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Andreu Carranza, nascut a Ascó el 1957, ha escrit una novel·la negra

No sabem res
N A R R A T I V A
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Andreu Carranza, El que
l’herbolària sap. Planeta.

Barcelona, 2002.

S
ota aquest fosc títol
d’El que l’herbolària
sap s’hi amaga una
novel·la negra de
trama complexa i

interessant, bastida per An-
dreu Carranza (Ascó, 1957),
que s’empesca un guió amb
què el lector es manté intrigat
des del principi. L’acció, sense
ser trepidant, no perd en cap
moment el ritme viu, i a cada
pas que fa el Vidreres, el de-
tectiu privat protagonista, en
el camí de descobrir el misteri
proposat, aquest s’embolica
més i més sense permetre
acabar d’entendre’l.

Carranza és de les Terres de
l’Ebre i això es nota en cada
coma del llibre, que reflecteix
de forma nítida la realitat ru-
ral d’algunes zones de Catalu-
nya i respira una proximitat
amable i alhora esfereïdora. El
que l’herbolària sap és el desè
llibre d’aquest autor polifacè-
tic, que ha compaginat les
feines més diverses (periodis-
ta, però també agricultor,
cambrer, cantant de blues,
botiguer, sastre i cuiner) amb
la literatura, camp en què An-
jub (2000) era fins ara la seva
millor obra.

L’acció de la novel·la trans-
corre a Vellamaró, un poblet
imaginari, amb casc antic i
extraradi modern, situat en el
que es reconeix com les co-
marques tarragonines que tan
bé coneix l’autor –va néixer a
Ascó i viu a Flix–. I tot seria
ben normal si no fos per al-
gunes particularitats molt cu-
rioses i estranyes, com el fet
que tot en el poble està dispo-
sat en espiral, des de carrers i

escales fins als cabells rinxo-
lats dels seus habitants i la
mateixa vall sobre la qual està
assentat. El lector entra a la
vida diària de la població en
un moment clau, amb l’esta-
bliment d’una gran empresa
dedicada al conreu de trans-
gènics, la Naturleig, que està
comprant les terres als seus
propietaris per plantar-hi gi-
ra-sols. Llavors arriba el Vidre-
res, un detectiu privat fracas-
sat i alcohòlic de la capital, a

qui l’alcalde contracta per in-
culpar l’herbolària, Isis, en
l’assassinat d’un jove del po-
ble que aparentment s’ha suï-
cidat amb uns branquillons de
cascall –la planta de l’opi–
entre les mans.

ELS INGREDIENTS
Aquest és el punt de partida
d’una obra per la qual desfilen
mossos d’esquadra corruptes,
el poder gairebé omnipotent
de les multinacionals, veïnes

supersticioses, un sagristà fa-
nàtic, suposades tradicions
dels templers, una estranya
secta, un paleta que reutilitza
les làpides per fer marbres de
cuina i tota una colla d’espec-
taculars troballes de cargols
fòssils... total, ni un pam de
net. A Vellamaró tot s’amaga
darrere la porta, com l’ano-
menat mal del poble, que pro-
voca la mort d’animals de to-
tes les espècies (ocells, gossos,
persones...) amb estranys

símptomes des de temps im-
memorials. Tots aquests in-
gredients, barrejats amb teo-
ries genètiques reals i inven-
tades en què apareixen ADN i
proteïnes a tort i a dret, for-
men part de la recepta d’El que
l’herbolària sap.

Si el punt de partida és
prometedor i el fil conductor
és original, actual i versem-
blant, desgraciadament no
passa el mateix amb el final.
Quan sembla que es destaparà
tota la trama i el detectiu
quedarà redimit de les seves
patinades anteriors mostrant
al lector l’explicació a tots els
misteris, l’autor tira pel dret i
canvia totalment de tema,
embrancant-se en una rocam-
bolesca i filosòfica reflexió so-
bre la realitat, la ficció i el fet
d’escriure, en un intent no
gaire reeixit per acabar la no-
vel·la retornant al punt d’inici,
fent-la rodona quan en realitat
li queda en una espiral que
posa en perill la solidesa de la
resta. Hi ha un mort que res-
suscita? Tot el que ha explicat
abans ha estat producte de la
imaginació del protagonista?
Aquest final sembla precipi-
tat, com si Carranza no sabés
ben bé com cloure allò que tan
brillantment havia començat i
continuat. Precipitat o, potser,
massa ambiciós per a una
història que està molt bé com
a novel·la negra però que no
permet experiments d’una al-
tra volada.

El futur de les llengües
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Toni Mollà (editor), Llengües
globals, llengües locals.

Bromera. Alzira, 2002.

L
a creixent interde-
pendència dels siste-
mes econòmics, la
consolidació de nous
organismes suprana-

cionals, la difusió de produc-
tes i conductes a escala mun-
dial i el desenvolupament
d’uns mitjans de comunicació
a escala global delimiten un
espai unificat a nivell plane-
tari que es manifesta en una
punyent confrontació cultural
i lingüística, encara que tam-
bé en el diàleg entre cultures
fins al moment allunyades. La
repercussió que la globalitza-
ció té sobre el futur de les
llengües –totes des d’ara en
certa manera minoritzades
davant el vigor tenaç de l’an-
glès– és més que evident i
també la necessitat d’articular
polítiques correctives d’àmbit
europeu, estatal i nacional.
Sobre aquesta qüestió han re-
flexionat especialistes en dife-
rents matèries reunits en la
darrera convocatòria de les

Jornades de Sociolingüística
organitzades per l’Ajuntament
d’Alcoi i coordinades per Toni
Mollà, que ara Editorial Bro-
mera publica dins la sèrie Lec-
tures de sociolingüística, un pro-
jecte editat en quatre volums
que ha repassat els factors que
determinen la política lingüís-
tica en la societat actual.

VITALITAT DEMOGRÀFICA
El futur de les llengües es ju-
ga, explica Toni Mollà en el
preàmbul del volum que pre-
sentem, en la vitalitat demo-
gràfica, social, econòmica i
cultural de les seves respecti-
ves comunitats lingüístiques.
Són precisament aquests els
factors analitzats des de pers-
pectives complementàries en
els successius capítols de Llen-
gües globals, llengües locals.
D’entrada el lingüista Jesús
Tuson i el psicòleg Miquel Si-
guan reflexionen sobre el va-
lor de la diversitat en un món

globalitzat. En la seva aporta-
ció Jesús Tuson qualifica el
discurs de la globalització lin-
güística com un discurs assi-
milacionista articulat per un
model economicista de crei-
xement. Per la seva banda,
Miquel Siguan, que examina
l’evolució de les llengües en
les societats pluriculturals,
analitza els mecanismes de
defensa de les llengües ame-
naçades i puntualitza les ine-
vitables interferències que te-
nen els propòsits normalitza-
dors sobre llengües que tradi-
cionalment han estat trans-
meses oralment. Sobre la
incidència de la comunicació
audiovisual i d’Internet en el
futur de les llengües en par-
len, respectivament, Joan Bo-
tella i Luis Ángel Fernández
Hermana, que valoren les
possibilitats, no exemptes de
riscos, que ofereixen a les
llengües minoritàries la in-
troducció de les noves tecno-

logies digitals i la difusió
d’Internet. D’aquí, com adver-
teix amb encert Toni Mollà, la
importància de la producció
per damunt de la reivindica-
ció. De la producció com la
reivindicació més valuosa, de
fet. O, per dir-ho en paraules
de Jesús Tuson, de prestigiar
la llengua per guanyar el seu
futur.

La interacció cultural entre
llengües globals i locals és
examinada des de la perspec-
tiva de la lingüística per Laura
Santamaria i des de la pers-
pectiva de l’economia per Pau
Rausell. Rausell, que presenta
una encertada valoració ins-
trumental del llenguatge,
afirma que no és cert que la
lògica econòmica actuï en
contra de la diversitat lin-
güística. Ben al contrari, en
una economia cada vegada
més centrada en els béns sim-
bòlics, la singularitat és un
element que revalora les ex-

periències culturals i, per
tant, també les llengües en
què s’expressen.

Finalment, Miquel Strubell,
després d’avaluar les políti-
ques lingüístiques de les dife-
rents institucions europees
(OSCE, Consell d’Europa i Unió
Europea), proposa l’establi-
ment d’una política lingüística
europea que opti per una so-
lució plurilingüe que superi
tant el monolingüisme com
aquell bilingüisme que no és
més que un pas cap al mono-
lingüisme de la llengua domi-
nant. El mercat, conclou Toni
Mollà, crea i subratlla diferèn-
cies que només la política pot
reequilibrar. Certament,
doncs, tal com assenyala Mi-
quel Strubell, és més necessari
que mai establir les bases d’u-
na política lingüística respec-
tuosa amb les minories. En el
moment actual sembla evident
que la globalització, amb la
seva tendència a la uniformi-
tat, representa un nou risc per
a les llengües minoritàries
com la nostra. Tanmateix,
també pot suposar, tal com
s’exposa a Llengües globals, llen-
gües locals, una darrera oportu-
nitat que, amb el suport d’una
política lingüística adequada,
caldria saber aprofitar.


