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MOTACIONS

E
ls lingüistes Magí Camps,
Rudolf Ortega i Jordi Palou
abanderen una reivindicació
verbal adherida al traspàs (en

el sentit menys letal) de les dites
Rodalies de Renfe al govern.
Argumenten, amb més raó que un
Kant, que rodalies en plural al·ludeix
als encontorns de diverses localitats
alhora, i no pas als d’una sola ciutat.
Per les vies que s’estenen a l’entorn
de Barcelona, per tant, no hi circulen
trens de rodalies, sinó de rodalia. I si
aquella C ajaçada roja tan similar a la
del departament de Cultura és la
inicial de Cercanías (i, potser, de
calamitat), la R que hi deuran posar el
dia del traspàs (¿serà un 29 de
febrer?) hauria de remetre a Rodalia,
així en singular.

Val a dir que a les notes de premsa
emeses pel gabinet del conseller
Nadal els trens de rodalia hi figuren
correctament citats, però ningú no en
diu així, i ja es veu a venir que costarà
déu i ajut evitar-ne el calc. Fa
dècades, el radiofonista Escamilla va
impulsar l’invent del bona tarda, en
comptes del genuí bon vespre, per
evitar el castellanisme bones tardes.
Tot i que se’n va sortir, ara la jugada
és més difícil. Per què no en diem
trens de prop i llestos?❋

“Apagueu
aquestamale-
ïda cigarre-
ta!”, diuen

que va ser l’última frase d’aquest
gran narrador anglès del tombant
del segleXIXalXX.Vadir-laenuna
trinxera de la Gran Guerra, però hi
ha dues interpretacions sobre el
sentit de la frase. Per uns biògrafs,
la cigarreta era la deflagració que
acabava de causar un obús ale-
many, de manera que, tot seguit
d’amollar la frase, Hector Hugo
Munro (Saki era un pseudònim) va
rebre l’impacte d’un segon obús.
En l’altra explicació, Saki increpa-
va un soldat que estava fumant i
posava en evidència la resta.

La primera interpretació s’a-
justa al caràcter sardònic de
l’escriptor. Gran moralista, crí-
tic amb els costums de la seva
època, però sense cap fe en el
gènere humà, la plètora d’au-
tors d’humor anglesos del segle
XX li deuen alguna cosa: P.G.
Wodehouse, Roal Dahl, Tom
Sharpe i David Lodge.

Els seus contes, gènere en
què va excel·lir, passen en un
àmbit domèstic de classe mit-
jana-alta, en què assistirem a la
xerrada d’un grup de dones en
una partida de bridge o als jocs
de nens d’esquena a les seves
institutrius. Saki va ser educat
severament per les seves ties i

als seus contes sempre hi ha el
jou de les normes socials, tot i
que sense cap elaboració que
analitzi a fons qualsevol peda-
gogia.

Incansable viatger, política-
ment conservador, el seu naixe-
ment a Birmània no el situa ben
bé com a autor de les colònies, si
bé part de la seva atenció narra-
tiva recau en el vigor imperial
britànic. Tenia una gran fixació
no pas en el soldat i l’home civi-
litzat que portava els costums de
la metròpoli a les colònies, sinó
en aquell paràsit social que, tot i
el bressol eximi de què partia,
calia enviar lluny per regenerar-
lo o perquè caigués en l’oblit.

Però el gran protagonista de
les narracions de Saki és el llen-
guatge i la capacitat de l’autor
perquè el tic convencional que
vol impugnar o ridiculitzar es
bressi en una llarga frase, sovint
un pèl opaca, en què s’imbri-
quen un símil risible i un joc con-
ceptual que solen acabar amb
un adjectiu espurnejant. Pocs
autors tenen una dicció i una
eloqüència tan singular com
l’anglès.

Saki ha tingut fortuna en les
traduccions. La finestra oberta i
altres contes, publicat fa poc a
Laertes, i El contador de contes,
a Ekaré Europa, en són les últi-
mes mostres.❋

Un llibre
analitza

la revista
‘Al Vent’

i el
programa

de ràdio
‘Nosaltres

els
valencians’

H
an de saber, lectors, que
Albert Sánchez-Pantoja
(d’una família manxega que
va viure les peripècies de
l’emigració) i Frederic Rivas
van fundar a Castelló de la
Plana l’any 1964 la revista
ciclostilada Al Vent, que era

escrita íntegrament en català i per tant era, ipso
facto i encara que no hagués sigut per altres
«mèrits», un butlletí d’agitació que exhibia com a
títol la cançó de Raimon que va fer mil voltes als
Països Catalans (i part de l’estranger) i que ens
invitava poderosament a recuperar la dignitat
nacional. Va resistir fins que, evidentment, la va
clausurar «l’autoritat competent» (altrament dit, el
govern civil) l’any 1969. No li va servir l’aixopluc
eclesiàstic: el capellà Joaquim Amorós i el bisbe
Pont i Gol.

I que un altre lluitador i patriota insubornable i
incansable, Vicent Pitarch, va engegar amb un
grupet d’amics, a Ràdio Popular de la Plana, l’any
1969 el programa Nosaltres els valencians,
totalment en català i amb un títol fusterià també
emblemàtic, uns propòsits igualment clars i uns
«entrebancs» no menys «estimulants» [;-)]. Els va
donar la mà el director de l’emissora, Joan Soler, i
van aguantar onze anys. La Universitat Jaume I
acaba de publicar el llibre El combat per la
premsa. «Al Vent» i «Nosaltres els valencians», on
els protagonistes Sánchez-Pantoja i Pitarch
expliquen la doble aventura (hi ha un DVD amb
fragments del programa). A Barcelona el trobaran,

per exemple, a l’Espai Mallorca, on se’n va fer la
presentació la setmana passada.

Xicots i noies que heu nascut amb una situació
social i política i amb una realitat lingüística prou
diferents d’aquelles: us anirà bé de llegir aquesta
obra, no fos cas que arribéssiu a creure que
sempre hi ha hagut el grau de llibertat o de
normalitat actual (i perdoneu que no m’allargui
ara ironitzant sobre la situació actual).

Us ajudarà també la «Presentació» que en fa
Joaquim M. Puyal (un altre dels grans, lúcids,
eficacíssims lluitadors vivents). A vosaltres i a tots
els altres, que de tant en tant necessitem que algú
ens parli clar en aquesta Espanya secularment i
inflexiblement integrista; profundament,
visceralment hostil contra cap vel·leïtat de
diferència entre les persones i els pobles de
l’Estat. La qual presentació comença exactament
així: «Afortunadament, a les nostres societats
sovintegen, cada cop més, les condemnes a la
violència. [...] Però hi ha al món una violència
estesa, persistent i dominant, que fa temps que
pateixen els individus de molts grups, que
rarament és denunciada. Parlo del fenomen de
substitució dels símbols propis del conjunt
identitariocultural dels individus d’un territori per
uns altres, degut a la penetració (sovint prou
subtil) d’aquells altres símbols associats als
elements i referències de la cultura del grup (o
dels grups) dominants». I ara explica que aquells
fets van «molt més enllà d’aventures», en uns anys
en què la llengua, la pàtria i la història ens havien
sigut eliminades del mapa de l’existència.❋
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