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S’acaba el curs i sovintegen els actes de fi-
nal de curs. En l’àmbit dels estudis de llen-
gua, destaca la conferència de cloenda del
postgrau de correcció i assessorament lin-
güístic de la Universitat Autònoma de
Barcelona. És el postgrau de correcció més
longeu i exitós del país, si em permeteu
l’ús de dos adjectius que no recull el dic-
cionari normatiu.

Amb el títol Aspectes botànics i lingüís-
tics de l’obra ‘Noms de plantes’. Orientaci-
ons per a correctors, Josep Vigo i Joan Car-
les Villalonga van ressaltar el 19 de maig
un bon ramell d’observacions entorn dels
noms de plantes. Savis tots dos, Vigo va
centrar-se en el codi internacional de no-
menclatura per explicar els requisits i la
forma dels noms dels tàxons. Com és el
nom d’una família, d’un gènere; com són
els noms de les espècies i subespècies. Vi-
llalonga, en canvi, va donar algunes orien-
tacions per a correctors que se les hagin
amb les denominacions populars de les
plantes. Va despuntar un cas: poltre d’eru-
ga (nom científic: Briza maxima). El dic-

cionari normatiu en paper, edició del
2007, defineix aquest terme com a “balla-
dores”. Aquesta és una planta de la família
de les gramínies, d’espigues ovalades, so-
vint de color bru o purpuri, “que pengen
de pedicels filiformes”. En català té altres
noms deguts al moviment de les espigues
quan fa vent (belluguet gros, herba tremo-
luda...) o a la seva forma (arracades, saba-
tetes...).

Aleshores Villalonga va revelar una
descoberta de bon observador: entre la
primera i la segona edició d’Els noms de les
plantes als Països Catalans, de Francesc
Masclans, va caure la forma original poltrú
provinent d’una obra del botànic menor-
quí Rodríguez i Femenias. Masclans no
sabia que, a les Balears, poltrú es refereix al
budell cec del porc, que es farceix de so-
brassada. Villalonga va encarar la planta a
la sobrassada poltrú i va concloure que la
denominació correcta havia de ser poltrú
d’eruga. O paltruc d’eruga, en la variant
central.

Final: el diccionari normatiu en línia ja
no recull l’error. Però s’ha quedat només
una variant: la central. ❋

Sobrassada poltrú
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Sabíeu que...
L’obra Noms de plantes. Corpus de
fitonímia catalana, de Joan Vallès
(dir.), ha estat guardonada recentment
amb el premi Crítica Serra d’Or.

’agradaria que aquest article
servís no sols per convidar el
lector a conèixer la torbadora

novel·la de fantasmes de Gaito Gazdá-
nov (El espectro de Aleksandr Wolf, pu-
blicada per Acantilado), sinó per sortir
immediatament a la recerca de la llibre-
ria més pròxima per aconseguir-ne un
exemplar. Reconec que no havia sentit
mai parlar d’aquest autor rus, que la
present és la primera notícia que en re-
bo. No és, val a dir-ho, una novel·la gai-
re canònica pel que fa a la forma. Sem-
bla que jugui a fer despistar el lector.
Quan ens acostumem al to d’una de les
històries, apareix un nou per-
sonatge que crea la seva prò-
pia línia argumental. I, al fi-
nal, poc abans de trobar-se
dos dels protagonistes, hi ha
un episodi de thriller que en-
cara ara no sé a què treu cap.
Al capdavall, tot lliga la mar
de bé, i sembla que l’atzar, en
una ciutat tan gran com París
o en un país tan extens com
Rússia, treballi de valent per-
què totes les peces del puzle
narratiu de Gazdánov encai-
xin a la perfecció. I, tot i això,
tot i les objeccions que hi pu-
guem posar, aquest és un lli-
bre portentós, que reflexiona
sobre la inevitabilitat del des-
tí, del malfat, i sobre tot allò
que no hem acabat de pair
del nostre passat i que, per
tant, sempre més ens conti-
nuarà passant factura. Potser
en cap altre frase de la novel-
la no se sintetitza tan bé el
nucli de la qüestió com en
aquesta: “Usted estaba con-
vencido de que me había matado, yo es-
taba convencido de que usted había
muerto por mi culpa, pero ninguno de los
dos estaba en lo cierto.”

El protagonista és un home que ha
viscut sempre escindit perquè, de ben
jove, i en una incerta campanya militar,
va matar un home. O es pensa que el va
matar, ben mirat, perquè un dia, tot lle-
gint un llibre de contes, hi troba, mag-
níficament explicada, la història que va
viure ell mateix i que no ha deixat de
torturar-lo ni un sol dia d’ençà
d’aquell, per la qual cosa comença a
sospitar que l’autor ha d’haver estat la
seva presumpta víctima mortal. Els de-
talls coincideixen plenament: resulta
gairebé impossible que l’escriptor hagi
creat la seva narració ex nihilo, assistit
només per la seva imaginació. El pre-
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sumpte mort és, també, un home escin-
dit. Com si d’aquells dos éssers que l’at-
zar va ajuntar fatalment un dia i durant
ben pocs minuts, n’hagués quedat no-
més un (i, encara, dividit en dues mei-
tats inconciliables).

Aquest és el nus argumental d’El es-
pectro de Aleksandr Wolf, una història
psicològica que té algunes pàgines de
sofisticada novel·la de misteri, i que es
llegeix amb un autèntic plaer (molt bo-
na la traducció de Maria García Barris).
Narrada en primera persona pel que
n’hem dit el presumpte assassí, sembla
que les coses comencen a canviar quan

aquest coneix una dona molt atractiva.
El lloc on es troben atzarosament no
pot ser més ple d’encant: a la cua da-
vant el recinte on està a punt de cele-
brar-se un important combat de boxa.

En la cèlebre novel·la L’última troba-
da (que aquests dies hem recordat per
causa de la trista mort de Rosa Novell),
Sándor Márai també ho feia dependre
tot d’un tret que, en aquell cas, no s’ar-
ribava a consumar. Gazdánov ens pro-
porciona un artefacte ben tancat, pro-
tagonitzat per tres menes de personat-
ges insatisfets. De vegades, la vida és un
caçador contumaç amb mala punteria.
No em sembla, pel que he escrit més
amunt, una novel·la perfecta. I, en can-
vi, és un dels llibres que més m’han fet
gaudir en aquests últims mesos. I us el
recomano encaridament. ❋

L’exiliat rus Gaito
Gazdánov va recrear
els fantasmes de la
guerra
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