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Aimitació del Hans Castorp 
de La muntanya màgica de 
Thomas Mann, en el qual es-

tà inspirat, Jan Castres és un ésser 
insegur, pretensiós, influenciable, 
emotiu... També és un roí mentider 
que enganya i s’autoenganya. Li 
falta, potser, l’avidesa de coneixe-
ment del seu model alemany, més 
refinat. La part filosòfica, diguem-
ne. Així és, en tot cas, el protagonis-
ta de Rossinyol que vas a França 
(Trailita Edicions), la nova novel·la 
gràfica de Lluís Juste de Nin, amb 
la qual l’autor segueix completant 
la seva gran crònica –ja porta set-
ze volums– de la història contem-
porània de Catalunya. Aquesta ve-
gada fa una excursió europea als 
escenaris de la Primera Guerra 
Mundial, fugint, doncs, de la neu-
tralitat espanyola. Fa girar la tra-
ma al voltant d’aquest diletant, fill 
de casa bona, que s’acaba trobant a 
les trinxeres de Charleroi, a la 
frontera franco-belga, on es va pro-
duir el primer gran xoc bèl·lic de la 
mortífera contesa (1914-1918).     

Mann acaba la seva gran obra 
sense concretar si el seu singular 
personatge mor o sobreviu a Char-
leroi. A l’escriptor alemany sens 
dubte li queia més aviat antipàtic el 
seu protagonista, per això li era in-
diferent quin fos el seu destí. A Jus-
te de Nin aquest final ambigu li 
serveix de pretext per inventar 
una ficció: fa sobreviure Jan Cas-
tres de l’infern de Charleroi, i el si-
tua tot seguit al París de la guerra, 
en una pensió benestant, la Duri-
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Els tests que també 
s’assemblen a les olles

Un lector em pregunta si en po-
dem dir testos de les proves 
diagnòstiques que tanta falta 

ens fan aquests dies. Ell considera 
que “els testos” són només els vasos 
de terrissa i que dels altres, dels que 
venen del test anglès, n’hem de dir 
sempre tests. Diré, d’entrada, que 
des d’un punt de vista etimològic 
tots dos test(o)s s’assemblen a les 
olles. El test anglès prové del francès 
antic test (vas de terrissa), ja que era 
en aquests recipients que s’avalua-
va la puresa de l’or o la plata. Però, 
tornant a la pregunta, la norma ens 
la contesta clarament: “El mot test, 
en el sentit de ‘prova’, sol fer el plu-
ral regular tests, però també admet 
testos” (GIEC, p. 180).  

Així doncs, i encara que la majo-
ria de mitjans parlem dels testos dels 
geranis i dels tests d’intel·ligència, 

normativament parlant tots dos po-
den ser tests i testos. Ara bé, als pri-
mers –més de registre col·loquial– 
els escau més el plural oral en -os, 
mentre que els segons –més tècnics, 
formals (i anglesos)– sembla que 
demanin el plural en -s. És, també, 
una manera de distingir-los. 

En català el plural regular afegeix 
el so [s] al singular, però la [s] no se 
sent si la paraula ja acaba en un so 
sibilant. Si diguéssim i escriguéssim 
piss, goss, llaçs, fixs, coixs o despatxs 
en lloc de pisos, gossos, llaços, coixos 

o despatxos el plural no tindria cap 
marca oral. Tanmateix, en mots com 
ara desig, boig o passeig, la norma 
permet tant desigs, boigs o passeigs 
–en què el plural tampoc se sent– 
com desitjos, bojos o passejos. I els 
mitjans, per preservar la marca oral, 
tendim a preferir el segon plural. 

En els mots acabats en sibilant 
seguida d’oclusiva –com ara disc, 
test o text– la norma també permet 
tant discs, tests o texts com discos, 
testos o textos. I cal dir que, almenys 
en teoria, la [s] dels primers plurals 
és pronunciable (i audible), però en 
la pràctica és una pronúncia molt 
forçada. És per això –per no allunyar 
innecessàriament llengua oral i llen-
gua escrita (i no sonar pedants)– que 
molts mitjans preferim el segon 
plural (amb excepcions com tests 
quan vol dir proves).!
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eux, la mateixa on va estar-se el fu-
tur periodista Gaziel quan encara 
era estudiant universitari.  

A la pensió, Castres es fa passar 
pel que no és: un heroi de guerra. 
Se’n surt prou bé en la seva comè-
dia. Ja se sap que, en temps convul-
sos, la gent està assedegada d’he-
rois. Per què, doncs, rebutjar-ne un 
quan el tens tan a mà? Envejós, amb 
aires de grandesa, mesquí, es crea 
una identitat i una passió que l’aca-
baran portant a un final inesperat. 
Enamorat de l’enigmàtica Madame 
Chauchat, un altre personatge ex-
tret de l’obra de Mann a qui, en 
aquest cas, Castres ha conegut al 
sanatori de Montagut, al Ripollès 
(en lloc del del suís Berghof, a Da-
vos), l’obsessió per aquesta dona es 
converteix en el secret leitmotiv de 
la seva absurda vida. 

A Lluís Juste de Nin se li ha 
d’aplaudir la perseverança en la se-
va obra gràfica. Cada any ens obse-
quia amb més històries. I en aquest 
cas també se li ha de reconèixer 
l’estómac que ha demostrat tenir 
per convertir, tot i la pàtina literà-
ria que l’envolta, un miserable i 
mediocre covard en protagonista 
del llibre. El seu antiheroi enamo-
rat és un farsant fantàstic, un nen 
mimat per la vida que no sap apro-
fitar la vida, un jove amb aires de 
senyor que es refugia en el refús de 
la modernitat, en un conservado-
risme insubstancial, mirall trencat 
de la decadència de la burgesia eu-
ropea tal com la va voler retratar 
Thomas Mann.!
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