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En la columna Dial neguitós del dissabte 6 de febrer, aquí a l’AVUI, el
sempreagutEnricGomàanalitzavaalgunesadaptacionscatalanesde
gerundis anglesos. Feia èmfasi en el zàping televisiu i el diàling radio-
fònic–neologismeemergentquedónanomaunacelebradasecciód’El
mónaRAC1–,peròtambérecolliad’altresmanlleusoneologismesanà-
legs.AfirmavaGomà:“Mitjançantadaptacionssemblantsobtenimcàm-
ping,dàncing,púding iclàping,queés lamigdiadaditaenuntodebro-
ma(nogairedivertida,peròsimentrestantmengesmacedònianoestà
tan malament)”. També hi podria haver afegit pànxing, que ha fet for-
tuna entre els amants del sofà, o d’altres fórmules ING més conjuntu-
rals, comaraelprocaçedredòningtelevisiu.M’interessa,però,aturar-
meenaquest falsderivatdelverbclaparqueseriaelclàping, igualcom
pànxing derivaria de (tocar-se la) panxa. I m’hi aturo per raons mèdi-
ques,perquèresultaqueclàpingés tambéelnomuniversald’unatèc-
nica fisioterapèutica que consisteix a picar amb la mà oberta (to clap,
enanglès)elcosdelpacientperajudar-loaexpel·lir lesmucositatsque
el tapen. És un cas de neohomonímia com un cabàs.❋

Clàping?

MÀRIUS SERRA

L’
Institut Virtual Internacio-
nal de Traducció (IVITRA)
és un grup de recerca multi-
disciplinari i multilingüístic

de la Universitat d’Alacant dirigit
per Vicent Martines. El grup aixoplu-
ga sis divisions: Diacronia, Sincro-
nia, Traducció, Història, Desenvolu-
pament d’eines informàtiques i Pro-
grames d’educació i formatius; amb
els seus responsables i les seves ra-
mificacions. En total el grup consta
de 163 membres d’universitats euro-
pees i americanes, compromesos
amb diferents línies d’investigació i
amb un total de 25 llengües de tre-
ball: xinès, àrab, basc, alemany, an-
glès, japonès, italià, noruec, gallec,
rus, castellà, tagal... i català, que és la
llengua general de referència.

La divisió de diacronia compta
amb la concessió del programa Pro-
meteu anomenat DIGICOTRACAM:
digitalització, estudi, edició i traduc-
ció a diferents llengües d’un extens
corpus documental de la Corona
d’Aragó. Com és evident, aquestes
operacions avui són possibles –i no-
més són possibles– amb el suport de
les poderoses eines informàtiques,
les quals, al seu torn, sotmeses a una
pressió alta com aquesta, es poden
anar perfeccionant i... fins i tot pa-
tentant, amb la qual cosa, un dels
productes clars és la transferència

tecnològica d’una aplicació a una al-
tra, d’una entitat a una altra, d’un
país a un altre. Doncs IVITRA ha ar-
ribat fins a aquest punt, inclòs. De
manera que la pretensió d’IVITRA es
pot concretar en aquestes paraules:
formació, investigació, emmagatze-
matge de documents i transferència.
La transferència es produeix, evi-
dentment, en el mateix terreny filo-
lògic, objectiu central de tot plegat:
amb l’operació de traducció. Entre
els papers informatius llegeixo: «La
traducció és el millor Mercuri per
véncer les fronteres administrati-
ves». Ara ens caldria obrir-nos per
explicar com es fa tot això. No tinc
prou espai i canvio de registre.

Quan Martines m’ho explicava i
em duia a l’oficina on els informàtics
m’ensenyaven el funcionament de
les eines generades, pensava en les
virtuts de tot plegat. Només un pro-
jecte ambiciós arriba a generar algun
producte que es fa respectar, ni que
pel camí calgui abandonar alguna
branca que ens cau dels braços o que
s’asseca. Només un projecte ambici-
ós i seriosament compromès té prou
força per estimular la comunitat uni-
versitària, per fer treballar els alum-
nes i els becaris. Aquí un alumne, un
becari, un professor jove es veu obli-
gat a saber llengües, a familiaritzar-
se amb el català antic, a dominar la

informàtica, a córrer món: obligat i
engrescat, que és el desideràtum de
tota la nostra vida universitària.
Però hi ha més, hi ha la part formati-
va pròpiament dita: aquí l’individu és
forçosament actiu i es forma de ma-
nera real i verídica, simplement per-
què això va de debò.

Afinalsde l’any2007hivahavera
Oportounfòruminternacionalper
avaluargrupsderecerca.Hivancon-
córreruns250grupsqueprèviament,
durantunanyimig,haviensigutse-
leccionatsentremoltsmésperanaral
fòrum.Els jutgeserenexpertsuniver-
sitaris iempresarialsde laUEquete-
nienpermissióavaluar(hemparlat
aquíd’aquestconcepteenarticlesan-
teriors)elsditsgrupsiassenyalaron
hihavia idees iproductesrellevants.
IVITRAvaquedarelprimerenelràn-
quing,avaluatambsetparàmetres,
undelsqualsera“Businesspotential”:
capacitatdegenerarnegoci.¿Negoci
ambelsclàssicscatalans?Vetaquíel
miracle i la lliçó:unamaneraex-
cel·lentd’aixecar-nosdelafeinahumil
isovintmonòtonadecadadia,d’esca-
par-nosdeles limitacionsiopressions
polítiques,d’ensenyar llengua, litera-
turaihistòria,devendreaEuropaial
mónlanostrariquesa,ésferunsalt i
impulsarprojectescomaquest.Per
moltsanys,col·legues.Continueudo-
nant-nosexemple.❋

DANIEL BOADA

la un prodigi i sense cap mena de justificació
complementària, a l’avantsala del quiròfan
algú ens informa que el cirurgià que ens opera-
rà és saxofonista de professió? Si a punt de pu-
jar a l’avió ens diuen que el pilot i tota la tripu-
lació són funcionaris de la judicatura? Com
que no se’ns fa saber si el filòsof està cosint per-
què no hi ha qui se n’ocupi, o sigui que hi ha
tanta demanda en el tèxtil artesanal que han
hagut de reclutar mà d’obra entre els filòsofs, o
bé si és que tal filòsof no sap què pensar o com
sortir-se’n en el métier escollit per definir-se
–la filosofia–, com que no se’ns en informa i fa
tota la impressió que és perquè ni una raó ni
l’altra se’ls ha ocorregut als informants, que
tot plegat està presidit per una mena d’inòpia
col·lectiva, encantada, complaguda i bavejant,
no hi ha més remei que concloure que ens en-
frontem a una confessió pública d’esquizofrè-
nia col·lectiva davant de la qual han d’encen-
dre’s de manera immediata tots els senyals
d’alarma.

Una altra declaració encara més temerària
conclou un anunci més recent que completa
l’anterior, aquest no pas institucional sinó
d’una marca comercial, però sortit del mateix
motllo ideològic, si es pot parlar en tals ter-
mes. Al final d’una rastellera de tòpics, vacuï-
tats i estupideses sobre la idiosincràsia dels
catalans, una noia es gira i se’n va per la plat-
ja, no se sap on perquè va vestida de carrer, i
diu: “El que facin els altres tant se val, perquè
la feina ben feta no té fronteres ni té rival”.
Una declaració final d’autisme suïcida contra-
corrent d’una de les ensenyances més nítides
de la postmodernitat: que davant dels guanys
de la comunicació, el qui s’aïlla per ignorar i
menysprear el que fan els altres s’autositua
fora de joc.

Pobra herència de Sèneca. Un cop la discipli-
na s’ha perdut en la més completa confusió de
valors, el valor –en el sentit de principi– queda
en el secret, tret que un no s’hagi fet futbolista
(i hagi tingut la sort d’anar a parar a l’equip
adequat).❋


