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F
a temps, em van fer veure una
peculiaritat del bridge. Aquest
joc de cartes és transcrit als
diccionaris catalans com un

monosíl·lab que cal pronunciar britx
però esdevé bisíl·lab per escrit (es
proposa la separació brid-ge). En
plural, bridges –que a l’anglesa
sonaria britges, si fa no fa– torna a
rebre en català una transcripció
monosil·làbica (britxs) i una notació
bisil·làbica (brid-ges). La conclusió és
que hi ha plurals ben singulars i des
d’aleshores els col·lecciono. La
majoria de troballes que he fet són
plurals irregulars en la llengua
d’origen que es regularitzen en la
d’arribada. És el cas dels tuaregs
(quan tuareg ja és el plural de targi) o
el més flagrant dels talibans
afganesos. El DIEC acull talibà i
talibana (!), quan taliban ja és el plural
de tali. El mateix passa amb els
espaguetis, que sense la essa final ja
pluralitzen la pasta italiana spaghetto.
Ara bé, el meu favorit és el de les
cambreres de pub escocès. Segons el
DIEC una bàrman i un bàrman fan dos
bàrmans. I si les dues són senyores
dues bàrmans, màxima expressió del
transvestisme de gènere i nombre.
Això sí, deuen treballar amb
l’eixugamans a prop.❋

El príncep Mixkin és
l’idiota de Dostoievski.
Però qualsevol que
hagi llegit el relat de

l’autor rus –un text amb quali-
tats contradictòries, genial, fluc-
tuant, de vegades prolix, de ve-
gades enlluernador– sap que les
primeres impressions sobre la
lletra poden ser enganyoses.
Mixkin, escrit Myshkin en algu-
nes transposicions del ciríl·lic,
no és un idiota en el sentit pri-
mari del mot, sinó un heroi en
què, afusello aquí l’afortunada
apreciació d’un dels traductors
i ocasionals exègetes de l’obra,
el novel·lista aspira a retratar
l’excelsitud humana sobre els

antecedents exposats per Dos-
toievski mateix, Don Quixot i
Pickwick, aquests mancats,
però, de la qualitat que ell con-
siderava imprescindible per a la
perfecció moral: la mansuetud.

La idiotesa de Mixkin és l’altra
cara de la moneda de la dels per-
sonatges flaubertians, deutors
d’un realisme rigorós dins de l’es-
cepticisme. Mixkin no és idiota
pel fatalisme de l’existència, ni
per ineptitud, ni per desídia,
mesquinesa o ignorància, al cap i
a la fi per defectes, sinó per un
excés d’anhel de bondat, vehicu-
lat per una salut precària, punt
en el qual no sembla fora de lloc
veure un cert autoretrat del

novel·lista. Tot, en L’idiota, fa
l’efecte de no ser allò que els
mots indiquen: el mateix príncep
no té els atributs mundans de tal
categoria aristocràtica; sembla
més aviat un personatge d’ope-
reta, arruïnat i amb una història
que despertaria sospites d’im-
postura si no fos perquè el seu
caràcter l’impossibilita per a la
mentida. L’idiota no ho és en el
sentit vulgar que entén qualse-
vol quan ho sent en la vida quo-
tidiana, fins i tot un cop fetes les
pertinents transposicions de
lèxic i d’història. Confondre la
compassió amb l’amor i la veritat
amb la irreflexió, refusar la gelo-
sia perquè li sembla avarícia són

les dimensions de la idiotesa del
protagonista, un tret que al final,
fatalment, durà a la tragèdia, tal
com d’altra banda tot permetia
preveure.

Mixkin diu d’ell mateix força al
començament: “Quina mena
d’idiota puc ser si jo mateix com-
prenc que em prenen per idiota?
Però sóc intel·ligent i sembla que
ells ni tan sols ho sospiten”. I una
de les dones que l’envolten de-
clara: “Pot ser que aquest prín-
cep sigui un perfecte sorneguer
i no tingui res d’idiota”. Vet aquí
una confrontació d’opinions que,
més enllà d’un context excepci-
onal i molt complex, no té res
d’estranya.❋

El criteri
que la
CALA

havia fet
córrer era

d’estal-
viar-se
l’article
davant

de l’any

A
l tombant de l’any 1999 al
2000 van ploure una veritable
allau de consultes sobre la
CALA (Comissió Assessora de
Llenguatge Administratiu) i
sobre la Real Academia
Española per la qüestió
següent: si s’havia d’escriure

«10 de gener del 2000» o bé «10 de gener de
2000» (amb article o sense). Totes dues entitats
van emetre documents en què deien el següent
(segons el document català): «tot i que la
tendència natural de la llengua oral és de fer
servir l’article davant els anys del segle XXI [...] la
[...] CALA considera que cal mantenir el criteri de
datació actual». El criteri que la CALA havia fet
córrer era d’estalviar-se l’article. Ara bé: fins a
l’any 2000 ningú no es va estranyar de res:
tothom «sabia» per simple intuïció que tant era
escriure «... del 1975» com «... de 1975», i si hi havia
consens a suprimir l’article, doncs endavant: la
uniformitat en els documents estalviava l’esforç
(!!) dels assessors i les duplicacions en manuals i
ordinadors, etc. Però resultava que a partir de
l’any 2000 la intuïció precisament deia el contrari:
que ara ja «no sonava bé» la data sense article.
Altra documentació produïda aleshores aclaria
que no sabia ningú el perquè d’aquell canvi en la
intuïció. Per tant, semblava raonable i potser
indiscutible que l’única raó apel·lable era la
intuïció: calia, doncs, canviar aquella rutina. Així
ho va creure la CALA, que va dir que rectificaria.
Però no va rectificar; i, en conseqüència, en medis

més o menys oficials suprimeixen l’article
(mantenen l’error de la CALA). De la resta
d’usuaris, n’hi ha que hi posen l’article, n’hi ha que
encara pregunten (dos cops em van preguntar la
setmana passada) i n’hi ha que «saben» que no
n’hi ha d’haver perquè així ho veuen en la
paperassa oficial i a les plantilles dels ordinadors; i
per una altra raó, poderosíssima: quan, a pesar de
la teva intuïció, veus una cosa vint, trenta vegades,
ja tant te fa i ho deixes córrer.

O quan «veus» que es tracta d’una «raó»
d’«autoritat»; d’autoritat mal entesa, evidentment.
Males llengües conten que la primera consulta a la
Real Academia es va produir un cap de setmana, i
allà només hi havia el porter; però el porter no era
porter de qualsevol cosa, sinó «¡de la Real
Academia Española, señor!»; i l’home es va sentir
revestit de gran autoritat i va dictaminar que no hi
havia article. La resta...: la veritable autoritat «no
podia pas» desautoritzar l’autoritat improvisada...
(ni, ei, donar el braç a tòrcer davant els ciutadans
ignorants...).

Arrossegant-me per nombroses institucions,
més d’una vegada he percebut que tal o tal
membre pregunta o respon en un plenari alguna
cosa no pas perquè li calgui resoldre un dubte
sinó per «sentir» la profunda satisfacció de
saber-se membre d’una institució com aquella.
Com era brama que se sentien els canonges de
dècades enrere. (Avui, si encara hi ha canonges,
no sé com se senten i és ben possible que no
se’ls pugui aplicar la brama, cosa que seria ben
positiva.).❋
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