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 Pérez Andújar

L’
espanyol, i l’espanyola, 
són molt d’anar, i de 
parlar, amb la llei a la 
mà. Això es veu en les 
reunions de veïns i en 

la Real Academia (la de la llengua). 
Fa uns dies, l’acadèmica Soledad 
Puértolas va proposar que s’incor-
porés al diccionari la paraula ma-
chirulo. Segur que més d’un col·lega 
seu es va quedar ojiplático. 

Qualsevol acadèmic té dintre 
seu un savi com els de Bola de fuego, 
la pel·lícula de Gary Cooper que 
vam veure protagonitzada per 
Danny Kaye. No només qualsevol 
acadèmic, sinó qualsevol acadè-
mia, qualsevol diccionari, viu amb 
l’esperança que el salvi algú sem-
blant a Barbara Stanwyck, la nòvia 
del gàngster en aquesta pel·lícula. 
¿La paraula machirulo ve dels baixos 
fons per revivificar la vella institu-
ció? Jo crec que no. Precisament ai-
xò és el que em preguntava sobre 
la relació del diccionari, és a dir, de 
la llei a la mà, amb el llenguatge 

entès com el parlar de la gent. 
A les paraules els ha passat el 

contrari que a la classe obrera. Ara 
pertanyen més a una classe social 
que a una àrea geogràfica. «Doncs 
al meu poble es diu damajuana», 
això és el que comentava algú 
quan li ensenyaven una garrafa. 
La primera vegada que vaig sentir 
la paraula machirulo va ser en un 
entorn progressista i d’ofici libe-
ral. Segur que va ser un finde. Era 
una veu còmplice, nascuda amb 
afany de denúncia i amb el seu 
punt de frivolitat. 

Jo em vaig criar amb un altre 
llenguatge, sortit de la trobada, de 
la topada, de la parla camperola 
amb l’argot de barri. Moltes 
d’aquelles paraules, d’una part i de 
l’altra, no figuraven tampoc en els 
diccionaris. Parlàvem al marge de 
la llei i al marge de tota classe soci-
al en actiu. La meva família deia pa-
ratos (la RAE recull parata) i caballo-
nes (aquesta sí que hi surt), i al car-
rer anomenàvem cerotes els polis i 
chinorris els nens (aquestes són 
d’allò més normal del món, però al 
diccionari li importava un rave). 
De Quevedo a la novel·la negra, el 
llenguatge dels baixos fons ha ne-
cessitat la literatura perquè el tin-
guin en compte. En les paraules 
també hi ha lluita de classes. H

Llengua viva

‘Machirulos’  
i ‘chinorris’

La literatura  ha 
aconseguit que es tingui  
en compte el llenguatge   
dels baixos fons

Una nova oportunitat
La Generalitat i el Govern haurien de replantejar les estructures i les dotacions que dediquen a la investigació

PERE  
Puigdomènech

N
ous governs s’han ins-
tal·lat a la Generalitat i 
al Govern central en 
poques setmanes. En 
aquest últim hi ha un 

ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats. El Govern català ha 
mantingut ara per ara l’estructura 
que tenia des de fa un parell d’anys 
i ha canviat el responsable per a ci-
ència i universitats. La situació de 
la investigació científica al nostre 
país passa per un dels moments 
més crítics dels últims anys. Els ai-
res de renovació haurien de ser 
una oportunitat de replantejar les 
estructures i les dotacions que les 
institucions públiques dediquen a 
la investigació. 

Tot sistema d’investigació es ba-
sa en un conjunt d’elements neces-
saris per al seu funcionament. En 
primer lloc es tracta de persones. 
Els diferents sistemes d’investiga-
ció a tot el món utilitzen procedi-
ments de contractació dels seus in-
vestigadors, tècnics o personal de 
suport. Trobem exemples que van 
des del funcionariat a la contracta-
ció laboral o temporal i que inclou 
investigadors professionals o en 
formació. El treball d’investigació 
també es pot compartir amb tas-
ques de docència en universitats o 
d’assistència en hospitals, sense 
oblidar els professionals de la in-
dústria. En segon lloc, els sistemes 
d’investigació necessiten un finan-
çament que pot ser públic o privat. 

En la majoria de països on la in-
vestigació funciona l’atribució dels 
fons públics es fa de manera com-
petitiva amb avaluacions interna-
cionals, en general per part d’agèn-
cies independents de finançament. 
Finalment, s’investiga en centres 
en els quals es concentren equips 
d’investigació i infraestructures i 
on es mira d’estimular la creativi-
tat i la visibilitat de la feina que es 
fa. En termes generals, la tendèn-
cia mundial és la de dotar els siste-
mes de recerca de flexibilitat i au-
tonomia per adaptar-se millor a les 
necessitats d’un entorn canviant. 

 
AQUÍ  aquests elements han 
anat evolucionant a cop de lleis i 
reformes, que sovint han quedat a 
mig camí o que s’han acabat no 
aplicant. L’acció de la Generalitat 
aquests últims anys ha incidit so-
bretot en la contractació de perso-

nal investigador d’alt nivell i en 
l’estímul a centres d’investigació 
amb funcionament autònom i fle-
xible. El finançament s’ha basat en 
la suposició que els investigadors 
tindrien èxit en les convocatòries 
espanyoles o europees, com així 
ha sigut. Durant aquest període la 
crisi s’ha fet notar en la disminu-
ció o la congelació de fons per a les 
diferents accions, i les univer- 
sitats, actors principals de qualse-
vol sistema d’investigació, han pa-
tit la falta de reformes i d’accions 
específiques. 

Potser aquests últims anys, allà 
on la situació s’ha deteriorat més  
és en les accions de l’Estat, i totes 
les actuacions previstes en la llei 
del 2011 vigent i votada per unani-
mitat s’han implementat de ma-
nera parcial. Les contractacions de 
personal s’han congelat i quan 
s’han posat en marxa la prioritat 

ha sigut donada a la funció públi-
ca amb exemples molt limitats 
de contractació laboral. Per gesti-
onar els fons d’investigació, que 
han disminuït un 30% des del 
2009, es va crear tard i malament 
una Agència Estatal d’Investiga-
ció. Però potser on s’ha vist una 
política més regressiva ha sigut 
en els organismes públics. Gaire-
bé la meitat del pressupost d’in-
vestigació de l’Estat està dedicat 
a organismes d’investigació com 
ara el CSIC, l’INIA o l’Institut Car-
les III, que han sigut sotmesos a 
regles administratives i fiscals 
que entorpeixen la seva feina. Re-
plantejar-se la seva missió és ara 
una tasca urgent. 

Es diu sovint que les èpoques 
de crisi són les més favorables a 
les reformes. La teoria ens diu 
que en aquestes circumstàncies 
els aspectes menys funcionals de 
les estructures queden a la vista i 
que la gent es mostra més procliu 
a acceptar reformes. Aquesta ve-
gada ha sigut el contrari. Hem es-
coltat discursos i hem vist acci-
ons que ens tornaven als mo-
ments més antics de la nostra his-
tòria. Que ara hi hagi un ministe-
ri específic per a ciència i univer-
sitats pot ser un primer missatge 
positiu. Si els seus responsables 
traguessin part de la pols que s’ha 
acumulat, complissin la llei en 
tots els seus aspectes, incremen-
tessin realment els fons, es recor-
dessin de les administracions im-
plicades i iniciessin un procés de 
reformes de les estructures que 
en depenen, enviarien un missat-
ge que la ciència ha sigut posada 
entre les seves prioritats.H 
 Investigador

FRANCINA CORTÉS
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Dies de ràdio i futbol
JOAN 

Ollé

E
l que em va saber més greu, 
sens dubte, de la derrota de 
la Roja contra la putinesca 
Rússia és que, una vegada 
acabat el partit i ja als vesti-

dors, la samarreta, els pantalons, les 
turmelleres, els mitjons i les sabati-
lles d’Iniesta passarien a ser exvots 
per a gaudi de l’eternitat, més no per 
a nosaltres. A partir d’ara el de Fuen-
tealbilla serà només nostàlgia de 
temps sense VAR. Quan em lamento 
davant del seu exili –tocar el dos al Ja-
pó és com anar-se’n a l’altre món però 

Peccata minuta

amb bitllet de tornada amb tren ba-
la–, els meus insensibles amics diuen 
que exagero, i encara més quan els 
comparo amb tanta vehemència com 
sinceritat les virtuts del meu heroi 
amb altres irrepetibles artistes dels 
peus com Pina Bausch o Fred Astaire. 

Si Iniesta va ser «Don Andrés», 
Mascherano «el Jefesito», Suárez 
«l’Uruguasho Cassador» i Leo el «¡Més 
i més i més i més i...!», és perquè, al 
seu dia, un tal Joaquim Maria Puyal i 
Ortiga els va anar batejant a mesura 
que li venia de gust, com fan els sum-
mes sacerdots dels grans temples – i 
el Camp Nou sempre s’ha comptat 
entre ells –. Però Puyal va ser, sobre-
tot, el muetzí que glossava des del 
seu alt minaret –amb la seva modula-
díssima i juganera veu estenent-se 
per avingudes, carrers, cases, patis i 

finestres obertes– els capítols i versi-
cles del futbol, els manaments de la 
pilota, la veritat de la gespa. I si dic 
«va ser» és perquè fa tot just tres dies 
Puyal va decidir posar l’interruptor 
del seu micròfon en posició off i 
anunciar com Mary Poppins als fills 
de la sufragista i el banquer: «Me’n 
vaig; uns altres nens m’esperen. 

‘Quim, t’estimo’ 

Si el meu pla de recuperació senti-
mental del manxec passava per revi-
sionar atentament els seus millors 
partits, ara la cosa es complica, ja que 
hauré de sincronitzar la veu de ràdio 
del Mestre amb la imatge catòdica 
del Don: un embolic. Un embolic a 
què ja estàvem acostumats perquè, 
almenys a casa i fins que la tecnolo-

gia ho va fer obsolet, sempre vam te-
nir el transistor del lavabo al costat 
de la tele muda. De vegades marca-
ven i Puyal cantava el gol alguns se-
gons després, o al contrari, però, 
com va dir Camarón, el flamenc 
s’ha de cantar amb faltes d’ortogra-
fia – malgrat que l’acadèmic mos-
trés rotundes targetes als seus col·la-
boradors quan aquests atemptaven 
contra el rigor o l’idioma–. Ells van 
ser més suaus amb el cap: mai no li 
van recriminar, o de manera molt 
suau, que més d’una vegada con-
fongués Piqué amb Umtiti. Si tu l’hi 
vas dir a Urruti, avui t’ho dic a tu: 
«¡Quim, t’estimo! Bon vent i barca (o 
Barça) nova, Mestre». 

I, per a súmmum de mals, el 
meu amic Ricard Ustrell– el més se-
riós que ha donat el periodisme par-
lat des de Jordi Évole– ens anuncia 
que també el seu magazín de cap de 
setmana, El Suplement, a Catalunya 
Ràdio, passa a millor vida. Només 
ens faltava això. H


