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La llengua del
diable i de
tots nosaltres

La llengua
catalana mereix
trobar-se que
ningú no la
condemni, que
ningú no la
fereixi ni l’aparti

l 1983 Josep Palau i Fabre va publicar, a
Contes despullats, una narració escrita
quatre anys abans i titulada La llengua del
diable. Es tracta d’un conversa entre el
narrador i l’amo de l’Infern. El narrador
podria ser Palau i Fabre: és català, escriu
en català i es queixa de tenir pocs lectors.
El diable és culte i amatent, de maneres
simples, un diable de bona companyia. I si
el diable visita l’escriptor és per donar-li
reconfort. D’acord, diu, qui escriu en català sap que tindrà pocs lectors, però són
lectors exigents, lectors de qualitat. No
com a les cultures demogràficament més
importants en què la gent sembla llegir
per efecte mecànic allò que se’ls diu de llegir. En canvi, diu el dimoni a l’escriptor,
“en una cultura fustigada com la teva, les
relacions entre l’autor i el lector s’estableixen sobre una base molt més íntima”. I rebla el clau: “Tots sou marginats en la teva
cultura, no creguis que ho ets tu sol”. Palau
i Fabre, com es veu, dona una urpada al
concepte de poeta maleït que ell mateix
potser en algun moment va estar temptat
d’ostentar.
El que es desprèn de la conversa entre
diable i escriptor és que allò que dona un
valor afegit a la llengua catalana és
que ha estat “sempre una llengua
secretívola”. Per les condicions
de la seva supervivència però també pel fet que hagi
passat més temps que d’altres llengües de cultura escrita sense norma establerta. No és que Palau
i Fabre renegui de
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bla témer un encotillatge excessiu de la
llengua. Ho diu en dues frases que la Institució de les Lletres Catalanes podria recuperar per a la seva bonica col·lecció de
postals literàries: “En la llengua rau el sexe
d’un poble” i també, però amb més riscos
de polèmica: “Malfia’t dels filòlegs que no
trempen. Faran d’una llengua viva una
llengua morta”.
Deixant a part aquestes darreres consideracions, que el 1983 devien semblar encara més pecaminoses que avui, allò que
em sembla haver entès d’aquest conte és
que la llengua catalana té un brill específic
pel llarg camí de persecució que ha sofert i
sofreix encara. Escriure en una llengua
que ha passat a la vora de l’abisme, llegir
en una llengua que viu tot sovint a frec del
precipici, té un valor especial. Deu ser veritat. Una llengua condemnada a mort
tantes vegades per força ha de desprendre
algun reflex de llum que les llengües amb
un destí més plàcid no ostenten. I deu haver-hi en tots nosaltres, autors i lectors, un
racó, un cau, un amagatall en què palpita
l’esglai de les condemnes, la por de la residualització. I aquesta palpitació, sigui perceptible o no, deu donar una qualitat particular al fet d’escriure i llegir en català. Si
els mots tinguessin cadascun un pes quantificable, potser els mots catalans pesarien una mica més que els mots
d’altres llengües, per haver
hagut de densificar-se
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a cada intent de prohibició, de marginació,
a cada insult, a cada menyspreu. Potser.
Però si hem d’assumir aquest pes, perquè és el pes de la història, en canvi hem
de provar que no augmenti. Puc entendre
que escriure i llegir des de la vora de l’abisme doni a allò escrit i llegit una lluïssor
particular, i bella, però en realitat delejo
escriure i llegir des d’una plana. Des d’una
prada, des d’una vastitud d’herba verda i
fresca. La llengua catalana, amb tots nosaltres, mereix trobar la pau de la seguretat.
Mereix trobar-se en aquesta situació tan
banal per a d’altres llengües i tan estranya
per a la nostra: que ningú no la condemni,
que ningú no la fereixi ni l’aparti. Que esdevingui una llengua banal amb la qual la
batalla per fer literatura sigui la batalla
normal de qualsevol creador, sense el tremolor afegit d’haver de salvar-la de l’arraconament programat des d’alguna capital.
Aquesta banalitat tan necessària, com bé
sabem, només vindrà amb la banalitat de
disposar d’un país lliure i independent que
la tingui com a llengua seva.
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