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MOTACIONS

Els validadors ortogràfics dels programes informàtics permeten es-
menar molts errors, però també en consoliden d’altres. La gent pas-
sa pel corrector el que tecleja a l’ordinador com qui passa un brou
pel colador xinès. Potser l’excepció serien les xarxes socials, perquè
no em sembla que gaire gent validi el que penja al mur del Facebook
i encara menys els microtextos que difon a través del Twitter, adscrits
al llenguatge sms. En canvi, molts correus i apunts de blog estan més
corregits que una redacció escolar. Tanta fal·lera correctora resulta
molt lloable, però cal advertir que la validació automàtica també con-
solida errors flagrants. Per exemple, un cert ús de l’adjectiu rentable.
Sovint rebo correus d’entitats financeres que m’ofereixen productes
molt rentables. Volen dir rendibles, és clar, però com que el valida-
dor ortogràfic català no els recusa l’adjectiu rentable (“que es pot ren-
tar”) tiren pel dret amb la consciència ben neta. I, és clar, la roba ja
m’agrada rentable, però les inversions les preferiria rendibles. A
menys que en realitat parlem de blanquejar capitals, l’única circums-
tància possible en la qual els diners són rentables (i rentats).❋

Rentable?

MÀRIUS SERRA

A
nys enrere el lúcid escriptor
Joan Fuster comentava el
contrast entre una concep-
ció pairal de la llengua i una

de ciutadana. I deia que la joventut,
és a dir el futur, viu majoritàriament
en ciutats i gasta una llengua que
descriu els fets de la ciutat. Etc.
Molts més anys enrere, el mallorquí
Marià Aguiló tenia a la seva llar una
mainadera mallorquina que li omplia
el magí de somnis, de mots, de mites,
de cançons i de refranys que l’empe-
nyeran tota la vida a córrer per tot el
domini lingüístic per recollir aquells
tresors. Això mateix van fer molts al-
tres benemèrits lingüistes i antropò-
legs, i les notres biblioteques estot-
gen veritables meravelles de... fona-
mentalment de la vida rural, esclar.
De tot el que gira al voltant de la “trí-
ada mediterrània (blat, vinya, olive-
ra), essència dels cultius catalans
tradicionals”, amb paraules de Josep
Vallverdú recollides a la guia del Mu-
seu Vida Rural creat per la família
Carulla en la seva casa pairal de l’Es-
pluga de Francolí i ara generosament
ampliat i modernitzat.

Sí, una autèntica meravella, amo-
rosament conservada, restaurada i
posada en acció. A més a més dels ob-
jectes, ja prou nombrosos, hi troba-
reu fotografies d’època i sobretot au-
diovisuals en què es fa veure com

funcionava un molí d’oli, com es mo-
lia el gra, com es feia el pa als forns
casolans o què era un cup de vi, com
s’hi transportava el raïm amb les
portadores i com se n’extreia el vi
(piant). I, com insinuava, hi veureu
tota mena d’oficis auxiliars, diguem-
ho així: fusters, pastissers, ferrers,
serrallers, boters, corders, esparde-
nyers, basters...

Tot això era viu fins abans-d’ahir,
fins fa cinquanta anys, i des de
temps literalment immemorials. La
nostra generació ha vist potser el
trasbals més important de tota la
història de la humanitat fins ara:
l’arada romana arraconada d’avui
per demà pel tractor; els tres mesos
que durava tot el procés de la collita
de cereals substituïts per un dia o
dos de feina de la poderosa màquina
de segar i batre. El mercat tradicio-
nal substituït per un altre de múlti-
ple que es basa en el guany immedi-
at. Dic fins ara perquè no sabem on
durà els nostres fills la imparable ve-
locitat de la tecnologia: ¿“sofriran”
ells més encara que nosaltres? És
ben probable.

Vam tenir la fortuna que ens
acompanyés en la visita Jordi Llavi-
na, que ara s’encarregarà de fer el ca-
tàleg de tot plegat. Li insinuo que vet-
lli per recollir aquella immensa ri-
quesa de vocabulari (d’objectes i de

processos); vocabulari que, d’altra
banda, caldria que el posessin ja ara
a les vitrines perquè els visitants el
poguessin assoborir i anotar-se’l: l’ai-
xada, els arpiots, el banc de fuster, el
banc de collir olives; els carros de
torn, d’escales, de trabuc; la garlopa
(els oficis de fuster i de ferrer deuen
ser dels més rics d’eines), el salador,
el quinqué, el pes de ferro; la gran va-
rietat de càntirs per carretejar i tras-
colar el líquid essencial de tota vida,
l’aigua; ei, i la cadira paridora, que
segur que no n’heu vist mai cap; i la
riquesa dels pots d’apotecari de la
farmàcia que la família tenia aquí
mateix als segles XVIII-XIX, que us
enlluernarà. I el pessebre secular. I
l’agençament i el moblatge de la
casa, amb els vestits d’època. I algu-
na escola, amb aquell vetust mapa
d’Espanya...

I, en altres sales, una pulcra
col·lecció de plantes i flors. I l’evolu-
ció cap a la vida pagesa d’avui, de mà-
quines i mercats ben diferents, que
han substituït l’enginy miltifacètic
dels nostres avantpassats per l’en-
giny d’un xip d’ordinador. És així. Els
museus no han pas de frenar la vida
que corre sense aturador: però sí que
ens és essencial i relaxant d’aturar-
nos-hi un bell matí: ens cal conèixer
el passat, no fos cas que ens pensés-
sim que la llet surt dels brics.❋

DANIEL BOADA

què actués. I va actuar. Potser per tenir contents
els hispans, el detectiu que va dirigir la captura es
deia Fernández. Es va establir un dispositiu com-
plex, que va incloure el rastreig per internet. Fi-
nalment Weinman va caure quan sortia d’una fes-
ta. Alegrement vestit, segons fonts policials. (Bé,
era una festa de disfresses: el que hauria estat es-
trany és que hi hagués anat tristament vestit. Per
cert: la policia va cobrar la recompensa?)

Com acostuma a passar en aquests casos, l’ad-
vocat ho va negar tot, sobretot l’informe on se’l
qualifica de sociòpata, que considera acientífic.
Els pares de Weinman al·leguen que és un bon
xicot incapaç de matar una mosca. Al Facebook
han aparegut grups de suport com Free Tyler
Weinman, o d’altres de menys hàbils com Com-
passion for Tyler Weinman, perquè implícita-
ment sembla que es reconeix la seva culpabili-
tat. Aquí en diem pena de telenotícies; als Estats
Units, pena de granota vermella: Weinman, als
seus divuit anyets, ja ha aparegut a mig món
emmanillat i amb aquesta granota vermella del
passadís de la mort. I, amb tot, a les fotos el We-
inman detingut ens continua semblant un
nano d’allò més normal. Quan s’afarta dels fotò-
grafs els treu la llengua. En qualsevol cas, Wein-
man ja ha quedat marcat per sempre. Diuen
que a l’antiga Roma els amics d’un patrici inclòs

a les llistes de la infàmia van supli-
car a l’emperador Claudi que

suprimís el seu nom.
“D’acord –va concedir

Claudi–, però la ratllada
quedarà”.

Els partidaris del noi insisteixen
que tot és un muntatge policial per

justificar els 75.000 dòlars que ha cos-
tat la investigació. I fins i tot n’hi ha, ves

per on, que proclamen que Weinman va que-
dar curt: n’hauria d’haver matat molts més, en-

cara que només sigui perquè
al sud de Florida els

gats són una autèntica
plaga: miolen de nit i es ca-

guen als jardins.❋

L’ULLDEL’AGULLA


