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arbitrària. Això no
vol dir que no sigui
interessant saber què
pensava l’autor sobre
el temps de cocció
d’una novel·la. Potser
els consells i reco-
manacions són inte-
ressants, sobretot per
conèixer l’escriptor
que els dóna, més
que per la utilitat
que poden fer.

També és molt dis-
cutible el primer ma-
nament de Stephen
Vizinczey, que acon-
sella: “No beuràs, no
fumaràs, no et dro-
garàs”, tenint en
compte la llista d’al-
cohòlics i opiòmans
que ens han deixat
grans obres. En can-
vi, quan diu que no
s’ha de ser vanitós
però tampoc modest,
perquè les petites
ambicions susciten
petits esforços, ja hi
toca més. Arnold
Wesker ens parla de
la responsabilitat de
l’artista i diu que
ningú l’ha obligat a
ser-ho, i que la tria
porta un compromís
tan ferm com l’adop-
ció d’un fill i fa la di-

ferència entre l’art com a terà-
pia i l’art com a experiència:
l’única esperança de futur està
en la visió individual en singu-
lar, que el grup ens protegeix i
ens dóna un sentiment de per-
tinença però que les visions ori-
ginals són úniques perquè el

J O C N O U

Classes magistrals
E M I L I T E I X I D O R

A
lguns autors aconse-
llen els principiants.
Hi ha des del discurs
admirable de Joseph
Brodsky als seus ex-

alumnes nord-americans amb
motiu del Nobel, fins als deu
manaments de l’exiliat hon-
garès Stephen Vizinczey, i ara
mateix Alba editorial acaba de
publicar 99 consells per a escrip-
tors, que és el subtítol de Sin
trama y sin final, d’Anton
Txèkhov, fragments agrupats
per temes i trets dels seus es-
crits y correspondència. Arnold
Wesker també té un text titulat
Master class, que són notes per
als futurs dramaturgs, i fa poc
l’exitós Alan Ayckbourn, autor
de més de 50 obres, va publicar
un resum sobre l’art artesanal
de fer comèdies titulat The crafty
art of Playmaking, amb exemples
de la cuina de l’escriptura i la
dificultat de la posada en esce-
na de les seves obres. Són els
casos més pràctics, perquè tex-
tos com Gramàtiques de la creació,
de G. Steiner, ja seria enfilar-nos
massa amunt.

CONSELLS DINS LA FICCIÓ
A vegades els autors deixen
anar algun consell en les seves
ficcions, i el darrer a caure ha
estat Tobias Wolff en el text La
vella escola, ja comentat en
aquesta secció, en què ens diu
com neix l’escriptor i com obté
el seu material: “No es pot es-
criure sobre la vida que pro-
dueix literatura. És una vida
que transcorre sense el conei-
xement ni tan sols de l’escrip-
tor, per sota dels afers i el soroll
de la ment, en pous profunds i
sense il·luminar on missatges
fantasma malden per arribar a
nosaltres i es maten els uns als
altres pel camí: i quan uns
quants supervivents aconse-
gueixen arribar i cridar-nos
l’atenció, són rebuts amb tan

poc entusiasme com els cam-
brers que en ens vénen a servir
més cafè.”

El text és com una dutxa
d’aigua freda sobre els consells
benintencionats i estimulants
de la majoria dels autors citats
abans. Txèkhov ens diu que un

autor, més que escriure, ha de
brodar sobre el paper, amb un
treball minuciós, elaborat, i
dóna el termini d’un any per fer
una novel·la i mig per escur-
çar-la, com a mínim. Si bé la pri-
mera part és vàlida per a tot-
hom, la segona és totalment

P A R L E M - N E

Parlem-nos
J O A N S O L À

E
m vaig quedar molt
sorprès quan Eduard
Botifoll em va expli-
car que a la central
d’Esplugues de l’em-

presa Nestlé hi havia 36 de les
anomenades “parelles lingüís-
tiques”, una persona que està
aprenent català i una altra que
l’acompanya a hores convin-
gudes perquè pugui practicar-
lo i perfeccionar-lo. Una de les
paradoxes absurdes i extrema-
ment nefastes que patim és que
els nouvinguts s’apunten a cur-
sos d’aprenentatge del català
i després es troben que la gent
els parla en castellà. Avui cons-
tatem aquesta abdicació fins i
tot anant per la muntanya, que
era una de les ocasions tradi-
cionals més fàcils i efectives
d’aprenentatge de la llengua.
Doncs escoltin: a la Nestlé la
parella de l’aprenent és també
una persona de l’empresa, amb
la qual cosa són 72 les persones

compromeses en aquesta no-
bilíssima tasca, una de les més
nobles de l’home. Els felicito
cordialment.

Però el Centre de Normalit-
zació Lingüística del Vallès Ori-
ental ens dóna una altra sor-
presa admirable, sensacional:
ha muntat una exposició titu-
lada Parlem-nos, que consisteix
en fotografies i frases personals
de 41 alumnes dels cursos
d’adults, pertanyents a més de
vint països. Les fotografies, la
primera sorpresa, totes opti-
mistes, alegres, són fetes de
l’excepcional fotògraf Jordi
Ribó, que té la gràcia de fer-los
adoptar positures molt diver-
tides i originals mentre els en-
treté i els arrenca frases verí-
diques i tendres com les
següents (hi poso “home” o
“dona” si em sembla conveni-
ent): “És dur tenir la família
tan lluny” (Abdoulaye Diallo,
h, Guinea), “Per gust no s’emi-

gra; tothom té dret a viure bé”
(Mohammad Boota, h, i Asma
Batool, d, Pakistan), “Quan em
parlen en castellà em fan sen-
tir estrangera” (Ioulia Satsouk,
Bielorússia), “A la feina saben
que estudio català, però només
hi ha una persona que em parli
en català” (Stephen Hubeth,
Ghana), “Parlar amb altres per-
sones en català m’ajudaria a
aprendre’l” (Sonia Villacís
Icaza, Equador), “Que no em
parlin en castellà tot i que
vegin que em costa” (Juana
Lechado Aranda, Màlaga),
“Tenia ganes de tenir aquí una
cosa que només fos meva i per
això vaig començar a estudiar
guitarra i català” (Danijela
Smudja, Sèrbia i Montenegro),
“Com més idiomes hi hagi al
món, millor, així tot el món no
serà igual” (Dale Baleviciute, d,
Lituània), “Estic cansada de dir
sempre el mateix: parli’m en
català, que el vull aprendre”

(Marlen Medina, Cuba), “Als cli-
ents del restaurant on treballo
els agrada i es posen molt con-
tents quan parlo en català, i jo
em sento feliç (Tashi Lama, h,
Nepal), “A la gent li agrada
molt quan veuen una noia búl-
gara que estudia català. Riuen”
(Angelina Slaucheva Markova),
“M’agradaria treballar i tenir
una feina, i m’agradaria parlar
bé el català” (Carla Sartor, Bra-
sil), “Parlo català amb alguns
amics de futbol” (Idrissa Cou-
libaly, h, Senegal), “Un dia que
estàvem sopant, els vaig dir:
Per què no parlem en català
d’una vegada?” (Steven James
Giafaglione, Estats Units),
“Parlo en català amb les se-
nyores que es vénen a pentinar.
M’agrada la feina de perru-
quera” (Amira Najar, Marroc),
“A les botigues parlo català, si
m’hi parlen” (Cristina Cabo-
nuan Reola, Filipines), “Fa vuit
anys que visc a Granollers i no

he tingut mai cap problema ni
amb els veïns ni al carrer”
(Manson Makalou, h, Mali),
“Viure a Catalunya sense en-
tendre l’idioma no pot ser”
(Gaële Bielkin, d, França), “Les
festes catalanes ja són les nos-
tres festes, perquè estimem Ca-
talunya i estem orgulloses de
viure aquí” (Vesna Vukovic, d,
Bòsnia i Herzegovina), “Sóc de
Cuba i també sóc d’aquí. Sóc
una catalana més” (Elisabeth
Baños Gallo), “Sóc d’Ucraïna i
quan veig un estranger que
parla ucraïnès em fa molta
il·lusió” (Oleksandra Gaynuli-
na), “Sóc de l’Índia. Parlo italià,
anglès, tàmil, castellà i català”
(Packiamary Arokian Pillai, d).
És una profunda lliçó i una in-
jecció d’optimisme de consta-
tar que hi ha gent que treballa
tan bé aquí i allà del país. Im-
pecable l’exposició, patrocina-
da per l’Ajuntament de Grano-
llers. Per molts anys.
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grup tendeix a la mediocritat i
a l’atròfia. Els consells de Jo-
seph Brodsky tenen també un
valor moral i serviran a molts
mestres per motivar els seus
alumnes al treball o a l’esti-
mació dels pares i vells, amb
arguments que van més enllà
de la legalitat o les normes re-
ligioses.

EVITAR ELS PRÒLEGS
Les darreres regles que m’han
arribat són les de l’autor de
novel·la negra Elmore Leonard,
i es limita a donar consells pràc-
tics per escriure. Aconsella, per
exemple, no començar mai un
llibre parlant del temps, el lec-
tor vol conèixer els protagonis-
tes, no si plou o neva. Evitar els
pròlegs, que no llegeix ningú,
sobretot si vénen després de tot
d’introduccions preliminars. En
els diàlegs, limitar-se el verb dir,
perquè els altres verbs o adver-
bis suposen una intromissió in-
tolerable de l’autor en les pa-
raules del personatge, és l’autor
que fica el nas en un diàleg d’al-
tres. No fer servir mai la parau-
la sobtadament, perquè això
porta a un ús excessiu de punts
suspensius, exclamacions i al-
tres signes engavanyadors. I, so-
bretot, eliminar els trossos que
el lector se saltarà per no avor-
rir-se. Posats a pontificar,
m’agradaria que algú escrivís al-
guna cosa sobre què és el que el
lector no vol llegir i passa per alt.

Alejandro Jodorowski dóna
consells per ser feliç i diu que
facis el que hagis de fer, i siguis
el que ets, que només vivim per
fer realitat els nostres somnis,
i no els dels altres. I que un cop
a la setmana ensenyem gratis
als altres el poc o molt que
sabem, que el que els donem,
ens ho donem, i el que no els
donem, ens ho prenem a nos-
altres mateixos. Esperem que es
compleixin tots dos preceptes.

Joseph Brodsky ha donat consells per motivar mestres i alumnes


