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JOAN SOLÀ

L’ULLDEL’AGULLA MOTACIONS

Els polítics reben, aquests dies de temença i desafecció, un munt
d’acusacions que només són justes per a un percentatge reduït del
col·lectiu. Tot i això, el sistema està carregat de disfuncions greus que
aconsellen una exploració a fons. Cal fer proves clíniques, i no pas
una simple analítica demoscòpica, sinó una endoscòpia, per més do-
lorosa que resulti. Però la magnitud de la corruptivitis no ens ha de
fer negligir altres mals. Per exemple, la corrupció general del llen-
guatge de què és responsable la classe política en pes. L’enèsima ab-
surditat és l’ús generalitzat del terme territori per referir-se, només,
a una part del país: la que resulta d’excloure’n l’anomenada àrea me-
tropolitana. Per eludir el menyspreu implícit que comportava la ca-
pitalina expressió anar a comarques, ara quan els candidats viatgen
pel país diuen que van a visitar el territori, no sigui cas que algú els
acusi de massa nacionalistes si en diuen país. Es passen el dia terri-
tori amunt, territori avall... llevat de quan són a Barcelona, l’Hospita-
let o Cornellà. Llavors fan silenci territorial. I jo em pregunto: el meu
barri d’Horta, pertany o no pertany al territori nacional català?❋

Territori?

MÀRIUS SERRA

L
es parelles lingüístiques són
un dels invents més simpà-
tics i positius de què dispo-
sem per col·laborar a mante-

nir i transmetre el català. Vostè, ca-
talanoparlant (i no li cal cap més
títol), es presenta a l’organització i li
assignen una persona que vol practi-
car aquesta llengua, generalment
quan ja va a classe per aprendre-la:
vostè i la parella es troben un cop set-
manal i parlen durant una hora.
Aquest és el compromís. Si, a més a
més, volen tenir més hores de con-
versa o altres tipus de relació (per
exemple, apuntar-se a un grup d’ex-
cursionistes, etc.), vostès mateixos.
Es tracta d’ajudar els nouvinguts a
practicar l’ús oral de la llengua, que
tan fàcilment abandonem nosaltres,
potser sense acabar d’entendre que
així impedim que els altres l’apren-
guin i la practiquin: l’ideal fóra acon-
seguir que el català fos la llengua
d’acollida i de relació. Les persones
que demanen aquest servei no tenen
el llast històric i polític que ens con-
diciona a nosaltres i no poden enten-
dre la nostra actitud de desídia o la
polèmica nominalista entre valencià
i català. Doncs bé: em consta que la
iniciativa produeix casos de verita-
ble enamorament.

Per exemple, el de Salvador Pardo,
un home d’una gran sensibilitat lin-

güística que, un cop jubilat de l’Ajun-
tament de Faura (que ell ha norma-
litzat lingüísticament), té 34 pare-
lles entre Faura i València: no sap
com ni quan dir prou, perquè l’activi-
tat li representa una nova vida i unes
noves il·lusions. Em parlava emocio-
nat, ara fa un any, de Dariana, una
romanesa de 38 anys, que encomana
l’entusiasme lingüístic pertot arreu
on passa; d’una jove russa, Tània,
«que em demana més d’un encontre
setmanal fins i tot per Nadal. Admi-
rable»; de Folker, alemany professor
d’anglès; o de Latà, índia de 39 anys,
informàtica i professora d’anglès. La
il·lusió el compensa de les amargors
que els valencians han de suportar,
com ara el menyspreu de la Generali-
tat i l’Ajuntament de la capital en-
vers aquesta iniciativa (i si només
fos menyspreu rai!, dic jo); però, en
canvi, hi col·laboren l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, Bancaixa, la
Fundació La Caixa i una llarga pila
d’ajuntaments. Diu Pardo que a veu-
re si al final seran els nouvinguts els
qui ens salvaran la llengua...

Un altre exemple, l’Adelaida: tam-
bé un cop jubilada (de magisteri), va
trobar que l’activitat li encaixava i la
compensava. La seva parella és Xi-
mena, una arquitecta colombiana
culta i simpàtica que ha vingut amb
el seu marit. Com que totes dues són

amants de l’arquitectura, d’embada-
lir-se pels aparadors, de contemplar
els carrers i la gent que va i ve, doncs
conversen tot descobrint Barcelona,
observant que allà dalt hi ha uns jar-
dins penjats o que una façana acaba
amb una galeria d’arquets; entren a
una exposició; o, si hi ha sort, visiten
la Sagrada Família amb un grup petit
guiat per un arquitecte de l’equip,
Jordi Faulí, que els descobreix els de-
talls amagats de la història de l’em-
presa, les contínues descobertes tèc-
niques de Gaudí, la conjunció admi-
rable entre bellesa plàstica i bellesa
matemàtica, la singular ramificació
de les columnes d’aquesta meravella
de l’enginy i del gust. He sigut testi-
moni de la llarga emoció (de quatre
hores) de la visita. No es pot dema-
nar més d’aquesta iniciativa: la llen-
gua és per fer-la servir plenament en
qualsevol activitat de la vida diària.
És així que ens guanyarem les perso-
nes que ens visiten o que vénen a viu-
re aquí.

(A propòsit de la Sagrada Família,
no aixecaré el crit des d’aquí contra
l’extremament arriscada operació
de l’AVE –no és el lloc ni el moment
de fer-ho–, però sí que demanaré als
polítics responsables que parin
aquest monumental disbarat que fa
perillar una de les joies de la humani-
tat i del nostre patrimoni.)❋

DANIEL BOADA

de la justícia, arriben sense cap problema els
punyals i els verins. Vist l’embolic processal de
l’Estat modern, i la incommensurable bardissa
abastable a qualsevol possibilisme, els lladres,
proxenetes, pedòfils i criminals d’avui en dia
no estarien millor apunyalats que empaperats,
atesa l’escassa eficàcia del cada cop més dèbil
paper? En d’altres temps el verí, una malaltia
discreta, un accident domèstic haurien apar-
tat de la vista del públic l’ominosa presència
d’excrecions humanes de l’estil del Cavalliere
sense cavall, i encara més a prop, bigotuts indi-
vidus dels noms dels quals no me’n vull recor-
dar haurien trepitjat pietosament el sabó sor-
tint de la banyera. L’ennoblidora sang hauria
redimit Costes, Camps, Millets, Alavedres i
Prenafetes, mal que potser s’hauria hagut
d’acabar anant més amunt. En quines orelles
una mica sensibles a la Història (amb majúscu-
les) deixen de ressonar les terribles paraules
del senyor Pujol (“si entrem aquí prendrem
molt de mal […] tots farien ferum”)! Sí: si són
tots, cal que tots prenguin mal quirúrgica-
ment, cal extirpar el membre malalt per aspi-
rar a la salut col·lectiva d’una vegada, per dei-
xar de confondre l’escepticisme amb la covar-
dia i la conformitat delinqüent.

Ara bé, això no es pot fer de qualsevol manera,
perquè la noblesa de l’assassí és deutora de la no-
blesa de la víctima. Com diu Thomas de Quincey
en la cèlebre conferència sobre la qüestió, quan
un assassinat encara s’hagi de cometre, tractem-
lo moralment, però davant dels fets consumats,
ha arribat l’hora del bon gust i les belles arts. Els
nostres apunyalables, els nostres enverinables,
els xulos i macarres del PP, els lladregots de baixa
estofa convergents i socialistes, tots igualment
mereixen el regal històric d’una mort heroica i
memorable? Quants Cèsars hi ha entre ells? Cer-
nuda acaba un dels poemes que més m’agrada ci-
tar referint-se justament a uns mots atribuïts a
Calígula: “Alguna vez deseó uno / que la humani-
dad tuviera una sola cabeza, para así cortárse-
la. / Tal vez exageraba: si fuera sólo una cucara-
cha, y aplastarla”. ❋


