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Entre la impotència i el ‘sex shop’

Pensar és de rucs

No fa gaire, anant
en tren cap a Bar-
celona, en un
d’aquells trens de

noms exòtics llarguíssims,
em distreia escoltant la lo-
quacitat d’uns andalusos
que parlaven en aquell cas-
tellà que es menja tants fo-
nemes i fa tantes variaci-
ons de les paraules norma-
tivament acceptades com a
estàndards. Me’ls escoltava
amb una enveja que només
podem tenir els catalans:
l’enveja de veure com els
parlants parlen tranquil·la-
ment una llengua, amb lli-
bertat creativa i llibertat
dialèctica, sense per això
sentir-se menyspreats i al-
hora sent conscients que
malgrat que diguin, per
exemple, eto, escriuran
esto sense traumes si es
presenten a un examen ofi-
cial o fan una sol·licitud per
obtenir una feina. Tan fàcil
som saber separar les
coses. Però els catalans, de-
sitjosos de semblar cultes i

normatius, oblidem els dia-
lectes, abandonem la rique-
sa lingüística, ens cenyim a
la norma i acabem empo-
brint la llengua a nivells in-
sospitats.

Les noves generacions
que no neixen a les comar-
ques del català central van
deixant de banda tot allò
que els pot identificar com
de poble. I jo allà, al tren,
escoltant els andalusos feli-
ços, amb les dents llargues
i la llengua fluixa. Escol-
tant-me’ls, tot imaginant,

sense poder-hi fer res,
aquella asexuada norma
que va intentar posar de
moda l’administració pujo-
liana, aquella noia que sem-
blava una sardina resseca i
que no tenia cap parentiu
amb la Norma Duval, sinó
que n’era més aviat l’antí-
tesi, i em repel·lia. I, a
sobre, havia creat la por
dels parlants catalans a ser
titllats de rucs quan parla-
ven la seva llengua. Impo-
tència lingüística pura.

Després pensava en
aquella boca que se li dóna
corda i no té cos, que ha
posat de moda el tripartit i
que recorda un d’aquells
objectes que compres per
regalar a algú quan no tens
gaire pasta i el vols fer riure
donant-hi corda. Però la
corda s’acaba. No són com
les piles aquelles que duren
i duren. Lingüística que en
diríem de sex shop. I tot
per no saber diferenciar,
com els feliços i anònims
andalusos, l’eto de l’esto.

Dolors Miquel

Justícia internacional

Llibres recuperats

Aviat farà quaran-
ta anys, el novem-
bre del 1966, el fi-
lòsof Bertrand

Russell va presentar a Lon-
dres la iniciativa de crear un
tribunal internacional per
jutjar, civilment i des d’una
perspectiva ètica, la Guerra
del Vietnam. Aquella mena
de tribunal es va efectiva-
ment constituir i, sota la
presidència de Jean-Paul
Sartre, va treballar fins al
dia 10 de maig del 1967 des
d’Estocolm. Uns mesos més
tard el tribunal iniciaria una
segona sessió contra els
crims de guerra a la ciutat
de Copenhaguen. I encara
no dos anys després tenia
lloc l’edició catalana del
resum de la primera sessió,
dins una col·lecció de nom
indiscutible, Història im-
mediata, publicada per Edi-
ció de Materials, amb seu al
carrer dels Vergós de Barce-
lona i una vintena de títols
en català al catàleg, com ara
l’Autobiografia precoç, de

Ievtuixenko, La Xina de
Mao i una trilogia sobre
Trotski.

Obre el volum un pròleg
signat per Joan Giner sobre
Jean-Paul Sartre i el Tribu-
nal Russell, que informa
sobre l’origen del tribunal i
dedica cinc de les seves set
pàgines a reproduir respos-
tes de Sartre extretes d’en-
trevistes sobre el cas. A la
pàgina de crèdits Argenté i
Mumbrú firmen la maque-
ta de la col·lecció i Alejo Es-
cutia la portada del volum,
on apareixen, flanquejant
una foto de carnet de Rus-
sell, els noms de Sartre,
Cárdenas, Carmichael,
Abendroth, Schwartz,
Beauvoir, Dedijer, Wiss,
Baldwin, Sakata i uns
punts suspensius. Es va en-
carregar de la traducció
Josep Verde i Aldea.

Durant prop de 250 pàgi-
nes es recullen el discurs
d’obertura de Russell, la de-
finició d’objectius del tribu-
nal i la designació dels seus

membres, extractes de di-
versos moments de debat i
una tria dels missatges re-
buts pel tribunal. Exposici-
ons tècniques sobre les
bombes de fragmentació,
sobre el bombardeig inten-
cionat de dics i sistemes
d’irrigació i les repercussi-
ons de la guerra en la sani-
tat pública s’intercalen
amb declaracions i testimo-
nis diversos que ajuden a
formar-se una idea no gaire
equívoca del que el profes-
sor d’història de la universi-
tat de Pennsilvània Gabriel
Kolko descriu com “l’agres-
sió americana al Vietnam”.
Quaranta anys després
s’hauria de poder dir sere-
nament que els EUA no
han estat ni els més dolents
de tots ni uns angelets.
Caldrà un Tribunal Russell
per a l’Iraq?
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