
L’AUTORITAT DE LA BBC

Una gran part de la meva vida —disset 
anys— l'he passada treballant amb angle-
sos i he remarcat les diverses formes que 
tenen de pronunciar moltes paraules de la 
seva llengua i la coincidència que tenen en 
la pronunciació d'altres mots. Les diferèn-
cies de pronunciació es deuen, sobretot, a 
l’origen geogràfic, a la procedència social 
i al tipus d'escola on s'hagi educat el qui 
parla. Però mai no els he sentit discutir 
si un determinat vocable s'ha de pronun-
ciar d’una manera o d’una altra. Cadascú
el pronuncia com li escau per les raons 
dites i, això sí, tots l’escriuen, amb poques 
excepcions, igual, com el veiem als diccio-
naris Oxford. Mai no els vaig sentir discu-
tir, com fan els catalans, com s’ha d'es-
criure tal o tal paraula. Cal tenir en 
compte que els anglesos saben escriure 
l’anglès literari i cal tenir en compte que 
els catalans discuteixen estones llargues 
sense haver mirat mai la gramàtica ni 
molestar-se a consultar un diccionari. Di-
verses vegades vaig preguntar als amics 
anglesos si no hi havia mai cap dubte sobre 
la pronunciació d'un mot anglès, per da-
munt les diferències de pronunciació cor-
rents i acceptades. I tots van coincidir a 
dir-me que sí, que a vegades hi havia algun 
dubte, sobretot quan es tractava de neo-
logismes. Ara bé, atès que a Anglaterra no 
existeix l’equivalent de l'Académie Fran�
çaise, de la Real Academia Española o de 
l’Institut d’Estudis Catalans, quina autori-
tat resolia el dubte? La BBC. Tots em van 
dir sempre que en cas de dubte es consi-
dera correcta la pronunciació de la BBC 
dels mots que apareixen cada any a l’an-
glès —del qual passaran de seguida a altres 
llengües, perquè en general són termes 
tecnològics. És a dir, que la ràdio i la 
televisió britàniques regeixen la pronun-
ciació correcta de l’anglès. Si mentalment 
situem això a casa nostra se’ns ha de 
posar pell de gallina. ¿Quin català arri-
baríem a parlar si la norma de vocabu-
lari i de pronunciació fos la manera de 
parlar dels locutors i dels presentadors 
de la poca ràdio i de la poca televisió 
que tenim? Em preocupa, m'inquieta la 
descurança amb què parlen un català de-
ficient que el públic, a poc a poc, sense 
adonar-se’n, assimila com ha assimilat 
tants de castellanismes obvis i inaccepta-
bles. Hi ha algunes excepcions: els pro-
cedents de la literatura, com Montserrat 
Roig, Maria-Antònia Oliver, Robert Sala-
drigas, Jaume Fuster i algun altre; fora 
d’aquests, Castelló Rovira, Puyal i un parell 
més que ja em perdonaran que no els tin-
gui presents en escriure aquesta nota. ¿No 
poden fer-hi alguna cosa els amics Cahner, 
Manent i Aina Moll i els seus col·labora-
dors? Ara bé, a cadascú el que sigui seu: 
en qüestió de jaquetes i corbates, els locu-
tors i els presentadors de la televisió cata-
lana són impecables; però, mireu com va 
el món!, en això el poble no els segueix, 
i el seu parlar és perillosament encomana-
dís. Penseu en la BBC, Cahner.

VICENÇ RIERA LLORCA

SI EM MIRES AMB UN ULL...

«Si em mires amb un ull, jo et miraré amb 
dos»; vet aquí un adagi búlgar. No pot ser 
més suggerent; pot dir, entre altres coses, 
que mirar intensament és determinar, pe-
netrar i definir la cosa mirada. Som allò 
que ens veuen ser, i acabem convertint-nos 
en allò que ens defineix des de la mirada 
dels altres. He mirat durant una setmana 
la ciutat de Sofia, el tendre i lluminós pai-
satge búlgar, i dins una capsa de metall 
m'he enfilat a la muntanya de Vitosha, que 
és com un Tibidabo però de dos mil me-
tres. He tingut davant dels meus ulls un 
univers absolutament aliè, he escoltat una 
llengua per a mi impenetrable i m’he es-
forçat a llegir, sense èxit, una mena de 
grafia a la grega, que, com tothom sap, 
se’n diu alfabet ciríl·lic, tot i que els ente-
sos ens expliquen que la història de sant 
Ciril i sant Metodi és una història còmoda, 
però no certa. ¿Per què em semblava, 
doncs, tan pròxima aquella terra de Bul-
gària, girada de cara al mar Negre? ¿Potser 
perquè la nacionalitat búlgara renaixia, 
com la nostra, a l’impuls de l'alè romàn-
tic? ¿Potser perquè, com nosaltres, no sem-
pre, tracten de redescobrir-se sense perdre 
ni una engruna del passat, per remot que 
sigui? ¿Potser perquè, allí, a l'entreforc de 
Roma i Bizanci, i sempre disposats a res-
sorgir de les runes, els búlgars no estan 
disposats a renunciar a res? A la facultat 
de Lletres de la Universitat de Sofia ens 
explicaven que, al primer cicle universitari, 
exigeixen l'estudi del grec i del llatí. I el 
degà ens explicava, amb frases curtes 
—acostumats com estan que algú vagi tra-
duint tot allò que diuen—, que el llatí i el 
grec són les arrels profundes de la pròpia 
identitat, allò que fa, de la petita nació 
eslava, una petita nació que no s’assembla 
a cap de les grans nacions que la volten. 
Cert que la petita ciutat, amb les cúpules 
daurades de Sant Alexandre Nevski, amb la 
prosopopeia dels seus rituals, amb les olors 
dolces, superposades a altres olors indefi-
nibles, amb el licor de roses, el perfum de 
roses i la confitura de roses, ens havia 
de ser absolutament estranya. L'Orient és 
sempre inquietant per a la gent d'aquest 
cantó del Mediterrani. Però el que a mi 
em sorprenia més és que fos tan pròxim 
en la seva estranyesa. Als carrers, als cafès, 
als tramvies, dialogaves gesticulant i rient, 
potser perquè ells, com nosaltres, estan 
acostumats que no els entenguin; amb tot, 
no estan ni mica ni gens disposats a renun-
ciar a la pròpia història, dolorosa i tossuda, 
a la pròpia llengua, al dibuix luxós de les 
pròpies lletres. Tant no estan disposats a 
renunciar a res, que a les places de Sofia 
veureu un monument amb el tsar de les 
Rússies no gaire lluny del monument a 
Vladimir Ilitx Lenin. Tots dos bons amics, 
cadascú al seu temps, de la nació búlgara. 
Però jo he de confessar que una de les 
coses que m’han impressionat més del na-
cionalisme cultural d'aquests eslaus és que 
reclamin l'herència de Grècia i de Roma 
com a terra fèrtil d’on sorgeix la seva 
nacionalitat. - MARIA-AURÈLIA CAPMANY.
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«JANE EYRE» A BULGÀRIA

De temps que una fotografia no m'havia 
cridat tant l'atenció com la fotografia d'un 
bon nombre de persones que pretenien 
d’entrar totes alhora en una petita llibre-
ria de la ciutat búlgara de Plovdiv, amb 
el propòsit d'adquirir un exemplar, dels 
dos-cents que acabaven d’ésser posats a la 
venda, d’una nova traducció de Jane Eyre 
de Charlotte Brontè. Potser si només ha-
gués llegit la notícia n’hauria fet menys 
cas, però la imatge és, com sabem prou bé, 
més colpidora. La fotografia pertany a un 
reportatge ben il·lustrat i de primera mà 
sobre Bulgària, un país disminuït que se 
les heu —per ara sense excessos— amb 
Iugoslàvia i amb Grècia per la qüestió de 
Macedònia i perquè voldria sortir a l’Egeu, 
etcètera. Un plet històric mai no resolt i 
sempre latent, del qual només es parla 
amb permís dels governs respectius. L’au-
tor del reportatge es fica (com fan els 
periodistes) en tot d’altres temes —a més 
dels de reivindicació territorial— que afec-
ten la pàtria dels sants Ciril i Metodi, ger-
mans apòstols dels eslaus. Però del fet al 
qual em refereixo i que jo qualificaria d’es-
deveniment literari de primer ordre, el cro-
nista en parla tot de passada i només en 
el sentit que la «manifestació» a la porta 
de la llibreria —espectacle del qual dóna 
testimoni gràfic, com he dit, com a ocasió 
de veure búlgars manifestant-se— consti-
tueix un de tants exemples, observats per 
ell, de l'atracció irresistible que té per a 
la gent del país tot el que ve d'occident. 
Plovdiv, tal com ho escriu la «Gran Enci-
clopèdia Catalana», és una ciutat de més 
de tres-cents mil habitants, a banda i ban-
da del riu Maritsa, l'Hébros dels grecs, 
que desemboca a l’Egeu després de servir 
de frontera entre Grècia i Turquia. És l’an- 
tiga Filipòpolis (anomenada així a honor 
de Filip II de Macedònia), capital de la 
província de Tràcia durant la dominació 
romana, i successivament bizantina i turca, 
entre d’altres vicissituds menors, fins a es-
devenir búlgara fa menys d'un segle.
Ara, doncs, en una població de tots aquests 
substrats culturals, als límits i a les envis-
tes de dos o tres mons, però arrelada en 
la cultura eslava més genuïna, hi ha gent 
que es deleix per llegir una novel·la sen-
timental, intel·ligent però limitada, arque-
tipus del gènere, escrita per una dona an-
glesa i del temps victorià, publicada a 
mitjan segle xix a Anglaterra i traduïda 
al búlgar en una edició recent.
Són gent de trenta a quaranta anys que 
empenyen i es discuteixen per haver una 
novel·la de la qual, aquí, els pre-adolescents 
ja en tornen. Com escriví Verdaguer, «el 
cor de l’home és una mar». D'acord, i 
el romanticisme np passa mai del tot. Però 
encara hi ha un altre argument —els avis 
ja ho sabien i ho deien—: tot allò que és 
amagat és més desitjat. Però es veu que 
els designis i els camins del poder són tot 
d’altres que els de l'antiga saviesa, i que 
els de la literatura i de la llibertat de lle-
gir-ne. — JOAN TRIADÜ.
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