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Jordi Solé i Camardons, autor de l’assaig Les set tribus de la nació catalana. JORDI GARCIA
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Jordi Sedó

Les set tribus de la
nació catalana és
un llibre que analit-
za el discurs socio-

lingüístic que s’ha fet a Ca-
talunya del 1977 al setem-
bre del 2003 en els mitjans
de comunicació. L’autor,
però, bandeja voluntària-
ment aquelles opinions que
es manifesten més o menys
obertament defensores del
castellà, i ha volgut limitar el
seu estudi als discursos que
ha considerat d’intenció real
o retòrica més aviat favora-
ble a la defensa de la identi-
tat, la llengua i la cultura
pròpies dels Països Catalans.

Solé i Camardons, a la pri-
mera part de l’assaig, esta-
bleix una útil i innovadora
classificació dels tipus de dis-
curs que s’han donat durant
el període estudiat, que és
allò que dóna títol al llibre.
Efectivament, a partir de

Crítica

l’estudi dels diferents autors
que s’han pronunciat en
algun sentit sobre sociolin-
güística catalana, és capaç
de destriar set punts de
vista, set maneres diferents
d’entendre la situació que
viu la nació catalana, això sí,
amb un únic univers nacio-
nal, fixat inequívocament en
la globalitat dels Països Ca-
talans. Aquesta primera part
és, al nostre entendre
–sense obviar el magnífic lli-
bre d’Albert Berrio Contra el
liberalisme i el cofoisme lin-
güístics–, una gran aporta-
ció a la sociolingüística cata-
lana perquè permet una
aproximació als diferents ca-
mins a través dels quals dis-
corre i ha discorregut el tan
debatut procés de normalit-
zació lingüística, després de
la desaparició del dictador,
pràcticament des dels inicis.

La segona part del llibre,
que és la més extensa i en
forma el corpus més impor-
tant, es dedica analitzar el
període comprès entre l’ano-
menat Manifest d’Els Mar-
ges (1979) fins a l’adverti-
ment que fa Aitana Guia a El
Temps (2003), sobre la pos-
sibilitat que l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua adop-
tiunsecessionismesemblant

al del PP valencià. A la terce-
ra part, l’autor s’ocupa, entre
altres coses, de les associaci-
ons que treballen en favor de
la llengua i parla també del
paper que té la immigració
en la situació sociolingüística
catalana. Finalment, en de-
dica la quarta, íntegrament,
a comentar el discurs de de-
terminats autors, amb els
quals és especialment crític,
i ho fa assumint la responsa-
bilitat de tot allò que afirma,
sense embuts i dient les
coses pel seu nom de manera
clara i contundent.

L’autor descriu amb preci-
sió quirúrgica allò que podrí-
em dir-ne l’ànima de cada un
dels set tipus de discurs, de
les set tribus: els radicalistes,
els ètics o assemblearis, els
etnocèntrics, els activistes,
els nacionalistes, els polítics
independentistes i els de la

El màrtir grotesc

nació conformen els set
grups que, segons l’autor, fan
un discurs sociolingüística-
ment catalanista. Amb una
intenció clarament de càstig,
l’autor nega als que ell ano-
mena de la vuitena tribu el
dret a formar part d’una de
les set tribus de la nació cata-
lana, però no s’està, en canvi,
de descriure també el discurs
que fan i que, malgrat la pàti-
na catalanista de què el re-
vesteixen, cal adscriure, sens
dubte, al bàndol contrari.

Jordi Solé i Camardons
reconeix que els diferents
autors, més de tres-cents,
que van desfilant al llarg de
les també més de tres-centes
pàgines i als quals fa passar
comptes un per un, adscri-
vint-los sovint a una de les
set tribus, poden, en molts
casos, compartir maneres de
fer o trets d’alguna de les al-
tres perquè, de fet, totes set
desfilen per camins dife-
rents per a arribar a un destí
si no idèntic, sí semblant. I és
per això que Solé expressa el
desig que un dia tot aquest
potencial intel·lectual i
humà pugui unir-se i treba-
llar amb un únic objectiu
final; llavors, la possibilitat
d’èxit del catalanisme socio-
lingüístic serà més elevada.

Les set tribus de la llengua

Teatre
Ròmul el Gran
Friedrich Dürrenmatt
Traducció de Feliu Formosa
Proa. Barcelona, 2005

Artur Pasqual

El 475, l’Imperi Romà ja
era un malalt agonit-
zant quan va ser im-

posat al tron Ròmul August,
un adolescent destinat a ser-
vir de titella als generals que
es disputaven les engrunes
putrefactes del vell festí. El
seu nom pretenia ser de bon
averany, ja que Ròmul havia
estat el fundador de Roma i
August el fundador de l’Im-
peri. Però aquesta operació
de propaganda no va servir
de res. Com que només tenia
14 anys, el nom del nou go-
vernant va ser deformat amb
el diminutiu d’Augústul (em-
peradoret), i el seu regnat va
durar menys d’un any. Els
mercenaris bàrbars, agru-
pats sota Odoacre, van deci-
dir apoderar-se de tot i
Ròmul Augústul va ser obli-
gat a abdicar el 4 de setem-
bre del 476, data que els trac-
tats registren al costat de la
solemne rúbrica “caiguda de
l’Imperi Romà”.

Aquesta és la realitat històri-
ca que Friedrich Dürren-
matt (Konolfingen, 1921 -
1990) va agafar com a pre-
text per a Romulus der
Große, una obra que es va es-
trenar el 1949. Però la seva
intenció estava lluny de re-
crear el passat segons les for-
mes teatrals en voga. De fet,
el Ròmul autèntic, jove iner-
me arrossegat per la marea
dels esdeveniments, queda
transformat en un home
madur disposat a accelerar-
los, esgrimint una arma po-
derosa: la passivitat més ab-
soluta. Ròmul és elevat (no
trigarà a caure) a la catego-
ria d’un antiheroi convin-
cent: ha descobert que la mi-
llor manera de liquidar “una
institució que ha perpetrat
d’una manera oficial i públi-
ca l’assassinat, el saqueig,
l’opressió i l’extorsió contra
la resta dels pobles”, és
posar-se al capdavant de

l’Estat i no fer absolutament
res per salvar-lo ni per sal-
var-se. La seva grandesa rau
tant en la seva estoica clari-
vidència, com en la seva dis-
posició al sacrifici.

Ròmul es dedica a criar ga-
llines a la seva vil·la campes-
tre mentre tot s’esfondra. És
una manera radical i eficaç
de sabotejar el poder des de
dintre. Ha tornat a l’estadi
primitiu del ciutadà romà,
que va ser camperol abans de
convertir-se en soldat. Da-
vant d’aquesta evolució ne-
fasta s’alça la regressió humil
de Ròmul a la raó i a la moral.
La seva tàctica de mandra a
ultrança sembla a punt de
triomfar quan irromp el te-
mible Odoacre, que en lloc
del llop ferotge resulta ser un
individu perfectament sen-
sat i culte, convençut que el
seu poble se salvarà si és per-
meable a la influència civilit-
zadora de Roma.

Els plans de Ròmul, idealista,
màrtir i apòstol de la no-vio-
lència, queden desballestats,
i els d’Odoacre estan con-
demnats al fracàs. Tots dos
es disposen a viure una frà-
gil treva mentre es projecta
darrere seu l’ombra d’un
nou imperi, encara més
monstruós que l’anterior. I
és que, per a Dürrenmatt,
les bones intencions del re-
formador sempre culminen
en el ridícul més espantós,
en una horrible paradoxa de
la qual només pot donar raó
la paràbola grotesca, és a dir,
“la màscara de la tragèdia en
una realitat informe, el ros-
tre d’un món sense rostre”.

L’autoranalitza
el discurs
sociolingüístic
d’entre el 1977
iel 2003
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Clos desig
Carles Fabregat
11è premi de la Mar. Biblioteca Ciutat
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Els colors del vent
Silvestre Vilaplana
Premi de poesia Carme Guasch
Editorial Omicron
Badalona, 2005

Gemma Casamajó

Vet aquí una agradable
sorpresa: el primer lli-
bre de versos de Car-

les Fabregat, Clos desig,
guardonat amb l’11è premi
de la Mar de Castelló de la
Plana. El poeta posa en
mans del lector un ram de
sonets. Un ram orgullós que
cau en gràcia; un ram que

Un ram de sonets
esdevé àncora perquè en-
fonsa els peus en el mar del
desig: “Ara que nego avui el
que fou fita / –fugir del foc
que crema allà a l’hostal–, ja
que orfe de batecs, mon cor
austral / volia fer dels riscos
norma escrita.” La tensió
mètrica que conserven els
21 sonets del recull coinci-
deix amb la tensió expressi-
va: música i sentit s’ager-
manen, doncs, de manera

harmoniosa. I tot i que la
composició fixa i rimada és
majoritària en aquest Clos
desig, l’autor també dedica
espai a la poesia que no s’até
a un esquema mètric i, així,
acaben de completar el lli-
bre i hi posen punt final 12
poemes de vers lliure. Carles
Fabregat arrisca amb els
daus carregats. Ho fa con-
duint el lector entre dos ca-
valls de batalla: el desig i el

record, temes aquests que
també esdevenen llom i dors
del darrer poemari de Sil-
vestre Vilaplana, Els colors
del vent, guardonat amb el
premi de poesia Carme
Guasch. El poeta fa rodar
versos entre una natura in-
tegrada completament en
les experiències més ínti-
mes d’un jo líric que, en
aquest cas, opta pel poema
en prosa.Silvestre Vilaplana. SP


