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Es diu Ernest Costa i Savoia. No 
és algú conegut del gran públic. 
Ho hauria de ser. És d’aquells 

personatges que combina saviesa i 
activisme. Fotògraf de professió, ha 
acabat esdevenint etnògraf i natura-
lista, a més de bon coneixedor de la 
llengua. El seu lema podria ser el 
d’Òmnium: “Llengua, cultura, país”. 
Potser el concepte que més relliga to-
ta la seva obra i trajectòria –té una de-
sena de llibres publicats– és el de pai-
satge, que ho inclou una mica tot: tant 
la natura com la petjada de l’ésser hu-
mà, des dels arbres monumentals fins 
a la toponímia. “Amb la seva actuació, 
l’home afaiçona el territori i els pai-
satges i, al seu torn, aquests determi-
nen l’home”, escriu. O, dit d’una al-
tra manera: “En poques ocasions ens 
podem referir a territoris o paisatges 
naturals. La majoria són humanit-
zats”. Per això tenen noms. 

Reivindico ara i aquí la figura d’Er-
nest Costa (Bescanó, 1940) perquè 
l’Editorial Gavarres, per iniciativa de 
David Pujol, ha publicat Parlat i es-
crit, una miscel·lània de textos disper-
sos –conferències, pròlegs, articles– i 
perquè el Museu Darder de Banyoles 
li dedicarà aviat una exposició en oca-
sió del seu vuitantè aniversari, Ernest 
Costa, notari del territori. Un títol que 
enllaça amb aquella idea de Josep Pla 
quan deia que el paisatge de l’Empor-
dà, tan parcel·lat, l’havien fet els no-
taris. Sí, esclar: qualsevol pam de ter-
ra té un propietari, però en canvi el 
paisatge és de tots, és un bé comú. Per 
estimar-lo i protegir-lo no cal posse-
ir-lo. Aquesta és la manera de fer de 

l’Ernest Costa. “El paisatge no el po-
dem posseir. Per això és tan terrible 
destruir-lo. Quan ho fem possible-
ment estiguem destruint la relació 
més autèntica que mantenim amb el 
món”, explica el filòsof italià Giorgio 
Agamben. 

Excursionista, viatger, lector, fotò-
graf, ha transitat tots els camins, com 
“un ocell de bosc”. Així es defineix. I 
ho ha explicat i ho segueix explicant 
per tots els mitjans: escrivint, fotogra-
fiant, xerrant, fent exposicions... A di-
ferència dels totòlegs tertulians, ell sí 
que sap de tot, sobretot d’allí on ve-
nim, de la memòria rural i natural. In-
tueixo que una tertúlia amb ell pot ser 
infinita. El vell Narcís Mayolas, veí de 
Fontcoberta, un poble a tocar de l’es-

tany de Banyoles, abans de morir un 
dia li va dir: “Per ser pobre, poc s’ha de 
trebaiar tant”. M’imagino que la vida 
de l’Ernest ha consistit a fer exacta-
ment el contrari: no ha parat de treba-
iar (i de gaudir treballant), tot i que no 
crec que hagi sortit gaire de pobre. Els 
del ram de la lletra i el periodisme ja 
ho sabem, això. I encara més els que, 
com l’Ernest, no fan fàstics a la cultu-
ra popular, al contrari. 

A Parlat i escrit hi surten totes les 
seves fílies. I alguna fòbia. Hi conta 
històries de quan la gent anava a la ve-
rema al Rosselló, de les trementinai-
res (en va conèixer una de les últimes, 
la Sofia d’Ossera, a la vall de la Vansa), 
dels pastors transhumants, de la in-
dústria del fred dels pous de glaç, dels 
carboners... Inquiet i curiós, bon con-
versador, els seus són textos cami-
nats, a la manera d’Espinàs, i cuinats 
a foc lent; sovint concebuts a través de 
llargues passejades acompanyat dels 
protagonistes i de pacients sobretau-
les a la vora del foc. Tot ho apunta en 
unes llibretes de butxaca que sempre 
porta al damunt. A tocar dels 80, in-
cansable, segueix fent feina, alhora ar-
relat i bellugadís. “Naturalment, tenir 
arrels no vol dir romandre palplantats 
en un punt i cloure’ns al món –diu–. 
Això seria un localisme estèril que no 
duria enlloc. Molt al contrari, les ar-
rels han de servir-nos de fonaments 
per enfilar-nos com una carbassera”. 
Llegir-lo és enfilar-se amb ell, pene-
trar en el seu món de memòria viva, en 
aquells paisatges humanitzats que ha 
fet seus, dolorosament i amorosa-
ment seus. !
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“L’obsessió de Bryant per 
Jordan era molt cridanera”

El títol del tast es refereix a l’ob-
sessió del malaguanyat Kobe 
Bryant per igualar els rècords 

de Michael Jordan. Però ¿una ob-
sessió pot ser cridanera? Última-
ment els mitjans van plens de crida-
ners i cridaneres que fan mal a l’ore-
lla (valgui la redundància). T’hi pots 
trobar que és cridanera la declara-
ció d’un polític, una dimissió, una 
fotografia, una idea... O que és crida-
ner un frau econòmic, un missatge, 
un aspecte de la realitat... En tots 
aquests casos, si ho traduíssim al 
castellà i convertíssim el cridaner 
en llamativo la frase funcionaria en 
la llengua de Cervantes. 

El problema és que cridaner té un 
significat molt més restringit que 
llamativo. Mentre que llamativo es 
pot aplicar a qualsevol cosa que cri-
di l’atenció, cridaner només es pot 

dir d’algú que crida molt i d’un color 
molt viu. Tots dos sentits permeten 
ser expandits, però la idea d’un so 
fort que impacta l’orella o d’alguna 
cosa llampant o virolada que impac-
ta els ulls hi ha de ser. I és evident 
que no hi és en totes les coses sus-
ceptibles de cridar l’atenció. 

Tot el que té color o fa soroll po-
dem arribar a dir que és cridaner, 
però els conceptes abstractes o els 
estats mentals, com l’obsessió de 
Kobe Bryant per Michael Jordan, 
no ho poden ser mai i, en canvi, sí 

que poden ser llamativos. De fet, 
cridaner té un sentit més proper a 
chillón que a llamativo, i igual que 
no diríem que un frau econòmic o 
l’actitud d’un polític són chillones 
tampoc podem dir que són crida-
ners. El mal és que el traductor de 
Google tradueix cridaner per llama-
tivo i llamativo per cridaner i, alho-
ra que facilita la feina, esgarria la 
llengua. I en la majoria de mitjans 
catalans s’utilitza molt més del que 
els lingüistes desitjaríem.  

Què hem de dir, doncs? En alguns 
casos ens poden anar bé adjectius de 
sentit més ampli com ara impactant, 
sorprenent, xocant, etc. Però la solu-
ció més ajustada és la perífrasi crida 
l’atenció: “La seva obsessió per Mi-
chael Jordan crida (molt) l’atenció”, 
“El canvi d’actitud de Pedro Sán-
chez crida l’atenció”, etc. !

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

‘CRIDANER’ TÉ MÉS EL 
SENTIT DE ‘CHILLÓN’ 
QUE EL DE ‘LLAMATIVO’, 
PERÒ EL TRADUCTOR 
DE GOOGLE NO HO SAP

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IIRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/38 
 
[ 2 ] Gina 
MARIA CLIMENT   
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !           1/15 
 
[ 3 ]  Els impostors 
PILAR ROMERA  
Columna 
336 pàgines i 19,50 !          4/21 
 
[ 4 ] 1793. 
El llop i el vigilant 
NIKLAS NATT OCH DAG / Proa 
424 pàgines i 20 !               6/21 
 
[ 5 ] Si aquest carrer  
fos meu 
STEFANIE KREMSER / Edicions 1984 
256 pàgines i 18,50 !               -/2

[ 1 ] Persistim 
GEMMA AGUILERA I JORDI TURULL 
Columna 
256 pàgines i 15,90 !           2/10 
 
[ 2 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !          1/14 
 
[ 3 ] Un dels nostres 
TONI CRUANYES 
Pòrtic 
232 pàgines i 17,90 !              -/2 
 
[ 4 ] Atles d’història... 
M. FORCANO I V. HURTADO 
Rafel Dalmau 
206 pàgines i 25 !                   3/8 
 
[ 5 ] Bocaccio 
TONI VALL  
Columna 
292 pàgines i 20 !                    -/2

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !          1/12  
 
[ 2 ] 1793 
NIKLAS NATT OCH DAG 
Salamandra 
432 pàgines i 20 !                  8/2  
 
[ 3 ] Lluvia fina 
LUIS LANDERO  
Tusquets 
272 pàgines i 19 !                 -/48  
 
[ 4 ] Todo esto existe 
ÍÑIGO REDONDO 
Literatura Random House 
400 pàgines i 19,90 !             -/3 
 
[ 5 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !         2/60  

[ 1 ] Si puede,  
no vaya al médico 
ANTONIO SITGES-SERRA / Debate 
320 pàgines i 18,90 !             3/2 
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !             2/7 
 
[ 3 ] Una teoría de la  
democracia compleja 
DANIEL INNERARITY / G. Gutenberg 
448 pàgines i 21,50 !           5/2 
 
[ 4 ] El poder de  
confiar en ti 
CURRO CAÑETE / Planeta 
300 pàgines i 16,90 !         1/45  
 
[ 5 ] Gran historia visual  
de la filosofía 
MASATO TANAKA / Blackie Books 
360 pàgines i 21,50 !           -/1


