
5
1 8 . 0 1 . 2 0 1 3

ra que és temps de rebaixes, és
bo que repassem tota una sèrie
de vocabulari que sentirem a

dir aquests dies. En primer lloc, en èpo-
ca de rebaixes tots sortim a buscar gan-
gues. És ben curiosa l’etimologia
d’aquesta paraula. El seu origen, datat
el 1369, és onomatopeic, perquè imita-
va el crit de l’ocell ganga, una au de mal
caçar. El significat del mot va derivar a
cosa sense profit i després, irònicament,
a cosa adquirida a bon preu. De ganga
també prové l’expressió irònica “són
gangues de l’ofici” (“inconvenients o
perjudicis que comporta una ocupació,
una activitat o una situació”) i el re-
frany “a casa de maturrangues, no hi
vagis a buscar gangues”, que aconsella
de no anar a buscar a un bordell preus
rebaixats.

En època de rebaixes també se sent
força el verb ofertar, incorrecte en cata-
là i que cal substituir per oferir, fer ofer-

ta o fer oferta de preus. Segons l’Opti-
mot, quan ofertar fa referència a “posar
a la venda un producte comercial amb
preu rebaixat”, es pot utilitzar el sintag-
ma fer oferta de preus, i dir, per exem-
ple, “aquests dies fem oferta (del preu)
de l’oli d’oliva (i no “aquests dies ofer-
tem l’oli d’oliva”). En altres casos, po-
dem fer servir el verb oferir: “les boti-
gues aquests dies ofereixen (i no ofer-
ten) productes rebaixats” o “l’adminis-
tració oferirà (i no ofertarà) cursos gra-
tuïts als jubilats”.

Finalment, també cal recordar que,
després de les despeses de les festes de
Nadal, el gener sempre és un mes difícil
de passar, des del punt de vista econò-
mic. Per això es coneix amb el nom de
gener costerut, allò que els castellans en
diuen cuesta de enero. També ens hi po-
dem referir com la costa de gener, la pu-
jada de gener, les vaques magres de ge-
ner, la patacada de gener, la garrotada
de gener i la clatellada de gener. Bones
rebaixes i vigileu la butxaca! ❋
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Sabíeu que...
Un altre dels verbs que sonen aquests
dies és emprovar, d’on prové el
substantiu emprovador. Semblants a
emprovar, hi ha els verbs provar, amb
un sentit més general, que vol dir fer
servir una cosa per veure com va o com
funciona, i tastar, que només es pot
fer servir per les coses de menjar i
beure, per saber si ens agraden o no.

Si les paraules et viuen
i saps llegir paraules, ho saps
llegir tot i tot vol dir tot: lle-
gir la música, llegir els edifi-

cis, llegir les persones, els fets de cada
dia... fins i tot la màfia!” Llegir. M’ho
diu amb força inusitada i gestos evi-
dents: és la Núria Martínez Vernis.

El valor de llegir és, doncs, el de la in-
tel·ligència. Deixar de ser analfabets vol
dir entendre i entendre vol dir viure.
“Llegint, pots viure infinits mons que
no cal viure prèviament, com també
mons físicament inabastables. Si vius,
llegeixes. Com una fórmula: “A + Lle-
gir, + Intel·ligència.”

La Núria ho fixa: és qüestió d’amor,
de la dosi de passió que posis al fet de
viure, de si vols viure més, i més vides, i
viure-les simultàniament. I ho rebla:
“És un joc i el guany n’és el plaer de viu-
re altres vides.” Més encara, aquest joc
“és tan divertit, tant, que viure a través
de la literatura et fa viure millor”. Qües-
tió d’intensitat, de plaer i de fer-se savi.

Essent, com és, una raó vital, hi ha en
conseqüència un llibre per a cada mo-
ment. Si un llibre avui no ens va bé, no
ens ha de fer cap recança de reservar-lo
per quan arribi el moment adient i, si
mai no arriba, tampoc no passarà res,
l’abandonarem i en cercarem un altre.
Però quan el trobem, embogirem i serà
una espiral que ens enfilarà a d’altres
camins, que al seu torn podrem pren-
dre o debolir, que ens llevarà prejudicis,
que ens farà deixondir. “Viurem mons
paral·lels. És màgia, no bogeria, i tu, lec-
tor, n’ets el criteri, si en aquest camí
aprens a fer-te selectiu.”

“La literatura pot arribar a viure per
mi”, arriba a afirmar. Una substitució?
“Si un llibre és bo, si llengua i contingut
hi estan ben travats, viuràs el que llegei-
xes, et durà fins al delit de viure fins al
límit i fins a un límit infinit, obsessiu, si
cal.” Poetessa de l’escriptura i de l’orali-
tat, li demano: es relaciona amb l’es-
criptura i la lectura digitals? “Internet
és el món a l’abast, una eina sense límits
per investigar universos, músiques, art,
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paraules, mons literaris... les matèries
primeres de la creació, i no pas un con-
dicionant a l’hora d’escriure.”

Si ha un llibre que ens farà embogir i
deixondir aquest és Deix on dir, el dar-
rer de la Núria. Ja en el títol duu marcat
el joc de llengua mentre a l’interior hi
bateguen amb pulsió diverses vides de
solitud. Fa una comparació: “Si el pri-
mer llibre (L’acròbata tampoc no en sor-
tirà il·lès) és una cursa de 100 metres
que la crítica et fa guanyar, el segon
(Quantes mentides fan una sola veritat)
és una cursa de mig fons: si no te’n
surts, els jutges t’apallissen. Fins aquí
ets autora jove i tot se’t perdona: hi ha
possibilitats però les has de demostrar.
El tercer llibre és definitiu: “O l’encertes
o estàs morta.” Per això la Núria s’ha es-
tat cinc anys vivint literalment el que hi
llegireu, vivint-ne les vides constatades
per descontaminar-les després. “La vi-

da canvia, i els mons i els paisatges tam-
bé, així que arriba un punt que cal fer
neteja, esporgar. És dur: madurar el lli-
bre és depurar la llengua i pot ser feina
d’anys esbrossar una sola paraula.”

Diria que l’esforç li ha deixat marca.
Ja pot ser: hi ha qui creu que Deix on dir
és el llibre de l’any. Si el llegiu, en veu-
reu la màgia. Si n’accepteu el repte, la
llibreria us hi espera. ❋

Liber-
drac
Liberdrac
patrocina la
Columna Digital.
L’actualitat
creativa, de
lectura i de les
llibreries vista
amb ulleres
digitals.

Núria Martínez
Vernis publica el
seu tercer poemari,
‘Deix on dir’, a
l’editorial Empúries
ANDREU PUIG

171575-1066934V®

Liberdrac, la teva botiga de llibres digitals

www.liberdrac.cat




