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dari, es va interessar per la
seva figura i va escriure
aquest llibre en el qual
narra la seva indagació
sobre els mètodes i els
crims del Rellotger.

CARTOGRAFIA
L’IEC presenta un llibre
amb els primers mapes
del litoral europeu
L’Institut d’Estudis Cata-
lans presenta Les cartes
portolanes: la representa-
ció medieval d’una mar
solcada, els primers mapes
del litoral europeu i el
nord d’Àfrica fets a escala.
Es tracta d’una edició de
luxe de 526 pàgines, en la
qual l’historiador Ramon J.
Pujades ha treballat dotze
anys per tal de recollir la

MOTACIONS

J
a és ben trist que el primer
derivat de l’euro designi els
joves que tenen un sou justet.
La moneda triga molt a

generar expressions noves, però un
cop consolidades ja no marxen ni amb
aigua calenta. Qui no ha sentit mai que
el Pere “té molts quartos”, el Pau
només “quatre xavos” o que el
Berenguera ja te’n farà “cinc cèntims”?
Doncs en tots tres casos són antigues
fraccions de la pesseta, absents de les
nostres butxaques des de fa dècades.
Els xavos, per exemple, eren les
monedes de coure de 10 cèntims de
pesseta que circulaven a l’època
d’Alfons XIII. Ara mateix ja ha passat
més d’un lustre des que va arribar
l’euro, però la pela continua sent la
pela. Desenganyem-nos: el que no
són pessetes, encara són punyetes. Els
emprenedors fan la primera pela, els
rics tenen pela llarga i alguns
professionals són uns pesseters.
Eurers? No crec pas que ningú se’n
surti si pretén incrustar l’euro a la
fraseologia popular. A quin fill li darem
la clau i l’euro? Quin amic ens
explicarà sopars d’euro? Sorgiran
noves expressions, esperem que més
optimistes que el mileurisme. Perquè,
tal com va escriure Carles Capdevila fa
anys en un recull de refranys alterats,
“mentre hi ha visa hi ha esperança”.❋

SIMPOSI
El 27 i 28 de març
se celebrarà el segon
simposi Agustí Bartra
Amb motiu del centenari
del naixement de l’escrip-
tor Agustí Bartra (a la foto),
el dijous 27 i el divendres
28 de març se celebrarà el
segon simposi dedicat a la
seva figura. En aquesta
ocasió es vol aprofundir en
l’estudi i la difusió de la
seva obra, amb atenció es-
pecífica als diferents gène-
res i al context en què Bar-
tra va desenvolupar la
seva carrera literària. Les
ponències i conferències
aniran a càrrec de Sam
Abrams, Jaume Aulet,
Montserrat Bacardí, Mi-
quel Desclot, Joaquim Es-

pinós, Francesc Foguet i
Carlos Guzmán. El simposi
es desenvoluparà en dife-
rents espais de Terrassa i a
la Universitat Autònoma
de Barcelona. La primera
edició d’aquest simposi,
celebrada el 1987, va supo-
sar un impuls important a
l’estudi i la difusió de l’obra
d’un dels autors de refe-

rència de la literatura cata-
lana contemporània.

PUBLICAT EN SOLITARI
Destino publica
‘El Rellotger de Creixells’,
de Josep Pla
L’editorial Destino publica
per primera vegada de
manera independent El
Rellotger de Creixells, una
obra que fins ara s’havia
inclòs als Escrits emporda-
nesos (volum 38 de l’obra
completa de Pla). El Re-
llotger de Creixells va ser
un bandoler de molta ano-
menada que actuava a
l’Empordà pels volts de la
tercera guerra carlina
(1872-1876). Josep Pla, que
de jove havia sentit a par-
lar d’aquell bandit llegen-

informació i les 300 il·lus-
tracions que conté l’obra.
Les cartes portolanes, que
són concebudes com a ele-
ments de navegació,
també inclou un DVD amb
més de 300 imatges.

COMMEMORACIÓ
‘Trena de cendra’, reeditat
10 anys després de la mort
de Carme Guasch
Amb motiu del desè ani-
versari de la mort de
Carme Guasch, Columna
recupera Trena de cendra,
una confidència a cor
obert d’una dramàtica ex-
periència personal. La
mort prematura del marit
de la protagonista és el
punt d’arrencada d’aques-
ta història. Ella, una dona

encara jove i mare de tres
fills, troba en la recons-
trucció del passat una via
per sobreviure al dolor
que li provoca l’absència
de la seva parella. És la his-
tòria d’un amor prohibit
que perdura més enllà de
la vida. L’obra de Guasch
inclou una valorada pro-
ducció narrativa i poètica
centrada en la mort i
l’amor, i especialment in-
tensa arran de la mort del
seu marit l’any 1982.

“Televisió”

Coromines
diu que en
castellà la

paraula
“televisió”

es va
recollir

l’any 1925

L
a major part de nosaltres vam
veure els primers senyals de la
TV als anys cinquanta, però les
primeres demostracions es van
fer l’any 1926 i les primeres
emissions públiques van ser
entre els anys 1929-1931. Abans
d’aquell any ja s’havien

inventat les tècniques que l’havien de fer
possible. Però la paraula televisió no apareix als
diccionaris fins bastant més tard: primer hi ha
les coses i els seus noms, que els diccionaris
enregistren, generalment, molt després.

Coromines diu que en castellà la paraula es
va recollir l’any 1925 (data realment
primerenca, pel que hem dit) i per al català no
la troba enregistrada (efectivament, no és al
diccionari de Fabra ni al DCVB), tot i que ja
circulava pels anys trenta. Ens ho diu d’aquella
manera que alhora mostra emfàticament el
que opina de la novetat: «comença a circular el
nom d’aquest flagell de la cultura des de c.
1930 (així vingués un cometa... que altre cop ho
tornés tan rar com ho fou fins c. 1945, temps
esperançadors, abans de l’anti-Gutenberg,
moderna encarnació del mite de l’anti-Crist)».

Gràcies al corpus textual informatitzat de
l’IEC (i gràcies a Joan Soler, que m’hi dóna un
cop de mà) sabem, tanmateix, que en textos
catalans el terme ja és corrent des de 1932:
apareix primer en un llibre de R. Boquet titulat
Catecisme sanitari, dialogat (1932): «El Medi
ambent té els éters còsmics imponderables [...],
com ho prova la Radio, la Telefonia i la

Televisió». Tot seguit el trobem al Diari de Vic,
el 1933: a la secció de «Crònica científica» el
diari dóna compte que «En la sessió científica
reglamentària [...] del grup de naturalistes “N.
E.” tinguda el dia 21 de desembre, el soci
senyor Rafael Fortuny donà una erudita
conferència sobre “Televisió”». El terme torna
a aparèixer en dos llibres més de 1936 i 1938;
després, als Quaderns de l’Exili de 1946, en la
publicitat de la casa d’aparells elèctrics Admiral
Corporation, que predica els atractius de ràdios
i altres aparells de la casa i continua: «i així que
estarà a punt la televisió “Admiral” us
proporcionarà aparells de meravella!». L’any
següent trobem el terme en l’obra
Temperatura de Francesc Trabal (1947).

Tots aquests preparatius eren per dir-vos
que acabo de descobrir la paraula en un retall
de paper dels que feia servir Fabra a l’exili per
escriure la que serà la seva gramàtica pòstuma.
La dóna com a exemple del prefix tele-. Però és
curiós que ratlla l’exemple en una altra còpia
del manuscrit, la que va fer servir Coromines
per editar l’obra; amb tot, la paraula s’hi llegeix
perfectament; i per això encara és més estrany
que el nostre excel·lent i primmirat editor no
en prengués nota, ell que en va prendre tantes
altres durant aquesta feixuga feina d’edició. El
cas és que al seu diccionari la paraula apareix
sense documentació, quan li era tan fàcil de
documentar-la de manera il·lustre. I aquí
s’acaba una anècdota que a vostès els pot
semblar banal però que a mi em compensa de
moltes hores de feina poc vistosa.❋

JOAN SOLÀ

A peu de pàgina❚
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