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La nova llengua creada per Diego Marani vol facilitar la comunicació
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L
a setmana passada donava
notícia de la primera novel·la
de Diego Marani –Nuova
grammatica finlandese, tot i
que en espanyol els editors

insisteixen a dir-ne Memoria callada– i
recordava que l’autor italià és el pare
de l’europanto. Marani viu i treballa
en un món plurilingüe: fa de tra-
ductor i corrector a Brussel·les, con-
tractat per la Unió Europea. De tant
com s’estima les llengües un bon dia
va decidir d’inventar-se’n una. Per
analogia amb l’esperanto del doctor
Zamenhoff, en va dir l’europanto. A
diferència d’esperantos, volapüks,
remisols i d’altres llengües artificials
inventades pels utopistes d’ara fa un
segle llarg, l’europanto no té regles
gramaticals rígides i no aspira a re-
soldre el multilingüisme. És un ins-
trument de comunicació que no pre-
tén substituir les llengües existents,
sinó que aspira a fer-les conèixer mi-
llor. En la pràctica, és un joc lingüís-
tic que consisteix en la creació de
frases a partir de conceptes comuns
en parles diverses i paraules provi-
nents de, com a mínim, tres llengües
europees. Per exemple, per definir
l’americà Ronaldinho (o l’africà Eto’o
o l’europeu Giuly), un europantista
podria usar la frase “eine fussballero
ronaldinhose acrobatias performante”.
Segurament la comprensió quedaria
assegurada a totes les escoles euro-
pees, d’Irlanda a Polònia i de Portugal
a Finlàndia.

POT SER UN JOC PERILLÓS
El problema, tal com adverteix Ma-
rani en una mena de manifest per
explicar les bases de la nova llengua,
és que “l’europanto és un joc perillós,
perquè si el vostre domini de les
llengües veritables, aquelles que heu
après als pupitres de l’escola, no és
un domini protegit per sòlids basti-
ons de coneixement, l’europanto pot

esvair totes les vostres habilitats lin-
güístiques i deixar-vos el cap ple d’u-
na rica i multinlingüe col·lecció d’er-
rors”. Aquest és un perill constant en
la majoria dels jocs, però val la pena
arriscar-s’hi, perquè qui no s’arrisca
no pisca. Marani es defineix com “un
acròbata de les llengües” i ha arribat
a escriure un recull de narracions en
europanto: Las adventures des inspector
Cabillot, publicat a França. En italià la
seva obra ja consta de tres novel·les, i
en les tres el llenguatge hi juga un
paper central. Raons professionals el
van impulsar a l’estudi de la com-
plexa llengua finesa, de la qual ha
esdevingut un fervent apassionat, i
això s’ha reflectit en les seves novel-
les. La primera –Nuova grammatica
finlandese– és la que Ángel Sán-
chez-Gijón ha traduït ara a l’espanyol
com Memoria callada (Gadir). La segona,

L’ultimo dei Vostiachi (Bompiani, 2002),
ja està anunciada al catàleg de la ma-
teixa editorial madrilenya. La tercera i
més recent es diu L’interprete (Bompia-
ni, 2004). Aquí Marani, sota un argu-
ment de thriller protagonitzat per un
intèrpret professional, aborda el lla-
miner tema de la recerca de la llengua
perfecta. L’univers Marani és clara-
ment verbívor, però la seva encara
curta obra ja comença a desprendre
un inequívoc flaire de déjà vu.

Un déjà vu ben present a totes les
reaccions que desperta l’europanto (a
www.europanto.contagions.com). Per
exemple: “It is a tres buena idea that of
uno language europeu made of pezzi de
divers idiomas who everybody può mixer
como il wants” i “Geniale is idea der eu-
ropanto. First vuelta that I lire textos in
esta langue, I compris alles and auch ora
je écris in questa beautiful lingua”.

E L N O T I C I A R I

Dan Brown, de nou
P E R E G U I X À

☛ A causa del seu temperament aristò-
cratic, dels seus experiments altament li-
teraris o de la seva morositat vital –tan
allunyada, en aparença, de l’aquí i ara–,
sorprèn més que un dels autors universals
que va perseguir amb més desesperació
l’èxit popular fos Henry James. Ho deia el
novel·lista David Lodge en una entrevista a
The Independent a propòsit de la novel·la
Author, author que acaba de sortir a Angla-
terra i que tracta dels anys de maduresa de
l’autor d’Els papers d’Aspern i dels neguits per
un èxit que no va arribar mai: la seva bèstia
negra era el seu amic Du Marier (famós per
la novel·la Trilby) i Wilde, que va tenir tri-
omfs teatrals indiscutibles.

☛ Ja tenim més Dan Brown (Àngels i dimo-
nis) i encara apareixen comentaris sobre El
codi da Vinci. És l’avantatge dels llibres de
recorregut llarg: no hi ha cap motiu perquè
les ressenyes no acabin sortint. La d’Alberto
Manguel al suplement Ñ de Clarín era vis-
ceral, però, com és habitual en l’autor,
també aprofundia: “Hi ha una capacitat del
lector que comença quan és nen: llegir
corregint. El nen que llegeix amb gust una
novel·la de Verne o de Salgari se salta els
passatges més indiscrets (els de racisme o
molt sentimentals) i es queda amb allò
meravellós. Amb El codi da Vinci es fa el
mateix. Ara he tractat de llegir tal porque-
ria. El traductor espanyol ha corregit molt,
però en anglès és impressionant”.

☛ Lire dedicava el seu últim número a la
rentrée literària. El fet que el magazine ano-
meni aquesta rentrée “una excepció france-
sa” (més de 661 novetats a les llibreries,
predilecció per les primeres novel·les, el
30% del pressupost editorial en publicitat
ficat en aquesta franja) té encara més sentit
si pensem que a casa nostra, a la nostra
indústria editorial (que sovint es glorieja
d’estar al nivell de les grans), els lectors es
trobin cada setembre el mateix buit de tres
setmanes a les llibreries. Que tothom
–editors, autors, distribuïdors, periodis-
tes...– ho lamenti no afegeix sinó misteri a
alguna mena de pacte tàcit i a la història de
les inèrcies col·lectives.

P A R L E M - N E

Radiografia
d’una època

J O A N S O L À

U
n dels llibres més alliçona-
dors que he llegit darrera-
ment és l’Epistolari Joan Coro-
mines & Joan Sales (Fundació
Pere Coromines 2004), es-

plèndidament editat, com sempre, pels
incansables Josep Ferrer i Joan Pujadas,
que ara, a més a més, ens fan un resum
del contingut, precedit d’una altra útil
visió general d’Albert Manent. Ja han
parlat d’aquesta obra en altres llocs Fer-
rer, Manent, Lluís Bonada i potser d’al-
tres, i jo hauré d’intentar de no repe-
tir-los massa o innecessàriament. Tren-
ta-set anys de relació intensa, uns anys
crucials per a la vida de la llengua i del
país, 1946-1983. Tots dos autors, i espe-
cialment Sales, reflecteixen aquesta
sensació de crucialitat, d’estar passant la
crisi potser més forta de la nostra histò-
ria: Sales creu (1951) que si no la supe-
rem en cosa d’“una dotzena d’anys”,
“podem donar la ciutat de Barcelona per
perduda tant per a la raça com per a la
llengua”; i, perduda Barcelona, s’hauria
acabat l’esperança, una esperança i una
fe que, tanmateix, tots dos aguanten
amb tenacitat, laboriositat i sacrificis,
lluitant ni que sigui “amb una fona
contra un tanc” i confiats que “un dia o
altre sortirà un polític” que capgirarà la

situació, car ells no tenen altres armes
que la cultura.

Sales és clarivident: ens cal una col-
lecció de novel·la moderna que atregui
lectors i freni la castellanització de la li-
teratura a casa nostra. I aquesta novel·la
necessita una llengua àgil, actualitzada,
sense els complexos que aquells anys ens
engavanyaven, donant prioritat al futur
i no al passat. Fàcil de dir-ho, no tant de
fer-ho. Un cop el novel·lista es posa de
debò a la feina, és aleshores que enso-
pega amb les dificultats concretes, apa-
mables, descrivibles. (Parèntesi: diria
que el novel·lista pot fins i tot confondre
les dificultats d’expressió amb una altra
dificultat no pas més petita, la de narrar
i descriure. Ho dic perquè això no els
passa només a ells, als escriptors: també
els/ens passa als humils gramàtics i m’i-

magino que als polítics i a tutti quanti.)
I li agafa nerviosisme, frisança. En re-
sum: els altres motors del Club d’ales-
hores, Joan Oliver, Xavier Benguerel i
Noel Clarasó, a proposta d’aquest últim,
“amb inconscient eufòria” es plantegen
de crear una “Acadèmia dels Novel·lis-
tes” “per prendre acords absolutament al
marge de l’Institut”, i Sales (de qui és la
cursiva, 1958) els para els peus, diu,
“amb una de les meves escenes de vio-
lència i pèrdua dels estreps que al llarg
de la vida m’han anat creant la trista
fama de «extremista»”. Però això no vol
pas dir que Sales no estigui neguitós
davant els ensopecs lingüístics de la fei-
na, una dotzena de mots, una altra dot-
zena de frases, unes grafies; davant el
corrector Bartomeu Bardagí, que li insi-
nua que potser ell mateix no sap tant el

català com s’imaginava... Ell vol i dol, i
incansablement batalla amb Coromines,
que li fa mig costat o se li oposa sense
comtemplacions amb una prudència,
una ciència i una experiència que Sales
no pot deixar de reconèixer. Lector: la
lectura d’aquest estira-i-arronsa li dona-
rà serenitat, coneixements i punts de
meditació sobre la condició humana i
sobre la feina i la responsabilitat diària
de cadascú.

Sales, d’altra banda, va col·laborar en
la recollida de materials per a l’Onomàst-
icon de Coromines, una feina aclapara-
dora, comparable a “passar una serrala-
da de sorra pel garbell, a fi i efecte de
trobar-hi uns quants grans d’or” (1956);
i va revisar els primers volums del Dicci-
onari etimològic, davant el qual queda es-
borronat, ullprès, embadalit: allò és “el
poema de la llengua” i alhora “una obra
de creació literària”, d’“estil modèlic”, de
“llenguatge simple, directe, natural”.
Temps heroics, si n’hi ha, d’aquell en-
demà interminable d’una guerra sinis-
tra en què tants amics d’aquests dos
grans amics i patriotes “begueren, d’un
sol glop, totes les primaveres”, amb vers
del mateix Sales que Coromines grava al
frontispici del volum VIII, al peu d’un
reguitzell de “màrtirs de Catalunya”.


