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Què sabem de l’Imperi Romà, 
més enllà que ens va ho va do-
nar quasi tot: llengua, lleis, 

carreteres, progrés urbà, un nou cà-
non de bellesa que encara admirem, 
una saviesa clàssica que seguim lle-
gint... i, al final, també el cristianis-
me? A Tarragona, Empúries, Bada-
lona o Barcelona hi trobem encara 
petjades materials d’aquell passat 
esplendorós en què imperialisme i 
progrés –les coses no són blanques o 
negres– anaven plegats. Els matei-
xos que van subjugar les nostres so-
cietats iberes ens van portar de bra-
cet cap al futur. Tenim la certesa de 
la nostra romanitat, una certesa que 
és com un vernís descolorit que du-
em adherit però que som incapaços 
de repintar, de detectar-ne les tona-
litats originals, els pigments. Ni l’es-
sència ni els detalls. 

Joaquín Ruiz de Arbulo, catedrà-
tic de la URV, ens dona ara un cop de 
mà, per no dir una mà de pintura. Al 
llibre Roma explicada als joves (i als 
no tan joves), de Viena Edicions, ens 
capbussa en aquest passat alhora 
llunyà i tan proper. És un agradable 
passeig per uns quants segles d’his-
tòria, un text que no està escrit cro-
nològicament, sinó per capítols te-
màtics: a cada pregunta, una respos-
ta. Pregunta: quants dies festius te-
nien a l’any els romans? Resposta: al 
segle IV dC tenien “45 dies de festes 
sagrades fixes i 103 dies més de lu-
di, en total, 148 dies festius a l’any”. 
El més sorprenent és que avui a Ca-
talunya, si sumem els caps de setma-
na (104 dies), els 30 dies de vacances 

anuals i els 12 de festes oficials, el re-
sultat són 146 dies festius!  

Arribaven a vells els romans? 
L’esperança de vida mitjana se situ-
ava al voltant dels 40 anys perquè la 
mortalitat infantil era alta, i també 
era més gran que ara entre els 20 i 30 
anys. En canvi, entre els homes que 
superaven aquesta edat un 20% ar-
ribaven als 70 anys. Les dones, per 
contra, era difícil que assolissin els 
60. Ara la mitjana de vida s’ha allar-

gat molt, sobretot entre les dones 
(86,1). Naturalment, al món romà no 
tenies les mateixes possibilitats 
d’arribar a vell si eres patrici, plebeu, 
esclau o llibert, i tampoc era el ma-
teix ser ciutadà romà que estranger. 
Avui, tot i les desigualtats òbvies –i 
últimament creixents–, l’esperança 
de vida s’ha igualat. 

¿Les famílies romanes eren com 
les nostres? La família “era una uni-
tat no tan sols social, sinó també eco-
nòmica i religiosa”. El pater familias 
representava l’autorictas, i la mare, la 
gravitas (el respecte). L’home havia 
de tenir cura dels béns i administrar-
los, i a més feia d’advocat, metge, sol-
dat i per descomptat de sacerdot per 
a la família. Els esclaus, per cert, tam-
bé formaven part de la família. En ai-
xò també hem canviat força. 

En fi, la guerra com a principal 
font de negocis, el pas de la Repúbli-
ca a l’Imperi, la vida a províncies, el 
prestigi dels advocats i la precarietat 
dels metges, la nul·la afició a l’esport 
(a diferència dels grecs), el prestigi 
educatiu dels grecs (els romans rics 
enviaven els fills a estudiar a Atenes; 
ara els enviem als EUA), la inflació 
monetària, les obres públiques, la 
xarxa de comunicacions (Ptolomeu 
va documentar 8.000 ciutats con-
nectades), Roma! (28 biblioteques, 
el Circ Màxim amb capacitat per a 
485.000 espectadors!, 19 aqüeduc-
tes, 2.300 botigues d’oli, un milió 
d’habitants). Amb Ruiz de Arbulo 
venen ganes de saber-ne més d’una 
societat que en bona mesura enca-
ra és la nostra.✒
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Els diccionaris 
i la correcció política

Si busqueu gitano i jueu al DIEC2 
us pot sorprendre –a mi em sor-
prèn– que, mentre que gitano 

és definit en termes asèpticament 
antropològics i lingüístics, jueu té 
un tercer sentit pejoratiu: “usurer, 
persona que no mira sinó el guany”. 
Per contra, al diccionari de la GEC 
gitano també vol dir “que enganya o 
estafa” i “persona bruta i deixada”. I 
estic convençut que molts lectors 
consideraran que és el de la GEC el 
que hauria de rectificar, eliminant 
aquests dos sentits, i no pas el 
DIEC2 el que els hauria d’incloure.   

Dissentint d’aquest parer, aca-
dèmics de la RAE s’esforcen a de-
fensar (fins ara amb èxit) el man-
teniment al DRAE de sentits pejo-
ratius per a judío i gitano. Afirmen, 
contra el poderós embat de la cor-
recció política, que la missió d’un 

diccionari és fer una fotografia del 
sentit que tenen les paraules per a 
una societat concreta en un mo-
ment concret, remarcant –sempre 
que calgui– el seu caràcter discri-
minatori, inapropiat i ofensiu. No 
seria, per tant, el desig que no s’usin 
en un cert sentit el que faria que 
l’accepció que el recull desapare-
gués del diccionari, sinó el retrocés 
real d’aquell ús entre els parlants.  

Dit més simplement: per a ells, la 
missió d’un diccionari no és dictar 
el sentit de les paraules sinó fer de 

notari del seu ús, de manera que qui 
estudiï aquella cultura uns segles 
després hi trobi les claus per poder 
entendre-la. El parlant va al davant 
i el diccionari al darrere. Són els 
canvis socials els que canvien les 
paraules, i no al revés. 

Entre els canvis introduïts en el 
DIEC2 aquest abril s’hi ha modificat 
l’entrada subnormal, on abans hi 
deia “que pateix una deficiència 
mental” ara hi diu “que presenta una 
discapacitat intel·lectual”. Un canvi 
que pretén diluir les connotacions 
insultants que s’havien adherit a la 
primera definició. Però el que més 
sorprèn és que s’hi ha afegit un OBS. 
El DIEC2 ens està dient que el nou 
sentit ha nascut obsolet. ¿És obsolet 
en l’ús real o és la correcció política 
la que desitja (i dicta) que ho sigui? 
Val la pena reflexionar-hi.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

PER A LA RAE, LA MISSIÓ 
D’UN DICCIONARI NO ÉS 
DICTAR EL SENTIT DE 
LES PARAULES SINÓ FER 
DE NOTARI DEL SEU ÚS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Nosaltres dos 
XXAVIER BOSCH 
Columna 

560 pàgines i 21 €                   1/8 
 
[ 2 ] Rosa de cendra 
PILAR RAHOLA 

Columna 
400 pàgines i 21,50 €            2/9 
 
[ 3 ] Quan arriba la  
penombra 
JAUME CABRÉ Proa 

288 pàgines i 20 €                 3/4 
 
[ 4 ] Un home cau 
JORDI BASTÉ I MARC ARTIGAU 
Rosa dels Vents 

288 pàgines i 17,90 €            4/8 
 
[ 5 ] La senyora Stendhal 
RAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €          5/15

[ 1 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines i 16 €                   1/5 
 
[ 2 ] La gran teranyina 
ROGER VINTON 
Periscopi 

400 pàgines i 19 €                  3/8  
 
[ 3 ] Taula i barra 
QUIM MONZÓ 
Libros de La Vanguardia 

224 pàgines i 11,95 €             2/4 
 
[ 4 ] Només seran  
quatre gotes 
MÒNICA USART Bridge 

232 pàgines i 17,95 €            5/8 
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Edicions 62 

608 pàgines i 23,90 €        6/46
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FFERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         1/34 
 
[ 2 ] Tierra de campos 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 

408 pàgines i 20,90 €           2/5 
 
[ 3 ] El laberinto de  
los espíritus 
CARLOS RUIZ ZAFÓN Planeta 

928 pàgines i 23,90 €        4/24  
 
[ 4 ] El monarca de  
las sombras 
JAVIER CERCAS Random House 

288 pàgines i 20,90 €          3/11 
 
[ 5 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

624 pàgines i 21,90 €         5/26

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

200 pàgines i 14,90 €         1/86 
 
[ 2 ] Hijos del Nilo 
XAVIER ALDEKOA 
Península 

312 pàgines i 17,90 €             5/4 
 
[ 3 ] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 

352 pàgines i 18,90 €          2/10 
 
[ 4] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €        9/202 
 
[ 5 ] El universo en tu mano 
CHRISTOPHE GALFARD 
Blackie Books 

456 pàgines i 23 €               8/34


