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ETCÈTERA
NÚRIA PUYUELO

a fa una setmana que la princesa d’As-
túries, Letizia Ortiz Rocasolano, és la
reina Letícia. A hores d’ara ja poques

vegades es recordarà el seu nom de soltera,
amb aquesta z que tan estranya se’ns va fer,
almenys als catalans, quan es va destapar
que era la parella del llavors príncep Felip.
Segons la tradició, als reis i les reines, i als
prínceps i les princeses, se’ls catalanitza el
nom. És a dir, en el cas de la nova reina, el
nom perd la z a favor de la c i incorpora l’ac-
cent en ser un mot esdrúixol.

En molt pocs casos es catalanitza els noms
de persona, perquè com a norma general es
manté la forma original (i si no recordin
com va haver de lluitar per les Espanyes en
Carod perquè li respectessin el nom de Jo-
sep-Lluís). Per tant, els antropònims s’han
d’escriure en la llengua originària (Pablo Pi-
casso, Barack Obama, François Hollande) i
nomes en comptats casos es canvia la forma.

A banda del nom dels reis (la reina Isabel
II d’Anglaterra, el rei Joan Carles I) i de les
dinasties (Borbó, Plantagenet, Habsburg,
Savoia), es tradueixen al català els papes –el
papa Joan Pau II, el papa Benet XVI o el pa-

pa Francesc I–, els sants (sant Ignasi, santa
Anna, sant Francesc d’Assís), els patriarques
eclesiàstics (Aleix II, Ciril I) i els noms de
personatges històrics (reals o literaris) i mi-
tològics. Així, s’escriuen catalanitzats: Ale-
xandre el Gran, Juli Cèsar, Aristòtil, Galileu,
sant Joan de la Creu, Miquel Àngel, Maquia-
vel, el Quixot, la Ventafocs, Blancaneu i un
llarg etcètera.

Adaptar a la fonètica catalana
D’altra banda, també s’adapten al català els
antropònims que provenen d’alfabets no
llatins, però en aquests casos normalment
s’opta per transcriure el nom i adaptar-lo a
la fonètica del català. Seria el cas d’Anton
Txèkhov, Dostoievski, Mikhaïl Gorbatxov,
Abd al-Màlik o Deng Xiaoping, entre molts
altres.

Uns altres noms que plantegen problemes
són els de càrrecs o tractaments protocol·la-
ris. Pel que fa als càrrecs, es tradueixen si el
significat del mot d’origen i la forma catala-
na és el mateix, per exemple ministre, alcalde
i president. ❋
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Les excepcions
No es tradueixen els noms de reis que no
tenen forma catalana, com ara Haakon de
Noruega, ni els noms de les parelles dels
descendents reials si no provenen de
famílies reials. Aquest seria el cas d’Iñaki
Urdangarin.

DES DE L’EXPERIÈNCIA CARLOS ZANÓN

usana Koska (Barcelona, 1966) és
una creadora que ha fet una mica de
tot. Cinema, teatre, documental

(seus són els excel·lents Mujeres en pie de
guerra i Vindicación). La reivindicació fe-
minista des de postulats reflexius així com
la ferma voluntat de lluitar contra l’oblit
del paper de les dones d’esquerres a la
Guerra Civil han es-
tat els temes dels
seus documentals.
La barbàrie nazi i
feixista dels camps
d’extermini. L’ani-
quilació de l’ésser
humà, la llibertat, la
recerca de la pròpia
identitat com a do-
na, com a creadora.
Però encara no ha-
via escrit cap llibre.
Sí que havia fet
aportacions blogue-
res i similars. La se-
va incursió a la lite-
ratura era gairebé
inevitable. Però
abans li van diag-
nosticar un càncer.
O sigui que primer
Manhattan i des-
prés Berlín.

Tópico de Cáncer
(publicat per Edi-
ciones B) és un viat-
ge. Un viatge que
comença amb un
diagnòstic i acaba
amb la Koska viva
però sent una altra.
Meitat Fragilitat
Meitat Mutant X. La malaltia, la químio, la
manera com et droguen i curen, et deshu-
manitzen i t’immolen, fa que acabis sent
una altra: ni Joana d’Arc ni Cruella de Vi-
lle. O totes dues. Ni millor ni pitjor. Mor la
persona que eres. La teva mirada. La teva
arrogant sensació de ser únic i especial,
immortal, fet per agafar i no demanar.

D’acord, d’acord, tot això està molt bé
com a autoajuda, però el que trobo més
interessant és que aquest llibre té tantes
variants, és tan diferent a qualsevol, que fa
que mereixi una valoració literària, no
quedar-se al calaix de la no-ficció i prou.

Susana Koska és tendra i dura, mani-
quea, valenta, injusta i adorable. També
divertida, cruel, terrible, exhibicionista i
tímida. Carrega contra la falta d’humani-
tat d’un sistema mèdic que fa servir el teu
cos com a camp de batalla, que et posa una
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El meu cos és més
que un camp de batalla

bata verda que et deixa el cul a l’aire i et
droga fins convertir-te en Mr.Hyde. I et
demana una bona actitud per morir-te
agraïda o per sobreviure i vendre compre-
ses. Déu n’hi do!

A Tópico de Cáncer la protagonista és un
número, un problema, una estadística,
una mare, una punk, una dona, un pou

d’amor i odi. Però per sobre de tot, una
creadora. Per això, crida i s’aparta de tot-
hom –metges, amics, píndoles i beurat-
ges– i parla i busca la companyia dels
morts. Només troba consol en el seu món
artificial de pel·lícules, cançons, escrip-
tors i actors. La seva república de gent in-
adaptada com ella mateixa –abans, du-
rant i després de la malaltia–. Perquè sap
que l’art és l’únic que pot vèncer la mort. I
la mort també ho sap.

La Koska escriu des de la trinxera. Té
pàgines de combat. Pàgines vomitades.
Molt d’humor, molt. I també té moments
de literatura. Moments emocionants d’ai-
xecar-se de terra, feta un Crist, i voler llui-
tar, ja no per ella ni pels seus sinó per una
difusa idea del que és just, una forma de
bellesa. Com a la meravellosa foto de la
portada, feta pel seu fill, Cayo. ❋

Susana Koska
ha publicat la seva
primera novel·la, si bé
és una creadora que
ha treballat en altres
gèneres, com el
cinema i el teatre




