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Molt abans que el coronavirus 
buidés de vida els carrers de 
Nova York, Ponç Pons hi va 

viatjar convidat a fer un recital. Par-
lem de fa més d’una dècada. Però no 
hi va anar sol. Va anar-hi acompa-
nyat de la seva parella de tota la vida, 
na Roser –fins aquí tot normal: s’es-
timen molt–. Ara bé, atenció! Tam-
bé se’n va endur l’illa de Menorca. 
Tota sencera. Ho heu llegit bé. No se 
sap com, però sí. Ben empaquetada, 
i cap a l’avió. Afortunadament, la 
vida és plena de misteris, oi?  

I, ben pensat, és prou normal que 
carregués amb l’illa, perquè també 
se l’estima molt. Per què l’havia de 
deixar? Així, doncs, per Manhattan, 
per Central Park, al Met o al Gug-
genheim, a l’Empire State Building, 
pels carrers nevats, per Chinatown, 
Ponç Pons sempre anava ben acom-
panyat per na Roser, els ullastres, el 
Toro, Macaret, els moixos de sa Fi-
guera Verda i per un Alaior conver-
tit en Alayork, ¿capital dels Estats 
Units de Menorca? 

Tot això ens ho explica a Els 
ullastres de Manhattan (Quaderns 
Crema), una passejada molt perso-
nal per aquesta ciutat-illa de la mà 
d’un illòman enyorat. Un Ponç Pons 
que a cada pas no aconsegueix, per-
què no ho pretén, esclar, desfer-se 
del doble bagatge que sempre 
l’acompanya: la seva identitat me-
norquina i les seves amistats literà-
ries. “Estic fet de literatura”, diu. 
Tant és així, que el dietari de l’esta-
da, per exorcitzar l’enyorança, apa-
reix intercalat, fragment a frag-
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Més precisions sobre 
termes de la pandèmia

En un canvi habitual en el pro-
cés de normalització d’un ter-
me, l’ARA passarà de Covid-19 

a covid-19. Igual que vam passar de 
SIDA a sida (i no a Sida), sembla que 
covid-19 és la forma més adequada. 
Pel que fa al gènere, ja vam explicar en 
l’últim tast per quines raons en la in-
formació general –tal com fan la majo-
ria de mitjans– utilitzem covid-19 tant 
per a la malaltia com per al virus, i ens 
decantem pel masculí quan els dos 
sentits són possibles. En els articles 
científics, en canvi, es manté el nom 
oficial del virus: (el) SARS-CoV-2. 

Un vell dilema que ara ressorgeix 
afecta l’ús d’encomanar i contagiar. 
D’una banda, encomanar és –o era– la 
forma més viva col·loquialment i la 
que no compartim amb el castellà. De 
l’altra, contagiar és més versàtil sin-
tàcticament i més específic semànti-

cament. Podem dir  “S’ha contagiat 
ara”, “S’ha contagiat de sida” o “M’ha 
contagiat”. Tres frases que no funci-
onen amb encomanar. Però el fet que 
contagiar sigui sovint preferible en re-
gistre informatiu –millor parlar de 
contagiats que d’encomanats– no ens 
hauria d’impedir preferir i potenciar 
encomanar en l’ús col·loquial. 

Un lector em pregunta si parlar de 
pandèmia global o mundial no és re-
dundant. Els experts diuen que no. 
Una epidèmia passa a ser pandèmia 
per una decisió de l’OMS que té en 

compte la seva extensió i el nombre 
de casos. No cal que afecti tot el món. 
Alguns tampoc tenen clar si una qua-
rantena pot ser de 14 dies. Sí segons el 
DIEC2, que la defineix com a “espai 
de temps” que ha d’estar aïllat el pos-
sible portador d’una malaltia conta-
giosa. Diu “espai de temps” i no pas, 
com el GDLC, “aïllament de quaran-
ta dies”, un ús antic que ara ja només 
té valor etimològic. 

Finalment, preciso els sentits de 
contenció, mitigació i traçabilitat. La 
contenció intenta trencar la trans-
missió d’un virus detectant-ne els 
contagiats i els seus contactes i aï-
llant-los. La mitigació només en pre-
tén reduir l’impacte sanitari, social 
i econòmic. I es passa de l’una a l’al-
tra quan es perd la traçabilitat: la ca-
pacitat d’identificar l’origen, l’evolu-
ció i la localització d’una infecció.!
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PONÇ PONS:  
“NOVA YORK ÉS 
ESPECTACULAR, PERÒ 
JO NO SABRIA VIURE 
EN UN ESPECTACLE” 

es/ i després descansà, tranquil i 
satisfet,/ jagut sota un ullastre”. 

“Jo aquí em sent més menorquí 
que mai”, escriu l’autor després de 
reivindicar una mediterraneïtat feta 
del “paganisme de les platges assole-
llades” i de “l’àcrata alegria vital del 
sud”. Es defineix, seguint Tzvetan 
Todorov, com un viatger “impressio-
nista que s’interessa pel paisatge, els 
éssers humans i sobretot la cultura”. 
Un viatger que no pot parar d’escriu-
re –“els dies escrits són més viscuts”– 
i a qui, quan una dependenta els pre-
gunta si “¿son españoles?”, ell li res-
pon, irònic, “creo que sí”, i es posa a 
ratllar en menorquí amb na Roser. 

I alhora que no es desfà ni un mo-
ment de la seva ànima menorquina, 
la reivindica oberta al món: 
“M’agrada la diversitat, la varietat, 
la diferència”. Què és, Nova York, si-
nó fusió multicultural? I mentre ca-
mina, el seu cap va recordant els au-
tors de les lletres nord-americanes 
que l’han influït, entre els quals 
Thoreau com el més destacat: “Ad-
mir tot el que de bo ha fet aquest pa-
ís i té d’especial aquesta ciutat, pe-
rò jo sóc mediterrani, d’illa petita, 
i escric entre Thoreau i els grecs”.  

En fi, “Nova York és espectacular, 
però jo no sabria viure dins un es-
pectacle”, es confessa. I acaba: “Jo et 
salut, Nova York,/ pàtria dels immi-
grants,/ llar oberta, sopluig,/ far de 
terra promesa./ He intentat tradu-
ir/ l’emoció d’habitar/ (¿són gegants 
o molins?)/ el teu fondo skyline/ i 
salvar-me vitenc/ de l’enyor verse-
jant/ la història de Menorca”.!

ment, amb un llarg poema sobre la 
història de Menorca des dels inicis 
dels inicis: “Déu estava tot sol,/ no 
tenia companys,/ amics ni cone-
guts./ Fart de l’eternitat/ avorrida 
i tediosa,/ va fer el món en sis di-


