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La labor d’autors perifèrics a favor de la salut de la llengua

Contribució perifèrica

U
B a r t o m e u F i o l

“Durant massa anys (tal
vegada caldria dir
dècades) Ramon
Aramon ha tingut més
imperi que Joan
Coromines”

na llengua és una
cosa ben viva, no
una geometria d’e-
na dimensions per
al plaer racionalis-
ta i planificador

d’uns quants especialistes. No hi ha res
més democràtic que el canvi perma-
nent que es produeix en tot idioma, fet
que no contradiu en absolut el paper
aristocràtic –encara que no m’agrada
gens aquesta expressió– dels escrip-
tors, d’alguns escriptors, en aquesta
inexorable evolució que és, repetesc o
repeteixo, creixement o increment de
la seva eficàcia com a instrument de
comunicació i de pensament. Entre
nosaltres, la contribució actual dels
catalanoparlants de la perifèria –en-
carrilada o endegada sempre a través
dels textos d’uns escriptors– a la salut
de la llengua és possible que no acabi
de ser correctament percebuda, co-
mençant pels mateixos fi-
lòlegs sortits de la Univer-
sitat de les Illes Balears.

Tot i que pugui semblar
gairebé impossible o molt
estrany, hi ha una passa de
jacobinisme sui generis en-
tre molts dels nostres filò-
legs. Durant massa anys (tal
vegada caldria dir dècades)
Ramon Aramon ha tingut
més imperi que Joan Coro-
mines. L’encunyació del
sintagma nominal llengua
aramònica per part de Rosa
M. Delor no és cap broma;
les hipercorreccions tan de
moda, tampoc. I ha plogut
des que Francesc Vallverdú
va publicar L’escriptor català i
el problema de la llengua
(Barcelona, Edicions 62,
1968), denunciant el perill
de caure en el ridícul més
complet amb l’hiperpuris-
me fora corda. Sens dubte,
la situació ha millorat des
de llavors, però potser no
tant com, tot garbellat i
sospesat, caldria. Pel bé de
la llengua, pel bé de la força
de la llengua, és clar; no pel
bé de cap capelleta ni de
cap secta. Ni de cap gremi,
cal precisar. Segurament
una mica imprudent, si un
servidor té alguna fòbia de
sempre és la de l’antigre-
mialisme. Qualque pic els
interessos creats poden ser
legítims però sovint no en
tenen cap, de legitimitat, i
van ben en contra dels in-
teressos de la col·lectivitat.
Per descomptat, aquesta situació es dó-
na en molts d’altres àmbits, però també
en el de la llengua. I que sigui per des-
coneixement, per pura o impura igno-
rància, o per una mica de barra o su-
pèrbia acadèmica, no es pot modificar la
qualificació objectiva dels fets. Perquè es
necessita un cert grau de supèrbia per a
enrocar-se en la suposada autoritat de
certes posicions acadèmiques i més o
manco exquisides. N’hi ha que sembla
que el prestigi i l’exquisidesa els surt per
les orelles i els ofega o mig ofega. Davant
aquestes patums acadèmiques d’una

presumpció insuportable cal donar-los
barra de cap, com quan es vol posar a
prova una màquina serradora. O pun-
xar-los el globus inflat amb una fina
agulla.

Tanmateix, el propòsit d’aquest arti-
cle no es ficar-me amb qui, adesiara, fa
tanta nosa. Ans provar de posar en relleu
la contribució de tres escriptors illencs
actuals a la causa comuna: Baltasar Por-

cel, Ponç Pons i Josep Massot i Muntaner,
tres escriptors ben diferents i indepen-
dents, tres escriptors que no pertanyen a
cap capelleta.

Per descomptat, partesc de la convic-
ció que la llengua d’un escriptor no és
mai un instrument asèptic: precisament
per ser el seu instrument primordial, no
pot ser-li mai una cosa indiferent o se-
cundària, qualque cosa que es dóna per
plenament disponible, un bé o mitjà
adquirit d’una vegada per sempre. Un
instrument tan vital per a comunicar-se
i pensar, un instrument d’aquesta cate-

goria tan decisiva és sempre una cosa
ben personal, l’afinació de la qual –per
dir-ho així– no es pot deixar en mans
d’altri. Així, plenament i totalment, no
hi ha escriptor que escrigui en llengua
estàndard, molt més un model o un lí-
mit que no una realitat. En literatura, no
hi ha llengua estàndard que valgui.
Tampoc en el pensament, en el pensa-
ment que realment avanci, que faci ca-
mí. Ja deia Gabriel Ferrater que ben poca
cosa era un escriptor si no era capaç
d’aconseguir la llengua que li servís per
a expressar-se amb un mínim d’eficàcia.
Perquè aquest és el quid de la qüestió. A
un determinat nivell, tot escriptor –tot
escriptor que meresqui o mereixi aquest
nom– s’ha de fer la pròpia llengua, el
seu propi idiolecte, la parla que –tot
respectant, reforçant i enaltint la llen-
gua comuna, la rebuda dels seus majors
i dels seus coetanis– li servesqui per a fer
més eficaçment el que vol fer. En aquest

sentit radical, cap escriptor es troba ja
amb la llengua totalment feta, per molt
que això pugui escandalitzar qui es cre-
gui que un idioma és quelcom que es
dóna de manera rodona, perfecta, aca-
bada per sempre, inalterable pels segles
dels segles. Perquè com deim o diem les
coses influeix sobre allò que deim. I
perquè, sense cap dubte, l’aspecte for-
mal més important i decisiu de tot text
és la llengua personalitzada, ressonant
–recordem l’etimologia de persona–, en
la qual aquest s’expressa o manifesta.

Crec que bona prova d’aquesta tesi és

el resultat magnífic de les Pessoanes, de
Ponç Pons (Alzira, Bromera, 2003), un
llibre que de cap de les maneres no pot
esser ignorat des de la metròpoli ni des
d’enlloc. També les quatre-centes pàgi-
nes i els vint-i-nou capítols d’Olympia a
mitjanit (Barcelona, Planeta, 2004), la
darrera novel·la que acaba de publicar
Baltasar Porcel, l’escriptor andritxol,
una vertadera exhibició de ganes de
treballar –de fer feina de valent– i de
domini de l’ofici. I, sobretot, una de-
mostració de la vida i l’eficàcia que pot
arribar a tenir el llenguatge d’un es-
criptor que no es preocupa gens ni mica
per compondre’s la toga ans sols de
moure el lector de bon de veres, d’arri-
bar-li.

L’altre escriptor el llenguatge del qual
em resulta modèlic –però en el món
dels lectors lletraferits, no en el de la fi-
lologia dels darrers temps, amb tantes
pretensions encotilladores– és un in-
vestigador del nostre passat més recent,
més que un literat. De fet, no es dedica
especialment a treure partit de les legí-
times i sucoses formes insulars. Però ha
demostrat des de sempre, en la seva
nombrosa producció, un especial domi-
ni del llenguatge que empra, defugint
tants de clixés pseudopuristes i evitant
tota afectació; aconseguint, en definiti-

va, un llenguatge d’una
naturalitat i fluïdesa extra-
ordinàries que no crec que
mai hagi fet mal en cap
orella. I és que hi ha estàn-
dards i estàndards; la qual
cosa, paradoxalment, de-
mostraria que l’estàndard
monobloc, model absolut,
pel qual sembla que es
preocupen tant alguns, pot
esser considerat una ente-
lèquia. Es tracta de Josep
Massot i Muntaner, el nos-
tre major especialista en
l’època de la guerra incivil,
i en la història contempo-
rània de l’Església, com de-
mostra el seu recent Església
i societat a la Catalunya con-
temporània (Barcelona, Pu-
blicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2003). Vists els
seus esplèndids resultats,
crec que podria ser útil
l’estudi lingüístic dels seus
textos. En tot cas, cal reco-
nèixer la seva qualitat i bon
gust. Potser qualcú opinarà
que som un exagerat en la
meva apreciació però jo no
conec cap prosa d’un ren-
diment semblant en el seu
terreny.

Naturalment, la qualitat
de llengua d’aquests tres
exemples no la podrà
comprovar el lector més
que llegint-los. I perquè
ningú no es pugui mal-
pensar que la meva defensa
d’ells està massa influïda
pel meu propi llenguatge
insular (més aviat panet, per

palmesà) afegiré l’obra d’un altre es-
criptor davant de la qual ens hem de
treure igualment el barret, i que és de la
ciutat de València. Es tracta de Joan
Francesc Mira; la seva darrera gran no-
vel·la –la segona part de la trilogia ini-
ciada amb Els treballs perduts (València,
Eliseu Climent, 1989)– és Purgatori (Bar-
celona, Proa, 2003). No se la perdin. De
veritat que també es mereix tot un res-
pecte. És amb contribucions semblants
que una llengua fa camí.

■ Bartomeu Fiol. Escriptor


