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Vivim en un món on el que 
compta són els números (so-
bretot per calcular el diner 

que tenim o que ens manca) i les 
imatges, que omplen el nostre lleu-
re a través de les pantalles (les sel-
fies, les sèries, les proeses dels es-
portistes...). Però allò que verdade-
rament ens fa humans, el que ens 
singularitza respecte de les altres 
espècies animals, són les paraules. 
És amb elles i a través d’elles que te-
nim consciència de ser i lliure albir, 
que ens pensem i pensem el món. 
Són les paraules les que essencial-
ment ens fan humans, amb tota la 
seva càrrega ambivalent.  

Perquè, esclar, hi ha bones i males 
paraules. Hi ha molt soroll. En 
aquesta època de postveritat i fake 
news, el filòsof Daniel Gamper surt a 
la recerca de Las mejores palabras, 
premi Anagrama d’assaig. A la recer-
ca d’alguna hipotètica veritat cons-
truïda amb subjectes, verbs i predi-
cats. Per exemple: el món pot ser mi-
llor. Gamper reivindica el valor de la 
paraula, que precisament perquè en 
té, de valor, se la pot devaluar. Callar, 
diu, no és una opció. Com es podria 
educar un nen sense paraules?  

Estem condemnats a parlar 
–amb nosaltres mateixos i amb els 
altres–, a buscar alguna veritat, a 
triar les millors paraules. I a fer-ho 
en comunitat, escoltant i dialogant. 
D’això va l’educació, d’això va la de-
mocràcia. Som éssers socials, comu-
nicatius. De fet, Gamper sosté que la 
paraula només pot ser verdadera-
ment lliure “en captivitat”, en la co-

munitat del poble o la ciutat, de la 
família i l’escola, exercida amb cura, 
respecte i amor. Compartida. 

Quan la democràcia i el combat po-
lític consisteixen a llançar-se parau-
les agressivament, vol dir que alguna 
cosa falla. Gamper enyora la polites-
se dels salons francesos on els philo-
sophes dialogaven enginyosament. 
Quin contrast amb la barroeria i bana-
litat friqui amb què avui tractem les 
paraules als mitjans de comunicació i 
les xarxes socials... També “la publici-
tat i la propaganda les gasten, les vio-
lenten i els falten al respecte”. ¿Quan 

vam començar a perdre la gentilesa, la 
civilitat i la humilitat? ¿Quan vam co-
mençar a perdre el respecte a les pa-
raules? I, davant d’això, davant de la 
degradació de les paraules en la polí-
tica que va del pioner Berlusconi al la-
mentable Trump, “¿com insuflar de 
nou fe en la paraula política lliure?”, 
es pregunta Gamper.  

Respectar les paraules, no abu-
sar-ne, saber callar i escoltar, saber 
discutir, enraonar, no mentir: “Mai 
arribarem a un acord sobre la natu-
ralesa de les millors paraules. Con-
formem-nos, que no és poc, amb sa-
ber identificar col·lectivament les 
pitjors que es posen al servei de la 
dominació”. I no renunciem a par-
lar lliurement: a casa, a l’escola, a 
l’acadèmia, a la premsa. “Les millors 
paraules són les que ens condueixen 
a les millors raons”. Té raó, Gam-
per? Doncs parlem-ne.!

DANIEL GAMPER:  
“LES MILLORS 
PARAULES SÓN LES 
QUE ENS CONDUEIXEN 
A LES MILLORS RAONS”

Bones paraules per 
a un món millor
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No tothom va celebrar 
el gol de l’extrema dreta 

Ara mateix no és fàcil dir si el 
títol d’aquest article parla de 
Vox i la Comunitat de Madrid 

o d’un partit del Mundial de futbol 
que es juga aquests dies. L’esforç 
creixent per visibilitzar la dona po-
tencia tant les terminacions especí-
fiques per al femení que ens pot fer 
oblidar que no sempre són possibles. 
Té tot el sentit parlar d’una portera, 
una davantera, una entrenadora o 
una àrbitra. En canvi, hem de dir la 
lateral, la central, la interior, la vo-
lant o la lliure, perquè deriven 
d’adjectius d’una sola terminació. 
I també hem de dir una extrem o 
una mig, perquè encara que com a 
adjectius extrem i mig tinguin ter-
minació femenina (extrema i mitja), 
aquí són substantius i deriven del 
nom d’una zona del camp, que no-
més pot ser masculí.  

No és tan fàcil saber si hem de 
parlar d’una extrem dret o d’una ex-
trem dreta. Tot depèn de si l’adjec-
tiu l’afegim a extrem quan encara 
vol dir només una posició del camp 
o quan ja és el nom d’una jugadora. 
Sembla que la tendència més gene-
ral, i la que aconsella la RAE per al 
castellà, és una extrem dreta però 
una extrem dret és també possible. 

Molt en la seva línia, el DIEC2 en-
cara no preveu que en futbol i altres 
esports extrem sigui el nom d’una ju-
gadora. Per contra, el GDLC sí que ho 

recull i especifica que la forma feme-
nina és extrem. La possibilitat que els 
noms que reben els jugadors segons 
la seva posició al camp tinguin gène-
re femení –al marge de si això es tra-
dueix o no en una terminació especí-
fica– genera curioses asimetries. El 
DIEC2 avala l’existència de les da-
vanteres i les defenses però no –com 
ja hem dit– de les extrems. Les for-
mes mig, interior i volant ni tan sols 
les entra com a nom de jugador. En 
canvi, al GDLC, on sí que hi ha les ex-
trems, només hi trobem interior com 
a nom de jugador masculí. 

Esperem que aquest Mundial i 
la creixent importància del futbol 
femení posi les piles als nostres le-
xicògrafs. Mantenir els diccionaris 
impermeables a l’avanç de les dones 
en l’esport professional sí que seria 
un gol de l’extrema dreta.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EL DIEC2 NO PREVEU 
QUE EN FUTBOL 
I ALTRES ESPORTS 
‘EXTREM’ SIGUI EL 
NOM D’UNA JUGADORA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !          1/15 
 
[ 2 ] Canto jo i la muntanya... 
IRENE SOLÀ 
Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !             2/5 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar amb 
les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         4/37 
 
[ 4 ] El millor d’anar és tornar 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
233 pàgines i 17,90!           7/12 
 
[ 5 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !          5/18 

[ 1 ] Capitalisme i 
democràcia 1756-1848 
JOSEP FONTANA / Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                   1/5 
 
[ 2] La història viscuda 
JOAN B. CULLA 
Pòrtic 
416  pàgines i 19,90 !            5/6 
 
[ 3 ] Els homes clàssics 
A. GALCERAN I P. PARDO  
Random House Mondadori   
208 pàgines i 17,90 !            –/3 
 
[ 4 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
104 pàgines i 17,50 !          2/13 
 
[ 5] Josep Pla: sis amics... 
XAVIER FEBRÉS 
Empúries 
200 pàgines i 18,49 !            –/3 

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Bienvenida al club 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 
480 pàgines i 18,90 !             –/1 
 
[ 3 ] Los crímenes de Alicia 
GUILLERMO MARTÍNEZ 
Destino 
336 pàgines i 20,50 !         –/18 
 
[ 3 ] Largo pétalo de mar  
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !            1/4 
 
[ 4 ] Serotonina 
Michel Houellebecq  
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !         –/22 
 
[ 5 ] La hija de la española 
Karina Sainz Borgo 
Lumen 
200 pàgines i 18,90 !          –/14

[ 1 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !          1/10 
 
[ 2 ] Discurso a la nación... 
RAMÓN COTARELO 
Ara Llibres 
152 pàgines i 16,50 !          6/16 
 
[ 3 ] Capitalismo y demo-
cracia 1756-1848 
JOSEP FONTANA / Crítica 
200 pàgines i 22 ! 10/5 
 
[ 4 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidos 
320 pàgines i 17 !                3/14 
 
[ 5 ] ...Yahí lo dejo 
GONZALO BOYE 
Roca 
224 pàgines i 15,90 !          2/12


