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En l’últim número
de la revista Llen-
gua Nacional (58,
1r trimestre del

2007) el lingüista Jaume
Macià i Guilà hi publica un
article excel·lent sobre el
fenomen dels falsos amics:
“Termes procedents de
llengües diferents que
tenen una semblança for-
mal, però no semàntica,
cosa que indueix a atribu-
ir-los erròniament el ma-
teix significat”. Macià en-
capçala el seu text amb un
títol trilingüe: La tasca
era enorme, una oració
equívoca gràcies als sen-
tits de tasca en català
(feina), italià (butxaca) i
castellà (taverna). La
tasca que reclama Macià
passa per publicar un dic-
cionari de falsos amics ca-
talà-castellà per provar de
reduir els paranys en què
cada cop més incorren els
traductors (automàtics o
no) que traslladen textos
de la nostra llengua a la
llengua veïna, i viceversa.

De diccionaris de pa-
ranys de traducció ja n’hi
ha d’anglès-català (Allué-
Evans, 1999), francès-ca-
talà (Castellanos-Lenoir,
2001) i italià-català (Tu-
rull, 2001), però cap de
castellà-català. Macià
avança una primera llista
de parelles tan espúries
com una cosina prima,
d’acostar-se (aproximar-
se vs. acostarse, per ficar-
se al llit) fins a vespre
(entre la tarda i la nit vs.
víspera, per vigília).

Però abans, emmarca el
fenomen i amaneix la seva
descripció amb un gavadal
de situacions equívoques

per raons lingüístiques. Un
guia italià del Vaticà, per
exemple, que descriu una
pintura tot assegurant en
el seu castellà macarrònic
que hi apareix “la Virgen
con sus putos” (en italià
putto vol dir “àngel de
l’amor”); i un estudiant de
viatge per Itàlia que vol
tirar una postal dins un
contenidor de reciclatge
etiquetat amb el mot carta
(en italià significa paper);
o un anunci alemany que
fa Deutsche Pute, die Gute
(“El gall dindi alemany: la
bona carn”); i encara un
reguitzell de marques co-
mercials xocants per a un
catalanoparlant: parquets
Kährs, aigua Veri, llars de
foc Kago, cafè Rovi, antihi-
pertensius Cardem, pro-
duccions Pixar...

Macià estableix amb en-
cert els criteris de selec-

ció. A l’hora de determinar
què són falsos amics i què
no “cal tenir en compte
que les paraules en qüestió
tinguin usos sintàctics co-
incidents”. Altrament, cri-
daran l’atenció però no
suscitaran cap equívoc,
com ara els mots catalans
(i castellans) lloro, jueves
o pues. Una aportació inte-
ressant és la variant inter-
dialectal del fals amic (un
fals cosí?), quan un mot
pren altres sentits a l’inte-
rior d’una mateixa llen-
gua. El millor exemple és
calces. Macià el destaca
dels que componen una
llista estudiada per Joan
Veny a Els parlars cata-
lans (1982). Si una xique-
ta d’Alcanar et diu que,
amb les presses, s’ha des-
cuidat de posar-se les cal-
ces no abaixis la mirada.
Es refereix a les mitges.

Enigmística

Portada del
número 58
de la
revista
‘Llengua
Nacional’.
SP

Hi ha dos versos de
dos poemes de
Joan Todó, del
seu llibre Los fòs-

sils (al ras) (Labreu Edici-
ons), que podríem ajuntar
així: “Ara no em diguis / que
no hi veus lo llenguatge que
és teu”; i llavors, el jo del
poeta enraonaria amb el seu
tu. Ara: que Todó advertís,
un pèl dubitativament, que
el llenguatge del llibre és el
seu, potser indicaria no
gaire seguretat seva en
aquest llenguatge. Però el
que diem que ell diria, tot
just ens passa pel cap als
que gaudim dels seus poe-
mes. I ens equivoquem de
fer-li-ho dir, car segur que
Todó sap que escriu com li
és inevitable, alhora com a
calamitat i com a goig. Tot
amb tot, això, al llibre, hi és
entelat amb l’artifici, o art,
immanent a la poesia; i tan-
mateix, el tel, per sort i ele-
gantment, hi és força prim,
tant que podem copsar la
veu principal de Todó, la que
s’afona a un dels seus llen-
guatges més personals. I
aquest, malgrat els renys pa-
ternalistes de Francesc Gar-
riga, o bé preludia la immi-
nència d’una puixant anti-
poesia todoriana, o bé, com
ens diu Antoni Martí a l’epí-
leg, anuncia una alta ener-
gia lírica generada pels orga-
nismes ben vius, i no pas
fòssils, que segur que Todó
ha posat al ras per alleuge-
rir-se i poder deixar-se anar.

Càpsula

Tasca maciànica

Màrius Serra

Elogi
i pronòstic

Carles
Hac Mor

A Torelló hi ha un bar que és l’Atmosfera.
Hi acut jovent (també, alguna fera).
No hi van ells, ni hi canta la ranera.
Doncs, hi ha ambient! Música? Nova Era,

I la d’abans, que ara és escadussera
(Beatles, Lou Reed..., no hi són pas cap quimera).
Hi cap tothom, hi ha bona biosfera.
Cap protocol! Ni hi val girar l’esfera!

Si hi vas suau, amb la set cervesera
(Curull o bé exempt de cap bromera)
Un boc hi hauràs (no hi ha llista d’espera!).

Si hi véns cremat i vols fer una drecera,
Pren-t’hi un didal (d’Irlanda una senyera).
Si tens més temps, hi ha una taula timbera.

El poeta Lluís Urpinell. SP

Poesia

Sonet atmosfèric
Naips nous,
Labreu Edicions

MariusSerra@verbalia.com

Lluís Urpinell

Pepo TamaritEl quiosc

Aquesta revista mallor-
quina dedicada íntegra-
ment a la poesia i la

il·lustració, ens ofereix poemes
i articles de Pau Vadell, Gabrie-
la Seguí, Antoni Marí, Òscar
Aguilera, Josep Antoni Calvo,
Miquel López Crespí, Fina
Palau, Maria Victòria Secall,
Lluís Maicas i Vladimira Peeva,
entre molts altres, a més de di-
buixos i fotografies de Nils Bur-
witz, Tinus Castanyer, Maria
Oliver, Josep Manuel Valverde,
Dolors Fuster i Tòfol Sastre,
també entre d’altres. En la tria
de poetes francesos d’avui,
l’autora destacada és Jeanne
Maillet.

S’Esclop
Número 31
S’Esclop Associació Cultural
Palma, gener-febrer, 2007
3,5 euros

La revista Avenç fa 30 anys
aquest mes d’abril, una fita
important per a qualsevol

publicació en català, és evident.
Els responsables de la revista
han volgut aprofitar l’efemèride
per millorar-la i, a partir
d’aquest número 323, passa a
ser íntegrament en color.
A més, podem llegir l’interes-
sant dossier Catalunya, 30
anys després (1977-2007), que
compta amb les contibucions
d’Anna Cabré i Andreu Domin-
go, Jordi Maluquer, Gustau
Muñoz, Xavier Arbós, Joan Ma-
nuel de Pozo i, entre d’altres,
Josep Fontana. Des d’aquí els
felicitem i animem a continuar.

L’Avenç
Número 323
L’Avenç S.L.
Barcelona, abril, 2007
5 euros

Revista basca sense nu-
meració que en aquesta
edició és un monogràfic

dedicat a Pere Gimferrer. In-
clou poemes, dibuixos, foto-
grafies i, naturalment, articles,
com ara De ‘Arde el mar’ hasta
hoy: el poeta Gimferrer (Rosa
Regàs), Una aventi de Pere
Gimferrer (Eduardo Mendoza),
Un homenaje (Susanna Rafart),
La carta-baúl (Seis poemas
inéditos de Pere Gimferrer) (Vi-
cente Molina Foix), Pere Gim-
ferrer y Octavio Paz (Leopoldo
Sánchez Torre) i, entre molts
altres articles, Unidad y varie-
dad en la obra de Gimferrer
(Luis García Jambrina).

Zurgai
Zurgai
Bilbao, desembre, 2006
8 euros


	avui.cat
	avui_05/060407 : sup_a : sup_asup_a


