
ficades com evangelis, cisellades a
cops de la major llibertat creativa
que ha pogut respirar qualsevol
autor; d’això s’encarregava el se-
gell Apple Records, propietat de la
banda. Anys més tard, Steve Jobs
va apostar per aquest mateix nom
per capitanejar un dels projectes
tecnològics més efervescents dels
nostres dies. No debades, el fabri-
cant de l’iPhone es confessa un
fidel devot de les melodies infecci-
oses del quartet britànic.

Enrolat en el projecte com a sim-
ple ajudant de Brian Epstein,
Peter Brown va acabar convertit
en l’home de confiança del quar-

Amb bones paraules

informal, que fins i tot pot de-
rivar en un registre vulgar si
rebaixam el grau de formalitat
fins a l’extrem (pensau en els
insults i les flastomies). Els re-
gistres formals, per la seva
banda, han de presentar, entre
d’altres elements, la precisió i
la correcció. Hi ha una tendèn-
cia errònia a confondre el que
anomenam estàndard (un re-
gistre amb un grau de formali-
tat mitjà o alt) i els registres
científics o literaris. La llengua
estàndard no ens serveix per
explicar un tema científic espe-
cialitzat, encara que sí que la
podríem utilitzar per escriure
un text de divulgació científica
per tal d’arribar al màxim de
lectors.

On encabim la literatura?
La llengua literària no usa
mai un sol registre. En tot
cas, hauríem de dir que és
capaç d’encabir un ventall
prou obert de registres. Natu-
ralment, la bona literatura ha
de presentar un grau d’elabora-
ció elevat, ja que se cerca (una
altra cosa és si s’aconsegueix o
no) la perdurabilitat al llarg del

temps. Un text literari, a di-
ferència d’un text científic, pot
presentar ambigüitats i un ús
connotatiu del llenguatge. Fins
i tot, en determinades situa-
cions, hi pot incorporar regis-
tres informals o dialectals, per
exemple quan l’autor d’una no-
vel·la vol reflectir la parla
col·loquial dels seus personat-
ges. Recordem, a tall d’exemp-
le, com parlen els personatges
de Joaquim Ruyra, els de Llo-
renç Villalonga a Mort de Dama
o els de Ferran Torrent, per
posar-ne alguns exemples.

I la llengua estàndard? La va-
rietat estàndard constitueix un
model neutre d’intercomunica-
ció entre els parlants d’una co-
munitat lingüística. Tot i que

pot presentar variacions
lèxiques (ca/gos, di-

ners/doblers, parèixer/sem-
blar…) o morfològiques

(tenc/tinc, som/sóc…) és un mo-
del de llengua bàsic per als
mitjans de comunicació (televi-
sió, ràdio, premsa), l’ensenya-
ment o les administracions.
Naturalment, ha de ser entene-
dor per a tota la comunitat lin-

güística, ja que neutralitza les
variacions de registre. Els
mitjans de comunicació de
masses, en els seus llibres d’es-
til, rebutgen aquelles formes
més encarcarades a favor d’al-
tres més comprensibles per a
tota la comunitat de parlants.
El Llibre d’Estil d’IB3 ens diu,
en aquest sentit, que: “La llen-
gua dels mitjans de comunica-
ció audiovisuals és adequada si
els espectadors o els oients la
reconeixen com a pròpia i
s’avé amb la norma d’ús tradi-
cional. És convenient, doncs,
evitar no tan sols les formes
que s’aparten de la normativa,
sinó també les que s’allunyen
de l’estàndard de masses”. És
per això que en comptes
d’àdhuc és preferible fins i tot, i
també o millor perquè o ja que
en lloc de car. I qualcú em
dirà, o no són correctes? És
evident que “correcte” no vol
dir “adequat”. Lògicament una
televisió també pot vehicular
altres registres en funció de la
formalitat del programa.

De tota manera, no oblideu,
com advertia el professor Josep

A. Grimalt a Paraula de narra-
dor, aquesta reflexió: “Entenc
que una llengua no se redueix
a la modalitat formal, ben ne-
cessària per cert, sinó que se
compon de totes les variants
que la integren. D’aquestes va-
riants, cada escriptor, com ca-
da parlant, tria la que li convé
més segons els seus propòsits”

Ha de quedar clar que la va-
rietat estàndard és una de les
més utilitzades en qualsevol
llengua, però, evidentment, no
és l’única possibilitat que te-
nim. Hem de reconèixer, tam-
bé, que es tracta d’una varietat
ben necessària per a qualsevol
cultura normalitzada, però és
un error confondre l’estàndard
amb la llengua emprada en
l’elaboració d’un text científic
o tècnic. Als assaigs científics,
no hi tenen lloc ni les impreci-
sions ni les ambigüitats. Ja per
acabar, pensau en la llengua
que empren els poetes. Aquí sí
que ens endinsam en un terri-
tori complex i ambigu on so-
vint es fan malabarismes amb
el llenguatge. Com veis, convé
tenir cada cosa al seu lloc.

Els registres lingüístics
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Totes les llengües del món pre-
senten diversitat interna. La si-
tuació comunicativa en què es
troba un parlant condiciona un
tipus de llengua determinada.
D’altra banda, segons la pro-
cedència dialectal, sentirem,
també, parlar d’una manera o
una altra. Podem dir que la va-
riació lingüística presenta dos
tipus ben diferenciats: els dia-
lectes i les varietats estilísti-
ques o registres, que depenen
de les circumstàncies en què es
produeix l’acte comunicatiu.

En general, es divideixen els
registres en dos grups: formals
i no formals. Evidentment els
registres col·loquials, per la se-
va espontaneïtat i improvisa-
ció, es consideren un registre

L’OPINIÓ DE L’ESPIRA

Els nois de Liverpool
Xavier Solà

Si vols saber alguna cosa dels sei-
xanta, simplement has d’escoltar
The Beatles. La seva història és la
història dels anys seixanta. Sem-
blant afirmació gaudeix d’un cert
consens universal, gairebé tan
vàlid com la Carta de les Nacions
Unides.

The Beatles van oferir el seu pri-
mer concert l’estiu de 1960 a
Hamburg i es van dissoldre el fe-
brer de 1971, després de protago-
nitzar una història que començà
en blanc i negre i acabà en color,
primer en tons brillants i després
més aviat ombrívols. És la història
de quatre nois amb una gènesi
musical enrajolada d’innocència i
optimisme que, més tard, va tra-
çar un vol fins una altura mai no
vista aleshores, per acabar morint
en un pou d’amargor i desencant.

Liverpool, 1961. Brian Epstein i
Peter Brown, dos homosexuals
atrapats en els codis socials de
l’era postvictoriana, fixen la seva
retina sobre quatre joves que
practiquen un rocanrol desinhibit

en un llardós local anomenat The
Cavern. La seva idea era vendre la
banda com emissaris d’un futur
millor, però devien semblen mo-
derns, així que els vesteixen com
els mods que havien vist en el
Soho londinenc. Vestits estrets i
impol·luts s’encarregarien d’evi-
denciar la imatge de “la nova era
del benestar i les llibertats”. The
Beatles es proposen la conquesta
del món, i aconsegueixen passar
dels bars a les ones per a escalar
fins al més alt dels charts, a través
d’un llenguatge musical que
ningú no havia esgrimit abans. En
el seu intent, fan esclatar els for-
mats habituals del pop, com si fos-
sin focs artificials que llençaven
ones expansives sobre el món cir-
cumdant i, finalment, quan esta-
ven còmodament assentats al
cim, les seves desavinences inter-
nes desmembraren un projecte
basat en l’associació d’idees. Tan-
mateix, aquests quatre xavals de
Liverpool han deixat per a la his-
tòria cançons que perduren petri-

tet. Si calia encarregar drogues, o
fer-les desaparèixer, Brown era
l’home adient. Si calia anar a bus-
car un parell de senyoretes,
Brown era l’home. Bitllets d’avió,
organització de viatges, control de
producció... Sempre i per a tot:
Brown era l’home. Peter Brown
continua viu, i als seus 70 anys di-
rigeix un despatx de relacions pú-
bliques a Nova York, que troba
entre la seva il·lustre clientela el
príncep Carles d’Anglaterra i
l’emir de Qatar.

Després de la dissolució de la
banda el 1970, cada un d’ells va
viure el seu propi calvari. Paul va
caure en una depressió i fugí a la
recerca de consol i inspiració a les
Highlands escoceses; durant anys
va ser incapaç d’escriure una
cançó acceptable. Lennon va llui-
tar contra la seva addicció a l’he-
roïna, i no va ser fàcil però va su-
perar el tràngol. George va re-
muntar ràpid, en part gràcies a la
seva militància en la causa ecolo-
gista, i en part perquè sempre va

ser el més equilibrat dels quatre.
Ringo va ser, de llarg, qui pitjor ho
va passar. Se submergí en una
vida d’alcohol, drogues i ludopa-
tia que a punt va estar d’acabar
amb ell. Després d’invertir alguns
anys en el ple restabliment de les
seves facultats creatives, tornà a
una societat que, inclement, els
va sotmetre de nou al focus medi-
àtic. Però llavors ja estaven prepa-
rats per al que se’ls venia a sobre.
Van iniciar amb diferent sort tra-
jectòries musicals en solitari i
sempre van coincidir en el seu di-
agnòstic sobre la malaltia més
contagiosa que el món havia co-
negut fins a la data: The Beatles.
John, Paul, Ringo i George recor-
den el seu pas per la banda com
una època simplement perfecta.

Han passat quaranta-un anys des
de la seva dissolució, però tan sols
hem de prémer el play i deixar-
nos seduir per l’eufòria ximple de
She Loves You per descobrir, a
l’instant, que The Beatles tornen a
la vida. Això és la immortalitat.

És la història de quatre
nois amb una gènesi
musical enrajolada

d’innocència i optimisme
que van traçar un vol fins
a una altura mai no vista

aleshores


