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Sóc nacionalista: és greu, doctor? He crescut enganxant gomets: té
remei, això meu? Encara faig anar els pronoms febles: sóc un
monstre de circ? Llegeixo de dalt a baix una revista per al gran
públic: tinc perdó de Déu?

Eva Piquer

Fèlix Martí
La‘malaltia’
nacionalistano
escuraviatjant
El filòsof Fèlix Martí ha pujat a
molts avions amb la missió
d’exercir de portaveu de la reali-
tat catalana, tal com explica en el
llibre de memòries Diplomàtic
sense estat (Proa). El seu amic
Jordi Porta, president d’Òmnium
Cultural, comenta: “Hi ha qui diu
que el nacionalisme és una malal-
tia que es cura viatjant. El Fèlix
desmenteix el tòpic: ha fet unes
quantes voltes al món i això l’ha
refermat en la identitat catalana,
conèixer altres països li ha fet ra-
dicalitzar el seu catalanisme”.

Si alguna cosa ha relativitzat
Martí a còpia de viatjar és la be-
llesa dels paisatges catalans que
va descobrir de jove gràcies a l’es-
coltisme. Va tenir la sensació de
viure en un lloc meravellós així
que va veure de prop el bosc del
Gresolet, el Montseny, les cales

verges d’Eivissa o el llac de Sant
Maurici. Anys més tard la con-
templació d’altres paisatges com
l’Amazònia, la ribera del Nil, el
Monument Valley de l’oest ameri-
cà, el Parc de Yellowstone, l’Hi-
màlaia, les illes Lofoten i els de-
serts africans el va fer tocar de
peus a terra.

Desmitificades les excel·lènci-
es paisatgístiques de casa, Fèlix
Martí ha continuat estimant i de-
fensant la nació catalana no pas
perquè sigui la més guapa del ball,
sinó perquè és la seva.

Salvador Oliva
Moltaplastilina
peròmassa
pocamemòria
Per anar pel món, tots necessi-
tem “saber parlar, saber llegir i
saber escriure mitjanament bé”.
Ho diu el poeta i traductor Salva-
dor Oliva a Tractat d’elocució
(Empúries). L’autor carrega con-

tra la pedagogia moderna, que du-
rant anys ha prioritzat la plastili-
nia per davant de la memoritza-
ció, amb resultats nefastos: la
gent sap enganxar gomets però
no sap parlar ni llegir ni escriure.

Oliva recorda que molts pares
de la seva generació van haver de
suportar que, “per no gastar la
memòria”, els seus fills s’hagues-
sin d’aprendre només mitja taula
de multiplicar. La mestra deia: “Si
tres per sis fan divuit, per què di-
monis han d’aprendre quant fan
sis per tres?”.

Mira on ens ha portat tot ple-
gat: no dominem el llenguatge
oral, anem peixos d’aritmètica i
som un país de desmemoriats.

Escola i política
Lallenguadel
carrero“hiha
quevotarquesí”
Salvador Oliva espera que els res-
ponsables de l’educació vegin

aviat la necessitat de tornar a
posar al centre de l’ensenyament
un bon aprenentatge de la llengua
pròpia ja des de la primària. Però
no és gaire optimista: “És molt
possible que, quan se n’hagin ado-
nat, el deteriorament del català ja
no tingui solució”.

La llengua, observa Oliva, em-
pitjora tant a nivell col·loquial
com culte. “Que els polítics parlin
un català desguitarrat amb in-
congruències fonètiques, sintàc-
tiques i semàntiques malmena el
que hauria de ser un punt de re-
ferència per a tots els parlants”.

I si els polítics parlen com par-
len, no és estrany que les persones
que protagonitzen la campanya
del PSC (i que se suposa que han
expressat la seva opinió de forma
espontània) parlin fatal. “Hi ha
que votar que sí” és l’expressió
més nostrada que fan servir.

Per cert, Emilio Manzano ha
optat per catalanitzar el seu nom,
si més no quan firma cartes ofici-
als com a director de l’Institut
Ramon Llull. Potser el nom no fa
la cosa, amic Emili, però m’ho he
pres com una bona notícia.

Desè aniversari
Admetoquehe
pecat: llegeixo
el‘QuéLeer’
La revista Qué Leer ha fet deu
anys, i jo que me n’alegro. És un
bon producte, pensat per a un
ampli sector de lectors gens eli-
tistes però no per això poc exi-
gents. S’adreça al mercat espa-
nyol, i ho fa des d’una perspectiva
espanyola. Tant de bo tinguéssim
una publicació similar en català.

“Ja sé que em jugo la reputació
pel sol fet d’esmentar la revista
Qué Leer, però és que, a banda la
xafarderia que em mena a fulle-
jar-la cada mes, voldria destacar
la secció de Joan Josep Isern
sobre literatura catalana”, apun-
ta l’autor del blog El Llibreter.

A mi no em deu quedar ni gota
de reputació: no només em com-
pro el Qué Leer, sinó que fins i tot
he comès el pecat de col·laborar-hi.
I en lloc de limitar-me a fullejar la
revista, me l’empasso sencera.

1. Salvador Oliva ens
ensenya a parlar.
2. ‘Qué Leer’ ja té 10
anys. 3. Fèlix Martí,
viatjat i nacionalista.
4. La contemplació
de meravelles com
l’Amazònia va fer
que Fèlix Martí
relativitzés la
bellesa dels
paisatges catalans.
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