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la foto de sota), de Daniel
Giralt-Miracle i Jordi Caru-
lla, editada per Enciclopè-
dia Catalana, es va endur

MOTACIONS

D
issabte passat, mentre a
les seus d’ERC acabaven
de votar, jo començava a
botar al CAT de Gràcia. Els

amics de La Carrau hi presentaven la
nova formació en el marc del
Tradicionàrius. El canvi de sonoritat,
ara sense vents i amb més bases de
percussió, augura una evolució
interessant en la trajectòria
d’aquests domadors de xerric-
xerracs que han trencat fronteres
venint del folk, venint del pop, de
rumba endins, d’arrel enllà. De
moment, les portentoses cançons de
l’últim disc, Dins la taifa, ja sonaven
diferent. En general, quan sentim
parlar de taifes pensem en aquells
regnes independents del califat que,
durant l’Edat Mitjana, anaven a la
seva. Taifa és un terme que suscita
constants analogies polítiques. De
fet, és ben probable que avui mateix,
en ple congrés d’ERC, més d’un
periodista espavilat parli de taifes
per definir les diverses famílies que
les quatre candidatures han permès
visualitzar. Però la gent de La Carrau
és de Terrassa i a Terrassa una taifa
és una carmanyola des que, al segle
XIX, els obrers del tèxtil van
començar a portar olles planes a la
feina. ¿Qui es deu encarregar del
càtering al congrés d’avui?❋

CATÀLEG
Meteora publica les
fotografies d’Aymerich de
l’exposició ‘Resistents’
Poques setmanes després
de la clausura de l’exposi-
ció de fotografies de Pilar
Aymerich, Resistents. La
cultura com a defensa,
que es va poder visitar al
Museu d’Història de Cata-
lunya, l’editorial Meteora
ha publicat, en format de
luxe, el catàleg d’aquella
mostra, que proposava un
recorregut històric a tra-
vés de 60 retrats de crea-
dors, artistes, pensadors,
intel·lectuals i escriptors
que van encapçalar la re-
sistència cultural a l’època
franquista. El llibre, amb
textos de Joan Saura, Sal-

vador Soley, Josep M. Solé
i Sabaté, Joan de Sagarra i
la mateixa Aymerich, re-
cull imatges dels intel·lec-
tuals que van viure la
guerra i van decidir exili-
ar-se, i també dels que van
optar per quedar-se al
país. Tots 60 protagonis-
tes són noms molt desta-
cats de la cultura catalana,
com ara Josep Benet,
Maria Mercè Marçal, Ven-
tura Gassol, Terenci Moix,
Josep Carner, Eugeni Xam-
mar, Frederica Montseny,
Mercè Rodoreda, Víctor
Alba, Joan Vinyoli, Joan
Fuster, Ovidi Montllor,
Montserrat Roig, Lluís
Llach... Una magnífica edi-
ció per mantenir ben viva
la memòria d’una època.

PREMI
Una obra d’Enciclopèdia
Catalana guanya el premi
dels llibres més ben editats
El ministeri de Cultura
atorga cada any un
premi als llibres més ben
editats. No tenen dotació
econòmica, però sí un
gran prestigi entre els
editors de tot el món. Un
total de 365 obres publi-
cades al llarg del 2007
van entrar en joc, repar-
tides per les cinc catego-
ries en què es divi-
deix aquest guar-
dó. Cartells
Catalans. Del
Modernisme a
l’Exposició In-
ternacional
del 1929 (a

el guardó de llibres d’art.
Els altres guardons van
ser llibres de bibliofília
(Fábulas literarias, d’Iriar-
te i Oropesa, editat per El
Caballero de la Blanca
Luna), llibres facsímils
(Codex Granatensis, de
Tomás Catimpré, editat
per la Biblioteca Universi-
tària de Granada), llibres
infantils i juvenils (¿Cómo
se hacen los libros?,
d’Ester Sánchez, editat per
Pintar-Pintar Comunica-

ción) i obres gene-
rals i de divulgació
(El bestiario, de
Francisco Ferrer,
editat per Cír-
culo de Lec-
tors - Galàxia
Gutemberg).

NOVA FEDERACIÓ
Demà es constitueix la
Federació Galeusca per
defensar els escriptors
El 15 de juny de fa 25 anys
es va crear l’associació Ga-
leusca, que reuneix les as-
sociacions d’escriptors ga-
llecs (AELG), bascos (EIE) i
catalans (AELC). Aprofitant
l’aniversari, demà es cons-
tituirà la Federació Ga-
leusca per defensar la pro-
fessió i dotar-la d’un ins-
trument jurídic de
coordinació i acció con-
junta. Segons l’AELC, és la-
mentable que només un
5% dels autors en català
puguin viure exclusiva-
ment d’escriure, xifra que
a Galícia i el País Basc en-
cara és més baixa.

De
vegades
pronun-

ciem amb
‘s’ sorda

mots o
formes
que la
tenen

sonora

D
ivendres passat sentíem la
recomanació de Pau Gasol
després de la derrota del
seu equip, el Lakers, contra
el Celtics: «Espero que
serem més agresius en el
pròxim partit». I una
persona que ha de fer bullir

l’olla d’aquesta secció de «Parlem-ne» tot d’una
va veure que valia la pena de parlar d’aquest
curiós fenomen, encara que no es tractés de
«solucionar» res. Molt sovint la gent no
necessitem solucions sinó diàleg: quan al banc
dels si no fos el senyor Josep explica al veí de
banc, amb la vista clavada a terra o a l’horitzó o
fins i tot amb els ulls clucs, vull dir sense ni
mirar-li la cara, aquell ofec al pit, aquella
dificultat de caminar si no fos per aquest bastó
que em van regalar els néts, el senyor Josep, dic,
ja en té prou de ser escoltat, i després tornarà a
fer les tentines diàries cap a casa, a dinar, una
mica més consolat. I qui dia passa...

Doncs això és més vell que l’anar a peu. Ho va
descobrir i descriure detalladament ja el Fabra
més primerenc, després d’anys de revisar
minuciosament el nostre lèxic. Almenys ja ho
trobo al seu llibret de 1904, el Tractat d’ortografia
catalana (títol, per cert, que ell escriu així però
que a la coberta i a la portada apareix amb la de
sense apostrofar, per culpa de la distribució de
les línies); i després en parla força a les converses
i ho recull resumit a les gramàtiques. A partir
d’aquí va esdevenir un tema tòpic de
gramàtiques i tractats de barbarismes.

El català posseeix una s sonora (nosa) i una s
sorda (grossa), i això li permet, «en els
manlleus del llatí», diu, de transcriure (i de
pronunciar) amb s i ss les corresponents s i ss
intervocàliques llatines, igual que altres
llengües que mantenen la distinció (com el
francès), i a diferència de les que no la
mantenen (com el castellà). I així tenim
adhesió, paràsit o Cèsar (fr. adhésion, parasite,
César; cast. adhesión, parásito, César) però
missió, possible, premissa (fr. mission, possible,
prémisse; cast. misión, posible, premisa).
Podem aplicar això a les altres posicions
d’aquestes articulacions i a paraules d’altres
orígens, i distingim entre zel i cel, etc.

L’intens (i durant segles únic) contacte amb
el castellà com a llengua de cultura explica les
vacil·lacions en aquest punt: no vacil·lem en la
majoria de mots patrimonials com casa o cel,
però sí en mots d’origen i de circulació culta i
en algun altre. De vegades pronunciem amb s
sorda mots o formes que la tenen sonora, com
casos, països, Àsia, centèsim, presagi,
amazona, zodíac. El fenomen contrari és més
curiós: ¿per què diem presió i misió, però no
pasió (sinó passió)? En algun cas potser una
forma patrimonial amb s sonora influeix sobre
les cultes, com en presos sobre pressió (que
esdevé presió) o en permisos sobre permissió
(que esdevé permisió). En altres casos, com el
de Gasol, hi pot haver influència de les
paraules anteriors (presió, etc.) sobre d’altres
de terminació anàloga (-sió: agresió) i sobre les
de la mateixa família (agresiu).❋
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