
AVUI
DIMECRES, 24 DE MAIG DEL 20066 Opinió

Dimarts 25 d’abril al
Cooper Union, el tea-
tre-àgora de Nova
York on Abraham

Lincoln va acceptar ser presi-
dent dels Estats Units i on el
PEN nord-americà té costum
de convocar la ciutadania fina.
El Cooper Union és una mena
de Liceu progre en un país en
què la progressia és un feno-
men selecte. Desesperats de la
política, els progres nord-ame-
ricans estan més que disposats
a deixar-se consolar per la filo-
sofia i la literatura.

Aquesta vegada el consola-
dor és Orhan Pamuk, el po-
tencial Salman Rushdie turc.
L’han triat a ell per inaugurar
el gran festival literari inter-
nacional del PEN, perquè no
fa ni mig any que s’ha hagut
d’enfrontar a l’amenaça de
tres anys de presó per recor-
dar que el genocidi armeni va
existir.

“Però no perdem de vista
que Orhan Pamuk és un gran,
gran escriptor”, avisa Salman
Rushdie en presentar-lo. En-
cara sort que ho diu algú, i algú
com ell. Sovint quan un es-
criptor esdevé políticament lla-
miner, la gent se’l menja amb
els ulls, però no el llegeix.

L’escriptor turc Orhan Pamuk. ARNE DEDERT / STF

Un cap de turc
a Nova York Els topònims

Parlem-ne

Els vaig dir que continuaríem co-
mentant la qüestió de l’escriptura
dels topònims. Per començar, el
problema no és només d’escriptu-

ra, sinó també de pronunciació, ja “detec-
tat” l’any 2002 per l’organisme que ara els
diré: ¿no els sembla que s’hi havien ador-
mit una miqueta? Ho dic perquè l’al·ludit
GENUNG, Grup d’Experts de les Nacions
Unides per als Noms Geogràfics, remunta
a l’any 1948, o almenys a 1960 (primera
reunió). No, no vull pas criticar-los, que ja
sé quin pa s’hi dóna, en això dels organis-
mes de grans dimensions. Aquest, per
exemple, agafin-se bé, consta de deu grups
de treball, amb 22 divisions geogràfiques o
lingüístiques: per tant, mou unes masses
molt pesades de moure, malgrat que molts
membres menuts hi deuen treballar amb
il·lusió, com el nostre Josep Moran, que va
anar a la 23a sessió, a Viena, el març pas-
sat, i ens ha facilitat paperassa que li agra-
eixo novament. (Mireu en Màrius (Serra)
com em compta les emes de mou unes
masses molt pesades de moure, malgrat
que molts membres menuts...) Això de la
pronunciació, diguem-ho tot, és precisa-
ment un dels objectius dels projectes cata-
lans avui en curs (i d’altres projectes o rea-
litats, com ara el portal esadir.com): no
dormim pas tant com això, nosaltres.

La finalitat del GENUNG és aconseguir
que els noms de lloc siguin correctes, pre-
cisos, sancionats per l’autoritat i disponi-
bles universalment i fàcilment. Gairebé
res, per mica que donin un cop d’ull als
130.000 topònims que compto en un atles
mitjà. Com que, doncs, això és poca cosa,
doncs l’organisme pretén també, i és evi-
dent que calia, elaborar un manual de re-
ferència per a la transcripció en alfabet
llatí dels noms escrits en altres alfabets.
(I tinguem en compte que els criteris, ara,
depenen tant de la llengua de partida com
de les llengües d’arribada..., com insinuà-
vem l’altre dia). Això i més coses: per
exemple, crear una web per facilitar la co-
municació de tots els membres (països, or-
ganismes i persones); o crear una base de
dades perquè tots els noms siguin consul-
tables per Internet, que avui és la xocolata
del lloro (per cert que no trobo aquesta ex-
pressió als diccionaris). ¿Cal que els digui
la necessitat de tot això? Una sola dada,
que trobo en l’informe de la “chairperson”
(anotin la cursileria), la Sra. Helen Ker-
foot: quan hi ha un desastre natural ens
cal localitzar ràpidament l’indret, al
marge d’aspectes (aleshores) secundaris.

Secundaris aleshores, però no pas per
al projecte global: “No m’oblido pas de la
importància dels topònims com a signes
culturals –ens donen el sentit de pertinen-
ça, ens refan la història, fonamenten la
nostra identitat”, diu Kerfoot. Per tant, no
es tracta (toquem ferro, però) d’igualar-ho
tot, d’arrasar-ho tot: a les bases de dades
hi haurà precisions diverses, sobre vari-
ants i jerarquia de les variants (quina té el
rang d’oficial, etc.), etc. Però, com també
dèiem, l’esperit és de no modificar gens o
gaire els noms de cada indret a l’hora
d’“estandarditzar-los”.

vol que el condemnin per ser
mig occidental, no vol que el
salvin de ser mig oriental. I
perquè quedi clar reparteix es-
topa: “Les mentides de la Guer-
ra de l’Iraq són la vergonya
d’Occident, i institucions com
el PEN o escriptors compro-
mesos amb els drets humans
com ara Harold Pinter i Ar-
thur Miller són el seu orgull”.

Al final es carrega de paci-
ència per ser un heroi. “Jo no
sóc dels que escriuen d’un
tema prohibit perquè estava
prohibit”, diu amb una mena
de timidesa crítica. Però im-
mediatament carrega la creu i
dóna la cara: “Mentre hi hagi
un sol escriptor que no és lliu-
re de dir el que vulgui, cap altre
escriptor no ho és”. Així ens
hem de veure.

Orhan Pamuk inaugura el festival literari del PEN nord-americà

Anna Grau Joan Solà

Immersió
que no
mulla

Pensar és de rucs

Diu l’Enciclopèdia ca-
talana que immersió
lingüística és el “mè-
tode d’ensenyament

d’una segona llengua caracte-
ritzat bàsicament pel fet de si-
tuar els alumnes en un entorn
d’aprenentatge que té com a
llengua de relació i d’instruc-
ció la mateixa llengua que han
d’aprendre”. Ho he buscat per
tal d’aclarir-me una mica, bà-
sicament perquè els meus ne-
bots de tres i cinc anys, des-
prés de deixar enrere el Pa-
llars Jussà, traslladar-se al
Tarragonès i tastar el mètode
de la immersió lingüística, han
començat a parlotejar en cas-
tellà i a deixar anar paràgrafs
curts i sencers en la llengua de
Rajoy, presidenciable de qui no
sabem que parli català en la in-
timitat. (És més probable, tal
com van les coses, que Rajoy

parli basc.) El fet assolit és,
però, que els meus dos esti-
mats nebots fan castellanú-
fols. Saber com els meus ne-
bots han assolit un grau tan
elevat en la llengua de Rajoy i
Aznar, després de trobar-se
immersos en la immersió lin-
güística catalana és el misteri
que pretenc desentranyar.

Pel que he pogut esbrinar,
els meus nebots arriben a
classe cada matí i se senten
immediatament immersos en
una immersió en què tot el
fluid és castellà. Això és, a
saber: els companys, el pati,
l’autobús, el menjador, els la-
vabos, l’ampit de els finestres,
els entorns de l’edifici escolar,
els aparcaments, els telèfons,
els coloms que són palomas…,
i únicament és fluid català un
petit romanent que represen-
ta la o el professora/or de l’au-

la, la qual o el qual s’entesta a
immergir en una banyereta
de plàstic uns alumnes que
tenen tot un mar manxec per
navegar. La normalització no
pot resultar més anormal.
D’on es pot treure per axioma
que tota normalització esdevé
anormal.

Em deia un dels immergi-
dors, que pateix com gairebé
la resta un ateisme incipient i
provocat, o el mal de no pro-
fessar amb la seva difícil pro-
fessió, que potser si es posés
una assignatura en què s’obli-
gués els nens a jugar i fer novi-
ets o novietes en català potser
s’aconseguiria alguna cosa. De
moment, però, la immersió no
mulla ni la sola de la sabata
dels escolars. I fins i tot aquells
que hi arriben xops, com els
meus nebots, acaben eixu-
gant-se de tanta agua.

Dolors
Miquel

nya de no ser o no sentir-se prou
occidental, Pamuk sembla aver-
gonyitdenosentir-seprouheroi
ni potser prou entès en la seva
intensa pluralitat íntima.

No se’l veu còmode parlant
de bons i dolents. Igual que no

Al Cooper Union se’l veu una
mica perdut, Pamuk, dins la
seva peculiar ironia a cavall
d’Orient i d’Occident. Com el
protagonista de Neu, que s’aver-
gonyeix a Turquia de no ser o no
sentir-se prou turc, i a Alema-

“Jo no sóc dels
que escriuen
d’un tema prohibit
perquè estava
prohibit”


