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Perquè no
ens equivoquem

J O R D I S E D Ó

David Paloma i Albert Rico,
No et confonguis. Diccionari de mots

que es confonen.
Empúries. Barcelona, 2005.

E
l títol –i sobretot el subtítol–
del document que Empúries
ens posa a les mans amb la
publicació d’aquest volum és
prou explícit perquè no cal-

guin gaires explicacions sobre la seva
naturalesa. Efectivament: es tracta d’un
diccionari de parelles de mots que per
la seva semblança es poden arribar a
confondre amb una certa facilitat. Les
semblances poden donar-se per com
sona la paraula, com en el cas de alho-
ra/a l’hora i indi/hindi i pel significat, com
en el cas de mahometà/musulmà, que vo-
len dir el mateix, i de les parelles exèr-
cit/armada i edifici/edificació, que no volen
dir ben bé el mateix només perquè una
de les dues paraules de cada parella té
un significat més restringit que l’altra,
o altres casos en què el significat és
clarament diferent, com a israelià/israe-
lita i ingesta/ingestió.

En una obra d’aquestes característi-
ques és pràcticament impossible parlar
d’exhaustivitat. Primer, perquè no es pot
estar mai del tot segur d’haver abastat la
totalitat del problema, però també, i so-
bretot, perquè de dubtes possibles n’hi
ha tants com d’usuaris de la llengua
multiplicats pel nombre de paraules del
corpus lèxic. Ara bé, l’obra que ens ocu-
pa avui ens presenta una quantitat
aproximada de mil parelles de mots, que
ofereix unes garanties bastant fiables
que sempre trobarem una resposta als
nostres dubtes quan vulguem fer-hi una
determinada consulta.

Al costat de l’entrada de cada parella
de mots, trobem una explicació clara,
concisa, sintètica i pertinent de la pos-
sible confusió que pot presentar aquella
coincidència, normalment il·lustrada
amb un nombre suficient d’exemples
que la fan encara més entenedora. Mal-
grat tot, hi ha paraules que entren totes
soles i remeten a una altra entrada, que
és la que dóna resposta al dubte que es
pugui plantejar. Per tant, tal com està
concebut el llibre, és molt difícil que
l’usuari es perdi.

Hi trobem a faltar un inventari final
de la totalitat de les entrades, cosa que
els autors justifiquen amb les remissions
dins del llibre. És ben cert que són sufi-
cients i que l’absència d’aquest llistat no
lleva gens de funcionalitat a l’obra, però
sí que hagués estat un complement que,
pel mínim esforç que representa dona-
des les facilitats que ofereix la tecnolo-
gia informàtica actualment, hauria val-
gut la pena incloure-hi. Tot i això, es
tracta d’una obra excel·lent, feta amb un
rigor exquisit i extremament útil.

David Paloma és doctor en filologia
catalana i Albert Rico és llicenciat en fi-
lologia catalana. Tot dos exerceixen de
professors de llengua a la Universitat
Autònoma de Barcelona i el darrer, a
més, és també professor a la Universitat
Oberta de Catalunya. Es tracta de dos
veritables especialistes en obres que
tracten el lèxic de maneres diverses, ja
que, a part d’altres treballs que han fet
individualment o amb altres autors, han
publicat conjuntament Diccionari de bar-
barismes (1997), Diccionari de dubtes del ca-
talà (1998) i Diccionari de pronunciació en
català (2000).
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Leonardo Di Caprio protagonitza la biografia de Howard Hugues

L’amo de l’univers
A S S A I G

T O N I V A L L

Michael Drosnin, Ciudadano Hughes.
Traducció d’Á.J. Pérez i J.M. Álvarez.

Planeta. Barcelona, 2005.

L
a terrible paradoxa del poder
absolut. Així es pot resumir la
trajectòria vital de Howard
Hughes, un personatge avui
d’actualitat gràcies a El avia-

dor, el film que Martin Scorsese ha di-
rigit sobre la figura del llegendari ci-
neasta, i Ciudadano Hughes, el llibre que
Michael Drosnin va
escriure el 1985 i que
literalment radiogra-
fia els últims deu anys
de la vida de Hughes.
El contrast entre tots
dos productes és nota-
ble. Mentre que Scor-
sese dirigeix un film
indigne d’ell, superfi-
cial, reiteratiu i avor-
rit, Drosnin ens ofe-
reix un llibre contun-
dent, a estones apassi-
onant, que afegeix
molta llum sobre un
home contradictori i
apassionat, un perso-
natge cabdal de la his-
tòria recent dels Estats
Units.

Hughes va ser un
home obsessionat amb
l’èxit des de dues vessants: el cinema i
els avions. Va crear dues indústries en
aquests dos camps, va invertir milions
i milions de dòlars a satisfer els seus
somnis, es va arruïnar diverses vega-
des i va emular l’ocell fènix, ressorgint

de les seves cendres una vegada i una
altra.

El relat comença el 1974, amb el
robatori a les oficines de Hughes dels
seus valuosos arxius secrets: una do-
cumentació que provava la seva vin-
culació amb les altes esferes del país,
els nombrosos suborns que va fer i
maquinacions per arribar al punt més
alt del poder. L’autor del llibre ha
tingut accés a aquests documents i
elabora una narració precisa i molt
ben recolzada en les paraules del ma-
teix Hughes, que acompanyen i sovint
fan d’eix vertebrador del curs dels es-
deveniments.

Ciudadano Hughes és un llibre que no
juga al joc de les mitges tintes, fa afir-
macions categòriques i les recolza en
proves. Desconec si exiteixen hereus de
Howard Hughes i quina és la seva pos-
tura envers el llegat físic i moral del

milionari, però si han llegit el volum
que ens ocupa –segur que ho han fet–,
no tindran gaires motius per reivindi-
car la seva figura. I és que Hughes apa-
reix com un home sense escrúpols,
manipulador i interessat. Drosin parla
en termes com els següents: Hughes
volia un nou president del Estats Units
que pogués controlar, comprava polí-
tics segons la seva conveniència i –una
de les tesis essencials del llibre– va ser
la peça clau del famós cas Watergate.
Sembla ser que el Watergate va ser un
intent de Richard Nixon per encobrir a
l’opinió pública les seves relacions pro-
fessionals amb Hughes.

Ciudadano Hughes és
un llibre esgotador, que
requereix molta paci-
ència i que en alguns
passatges es fa certa-
ment feixuc. Val la pe-
na, però, per seguir un
procés que converteix
en una mena de déu el
personatge que ens
proposa. Un personatge
contemplat durant la
seva darrera dècada,
quan el glamur ja l’ha
abandonat, quan viu
entre escombraries i,
segons sembla, entre
els seus excrements,
quan està literalment
demacrat per la droga i
sobreviu gairebé sense
moure’s del llit. Però el
més apassionant és as-

sistir a la lluita de Hughes contra ell
mateix: era una desferra humana però
seguia instal·lat en el poder, movent els
fils de tot el que li venia de gust, somi-
ant encara en els films que havia creat
i les dones que havia estimat.

La veu més fina
de tot Vallespir

N A R R A T I V A

M A N E L Z A B A L A

Edmond Brazès, Obres completes.
Trabucaire. Perpinyà, 2003.

E
dmond Brazès (1893-1980) va
ser un barber de Ceret, fill de
barber, pare de barber, però
també de vegades va ser nar-
rador costumista, poeta cos-

tumista i, a partir dels anys 30, va ser
un important animador cultural a la
Catalunya Nord. Brazès ens va deixar
un poemari, L’Ocell de les cireres (1957),
unes proses costumistes, Històries de ve-
ïnat (1965), una peça teatral, La Neu
(1970), unes memòries de la Gran
Guerra, Els tres ocells (1979) i un assaig,
La vie et l’oeuvre de Mossèn Esteve Caseponce
(1948). No és gaire obra, tot plegat. Si
traiem el pròleg i les fotografies, les
Obres completes que li ha publicat Tra-
bucaire s’estiren unes 350 pàgines.

Em quedo amb Els tres ocells, en les
quals hi ha els records més valuosos. Si

els agrada la història els interessarà
prou aquest llibre, a desgrat de l’estil.
Aquest llibre es divideix en tres parts,
tres ocells: L’ocell de les cireres, L’ocell des-
niat i L’ocell desemparat.

Comencem amb les cireres, a la festa
del bateig de l’autor “una gentada for-
miguejava al davant de can Brazès d’on
finestres esbatanades, es tirava el re-
lleu, amb una voladissa de neules
blanques, roses i blaves, una escampa-
disa de sous, (alguna pesseta), d’avella-
nes, de castanyons, de confits, i és ben
cert que oblido el bo i millor que es va
traure de l’armari i del rebost [...]. L’es-
campall de confetti, les garlandes de
serpentins a les branques dels plàtans
recordaren temps després aquest acte
popular”. El noi creix, comença a ser
barber, a interessar-se per la música,
amb 13 anys s’enamora de la literatu-
ra, “es desvetllen les facultats del meu
esperit, com una flamarada des de
temps ensopida”, i la culpa és d’un
professor i d’un llibre: Les lletres del meu
molí, d’Alphonse Daudet. Després ve el
primer amor. I després la Gran Guerra.

“Quan vaig partir a la guerra, un
dels nostres governants va assegurar:
«Et poden matar, mes el teu fill serà
estalviat de participar a cap altre con-
flicte». En 1940, el meu hereu fou
presoner a Stettin, al camp on el meu
avi va ésser deportat en 1870”.

Brazès ens consta que durant la
guerra va consignar en francès i de dia
en dia els diversos esdeveniments que
va viure des que va ser incorporat al
servei militar, també les impressions
que va sentir tant a Tunísia com du-
rant els anys de la guerra. Aquell es-
borrany que entre el 1913 i el 1918 va
ser escrit en francès va ser reprès
molts anys més tard, i va ser publicat
en català el 1979. “M’he entrebancat a
una civera [...] i he quedat allargat so-
bre el cadàver del qui ens declamava Le
Rhin allemand, gairebé cara contra cara.
A la claror dels focs d’artilleria, quin
horror!, els rats anaven rosegant-li el
visatge”. No ens enganyem, Brazès, “la
veu més fina de tot Vallespir”, segons
Josep Sebastià Pons, no va ser un gran
autor. Que el Vallespir em perdoni
però no suporto els seus versos:
“Plantada adormida / al bres del Palau,
/ en tu portes vida / de fruita que plau.
/ Tra la ra, la la la”. Tampoc no m’a-
grada el seu costumisme, tan sovint
carrincló: “Som i serem gent catalana
/ tant si es vol com si no es vol... / I com
l’amor no té frontera, / germà català,
vine amb mi!”. Això sí, el seu testimo-
ni de la Primera Guerra Mundial és
únic, en català i de primera mà. I, ¿oi
que no n’hi ha cap altre?


