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que d’estètiques molt vari-
ades, perquè el format del
llibre s’adaptarà al contin-
gut de la novel·la i al gène-
re (fantasia, thriller, terror,
aventures...). Les primeres
novel·les que publica Mar-
low –un nom, per cert, que
neix de les ficcions de Jo-
seph Conrad–, són Jum-
per. La historia de Davy i
Jumper. La historia de
Griffin, totes dues de Ste-
ven Gould, a més de Los li-
bros de cristal de los de-
voradores de sueños, de
Gordon Dahlquist.

ARQUITECTURA
La figura de Rovira i Trias
és reconeguda en un llibre
que en repassa la feina
Eloi Babiano i Sànchez és

MOTACIONS

R
esulta complicat establir una
jerarquia d’intensitat dels
cops de càstig que els pares
etziben als fills. Els textos

jurídics freguen l’eufemisme, amb
l’excusa plausible del caràcter general
de la llei. Als mitjans catalans han
prosperat dos termes: clatellot i
calbot. Diria que clatellot designa un
cop més suau, amb la mà oberta.
Calbot em remet als cops que un
salesià ens clavava a la clepsa, o
coroneta, amb els seus artells artrítics.
Les bufetades, enteses a la manera de
Gilda, les dividiria en tres graus: lleus
(la galeta, el bolet, la cleca o la nata),
mitjanes (la pinya, la bufa, la llufa, la
castanya o el revés) i contundents (la
bleva, el tapaboques o el mastegot).
N’excloc els cops de puny (pinyac,
castanyot, tàbac), i els de peu
(puntada, guitza, plantofada). La surra
és una natjada lleu, però si tendeix a
la continuïtat pot degenerar en
pallissa. Finalment, els cops de càstig
delictius són els que es venten amb
objectes: garrotades, bastonades,
assots, corretjades, pedrades,
xurriacades, palades, martellades,
ganivetades o punyalades. No és
possible establir la frontera només
amb paraules; però, si ho fos, la
violència d’un càstig patern mai no
hauria d’ultrapassar el mastegot.❋

EINES
Es presenta el nou
diccionari en línia sobre
les llengües del món
A Internet ja es pot consul-
tar el www.linguamundi.
cat, un nou diccionari amb
43.883 entrades, que dóna
informació sobre el pano-
rama lingüístic del món. De
cada llengua es diu el nom-
bre de parlants, el territori,
la família a la qual per-
tany... Se’n desprenen da-
des com que de les 5.970
llengües que hi ha al món,
unes 1.000 es poden donar
per mortes a curt termini.
De fet, es diu, ens trobem
davant la possibilitat que
puguin desaparèixer les
tres quartes parts del patri-
moni lingüístic de la huma-

nitat. Els països amb més
diversitat lingüística són
Papua Nova Guinea, Indo-
nèsia, Nigèria i l’Índia.

LLIBRE IL·LUSTRAT
Surt un volum de
fotografies i textos sobre
la Catalunya més cubana
La periodista, fotògrafa i
traductora Tate Cabré, una
apassionada de Cuba,
acaba de publicar Cuba a
Catalunya. El llegat dels
indians, un llibre en edició
de luxe que ha editat Cos-
setània. Cabré hi repassa
les relacions entre els dos
territoris i el llegat que
han deixat els comerciants
en terres catalanes. Ho fa
des del vessant arquitec-
tònic, l’artístic i l’intel·lec-

tual per no deixar ni un
pam sense explorar
d’aquesta relació.

NOVETAT EDITORIAL
Edhasa presenta Marlow,
un segell editorial dedicat
als ‘bestsellers’ actuals
Marlow és un nou segell
editorial d’Edhasa que vol
cobrir una línia comercial,
la dels bestsellers, tot i

un admirador de la tra-
jectòria de qui va ser ar-
quitecte municipal de
Barcelona durant la
darrera meitat del segle
XIX, Antoni Rovira i Trias
(1816-1889). Ara és una
plaça amb una estàtua.
Amb l’explícit subtítol
L’Eixample que no va ser,
l’autor repassa la feina

d’un home que va
transformar la ciutat a
través dels seus mercats,
malgrat que no li
permetessin protago-
nitzar la seva expansió
ideant un Eixample ben
diferent del que va crear
Ildefons Cerdà. El 1859
l’Ajuntament de Barce-
lona va donar com a gua-
nyador d’un concurs
urbanístic Rovira; però,
per motius encara ara no
prou concrets, el govern
espanyol li va prendre el
projecte i el va cedir
unilateralment a Cerdà.
Aquest llibre, amb molta i
magnífica documentació
gràfica, ens permet
conèixer el pla original
de Rovira.

Genocides

La
defensa

de la
llengua
pròpia
és una
de les

tasques
més

nobles

“E
l Consell Permanent [...], fent-se
ressò de la crida encapçalada
pels expresidents de la
Generalitat de Catalunya, senyors

Jordi Pujol i Pasqual Maragall, i pels abats de
Montserrat i Poblet, arran del fet que l’entitat
ciutadana Acció Cultural del País Valencià ha
estat multada per l’actual govern valencià amb
300.000 € per haver-se oposat al tancament
dels repetidors de TV3, prengué l’acord de
proposar a tots els membres de la nostra
corporació a implicar-s’hi de manera resoluda i
activa per fer front a aquesta greu situació, que
atempta contra la llibertat d’expressió, la
pluralitat informativa i la normalització de la
llengua catalana en una part del seu domini
lingüístic”. La corporació al·ludida és l’Institut
d’Estudis Catalans, i la carta va acompanyada
d’una fotocòpia de l’esmentada crida.

Jo em sumaré a l’acció. No pas perquè cregui
que aquest és el camí, ni de molt, sinó perquè
sé per amarga experiència que des de fa segles
no ens en deixen cap altre; i perquè la defensa
de la llengua pròpia és una de les tasques més
nobles i enriquidores a què una persona pot
dedicar-se. El que realment és incomprensible
és que els altres governs no diguin ni piu: ni el
de l’Estat ni el ¿nostre? No cal que m’ho diguin:
ja m’imagino que, almenys el nostre, alguna
cosa deu haver fet, només faltaria!, però...,
sempre hi ha algun però, com ara la
prudència... Però els genocides, els criminals,
els terroristes fan la seva a cara descoberta,
amb calendari militar, posant en la immunda

acció tots els diners i els poders públics,
escopint a la cara a una part de la societat,
maquinant mil·limètricament la destrucció del
poc que queda de la nostra llengua, sembrant
l’odi entre els ciutadans.

La gent del carrer es queda perplexa de
veure que signen la crida dos expresidents de
la Generalitat i que no la signa el president
actiu. Perquè la gent del carrer només veiem
els fets, les destruccions, la impotència del
nostre dolor, l’erosió persistent d’aquesta
llengua, que sempre s’ha hagut de mantenir
amb l’esforç i la voluntat particulars. En el
millor dels moments, se l’ha deixat participar
en la cursa de la modernitat, però lligada de
mans i peus a la vora de les altres que ho
tenien tot a favor: ideologia, diners, estat,
policia, grans mitjans de comunicació. Malgrat
les importants accions realitzades (escola,
televisió, ràdio), cada dia és més clara la
percepció que “això” nostre és una broma, una
cosa inútil, una molèstia, no pas una llengua
com cal, no pas una llengua exactament igual
que l’altra, políticament, ideològicament,
pràcticament. Ens hem hagut de disculpar
sempre a casa nostra mateix i ens hem
acostumat a negar que aquí hi hagi conflicte:
aquí hi ha pau lingüística, (ens) hem anat
repetint aquestes últimes dècades, mentre ens
fregaven pels nassos (amb el silenci “oficial”) la
persecució autènticament feixista d’Èric
Bertran, l’episodi de l’integrista Josep Borrell al
Parlament europeu i els altres innombrables
del dia a dia.❋

JOAN SOLÀ

A peu de pàgina❚
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