
�CULTU A6 28 DE FEBRER DEL 2008

memòries i assaig. Seguint
aquesta línia, ara també
volen publicar obres d’au-
tors de l’Estat espanyol, i
l’obra triada per a aquest
debut ha sigut El vaso de
plata, primera obra narra-
tiva d’Antoni Marí (Eivissa,
1944), per la qual va rebre
els premis Ciutat de Barce-
lona i Crítica Serra d’Or. Es
tracta d’un relat en cator-
ze capítols del pas de
l’adolescència i la joventut
a la maduresa. Tots els re-
lats comparteixen el ma-
teix narrador, cosa que
permet llegir el llibre gai-
rebé com una novel·la. Un
llibre que ens ensenya,
com diu l’autor, que “la
vida és passar d’una ado-
lescència a una altra”.

MOTACIONS

E
ls eslògans són de mal traduir.
Algunes empreses en fan
bandera d’una manera tan
dràstica que gairebé

n’impossibiliten l’adaptació. O la
traducció és literal o no funciona. Va
passar amb l’espurna o guspira de la
vida cocacolista. Passa ara, d’una
manera lamentable, amb l’eslògan
poca-solta dels Media Markt, el
monovocàlic “jo no sóc tonto”. L’èxit
d’aquesta bajanada autocompassiva
és tal que ja no hi ha qui ho redreci. I
mira que d’alternatives per traduir
tonto al català n’hi havia: beneit,
babau, soca, talòs, ximple... Si calia
trobar-ne una de so proper fins i tot
podien haver triat totxo (d’enteniment
obtús) i si es volia apostar per un
terme bilingüe, sempre els quedava
idiota, contundent i eficaç. Però no. Fa
tant de temps que fem el ximple que
ja no ve d’aquí. Vivim embadocats.
Personalment, em doldria que tonto
acabés entrant al diccionari perquè
durant anys m’ha fet guanyar un munt
d’apostes. La cosa va així: Què t’hi
jugues que tonto no surt al diccionari
però tonta sí? Proveu-ho, sempre
piquen. Apugeu l’aposta tant com
calgui, perquè guanyareu. A la pàgina
1639 del DIEC hi trobareu l’entrada ton
ta: “El teu, la teva”. I acabeu, com a
Media Markt: “Paga, que és gata”.❋

PLA ELECTRÒNIC
‘El quadern gris’ de Josep
Pla es podrà llegir a la
xarxa a través d’un blog
El clàssic de Josep Pla El
quadern gris es podrà lle-
gir a internet amb el for-
mat d’un blog personal,
que serà fidel al que Pla va
publicar el 1966, i contin-
drà les mateixes dates,
dels anys 1918 i 1919, en
què l’autor va anotar im-
pressions i pensaments.
Aquesta versió blog repro-
duirà els textos originals
íntegres de l’obra, acom-
panyats de fotografies i
altra documentació. A més
del blog, s’ha creat un but-
lletí electrònic a través del
qual tothom podrà rebre
els paràgrafs inicials de

l’apunt diari de Pla, amb
l’enllaç a la pàgina del dia
(www.elquaderngris.cat).

EDICIONS I VENDES
‘El pont dels jueus’, de
Martí Gironell, arriba
a la quinzena edició
Un dels èxits més sorpre-
nents de la temporada con-
tinua superant xifres i ja

porta més de 50.000
exemplars venuts, a més de
mantenir-se en la majoria
de llistes de més venuts des
de fa 47 setmanes. Aquesta
obra de Columna encara va
una mica fluixa en el capítol
de traduccions, perquè
només s’ha traslladat a l’es-
panyol i l’italià.

NOVETAT EDITORIAL
Libros del Asteroide
reedita ‘El vaso de plata’,
de l’eivissenc Antoni Marí
Libros del Asteroide va
néixer a Barcelona l’abril
del 2005 amb la intenció
d’editar títols fonamentals
del segle XX que no es po-
dien llegir en castellà; bà-
sicament novel·les, però
també gèneres com ara

EL 50 MILLORS
Llull, Pau Casals i Picasso,
entre els més influents de
la cultura europea
Ramon Llull, Pau Casals i
Picasso són els tres cata-
lans que figuren a la llista
dels 50 personatges que
més han influït en la cultu-
ra europea. Aquesta llista
s’ha elaborat mitjançant

una votació popular, pro-
moguda pel Bureau Inter-
nacional de Capitals Cultu-
rals a través de l’organit-
zació Capital de la Cultura
Catalana. La voluntat és
conèixer els 50 personat-
ges de tots els temps que
més han influït en la cultu-
ra europea, ja siguin de
l’àmbit de les arts, les hu-
manitats o les ciències. Els
primers sis llocs del ràn-
quing els ocupen Leonar-
do da Vinci (a la foto), Mo-
zart, Shakespeare, Galileu,
Miquel Àngel i Sòcrates,
però també hi tenen cabu-
da personatges com ara
Albert Enistein (7), Cervan-
tes (17), John Lennon (34) i
Simone de Beauvoir (45),
que és l’únic dona.

“In vino veritas”

El llatí no
accentua

va les
paraules,

que
s’aprenien

d’oïda,
com les

angleses

E
l 14 de juny del 2006 deia des
d’aquí que a mi «se’m posa la
pell de gallina quan sento
Sanítas o Carítas». Ho deia i
ho repeteixo sense ira, però;
sense posar el dit a l’ull de
ningú, sense acusar ningú
d’ignorant o del que sigui, déu

me’n reguard. Sobretot quan he comprovat
que a més d’una persona del meu braç –passin-
me la figura– no li agafen esgarrifances ni
s’arrenca cap botó d’escàndol; diré més: ni
s’havia adonat de l’«error», si em dispensen
d’usar aquest qualificatiu.

Hi deu haver alguna cosa relacionada amb el
nostre hàbit articulatori, que ens deu fer més
«planera» o natural la pronunciació plana
d’aquestes paraules llatines, que a dreta llei
s’haurien de pronunciar esdrúixoles, com la que
trobem en la coneguda sentència In vino véritas:
és quan beus que hi veus clar (o que cantes les
veritats). El llatí no accentuava les paraules, que
s’aprenien d’oïda, com les angleses; però quan
l’església catòlica usava el llatí de manera
generalitzada, els llibres litúrgics sí que les
accentuaven, per ajudar a pronunciar bé.

M’atreviria a opinar que l’empresa que
adopta una d’aquestes paraules faria bé de
vetllar-la en la publicitat i entre els seus
empleats. Si ens repeteixen cada dia per ràdio
la pronunciació plana, ¿què han de fer la gent
que no saben llatí (és a dir, avui ja tothom)?
Més d’un cop et trobes que el director d’un
programa va dient Carítas amunt i avall i que la

persona que té les notícies diu Càritas, i
aleshores el director rectifica... o no. En una
paret mitgera de València vaig veure escrita amb
lletres quilomètriques i amb un accent com la
punxada d’un punxó la paraula Carítas perquè
els passavolants sabessin on hi havia la seu local
de Caritas. Almenys en aquest nivell el
comportament oral o escrit em sembla joc de
poques taules: amb una miqueta de sensibilitat
en la publicitat, demà tothom diria Càritas,
Sànitas, Secúritas, Véritas. En tal o tal empresa
tenen una targeta per entrar al pàrquing, però la
targeta no acaba de funcionar fins que vénen els
de Secúritas i la tornen a posar en solfa: si
l’empleat que ve ho pronuncia així, tothom ho
dirà així. Si el supermercat que adopta el nom de
Véritas ho fa pronunciar així pels altaveus o per
ràdio, doncs qüestió resolta. (També farien bé
les empreses de menjar preparat d’escriure i fer
dir “... menjar per emportar-se” i no pas el
bàrbar “per emportar”. L’empresa Nostrum ja ho
fa bé per ràdio, però ho té mal escrit. Llàstima.)

Deia que devem tenir alguna cosa que ens
inclina cap a la pronunciació plana. No sé quin
és l’origen del nom Nivea d’una crema ben
coneguda. Si fos paraula llatina (que vol dir
‘blanca com la neu’), també fóra esdrúixola;
però... aquí la pronunciació plana ja és molt
antiga i la gent no la identifica amb el significat
que dic. També el vídeo, malgrat l’accent que
llueix, sembla que va indefectiblement cap a la
pronunciació més catalana vidèu. Però això és
un cas diferent i n’haurem de parlar un altre dia
amb més espai.❋
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