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ira, estem en
stand by
aquest Sum-
mergames,

perquè no ens han enviat el Po-
wer Point. Deuen estar fent
running en un resort perdut, i
així no hi ha manera de ser tren-
ding topic, ni de ser cool, ni de
fer lobby. Ens tenen el timing
completament out. Haurem de
fer un briefing perquè no ens
prenguin per un low cost o un
outlet. Això si, haurem de tro-
bar un hub, que el merchandi-
sing ha de ser free, i molt ca-
sual, podem acompanyar-ho
d’un brunch, no us sembla?”

IMAGINO QUE EL LECTOR es pre-
guntarà el sentit d’aquest parà-
graf en un article d’opinió. No-
més cal que el lector intenti, fàcil-
ment, traduir tots els termes de
la llengua anglesa emprats pel
nostre interlocutor, i comprova-
rà, potser per a la seva sorpresa,
que tots tenen un equivalent en
la seva llengua, sigui el català o el
castellà o una altra, ja que majori-
tàriament no es tracta de neolo-
gismes, o sigui, de paraules que
anomenen una cosa completa-
ment nova i que, per tant, s’incor-
poren a les llengües des de la llen-
gua original com un estrangeris-
me, tal com ha passat en la majo-
ria d’esports, d’origen anglès, li-
teralment, o adaptació ortogràfi-
ca, o en traducció, com a calc se-
màntic (football/fútbol/balom-
pié, en castellà, sense traducció
en català, el qual ha adoptat, ma-
joritàriament en els esports, els
noms anglesos). Així doncs, de
què volem parlar? Doncs d’un

“M

corrent de fons que va molt més
enllà de la simple incorporació
d’anglicismes a les altres llen-
gües, de la beneiteria que ens es-

tà envaint arran de l’apreciació
de l’anglès com a llengua franca,
o de comunicació, fet altrament
irreversible i que, en un món glo-
balitzador, havia de caure en una
o altra llengua. És a dir, la creen-
ça, totalment provinciana, que
utilitzar el terme anglès és millor
i més interessant, de manera que
ara no és la Setmana de la Moda,
sinó la Fashion Week; no és la
Setmana de la Família a Tarrago-
na, sinó la Tarragona Family
Week (literal en un anunci), i els
perfums no són la “nova fragàn-
cia”, sinó la new fragrance (cinc

anuncis en un dominical porta-
ven la frase), i no és “viu sense lí-
mits”, sinó Live without bounda-
ries, i en un simple bar no tenen
“menjar i beure”, sinó food &
drinks, i no és “desfilada d’estiu”
sinó summer show, i fins i tot una
ferreteria reconeguda no és el
món dels materials, sinó Mate-
rials World, i un anunci d’un fes-
tival de música, que es fa a Cata-
lunya, el cartell és tot en anglès, i
un club (estrangerisme) com el
RCD Espanyol paga tota una pà-
gina a la premsa per fer-se propa-
ganda, tota en anglès, i qualsevol
festival de música és “...sound”, i
qualssevol jocs són “...games”, i
l’únic és the only one, the special
one, i una empresa no té cash, o
sigui, efectiu, i a TV3 no hi ha una
prèvia del partit, sinó un avant-
match, però escrit amb x final, i
les persones no tenen una con-
versa amigable, sinó que fan un
xat. La llista és interminable.

TOTS SÓN TERMES que ja existien
en l’idioma. Però la cosa arriba a
punts còmics, quan ens inven-
tem paraules que en l’anglès no
existeixen, com footing, que és
jogging, o el delirant puenting,
que és bungee jumping. I el gro-
tesc vueling d’un companyia aè-
ria. Així que quan anem d’excur-
sió podem fer entrepaning, i a la
piscina, piscining... no els sem-
bla? Molts d’aquests termes, a
més a més, ja s’han quedat com a
estrangerismes: màrqueting,
self-service, yuppies, light, xou,
magazín, heavy, zàping, espot,
càsting, pin, tupperware, handi-
cap, hall, eslips, càmping, sand-
vitx, pantis, top model, lífting,

màster, vip, pàrquing, mànager, i
un llarg etcètera.

ES TRACTA, DONCS, literalment,
d’una substitució basada en el
prestigi. Podríem, contra la idea
que el que val és entendre’s, i que
per a això serveix una llengua,
anar una mica més enllà, i pensar
que cada llengua és també una
manera de viure i entendre la rea-
litat, i que ve carregada de tradició
i de valors. L’anglès, en aquests
moment, no és només una llengua
franca, car amb ella entra la cultu-
ra anglesa dins totes les altres cul-
tures, i a poc a poc, de la mateixa
manera que tenen, fins ara, el do-
mini dels mercats financers, la
nostra societat adopta molts dels
seus costums, i fins i tot aprenem,
gràcies al domini del seu cinema,
models dominants que substi-
tueixen els nostres. Les influèn-
cies culturals no són pas dolentes,
i són inevitables, però tot plegat va
més enllà d’una influència, perquè
les comunicacions, la ciència i la
tècnica, la informàtica, l’econo-
mia, l’entreteniment, la música,
els esports i fins i tot alguns cos-
tums (un hotel del Raval de Barce-
lona oferia un Raval brunch, que
no és res més que un esmorzar di-
nar, i ens bombardegen amb el Va-
lentine’s Day i el Halloween i San-
ta Claus) resulten una pura imita-
ció anglosaxona. Si a això hi afe-
gim l’obsessió/necessitat de saber
anglès i d’ensenyar-lo des de la
tendra infància, ens trobem que
la taca d’oli anglesa ens amara a
poc a poc sense que ens n’ado-
nem. Cal fer-hi res? L’opinió ma-
joritària és que això no és cap pro-
blema, però probablement qui
opina així no s’adona que ha cai-
gut en el parany del prestigi. I de
ple en aquest parany, deixem de
ser guais per ser cool, i deixem de
ser informals per ser casual. Pro-
bably, arribarà un punt que no
dir les coses en anglès signifiqui
ser ciutadà de segona. Isn’t it?
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ARRIBARÀ UN PUNT QUE NO DIR LES
COSES EN ANGLÈS SIGNIFIQUI SER
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La beneiteria
ens està envaint
arran de l’apreciació
de l’anglès com
a llengua franca,
o de comunicació

Hi ha qüestions que, tot i
que saps que t’hauràs de
plantejar, vas ajornant fins
que l’edat o les circumstàn-
cies que t’envolten fan que
consideris que ja seria hora
de posar-s’hi. Una d’aques-
tes (no l’única) és el tema
del testament vital. En
teoria (exceptuant casos
patològics de crueltat i

malaltia mental evident),
tots tenim clar que no ens
agrada veure patir els que
estimem i que, en conse-
qüència, tampoc no ens
agradaria que els que ens
estimen ens veiessin so-
frir i morir de manera in-
digna. Quan vivim a prop
l’agonia i l’angoixa d’un
ésser amat i malalt, pen-
sem que és imprescindi-
ble deixar escrit com vo-
lem que se’ns tracti si al-
gun dia no podem verba-
litzar-ho. Això que és pro-

bable que molts de nosal-
tres ho tinguem clar i així
ho manifestem en el nos-
tre cercle més proper,
quan arriba l’hora de con-
cretar-ho formalment en
un paper, a alguns( i aquí
m’hi incloc) ens fa man-
dra i, segons com, un cert
pudor. Moltes vegades,
passada la trista situació,
no acabem de protocol-
litzar aquelles voluntats
que tan clarament pensà-
vem concretar.

Parlar obertament del

fet que tens una malaltia
greu, de les conseqüències
d’aquesta malaltia, de la
degeneració que pot pro-
vocar i de la mort, fa por.
Ens sembla que decidir,
sense saber ara amb què
em trobaré, com vull que
responguin els metges i
els que aprecio davant de
qüestions molt i molt deli-
cades i doloroses és com
cridar el mal temps. Com
si avançar-nos a un tràn-
gol hipotètic portés mal-
astrugança o imaginar-

nos que si no se’n parla es
podrà evitar. Res més llu-
ny de la realitat!

La comunitat autòno-
ma d’Andalusia, pionera
en aquest tema, ha fet
darrerament un pas més i
proposa la planificació an-
ticipada de decisions. Un
document que quan se’ns
doni la informació mèdica
del que ens espera (per
tant, no cal avançar esde-
veniments) funcionarà
com un testament vital
personalitzat i adaptat al

diagnòstic que rebis, en
què els llicenciats en medi-
cina, que hauran parlat
amb tu i t’hauran explicat
en quina situació et po-
dries arribar a trobar, hi fa-
ran constar els desitjos i les
preferències que cada pa-
cient, amb ple coneixe-
ment i ús de raó, vol que es
tinguin en compte en els
darrers moments de la se-
va vida. Me n’alegro, de la
iniciativa. És un consol que
es promoguin normatives
que ajudin a fer-t’ho més
fàcil. M’han tret un pes de
sobre. El que no tinc clar
és si quan em calgui, (buf,
quin mal rotllo!) m’hauria
d’anar a empadronar a
les terres del sud...
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