
AVUI
DIMECRES, 15 DE FEBRER DEL 20066 Opinió

Pot ser que Georges Si-
menon, a aquestes al-
tures, sorprengui el
lector? La resposta,

sens dubte, és afirmativa. I
hem d’agrair a les editorials
que ens proporcionin el plaer
d’anar-lo seguint més enllà del
que tothom coneix: el comis-
sari Maigret. Perquè potser cal
recordar que Simenon va es-
criure moltíssimes de les seves
novel·les sense el comissari.
Com en un afany de reivindi-
car-se contínuament, el Sime-
non que fugia d’en Maigret era
com el Mister Hyde del Doctor
Jeckyll: el contrari. Ben bé,
sembla un cas d’esquizofrènia,
com si fossin dos escriptors di-
ferents. A la pesantor, el pessi-
misme vital, la solitud i un
cansament insuperable da-
vant el mal i la possible derro-
ta personal dels llibres del co-
missari, Simenon se sent lliu-
re i, sense en Maigret, respon
amb el risc, amb llibres pro-
fundament psicològics, en els
quals s’aboca a fons a remenar
la descomposició vital dels in-
dividus, amb totes les seves
tares. Per això són relats tor-
turats, de vegades sorpre-
nentment viciosos, sensuals,

plens de sexe i violència, de
manera evident o tàcita. Dóna
ben bé la sensació que Sime-
non s’hi deixa anar. I per re-
marcar-ho, aquestes novel·les
sovint passen a llocs llunyans
i exòtics (Quartier nègre,Trois
chambres à Manhattan, Les
gens d’en face, Le fond de la
bouteille, totes quatre publica-
des a Tusquets en castellà i la
darrera a Edicions 62 en cata-
là), contràriament a les aven-
tures (en general) del comissa-
ri Maigret, en les quals un dels
valors principals és la descrip-
ció dels ambients provincians
francesos o de la hipocresia de
l’alta societat parisenca.

No és el cas del darrer Simenon
publicat per l’editorial Tus-
quets, Los postigos verdes, ja
que passa a França. Però en
part rememora un episodi que
li va passar a l’autor als Estats
Units. La novel·la ressegueix
els últims temps d’un còmic
parisenc famós, popular per
les seves intervencions al cine-
ma i al teatre. És un home ego-
ista, simple, ingenu, capriciós
i alhora terrible. Té cinquan-
ta-nou anys i una dona de vint.
Simenon gairebé el disseccio-

na, gairebé li fa l’autòpsia ante
mortem. Un home d’orígens
modestos, que es passa la vida
insatisfet, fins i tot quan, fi-
nalment, aconsegueix de ser
milionari. Simenon, sàdica-
ment, l’esbudella i el segueix
en els seus últims dies. Fins a
la seva mort, magnifica i es ra-
beja en les seves contradicci-
ons i a la fi, per acabar-lo de
massacrar, li dóna la mort més
ridícula: el metge li diagnosti-
ca una malaltia cardíaca i li re-
comana que cessi en els exces-
sos: l’alcohol, el sexe… L’actor
li fa cas i lloga una casa a la
Costa Blava per poder descan-
sar. Allà tothom li aixeca la ca-
misa i al final, en comptes de
morir del cor, es mor d’una in-
fecció provocada per un ham

Imatge d’una exposició que es va organitzar a Bèlgica en homenatge a Simenon. BENOÎT DOPPAGNE - STF - AFP

Simenon Jeckyll
vs. Simenon Hyde

L’escola,
encara

Parlem-ne

Mireia Galindo i Solé va llegir fa
uns dies a la Universitat de
Barcelona una tesi important
sobre l’escola: Les llengües a

l’hora del pati. Usos lingüístics en les con-
verses dels infants de primària a Catalu-
nya. L’hi van dirigir dos experts en socio-
lingüística: Emili Boix i Francesc Xavier
Vila. La tesi estudia la pràctica lingüística
a l’hora del pati dels infants de final de pri-
mària (10-11 anys) de 52 escoles de finals
dels anys 90: què s’hi parlava i com s’hi
parlava (quantitat i qualitat); però va més
enllà i busca també els perquès: parafrase-
jant un cèlebre article de J.A. Fishman
(1965), qui parla quina llengua a qui i
quan. Gran ambició per a una sola tesi,
com va dir el tribunal: per estudiar la qua-
litat d’aquesta parla caldria afinar els crite-
ris. Però això mateix ja és un mèrit de l’es-
tudi: deixar veure el que falta. El mèrit
principal, amb tot, és la consecució i el bon
ús de la metodologia sociolingüística, que
també ara es revela subtil, complexa, no
uniformitzable per a casos diversos. En un
estudi com aquest, i en general en l’orga-
nització d’un país, el domini del mètode és
tan important o més que els resultats: és
allò de tenir un tros de pa o bé de saber-se’l
guanyar.

Els resultats (massa sovint l’única cosa
que enllamineix els periodistes) són els se-
güents: d’una banda, els infants es com-
porten amb les mateixes pautes que els
adults; d’una altra banda, la interferència
del català sobre el castellà és pràcticament
imperceptible comparada amb la inversa,
i això sol és una altra dada transcendental
per a la reflexió col·lectiva. De matisos im-
portants, tants com vulguin: la interferèn-
cia sobre el castellà és molt més baixa per-
què aquí es pot viure plenament en caste-
llà i molts nens tenen un contacte molt
prim o nul amb el català col·loquial, cosa
que no passa mai a la inversa; molts de-
talls d’interferència del castellà són inde-
pendents de l’ambient escolar, estan es-
campats per tota la societat, com ara l’ús
d’elements “perifèrics” (vale, bueno, pues,
joder, puesto) o els problemes fonètics; els
canvis de llengua es produeixen més entre
nens que dominen el català: no es pot dir
que al pati la llengua no marcada sigui el
castellà, però sí que la norma és la conegu-
da “convergència cap al castellà”, i en
aquest punt té més força l’ambient infor-
mal dels nens a l’escola que no pas la llen-
gua familiar o la llengua formal del centre.
En resum, l’ús del castellà era del 62,5%,
contra el 32,6% del català, amb notables
excepcions segons l’ambient sociolingüís-
tic de cada centre; i generalment la “fideli-
tat” lingüística era/és molt més alta en els
castellanoparlants. Les altres llengües te-
nien una importància “anecdòtica” (amb
només un 2% d’estrangers a l’escola; ara
són el 8,12%). La força del castellà conti-
nuarà igual, perquè aleshores la immigra-
ció del Magrib representava el 43,7%, i el
de l’Amèrica Llatina el 23%, però ara re-
presenten el 27,7% i el 46,7%, respectiva-
ment, cosa que planteja un futur difícil.

que se li clava al dit durant una
excursió pel mar.

Val molt la pena llegir Los
postigos verdes i, en general,
tota l’obra de Simenon que
s’allunya del comissari Mai-
gret. Amb tota la simpatia, ens
trobem amb un Simenon do-
lent, amb mala bava, molta
mala bava, que no té compas-
sió dels seus personatges. I
amb la mateixa capacitat
d’aprofundiment expressiu de
sempre. O sigui, un dos en un,
però de veritat.
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