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Després del Resum de litera-
tura grega, arriba el Resum 
de literatura llatina. Euse-

bi Ayensa i Edicions Cal·lígraf 
completen així la recuperació de 
les lliçons donades per Carles Ri-
ba, entre el 1916 i el 1924, a l’Es-
cola Superior de Bibliotecàries. 
Eren els anys en què la Mancomu-
nitat aspirava a fer un país més 
culte. La cultura, i més concreta-
ment les biblioteques, agafaven el 
rol del que ara en diríem una es-
tructura d’estat. Riba, com tants 
altres intel·lectuals joves enqua-
drats en el catalanisme noucentis-
ta, es va sumar a l’aventura. 
Aquest 2015 recordem precisa-
ment aquella empenta cultural ce-
lebrant l’Any de les Biblioteques. 

Com l’anterior, el llibre té la 
gràcia de ser una síntesi d’alçada. 
A més de la seva reconeguda talla 
com a hel·lenista, Riba va ser un 
gran llatinista: amb només 16 
anys, en el seu primer curs univer-
sitari ja va traduir les Bucòliques 
de Virgili. En aquesta obra de sín-
tesi publicada per primer cop fa 
vuitanta-sis anys repassa planera-
ment els autors i períodes clau. 
Llegir-lo és com sobrevolar, de la 
mà d’un pilot expert, el paisatge 
secular de la Roma clàssica culta. 
Un pilot alhora precís i distès, di-
dàctic i suggerent. 

En l’arrencada del viatge, natu-
ralment remarca com els autors 
llatins van veure de la saba grega: 
“En la Grècia vençuda i mísera els 
romans veieren que el saber i la re-

alització de la bellesa perduraven 
amb més força de domini superior 
a la de la política i les armes”. Avi-
at els joves romans van veure “en 
el viatge a Grècia el coronament 
indispensable de la seva instruc-
ció”. És brillant la comparació en-
tre els genis romà i grec. El primer, 
“reflexiu, utilitari i lent”; el segon, 
“imaginatiu, idealista i àgil”. ¿Es 
pot dir més en tan poc? 

A partir d’aquí, en poques líni-
es dóna les claus per entrar a ca-
da període i autor. “El segle de Cè-
sar” és “l’època de les personali-
tats literàries més acusades i més 
inquietes”, quan la cultura “entra 
en tota l’amplada del corrent 
hel·lènic”. A Ciceró, “la ment sens 
dubte més representativa” i el 
gran modelador de la llengua llati-

na, el defineix senzillament com 
“un home d’estudi i un artista”, 
autor d’una prosa “clara, rica i ar-
dida, plena de fuga i d’harmonia 
sonora”. Que bé que sona, oi? 

I què ens diu del període d’Au-
gust? És “l’edat d’or de la literatu-
ra llatina”, “el segle dels poetes: 
ells fan el balanç de la glòria de Ro-
ma i proclamen al món la seva mis-
sió”. Comença amb Virgili, que, 
d’una banda, “diu la tendresa dels 
camps en les deu Èglogues o Bucò-
liques” i, de l’altra, “canta la pre-
destinació de Roma en un gran po-
ema èpic: l’Eneida”. Segueix amb 
Horaci, “moralista epicuri” i “mei-
tat de l’ànima” de Virgili. I acaba 
amb Ovidi, “el poeta de la societat 
ociosa i refinada dels darrers 
temps d’August”, al qual “els ver-
sos li rajaven sense adonar-se’n”. 

I així fins al final. Tot substància, 
cada paraula al seu lloc, res hi sobra 
ni hi falta. Una petita gran invitació 
als clàssics llatins de la mà del mes-
tre Riba, amb el complement d’una 
antologia de fragments de textos a 
cura d’Ayensa.✒
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“Caixa número 10, siuplau..., 
caixa número 3, siuplau...”

Cada dia, de 10 del matí a 10 del 
vespre, des de fa anys, una 
veu gravada, embafadorament 

amable, mobilitza amb aquesta 
cantarella milers de catalans que 
fan cua a les caixes de l’empresa 
líder en hipermercats del país. Els 
clients, amb els carros plens, se 
l’escolten amb una barreja d’esto-
ïcisme i indiferència. La majoria 
no senten el català prou seu per 
immutar-se; la resta pensen: “Si ho 
diu en català, encara gràcies”.  

Si la gent diu sisplau i l’IEC no 
baixa del si us plau, l’híbrid era 
qüestió de temps. De temps i de 
dificultats articulatòries. Sembla 
que vegi la noia enregistrant-ho.  
“Vanessa, que la u se senti!” La u se 
sent però una essa es perd pel camí. 
“Ho repetim?” “Vols dir? Per fi has 
dit la u, i t’ha quedat tan dolç!”    

Si la sentís Joan Solà s’encendria. 
Me’l puc imaginar armant un sarau 
considerable. Però ell sabria, com 
sé jo, que bona part de la culpa la 
té la infundada resistència de la 
norma a reflectir en l’escriptura 
una forma ben real en la llengua. 

Sisplau, com esclar, té il·lustres 
detractors. Argumenten que, si 
només es tracta d’escriure el que 
diem, també hauríem d’escriure 
boranit o justalafusta. Hi veuen un 
obrir la porta a la relaxació fonèti-
ca, a la deformació del llenguatge: 

una innovació que no aporta res i 
sembra el desconcert.  

Però no es tracta pas d’escriure 
el que diem sinó de diferenciar 
entre dues formes –ells en dirien: 
la ben pronunciada i la mal pro-
nunciada– que han passat de ser   
dues pronúncies d’una mateixa 
paraula a ser dues paraules.  

No ens cal boranit perquè no-
més vol dir bona nit, i perquè si 
s’hagués aglutinat la o sonaria u. 
I el mateix diria de justalafusta (la 
primera u no pot canviar de tim-
bre però es manté tònica). Ens cal 
sisplau perquè no vol dir si us plau 
i ens cal esclar perquè no vol dir 
és clar, igual com un dia potser va 
deixar de voler dir pot ser. El feno-
men és alhora fonètic i semàntic: 
d’aglutinació i de lexicalització. 
¿Tant costa d’entendre? ✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO FICCIÓ 
CATALÀ 

[ 1 ] Un any i mig 
SSÍLVIA SOLER 
Columna 

420 pàgines i 14 €                   1/3 
 
[ 2 ] L’àguila negra 
JOAN CARRERAS 
Proa 
358 pàgines i 21,50 €            4/2 
 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             3/127 
 
[ 4 ] També això passarà 
MILENA BUSQUETS 
Amsterdam 
176 pàgines i 16,06 €             2/7 
 
[ 5 ] La llei dels justos 
CHUFO LLORÉNS 
Rosa dels vents 
1.120 pàgines i 22,90 €          -/2

[ 1 ] Una hisenda a la... 
JOAN IGLESIAS CAPELLAS 
Angle 

216 pàgines i 16 €                    1/5 
 
[ 2 ] Raó i emoció 
FERRAN SALMURRI 
RBA-La magrana 

176 pàgines i 12 €                   2/5 
 
[ 3 ] Les incerteses 
JAUME CABRÉ 
Proa 

188 pàgines i 18 €                   3/4 
  
[ 4 ] El bilingüisme mata 
PAU VIDAL 
Pòrtic 

248 pàgines i 18 €                   5/7 
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVALNOAH HARARI 
Edicions 62 

608 pàgines i 23,90 €        7/26

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

FICCIÓ NO FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Blitz 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 

168 pàgines i 16,90 €             1/4 
 
[ 2 ] Cincuenta sombras (2) 
E.L. JAMES 
DeBolsillo 

544 pàgines i 9,95 €              3/7 
 
[ 3 ] También esto pasará 
MILENA BUSQUETS 
Anagrama 

176 pàgines i 16,90 €             2/7 
 
[ 4 ] La ley de los justos 
CHUFO LLORÉNS 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 22,90 €         3/6 
 
[ 5 ] Cincuenta sombras (3) 
E.L. JAMES 
DeBolsillo 

544 pàgines i 9,95 €              7/7

[ 1 ] Masterchef junior 
RTVE MASTERCHEF 
Temas de Hoy 

152 pàgines i 14,21 €            1/14 
 
[ 2 ] Matar a Franco 
ANTONI BATISTA 
Debate 

240 pàgines i 21,90 €             -/3 
 
[ 3 ] En familia con... 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €         3/17 
 
[4] El francotirador 
CHRIS KYLE 
Crítica 

336 pàgines i 18,90 €            6/6 
 
[ 5 ] El hambre 
MARTÍN CAPARRÓS 
Anagrama 

624 pàgines i 24,90 €           9/5


