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La vida és com la matança del porc: si t’hi es-
carrasses, tot s’aprofita. Jo, de les meves 
desventures amoroses, en vaig fer un llibre. 

En l’últim capítol parlava del cop que em van fer 
ghosting, que és quan algú deixa de respondre’t 
els missatges i desapareix de la teva vida sense 
explicació. No tinc coneixement que en català 
tinguem una paraula per descriure el fenomen. 
Per aquest motiu, vull fer una crida a en Magí 
Camps, filòleg de referència en la creació de vo-
cabulari per als afers relacionals (si no ho heu fet, 
correu a llegir Sucamulla i m’ho agraireu), per-
què en proposi una. Perquè, malauradament, he 
tornat a creuar-me amb fantasmes. 

L’any passat vaig quedar amb dos escriptors. 
Van ser dues primeres cites agradables; diria que, 
fins i tot, divertides. Tots dos van desaparèixer 
misteriosament. Temps després, vaig saber que 
tenien parella, informació que servidora no com-
partia en el seu moment. Com que soc de taran-
nà optimista, vaig respirar alleujada: almenys no 
havien estat abduïts pels extraterrestres! 

El pitjor ghosting, tot i així, va arribar més en-
davant i va ser professional. Quan vaig acceptar 
la proposta per fer un podcast i vaig escriure per 
confirmar el dia que començàvem a gravar, la 
persona que m’havia fet l’encàrrec es va volatilit-
zar. D’un gran mal en surt un gran bé, tot i així: 

aquest Robin Hood de la catalanor ens va estal-
viar un altre podcast en català. 

Hi ha estudis científics que mostren que llegir 
ficció millora la capacitat d’identificar i com-
prendre les ments dels altres (el que en psicolo-
gia es coneix com a Teoria de la Ment), pas pre-
vi que ens connecta amb l’empatia, perquè se su-
posa que la ficció amplia el nostre coneixement 

de la vida i les circumstàn-
cies dels personatges, i ens 
condueix a “llegir” les se-
ves ments. 

Si llegir ficció ens ajuda 
a entendre la perspectiva 
dels altres i a posar-nos en 
el seu lloc, com pot ser 
que hi hagi professionals 
del món literari aficionats 
al ghosting?, us pregunta-
reu. O bé no llegeixen el 

que diuen que llegeixen, o bé jo tinc mala sort i 
sempre ensopego amb les excepcions. O potser 
les capacitats que som capaços de mostrar en un 
laboratori són més difícils de gestionar en la vi-
da real. 

Sigui com sigui, Magí, busca’ns aviat una pa-
raula catalana per al ghosting, perquè em fa l’efec-
te que els fantasmes viuen entre nosaltres. ✍

Els fantasmes  
viuen entre nosaltres

LETICIA  
ASENJO

Les primeres vegades

Opinió

Hem de trobar 
urgentment  
en català una 
paraula per 
descriure  
el fenomen  
del ‘ghosting’ 

En breu
Premi Lletra d’Or per a  
Neus Canyelles
L’escriptora mallorquina Neus Canyelles ha re-
but aquesta setmana el premi Lletra d’Or  –un 
dels més antics de les lletres catalanes: es dona 
des del 1956–         amb Autobiografia autoritzada. Se-
gons el jurat, Canyelles parteix “d’una infància 
en què tot conspirava a favor d’una certa alegria 
de viure, i com contrasta amb una vida adulta en 
què cal aprendre a transigir amb la por i, sobre-
tot, amb la fragilitat de la salut mental”. 

La dansa clàssica també 
s’expressa en català
Elaborat pel Termcat i per professionals de l’Ins-
titut del Teatre i de l’Institut Escola Artístic Ori-
ol Martorell, el nou Diccionari de dansa clàssica 
recull 213 termes propis d’aquest àmbit classi-
ficats en 6 àrees temàtiques: conceptes generals, 
posicions i direccions, passos i moviments, salts 
i girs, treball escènic i indumentària. França, on 
va sorgir aquesta pràctica al segle XVII, aporta la 
major part de la terminologia.

El sector editorial, de dol per 
la mort de Diana Zaforteza
Cofundadora d’Alpha Decay i impulsora d’Alfa-
bia, Diana Zaforteza ha sigut un dels noms clau 
de l’última onada d’editorials independents en 
llengua castellana. La seva mort prematura, als 
44 anys, ha deixat en estat de xoc el món del lli-
bre. Al catàleg d’Alfabia convivien premis Nobel 
com Wislawa Szymborska amb Enrique Vila-
Matas, Lou Reed i David Vann, guanyador del 
premi Llibreter amb Sukkwan island.
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“Anys i anys, per molts anys, 
a la una per molts anys…”. 
Si heu llegit aquesta pri-

mera frase cantant, és que heu crescut 
amb el Super3. I segurament sou dels 
que encara poseu aquesta cançó a les 
festes d’aniversari (si és que els de Par-
chís us deixen; “Desde el día que nacis-
te…” com s’enganxa, la punyetera!). 
Batalles musicals a part, els responsa-
bles de l’entranyable club infantil ca-
talà van aconseguir el que tan sovint 
sembla impossible: que les formes tra-
dicionals sonin modernes i, gràcies a 
això, pervisquin. 

Jo mateixa, de petita, reservava el 
“Per molts anys” per als meus avis. “En 
vida teva”, em responien. O “Per molts 
anys que ho puguem celebrar”. Tan bo-
nic que és desitjar llarga vida i tan poc 
que t’importa quan no has sortit de 
l’ou… Doncs gràcies a la màgia del Su-
per3, la pàtina d’antigalla va desaparèi-
xer. I, esclar, quan ets conscient que dir 
“Felicitats!” és una manera recent (cal-
cada del castellà) de felicitar algú pel 
seu aniversari, t’alces com el paladí del 
“Per molts anys”, malgrat que cada ve-
gada més gent (catalanoparlant, eh!) et 
miri com si fossis d’un altre planeta 
quan els hi dius pel sant. I això que fins 
no fa pas tantes dècades aquí només es 
felicitava pel sant! 

A veure, no ens enganyem, ni abans 
tothom era del Super3 ni tampoc passa-

rà ara. Però algu-
na cosa del que 
s’ha sembrat ha 
quedat. El pri-
mer dia de l’SX3 
van difondre un 
vídeo felicitant 
els súpers que 
feien anys amb 
un “Moltes feli-
citats” ben gros. 
De seguida un 

nostàlgic va demanar què se n’havia fet 
del “Per molts anys”. I qui pilota el pro-
jecte, la periodista Laia Servera, ja ha 
assegurat que tornarà.  

Ara bé, ¿ens hem de flagel·lar perquè 
cada vegada es diu més “Felicitats” o 
(oh, sacrilegi!) “Moltes felicitats”? A 
veure, són expressions que també han 
fet forat per donar l’enhorabona, i se-
gurament a molts parlants ja no els re-
sulten estranyes. O com a mínim no els 
grinyolen tant com el “Feliç Nadal” o 
les “Felices festes” o, valga’m déu, la 
“Feliç Diada” estampada en les imatges 
que circulen pels grups de WhatsApp. 
La felicitat s’ha cruspit la bonança i ca-
da cop costa més sentir o llegir un “Bon 
el que sigui”. Tant de bo l’SX3 torni a fer 
màgia. ✍
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