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l menjapà de Nèstor
Luján era l’escriptu-
ra. En va menjar tota
la vida, però va es-
criure com qui fa la

sobretaula. Els seus articles so-
vint eren digressius. Agafava
una anècdota, l’adheria a la
cua d’un estel i deixava anar
corda, a veure si per ventura
bufava el vent i l’invent aixe-
cava el vol. Les anècdotes de
Luján eren sempre boníssimes
i, encara que no volguessis, et
trobaves resseguint la caprit-
xosa trajectòria de l’estel fins
al final de l’escrit. Provin de
localitzar el volum Mites, lle-
gendes, creences (1996), que re-
cull els articles publicats aquí a
l’AVUI i ho comprovaran. De
vegades es repetia. De seguida
t’adonaves que Luján planeja-
va les peces en funció del ca-
lendari. ¿Quants articles va ar-
ribar a escriure sobre el Car-
naval? ¿Quants sobre l’arriba-
da de la primavera? Les seves
novel·les, dictades quan ja ha-
via fet els seixanta, relaten
episodis històrics ambientats
en un entorn ben documentat,
però hi senyoreja el cartó pe-
dra. Ja es veu que no provenen
de la vida, sinó de la lectura. La
primera –Decidnos, ¿quién mató
al conde? (1987)– encén el desig
de conèixer el destí del comte
de Villamediana i quan hi
apareix el gran Quevedo parla
amb paraules de Quevedo, pe-
rò no aconsegueix perdurar
mai en la ment del lector.
L’entreté i prou. El mateix
passa amb les posteriors no-
vel·les catalanes. Hi presenta
atractius personatges histò-
rics –Mayerling, Casanova–,
però literàriament l’operació
és fallida. Només el nom de

Luján explica els premis lite-
raris que va recollir, l’últim
dels quals ni més ni menys
que el Sant Jordi amb Els fan-
tasmes del Trianon (1996).

A primers dels 90, a Valèn-
cia, Luján va donar-nos tres
lliçons magistrals en una so-
bretaula. D’entrada, com a
president del jurat del premi
de novel·la dels Octubre, va re-

velar-nos els secrets del sistema
de votacions en cinc rondes
heretats del premi francès
Goncourt. Mai no ho he obli-
dat. Després, ens alliçonà sobre
els millors whiskys de malta,
perquè en sabia i a més acaba-
va de fer-ne un article per a la
revista Epicur. Finalment, ens
va enlluernar enfilant les his-
tòries detallades d’una vintena

d’enigmes i jocs de paraules
cèlebres com aquell famós ca-
lembour de Quevedo sobre la
rosa, el clavell i la coixesa de
Doña Isabel. L’enlluernament
creixeria quan, poc després,
publicà Cuento de cuentos
(1993), dos volums en què
traça l’origen de moltes dites i
frases fetes. Però l’entusiasme
se’m va refredar una mica
amb la descoberta casual d’El
porqué de los dichos (1954), del
navarrès José María Iribarren,
que ja contenia tota aquella
saviesa. No es pot parlar de
plagi, però queda clar que el
llibre del doxògraf Iribarren
va ser una de les fonts princi-
pals del Luján ludolingüista.
En 1993 l’Iribarren ja anava
per la cinquena edició, corre-
gida i augmentada.

DOS LLIBRES SOBRE LUJÁN
Ara poden retrobar Luján en
dos llibres molt interessants
d’Enric Vila. Gaudeixin del Lu-
ján articulista que apareix a
L’art de citar (Ara Llibres), però
sobretot no es perdin l’agosa-
rada interpretació de la seva
màscara que Vila fa a l’assaig
breu Néstor Luján: entre el rostre i
la màscara (Angle Editorial). És
un llibre valent on es demostra
que l’esperit crític no està re-
nyit amb el respecte. Vila hi
descriu amb prosa vigorosa
una luxació clau en la trajec-
tòria de Luján. Som a finals del
1947 i l’autor que havia seduït
Pla fa un tomb que el confor-
marà com a personatge. La de
Vila és una interpretació aven-
turada, però plausible. En un
país sense assaig, un volumet
així és un luxe. Que algú es-
crigui una biografia novel·lada
de Luján ja!

L ’ A P A R A D O R

Víctor Erice. ‘El espíritu
de la colmena’, a càrrec de

Jaime Pena. Paidós.

Barcelona, 2004.

E studi crític sobre la figu-
ra del realitzador Víctor
Erice. Pena se centra en

la pel·lícula d’Erice El espíritu
de la colmena, considerada com
una de les millors en la histò-
ria del cinema espanyol.

Ramon Ribera-Mariné,
Travessies pel massís del Canigó.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat.

Barcelona, 2004.

U na nova guia del Centre
Excursionista de Catalu-
nya, en aquesta ocasió

amb itineraris detallats per
travessar el massís del Canigó.

P A R L E M - N E

Les llengües
i nosaltres

J O A N S O L À

A
una parella jove li van pre-
guntar si els fills se’ls inter-
ferien gaire en les seves vi-
des. Una mica desconcertats,
van respondre que... sí...,

no..., home, és que la nostra vida i ells
són el mateix. Resposta antològica. El
títol del meu article d’avui també és
desconcertant: ¿“Les llengües i nosal-
tres”?, ¿per què i?, car les llengües no
existirien pas sense nosaltres ni nos-
altres (com a éssers humans) sense les
llengües. Però l’home té una facultat
admirable, l’abstracció, per la qual
pot enfocar un aspecte o un altre de la
complexíssima realitat en la qual
viu..., de la realitat que és ell mateix i
tota la resta.

I en té una altra: la capacitat de
classificació. Si no sou fanàtic de la
biologia, sortiu a camp obert i no
veureu pas cap xarxa que classifiqui
res, que separi una cosa de l’altra. Si
no sou fanàtic de la lingüística, escol-
teu una conversa informal i no veureu
pas de quines unitats (fonològiques,
morfològiques, sintàctiques, entona-
tives) es compon aquella animada
correntia. Som els humans que creem
una xarxa nocional per poder captar,
apamar, comprendre (és a dir analitzar)
la realitat: i analitzem un a un els

símptomes d’un nen desequilibrat,
quan de fet el nen és una entitat úni-
ca, global. Ens ha costat molts segles
d’arribar a separar les unitats de la
llengua i a decidir quina era la millor
manera de representar-les. El proble-
ma és... Ara el veuran.

L’altre dia vaig comprar en una lli-
breria de vell aquest llibre de Marco
Fidel Suárez, editat a Madrid l’any
1885: Estudios gramaticales. Introducción
á las obras filológicas de D. Andrés Bello.
Bello (1781-1865) és un gramàtic ve-
neçolà, el més genial (és a dir intel·li-
gent) que ha tingut la llengua caste-
llana (1847); i Rufino José Cuervo
(1844-1911) era un deixeble seu co-
lombià també genial que, entre altres
obres, va publicar (1886) unes Notas a
la gramàtica del mestre. Fidel també

comenta aquella gramàtica i en el ca-
pítol del relatiu (que, cual, etc.) ve un
moment que diu: «Á veces también
sucede –y creemos que lo hemos visto
apuntado en algún autor, aunque al
presente no recordamos si es Bello o
Cuervo– que se encuentran frases en
los buenos escritores, donde el que se-
ría inexplicable, á no admitir que en
su uso se han cometido descuidos in-
dignos de imitación. Tal se observa en
los pasajes siguientes: “Dejo de contar
las hierbas, piedras ó minerales, que ó
mordido de ellas, ó tocado mueres”.
(Quevedo [...])». Encara hi afegeix dos
exemples més, un d’Argensola i
aquest de l’Araucana d’Ercilla: “Pete-
guelen, cacique señalado, / Que el gran
valle de Arauco le obedece”. I comen-
ta: «Restableciendo el orden lógico, y

diciendo “tocado por las cuales”, “á qui-
en el gran valle” [...], quedará patente
el oficio que en los respectivos casos
desempeña el que, y de este modo será
fácil determinar su carácter».

El problema és, com diria la Maria
Aurèlia Capmany, saber qui és pri-
mer, si l’ou o la gallina, si els “bons
autors” (models de la llengua) o els
“gramàtics” i els “correctors” (que
determinen què és el que és correcte
en una llengua). Pitjor encara: si és
primer la llengua tout court o els qui
l’analitzem. El problema es “resol”
així: és que els homes no podem su-
portar que la xarxa nocional que hem
creat nosaltres mateixos per enten-
dre i dominar la realitat sigui sobre-
passada, desbordada per la realitat
mateixa; no podem suportar que la
realitat sigui més complexa del que
nosaltres som capaços de controlar
amb la nostra capacitat reflexiva, i
preferim la gramàtica a la realitat (!!):
perquè, alerta, a part la capacitat re-
flexiva, tenim la intuïció, que sí que
ens permet de realitzar coses que no
comprenem. També és més complexa
la realitat d’aquest país que no pas la
xarxa ideològica i mediàtica en què el
govern central pretén d’esclavit-
zar-nos.


