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L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

L’any 1993 el gran (i gras i gros i gens gris) cantant hawaià Israel Ka-
makawiwo’ole, àlies IZ, va saltar a la fama internacional amb el disc
FacingFuture,enelqual feiaunpopurri ambSomewhereover thera-
inbow i What a wonderful world. IZ, mort el 1997, patia una obesitat
mòrbida que el va inflar fins als dos-cents quilos de pes i actuava amb
un ukelele minúscul que a les seves mans semblava una agulla d’es-
tendre. La guitarreta hawaiana és una adaptació del cavaquinho por-
tuguès que es va posar de moda a la primeria del segle XX i va saltar
a la immortalitat en mans d’icones com Groucho, Elvis o Marilyn. Ara,
el gran Guillem Gisbert canta els temes frescals dels Manel tot tocant
l’ukelele i a Anglaterra triomfen els vuit membres de la Ukelele Or-
chestra of Great Britain. Tothom coneix l’ukelele. Llàstima que, en re-
alitat, no es diu ukelele sinó ukulele, mot hawaià compost d’uku (poll)
i lele (saltar), així anomenat des de finals del segle XIX per la ràpida di-
gitació que requereix. La mutació del mot pot provenir de l’abrevia-
ció uke, documentada des del 1915, i de la contaminació de les dues
Es de lele. Els catalans prou que el coneixem, el poder de les Es.❋

Ukelele?

MÀRIUS SERRA

L
a Secció Filològica va invitar
fa quinze dies cinc professio-
nals a opinar sobre el model
de llengua estàndard que te-

nim o hauríem de tenir amb vistes a
facilitar la identificació dels par-
lants amb la llengua i la comunica-
ció interdialectal: Josep M. Baldaquí
i Joan Melià (ensenyament), Neus
Picó i Oriol Camps (mitjans de co-
municació), i Francesc Parcerisas
(escriptor).

Tots van assenyalar tres qüestions
bàsiques. (I) Els nostres propis go-
verns, baleàric i valencià, ens van en
contra (i, dic jo, el de Catalunya està
molt sovint al límit). (II) En conse-
qüència de l’acció devastadora o en-
trebancadora d’aquests governs i del
govern central, no disposem d’un es-
pai comunicatiu mínim per garantir
el teixit social i la comunicació: hi ha
ruptura, esmicolament de l’espai.
(III) I és per això que no acabem de
tenir un model comunitari clar. Ens
debatem, doncs, eternament en as-
pectes secundaris o derivats
d’aquells i no hi veiem sortida. “¿De
què parlem?”, preguntava Parce-
risas; i responia: parlem de poder, i
per tant tot el que fem ve a ser polític.

Dit això, passem als detalls secun-
daris, derivats o redundants. Per
exemple, la majoria van dir que els
manuals i llibres d’estil no són prou

eficaços, prou detallats o específics
en diversos aspectes (com ara el lè-
xic, el gran referent de la majoria de
parlants). Però jo pregunto: ¿és que
els manuals i els instruments sem-
blants de la xarxa no són prou clars,
que no solucionen totes les dificul-
tats, o bé és que els parlants tenim
una llengua extremament afeblida
per dues causes: perquè no hem po-
gut consolidar-la com a llengua del
territori, d’acollida, etc., i perquè el
castellà s’hi ha superposat fins a em-
bastardir-la i ofegar-la? ¿Com hem
de “solucionar” el que no té solució
filològica, com ara la castellanitza-
ció de tot l’argot infantil i juvenil?
No és, doncs, qüestió de la Secció Fi-
lològica, es va dir i repetir, sinó qües-
tió política.

O un altre exemple, el fet que el ma-
terial escolar de Catalunya i la pro-
ducció editorial en general penetra
més o menys bé a les Balears i al País
Valencià, però no viceversa. Fa anys
que sento aquest plany. Baldaquí in-
sistia en l’existència d’autors valenci-
ans magnífics pràcticament descone-
guts a Catalunya. I Camps aclaria que
no hi ha pròpiament un problema lin-
güístic: TV3 fa 25 anys que arriba, o
arribava!!, més enllà de Catalunya.
Tampoc no és pas que la joventut vegi
l’estàndard de gairell: tant li fa sortir
com eixir, servei com servici; és que

la joventut ja pràcticament no usa el
català en moltíssims indrets o tant li
fa una llengua com l’altra, i ara arreu.
Els espais d’oci en la llengua del país,
són a València zero, i a la resta aproxi-
madament el mateix.

I els canvis profunds produïts per
la immigració massiva (a les Balears
el 41% de la població és externa, re-
cordava Melià) i per la substitució de
l’alfabetització per l’electrificació:
abans d’aprendre a escriure, els nos-
tres infants ja usen l’ordinador mi-
llor que els adults, observava Parce-
risas. De manera que les vies alfabè-
tiques potser aviat no seran cap
suport per a la integració de la pobla-
ció. De la generalitzada superposició
del castellà ja en sabem molt tots ple-
gats, i Picó va al·ludir al “model” cas-
tellà representat, per exemple, pel
botellón i pel decretazo o pelotazo,
model que absorbim ràpidament a
tots els nivells, com ens fan veure
Gabriel Bibiloni i Albert Pla.

La definició i l’expansió d’un es-
tàndard comú, però, és l’opció (filolò-
gica) més raonable, ja que no és pas
cap problema en si mateix i no és
d’aquí que plora la criatura. Final-
ment, també hi ha algun aspecte po-
sitiu, diu Parcerisas, esmentant un
bon nombre d’editorials noves i so-
bretot la proliferació de joves aficio-
nats a escriure i a fer-ho en català.❋

DANIEL BOADA

junt d’emocions i sensacions, si se’m permet,
antigues, per no dir-ne històriques, però al cap i
a la fi una manera de sentir-se un mateix més
viu al volant, més actiu, una manera de reco-
nèixer sense filtres ni anestèsies la materiali-
tat de la màquina que està conduint i del camí
que està trepitjant, una manera de sentir que
les coses depenen d’un mateix i no d’automatis-
mes preestablerts. Una opció que passa per la
renúncia a alguns prodigis tecnològics i que
–aquest factor és fonamental– no tan sols re-
quereix que al conductor li agradi conduir, sinó
sobretot que en sàpiga molt, perquè no només
renunciarà a part de la comoditat, sinó també a
la part de seguretat que hi pot haver, en una si-
tuació compromesa, entre tenir un accident i
no tenir-lo. Aquesta opció –que alguns models
ofereixen com a alternatives d’ús, simplement
incorporant comandaments que permeten al
conductor desconnectar els controls electrò-
nics–, no és recomanable per a la majoria dels
usuaris, sinó només per a gurmets del volant,
per a entesos, per a apassionats.

I en aquest punt, en paral·lel un hi veu la ca-
suística de la literatura. Perquè, igual com pas-
sa amb les màquines, també hi ha llibres con-
fortables, del tot gratificants en l’operació de
no exigir esforç al lector, de retornar-li la prò-
pia imatge com la d’un ésser instruït, agut, in-
tel·ligent, quan de fet tal imatge prové dels de-
magògics mecanismes propis del text, perver-
sament –però amb molta intenció i eficàcia, i
molts cops amb èxit– ideats per suplir el desco-
neixement i les mancances del receptor. I hi ha
també una altra mena de llibres, la literatura
de debò, alliberada de tals elements supletoris,
exigent i complexa –que no vol dir gratuïta-
ment abstrusa i complicada–, que no està per
fer massatges a les lumbars del lector, abrupta
si es vol, però capaç de proporcionar emocions i
sensacions inimaginablement més fortes que
les que emanen dels ensucrats –fins i tot quan
l’argument i l’ambientació semblen obscurs i
combatius–, gregaris, complaents tocadors de
flabiol.❋


