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El veig una mica escèptic, desen-
ganyat...
Sempre he estat un escèptic;
no és cap novetat. Desenga-
nyat no. Es pot ser escèptic i
il·lusionar-se per moltes coses.
Crec en la felicitat. La societat
no té l’obligació de donar-nos
la felicitat, però nosaltres
tenim el dret de buscar-la. El
meu escepticisme és més una
mesura higiènica que no pas
fruit d’un desengany.

Sembla que Catalunya ha perdut
el nord...
La societat catalana està en
un cul-de-sac. Catalunya fins
ara sempre havia estat poc
determinista, sempre havia
tingut lideratges polítics o so-
cials que havien connectat
amb la societat i havien con-
tribuït a sistemes de prospe-
ritat o formes de convivència
raonables. I ara no és el cas.
S’han produït un seguit de
crostes d’inèrcia; en molts as-
pectes, d’inèrcia progressista,
d’inèrcia nacionalista, i d’una
indiferència pública desorbi-
tada en relació amb la vida
pública, el bé comú. L’apropi-
ació manifesta, tant per un
bàndol com per l’altre, de la
idea del bé comú fa que la
gent ja no hi cregui.

Què s’ha fet malament?
La fi del pujolisme ha coinci-
dit no només amb un canvi de
personalitats sinó amb una
pèrdua de credibilitat. Mai no

he estat especialment pujo-
lista, però Pujol havia trobat
la fórmula, un cert equilibri,
que fins i tot assumia l’oposi-
ció. El maragallisme ho va li-
quidar. Molta gent, entre els
quals molts intel·lectuals i es-
criptors, desitjaven l’arribada
del maragallisme per eliminar
l’asfíxia del pujolisme. Però de
sobte es van sentir enga-
nyats. Aquest daltabaix els ha
portat a crear un partit nou
–Ciutadans-Partido de la Ciu-
dadanía–. Què ha passat?
Que algú ho ha fet malament.
De moment, si no es desco-
breix una conspiració tene-
brosa, el culpable és Maragall:
ell era el cap de l’operació,
amb les seves aliances i ex-
cessos imaginatius. La socie-
tat catalana no vol experi-
ments, en política. Vol estabi-
litat, creixement econòmic,
bones relacions; vol creure
que és més culta i europea
que la resta d’Espanya. I men-
tre algú li faci creure aquestes
coses viurà tranquil·lament.
En el moment que s’adoni
que l’emperador està despu-
llat l’astorament farà acte de
presència. Tampoc es pot pas-
sar per alt l’hedonisme cata-
là. Potser és un dels factors
que fan que la gent miri cap a
una altra banda quan hi ha al-
guna cosa que no convé. Que
s’enfonsa el Carmel?, que sor-
geix la història del 3 per
cent?, que hi ha una absten-
ció elevadíssima en el refe-

rèndum de l’Estatut? No
passa res, mirem cap a una
altra banda.

Comespodriacapgirarlasituació?
La feina dels polítics és con-
vèncer i seduir, però la res-
posta de la gent és la indife-
rència. Per exemple, l’Estatut
ha estat l’antiseducció. S’ha
creat la dona més seductora
del món i en lloc d’anar a en-
calçar-la, la gent es queda
casa o se’n va a la platja. Ha
estat un fracàs. Però si l’esta-
blishment, les elits i el món ca-
talanista en general preferei-
xen mirar-s’ho com aquell que
observa el vol d’una mosca,
això demana unes anàlisis.
Cal autocrítica intel·lectual,
que els polítics rectifiquin el
llenguatge, que CiU reaccioni,
que no estigui mirant-se les fe-
rides contínuament, que al
Parlament hi hagi un sistema
de contrapoders... Pel que fa al
tripartit, no hi confio gaire.
Crec que és l’hora de la socie-
tat perquè els polítics no estan
en condició de liderar. El que
tampoc pot ser és que els
tabús i les mitologies de la so-
cietat arribin a obturar la pos-
sibilitat de tenir sistemes crí-
tics de rectificació.

Parla d’intel·lectualitat... On són
els referents d’anys enrere?
No n’hi ha. Hi ha una manca
seriosa d’elits naturals; no pel
fet de ser fill d’aquest o de
l’altre, sinó per mèrits. Manca

gent amb autoritat moral per
fer advertències a la societat
catalana. L’enfrontament du-
rant els 20 anys i escaig entre
intel·lectuals i periodistes so-
cialistes i nacionalistes ha
estat molt malaltís i pervers.
S’ha produït un atrinxera-
ment en què només impera-
ven atacs per desacreditar-se
els uns als altres. No hi havia
grans figures per sobre
d’aquesta batalla diària. La
presumpta transversalitat
també ha estat un mica hipò-
crita. Qui encara pretén ser
un guru és Jordi Pujol, que
continua fent advertències.
Maragall encara trigarà una
mica, després del xoc de la
seva retirada, però qualsevol
dia intentarà explicar què és
el bé i el mal.

Fins i tot el terreny cultural se’n
ressent. En quina mesura?
El fet que el nacionalisme
hagi volgut obrir un buit en
l’Estat ha restat força a la ini-
ciativa privada. Catalunya era
un país que s’havia fet per ini-
ciativa privada: el Liceu, les
grans editorials en els anys de
la resistència antifranquista...
En el moment en què es crea
el sistema autonòmic, els po-
lítics tendeixen a controlar
totes aquestes àrees des del
poder. I la societat catalana,
que sempre havia estat anti-
intervencionista, resulta que
de cop i volta és víctima de
l’intervencionisme, tant des

de la dreta com des de l’es-
querra. No hi ha hagut una
entesa per crear una cultura
més liberal i sempre s’ha fet
per criteris impositius i ideo-
lògics amb el vistiplau dels
gurus. En fi, les que eren les
capelletes els últims anys del
franquisme i durant els anys
de la Transició es van conver-
tir en partits polítics i van
acabar ocupant el poder.

De retruc l’escriptor sembla que
també n’ha sortit malparat. Per
què?
Actualment, entre els escrip-
tors impera una idea de la
fama molt negativa, que és la
de la televisió. El que importa
no és escriure sinó fer d’es-
criptor. La intenció és acabar
a les tertúlies. El llibre no
compta, és un mitjà per arri-
bar a la fama. Abans no pas-
sava. Els escriptors creien en
la dignitat de l’ofici. Si des-
prés venia la fama, benvingu-
da. Però no la buscaven
d’aquesta manera tan desca-
rada i obscena. Això farà que
en cinc anys ningú no recordi
tota una generació d’escrip-
tors. Ara bé, potser els tin-
drem fent de majorettes al
Barça. O faran estriptis en un
programa de TV3... Però ja és
això, el que buscaven. L’es-
criptura és el que menys im-
porta. La part de culpa més
gran la tenen els editors que
han volgut crear un producte
de venda fàcil i ràpida. Fins i

tot s’han inventat autors que
ni tan sols han escrit el llibre.
Només cal ser graciós i apa-
rèixer per televisió. Això és
un engany. Després arriba el
dia de Sant Jordi i són els que
més venen i signen. Això és
un mercat persa, no el Dia del
Llibre! S’ha de recuperar
l’ètica i certa dignitat.

Sense deixar el llibre, què en
pensa del fet que dues de les
obres més venudes a casa nostra
siguin ‘L’ombra del vent’, de Car-
los Ruiz Zafón, i ‘L’església del
mar’, d’Ildefonso Falcones, totes
dues en castellà?
Que la gent escrigui en la llen-
gua que li sembli millor. Ara
bé, és un fenomen certament
alarmant. A mi no m’esvera
però sí que hauria de fer-ho als
nacionalistes. Des de la Tran-
sició fins ara portem vivint,
sota règim autonòmic, gairebé
els mateixos anys que vam
viure amb el franquisme. No
ens en adonem, d’això. I és
cert que s’està produint un in-
crement de l’ús del català grà-
cies al sistema educatiu i au-
diovisual, però també és cert
que s’ha produït una pèrdua
de prestigi social del català. Si
després de tants anys de rei-
vindicació i institucionalitza-
ció resulta que la conseqüèn-
cia és que de cop i volta la llen-
gua que té més prestigi social
és el castellà, en detriment del
català, és que hem fet un pa
com unes hòsties. Han fracas-
sat moltes de les accions... És
cert que amb la millor de les
voluntats. No ho veig mala-
ment, no. L’ensenyament del
català és bàsic, determinats
ajuts al llibre i a certes publi-
cacions han tingut certa raó
de ser... Però han passat molts
anys i això no funciona. No hi
ha una relació de mercat entre
la llengua i els ciutadans. Però
el fet de posar la llengua en el
cor del nacionalisme i dir que
l’essència de Catalunya és la
llengua... Qui ho hagi fet així
que hi rumiï. I em penso que
ningú hi està rumiant.

La vida de quatre barcelonins de 60 anys és l’excusa del poeta,
narrador i assagista Valentí Puig (Palma, 1949) per analitzar la salut
moral de la societat catalana a ‘La gran rutina’ (Edicions 62), premi
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“La societat
catalana està
en un cul-de-sac”
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Al petit poble de Viluma, amagat en una vall del
Tarragonès, cada cap de setmana coincideixen
una sèrie de personalitats barcelonines amb les
seves famílies. L’editor Daniel Marquet, amb la
seva jove xicota Júlia i la pena d’haver perdut el
seu fill d’una sobredosi, el pintor Ventura Dols,
tenallat pel càncer, el financer Marcel Petrus, i
el polític convergent Amadeu Prat, pare d’una
nissaga femenina. Les activitats fraudulentes
d’un dels membres del clan i la seva immediata
desaparició són el punt de partida d’una trama
reflexiva sobre el dolor i la felicitat, l’art i la

redempció, sobre l’amor i l’egoisme. Però tot
plegat no és sinó l’excusa de Valentí Puig per
descarregar el seu ideari carregat
d’escepticisme i ironia, per furgar en la gran
comèdia barcelonina i catalana amb els seus
prejudicis i hipocresies. Una Barcelona, capital
de l’il·lusionisme, en què manen els Narcisos
de classe mitjana fent halterofília i sessions de
raigs UVA. Un país sense Pujol però amb el
tripartit de Maragall, i amb Zapatero instal·lat
a la Moncloa. Un país derrotista i acomodatici,
en què s’ha instal·lat la indiferència i el

mimetisme, en què s’hi viu bé però cada
vegada agrada menys, en què la cultura ja no
és el que era, amb la salut moral més que
precària, sense elits ni referents intel·lectuals,
amb asfíxia mental, en què s’ha
institucionalitzat l’ecologia, en què fins i tot la
cuina i l’amor han perdut les essències. Vaja,
una Catalunya més semblant a la immensa
xerrameca que se sent al mercat de la
Boqueria que no a un país amb cara i ulls.
Però als protagonistes sempre els quedarà
Viluma i la utopia.

La gran comèdia

Els nens
americans que
mengen pastissos

Parlem-ne

Al’escola ens deien que les oraci-
ons de relatiu es dividien en espe-
cificatives i explicatives. I vam
aprendre-ho com una cosa fona-

mental, elemental, perquè no era pas difícil
i a més a més era útil. En efecte, diem [1]
Els nens americans que s’atipen de pastis-
sos estan molt grassos i [2] Els nens ameri-
cans, que s’atipen de pastissos, estan molt
grassos. En el primer cas estan grassos els
nens que són americans i que a més a més
s’atipen de pastissos: només una part
d’aquells nens. En el segon cas estan gras-
sos tots els nens americans.

És claríssim. Perquè resulta que, a més
a més, aquestes oracions sonen també de
manera ben diferent: en el primer cas, el
fragment Els nens americans que s’ati-
pen de pastissos es pronuncia tot junt,
sense cap interrupció; en el segon cas, Els
nens americans, que s’atipen de pastis-
sos són dos fragments prosòdics, no pas
un, i per això hi posem una coma. I encara
hi podem observar altres diferències evi-
dents: en el segon cas l’oració relativa que
s’atipen de pastissos es pot suprimir
sense conseqüències pel que fa a saber
quins nens estan grassos: sabem que són
tots; en el primer cas no la podem pas su-
primir perquè justament ens serveix per
definir quins són els que estan grassos. Fi-
nalment, en el segon cas l’oració de relatiu
es pot convertir en un altre tipus d’oració:
podem dir, per exemple, “Els nens ameri-
cans estan grassos perquè s’atipen de
pastissos” o bé “Els nens americans, com
que s’atipen de pastissos, estan grassos”.
La coma, doncs, és un signe de puntuació
evident en aquest cas, i per tant només
ens el deixem per una badada.

La diferència entre aquestes dues ora-
cions és acollida i predicada per totes les
gramàtiques de totes les llengües. Però
una cosa és la teoria i una altra cosa és la
pràctica. Anant pel món t’adones aviat
que la coma no és pas cosa tan constant
com això. I concretament veus que els
francesos i els italians són especialment
laxos en aquest punt. Els dono un exem-
ple de cada llengua: el francès, tret d’una
bona gramàtica recent d’aquesta llengua
(on no és pas un cas esporàdic); l’italià,
tret d’una edició d’un tractat de lingüísti-
ca general. El francès fa així: “Dans une
construction passive le verbe au participe
passé se conjuge avec l’auxiliaire être qui
se met au même temps que la forme con-
jugée”. Darrere el mot être no hi ha la
coma que ningú de nosaltres no es deixa-
ria (“En una construcció passiva el verb
en participi passat es conjuga amb l’auxili-
ar ètre, que es posa en el mateix temps
que la forma conjugada”). El cas italià fa
així: “Sono lieta di poter ringraziare la
prof. Paroli e il prof. Mastrelli che mi
hanno incoraggiato nel lavoro e il prof. Bo-
lelli che lo ha accolto con estrema benevo-
lenza” i el text encara continua amb un
tercer cas de manca de coma (“Em plau
d’expressar agraïment a la prof. P i al prof.
M, que m’han animat en la feina, i al prof.
B, que l’ha acollida benèvolament”).

Joan Solà
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