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La meua dona i jo érem a l’hospital. No
teníem gaire gana. No obstant això, vam
decidir d’anar a un self-service per mi-
rar d’enganyar l’estómac. Després de
passejar els ulls lacònicament per l’apa-
rador, vaig triar una amanida, però, com
que tampoc no em prometia un àpat
rabiós i contundent, vaig decidir d’ale-
grar la cosa amb alguna mena d’addi-
tiu. Em vaig adreçar a la cambrera i li
vaig dir: «Per favor, l’oli?» Llavors hi va
haver un silenci breu, gairebé impercep-
tible. La cambrera, però, en va tenir prou
per poder descodificar el meu prec sol·-
lícit, i, amb el convenciment ufanós i
sostingut de qui es pensa que ha entès
el missatge del seu interlocutor, em va
amollar: «Loly está de baja».

L’anècdota és real. De fet, els valencians
—i, per desgràcia, també els nostres cor-
religionaris catalans i balears— us en po-
dríem fer un fart, d’anècdotes semblants,
algunes de les quals són ben desagrado-
ses. Aquesta és, si més no a les grans
ciutats, una situació que es repeteix ben
sovint quan un catalanoparlant s’adreça en
la llengua pròpia a un «castellà» —vull
matisar, però, que en una part gens menys-
preable de pobles del País Valencià la
vitalitat de la llengua catalana és, per sort,
equiparable a la que vostès poden trobar
al Principat o a les Illes.

A El valencià és una llengua diferent?,
Maria Josep Cuenca ens fa cinc cèntims
de quina és la situació d’inferioritat co-
municativa en què es troba la llengua ca-
talana al País Valencià. Una situació que
en absolut és gratuïta i que cal explicar-
se a partir de la bel·ligerància que mos-
tren bona part de les instàncies polítiques,
autonòmiques i estatals. El mèrit del llibre
de Maria Josep Cuenca rau en el fet que,
tot partint d’un assortiment ben il·lustratiu
d’anècdotes sociolingüístiques, ha sabut
anar-hi més enllà, transcendir l’anècdota
i endinsar-se en el rovell de l’ou del «con-
flicte lingüístic valencià». De fet, Cuenca
fa un repàs pel ròssec de renúncies i de
transaccions polítiques que han anat suc-

ceint-se de la Transició ençà. A benefici
d’inventari: el blau a la senyera, la no-
menclatura del país, el gentilici oficial de
l’idioma... Una lletania de claudicacions
sense aturador que ha anat calant en les
essències de la societat valenciana i que
difícilment té camí de tornada. Ans al
contrari, perquè la situació de «discrimi-
nació negativa» de la llengua, impulsada
expressament pel  Govern valencià ,
s’agreuja a mesura que passen els anys.
De fet, les escasses però valuoses fites ci-
entífiques, i també socials, que s’havien
aconseguit durant l’etapa anterior han
estat anorreades a cop de decret per la
Conselleria de Cultura i Educació i pel
Consell de la Generalitat Valenciana:
«Sembla que molts han oblidat que la
unitat de la llengua era inqüestionada en
molts àmbits fa només deu anys, igual
com l’alternança denominativa. El nom no
fa la cosa, diuen, però jo no ho tinc tan
clar; si no la fa, la disfressa. La por, la
“moderació” o no sé què, han bandejat
progressivament el nom científic de la
llengua de molts espais que abans tenia
guanyats i no és gens estrany veure en
lletra impresa llengua valenciana fins i tot
en diaris com Levante o El País». La
tapadera de la «moderació» s’ha impo-
sat, de manera que ara els qui defensen
amb noms i cognoms la unitat de la llen-
gua —que són també, i no és pas casua-
litat, els qui abanderen la lluita per la
presència del valencià en tots els àmbits
socials— són sistemàticament estigmatit-
zats com a extremistes.

El rosari de despropòsits i de greuges a
la llengua catalana perpetrat pels qui ens
havien de portar «la pau lingüística» és
innombrable, i vergonyós. La instrumentalit-
zació política de la llengua continua sent
el llast diferencial de la societat valencia-
na. El conflicte lingüístic s’ha agreujat; s’ha
institucionalitzat el secessionisme —que
s’ha infiltrat fins i tot en àmbits impensa-
bles ara fa uns anys, com l’universitari—
i, el més greu de tot, s’ha fomentat un
ambient irrespirable per a la llengua ca-
talana que fa que la batalla per l’ús recule
moltíssim. La conseqüència de tot aquest
desori és que el català continua perdent
parlants al País Valencià.

De totes aquestes qüestions, Maria Josep
Cuenca en parla a bastament en aquest lli-
bre esplèndid el títol del qual —com el que
encapçala aquesta insignificant recensió—
és una provocació que l’autora ha volgut
fer servir amb l’únic objectiu de denunci-
ar la situació de vulnerabilitat en què es
troba, ara més que mai, la llengua cata-
lana al País Valencià.
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Per casualitat, la meua àvia materna —de
Beniopa, com Josep Piera— observa la portada
del seu últim llibre, Arran del precipici, on hi ha
un retrat d’ell. Forçant els ulls em diu: «Eixe és el
paellero». Davant la meua sorpresa, m’explica
que, fins fa poc, ella el veia en un programa de
la televisió de Gandia, on cuinava i comentava
la preparació de tota classe d’arrossos casolans
(podeu consultar el seu suculent Els arrossos de
casa, publicat per Empúries). «Els feia a sa casa,
i ho explicava molt bé», conclou la meua àvia, «i
després ell i el càmera es menjaven l’arròs».

He llegit Arran del precipici amb un doble
interès. D’una banda, per la procedència de
l’autor, tan propera —una manera més de fer
país-ciutat-poble. I de l’altra per la curiositat de
saber què voltava pel cap d’aquell homenet
misteriós, a qui sovint espiava pels carrers de
Gandia. L’obra és una reescriptura, molt llima-
da i perfumada, del seu El Cingle Verd, amb el
qual aconseguí el premi Josep Pla 1981, llibre
que li donà renom, a banda del fet de posseir
un dels primers premis Ausiàs March. Aquesta
condició de remake, per cert, no s’anuncia en
cap lloc visible de les solapes o del revers del
llibre; hi ha, això sí, un simptomàtic paràgraf
(pàg. 176) que conté aquestes dues frases: «Els
cingles, embolcallats de boires, com els de la
Drova, però més verds encara [...]», i «A l’en-
trada d’una revolta tancada i arran de precipi-
ci, el cotxe ha començat a patinar [...]», i que
apareixen també, amb variacions, a El Cingle
Verd (pàg. 176 (!) i 177 de la col·lecció
«Booket» del Grupo Planeta).

Prenent el model del dietari com a pretext, Piera
fa una mirada enrere, des de la seua infantesa
fins al 23 de febrer de 1981 (quan tenia trenta-
tres anys): així, doncs, és un llibre de memòries,
en prosa, parcial, que no arriba fins a l’actualitat
i que tan sols revisa els mateixos records del Cin-
gle. Alguns capítols, però, podrien passar per
poemes en prosa disfressats de memòries. La ir-
rupció de la prosa poètica en el llibre és contun-
dent, i és emprada tant per dir la realitat com per
teoritzar sobre la pròpia poesia, i de passada per
homenatjar escriptors antics o presents, amics o
imaginats (Foix, Vicente Aleixandre, Juan Gil-
Albert...), i també músics, filòsofs i déus de la
Grècia arqueològica.


