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OPINIÓ

uan Albert Sánchez Piñol va
anunciar que havia escrit la seva
darrera novel·la en espanyol, va

néixer una comprensible polèmica, la qual
revifarà molt, segurament, quan el llibre
serà publicat. D’entrada, vull dir que Sán-
chez Piñol hauria pogut refusar de justifi-
car aquest canvi de llengua, ja que, òbvia-
ment, qualsevol persona és lliure d’escriure
en qualsevol llengua. Va voler explicar, pe-
rò, aquest canvi –i en els mesos que segui-
ran la publicació de Victus, tindrà moltes
altres ocasions de precisar-ne les raons. Ai-
xí, en una entrevista a Vilaweb, va dir: «En
la creació hi ha factors irracionals que
no controles, i la cosa va per aquí
(...) Aquesta novel·la, la vaig
començar en català. Però no
em sortia, era molt frus-
trant. Quan n’havia escrit
un centenar de pàgines i
veia que no funcionava,
la vaig aparcar. Un dia, no
em demanis per què, vaig
provar d’escriure’n la pri-
mera pàgina en castellà i ja
no vaig parar». Els «factors
irracionals» són un ele-
ment bàsic de la creació li-
terària i poden dur qualse-
vol creador que accepti se-
guir-los –i en principi no hi
ha manera de negar-s’hi–
cap a camins i viaranys de
debò insospitats. Així doncs,
cal respectar el dret inaliena-
ble d’un escriptor de canviar
de llengua sense posar en dubte
a priori la seva honestedat in-
tel·lectual o el seu rigor moral.

Ara bé, davant d’aquest vi-
ratge lingüístic, el comprador,
el lector i el ciutadà (reunits
o no en una mateixa perso-
na) tenen el dret també in-
alienable de sentir-se dece-
buts. Un canvi de llengua

Q no és mai un canvi innocu i les repercus-
sions afectives, morals i intel·lectuals
d’aquest canvi poden ser importants. O po-
drien no ser-ho? El que més em preocupa
del canvi de llengua de Sánchez Piñol és
que, probablement a desgrat seu, enforteix
un moviment de relativització social dels
usos lingüístics. Ja fa alguns anys, per
exemple, que s’ha fet complicat saber si al-
guna novel·la guanyadora d’algun premi li-
terari important en llengua catalana ha es-
tat escrita en català o si no és una traducció
més o menys simultània de l’espanyol. I no
sembla que importi gaire a uns quants lec-

tors que compren a ulls clucs aquestes no-
vel·les premiades. És un efecte pervers del
bilingüisme oficial: un anar i venir d’una
llengua a l’altra com si no fos més impor-
tant que de canviar de vorera segons si fa
ombra o si fa sol, un qui dia passa llengua
empeny, un malabarisme ordinari entre ca-
talà i espanyol que acaba creant confusions
d’abast extraordinari.

Així, per exemple, em terroritza la capa-
citat d’alguns comerciants de començar
una frase en una llengua i d’acabar-la en
l’altra, com si mentre parlessin haguessin
oblidat en quina llengua jo m’he adreçat a
ells. Tinc la impressió que per una part de
la població de Catalunya català i espanyol
són equiparables, intercanviables, barreja-
bles, com es poden equiparar, intercanviar
o barrejar peces de roba. Amb un grau més
alt de l’una o de l’altra, segons la moda o
l’estació, segons la mandra o la inspiració
del moment. Com si voler diferenciar cata-
là i espanyol no tingués més importància
que la pintoresca i inofensiva rivalitat en-
tre fans dels Beatles i dels Rolling Stones. I
tu, prefereixes els Manel o els Amics de les
Arts? Ets de Facebook o Twitter? Astèrix o
Tintín? Vi negre o cervesa? Aquesta relati-

vitat és d’una natura molt diferent en el
camp lingüístic: una de les llengües

s’hi juga la vida. Per això el bilin-
güisme oficial, que pot sem-

blar a priori una solució
tan igualitària, es trans-
forma de mica en mica
en una trampa mortal
per la llengua que no és
llengua d’estat. Per això,
doncs, la llengua catala-
na necessita imperativa-

ment un estat que l’empa-
ri i la promogui. No tinc

cap dubte que Albert Sán-
chez Piñol deu haver refle-
xionat sobre aquest tema,
i que té coses apassio-
nants a dir-ne.
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«Victus» i la relativitat lingüística
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«Veure’s a si mateix sol ser un bon estímul del sentit de l’humor.» Bernardo Verbitsky (1907-1979). Escriptor argentí

Els espanyols són gent molt de la broma, ja es va veure amb el coronel aquell que oferia el seu cadàver per fer de màrtir en el procés de la independència
de Catalunya. No es ruboritzen per gairebé res. És una qüestió una mica d’inconsciència, no pas de mala fe... Per això el president del Comitè
Paralímpic Espanyol pot dir públicament que els seus esportistes són «la roja coja». Pobre home, hi ha gent que no entén el sentit de l’humor espanyol.




