
4 7 DE FEBRER DEL 2009

CULTU A

MOTACIONS

S
ovint parlem de la malèfica
influència dels mitjans de
comunicació sobre la qualitat
de la llengua. Se senten tantes

barbaritats que aviat en podrem fer un
diccionari més gruixut que el DIEC.
Però el que encapçala aquesta
columna no prové de cap mitjà sinó del
fascinant món del màrqueting
empresarial. L’anglicisme event s’ha
imposat per designar una convocatòria
destinada a promoure un producte
amb catifes, focus i molt de glamur. Tot
sovint em parlen d’events i he
constatat que els professionals
d’organitzar aquesta mena de saraus
no saben anomenar-los de cap altra
manera. Com que l’eventus llatí del
qual prové l’event anglosaxó també ha
donat evento en espanyol, la festa ja és
completa. Tant se val que en català
l’evenire es barregés amb el devenire
per formar un formós esdeveniment.
Els mateixos que ara ploren per la
crisi del Saló de l’Automòbil de
Barcelona ja s’havien cruspit set
lletres (de dotze!) a l’hora d’anomenar
event qualsevol esdeveniment. Un dia
d’aquests algun espavilat tindrà la
barra de justificar aquest neologisme
innecessari apel·lant a l’autoritat
d’Ausiàs March, via Raimon, i haurem
de plegar Veles e vents.❋

Just després de publicar-
se, L’ampla mar dels Sar-
gassos (novel·la reedita-
da fa un any a Edicions

62 i que alguns llegeixen des de
l’òptica del realisme màgic) va
esdevenir un clàssic modern. Era
el 1967 i els dotze anys més que
va viure Jean Rhys van quedar
marcats per aquest èxit –se li van
concedir els millors guardons–,
però a ella, que havia passat una
vida amb massa alts i baixos
mentals i econòmics, això ja li ar-
ribava tard.

“Ah, Anglaterra, Anglaterra!”,
diuen sovint els seus personatges
anglocaribenys, i l’expressió,

menys empeltada d’anhel que
d’ironia, traeix la tibant relació
que aquesta autora heterodoxa
mantenia amb el lloc on, des de la
Dominica, va arribar als disset
anys. De fet, la tensió entre Lon-
dres i la colònia apareix única-
ment en la seva gran novel·la. Més
interessants, i menys conegudes,
són les quatre novel·les que va es-
criure Rhys als anys 30, que pas-
sen a Anglaterra, París i Viena.

Tècnicament hi trobem la re-
novació del moment en la
novel·la psicològica: l’enfoca-
ment divers del punt de vista i
variacions en l’ús de l’estil indi-
recte lliure; el flux de conscièn-

cia; la realitat captada amb tra-
ços impressionistes.

Quartet, Després de deixar el
senyor Mc Kenzie, Viatge a la fos-
cor i Bon dia, mitjanit són novel·les
que van passar desapercebudes.
Jean Rhys va tardar 27 anys a es-
criure L’ampla mar dels Sargassos
i, després de l’èxit, va haver-hi in-
terès a reeditar-les. Però era el
moment de mirar enrere.

L’autora, cap als anys 60, havia
tornat a la Dominica i, literària-
ment, aquest viatge va tenir una
plasmació en l’últim conte que va
escriure: Aquí vivia jo, una narra-
ció fantasmal, que, amb el temps,
va donar nom a l’últim disc del

grup de pop Le Mans i que Enri-
que Vila-Matas va reescriure al
seu relat El efecto de un cuento.

Rhys sempre va voler envoltar
els seus contes de la imatgeria gò-
tica dels vells casalots, els jardins
feraços, els passadissos intricats i
de torres reconvertides en cel·les.
I vet aquí la marca d’estil més sin-
gular i captivadora de Rhys: la
progressió de la introspecció i el
desencant radical dels personat-
ges fins a una zona sobrenatural.
L’aliatge és impecable: la mirada
de l’outsider juntament amb la
tradició antiga del conte fantàstic,
i tot això actualitzat als codis de
l’època que va viure Jean Rhys.❋

A l’època
del comu-
nisme va
prendre

força
l’accep-
tació de
l’alfabet

llatí

E
ls he resumit diverses vegades
conferències fetes a l’IEC de
tema relacionat amb aquesta
columna. Ho faig quan ho crec
d’interès i per defugir el viarany
fàcil de parlar de qüestions
massa petites. La darrera, de fa
uns quants dies, va ser de Zorica

Tomic, de la universitat de Belgrad, i es titulava
«Llengua, alfabet i identitat cultural: el cas
serbi». La resumeixo.

La fase final de l’alfabetització de l’era
grecollatina ens va deixar els dos alfabets llatí i
ciríl·lic. Rostislav, governant de Moràvia (846-
870), havia demanat a l’emperador bizantí
Miquel III que els enviés missioners que
parlessin eslau. Com que una major unitat dins la
comunitat eslava també afavoria els seus
interessos d’expansió de la influència bizantina,
l’emperador els va enviar Constantí (esdevingut
Ciril de nom religiós) i Metodi (863). Els
missioners, prenent com a base l’alfabet grec,
van crear el primer alfabet eslau (que els
eslavistes del segle XIX van anomenar escriptura
glagolítica) i van poder traduir fragments de les
sagrades escriptures. No era la llengua
col·loquial, sinó l’eslau antic o «eslau de la vella
Església», que es venia a sumar a les «llengües
santes», el grec, l’hebreu i el llatí. Al segle X els
deixebles de Ciril i Metodi van fer el segon
alfabet eslau, que avui en diem ciríl·lic, el qual es
va imposar. El cisma de l’any 1054 va crear dos
corrents de cultura eslava, l’ortodox a l’est i el

llatí a l’oest, amb les corresponents variants del
ciríl·lic, la sèrbia i la bosniana. L’oriental, vehicle
de la literatura sèrbia, es va reemplaçar al segle
XVIII per l’eslau rus (la manera russa d’escriure
l’eslau antic), que era una barreja de l’antic eslau
i de l’eslau col·loquial. Dues noves reformes al
segle XIX van acostar el serbi a l’ideal d’«escriu
com parles», «una de les ortografies més
perfectes del món», diu Tomic.

A l’època del comunisme va prendre força
l’acceptació de l’alfabet llatí, com a mitjà per
reforçar la unitat estatal amb els territoris
occidentals del serbocroat, concretament amb
Croàcia. A les darreries del segle XX l’equiparació
legal i pràctica dels dos alfabets era un fet, però
encara és més important que «moltes persones
que avui viuen a Sèrbia gairebé no noten
diferències entre usar l’alfabet ciríl·lic i el llatí»
(deu ser com el que passa avui entre els nostres
joves amb l’ús del castellà i el català). D’una
banda, les guerres que van desfer l’antiga
Iugoslàvia han conduït a identificar el ciríl·lic amb
la ideologia perversa dels dirigents de Sèrbia; i
d’altra banda, la pressió del comerç i la
globalització (la necessitat de sortir al món
exterior) han reforçat cada cop més l’ús de
l’alfabet llatí. Els ciutadans de Sèrbia identifiquen
cada cop més l’alfabet i la cultura tradicionals-
oficials-«nacionals» amb el repugnant
«nacionalisme» agressiu, i això fa que «la part més
important de l’herència cultural intangible sèrbia»
vagi esdevenint un gueto. (¿Com el que ens passa
aquí, per motius mig oposats?).❋

JOAN SOLÀ

Retrat❚ Pere Guixà
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