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DISSABTE, 4 DE JUNY DEL 2016 ara   

El 4 d’abril del 1968 Martin 
Luther King era assassinat a 
Memphis. Uns mesos després 

esclatava el Maig francès i, com un 
dominó, un seguit de revoltes pa-
ral·leles: Berkeley, la Primavera de 
Praga, els Jocs de Mèxic... La Cata-
lunya antifranquista no era aliena 
a aquella efervescència. Terenci 
Moix, que aleshores tenia 26 anys i 
ja havia començat a publicar, va tra-
duir aquell mateix 1968 El crit de la 
consciència, últimes xerrades de 
Luther King pronunciades a la Ca-
nadian Broadcasting Corporation 
uns mesos abans que li seguessin la 
vida. Un testimoni que ara recupe-
ren l’Institut Català Internacional 
per la Pau i Angle Editorial, amb 
pròleg de Vicent Martínez. 

Eren els anys, també, en què Xes-
co Boix cantava l’espiritual negre, 
basat en el cas de Rosa Parks, que 
testimoniava la lluita contra la se-
gregació: “Si no em trobes darrere 
l’autobús, i no em trobes pas enlloc, 
oh, oh, oh / vine cap al davant de l’au-
tobús / em trobaràs allà”. La lluita 
no-violenta pels drets civils i contra 
el racisme que encarnava un Luther 
King que el 1963 havia reunit 
250.000 manifestants a Washing-
ton –mesos després seria assassinat 
Kennedy– i el 1964 havia rebut el 
Nobel de la pau, es vivia aquí com un 
exemple inspirador en el combat 
contra la dictadura que ja havia do-
nat peu, entre d’altres fites, a la Ca-
putxinada del 1966. Cal recordar que 
Luther King, nascut a Atlanta el 
1929, era pastor protestant, fill i nét 

de pastors de l’Església baptista 
d’Ebenezer. 

El decisiu influx de Gandhi, la 
concepció antiracista paral·lela a la 
lluita contra la injustícia econòmi-
ca, la desobediència civil, el refús de 
la Guerra del Vietnam i les armes 
nuclears, i l’emmirallament en Je-
sús a través d’un discurs de reconci-
liació apareixen en aquests textos, 
darrer llegat d’una figura universal. 
“La qüestió no és si serem lliures, si-
nó de quina manera ens guanyarem 
la llibertat”, diu Luther King per 
frenar l’odi contra els blancs i pre-
sentar el seu ideari no-violent. So-
bre la seva implicació anti-Vietnam: 
“He lluitat massa contra la segrega-
ció per acabar, ara, segregant la me-
va responsabilitat moral. La justícia 
és indivisible”. Comparteix la llui-

ta contra el comunisme, però no des 
de la guerra: “Les nacions del món 
occidental, que van fer néixer l’es-
perit revolucionari del món mo-
dern, s’han convertit en els estats 
més antirevolucionaris. Aquesta 
circumstància ha aconseguit que 
molta gent arribi a creure que l’únic 
moviment que té un esperit revolu-
cionari és el marxisme. Amb tot, el 
comunisme és un judici contra la 
nostra gran fallada de crear una de-
mocràcia autèntica i de continuar la 
revolució que havíem començat”. 

Luther King també es distancia 
tant del radicalisme armat del Che 
com de l’evasió hippie, moviment 
que creu que serà passatger: “No po-
den sobreviure, perquè la fugida no 
és cap solució”. I tanmateix: “Dels 
hippies en podem aprofitar la visió 
de la pau, a més del sentit de la belle-
sa, de la bondat i d’aquells dons 
únics que cada home conserva al 
fons de l’esperit. Dels radicals en 
podem aprofitar el desig encès d’ac-
tuar urgentment, l’acceptació d’una 
necessitat d’acció directa i col·lecti-
va i la imperiositat d’estratègia i 
d’organització”. 

El llibre acaba amb un sermó na-
dalenc. “Al món no hi haurà pau fins 
que els homes i les nacions acceptin 
l’afirmació de la doctrina de la no-
violència [...]. No puc odiar, jo, per-
què he vist massa odi reflectit als 
rostres [...], l’odi és una càrrega mas-
sa feixuga per suportar-la [...]. No 
col·laborar amb el mal és una obli-
gació moral tan important com la de 
col·laborar amb el bé”.✒
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traduït per  
Terenci Moix
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Cal un altre enfocament 
per sortir d’aquest enroc

La formació de noms a partir 
d’arrels o formes verbals és 
una font habitual d’errors. I és 

lògic, perquè els motius que legiti-
men o no que el nom es formi per de-
rivació zero o afegint-hi un sufix (em 
centraré en el sufix -ment) no són 
sempre clars. Un desmentit no pot 
crear descontent –cal dir desmenti-
ment i descontentament–, però, en 
canvi, tenyit i foment sí que expres-
sen l’acció de tenyir i fomentar. 

Les raons que ho expliquen són  
diverses, complexes i en part també 
arbitràries, i sol ser habitual que 
quan s’admet la derivació zero, com 
a tenyit, també s’accepti la sufixació: 
tenyiment. Això crea doblets que no 
sempre tenen el mateix sentit i que 
de vegades sobten. Per exemple, 
amb un sentit idèntic, conviuen em-
bargament i un sorprenent embarg. 

Ajust i ajustament també són sinò-
nims però el primer té més el sentit 
de resultat i el segon d’acció. I en el cas 
d’arxiu i arxivament només el segon 
pot significar l’acció. L’arxiu d’una 
investigació només és el conjunt de 
documents que s’hi relacionen. 

Certes asimetries desconcerten. 
L’acció d’enrocar és enroc i no pot ser 
enrocament, mentre que la d’enfocar 
és enfocament i no pot ser enfoc. Ara 
bé, el “no pot ser” sempre l’hauríem 
de relativitzar en l’àmbit de la for-
mació de paraules: que una paraula 

possible i ben formada no sigui al 
diccionari normatiu no vol dir que 
no sigui catalana, i no sembla que de 
l’actual enrocament de la CUP en el 
tema dels pressupostos calgui per 
força dir-ne enroc. 

Farem bé, però, no allunyant-nos 
de la norma innecessàriament. En-
cara que trasplant sigui tan possible 
com espant, val més que optem pel 
normatiu trasplantament.  

I hi ha absències curioses. Per 
què tenint encast, desbast, abast i 
desgast no tenim gast i hem de re-
córrer a despesa? (Gastament existeix 
però no ho diu ningú.) En català 
clàssic de l’acció de gastar se’n deia 
gast, però a partir del XVI, per la 
pressió del castellà i amb l’ajut del 
plural gastos, va esdevenir gasto i, 
com tants mots acabat en o, no va 
superar  la depuració fabriana.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

PER QUÈ TENINT 
‘ENCAST’, ‘DESBAST’, 
‘ABAST’ I FINS I TOT 
‘DESGAST’ NO TENIM 
LA PARAULA ‘GAST’?

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El llibre dels Baltimore 
JJOËL DICKER 
La Campana 

720 pàgines i 21,90 €              -/1 
 
[ 2 ] La filla del capità Groc 
VÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €         2/13 
 
[ 3 ] Tot això ho faig... 
EMPAR MOLINER 

Proa 
208 pàgines i 19 €                5/15 
 
[ 4 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         3/52 
 
[ 5 ] Manual per a dones de... 
LUCIA BERLIN 

L’Altra 
488 pàgines i 20,90 €         6/12

[ 1 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                 1/25 
 
[ 2 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €          2/31 
 
[ 3 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          9/70 
 
[ 4 ] Educar sense cridar 
ALBA CASTELLVÍ MIQUEL 
Angle 

160 pàgines i 14,90 €          8/18 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €           5/80

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El libro de los... 
JJOËL DICKER 
Alfaguara 

488 pàgines i 21,90 €              -/1 
 
[ 2 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €         1/52 
 
[ 3 ] Algo tan sencillo... 
BLUE JEANS 
Planeta 

576 pàgines i 18,90 €            8/5 
 
[ 4 ] Manual para mujeres... 
LUCIA BERLIN 
Alfaguara 

400 pàgines i 20,90 €         7/11 
 
[ 5 ] Yo antes de ti 
JOJO MOYES 
Punto de lectura 

496 pàgines i 19,95 €             -/3

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         1/38 
 
[ 2 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,90 €         3/154 
 
[ 3 ] Ser feliz en Alaska 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 

352 pàgines i 16,90 €          5/13 
 
[ 4] El libro de las... 
ELSA PUNSET 
Destino 

352 pàgines i 18,90 €         2/28 
 
[ 5 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
De Bolsillo 

320 pàgines i 15,90 €             -/3


