
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ D I À L E G ◆20
A V U I

dimarts

16 de novembre del 2004
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Aquest mes: III Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana

‘En Patufet’ s’ha
plantat a València

L
J o s e p F a u l í

a veritat és que sempre
va ser un xicot eixerit.
Eixerit i, fins i tot, atre-
vit, però no pas eixele-
brat. Amb tot, ara –pre-
cisament ara– s’ha

plantat a València. Hi ha anat ben
acompanyat, i allà el teniu, ofert a la
curiositat i a l’interès de tots. Allotjat en
una escola, tot i que, com és ben sabut,
ja li ha ben passat l’hora d’anar a estu-
di. Potser podia haver triat un moment
millor, però ell, que va néixer amb el
determini de fer “una entremaliadura
cada setmana”, continua tot entrema-
liat.

El fet és que aquest mes se celebrarà
a València el III Congrés de Literatura
Infantil i Juvenil Catalana. I allà és En
Patufet, com a preparació. Hi és tot i que,
a més, es tracta d’un aplec d’escriptors
i estudiosos organitzat per l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana. I això,
tant la presència del nostre vell amic
com el Congrés, es presenta amb
aquesta absoluta normalitat de deno-
minacions, a la mateixa ciutat que, com
a capital, és la seu del govern del senyor
Camps, com abans ho havia estat del no
menys senyor Zaplana. Aquell menut
que va néixer el 1904 no serà pas con-
gressista, però és l’objecte de l’exposició
que ara precedeix i després acompa-
nyarà el Congrés; es titula En Patufet: cent
anys. Imaginari, cultura i indústria, i està
instal·lada al vestibul del pavelló de go-
vern de l’Escola de Magisteri Ausiàs
March, centre docent que, del 24 al 27
del mes actual, hostatjarà el congrés.
L’exposició, inaugurada el dia 4, es
clourà quan es tanqui el congrés.

D’aquesta banda –En Patufet, l’Associ-
ació i el Congrés–, tot és normalment
natural, mentre que de l’altra –els
Camps, Zaplana i tota la resta–, tot es fa
inextricablement complicat. Amb una
gran diferència: pel que fa a la llengua,
al seu conreu, a la seva difusió i a la seva
dignitat, la primera banda és notòria-

ment fecunda, mentre que la segona no
solament és estèril, sinó, a la vegada,
també eficaçment destructora. Bon
exemple és el mateix congrés, que és un
conjunt d’aportacions positives i posa-
des al dia, dotades fins i tot d’una punta
de sentit d’anticipació. Lluny sempre de
les suposades preocupacions nomina-
listes, que solen ser simples coartades
per posar bastons a les rodes de la
llengua i de la cultura: són només pre-
ocupacions aparents sense força ni ga-
nes de bastir cap mena de suport lin-
güisticocultural digne d’aquesta deno-
minació.

Fa més de quaranta anys, quan l’ac-
tivista nacionalista Joan Ballester i Ca-
nals va encetar les seves publi-
cacions –Edicions d’Aportació
Catalana–, ho va fer amb un
petit –petit però que gran!–
text de Joan Fuster: era la Qües-
tió de noms (1962) a què, d’ales-
hores ençà, ens hem hagut de
referir tantes vegades. I encara
hi tornem. Ara mateix la vella
qüestió s’ha fet europea i ha arri-
bat a més orelles que mai, per-
què, després d’haver estat so-
bretot domèstica, s’ha tornat
aparentment general. O d’inte-
rès suposadament general si
hem de fer cas de l’atenció que
hi dediquen, amb gran insis-
tència, polítics, informadors i
comentaristes. (Anoto, si més
no pel seu possible valor sim-
bòlic, que el text fusterià havia
estat distingit, aquell mateix
any 1962, amb el Premi Dicci-
onari Català-valencià-balear del
II Concurs Literari de la Selva
del Camp, distinció certament
escaient, perquè el tresor lexi-
cogràfic d’Antoni M. Alcover
portava la qüestió al seu mateix
títol quilòmetric.)

Fuster, però, escrivia per als
intel·ligents i per als de cor

recte i, en aquells moments, tot i que
potser, llest com era, ho podia témer,
no podia endevinar què podia passar si
la política (?) s’hi ficava pel mig. Però és
el que va passar fins a fer impossible
tota entesa. Només la política –en reali-
tat, certa política indigna d’aquest
nom– pot negar l’evidència, i aquesta
negació és la base de tota la polèmica
suposadament nominalista.

Preciso això de suposadament, perquè
l’evidència essencial que es nega no és
pas la de la denominació, tot i que en
algun moment pugui semblar-ho, sinó
la de la identitat. Es pot parlar de va-
lencià i de català i del que es vulgui,
però, des de la intel·ligència i des de la

sinceritat, no es pot negar la unitat de
la llengua. Quan Nicolau Primitiu cre-
ava el mot bacavès no atacava de cap de
les maneres aquesta unitat –com no la
va atacar mai mossèn Alcover amb el
seu títol–, sinó que es limitava, dins
d’aquesta unitat, a oferir una solució a
l’aleshores ja sentida “qüestió de
noms”.

En Patufet, xicot de conviccions fermes
i decidides, no s’hi perdrà, en aquest
maremàgnum, però és un fet que molta
gent s’hi ha perdut. I, com qui més, s’hi
va perdre un bon poeta que acaba de
morir en aquests dies de polèmiques i
trifulques. Parlo de Xavier Casp, amb un
gran respecte pel gran record que en
tinc de temps pitjor que difícils, però
amb la convicció que el seu tomb per la
vida demostra, una vegada més, l’esteri-
litat que ja he assenyalat. Tot i que va
tenir la paciència de reeditar tota la seva
obra amb una ortografia secessionista,
quan volem cercar el que s’ho val d’a-
questa obra, hem d’anar, gairebé sense
excepció, a l’època anterior a aquella
conversió: tant aquesta valoració estètica,
que és incontrovertible, com el mateix
fracàs d’aquella ortografia demostren
aquella esterilitat que ja he esmentat,
una esterilitat que és general en el sector
que, amb molts crits i poca ciència i amb
cabdills tan il·lustres com Camps i Za-

plana, s’entesta a negar la uni-
tat de la llengua. Val a dir, però,
que en el cas de Casp no és el
mateix, perquè ell, tan abans
com després, sí que es va preo-
cupar per la llengua, mentre
que la major part dels defensors
del valencià no català són més
aviat entusiastes i defensors del
valenciano, és a dir, de parlar
castellà a València. Amb tot, són
Fuster i Climent, i no pas Casp,
els que han salvat la llengua a
València.

Perquè aquesta és la gran
qüestió i no precisament de
noms. El que interessa no és el
nom de la llengua, sinó el seu
ús, i en aquest aspecte i sobretot
en aquest aspecte, el PP, tant a
les Illes com al País Valencià, és
un ferm servidor –fidel i entu-
siasta– del castellà o, com els
agrada tant de dir, de la lengua
del Estado. És davant d’aquest
ressort imperial que ens ho ju-
guem tot més enllà de la qüestió
de la denominació. Per això no
hem de permetre que ens tritu-
rin. Confio que En Patufet, tot i el
clima, se’n sortirà.

■ Josep Faulí. Periodista i escriptor

Viatjar per viatjar
F r a n c e s c C a n d e l

A
ra es viatja molt; parlo de vi-
atjar, viatjar. No d’anar al po-
ble a veure els parents, sinó a
llocs insospitats i llunyans; a

llocs que es posen de moda... El dels
electrodomèstics de sota casa va anar a
l’Índia, amb els del gremi; un viatge
gremial dels del ram, que li va sortir
per quatre duros. Només sabia explicar
que van estar en un temple on adora-
ven un enorme penis d’or. Ell no deia
penis, deia titola. Tota d’or, tota. La ve-
neraven, s’inclinaven davant seu, la
petonejaven. Doncs igual com fem
aquí amb les marededéus!, vaig dir jo.

No, igual no, em va dir ell. Una mare-
dedéu no és una titola, tant si ets cre-
ient com si no. Ell no era creient, però
a una marededéu, com a mínim, la
respectava; i a algunes, com la de
Montserrat, la Pilarica i la dels Des-
emparats, les reverenciava. A una tito-
la no li donava la gana de fer-ho: ni
venerar-la, ni respectar-la, ni encara
menys adorar-la. Només faltaria! Doncs
mira que petonejar-la... Jo anava en
l’autobús i darrere meu hi havia dues
noies. Una parlava sense parar. Havia
estat al Caire i ho explicava a l’altra. El
Caire és que t’hi cagues, t’hi cagues.

L’altra atenia amb tènues grunyits que
semblaven miols. I amb les piràmides
també t’hi cagaves, també és que t’hi
cagues. Sempre s’hi cagava dues vega-
des. Doncs mira que amb aquella està-
tua gran, que sembla una dona o un
lleó mig estirat... T’hi cagues també,
igualment et cagaves. Tot era per ca-
gar-s’hi i, alguna vegada, poques, per
pixar-s’hi. Amb el guia et pixaves de
riure, és que et pixaves. I així, entre pi-
xades i cagades, vam arribar a la plaça
d’Espanya, on la del Caire va baixar. Les
descripcions viatgeres no sempre són
tan lacòniques, ni les lacòniques tan
grolleres. Generalment són meravello-
ses. Aquesta és la paraula adequada. Tot
ho havien trobat, els que t’expliquen les
seves impressions viatgeres, tant si són
loquaços com sobris, meravellós. Igual
que la que es cagava, ho repeteixen
dues vegades i, de vegades, més. I en lloc
de pixar-se, s’extasiaven, o una cosa per

l’estil. Si suprimissin del nostre voca-
bulari la paraula meravellosa o mera-
vellós, seria com si ens capessin. Els
pitjors, per a mi, d’aquesta mena de
narradors són els qui havent disparat
rodets i rodets de fotos, ja revelades,
s’entesten a mostrar-te-les reunits en
amena vetllada a casa seva. L’acompa-
nyament de berenada les fa més dige-
ribles. L’horror dels amics i coneguts
que viatgen últimament és que a més
de càmera fotogràfica, o en lloc de cà-
mera fotogràfica, la porten cinemato-
gràfica o de vídeo i s’obstinen a pas-
sar-te el que van gravar tant sí com no.
Aleshores ets tu qui, amb somriure de
conill, vas dient a cada imatge que és
meravellosa, meravellosa, meravellosa,
més de dues vegades i més de tres. Al
final resulta que qui s’ha divertit ha
estat el que va viatjar, i que ho ha fet
per partida doble: aleshores i ara.

■ Francesc Candel. Escriptor


