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L’amor segons Stendhal
O L E G U E R S A R S A N E D A S

U
na de les interfícies
bàsiques d’aquest
sistema operatiu
que anomenem cul-
tura és l’amor. Un

concepte en desús aparent,
però la manca ressentida del
qual és palesa en una gran va-
rietat de patologies que afec-
ten totes les edats i latituds en
aquests temps globalitzats que
corren. Potser precisament per
això ha deixat de ser de bon to
treure’l a les converses mun-
danes.

Però no és tan fàcil d’escom-
brar sota la catifa i fer veure
que no hi era. L’amor, recone-
guem-ho, és important. Per la
seva funció essencial en la
vida, per la seva presència en
tots els camps d’expressió hu-
mana, com a metàfora de la
creativitat mateixa i també
com a fonament d’això que ara
en diuen valors . L’amor, “tot
l’art del qual es redueix a es-
coltar l’ànima”, com deia
Stendhal.

I el que li passa a l’ànima, se-
gons Stendhal, és això: tot co-
mença amb l’admiració. I con-
tinua amb el plaer d’estar
junts. Després ve l’esperança
–que és alhora anticipació–,
quan “s’encén la passió i el
plaer esdevé tan viu que, si us
hi fixeu bé, mil signes con-
crets el traeixen”. Aleshores és
quan, pròpiament, neix
l’amor. I comença la primera
cristal·lització.

LA CRISTAL·LITZACIÓ
“A les mines de sal de Salzburg
–explica Stendhal– llencen a
les profunditats abandonades
una branca d’arbre caiguda du-
rant l’hivern; dos o tres mesos
més tard, la treuen tota co-
berta de cristal·litzacions bri-
llants, guarnida d’una infini-
tat de diamants enlluernadors;
no es pot reconèixer la branca
primitiva”.

Cristal·lització seria, doncs,
“l’operació de l’esperit, que
s’agafa a tot el que té, per a

descobrir que l’amat posseeix
noves perfeccions” i, al mateix
temps, “la degustació de la fe-
licitat que en resulta, feta amb
la complaença infinita de qui
se sap posseïdor d’un bé cai-
gut del cel”. Allò que cris-
tal·litza és un sentiment i una
idea: el sentiment (i el plaer)

de trobar-li totes les gràcies
a l’amat, i la idea de la seva
possessió.

L’atenció de l’amant encara
pot distreure’s, perquè
“l’ànima es cansa de la unifor-
mitat , fins i tot de la felicitat
perfecta”. Aleshores, per a fixar
l’atenció, sorgeix el dubte.

Un retrat de Stendhal (París, 1783-1842), autor de ‘De l’amour’
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Sense pols a la llengua
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R
udolf Ortega té 35
anys i fa de lingüista.
L’únic que havia pu-
blicat era un diccio-
nari de futbol que

desconec, però ara acaba de
treure a Empúries un llibre
molt recomanable: Sense pèls a
la llengua (Crítica irreverent a la
qüestió del català). Són vint-i-sis
bons articles plens de conside-
racions lingüístiques que por-
ten títols dignes de les novel·les
negres de Sue Grafton –G de
Gran Germà, U d’Unitat de la Llen-
gua, A d’Auguri, N de Norma, Y
d’Espanya, I d’Integració– i estan
escrits amb una gran destresa
dialèctica. Es nota que Ortega
pertany a una generació que ja
va anar a la universitat a estu-
diar, amb el discurs de la nor-
malització coll avall i la sana
pretensió de guanyar-se la vida
exercint de professional de la
llengua catalana. La irreverèn-
cia anunciada a la portada és
relativa, sobretot perquè els re-
verends habituals semblen
haver dimitit en massa, però és

ben cert que algunes de les
idees exposades tenen la virtut
d’aportar aire fresc –els preve-
res potser en dirien frescal– a un
dels debats més carregosos de
la Transició. Ortega es permet
començar el llibre (A d’Auguri)
dinamitant sense manies el dis-
curs més nihilista sobre el
futur del català, i el millor del
cas és que la seva veu ni sona
cavernària ni institucional ni
desinformada. La naturalitat
amb què exposa la convivència
del català amb el castellà (B de
Bilingüisme) també és destaca-
ble perquè l’allunya de les dues
idealitzacions monolingües
perpetrades pels nacionalismes
català i espanyol. L’últim arti-
cle (Z de Zamenhof) el situa en la

Decididament, Rudolf Orte-
ga desprèn l’entusiasme en-
comanadís de l’home de re-
cursos que gosa ficar-se allà on
no el demanen. De vegades
peca d’ingenu, però ho fa amb
una claredat i una ironia que
desarmen la primera rèplica.
Algú capaç de fer públic un
error professional (M de Mat-
xàcala) ha de merèixer tot el
nostre respecte.

En l’exercici de les seves fun-
cions de lingüista en una
emissora els teletips van esco-
pir una notícia sobre Mak-
hackala, la capital del Da-
guestan exsoviètic, i ell va
haver d’improvisar una pro-
núncia. En pocs minuts la
qüestió ortogràfica esdevin-
gué ortegàfica [sic]. Ortega va
optar pel bell renom de Mat-
xàcala, però després va resul-
tar que la pronúncia abonada
per les complexes regles de
transcripció del ciríl·lic és Ma-
hatxkala. Llarga vida als lin-
güistes que fan anar llengües
sense pèls ni pals ni pols!

ARXIU

tradició llibertària catalana,
amb un hipotètic idioma eu-
ropeu que s’assembla molt a
l’europanto de Diego Marani
en comptes de l’històric espe-
ranto.

DIVERSIÓ I REFLEXIÓ
El llibre, sempre amè, barreja
diversió i reflexió. Hi apareixen
moltes anècdotes, però no hi
falten les categories. Pot sem-
blar anecdòtic que el català
sigui l’única llengua del món
que no pot anomenar taliban
els taliban –plural de talib en
paixtu– perquè la normativa,
sembla que per analogia amb
musulmà, ha optat per talibà. No
ho és. Com tampoc és cap anèc-
dota que un breu text notari-

al amb nou faltes d’ortografia
en nou ratlles (O d’Ortografia)
fos redactat per la notaria del
senyor Lluís Jou mentre aquest
era director general de Política
Lingüística. Ortega tira per la
ficció sindical (R de Revolta) per
defensar correctors i lingüistes,
un dels col·lectius professionals
més maltractats. Els seus clams
argumentats contra el nivell K,
les campanyes, el sistema de vo-
luntariat lingüístic i el món
editorial mereixen ser escol-
tats. Carrega contra els tòpics,
esmicola amb elegància el
model de llengua dels meteo-
ròlegs i arriba a proposar un
plausible Gran Germà televisiu
amb deu participants triats per
criteris sociolingüistes.

I això és el que passa: confir-
mades les seves esperances,
l’amant s’acostuma a la felici-
tat i es mostra més segur d’ell
mateix. Però si se’n mostra
massa, de segur, aleshores es
troba que l’amat adopta una
actitud una mica distant, com
dient-li que què s’ha pensat. I

així és com l’amant arriba a
dubtar de tot.

Intenta aleshores tornar als
plaers de la seva vida anterior,
però és com si els haguessin ar-
rasat. Desconcertat, comença
a témer que la seva condemna
sigui una desgràcia perpètua,
i aquest temor té la virtut de
centrar-li l’atenció. És quan es
produeix la segona (i definiti-
va) cristal·lització.

Aquesta segona cristal·litza-

ció produeix, “com diamants”,
confirmacions d’aquesta idea
central: ell/ella m’estima (m’es-
tima, oi?) i només ell/ella pot
donar-me els plaers que pot
donar-me. És l’evidència
d’aquesta veritat, d’aquest camí
arran de precipici que obre la
possibilitat de la felicitat per-
fecta, el que fa que aquesta cris-
tal·lització sigui encara més sò-
lida que la primera.

Tot això, a les memòries (ma-
quillades) que Stendhal –per al
qual viure sense estimar era in-
concebible– va escriure pen-
sant en ella, Matilde Dem-
bowski, née Viscontini, a la
qual el novel·lista va conèixer
a Milà, on va triar de viure des-
prés de la caiguda de Napoleó.
El llibre es titula, simplement,
De l’amour.

Confirmades
les esperances,
l’amant
s’acostuma
a la felicitat i es
mostra més segur


