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‘LA MORT DE SÈNECA’ (1684), DE LUCA GIORDANO. ARA

L’atzar ha volgut que em cai-
gués a les mans el Sèneca 
d’¿És breu, la vida? entre 

dues morts de persones estimades. 
En un espai brevíssim de temps, 
dos Jordis que tot just havien pas-
sat la ratlla dels 50 anys, vells 
amics dels que veus poc però que 
sempre hi són, han finit els seus di-
es. L’un era un aventurer: havia 
construït cases a la selva, enviava 
fotos muntat dalt d’un elefant... 
Tenia la cara de pa de ral, sembla-
va un Buda. La mort l’ha enxampat 
a Tailàndia, la seva terra d’adop-
ció. L’altre era un barceloní de cap 
a peus, amic dels amics, familiar, 
bromista, interiorment lliure. 

Diria que tots dos han viscut de 
debò, intensament, dia a dia, com 
ens recomana aquest Sèneca tra-
duït per Jordi Avilés –un altre 
Jordi!– i publicat per Adesiara. No 
han viscut obsedits per la fama, el 
poder o els diners, per seguir la 
moda o aparentar el que no eren, 
per quedar bé o ser envejats. No 
han sobrevalorat el futur ni han 
oblidat el passat, i han gaudit del 
present, del seu temps, un temps 
que finalment, sí, ha estat breu.  

Què ens diu, d’aquesta brevetat 
del temps, Sèneca? Ell que va ser 
tutor i assessor del desequilibrat 
Neró i el segon home més poderós 
de l’imperi, ell que va fer una mica 
de tot –transitant de l’otium al ne-
gotium–, ell que va entendre la fi-
losofia com un saber pràctic i 
eclèctic, ell que va ser un supervi-
vent camaleònic atrapat en les 

contradiccions mundanes, ell, 
moralista, ens aconsella la lliber-
tat de no omplir el temps sinó de 
fer-lo nostre i dedicar-lo als altres. 
Els seus consells ens semblen pro-
pers perquè, com ens recorda Jor-
di Avilés, la Roma de Sèneca de fa 
2.000 anys era “una societat con-
sumista i materialista” com la 
nostra, on la gent “competia per 
superar els altres en honors, en 

posició social, en luxe, en posses-
sions...”. I en aquests afanys i de-
sitjos, angoixats, esmerçaven els 
seus dies. No us sona, tot això? 
També ens ho diu Sèneca: tenim 
por de tot, com mortals, i ho ambi-
cionem tot, com immortals. 

I, tanmateix, faríem bé de tocar 
de peus a terra. Sempre ens falta-
rà temps: “Mai no mancaran mo-
tius, agradables o penosos, de pre-
ocupació: la vida transcorrerà en-
tre quefers; la manca d’ocupaci-
ons mai no serà una realitat, sinó 
sempre un desig”. Al capdavall, “a 
viure se n’ha d’aprendre durant 
tota la vida, i durant tota la vida 
s’ha d’aprendre a morir”. Descan-
seu en pau, amics Jordis.✒

SÈNECA: “LA MANCA 
D’OCUPACIONS MAI NO 
SERÀ UNA REALITAT, 
SINÓ SEMPRE UN 
DESIG”

Aprendre 
a viure 
amb Sèneca

Més dubtes lingüístics 
al voltant de l’Ebola

Un periodista de darrere meu 
es demanava ahir en veu alta: 
“Per què en diem Ebola del 

que a tot el món se’n diu Èbola?” 
I ho deia amb el punt de fatiga de 
qui té la sensació que de vegades 
li allunyen expressament el que és 
correcte del que ell diu.  

Alguna vegada jo també la tinc. 
Segurament seria bo catalanitzar 
més estrangerismes (si més no, els 
més integrats) posant-hi l’accent 
on el posa la intuïció i no la llengua 
d’origen. Seguint, per entendre’ns,  
el model de futbol i no el de víking. 

Però no confonguem tot el món 
amb l’espanyol, que ens aïlla d’un 
món plural. Ebola és pla en anglès, 
agut –no cal ni dir-ho– en francès, 
esdrúixol en italià i, per acabar-ho 
de fer variat, esdrúixol al portuguès 
de Portugal i pla al del Brasil. 

Fer-lo pla no és antiintuïtiu –és 
pronunciar-ho com tabola o com 
carambola– i sembla que s’acosta 
més a la manera com pronuncien 
les llengües africanes el riu del 
Congo que dóna nom al virus. 

Més dubtes. Hi ha consens a fer 
la o oberta, però no a l’hora de de-
cidir si la e i la a s’han de relaxar i 
ser vocals neutres (als dialectes on 
pertoca fer-ho) o han de mantenir 
la tensió [e] i [a], com se sol fer 
amb alguns manlleus. El Termcat 
ho admet tot, i jo ho relaxaria. 

XAVIER 
CERVANTES

L’últim dubte és només gràfic. 
Els mitjans en castellà opten, en 
general, per ébola i els catalans per  
Ebola. L’excepció és La Vanguardia 
en català, que escriu ebola.  

I és que la RAE –a diferència de 
l’IEC– tendeix a minusculitzar les 
malalties que contenen un nom 
propi quan aquest nom propi ja es 
fa servir, aïllat, com a nom comú. 
Al DRAE hi trobo párkinson i al 
Panhispánico fins i tot alzhéimer. 

És un criteri que també segueix  
el Diccionari normatiu valencià. A 
l’ARA no el seguim però podríem 
fer-ho: és bastant defensable. 

I si el lector, quan arriba aquí, 
sospira per un criteri unitari, que 
es consoli comparant els rotatius 
londinencs The Times (ebola) i The 
Independent (Ebola). Normalitat 
no equival a uniformitat. ✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ÉS IMPORTANT NO 
CONFONDRE ‘TOT EL 
MÓN’ AMB L’ESPANYOL. 
EL MÓN DE DEBÒ ÉS 
FORÇA MÉS PLURAL

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Les dones de la... 
LLLUÍS LLACH 
Empúries 

394 pàgines i 20 €                   -/1 
 
[ 2 ] El llindar de l’eternitat 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

1.152 pàgines i 24,90 €          1/5 
 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             2/107 
 
[ 4 ] El lleopard 
JO NESBO 
Proa 

704 pàgines i 21,90 €             -/2 
 
[ 5 ] Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

608 pàgines i 22 €               3/76

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €            1/6 
 
[ 2 ] 300. La història 
ANTONI TORTAJADA 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €            3/6 
 
[ 3 ] Guia dels bolets... 
RAMON PASCUAL 
Rosa dels Vents 

296 pàgines i 25,50 €           6/6 
 
[ 4 ] El gran llibre dels... 
MARC ESTÉVEZ 
Ara Llibres 

240 pàgines i 21,90 €            7/7 
 
[ 5 ] L’endemà 
ISONA PASSOLA 
Ara Llibres 

300 pàgines i 18,90 €             -/6

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 24,90 €          1/5 
 
[ 2 ] Así empieza lo malo 
JAVIER MARÍAS 
Alfaguara 

534 pàgines i 21,50 €            3/4 
 
[ 3 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 

204 pàgines i 12 €              2/112 
 
[ 4 ] Adulterio 
PAULO COELHO 
Planeta 

288 pàgines i 18,50 €            5/7 
 
[ 5 ] Siempre te encontraré 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

496 pàgines i 17,90 €              -/1

[ 1 ] De animales a dioses 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 

496 pàgines i 23,90 €           6/6 
 
[ 2 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 19,90 €         2/20 
 
[ 3 ] ¡Siéntete radiante! 
PILAR BENÍTEZ 
Zenith 

368 pàgines i 16 €                4/19 
 
[ 4 ] Open 
ANDRE AGASSI 
Duomo 

480 pàgines i 19,80 €            3/7 
 
[ 5 ] Aprender a educar 
PEDRO GARCÍA AGUADO 
Grijalbo 

176 pàgines i 14,90 €             8/3


