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Escriptors i polítics
E M I L I T E I X I D O R

E
l novel·lista nord-
americà E.L. Docto-
row, autor d’El llibre de
Daniel –una novel·la
sobre el matrimoni

Rosenberg, condemnats a mort
acusats d’espiar a favor de l’an-
tiga URSS en els primers temps
de la Guerra Freda–, va explicar
l’anècdota que diré ara en la vi-
sita que va fer a Barcelona fa
una dotzena d’anys amb motiu
de la presentació d’una altra
obra seva.

El traductor de Doctorow a
l’hongarès era un home que
havia lluitat contra la invasió
dels tancs russos a Budapest
l’any 1956, raó per la qual va ser
sentenciat a cadena perpètua. A
la presó, l’home va estudiar an-
glès, i quan el van deixar anar al
cap de sis anys, es va poder de-
dicar a traduir obres de l’anglès
a l’hongarès, l’única cosa que
podia fer, perquè la dictatorial
burocràcia comunista no li per-
metia fer cap altre ofici, tot i que
havia escrit obres de teatre
excel·lents, que la mateixa casta
funcionarial totpoderosa no li
deixava representar en cap tea-
tre. I així, es va dedicar a la tra-
ducció i va arribar a ser molt
apreciat per la qualitat del seu
treball. El novel·lista nord-ame-
ricà explicava que, quan anys
després el va conèixer, el tra-
ductor li va confessar que es con-
siderava l’home més lliure del
país, perquè, com que no tenia
cap ofici reconegut, no havia de
rebaixar-se i mentir per conser-
var cap lloc. Vivia modestament
amb la seva dona en un piset ple
de llibres. Poc després d’haver-lo
conegut, E.L. Doctorow va llegir
als diaris, amb sorpresa, que

Arpad Goncz, el nom del tra-
ductor, havia estat elegit presi-
dent d’Hongria.

Un cas semblant d’escriptor
marginat i allunyat del poder
totalitari, conegut després com
a polític democràtic, és el del
president de Txèquia, Václav
Havel, també autor dramàtic.
¿Quins títols, estudis, prepara-
ció, credencials..., el que vul-
gueu, tenien aquests dos
homes, que van passar de la

presó a la presidència, per diri-
gir la política del seu país, ex-
cepte els de lluitadors per la lli-
bertat? La independència per-
sonal, també. ¿I què és el que
més apreciem en els escriptors
si no és la independència per-
sonal i la llibertat amb què ex-
pressen les seves opinions i cre-
acions? La literatura al servei de
qualsevol altra causa seria pura
propaganda o adoctrinament.
No ens podem aturar ara en la

E.L. Doctorow, autor d’‘El llibre de Daniel’
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Araciliana (1)
J O A N S O L À

E
ls parlaré d’un llibre
important (com tots
els de l’autor) de Lluís
V. Aracil: Do latim às
línguas nacionais: In-

trodução à História Social das Lín-
guas Europeias. Santiago de
Compostela: Associação de
Amizade Galiza-Portugal 2004.
Transcripció (d’un seminari fet
en portuguès a Ourense l’any
1988), anotació i bibliografia
d’Ângelo Cristóvão i Josep J. Co-
nill; prefaci de Cristóvão i es-
tudi de l’obra d’Aracil, amb la
seva bibliografia completa, a
càrrec de Conill. Llibre modè-
lic per l’edició material i per
la responsabilitat intel·lectu-
al dels curadors, que hi han
esmerçat uns esforços impos-
sibles d’explicar (us caldrà
comprovar-ho) però que
donen a l’obra un enorme
valor afegit, a part del valor
incalculable del seminari.

Avui els sintetitzo l’estudi de
Conill, que ja adverteix que és
arriscat de voler explicar el
sentit d’una obra tan comple-
xa i canviant; no pas, és clar,
de fer-ne simples paràfrasis (i
té molta raó: per aquests ro-
dals hi ha moltes “recensions”
que, quan no són una simple
repetició de l’índex, no passen
de paràfrasis).

La curiositat inexhaurible
del personatge ha fet que Ara-
cil hagi acumulat “una acla-
paradora quantitat de conei-
xements” i que la seva obra
hagi experimentat una reno-
vació constant. Si hi afegim el
seu caràcter sempre insubor-
nable, directe i irònic, el seu al-
tíssim domini de la paraula, de
la retòrica (jo no conec cap per-
sona equiparable), i la seva ca-
pacitat de relació i generalit-
zació, aquesta mena d’experi-
ència vital “pot arribar a

d’aquesta altra: p. ex., la cata-
lana respecte de la castellana)
i la intrusió que en deriva (mi-
norització de la primera res-
pecte de la segona). Aracil es-
tudia l’individu i la societat de
manera conjunta, com a pro-
cessos. En una primera etapa se
centra més en l’ús lingüístic o
sociolingüística de la parla. En
una segona etapa enfoca la so-
ciolingüística del discurs: un
enunciat, una afirmació tenen
sentit pel fet d’expressar o re-
flectir relacions socials. Aracil
posa al descobert les ideologi-
es bilingüistes, el discurs regi-
onalista, la idealització com-
pensatòria de la llengua mi-
noritzada (el mite del
bilingüisme: bilingüisme uni-
lateral exigit a les classes sub-
alternes), el racionalisme oli-
gàrquic o el vitalisme mortífer
que alena sota gran part dels
discursos de la modernitat.

SP

semblar extravagant, insòlita i
intempestiva”; i per la seva
complexitat interna no és as-
sequible a tothom. Per tant, és
un d’aquells típics personatges
que provoquen grans adhesi-
ons i grans odis alhora, i és
pràcticament un outsider.

En síntesi, la seva trajectòria
és una vida com a (re)cerca (afany
de saber i d’interpretar) o vice-
versa, la (re)cerca com a empresa
vital. Durant uns anys va posar
els fonaments: va fer més de
200 recensions (no pas parà-
frasis) d’obres diverses (de so-
ciologia, ciència política, lin-
güística, demografia, ecologia,
etc.) i va passar tres anys als Es-
tats Units. Des del 1973, ja
aquí, introdueix la sociolin-
güística en l’àmbit espanyol:
funda diversos grups d’estudi,
és professor a la Universitat de
Barcelona, fa seminaris, col·la-
bora en publicacions periòdi-

ques i publica uns quants lli-
bres. A finals dels vuitanta es
distancia de la sociolingüísti-
ca; la sempre tensa i crítica re-
lació amb el catalanisme (pot-
ser amb la política catalanista)
acaba en una simple ruptura
i s’interessa cada cop més per
la història de la civilització eu-
ropea, i recentment per l’anà-
lisi de l’individualisme i del
poder basat en la força, com es
veu al seu llibre La mort huma-
na (1998).

Aracil llança nocions tan po-
deroses com la de conf licte lin-
güístic, un concepte dinàmic i
prospectiu, per explicar-ne d’al-
tres de confuses i manipulables
com les de bilingüisme, con-
tacte de llengües, minorització
lingüística, diglòssia. Altres no-
cions importants: la interposició
(una cultura es relaciona amb
l’exterior a través d’una altra,
fins a esdevenir un subconjunt

qüestió de l’art al servei d’una
causa –els exemples més clars
serien els textos religiosos i les
pintures murals, la música i
l’arquitectura al servei de l’Es-
glésia–, però el fet és que avui
contemplem i sentim i llegim
aquests textos només com a art,
com a literatura, deslligats del
seu contingut sagrat i de la seva
intenció proselitista. Seria llarg,
el tema. El cas és que la causa
en què estan implicats els au-
tors i artistes d’ara a Occident
són els de la llibertat i la de-
mocràcia.

Escriptors i polítics compar-
teixen el convenciment que la
realitat és millorable i que cap
partit, cap grup, té la veritat ab-
soluta per aturar aquesta mi-
llora. Els escriptors treballen
per millorar la consciència
moral, els polítics per millorar
la consciència social. Potser per
això, i el cas de Václav Havel és
exemplar, molts polítics es
posen a escriure quan deixen el
càrrec. La llàstima és que molts
només escriuen memòries per
justificar-se o gloriejar-se, en
lloc de continuar la feina d’afi-
nament de la consciència pú-
blica. És clar que també hi ha
escriptors que escriuen al dic-
tat del mercat, dels diners o de
la bajanada.

EL PÚBLIC VOL HONESTEDAT
La qualitat que demana el pú-
blic a escriptors i a polítics és so-
bretot l’honestedat. Que no
menteixin. En la democràcia es-
panyola molts polítics també
van guanyar les credencials a la
presó. L’experiència va venir des-
prés de les primeres eleccions.
Eren polítics amateurs. I el pú-

blic també s’ensuma que els po-
lítics professionals, que la pro-
fessionalització de la política,
porta a canviar la veritat i l’ho-
nestedat per l’astúcia i el que els
italians en diuen culo di ferro, o
sigui, aferrar-se a la poltrona. Els
problemes de la gent els resolen
els tècnics, però només si són
honestos. I només un polític ho-
nest cridarà tècnics honestos
per resoldre els problemes. En
els escriptors també apreciem
que no es deixin temptar per la
comercialització i la professio-
nalització excessiva. N’hi ha
una colla, d’escriptors, que han
publicat molt poc, alguns
només un sol llibre. El llibre
d’Enrique Vila-Matas Bartleby i
companyia conté una llista am-
plíssima d’artistes que, com l’es-
crivent de Melville, “preferirien
no fer-ho”, s’estimarien més abs-
tenir-se. Escriptors i polítics, si
no tenen res a dir o a fer, millor
que callin. Com deia Salvador
Espriu: “No hem d’afegir més
llenya al bosc”. No és el mateix
un escriptor que un escrivent i
un escrividor, o un polític que
un politicastre, o la política que
la politiqueria.

La darrera obra de Vila-Matas,
Doctor Pasavento, narra la fasci-
nació d’una colla d’escriptors
actuals per l’aïllament, la invi-
sibilitat, el no-res, com serien
els casos de Robert Walser i Mi-
quel Bauçà, allunyats de la vida
pública. Així com fins al segle
XIX grans polítics i escriptors po-
dien compartir categories i llen-
guatges comuns, al XX comen-
ça una incompatibilitat, decla-
ra l’autor, cada cop més fonda.
Escriptors i polítics, cada cop
més allunyats.


