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En la línia d’aques-
ta editorial orienta-
da a la publicació
de textos vinculats
a l’ensenyament,
en aquest cas per a

estudiants de Se-
cundària Obliga-
tòria, el llibre pre-
tén estimular la
idea que la partici-
pació del lector mo-
difica i eixampla
els límits de la fic-
ció. Darrere d’un
relat hi ha més co-
ses que la descrip-
ció d’un personat-
ge i els seus conflic-
tes: hi ha uns altres
relats que el lector
intueix. Les his-
tòries suggerides
pels onze relats del
volum són, doncs,
les protagonistes
d’un llibre que fun-
ciona com un joc
d’espills.

La política
lingüística
dels governs
valencians
(1983-2008)
Anselm Bodoque

PUV
València, 250 págines

El subtítol que l’au-
tor ha posat a
aquest llibre, “un

estudi de políti-
ques públiques”,
parla expressiva-
ment de la seua vo-
cació de fons. Com
es podria haver
concretat millor
aquesta vocació,
en referència al
País Valencià, que
mitjançant una
anàlisi documenta-
da de les polítiques
lingüístiques dels
diferents governs
valencians? Cap
d’aquestes políti-
ques, conclou el lli-
bre, ha aconseguit
superar del tot el
conflicte identitari
i normalitzar l’ús
del valencià.

Incert
moviment
Antoni Defez

Edicions Bromera
Alzira, 88 pàgines

Professor de Filo-
sofia a la Universi-
tat de Girona, An-
toni Defez (Valèn-
cia, 1958) s’ha es-
pecialitzat en publi-

cacions de caire fi-
losòfic. Les seues
p r e o c u p a c i o n s
i n t e l · l e c t u a l s ,
però, són molt més
àmplies. I també la
seua producció li-
terària, ben signifi-
cativa en el camp
de la poesia. Amb
aquest poemari
que que edita Bro-
mera va guanyar el
Premi Vicent An-
drés Estellés, que
convoca l’ajunta-
ment de Burjassot.
El llibre aborda,
amb esperit re-
flexiu, la nostàlgia
i la tristesa que es
desprenen de
l’exercici de viure.

Narrativa AssaigPoesia

El passat dimecres 4 de
març, els aficionats al
cinema ens vam que-
dar parats en assaben-

tar-nos del nou projecte de llei
de cinema de Catalunya, que, en-
tre moltes altres coses, preveu
que tots aquells films que, en
l’original, no es parlen en una de
les dues llengües oficials a Cata-
lunya, s’hauran de projectar als
cinemes catalans amb un 50%
de còpies doblades o subtitula-
des en català, i l’altre 50% en
castellà. Cal dir, per a entendre
les dimensions de la mesura, que
ara només un 3’5% dels films
que podem veure ací es projec-
ten en versió catalana (original,
doblada o subtitulada) o, en al-
tres paraules, que passaríem
d’unes 26.000 a unes 427.000
projeccions en català, en un ter-
mini de tres anys.

Els qui estimem la nostra llen-
gua hem de dir que ens sembla
una mesura justa, que respon a
una reivindicació llargament des-
atesa. Fins ara, més o menys,
hem pogut parlar, llegir, anar al
teatre, escoltar la ràdio o algunes
cadenes de televisió en el nostre
idioma, però tot i la cooficialitat
i la retòrica normalitzadora, de
cinema, pràcticament no-res. És
un cas de desigualtat flagrant i
una objecció poderosa als qui
van dient que el castellà està per-
seguit a Catalunya. En molts
llocs, dels jutjats als cinemes, el
que no se sent quasi mai és el
català, a pesar de ser l’idioma
que parla la majoria de la pobla-
ció (i que l’entén practicament
tota). En el cas del cinema,
aquesta és una realitat difícil de
canviar perquè, a més d’un art i
d’un mitjà de comunicació
d’una influència enorme, és un
negoci controlat per mans priva-
des i generalment remotes, que
no tenen l’hàbit d’alterar el que

ja funciona. I com que els cata-
lans entenen el castellà, no
veuen la necessitat de modifica-
cions.

De fet, el projecte de llei ja ha
generat una grossa polèmica.
Com que no se’l pot acusar de
pretendre imposar el català més
enllà de l’estricta meitat de les
projeccions, se’l critica perquè es
tracta d’una intromissió pública
en les decisions del mercat. Amb
la bandera del liberalisme, els dis-
tribuïdors i els enemics del català
fan front comú. Fins i tot hi ha
qui ha entonat la sempiterna de-
fensa de la versió original subti-
tulada, oblidant que el projecte
de llei ja la preveu i pretén esti-
mular-la (i amb ella, la subtitula-
da en català, per descomptat). I
el debat continua. Els arguments
poden variar, poc o molt, però
l’oposició a qualsevol intent que
el català es puga sentir també
dins de les sales dels cinemes con-
tinua sent frontal, com sempre.
Fa poc, en una manifestació, un
ciutadà colèric duia una pancar-
ta on es llegia que el gallec no-
més serveix per a parlar a les va-
ques. Respecte al català, això no
ho ha dit ningú encara, però es
veu que molts pensen que no ser-
veix perquè el parle Kate Wins-
let, o Brad Pitt, si no és en la
intimitat.

Potser el diari que millor ha
arreplegat les dades de la polèmi-
ca siga l’Avui, sempre sensible a
les qüestions lingüístiques. En
un extens article de Bernat Sal-

và, se’ns informa que, a Catalu-
nya, les audiències en català de
la televisió pugen al 46%, Inter-
net el 44%, les revistes un 35% i
els diaris un 27’5%. No dóna da-
des del teatre, però en els últims
anys l’assistència a obres en ca-
talà ha sigut lleugerament supe-
rior a la meitat. Tot això contras-
ta massa amb el 3% del cinema i
reclama explicacions. No les tro-
barem en la possible audiència.
És obvi que la gent que mira
TV3 o que consulta Internet en
català, també podria veure una
pel·lícula projectada en aquest
idioma, si li la posaven al davant.

El fet és que no li la posen. La
Conselleria de Cultura va parlar
l’estiu passat amb els represen-
tants de les grans distribuïdores
americanes, i els va proposar
una oferta de subvencions i aju-
des al doblatge i la subtitulació
en català, fins al punt que els
eixia debades. Es van negar en
redó, amb l’argument que crea-
ria un precedent molest, perquè
al món hi ha altres llengües sen-
se estat. Si hagueren acceptat,
ara no estaríem discutint el nou
projecte de llei.

No ho accepten perquè si ací
obrien la mà, en algun altre lloc
això els podria costar diners, i, a
més, perquè no en veuen la neces-
sitat. I perquè, fora de Catalu-
nya, una llei així, que ni els va ni
els ve, molesta, perquè tot el que
pretenga mostrar que el català és
una llengua normal i decent té
mala premsa. De fet, el nou pro-
jecte de llei no és més que una
reposició corregida i augmenta-
da d’un decret que ja va fracas-
sar el 1998. També llavors les ma-
jors es van negar en redó, i van
guanyar, amb gran alegria, per
cert, de la premsa madrilenya.
La conselleria va haver d’embu-
txacar-se el decret i apel·lar a
una política de pactes. Es van
doblar alguns films en català,
ben pocs, i van distribuir aques-
tes còpies amb comptagotes i en
cinemes marginals, i així demos-
traren el que volien: que la recla-
mació lingüística no té un pes
significatiu en les taquilles. La
gent que va al cinema, si pot
triar, tria, i si no, va igualment.
Així s’ha arribat al 3% actual.
Una cosa agònica i residual que
té ben poc a veure amb la vitali-
tat del català en aquest país. O,
com diu el conseller Tresserras,
“una anomalia gravíssima del
nostre sistema cultural”. En tot
cas, una anomalia imposada
pels qui, en aquest sector, tenen
la paella pel mànec. El problema
és que aquesta pel·lícula ja l’hem
vista, la vam veure en 1998, i ja
sabem com acaba. És cert que el
projecte de llei, en aquest re-
make, té més suports polítics, i
potser hi haja una major volun-
tat de dur-lo endavant. Amb tot,
trobe molt improbable un happy
end. Una oferta de meitat i mei-
tat és justa i el públic la sostin-
dria, però crec que no la veurem,
pròximament, en aquestes pan-
talles.

CARTES DE PROP

Meitat i meitat?
ENRIC SÒRIA

Es pot ser humil per vanitat”, es-
criu Montaigne. I és del tot
cert. Durant molt de temps
Francisco Camps ha venut la

imatge de polític auster, enemic dels
vicis i de l’ostentació, tot el contrari
que el seu predecessor. Si Eduardo Za-
plana havia arribat a la política per a
“folrar-se” (i portar els millors cotxes
i vestits), Camps hi havia arribat im-
pulsat per una força del tot diferent:
compromís, esperit de servei, ajuda al
proïsme, etc. Entre Zaplana i Camps
—ens volien vendre els campsistes—
hi havia un univers, per això importa-
va ben poc que el president projectara
una trista imatge, ja que les coses no
residien en les formes sinó en el fons.
Zaplana era un pocavergonya alegre
(ens suggerien els campsistes), però
Camps, tot i ser un home apagat, era
honrat, i això malgrat haver arribat al
poder com a protegit seu, i haver-lo
traït en l’últim moment. Si Zaplana
anava sempre impecable, al seu costat
Camps feia l’efecte de ser el xicon que
li subjectava la porta de l’automòbil,
mentre Serafín Castellano li llustrava
les sabates angleses. I, tanmateix, com
diria Montaigne, Camps era humil
per vanitat. Rere aquell aspecte d’ente-
rramorts no hi havia la imatge de la
contenció, de la sobrietat, del distan-
ciament, sinó la de la vanitat. La pe-
tulància de Camps era molt superior a
la de Zaplana, perquè aquest es co-
neixia a si mateix i sabia per què havia
arribat a la política, mentre que
Camps aspirava a molt més encara, la
seua jactància el projectava a ser algu-

na cosa transcendent per als valen-
cians. Com l’humanista Font de Mo-
ra en el terreny de l’educació, però
elevat a president de la Generalitat.
Per això, imbuït de si mateix, es va
inventar tot allò de la Valldigna, de la
declaració d’Ares i altres glorioses va-
cuïtats. I un bon dia els campsistes es
declararen antizaplanistes i acusaren
els amics de Zaplana de malversar els
fons públics, de fer negocis indecents,
de les pitjors coses imaginables. I amb
raó. Ells —que havien estat tots
zaplanistes— s’erigiren en defensors
de la moralitat, i iniciaren una purga
implacable dels empestats. Qui li ha-
via llustrat les sabates angleses li va
girar l’esquena, quan tot el que tenia li
ho devia al seu corrupte magisteri. I
d’aquesta manera, qui havia estat el
seu deixeble i fidel seguidor, es va de-
clarar astorat del que representava
aquell senyor de Cartagena. I al costat
de l’alcaldessa de València, que tam-
poc no havia pogut pair mai el gust
pel luxe d’aquell senyor —ella que pro-
jectava una imatge campsista molt
abans de Camps—, li declararen la
més furibunda de les batalles. Ells
eren els humils, els polítics al servei
del poble valencià: l’altre era un espa-
vilat de malfiar. Tanmateix, com s’ha
vist aquests dies, sota tot allò tan sols
hi havia la vanitat més desmesurada. I
el “polític auster”, com el qualificava
l’alcaldessa, tenia amics indesitjables,
que sembla que li pagaven algunes fac-
tures a canvi de favors. A ell i a molts
altres de la seua colla. I ara és el trist
burlot de tothom, per a vergonya de
tots els valencians.

El president trist
MARTÍ DOMÍNGUEZ

El projecte de llei no és
més que una reposició
d’un decret que ja va
fracassar el 1998

Camps el dia que es va saber implicat. / j. v.

Cua d’espectadors davant unes sales de cinema a Barcelona. / GIANLUCA BATISTA
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L’escriptor Marc Granell il·lustra amb una quarantena de poemes una selecció de l’obra del

dibuixant Paco Giménez en el llibre ‘El domador de línies’ � Enric Sòria escriu sobre el
percentatge de pel·lícules doblades que vol establir el projecte de llei del cinema a Catalunya

XAVIER ALIAGA

Hi ha llibres, com ara La llen-
gua dels valencians, de Ma-
nuel Sanchis Guarner
(València, 1911-1981), amb

l’estrany privilegi de la perdurabili-
tat. El text va nàixer com un opuscle,
redactat a instàncies d’Adolf Pizcue-
ta, el 1937, quan l’insigne filòleg en-
cara no havia arribat a la trentena,
amb la vocació de posar un poc de
llum sobre els orígens i la història del
valencià des d’una perspectiva més
divulgativa que no acadèmica.
D’aquella publicació es compleixen
ara 75 anys, i si aquesta efemèride es
recorda i es recordarà al llarg del
present any és perquè aquell text es
va convertir, per la seua oportunitat,
amenitat, capacitat pedagògica i pre-
cisió argumental, en un llibre de cap-
çalera de diverses generacions de va-
lencians, treballadors de la llengua i
públic conscienciat en general, que
no sols hi va trobar respostes i argu-
ments, sinó també motius per a l’au-
toestima i la presa de consciència.
No és casual que, d’aleshores ençà,
La llengua dels valencians haja viscut
una vintena llarga de reedicions.

Convé fer la precisió que Sanchis
Guarner és moltes coses més que l’au-

tor d’aquest llibre. Parlem d’una figu-
ra referencial de la cultura valencia-
na de qualsevol època, amb cente-
nars de deixebles i una obra extensís-
sima on va abordar disciplines com
la història, la gramàtica, l’etnografia,
la literatura o la dialectologia, entre
d’altres. Un “humanista valencià del
segle XX”, com el va qualificar la
Universitat de València amb motiu
de l’exposició que li dedicà, després

que l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua el declarara “escriptor de
l’any” el 2006. Un personatge amb
una trajectòria que desborda àmplia-
ment la intenció d’aquestes línies.

Però si hom fa un èmfasi especial
en La llengua dels valencians és per
l’enorme abast i penetració de l’obra.
“És una mena d’introducció al co-
neixement del que és el valencià, qui-
na ha estat la seua història i quines

són les nostres obligacions morals en-
vers el que és el signe més característic
de la personalitat valenciana”, diu el
filòleg i acadèmic Antoni Ferrando.
“El llibre encara té molta vigència i és
important ressaltar que el fa una per-
sona que coneix el poble i que dóna al
poble raons i arguments que puga as-
sumir per a potenciar l’autoestima
dels valencians. Desmunta els tòpics
negatius sobre la llengua per aclarir-
ne l’origen i la filiació”, apunta el tam-
bé filòleg i acadèmic Manel Pérez Sal-
danya. “Des del punt de vista filològic
és una obra molt important, perquè és
el primer llibre científic fet des dels
criteris de la filologia romànica, amb
molta erudició, moltes dades docu-
mentals, i que va posar les bases per a
estudis posteriors. Dóna raons i argu-
ments, no es basa en sentiments, sinó
en textos, en les referències a obres
medievals o modernes. També hi ha
qüestions incloses en el llibre, com el
pretés pes en la llengua dels mossara-
bismes, que han estat superades des-
prés. De fet, alguns termes considerats
per Sanchis Guarner com a mossara-
bismes es consideren ara aragonesis-
mes. Però, en tot cas, és un clàssic i
un llibre que hauria de ser lectura
obligatòria”. Passa a la pàgina 2

“Desmunta els tòpics
negatius sobre la llengua
per aclarir-ne l’origen i la
filiació”

Això era, fa pocs dies, que
vam entrar a sopar, la
meua acompanyant i jo,
en un restaurant italià,

com n’hi ha tants pel món: es
deia Verdi, i era a tocar de
Bloomsbury Square, que és una
de les places més delicioses de
Londres, serena i quieta, amb
tants ressons literaris, on havíem
descansat uns minuts. El cam-
brer ens col·locà en una taula al
costat d’un piano d’aspecte la-
mentable, li vaig preguntar si hi
hauria música i, pensant que la
proximitat seria excessiva, vam
canviar de lloc. En efecte, a pe-
nes encetat l’antipasto, un senyor
d’aire absent, ja d’edat avança-
da, va començar a tocar, sense
partitura, suaument, com si la
música fóra només cosa seua, ig-
norant el tràfec del restaurant,
dels cambrers, dels clients. Al
principi no vaig parar atenció a
la música, però passats uns mi-
nuts li vaig dir a la meua compa-
nya que allò, sense dubte, era
Bach, eren les Variacions Gold-
berg amb certesa. I l’home toca-
va com ho feia Glenn Gould, in-
clinat sobre les tecles, encorbat,
amb el cap mig enfonsat entre els
muscles, aliè a tots nosaltres, dis-
tant. El piano no era un instru-
ment de gran concert, el so no
era perfecte, però era com si això
no li importara tampoc, al pianis-
ta, que enllaçava un canon i un
altre canon, la fugghetta, l’andan-
te, l’ouverture, i passada prop
d’una hora rematà amb l’aria da
capo. S’alçà per anar al lavabo,
tornà a seure, continuà amb pre-
ludis i fugues del “Clavecí ben
trempat”, i així fins que redreçà
el cos, s’aturà, i tornà a alçar-se
per fer un altre descans. Llavors
jo també em vaig alçar, em vaig
acostar al piano, i li vaig dir al
pianista unes paraules amables,
li vaig dir que era extraordinari
poder escoltar Bach en aquell
lloc, que el felicitava molt de cor
i li donava les gràcies. Era un
senyor d’aire perfectament an-
glés, de cabells blancs i bigot
blanc, amb jaqueta de tweed i
amb papallona, de pell fina rosa-
da, d’ulls molt clars, i simple-
ment va respondre “thank you,
thanks”, desconcertat o sorprés
per les meues paraules. Es va po-
sar l’abric i la bufanda, se’n va
anar, i jo no he pogut oblidar
aquell pianista, aquella manera
de tocar Bach en aquell lloc on,
probablement, ningú no sabia
quina música acompanyava el so-
par. El cambrer em va dir que el
trobaven una mica pesat.

Manuel Sanchis Guarner, en un moment de treball.

El pianista
JOAN F. MIRA

Monument a l’autoestima
Es compleixen 75 anys de l’eixida a la llum de l’obra magna

de Manuel Sanchis Guarner, ‘La llengua dels valencians’


