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JAUME BATLLE

Quan no es dubta d’algunes afirmacions que contenen els diaris

La traïció de les
paraules normals

D
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

“El mal és que moltes
d’aquestes estèrils
batalles provenen de la
mala utilització de les
paraules normals”

Deixin volar la
imaginació per
uns moments i
imaginin aquestes
notícies: “Els ira-
quians han envaït

els Estats Units per enderrocar el pre-
sident George Bush, que consideren un
perill per a l’estabilitat del món”. “El
president Zapatero ha presentat
exemplars de la Constitució europea
traduïts al català, al gallec, a l’euskera,
a l’andalús i al castellà”. “L’Església ha
decidit establir converses amb grups
d’homosexuals i d’avortistes per dis-
cutir els seus problemes i mirar de
trobar punts de coincidència”.

He dit que deixessin volar la imagi-
nació, no que s’ho creguessin. El que
passa és que sorprèn que ens empas-
sem, en canvi, d’altres notícies que ca-
da dia surten als diaris sense posar en
dubte les afirmacions que contenen,
com si donéssim per bones situacions
que realment no ho són. Senzillament
ens hem acostumat al que jo definiria
com una forma de traïció de les pa-
raules considerades com normals. Ve-
iem normal, perquè és el pa nostre de
cada dia, que els nord-americans se-
gueixin estossinant les ciutats iraqui-
anes, no ja perquè esperin trobar ar-
mes de destrucció massiva sinó perquè
ara diuen que busquen un dels diri-
gents d’Al Qaeda. Les paraules normals
que utilitzen els mitjans de
comunicació en cap moment parlen
dels invasors nord-americans, que se-
ria el terme exacte, sinó que deixen
entreveure que aquestes tropes actuen
a l’Iraq per alguna causa humanitària.

Dubto que trobem en cap racó de la
Carta de les Nacions Unides cap justi-
ficació perquè tropes d’un país puguin

ser presents en el territori
sobirà d’un altre país sen-
se cap mena de consenti-
ment. Però de cop i volta
fa uns dies ens vam cons-
cienciar que hi ha tropes
franceses a Costa d’Ivori.
En tots dos casos –els
nord-americans a l’Iraq i
els francesos a Costa d’I-
vori– les raons reals són
econòmiques. Els primers
volen assegurar-se petroli
per un munt d’anys i els
segons que el cacau
–Costa d’Ivori n’és el pri-
mer productor mundial–
no escapi de l’esfera d’in-
fluència de les empreses
de França.

El segon exemple dis-
torsionat es referia a una
hipotètica presentació del
text de la Constitució eu-
ropea en andalús i caste-
llà, en el supòsit que els
andalusos consideressin
que la llengua que parlen
és un castellà ben dife-
rent. Tothom se’n riuria i diria que és
un disbarat. No hi ha ningú que posi
en qüestió que l’andalús, amb les seves
modalitats, és el mateix que el castellà.

Pel contrari, segueixen entestats al-
guns polítics, alguns intel·lectuals i
alguns mitjans de comunicació a dir
que el valencià i el català són llengües
diferents i hem assistit a l’espectacle
sorprenent del lliurament de dos tex-
tos –idèntics, d’altra banda– de la
Constitució, un en català i un en va-
lencià. I el diari Levante fa una en-
questa perquè els lectors opinin si
català i valencià són una mateixa
llengua o són llengües diferents. I no
s’ho perdin: de moment guanya l’o-
pinió dels qui creuen que són dues
llengües. Fins a aquest punt s’ha ter-

giversat una realitat intel·lectualment
indiscutible.

I per acabar tenim l’Església ficant-se
per enèsima vegada en les formes de
viure, condemnant el matrimoni ho-
mosexual o l’ampliació de l’avorta-
ment en un país que, recordarem, no
és confessional i té tot el dret del món
a regular les lleis com creguin conve-
nient els governants sense pronuncia-
ments religiosos pel mig.

El mal és que moltes d’aquestes es-
tèrils batalles provenen de la mala
utilització de les paraules normals,
d’un llenguatge sovint estereotipat, de
vegades malintencionat, per part dels

que fem els diaris. Si ano-
menéssim les coses pel
seu nom, si realment no
donéssim peu a uns dub-
tes malèvols, parlaríem
dels invasors estrangers a
l’Iraq i a Costa d’Ivori, on
segueix, tan disfressada
com es vulgui, la teoria
colonial dels pobles supe-
riors –els rics, per des-
comptat– i els inferiors,
que difícilment surten de
la pobresa.

Si fóssim valents, insis-
tiríem una vegada i una
altra que en l’origen de
l’absurda baralla del cata-
là-valencià hi ha un fort
component polític nascut
en el si de l’extinta Unió
del Centre Democràtic, de
la mà d’un polític tan in-
tel·ligent com funest, Fer-
nando Abril Martorell, que
ja va encunyar l’absurditat
de Comunitat Valenciana
–hi ha alguna altra auto-
nomia que tingui un nom
més artificial?– per com-

batre la idea de País Valencià, nascuda
del pensament de Joan Fuster i dels seus
deixebles i amics.

Si tinguéssim coratge, deixaríem de
prestar tanta atenció a les elucubraci-
ons de la jerarquia catòlica, que navega
contra corrent de bona part dels ma-
teixos fidels, que ja fa temps van saber
conjuminar la fe religiosa i la creença
en els drets humans de les minories.

Si tot això passés, les paraules nor-
mals, utilitzades sovint sense reflexio-
nar, deixarien de trair la realitat.

■ Josep M. Huertas Claveria. Periodista i escriptor

Vitrina catalana a la Fira mexicana
T e r e s a P à m i e s

L’
article de l’amic Albert Ma-
nent L’exili mexicà i la cultura
catalana (AVUI, 22-11-04) no
m’inclou entre els escriptors

catalans que “no publicaren cap llibre a
l’exili però que després dedicaren obres
a temes mexicans o indígenes”. Manent
segurament no sap que jo em trobo en
aquest grup encara que en els quatre
anys del meu exili a Mèxic no tingués un
currículum d’escriptora però, en tornar
a casa el 1971, vaig escriure, en català,
obres autobiogràfiques en les quals hi és
present l’etapa mexicana (1940-1946)
amb experiències con el naixement del
meu primer fill i els meus estudis de
periodisme a la primera Universidad
Femenina, institució privada creada per

la senyora Adela Formoso, en un edifici
dissenyat especialment pel seu marit,
l’eminent arquitecte Carlos Obregón
Santacilia. Vaig tenir de professor de li-
teratura el bondadós i savi Alfonso Re-
yes, que m’inculcà el gust per la precisió
en la narrativa, inclosa la periodística, i
el factor humà, des de la chispita del alma.
Al professor Alfonso Reyes li dec la des-
coberta d’una mexicana filla de basc i
d’indígena, la monja feminista Sor Jua-
na Inés de la Cruz, poetessa sublim que
el professor considerava la més contem-
porània de les escriptores del segle XVII
i dels que seguirien. Tot això i més ho
tinc escrit i publicat a Gent del meu exili,
editat per Galba a Barcelona el 1975 i
reeditar per Empúries el 2001.

Mèxic és present en altres dels meus
llibres escrits en català i en castellà, com
Rebelión de viejas (premi Una palabra otra)
i Los que se fueron, los que no volverán pu-
blicat a Barcelona per Martínez Roca,
amb documentada referència als intel-
lectuals catalans i espanyols a Mèxic i la
seva aportació a l’espectacular florida de
les arts, del pensament i de l’ensenya-
ment universitari impulsada pel presi-
dent Lázaro Cárdenas i ministres com
Jaime Torres Bodet, d’origen català i
personatge emblemàtic del període més
creatiu de la República Federativa me-
xicana. També la meva novel·la La Chiva-
ta, finalista del Planeta 1986 i editada a
Barcelona el mateix any, té Mèxic com a
escenari dels episodis més rellevants.

Diuen que és de mal gust parlar d’un
mateix però em sembla pitjor la tàcti-
ca del ninguneo emprada contra qui,
tenint obra feta en el camp que sigui,
és ignorada per raons subjectives que,
en aquest cas, desconec. No faig cap
procés d’intencions. Només expresso
la meva estranyesa en veure’m fora de
la Fira del Llibre Català a Guadalajara
de Jalisco atès el caràcter que se li ha
donat oficialment des de Catalunya.
M’hauria agradat que entre els llibres
catalans exposats n’hi hagués algun
dels que jo he escrit per reviure la fas-
cinació que em produí aquell Mèxic
que ens acollí amb tot el que tenia, de
bo i de dolent però amb constància i
amb naturalitat. Crec que podia inte-
ressar als mexicans de la meva gene-
ració i als més joves.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


