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F
ullejo el Diccionari del català
col·loquial publicat per
Enciclopèdia Catalana en
associació amb el grup

radiofònic Flaix de Miquel Calçada i
Carles Cuní. Hi consten les solucions
adoptades davant del micròfon pels
locutors d’unes emissores adreçades
als més joves. La bona notícia és que
moltes de les solucions proposades
funcionen. La dolenta és el punt de
partida: es confirma que l’argot (jove)
del català d’avui és l’espanyol. No un
català empobrit o deteriorat, sinó
l’espanyol directament. També hi ha
una certa influència anglòfona, és clar,
però el xàfec hispà és tan copiós que
l’única solució sembla obrir el paraigua
i trobar equivalències admissibles.
Això és el que fan els autors del
diccionari, compilat per Jaume
Salvanyà i revisat per Carles Riera i
Josep Ruaix. S’enfronten al cotarro,
l’empollon, a l’igual, liar-la, agafar el
tranquillo, un xupito i les xutxes, i
proposen la tropa, el repel·lent, pots
comptar, fer-la grossa, dominar, un
didalet i les gominoles. És una tasca
lloable, però alhora resulta
descoratjador que un diccionari
teòricament dedicat al català
col·loquial sigui en realitat un
diccionari bilingüe.❋

El destí dels invencibles
és morir tràgicament.
D’entre tots ells –Èdip,
Teseu, Meleagre, Bele-

rofont, Aquil·les–, Hèracles és el
més cèlebre, segurament
també aquell a qui s’atribueixen
més històries que en origen de-
vien ser d’altres personatges.
Més conegut pel nom en la ver-
sió romana –Hèrcules–, els
Dotze Treballs, que la iconogra-
fia clàssica assimila als signes
del zodíac per refermar el ca-
ràcter solar de l’heroi, són tan
sols una petita part de la seva
peripècia, rica en excursos.

A part del destí luctuós, més
enllà de la impossibilitat d’elu-

dir l’aspecte més negatiu del
seu final, la vida dels grans he-
rois tenen en comú diversos
trets. La història –la dels mites
es regeix per mecanismes molt
semblants a la dels humans– ha
reduït Hèracles a un emblema
de la força, des de les convenci-
ons primàries tendeix a reduir la
dimensió mental, però la seva
deriva vital va molt més enllà, i
vista en conjunt la imatge és ex-
cessiva i, per tant, fàcilment
contradictòria. Hèracles té una
emocionalitat exacerbada, és
capaç de plorar, de commoure’s
davant d’una història desgraci-
ada, però contràriament al tret
que el tòpic atribueix als forts,

no és ingenu ni fàcil d’enganyar,
sinó al contrari, un murri consu-
mat sense gaires escrúpols a
l’hora d’aixecar la camisa als al-
tres. A Atles, per exemple, a qui
torna a encolomar la bola del
món amb una argúcia que no
hauria d’haver enredat un nen
de cinc anys. El destí l’afavoreix
fent que siguin els seus adver-
saris els crèduls. Tot s’hi val per-
què quadrin els comptes mítics.

Un altre tret llampant –que el
relaciona amb Aquil·les– és la
falta de convencionalitat pel
que fa als atributs virils (els en
vaig parlar a propòsit del Pèli-
da, en el seu dia). La dimensió
humana de l’heroi no tan sols

afecta els sentiments, sinó
també la imatge: també Hèra-
cles passa un any transvestit
servint com a esclau la reina
Òmfal, vestit únicament amb les
joies d’ella i havent de suportar
la humiliació de veure com ella
es passejava guarnida amb la
pell de lleó i la clava, els seus
distintius iconogràfics. Pel que
fa a la humiliació, això és el que
diuen els mitògrafs. Els renai-
xentistes i els diversos visita-
dors posteriors –avant o après
la lettre– prefereixen veure-hi
ambigüitat. I en aquest terreny,
tots sabem que on hi ha ambi-
güitat hi sol haver sensualitat.
Fins i tot inclosa la humiliació.❋

L’engany
és dir que

allò que
interessa
en el cine

és la
versió

original,
no pas la
traducció

L
es paraules canvien de significat
amb el temps, arrossegades per
les realitats i els interessos de
qui les usa. No cal pas que ho
demostrem: bo, dolent,
d’esquerres, de dretes,
terrorista, milionari o
nacionalista no volen dir el

mateix en boca d’aquest o de l’altre, ni avui que
ahir. Però sobretot sabem prou bé que molt
sovint no és pas el significat exacte d’una paraula
allò que compta, sinó el significat que en un cert
moment li atribuïm. La setmana passada
Salvador Cardús i Ros va escriure en aquest diari
un article brillant («Cinema, seducció i coacció»)
a propòsit del cinema en català, una qüestió que
torna a estar present entre nosaltres i ens pot
tornar a causar perjudicis importants, com fa uns
quants anys.

Deia Cardús que en l’etern i enfadós debat
sobre la possible protecció de la nostra llengua
plantegem (o ens plantegen) la qüestió partint
d’una trampa: que és millor seduir que no pas
coaccionar. La trampa es troba en el fet que
seduir vol dir (o volia dir) justament ‘menar fora
de camí, desencaminar’; i «Seduir, en definitiva,
és imposar sense que es noti i fins a aconseguir
que agradi la coacció», fins que la subtil i
dulcificada coacció esdevingui un «argument»
que hem interioritzat i al qual ens adherim.
L’«argument» acabaria (acaba) dient que no hem
d’imposar una quota de pel·lícules en català. Com
si tota la secular maquinària estatal no hagués

precisament imposat pertot l’altra llengua i la
versió de les pel·lícules exclusivament en l’altra
llengua... Però això ja ho veiem i ho trobem
natural, de tota la vida, i ho defensem com a tal.
És cosa primària en sociologia que les violències
més brutals i generals (que sempre provenen
dels Estats) acaben sentint-se al cap d’un temps
com a naturals i que aleshores els tímids intents
dels oprimits per conquerir una insignificant
parcel·la de presència pública se senten com a
coacció contra en un cert o pretès benestar o un
cert statu quo. Aquí damunt he parlat de
dulcificada coacció. ¿Volen saber que persuadir
‘convèncer’, també aparentment pacífic i
democràtic, deriva de suadir i que aquest (del llatí
suavis ‘suau, dolç’) volia dir ‘fer agradable,
dulcificar’? I... qui té tot el poder (econòmic,
mediàtic, judicial, etc.) per seduir i persuadir és
l’Estat; per tant, qui ens enganya amb aquells
copets a l’esquena, de fet, i girant el mitjó, ens
està dient que qui ens ha de seduir i persuadir és
un Estat que sigui nostre de debò.

Però en la qüestió del cine hi ha un altre engany
del mateix tipus, provinent dels adversaris i,
després, de nosaltres mateixos. L’engany és dir i
creure que allò que de debò interessa en el cine és
la versió original, no pas la traducció. Es va dir fa
uns anys i es torna a repetir ara. La trampa és que
la qüestió és una altra de molt diferent. La qüestió
és ni més ni menys que la igualtat entre els
ciutadans: si els uns tenen cine en castellà, els
altres l’hem de tenir en català. La resta és trampa,
gairebé sempre malèvola.❋
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