
núscula en discorre el metratge,
entranyable i deliciós, amb una
banda sonora que no esquiva la
nostàlgia més emotiva per invocar
el somriure i la llàgrima. Herois
ens regala un oasi estival a mida
on resulta impossible no sentir-se
retratat: aposta per la vida, per la
camaraderia, per l’amor pur, tot
això travessat per un excés de sen-
timentalisme, i què? Potser pateix
pels elements sorpresius i es pre-
cipiti descaradament per l’abisme
rosa, però aquests matisos hi han
estat hàbilment suplantats per un
allau de bases emocionals, còm-
plices dels qui vàrem desgranar la
infantesa a la calor d’aquella dèca-
da irrepetible, i això és un valor in-
destronable. Els ecos d’Stand by
me s’escolten a la llunyania,
aquest fresc brutal sobre l’amistat
imperible firmat el 1986 per Rob
Reiner, i del seu guió rescato una
frase que em persegueix des de
temps immemorials: “Mai no he
tingut amics com els que vaig
tenir als dotze anys”. Em pregun-
to qui pot dir el contrari.

Segon apartat: van ser la més re-

Amb bones paraules

rat a un lloc destinat a aquest
efecte es diu en totes les llen-
gües veïnes o bé estacionar o bé
una paraula formada sobre
parc, però sense aquest prefix
a- (anglès to park, alemany par-
ken, italià parcheggiare, espa-
nyol americà parquear, roma-
nès parca, i també en francès
existeix parquer). Sembla bas-
tant evident que aparcar, amb
el nostre obscur prefix, és una
conseqüència automàtica de la
dependència del català a l’espa-
nyol, sense la qual probable-
ment diríem estacionar o qui
sap si parcar. Però ara només
faig observació i descrip-
ció de la realitat. No
sé ben bé quina pa-
raula hauríem de
preferir, en el cas
que no decidíssim
—com ja ha decidit

la majoria— no fer problema de
aparcar. Alguns col·legues de-
fensen estacionar, però tot són
opinions.

Del lloc destinat a estacionar
vehicles se’n diu aparcament,
un altre calc de l’espanyol que
també té una “anomalia” mor-
fològico-semàntica. Una altra, a
més de la hipotètica anomalia
de la a inicial. Efectivament, el
sufix -ment serveix per a fer de-
rivats que designen una acció
determinada (trencament, pa-
gament, advertiment, etc.), no
el lloc on es fa una cosa. L’apar-
cament, en tot cas, seria el fet
d’aparcar. Si em permeteu el

to, dir aparcament d’un
lloc on hi ha autos estaci-
onats és com si d’un ce-
menteri en diguéssim
un enterrament. Tanma-

teix, podem ser indul-

gents amb aquesta metonímia,
que altres llengües practiquen
amb la paraula estacionament.
Com es diu en les altres llen-
gües del lloc per a estacionar
els vehicles? En anglès es diu
car park (anglès britànic) o par-
king lot (anglès americà). En an-
glès parking vol dir només
l’acció d’estacionar, no el lloc.
Van ser els francesos, que per
un procés semblant al de l’espa-
nyol, van inventar el parking
(lloc), una paraula “anglesa”,
doncs, creada en francès, com
el footing, un altre curiós fals
anglicisme, en aquest cas creat
per espanyols. Amb tot, la
Commission Générale de Ter-
minologie et Néologie recoma-
na parc de stationnement. El fals
anglicisme parking s’ha estès a
diverses llengües, i és paraula
incorporada al DIEC, com a si-

nònim secundari de aparca-
ment (lloc). En alemany es diu
Parkplatz (lloc d’estaciona-
ment), en italià parcheggio i en
portuguès parque de estaciona-
mento o simplement estaciona-
mento. Com es veu, hi ha per a
remenar i triar. Crec que jo tria-
ria parc d’estacionament.

Finalment, voldria parlar d’un
significat especial de aparcar
que ha creat l’espanyol: el signi-
ficat de ‘deixar un afer pen-
dent’ (“no hi va haver acord i el
tema es va aparcar”). Si no vaig
errat, aquest és un significat
d’origen metafòric exclusiu de
l’espanyol. Aquesta accepció,
doncs, s’ha de considerar un
hispanisme semàntic. Us desig
que continueu tenint bones fes-
tes i, si aquests dies anau pel
món amb auto, que no tingueu
problemes per a estacionar-lo.
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Sobre parc, aparcar i aparcament (II)

Hero
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A l’article precedent aprofitava
la paraula aparcar per a fer un
petit esbós de la problemàtica
dels verbs formats amb un ele-
ment nominal i el prefix a- (afu-
sellar, afrancesar, apunyalar,
etc.), que les altres llengües ro-
màniques solen resoldre sense
prefix, mentre que en català
ens ha quedat una gran fluctua-
ció, sense fonament clar, entre
formes prefixades (no aprefixa-
des) i formes sense prefix.

Doncs bé, deixar un auto atu-

L’OPINIÓ DE L’ESPIRA

Els herois i la mirada glacial
Xavier Solà

A propòsit d’una recent estrena
cinematogràfica, i d’un concert
també recent, avui parlaré de nos-
tàlgia i evocació. Intueixo que hi
haurà qui vulgui baixar-se
d’aquestes línies al·legant com a
excusa la repulsió vers semblants
temes. Tanmateix, en ocasions, la
nostàlgia esdevé un bàlsam
infal·lible per afrontar la tragico-
mèdia quotidiana, i reconèixer-lo
no ens farà pas amants del naïf. La
nostàlgia pot esdevenir construc-
tiva, fresca i sincera, com la vida
mateixa.

Primer apartat: l’inici ens traslla-
da a una carretera poc transitada.
Un yuppie desperta del seu pre-
sent ensopit i apàtic, després de
sofrir una ensopegada casual amb
una motxilla despreocupada i ei-
xerida. Herois (2010), l’última pi-
rueta cinematogràfica de Pau
Freixas, proposa un suggeridor vi-
atge a través de la memòria del
protagonista, un trajecte que el
traslladarà a l’estiu de la seva vida,
en plena infantesa. I aquesta és
l’època que, precisament, dóna
substància al brou. Una època

que, per a tots, perdura ideal i so-
bredimensionada en el record. La
ficció que hi proposa el cineasta
es disfressa d’amable conte trufat
de nostàlgia, però és en realitat
una trucada en alta veu cap als es-
timulants límits del carpe diem. El
primer petó, la primera nit en
blanc, les amistats indestructibles
de la infància, els enfrontaments
amb colles rivals, tot aquest uni-
vers quixotesc i preadolescent ens
remet un vibrant gresol de refe-
rències que Freixas plastifica, de
passada, en l’emblemàtica dècada
dels vuitanta.

En un ambient retro d’èpica mi-

frescant referència del cartell del
cinquè aniversari de la sala Cultu-
ra Club. Alçats a la tarima, els bar-
celonins Love of Lesbian hi evi-
denciaren el seu dandisme musi-
cal. Tan literàriament com
musical, la seva creació mira enre-
re per recordar-nos com d’anguni-
ós resulta afrontar el futur sense
abans haver deixat encallada la
porta del passat. Una percepció
allotjada en un extracte d’Allà on
solíem cridar, la més profunda i
sagnant ferida musical del quadre
català: “Que no saps on he tornat
avui? / On solíem cridar / deu anys
abans d’aquest ara sense edat, en-
cara viu el monstre i encara no hi
ha pau”. El tema és un cant a la
nostàlgia, a l’adolescència engoli-
da voraçment pel trànsit a la ma-
duresa, cap a una vida que poc o

res s’assembla a les promeses
que, embolicades en closques de
pipes, vam pronunciar un dia.

Els materials narratius integrats
a les cançons de Love Of Lesbian
ens remeten a l’escapisme interi-
or. D’altra banda, sempre vaig en-
vejar aquesta mirada glacial dels
qui contemplen en les (bones)
cançons només una farsa de la
qual ningú no surt realment da-
nyat; per a ells únicament es trac-
ta de petites històries atrapades
en melodies, prenyades de més o
menys destresa compositiva que,
a la fi, no busca culpables ni asse-
nyala a ningú amb el dit, però poc
més. Personalment crec que una
bona cançó explica una cosa tan
real com fictícia, tan aliena com
pròpia, i si no ho entens és que
només estàs escoltant música.

Una bona cançó
explica una cosa tan
real com fictícia, tan
aliena com pròpia,
i si no ho entens
és que només estàs
escoltant música


