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El 10 de març, dos dies després de la nevada, la AP-7 es transforma en
una nova versió del conte de Julio Cortázar La autopista del sur. Cin-
quanta quilòmetres de cua a la Jonquera. Cinquanta. I les autoritats,
tocant el violí. El director del Servei Català de Trànsit, el senyor Jo-
sep Pérez-Moya, el toca una estona llarga quan Manel Fuentes, des
de la ràdio pública d’aquest país, li demana qui és el responsable d’ai-
tal cua. El maldestre violinista no només desafina sinó que s’escuda
en un llenguatge presumptament tècnic per no haver d’admetre els
errors de gestió. I llavors arriba el gran moment: “Tenim milers de ca-
mions estocats a l’autopista”. Fuentes reacciona: “Quan diu estocats,
vol dir aparcats, immobilitzats?”. I Pérez-Moya hi torna, amb els esto-
cats. L’estoc (de stock) designa la quantitat d’una mercaderia que te-
nim al magatzem en previsió de venda. Parlar de camionsestocats és
d’una frivolitat lamentable. Entre altres coses perquè els estucats són
murs recoberts d’estuc i els únics estocs que mereix el Servei Català
de Trànsit són els que Wagensberg va mostrar al Parlament en el de-
bat taurí.ElsestocatsenbocadePérez-Moyamereixerienestocades.❋

Estocats?

MÀRIUS SERRA

N
o els vaig donar compte del
XV Col·loqui Internacional
de Llengua i Literatura Ca-
talanes (Lleida, setembre

del 2009). Encara que sigui tard i ta-
quigràficament, ho faig ara, esmen-
tant només les sessions a les quals
vaig assistir (per guanyar espai usa-
ré el temps present, «estudia», etc.,
no pas «va estudiar»).

A la secció de la llengua dels escrip-
tors, François Niubò estudia el difícil
dilema d’escriptors contemporanis
(Rodoreda, T. Moix, Jaume Fuster, A.
Martín, Simó, Hernàndez Ventosa,
etc.) per escriure amb versemblança
tot tenint al davant un ideal norma-
tiu, i destaca la urgència de crear un
argot propi genuí. Mercè Picornell es
fixa amb la mateixa perspectiva en el
període 1960-1980: on era el límit de
«degradació» tolerable a profit d’un
eixamplament de lectors.

M. Magdalena Gelabert s’enfronta
als esforços de mossèn Alcover,
abans d’aquesta època, per trobar un
model per al seu N’Arnau. Salomé Ri-
bes centra els problemes dels anti-
normistes (Miquel i Planas, Alcover,
Par...) en la falta de coherència.

Dari Escandell parla de Puig i Fer-
reter, i Isabel Turull fa unes pinzella-
des a la traducció ribiana (1919,
1948) de L’Odissea. Emili Casanova
s’endinsa en les obres de Josep Piera,

que un bon dia es «convertí» en es-
criptor en català perquè va percebre
que l’embarbussament «Plou poc,
però per lo poc que plou, plou prou»
no es podia traduir al castellà. Brauli
Montoya, a través de l’alacantí Joa-
quim Gonzàlez Caturla (obres: 1985-
2005), estudia els models sorgits al
País Valencià a partir de Fabra. Anna
Sawicka estudia tres narracions del
gironí Josep Navarro Santaeulàlia.
Dolors Madrenas i Joan M. Ribera es-
tudien la dietarística, un gènere poc
definit («híbrid»), amb uns cinquanta
títols (de Pla, Gimferrer, Fuster, etc.).

A la secció del català i les llengües
veïnes, Albert Turull rastreja fenò-
mens occitans a la toponímia i al lèxic
de l’Alt Pallars, la zona on devia ha-
ver-hi un substrat de tipus bascoide.
Claudi Balaguer fa noves precisions
sobre l’espai de contacte entre occità i
català, tan fressat ja per investiga-
dors anteriors, i hi descobreix una
certa pressió del català sobre l’occità.

Xavier Terrado, amb un ampli i eru-
dit resseguiment de «la toponímia de
la Ribagorça i el lèxic romànic», ret,
diu, un «homenatge a la riquesa i belle-
sa del lèxic català». Josep M. Boladeras
estudia les preposicions a, en, amb en
el nord-occidental. Jordi Suïls, Susana
Ariño, Núria Alturo i M. Teresa Turell
donen compte dels canvis lingüístics
al Pont de Suert des de 1986.

Imma Creus i Joan Julià-Muné
s’enfronten amb dos problemes fo-
nètics: la transcripció en català de
llengües sense grafia llatinitzada
(xinès, japonès, rus, àrab, hebreu,
grec) i la transferència sobre la pro-
nunciació catalana dels sistemes
d’alumnes de català europeus (por-
tuguesos, anglesos, francesos, espa-
nyols, txecs). Eulàlia Canals i Llo-
renç Comajoan, també en l’aprenen-
tatge del català, observen els
fenòmens de la transferència a pro-
pòsit del passat verbal i aconsellen
formació teòrica als professors.

M. Rosa Fort mostra la mútua in-
fluència de català i aragonès al Matar-
ranya medieval, i Artur Quintana
mostra paral·lelismes i contrastos en-
tre les dues llengües. Pel que fa al ca-
talà i el castellà, Jordi Ginebra i Roser
Llagostera estudien contrastivament
les tendències en els règims verbals
dels neologismes. Beatrice Schmid
s’enfronta amb molta precisió amb la
«valenciana prosa» d’una traducció
de Bernardí Vallmanya (Lo càrcer
d’amor). Ildikó Szijj s’enfronta amb
gran competència al difícil problema
de la derivació regressiva en les dues
llengües. Carles Segura i Sandra
Montserrat aclareixen, a base d’un
corpus extens, el problema no menys
intricat de les formes en -ra de l’im-
perfet de subjuntiu valencià.❋

DANIEL BOADA

ria mai no pas per les pèrdues materials, ter-
reny que, sent greu per la dimensió social,
sempre té o pot tenir reparació, sinó per l’im-
portant sofriment personal de la ciutadania de
part de la província de Girona, part de la capi-
tal inclosa, sense electricitat, sense poder es-
calfar-se, sense poder cuinar, amb el menjar
fent-se’ls malbé a la nevera, incomunicats,
amb incomoditat, amb inseguretat, amb risc
de posar-se malalts. I les criatures, què? I els
vells? Quin preu té, això? Qui ho valora? Qui
ho compensarà? Com? La Shadenfreude s’ha
encarnat en els trompeters de l’oposició políti-
ca. Un acaba amb la impressió que, atès que
als uns els interessa dir que tot s’ha fet bé i als
altres que tot s’ha fet malament, ni als uns ni
als altres els importa un rave el sofriment de la
gent, però ja que a aquests els afavoreix, per
sentiment interposat no tenen més remei que
alegrar-se’n. En un terreny del tot pràctic –si
és que des d’aquest és possible eludir el mo-
ral–, hi ha el fet innegable que les infraestruc-
tures de Catalunya no estan preparades per a
una nevada de tal dimensió. La gran pregunta
–que s’hauria de fer a la ciutadania, i la respos-
ta hauria de ser vinculant– és si haurien d’es-
tar-ho, atès que en cau una cada trenta anys.
Quin cost és més elevat, el de la prevenció con-
tínua o el de la reparació puntual? No és una
frivolitat més o menys cínica –tot i que als
afectats els ho semblarà–, és una elecció
determinant.

William Blake, nascut un any més tard que
Mozart i mort el mateix any que Beethoven, diu
en un dels seus poemes més rics en contrastos i
més durament emmiralladors: “Vaig veure una
Capella tota d’or / On no gosava entrar ningú, /
I molts, a fora somicant, / Somicant, lamen-
tant-se, adorant. // Vaig veure una Serp altivar-
se / Entre els pilars de la porta […]. // Per les se-
ductores llambordes / Enllosades de perles i ví-
vids robins / L’esplendent llargària arrossega, /
I en l’altar blanc vomita el verí / Sobre el Pa i so-
bre el Vi. / Aleshores vaig anar a la baconera. / I
em vaig ajeure entre els porcs”.❋


