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I L L E S P E R D U D E S

El canvi veritable
M I Q U E L D E P A L O L

I
nternet, el correu elec-
trònic i les disciplines in-
teractives propiciades per
l’enginyeria digital són,
d’acord amb la opinió de

la majoria de sociòlegs i comu-
nicòlegs, els grans avanços tèc-
nics del nostre temps. Resolem
des de casa, sense aixecar-nos
de la cadira, molts treballs que
fa només deu anys requerien
desplaçar-se al lloc de treball o
a l’oficina de correus.

L’altre dia, revisant patrons
temàtics de la narrativa mo-
derna, vaig recordar les diverses
i reiterades disquisicions de l’e-
xegètica actual sobre les im-
menses possibilitats que la no-
va tecnologia obre a la literatu-
ra. Certament, l’ordinador faci-
lita l’escriptura i la difusió tot i
que més d’un cop, i sempre en
el moment menys oportú, és
un sabotejador implacable, pe-
rò hi ha un altre aspecte de
l’escriptura, l’argumental, i
aquí cal preguntar-se si l’exis-
tència de l’ordinador afecta les
històries.

CANVIA EL TEMPS O L’ESPAI?
Entrem aquí en el terreny dels
paràmetres quantitatius, en
allò que canvia el temps o l’es-
pai requerits per realitzar-ho,
però no la substància profunda
de la seva natura. L’exemple
més clar és el cotxe de l’auto-
mòbil, per distingir-lo del de
cavalls. Què canvia d’un viatge
a cavall a un en cotxe? El temps
requerit per fer-lo. Es pot dir
que si vas a cavall et poden as-
saltar bandits del camí ral,
també a l’autopista et pot atra-
car la banda dels peruans, i que
amb cotxe et pots matar en ac-
cident, també pots caure del
cavall i desnucar-te. L’únic real-
ment diferent és que a cavall fas
una mitjana de menys de qua-

ranta quilòmetres per hora, i
en cotxe, si l’autopista és bona
i el trànsit ho permet, en un
trajecte llarg pots passar dels
cent.

El cotxe, l’electricitat, el telè-
fon, l’aigua corrent i l’ordina-
dor són invents que conformen
societats diferents de les del
Segle de les Llums i del Ro-
manticisme. Però, de debò, què
ens fa substancialment dife-
rents en la mecànica social en
si? Quin és l’invent que de debò
impossibilita la causalitat ar-
gumental de la majoria d’his-
tòries del planter literari fins fa
deu anys? El telèfon mòbil.

Pensin en qualsevol dels dra-
mes psicològics i dels frescos
socials de la gran novel·la del
XIX, i posin a disposició dels
protagonistes el repertori tec-
nològic actual, tan sols els estris
d’ús domèstic i personal. Res no
els canvia els mecanismes d’ac-
ció com el telèfon mòbil. Donin
mòbils a Mademoiselle La Mole
i a Julien Sorel, i El roig i el negre
és una altra història. Donin-los
als detectius que habiten la
novel·la negra clàssica, i als
Philip Marlowe, Sam Spade i
Ned Beaumont se’ls resolen de
cop molts problemes, tot i que
n’apareixen d’altres d’impre-
vistos, perquè els adversaris te-
nen els mateixos avantatges.

La mecànica narrativa ha
canviat de debò, fins al punt
que les històries d’acció actu-
als són radicalment diferents
de les d’abans, fins al punt que
els narradors s’han vist obli-
gats a inventar una nova mo-
dalitat de circumstància deter-
minant: el malefici del mòbil
apagat, amb les variants del
mòbil sense cobertura i el mòbil
sense bateria, sense els quals no
hi ha mecanismes d’alteritat ni
sorpresa possibles.
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S O B R E L A P O L Í T I C A N O R D - A M E R I C A N A

Zorzal contra
l’imperialisme global

F E R R A N A I S A

L’
editorial argentina
Libros del Zorzal
ha editat, recent-
ment, diversos tre-
balls d’actualitat,

entre els quals hi ha l’assaig de
James Petras, professor emèrit
de la Universitat de Bighamon
(Nova York), El nuevo orden cri-
minal. Petras fa una immersió
en l’imperialisme dels Estats
Units. El filòsof considera que el
nou imperialisme nord-ameri-
cà ja no vol compartir res amb
els seus aliats sinó governar
amb total impunitat, monopo-
litzant el poder i la riquesa.

James Petras és un dels refe-
rents de l’esquerra contestatà-
ria dels EUA, juntament a in-
tel·lectuals de la talla de Noam
Chomsky. En aquest llibre ex-
posa reflexions sobre l’escena
política global. Petras relata la
campanya antiterrorista nord-
americana –el retall de les lli-
bertats més elementals, en
nom de la seguretat nacional–,
la posició dels EUA davant l’O-
NU, etcètera. En paraules de
Petras tot això respon: “A l’ar-
rogant i criminal intent dels
grups instal·lats a Washington
per consolidar un imperi neo-
colonial”. Petras també fa una
profunda anàlisi de l’ofensiva
política i militar dels EUA per a
consolidar governs titella o
desestabilitzar règims indepen-
dents i profunditza en les tàc-
tiques utilitzades per derrotar
els moviments polítics oposats
a la dominació imperialista.
Des de la guerra de l’Afganis-
tan, les conspiracions terroris-
tes d’Al-Qaida i els seus ene-
mics tradicionals, es diguin
Bin Laden, Hussein, Castro o

Chávez. Petras explica les in-
tervencions dels EUA en tot el
món i ressalta les paradoxes de
la injustícia de l’arma podero-
sa d’un Estat que vol ser im-
prescindible.

CURTMETRATGE DE LOACH
Dins de la mateixa col·lecció hi
trobem l’assaig d’Héctor Pavón,
amb pròleg de Ken Loach i Paul
Laverty, El 11 de septiembre... de
1973. L’autor, inspirat en el
curtmetratge homònim de Ken
Loach, reconstrueix, amb plo-
ma àgil i apassionada, la trama
del cop d’Estat que va derrocar
el president xilè Allende. Pavón
descriu les traïcions, tortures i
assassinats en massa que van
marcar l’ocàs de milions de
somnis, aixafats pels falcons
americans i el seus còmplices
locals. Pavón compara aquell
cop contra la llibertat amb
l’actualitat: “Al segle XXI cada

11 de setembre porta a la me-
mòria diferents caigudes. Tan-
mateix, les caigudes del socia-
lisme democràtico i de les Tor-
res Bessones han contribuït a la
consagració del pensament
únic, el que s’ha erigit i propa-
gat des dels altaveus de la Casa
Blanca i que es dissemina per
tot arreu amb la rapidesa d’un
míssil”.

Un altre treball interessant
és el que ha escrit la lingüista
Ivonne Bordelois, La palabra
amenazada. L’autora sosté que
el rescat de la paraula no és ja
un problema de crítica filolò-
gica, sinó el requeriment d’u-
na nova consciència ecològica,
una alerta contra les forces que
trenquen el nostre contacte
amb el llenguatge del qual surt
la crítica, la joia, la creativitat i
el contacte més profund dels
uns amb els altres.

Finalment citaré l’assaig de
Noam Chomsky, El terror como
política exterior de Estados Unidos.
El pensador nord-americà fa
un estudi minuciós de la pre-
sència internacional dels EUA,
que, com a amo i senyor del
dret internacional, es dedica a
boicotejar i fer xantatge a les
institucions internacionals.
Chomsky analitza la política
exterior nord-americana dels
últims anys i arriba a la con-
clusió que aquest statu quo pot
ser modificat. El filòsof creu
que així ha estat al llarg de la
història de la humanitat. Però
considera que per canviar
l’estat de les coses cal una
tasca intel·lectual incansable,
que ens porti cap a un nou
compromís amb la llibertat, la
justícia i els drets humans.

P A R L E M - N E

Tipotext
J O A N S O L ÀE

l Gabinet de Didàctica de
l’antiga Direcció General de
Política Lingüística, dirigit
per Montserrat Gimeno, va
engegar fa gairebé quinze

anys un projecte d’investigació sobre
la tipologia dels textos, escrits i orals,
que podem trobar en la vida real de la
llengua. La idea responia al neguit i la
voluntat de fer l’ensenyament del ca-
talà als adults més modern, més agra-
dable i més eficaç; en definitiva, un
ensenyament adreçat a ensenyar la
llengua com a mitjà de comunicació i
interacció més que no pas com a gra-
màtica. Quan pronuncio aquesta dar-
rera paraula se m’obre tot un ventall
de pensaments que ara m’esgarriarien,
i he de vigilar. Però almenys sí que vull
fer referència al progrés que hem fet
des d’aquells anys heroics, els seixanta
i els setanta, en què tots plegats fèiem
el que podíem per ensenyar a escriure
la llengua als nostres compatriotes, als
quals l’Estat oprimia des de feia segles
(i continua oprimint) negant-los un
dels drets més elementals: el dret total
a la pròpia llengua. A poc a poc es van
formalitzar uns nivells d’exigència,

uns exàmens i uns tribunals, i alesho-
res el gran problema era trobar les ra-
ons objectives i detallades per qualifi-
car els candidats: per què dèiem que
tal o tal examen tenia una llengua poc
variada o poc genuïna o poc adequada
al tema de què tractava, etc.; quins
detalls de morfologia, de sintaxi, de
fraseologia es considerarien “faltes” (i
restarien punts) o mèrits especials. Tot
això és molt més difícil d’objectivar
que no sembla, sobretot en l’estat ac-
tual del català, i tots ens hi perdíem i
hi patíem.

I aquell projecte ha culminat en una
obra dirigida per Rosa Artigas i realit-
zada per ella mateixa i per Joan Bellès
i Maria Grau, titulada Tipotext. Una ti-
pologia de textos de no-ficció, editada per
Eumo, una de les editorials més actives
i enèrgiques en el camp de la pedago-
gia, que justament ara (dirigida per

Montserrat Ayats) compleix vint-i-cinc
anys d’existència i ha publicat 1.150
títols en vint col·leccions. Aviat es diu.
Per molts anys, senyors, i endavant.
Doncs aquest llibre classifica els textos
de no-ficció en tres tipus bàsics: I “de
modalitat intuïtiva”, II “de modalitat
eclèctica” i III “de modalitat obligada”;
i els caracteritza des de tres punts de
vista: per les característiques externes
al text mateix, per les marques que hi
ha al text pròpiament dit i per les ca-
racterístiques de la llengua que els
serveix de vehicle. Com veuen, hi so-
bresurt el concepte de modalitat o mo-
dalització del discurs, que en el Glossari
útil i original de l’obra es defineix així:
“Conjunt de marques que l’emissor
imprimeix en l’enunciat segons els
propòsits comunicatius, la percepció
de la situació i el domini que té de la
llengua”.

El tipus I és el propi de la comunica-
ció privada entre individus, hi té molta
importància l’acte de comunicació com
a tal (estimulador de la relació) i per
tant hi ha molta presència de les mar-
ques que assenyalen a l’emissor i al re-
ceptor. El tipus II és el propi de l’inter-
canvi social, en les esferes socioeconò-
mica i cultural, hi té importància la
voluntat d’influir en el receptor (orde-
nar les relacions i els rols socials, etc.) i
per tant hi trobem fàcilment marques
de solidaritat i de poder. El tipus III és
el propi de l’intercanvi institucional,
polític, etc., en general es tracta de tex-
tos públics que han de ser molt precisos
(en terminologia, etc.), i les marques
personals ja no hi són (perquè hi do-
mina el rol institucional). L’obra duu
adherit un DC-ROM amb els 107 textos
que han servit per elaborar la teoria,
procedents de tot el domini lingüístic i
representatius de diversos nivells i re-
gistres. I vint pàgines de bibliografia
acaben d’arrodonir la impressió de se-
rietat de l’estudi i el valor que té per al
món de la didàctica de la llengua i
també per als mateixos filòlegs i peda-
gogs en general.


