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La matinada de l’11 de
gener del 1949 la
prostituta Carme
Broto va ser assassi-

nada dintre d’un cotxe a cops
de maça. Els criminals van en-
terrar-la en un forat que prèvi-
ament havien fet en una bar-
raca del carrer Legalitat. La
matusseria dels autors, però,
va propiciar que allò que havi-
en planejat com un crim per-
fecte es desbaratés des del pri-
mer moment i, en conseqüèn-
cia, a la policia no li va ser gens
difícil trobar aquella mateixa
nit al carrer de l’Escorial el
cotxe ple de sang i, a continua-
ció, seguint-ne les roderes, el
cadàver de la infortunada. El
cas es va enterbolir quan po-
ques hores després van aparèi-
xer suïcidats dos dels tres im-
plicats en l’acció. El tercer, de-
tingut l’endemà mateix, va ser
condemnat a mort i posterior-
ment indultat pel Caudillo.

L’assassinat no hauria pas-
sat de ser un fet més de la crò-
nica negra barcelonina, sobre-
tot perquè la premsa de
l’època, poc amiga d’esventar
afers morbosos, es va apressar
a destacar “el brillante éxito
policial” i a tirar-hi terra da-
munt al cap de pocs dies. Mal-
grat tot, pocs crims han fet
córrer la imaginació de tanta
gent com aquell. L’atzarosa

vida de Carme Broto i la seva
accidentada mort han donat
joc a novel·listes com ara Juan
Marsé i Alberto Speratti; a cro-
nistes com ara José Martí
Gómez, Carles Balagué, Rafa-
el Abella, Joan de Sagarra,
Santiago Tarín i Enrique
Rubio, i a (diguem-ne) biògrafs
com Xavier Muñoz, autor d’un
llibre sobre Julio Muñoz Ra-
monet. Recordo també la sèrie
de televisió El aire de un cri-
men, amb Sílvia Tortosa en el
paper de la Broto, i pel·lícules
com ara Si te dicen que caí, La
Casita Blanca i fins i tot una
de Pedro Olea del 1975 que es
va dir Pim, pam, pum fuego,
que estava inspirada llunyana-
ment en els fets.

A força de parlar-ne tanta gent
–sovint abillada amb la dis-
fressa de periodisme d’investi-
gació– i tothom amb desitjos
de trobar aspectes inèdits del
crim, a la pobra senyoreta
Broto me l’han feta passar per
agent comunista, confident
franquista, espia, traficant de
droga, reina de la nit barcelo-
nina, delinqüent comú, bise-
xual i dipositària d’informaci-
ons comprometedores per als
jerarques del règim, entre al-
tres delicadeses per l’estil.

Acaba d’aparèixer, però, un
llibre que crec que acabarà de-

finitivament amb tot el gali-
maties que ha generat l’enig-
ma Carme Broto. L’han escrit
els periodistes Manuel Trallero
i Josep Guixà, i és, al meu
parer, l’aproximació més sòli-
da i rigorosa que s’ha fet mai
sobre aquell esdeveniment. Un
esforç per dignificar l’ofici de
periodista, vaja. El nom ja ho
diu tot: La invención de Car-
men Broto, i és un directe a la
mandíbula contra aquell lema
tan escampat entre la classe
periodística (i també la políti-
ca, no ens enganyem) que diu:
“Mai deixaràs que la realitat
t’espatlli un bon titular”.

Seguint el vell adagi perio-
dístic que diu que el que no es
pot provar no existeix, Tralle-
ro i Guixà s’han dedicat a ana-
litzar tota la documentació del
sumari judicial, a lligar caps i a
comparar el que anaven tro-

Carme Broto als toros amb Juan Martínez Penas, quan feia poc que havien iniciat la seva relació. AUREA EDITORES

L’enigma Broto

Estratègies en
terminologia

Parlem-ne

Tornant al tema de l’altre dia
(uns importants articles dels
tècnics del Termcat que il·lus-
tren de les dificultats i alhora de

la urgència d’anostrar la muntanya de
termes nous “provinents” de la globalit-
zació), diguem que davant d’un manlleu
podem recórrer a una alternativa “autòc-
tona”, per protegir i alhora estimular la
nostra llengua: en lloc de link, podem dir
enllaç; en lloc de falàfel, croqueta de ci-
grons; en lloc de burca, vel. Però això no
és ben bé cert, perquè els termes origina-
ris, si bé serveixen per designar una reali-
tat, també vénen aureolats de connotaci-
ons específiques, del poble d’on provenen
o de la realitat nova que signifiquen: i és
per això que a l’assetjament psicològic se
li fa difícil de competir amb mobbing i que
burca i falàfel s’han acceptat en moltes
llengües. Aquesta segona solució es diu
adopció o adaptació. L’adopció es veu en
casos com whisky o croissant, simple-
ment traslladats del diccionari anglès o
francès al nostre; i parlem d’adaptació
quan la forma d’“arribada” difereix de la
de partida, com casset (del francès cas-
sette). L’adaptació és el cas estudiat i
exemplificat més específicament en els ar-
ticles esmentats l’altre dia dels tècnics del
Termcat, concretament quan les llengües
de partida tenen un sistema fonològic molt
diferent del nostre i/o no usen alfabet llatí,
com ara el japonès, l’àrab, el grec, el xinès,
l’hindi. En aquests casos el camí acostuma
a ser difícil, i en la pràctica es recorre a dos
o més tipus d’adaptació. La més tècnica o
culta, anomenada transliteració, consis-
teix a representar cada signe de la llengua
de partida amb un signe de la d’arribada:
en seria un cas Cajkovskij (afegint-hi una v
petiteta damunt la C). En textos més gene-
rals es recorre a la transcripció, que sim-
plifica una mica la forma fent correspon-
dre un signe en la llengua d’arribada a cada
so de la de partida: la paraula anterior és
ara Txaikovski; s’eliminen certs diacrítics,
que en llengües com el xinès poden ser im-
portants: i es perd algun matís, és clar.

Altres aspectes. En persa taliban és un
plural; doncs tant és: en català s’ha adop-
tat la forma talibà, que fa el plural tali-
bans, com qualsevol paraula “nostra”. En
canvi, l’alemany Lied fa el plural Lieder i
així es manté per tradició i perquè (una
característica del moment actual) avui
tots tenim més cultura, sabem més llen-
gües i som capaços d’integrar fets com
aquest. Però aleshores handicap
vacil·larà: el podem pronunciar amb h
muda com a mot “català” (adoptat); però
si algú aspira la h com en anglès, tampoc
no passarà res (una bona lliçó dels tèc-
nics del Termcat). De vegades s’indica
l’origen del mot perquè es pronunciï bé:
in silico (llatí, sinònim d’in vitro) es pro-
nuncia sílico, no silíco (si sabeu llatí, ei).
Però... vídeo també “era” llatina i porta
accent i tot, i tanmateix... sembla que
s’imposarà videu... i tampoc no passarà
res. (Però, què voleu, se’m posa la pell de
gallina quan sento Sanítas o Carítas.)

bant amb les quimeres que des
de fa una pila d’anys s’han es-
crit, radiat i filmat al voltant
del tema. També han fet algu-
na investigació pel seu compte
i amb tot plegat n’han tingut
prou per deixar-nos un llibre
que, a part d’oferir una expli-
cació ben raonable dels mòbils
del crim, no només facilita in-
formació ordenada i endreça-
da sobre les gestions policials i
judicials sinó que retrata –amb
un valuosíssim aparell docu-
mental complementari– com
era la Barcelona de la primera
postguerra. Una ciutat en què
al costat de les cues de racio-
nament convivien estraperlis-
tes, lladres professionals, poli-
cies corruptes i eclesiàstics vi-
ciosos.

La Barcelona de les ‘querides’,
dels tendidos als toros, del
Rigat, La Punyalada, El Cortijo,
Bolero, el London Bar, la Parri-
lla del Ritz amb Bernard Hilda,
La Rosaleda, el Casino Militar,
Alberto Puig Palau i la Brigada
del amanecer dels Samaranch,
Sitjà, Yeyé Viñamata i d’altres,
queda retratada en un llibre de
lectura imprescindible.
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