fer res de
bo, has d’aspirar al millor, que
després ja vindrà la rebaixa. Si
aspires a cent, és possible que
obtinguis quaranta o cinquan-
ta, potser, amb una mica de
sort tot i que més d’un podrà
dir, amb força raó, que no és
d’això que es tracta, sinó d’ar-
ribar a vuitanta, fins i tot. Però
si aspires a deu, les possibili-
tats de quedar-te amb tres o
quatre són glorioses.

Ara bé, quan dic aspirar al
millor, no m’estic referint a

un valor absolut, sinó al que
ateny a les pròpies condicions.
És evident que no tots els
aprenents –i d’aprenents, la
gran majoria, en som tota la
vida– estan en condicions
d’escriure com Ciceró, de di-
buixar com Miquel Àngel o
d’improvisar al teclat com
Bach. Aquest millor és el mi-
llor que un pot fer, i tret que
un sigui un sac de fatuïtat o un
perfecte inepte, mai no serà un
desastre complet l’obra feta
amb coratge, coneixement de
la tècnica i de la tradició i vo-
luntat expressiva esmolada
amb alguna idea raonable de
la vida i d’un mateix.

Tot això ve perquè última-
ment m’ha tocat experimen-
tar els maleficis d’haver ex-
pressat certs objectius en l’úl-
tim llibret de narrativa –per-
donin si els sembla que ara em
faig autopropaganda–, i que
immediatament han estat in-
terpretats en termes de re-
núncia i abdicació. Podria in-
vocar aquí multitud d’exem-
ples de vides i fets de grans i
no tan grans poetes i artistes,
però confio de tenir-ne prou
amb els conceptes.

L’art té, entre d’altres, un
punt en comú amb l’artesania:
és deutor de condicions prèvi-
es. Tals condicions poden ser
d’ordres diversos: personal,
doctrinal, polític i també, per
què no i depèn en quina di-
recció, dissortadament econò-
mic. Com els deia l’altre dia,
vivim els temps incerts en què
la literatura, igual que les arts
i el pensament en general, ja
no és una necessitat de l’espe-
rit i una eina de coneixement,
i ha passat a formar part d’un
negoci. Aquestes són les con-
dicions actuals. Que el lector
decideixi si provar d’acos-
tar-s’hi vol dir abaixar el llistó.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

La guerra
O R I O L I Z Q U I E R D O

E
n un text previ, ex-
plícit i líric, l’autor
dedica “aquests par-
racs”, “esqueixats de
lletres que no han

estat mai enviades a llur des-
tinatari”, a Salvador Albert,
“per correspondre en certa
manera al bell present que em
fas de tes meditacions sobre la
filosofia d’Amiel”. Deu ser
Salvador Albert i Pey, poeta
de Palamós, nascut el 1868,
diputat els anys 1910 i 1914
pels nacionalistes republi-
cans i nomenat, amb la pro-
clamació de la República,
ambaixador a Bèlgica, càrrec
que va ocupar fins al 1934,
deu anys abans de morir. Ho
escriu Frederic Pujulà, de qui
llegim al darrer full del llibre,
després del colofó, que ha
publicat altres obres catala-
nes, com Francisco Pi i Margall,
a més d’alguns contes i dra-
mes en esperanto i dicciona-

ris de correspondències entre
aquesta llengua i l’espanyol i
el català.

Frederic Pujulà i Vallès va
néixer a Palamós el 1877. Va
ser un entusiasta propagador
de l’esperanto, amb articles
divulgatius a la premsa dels
anys 10 i l’edició de nombro-
ses obres didàctiques. Va es-
criure una considerable part
de la seva obra de creació en
esperanto i part en català,
com Els homes artificials, consi-
derada la primera novel·la de
ciència-ficció en català. El
1905 va denunciar a la revista
esperantista Tra la Mondo de
París el saqueig de la redacció

de La Veu de Catalunya i de
Cu-Cut! per oficials de l’exèrcit
espanyol. Es va exiliar i va
haver d’adoptar la nacionali-
tat francesa per evitar ser
perseguit. En esclatar la Pri-
mera Guerra Mundial va
allistar-se voluntari i va pas-
sar quatre anys en diversos
fronts de França. És aleshores
que escriu En el repòs de la
trinxera, aquestes memòries
de guerra en forma de cartes
a Salvador Albert.

El llibre arrenca in media
res: la primera carta en respon
una de prèvia del correspon-
sal, l’autor ja és a la trinxera
i parla de la mobilització i la

incorporació al front. Pujulà
s’entreté en qüestions di-
guem-ne de vida quotidiana,
algunes de les quals constitu-
eixen estampes tan pintores-
ques com les partides de tenis
o les escenes amb mademoiselle
Ferrant. Amb tot, la crua rea-
litat de la guerra és present
aquí i allà (“Ah, l’olor de Ver-
dun!”, que ho és de cossos
putrefactes), i podem forçar
la lectura a favor de l’al·legat
antibel·licista que voldríem:
“Tota la guerra és això: una
antítesi flagrant entre els ac-
tes, els mòbils, i les paraules
que els expressen”. Més: “Que
trista cosa és la guerra! En els

estats de misèria els homes
canvien el nom de les coses,
però la depressió moral és la
mateixa de sempre”. Final-
ment: “La guerra durarà
sempre”, repeteix, “fins que
neixi l’home que trobi la pau
en l’harmonia dels egoismes
humans”.

Pujulà, esperantista cos-
mopolita, va fer la guerra per
ideals però tocava de peus a
terra. Vegeu-ho: “Sovint tota
teoria consisteix a saber que
hi ha dues maneres de fer una
torrada –fer-la bé i fer-la ma-
lament–”, escriu, i “tota
pràctica es limita a saber
menjar-la àdhuc quan està
mal feta”.

Frederic Pujulà, En el repòs de
la trinxera. Cartes del soldat a

l’amic. Antoni López.

Barcelona, 1918.


