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Ús normal
de la llengua

Parlem-ne

L’altre dia al Consell Social de la
Llengua Catalana es va presentar
un informe sobre les actuacions
en matèria de política lingüística

durant l’any 2004. Entre altres coses, l’in-
forme es refereix al paper positiu de les ofi-
cines de garanties lingüístiques, on els ciu-
tadans podem denunciar l’incompliment de
la llei pel que fa a l’ús de les llengües oficials;
i analitza també el grau de coneixement del
català. Hi ha novament aquella cançó de l’en-
fadós que “tenen coneixements adequats de
català” entre el 80 i el 90% dels empleats pú-
blics, etc.; o que, “en canvi”, a la justícia l’ús
del català està molt menys escampat, o que
als supermercats el 36,4% dels empleats
només parlen castellà. El perill és que tot es
quedi aquí, a les xifres, que es poden inter-
pretar amb optimisme o pessimisme.

Quan ens adrecem a una altra persona
ho fem per entendre’ns-hi, no pas per
crear barreres en la comunicació, i per
tant ho fem amb la llengua més fàcil per
aconseguir aquesta finalitat. I se’ns fa di-
fícil d’entendre (d’entendre profunda-
ment, d’aquella manera que notem que
ens toca, que ens commou i ens mou) que
recorrent sistemàticament al castellà ens
estem contradient i ens estem barrant el
pas a nosaltres. He sentit a dir que els ja-
ponesos són refractaris a parlar japonès
als forasters: intenten parlar-los en anglès.
I una persona que estudia el japonès deu
tenir dificultats per practicar-lo. Però els
japonesos són una “massa crítica” tan
gran (com es diu en estadística) que tenen
assegurada la vida de la seva llengua per
segles, encara que no la parli ningú més.
En canvi, nosaltres tenim a dins de casa
dues altres llengües més fortes, que cada
vegada guanyen més terreny, i tot el que
reculi la nostra ja no ho reconquerirem.

Per això jo crec fermament que la cosa
més important, fins i tot l’única cosa real-
ment important en aquest terreny de joc
tan decisiu no són les accions legals, que
hi han de ser, sinó l’ús efectiu del català.
La mica d’esforç que això demana en l’am-
bient que s’ha anat creant, avui encara no
és excessiu. En un supermercat, en un ae-
roport, en un taxi, en un hospital, anant
per la muntanya, a les botigues, ens tro-
bem contínuament amb persones que ens
responen en castellà fins a la tercera o
quarta vegada que nosaltres insistim a
parlar català: i aleshores ens enduem la
sorpresa que ens responen en un català
normalíssim. Però hi ha l’altre aspecte: als
mateixos ambients que dic hi ha persones
que intenten practicar el català, i nosal-
tres, l’ambient, no els ho permetem. Són
persones que precisament s’han inscrit a
un curs d’adults o que fins i tot tenen una
“parella lingüística” que els ajuda a prac-
ticar; o que tenen un diccionari damunt la
taula de l’oficina, però fora del moment
d’escriure les quatre ratlles tothom els
parla en castellà. Arriben a una doble,
fatal, conclusió: que no necessiten el ca-
talà per a res i que nosaltres no estem in-
teressats en aquesta qüestió, de la qual,
per altra banda, no parem de fer bandera.

Joan Solà

Una “peixera
d’aigua insípida”

L
a peixera no s’havia
reeditatdesdel1938,
en què la publicaren
les Edicions Populars
Literàries del Grup

Sindical d’Escriptors Catalans,
que segons Joan Crexell era
“afecte a la CNT”. Ara ho fa
l’Abadia de Montserrat, amb el
patrocini de l’Ajuntament de
Terrassa, i és el primer volum
del que seran les Obres comple-
tesd’AnnaMurià.Elprojecteex-
cusa, en tot cas, l’edició.

La novel·la explica l’experi-
ència de treballar en una ofici-
na resclosida, sense horitzons,
i expressa la sensació d’ofec i
d’embrutiment de qui està con-
demnat a treballar-hi. La prota-
gonitza Josep Maria Gaspar, un
jove que ronda els vint anys, i se
situa durant la dictadura de
Primo de Rivera a Can Roca i
Figueres, una adrogueria a l’en-
gròs on ell entra a treballar com
a administratiu, a contracor i
forçat per la família, i d’on en
surt, derrotat i colèric, poc
temps després. Ho narra el ma-
teix protagonista, en primera
persona, que confia aquesta ex-
periència a una amiga, dos anys
després d’haver abandonat la
feina per fugir a Madrid, on tots
dos són testimonis entusiastes
de la proclamació de la Segona
República. Cap dels quatre fac-
tors sobre els quals es basteix el
relat –la personalitat del prota-
gonista, l’experiència laboral
pròpiament dita, la tècnica del
diàleg amb l’amiga confident i
la resolució del conflicte– són,
em sembla, satisfactoris.

La novel·la sembla voler mos-
trar la rebel·lió del personatge
contra l’asfíxia moral i materi-
al d’un treball rutinari però
aquesta rebel·lió naufraga no
només per falta d’entitat literà-
ria del personatge sinó també
perquè la que té no és la de la lu-
cidesa coratjosa del rebel, sinó
la de l’home insatisfet, impulsiu
i irritable, que acaba sem-
blant-nos, sobretot, un cop mal-
humorat de geni. El personatge
apareix com una caricatura
d’heroi modernista amb aspira-

Publicacions de l’Abadia de Montserrat ha editat dins la
‘Biblioteca Anna Murià’ la novel·la ‘La peixera’, amb
introducció de Neus Real ● Ramon PlaiArxé

Opinió

cions vagues i confuses, un cap-
teniment irresponsable que
s’excusa per la seva irreductible
oposició al codi de valors del
petit comerç, i una irritabilitat
a flor de pell massa capriciosa.
Viu, com es defineix ell mateix,
amb un “isolament misantrò-
pic, irritable i agressiu, amb un
pòsit d’amarga malenconia”. La
novel·la voldria demostrar que
aquesta actitud és una mera
conseqüència del clima moral
de l’empresa, però el lector té la
impressió que no aconsegueix
ni demostrar-ho ni mostrar-ho.

L’experiència laboral pròpiament
dita té dos aspectes realment
positius: el de la imatge que
dóna títol a la novel·la, perquè
sintetitza bé el clima laboral ali-
enant de l’oficina en què, com
peixets “es passen la vida do-
nant voltes, donant voltes,
sense saber per què”, i en la
qual ell mateix se sent “sub-
mergit dins d’una gran peixera
d’aigua insípida”. L’altre aspec-
te positiu és el retaule de petits

empleats de Can Roca i Figue-
res, enredats en una xarxa de-
gradant d’incompetència i xa-
farderies. El cert és, però, que
aquesta habilitat en la tipifica-
ció de personatges sembla limi-
tar el sentit de l’argument a
l’anècdota, sense capacitat
d’aconseguir que tingui sentit
més enllà d’aquestes circums-
tàncies. Hom està temptat de
solucionar el problema reco-
manant al protagonista que,
simplement, busqui una altra
feina. Fa també difícil trans-
cendir l’anècdota, la simplifica-
ció del conflicte. Com a símpto-
ma, citaré el discurs que el ge-
rent de l’empresa fa al
protagonista: “Aquí dins sou
rodes d’una màquina i res més.
No us heu de recordar que sou
homes; no n’heu de tenir de
sang, ni de nervis, ni de volun-
tat. Rodes i prou”. Un gerent
com aquest sembla molt més
ruc que tirànic.

El diàleg amb una amiga que
escolta en silenci la confidència
sembla un bon recurs narratiu

–la confessió d’atordiment que
fa el personatge s’explica millor
en un clima de confidència–
però, en general, és un recurs
desaprofitat sense que la pre-
sència de l’altra conformi real-
ment el discurs del protagonis-
ta. El desenllaç es resol canvi-
ant de ciutat –el personatge
se’n va a viure a Madrid– i tro-
bant un amor que evoca amb
aquesta imatge: “Som dos va-
gabunds, Francesca. És bonica
la vida dels vagabunds... Jo els
envejava. Algun dia no men-
gen... Alguna nit dormen al
ras... Però veuen el cel ben
ample. Són lliures. I quan esti-
men, estimen de debò i del tot
[...] Com ens estimem tu i jo”.
Caricatura, insisteixo, del Mo-
dernisme.

L’edició compta amb un es-
tudi introductori –rigorós en la
documentació, benigne en el ju-
dici– de Neus Real que ens des-
cobreix la influència de Santia-
go Rusiñol i de Servitud, de
Puig i Ferreter, en aquesta
novel·la. Va bé saber-ho.

Anna Murià va néixer a Barcelona el 1904 i va morir a Terrassa el 2002. PERE VIRGILI
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