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Erik Orsenna ha escrit un llibre sobre gramàtica

E N D E F E N S A D ’ U N E N S E N Y A M E N T D E L A G R A M À T I C A

La paraula en terra de meravelles
J O A N T R I A D Ú

E
rik Orsenna, premi
Goncourt fa anys i tot
un membre de l’Aca-
dèmia Francesa, ha
escrit i publicat

(2001) un llibre que sembla jo-
guinós i és altament polèmic,
que es presenta com “una dol-
ça cançó” i és un crit. Un llibre
breu i greu, molt divertit, però
extremadament preocupant.

La gramàtica és una dolça cançó
és un elogi de la paraula. L’any
que ve serà el centenari del de
Maragall, aquell discurs amb
aquest títol, pronunciat pel
poeta a la inauguració de curs
de l’Ateneu Barcelonès, a la
tardor del 1905. Diu Maragall
que “cada terra comunica a les
més substancials paraules dels
seus homes un sentit senti-
mental que no hi ha diccionari
que l’expliqui ni gramàtica
que l’ensenyi”. Erik Orsenna,
justament, fa un al·legat en
defensa d’un ensenyament de
la gramàtica (i d’una gramàti-
ca) a la mida i a l’altura d’allò
que demanava el poeta. Cal te-
nir present que aleshores en-
cara no hi havia una gramàtica
(ni un diccionari) per posar al
seu lloc en un sistema lògic les
paraules substancials del nostre
idioma. Ningú no podia ser
que digués, per exemple:
“Agraïu la sort, estimats nens,
d’haver vist la llum en una de
les llengües més belles de la
Terra. El vostre idioma és el
vostre país. Apreneu-lo, inven-
teu-lo. Durant tota la vida serà
el vostre amic més íntim”, com
diu en acabar una classe de
llengua una bona professora
després de recitar i fer substan-
cials als seus alumnes els mots
i els girs de les faules de La
Fontaine. En efecte, el nostre
idioma és el nostre país. Du-
rant l’hora que, més o menys,
vaig trigar a llegir tan de gust
aquest llibre no em vaig poder
estar de fer paral·lelismes amb

la nostra situació en relació
amb la gramàtica i el seu en-
senyament. Fins i tot sobre el
mateix concepte de gramàtica.
Al Fabra (2a. edició, 1954) hi
figura, la gramàtica, com a
“branca de la lingüística que
tracta de les classes de mots”,
etc.; mentre que el DEC (3a
edició, 1993) la defineix com a
“Ciència de llenguatge o estudi
del sistema d’una llengua de-
terminada” i n’enumera, d’e-
xemple, quatre menes. Però al
diccionari de l’IEC (1995)
aquestes entrades breus són
superades en extensió per un
article de trenta-cinc ratlles. Ja
fa anys que com a pedagog
m’inquieten, per a l’ensenya-
ment elemental i mitjà de la
llengua (el català), actituds,
programes, alguns dels ano-
menats llibres de text (aquells
que, més o menys, en dèiem
gramàtiques). L’autor de La
gramàtica és una dolça cançó ar-
riba, fent-s’ho venir bé, com
correspon a un escriptor de la
seva qualitat, a reproduir tres
exemples reals del programa
per al professor de francès de
sisè curs editat pel ministeri
d’Educació de França l’any
1999. Com a il·lustratiu d’allò
que provoca, o vol fer-ho, Erik
Orsenna amb l’esment literal i
fora de context dels dits
exemples, heus-ne aquí el pri-
mer: “Aposició: aquesta funció
expressa la relació entre la pa-
raula (o grup de paraules)
oposada i la paraula a la qual
està en aposició, relació idèn-
tica, pel que fa al sentit, a
aquella que relaciona l’atribut
i el terme al qual remet, però
diferent des del punt de vista
sintàctic, ja que no està esta-
blerta pel verb”.

Una noia de 16 anys, Jean-
ne, la protagonista i narrado-
ra de les extraordinàries i me-
ravelloses aventures que li
passen (juntament amb el seu

germà Thomas, de 14 anys és
justament alumna de sisè. Un
destí maquinat per les males
traces de l’autor l’arrossega a
assistir a un curs de reciclatge
per a professors de francès,
precedit de comentaris (dis-
seccions) de textos, comen-
çant per La Fontaine. L’edat
dels professors assistents és la
dels trenta als quaranta anys,
la més necessitada de reci-
clatge, sembla. Fa que Jeanne,
veient-los (mentre es prepa-
ren, sense dormir, per al con-
trol), exclama: “Malaurats
professors perduts en la nit!”.
El lector hi sent la veu d’Erik
Orsenna.

No voldria fer passar l’aigua
d’un molí, el francès, al nos-
tre. Caut i respectuós, m’aturo
aquí. De tota manera, això sí,
no crec que sigui res de més
formular un desig: que siguin
molts els qui, professors de
llengua i d’altres matèries,
llegeixin aquest llibre. Més
encara si s’escau que els
agrada llegir. Quant al públic
en general, per poc que es
decanti per la lectura, no hi
pot haver un llibre més dis-
tret que aquest sobre un tema
tan seriós, ni un tractament
més singular sobre una qües-
tió més general, com és la
paraula.

Tots ens les havem amb les
paraules. N’arraconem unes
(més bé per millor; guardar ar-
racona o fa desaparèixer desar,
pobret verb; no m’importa ban-
deja tant me fa o tant se val, etc.)
i en fem sortir, vés a saber per
què, unes altres. Al llibre els
protagonistes es troben un dia
amb “la ciutat de les parau-
les”. Els hi porta un home bo
i savi, un benefactor que és
músic i els acompanya per l’i-
lla deserta a la qual han anat
a parar després del naufragi
del vaixell que els portava a
veure els seus pares, divorci-
ats. A la ciutat de les paraules hi
ha un silenci absolut (a part
que ells, de l’esglai del nau-
fragi s’havien tornat muts),
mentre les paraules, organit-
zades en tribus, cada una se-
gons el seu ofici (els noms, els
articles, els adjectius), fan que
hi hagi de tot, àdhuc un hos-
pital. És un hospital, però,
gairebé buit, on només hi ha
el cos de dues paraules, molt
cansades, molt debilitades.
T’estimo. Sort que el músic el
revifa una mica cantusse-
jant-li la més dolça de les seves
cançons, fins que s’adorm.

Em temo que de bon grat
explicaria tot el llibre. No s’hi
val. Tot i que Jeanne aprèn
que les paraules “no sempre
poden revifar l’amor”, el lli-
bre, tan ver com meravellós
d’imaginació, tan intel·ligent
com intel·ligible, es fa esti-
mar. Les il·lusionades raons,
gairebé centenàries, de l’Elogi
del nostre gran poeta no res-
tarien decebudes de les d’a-
questa trapelleria moderna ni
tampoc la seva il·luminada
esperança.

Erik Orsenna, La gramàtica és
una dolça cançó. Traducció de

Jordi Espinet. Proa.

Barcelona, 2004.

A R T F Ò B I A G U I L L E M C I F R É


