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En realitat la mort recent de 
Doris Lessing (1919) ha estat 
una mort anunciada, encara que, 

sortosament, no massa pública, abans 
de la fi definitiva. Fa uns tres anys, un 
ictus malvat  (tots ho són, per cert) 
la va convertir en una malalta, des-
coneixedora de ser una de les veus 
narratives més sòlides del segle XX. 
Naturalment, no tenia ni idea que era 
una premi Nobel de Literatura. Trist, 
molt trist, tot plegat. Una tristesa que 
es feia extensiva amb la presència a 
la casa del seu fill petit, Peter, també 
malalt, que la va precedir quinze dies 
abans.

La seva mort m’ha tornat a moments 
molt feliços, però. En especial, és 
clar, els de lectura. D.L. no ha estat 
sols una novel·lista. Gosaria dir que 
ha estat una història de la narra-
tiva de la segona meitat del segle 
XX. Com, si no, sabríem del món 
colonial britànic? Com, si no, haurí-
em estat i seríem les feministes o 
dones alliberades que som? El seu 

The Golden Notebook (1962) se situa 
al panteó imprescindible que des de 
Mary Wollstonecraft (1759-1797), pas-
sant per Virginia Woolf (1882-1941) i 
deturant-se a França amb Simone de 
Beauvoir (1908-1986), arriba fins als 
nostres dies. Gràcies, doncs. 

Personalment, i encara que sempre 
és impúdic, la mort de D.L. m’escapça 
la ciutat que més estimo: Londres. 
Des de l’ictus esmentat, m’he quedat 
sense àpats de regust africà, amb 
converses impossibles. Sortosament, 
miro la fotografia en la qual entrem al 
Saló de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya. Era el dia (1999) que 
li concedien el Premi Catalunya i jo 

n’era la glossadora. O la imatge que 
ens situa a Astúries, acompanyant-la 
al premi ídem (2006). De tota manera, 
ja no acariciaré els seus magnífics 
gats, ni donarem plegades menjar als 
animalons de la reserva del londinenc 
parc de Hampstead. Ni comentaré 
amb Peter Lessing, el seu fill, en un 
temps un noi normal, la grandesa de 
La Regenta, de Clarín. Així és la vida.

Era una dona difícil? Segurament. Hi 
tenia tot el dret. Protestava amb con-
seqüència per tot allò que és digne de 
protesta. M’ho havia explicat feia anys 
Gabriel Ferrater qui, de tota manera, 
va ser la persona que em va obligar a 
llegir The Golden Notebook per primera 
vegada. Era a començaments dels 
anys setanta del segle passat. També 
en aquella dècada, una altra persona 
em va obligar a telefonar-li. La persona 
era Dora Russell (1894-1986). Segons 
l’altra Dora, D.L. era tan “jove”! Sí, 
certament, per a mi D.L. la narradora i 
la persona sempre seran escandalosa-
ment joves. Descansi en pau. 
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D.L. Més que una novel·lista 

La magna ofensiva del govern 
espanyol del PP contra la llengua 
catalana arreu de l’Estat i, en 

la mesura de les seves possibilitats, 
també a fora, crea noves condicions 
per a la lluita conjunta i la multipli-
cació de la militància. Al Principat 
de Catalunya, per exemple, gairebé 
ens havíem oblidat de la lluita per 
la normalitat del català a tots els 
àmbits. Ho deixàvem a les mans de la 
Direcció general de política lingüística 
o del Departament d’Ensenyament o, 
en últim terme, d’entitats civils com 
Òmnium Cultural o la Plataforma per la 
Llengua. Ara les coses estan canviant. 
Les agressions lingüicides del PP a 
través dels seus múltiples ressorts de 
poder en els quatre estats –legislatius 
central i autonòmics, executius central 
i autonòmics, poders judicials i poders 
mediàtics– obliga a un canvi radical 

d’estratègia de cara a la supervivèn-
cia de la llengua en les àrees més 
perifèriques i/o a la progressió de 
la normalització a Catalunya mateix. 
Ara les estratègies agressives del PP 
contra el català són orquestrades de 
manera coordinada i implacable des 
del poder central –Wert i llei LOMCE, 
per exemple– i des de l’autonòmic, 
imposant sense miraments ni diàleg la 
majoria absoluta. A les Balears, amb el 
decret TIL. A Saragossa, amb la LAPAO. 
Ara, a València, amb l’ignominiós tan-
cament de RTVV. Un any, aquest 2013, 
per passar als annals de Josep Benet 

o de Francesc Ferrer i Gironès sobre 
la persecució de la llengua catalana. 
L’aportació del PP ha estat demos-
trar que no li calen dictadures per a 
continuar la causa general contra el 
català.

Però les campanyes insensates del 
gran partit de la dreta espanyola no 
quedaran impunes. “Qui intenta des-
truir la llengua d’un poble és un enemic 
d’aquest poble”, ens recordava Joan 
Solà. Ells crien els seus enemics. Ells 
estan regant arreu dels Països Catalans 
el conreu i el planter de milers i milers 
de militants per la llengua que fins ara 
eren només mestres, pares d’alumnes, 
periodistes, tècnics de so, guionistes, 
professors de secundària, estudiants, 
administratius... I uns i altres, els 
nous militants de Maó, de Gandia, de 
Calaceit o de Terrassa, saben i entenen 
que la lluita per la dignitat de la llengua 
i d’un poble és única, i que la batalla 
de València o la de Mallorca o la de la 
Franja és la nostra, la que ens afecta a 
tots els habitants del país del català.

Militants de la llengua
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