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Através d’Itàlia ens arriba una 
antologia poètica bilingüe 
d’Antoni Vidal Ferrando. Di-

etro le ali che fuggono (ed. Sentieri 
Meridiani) és un recorregut pano-
ràmic, de tot just trenta poemes, 
per la trajectòria de l’autor de San-
tanyí, del qual, a més, El Gall Editor 
acaba de publicar en un sol volum 
les seves tres novel·les sota el títol 
Cicle d’Almandaia, amb una intro-
ducció també amb regust italià a 
càrrec de Lucia Pietrelli. 

Vidal Ferrando és memòria 
col·lectiva i clara humanitat. El 
“sol i la sal d’aquests versos nòma-
des”, tal com me’ls presenta en 
l’exemplar que m’ha fet arribar, 
condensen aquesta seva doble 
condició d’home que recorda i es-
tima, i que així es construeix en 
l’escriptura. El seu paisatge litera-
ri, tan mallorquí (el sol) i tan in-
terior (la sal), fet de paisatges i lec-
tures, d’històries i mites, es va 
desplegant amb tendresa i esforç. 
“Cada vespre, sota la lluna amb ci-
catriu dels teus versos, esdeveni-
es l’ésser humà que es reconeix en 
el dolor”, es descriu a Soledat, dins 
el llibre El batec de les pedres 
(1996), en què també relata el nai-
xement de l’escriptura en l’alba 
dels temps: “L’home era així, in-
dòmit, èpic, naïf. I, un dia, es va 
sotmetre a una experiència brutal: 
explicar l’ésser. I invocà el vent, la 
claror súbita, malva-rosa d’un àn-
gel, traçà el primer gargot”. 

Però comencem pel seu princi-
pi. El 1986, a El brell dels jorns, es 

mostrava: “Em vaig fer home, con-
trastat, absurd. / L’anonimat, dos 
fills, treball de mestre, / compte 
corrent contra corrent, perfil / 
dissimulat darrere la ciència”. I 
declarava: “Estim la vida, el vent, 
encendre el foc, / les sardonaies, 
les paraules tendres...” El 1988, a 
A l’alba lila dels alocs, s’hi reafir-
mava: “[...] I envelliré parlant-vos 
/ de meravelles, del que estim, 
enigmes, / somnis, fracassos. Al-

tra cosa no / anhel, car, de tots els 
plaers, l’amor / és el confí i el mot 
és el miracle”. 

Dos anys després, en les Cartes 
a Lady Hamilton, penetrava en les 
“subtils maneres de gosar i de no 
gosar”. I deia: “[...] Darrere els di-
es / no hi ha més que el recer d’un 
atzucac / i la petita rada de les úl-
times / preguntes”. Fem un salt 
fins al 2004: “Les paraules són 
cérvoles que fugen de la mort. / 
Tenen fred i s’enduen la tarda dins 
dels ulls” (Solstici, dins de Cap de 
cantó). I acabem el viatge quan, 
vestit d’Oracle, al llibre Gebre als 
vidres ens explica el final de tot 
plegat: “En haver fet l’amor vos 
buidaran els ulls / i colliran cire-
res pels animals salvatges”.✒

“DE TOTS ELS PLAERS, 
L’AMOR ÉS EL CONFÍ  
I EL MOT ÉS EL 
MIRACLE”, DIU ANTONI 
VIDAL FERRANDO

Subtils maneres de 
gosar i de no gosar
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El pas del ‘drone’ al dron: 
un exemple d’integració

Drone (pronunciat droun, amb 
la o que pot ser vocal neutra) 
és, en anglès, el verb que des-

criu el brogit greu i monòton que 
fan alguns insectes quan volen. 
Com a nom significa abellot (i algú 
que viu de l’esforç dels altres). I 
també, d’uns anys ençà, aeronau no 
tripulada i sovint teledirigida. És 
en aquest sentit que el català i mol-
tes altres llengües l’han manllevat. 

Perquè un estrangerisme s’inte-
gri a la llengua (sovint no ho fa) cal 
un procés d’adaptació. D’entrada 
fonètic –diem dròn (amb r catala-
na)– i, en la mesura que es percep 
que el terme és i serà necessari, 
com és el cas, també gràfic: passem 
de la cursiva a la rodona.  

Mentre s’escriu en cursiva, no 
passa res si no es pronuncia com 
es llegiria en català. Però, quan 

passem a la rodona, sembla més 
normalitzador –menys excepcio-
nal– que l’escriptura s’avingui 
amb la pronúncia. Escriure’l en 
rodona el fa català i, si és català, 
esperem que es comporti com 
qualsevol paraula catalana i no 
resulti ortogràficament anòmal.  

El català tendeix més a adaptar 
ortogràficament els estrangeris-
mes que algunes llengües veïnes.  
Quan Fabra decideix escriure  
futbol o esport (i no football i sport, 
com el francès o l’italià) inaugura 

una tradició –més paral·lela a la 
del castellà o el portuguès– que fa 
que avui escriguem, per exemple, 
bodi, estrès, escúter, fúting, bàsquet, 
magazín, xip o xou. 

Tendeix vol dir que no ho fa sem-
pre. Escrivim, per exemple, blues, 
boom, croissant, rock, whisky o 
zoom. En tot cas, els estrangeris-
mes que, tot i no estar adaptats or-
togràficament, són prou comuns 
per escriure’ls en rodona (és el cas 
de tots els d’aquest paràgraf) són 
més l’excepció que la norma.  

Tenint això al cap i constatant 
que el drone és aquí per quedar-
s’hi, l’ARA (entre altres grans mit-
jans) ha decidit adaptar-lo orto-
gràficament i escriure’l en rodona. 
Escriure dron i drons. És un pas 
que, per ara, el Termcat no ha fet 
però que segurament farà aviat.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

EL CATALÀ TENDEIX 
MÉS A ADAPTAR 
ORTOGRÀFICAMENT 
ELS MANLLEUS QUE 
EL FRANCÈS O L’ITALIÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Planeta 

350 pàgines i 21,50 €          1/15 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 16 €             8/140 
 
[ 3 ] El món blau 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,95 €           3/11 
 
[ 4 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

352 pàgines i 20,50 €         2/16 
 
[ 5 ] El domador de lleons 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 

400 pàgines i 19,90 €           4/4

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

224 pàgines i 16,90 €          1/39 
 
[ 2 ] Una nena catalana... 
MERCÈ SANZ CASTELLS 
Claret 

120 pàgines i 12,50 €            3/6 
 
[ 3 ] Destrossa aquest... 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €            4/31 
 
[ 4 ] La resistència íntima 
JOSEP MARIA ESQUIROL 
Quaderns Crema 

172 pàgines i 14 €                 9/11 
 
[ 5 ] Les ulleres de la...  
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €         2/63

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ]  El amante japonés 
IISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 

350 pàgines i 21,90 €             -/1 
 
[ 2 ] La Templanza 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 

530 pàgines i 21,90 €         2/10 
 
[ 3 ] Algo tan sencillo... 
BLUE JEANS 
Planeta 

540 pàgines i 18,90 €             -/1 
 
[ 4 ] El domador de leones 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 

400 pàgines i 20 €                 3/5 
 
[ 5 ] El mundo azul 
ALBERT ESPINOSA 
Plaza & Janés 

208 pàgines i 15,90 €          4/11

[ 1 ] La digestión es la... 
GIULIA ENDERS 
Urano 

316 pàgines i 15 €              10/10 
 
[ 2 ] Atracón a mano... 
ROBIN FOOD 
Grijalbo ilustrado 

260 pàgines i 21,90 €             -/4 
 
[ 3 ] De lo peor, lo mejor 
AURONPLAY 
Martínez Roca 

160 pàgines i 9,95 €            2/13 
 
[ 4] Final de partida 
ANA ROMERO 
La Esfera de los Libros 

352 pàgines i 22,90 €            1/6 
 
[ 5 ] La música en el... 
JOHN ELIOT GARDINER 
Acantilado 

928 pàgines i 44 €                   -/2


