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EL SABADEUfNC DE LHEUCÛPTER per Avel·lí Artís-Gener

AveHí Artís-Gener (el «Tísner» dels ninots), periodista, dibuixant, escenògraf, escriptor i una bona pila més de coses, inicià la seva dedicació 
narrativa una mica tard. Si bé el 1945 havia publicat 556 Brigada Mixta, premiada als Jocs Florals de dos anys abans, obra a mig camí entre 
la novella i les memòries, fins el 1966 no publicaria Les dues funcions de circ, la seva primera novella. Dos anys després editaria Paraules d’Opo- 
ton el vell, la gesta original del «descobriment» d'Europa pels asteques, i el 1969 obtindria el premi Prudenci Bertrana amb Prohibida l’evasió. Tot 
això el convertí en un dels primers novel·listes d'aquests anys, confirmat el 1972 en obtenir el premi Sant Jordi amb L'enquesta del canal 4. 
Artis es un narrador preocupat pel gènere novel·lístic i la seva renovació formal, amè i faceciós, que excel·leix en la descripció d'homes i d’am-
bients molt característics, de la guerra i de l'exili principalment. La narració que avui presentem ens fa adonar de la fluïdesa de la seva narra-
tiva alhora que ens retrata —com també fa al seu recent recull El pla de la calma— un d'aquests tipus que han estat passejant una catalanitat 
inefable i imaginativa arreu del món, a l'emigració i a l'exili. — GUILLEM-JORDI GRAELLS.

Va passar tota la tarda, una i altra vegada, fent vols pu-
blicitaris. Els eixordadors altaveus transmetien, per da-
munt el soroll de l’aparell, les excel·lències d’una nova urba-
nització. Volava a uns vint o trenta metres d’altura i es 
deturava, penjat en Faire, fins que havia acabat el missatge 
propagandístic. S’allunyava i ja l’havia engegat de nou i la 
veu s’apagava a poc a poc, com quan els cors soviètics can-
ten «Partisan».
Al cap d’uns minuts retornava amb la mateixa lletania, 
en una acció reiterada plena de virtuts subjugadores i acor-
dada fidelment a l’esperit publicitari. A la tercera o quarta 
vegada tots alçàvem els braços, plens de gest de teatre antic, 
convidant-lo a baixar al jardí. Però, indiferent, acomplia la 
seva missió de lloar-nos els prodigis de Loma Bonita, en 
el corazón de Cuernavaca, i fingia no adonar-se de la nostra 
tossuda invitació.
La darrera vegada que va venir —ja començava el cap-
vespre i duia encesos els llums de situació— es va deturar 
més estona que mai damunt el jardí dels Dutrem. I, sobta-
dament, va iniciar el descens vertical. Es va parar a un 
parell de metres del sòl i en un segon havien passat un munt 
de coses increïbles. El cicló del rotor havia mig buidat la 
piscina; uns plançons de plàtan havien quedat desenterráis 
i des -de terra s’agitaven tràgicament; una mena de butaca 
flotant s’havia desarticulat miserablement en topar contra 
una de les vores de la piscina; l’ampolla de Chivas Regal 
—acabada d’encetar per en Piero— s’havia esmicolat i la 
gespa s’arremolinava furiosament sota els arbres, que com-
batien amb ferocitat entre ells.
Comprovada la malvestat, es va sentir una riallada molt 
amplificada, que es va desfer en jade out mentre l’helicòp-
ter s’allunyava definitivament.
Vam quedar desolats. Hom feia el recompte d’estralls i cada 
cop se’n descobrien de nous:
—Les hortènsies han quedat pelades al zero !
—Les tovalloles posades a eixugar han anat a parar al jardí 
del veí !
—La meva pilota! S’ha perdut la meva pilota! —gemegava 
en Lauet.
L’endemà havíem de filmar un comercial i la companyia 
cinematogràfica on jo treballava havia llogat un helicòpter, 
per tal de fotografiar des de dalt Las Arboledas, una altra 
urbanització prou lluny de l’Estat de Morelos (capital Cuer-
navaca): al de Mèxic. Vam anar a l’aeroport internacional, 
a la pista adjunta de Sadasa («Servicios Aéreos de Ameri-
ca, S. A.»), propietària i llogadora de l’helicòpter. Ja el tenien 
engegat i les pales del rotor giraven lentament, mentre el 
motor s’escalfava. Era un Bell, idèntic al de la tarda ante-
rior. Ens van presentar el pilot, un home bru i robust, amb 
uns muscles amples com un armari. Semblava que solament 
parlava anglès i en aquesta llengua era la conversa.

No he entès prou bé el cognom. How do you spell it? 
—Essa, o, erra, essa.

—Si traieu l’erra, no queda un cognom massa galdós per a 
un pilot!
El senyor William Sors va riure la facècia. (Vaig intuir que 
no era la primera vegada que la hi feien.) Sentia pròxim 
el cognom i vaig preguntar:
—D’on sou?
—From Sabadell, a town near Barcelona, in Catalonia, in 
Spain, you know?
—Òstima! Ets de Sabadell! Qui diu la frase inevitable, allò 
que el món és com un mocador? Tu o jo?
—Enraones català! —va dir, sorprès, amb una sorpresa que 
s’havia concentrat en la brillantor dels ulls—. Feia anys 
que no el sentia enraonar!
Li vaig preguntar si ell era l’únic pilot d’aquell aparell i em 
va dir que sí.
—Ahir vas volar damunt Cuernavaca?
—Eres en aquella casa del jardí i la piscina? És teva?
—No, d’uns amics.
Va esclatar aquella mateixa riallada que havíem escoltat 
la tarda abans.
—Insistíeu tant que vaig pensar: deixa’m fotre’ls un bon 
espant !
—Ho vas aconseguir!
Ens vam fer molt amics. Des del primer instant vam esta-
blir un intercanvi que nodria i beneficiava ambdós : ell em 
preguntava coses de Catalunya, de la guerra i de l’exili i jo 
tafanejava tant com podia en el món de pilots, avions i 
helicòpters, que m’ha fascinat d’ençà que tinc ús de raó, 
admès que un dia o altre l’hagi adquirit.
Vam volar plegats munts de vegades. Durant una llarga ton-
gada vaig ser, gairebé, el seu incansable i permanent invi-
tat. Em trucava a la feina:
—Demà tinc un vol a Teotihuacan amb dos passatgers. Vols 
venir?
M’agradava molt que prengués el seu ofici amb aquell per-
petu estat de joia, amb un esperit trapella que jo admirava 
i compartia. Que n’és, de divertit, volar en helicòpter! Un 
dia que ho fèiem damunt els camps d’esport de la Magda-
lena Mixhuca em va dir alguna cosa que l’immens soroll 
del motor feia inaudible. Vaig apropar el cap i va cridar: 
—No hi ha dret que hagin interrompert el joc!
No entenia res i estic segur que el meu posat d’estúpid era 
conspicu. Va dir, peremptori:
—Look at down! Observa això d’aquí baix!
Hi vaig mirar i ho vaig entendre. A uns minyons els havia 
caigut la pilota de futbol al mig d’un dels estanys artificials. 
Tots romanien a la vora de l’aigua, possiblement desolats 
(des de dalt no es veia prou bé).
—Els ajudaré una mica.
Va canviar el sentit de marxa i va fer baixar l’aparell fins
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a ran d'aigua. En va inclinar la proa enlaire, i amb el vent 
del rotor va empènyer la pilota fins a la riba. Va aixecar 
un xic l’helicòpter, per tal de comprovar el resultat de l’ope-
ració, i vam veure els nois, que agitaven els braços en senyal 
d’agraïment. Aleshores em va mirar, va somriure per sota 
el nas, i va continuar el vol.
Un dia volàvem damunt Azcapotzalco i en el terrat d’una 
casa de set o vuit pisos, aïllada, hi havia un parell de noies 
nues que s’assolellaven. En Sors les va veure primer: allò, 
i els futbolistes frustrats, i tot : sempre ho descobria ell. 
Vam passar descaradament a frec de terrat i les mosses 
van iniciar un joc que es veu que és normal: fer indica-
cions que baixéssim, que aterréssim (o que aterradéssim?). 
Les tovalloles i els bikinis que hi havia penjats a la barana 
van emprendre un sobtat vol cap al carrer. En Guillem Sors 
i jo vam esclafir la rialla. Semblava una escena de René 
Clair!
—M’agradaria veure com s’ho fan, per baixar despullades 
al pis ! —va dir.
Nosaltres vivíem a San Mateo, una urbanització de l’estat 
de Mèxic. Des de Ciudad Satélite —una altra veïna— en 
Sors feia cada diumenge bateigs de l’aire. Duia els passat-
gers a fer un tomb damunt San Mateo, tornava a Satélite 
i n’embarcava de nous, atrets per la postiche que feia un 
company seu, aprenent de pilot d’helicòpter. Empunyava 
un megàfon elèctric i lloava les delícies d’un vol en helicòp-
ter. La gent feia cua i en Luis cobrava a mesura que, en 
grups de quatre o cinc, pujaven a l’aparell. La funció durava 
tot el dia, fins que declinava el sol, amb la sola pausa de 
l'hora de dinar. Passava pel damunt de casa desenes de cops 
i solia deturar-se a frec del terrat del meu amic i veí del 
davant, en Néstor de Buen. Fes qué fes, sortia al jardí i el 
saludava. Quan alguna vegada em sentia cansat del ritual 
i feia el desentès, en Sors preguntava amb el seu altaveu: 
—Què li passa, al Tísner?
La meva dona o els meus fills li indicaven que dormia, o 
que m’estava dutxant, i l’helicòpter bramulava:
—Ah, buenu!

Sovint, a l’hora de dinar arribava amb el seu cotxe. S'as-
seia, joiós, a taula. Ens parlava de les menudes alteracions 
en els vols rutinaris :
—Han pujat uns palasaios morts de por! He hagut de tor-
nar a Satélite perquè estaven a punt d’espetegar. Un fulano 
se m’ha arrapat perquè es pensava que anàvem a topar 
contra les torres de Ciudad Satélite i gairebé m’ha fet per-
dre el control ! Una mica més i ens fotem de nassos ! Però, 
caram, escudella! Au, parlem de Sabadell! Quina escudella^ 
Lluïsa !
Els estadants de San Mateo estaven tips de l’helicòpter i de 
com desfeia la pau dominical del poble i en les assemblees 
de l'associació de veïns hi havia actituds enardides, de gent 
que demanava el cap d’en Sors, o d’altres que, menys arra-
vatats, proposaven de redactar instàncies a Obres Públiques 
o al president, per tal que fos prohibit d'efectuar aquells 
vols en diumenge. Vaig fer un fal·laciós treball de captació 
i menava cap a Satélite els més aferrissats i els feia volar. 
Quan sobrevolaven llurs cases i veien la muller o els infants, 
o el gos, canviaven d’actitud. Generalment, a continuació 
duien la dona i els infants a en Sors, volaven, i desaparei-
xien com a enemics seus. No exagero si dic que, al cap de 
mig any, tota la població de San Mateo ja havia fet el bateig 
aeri en helicòpter i, almenys, veien passar l’aparell sense 
fer esgarips.
En Guillem Sors i Coma, però, no es limitava als pertorba-
dors vols dominicals. Molt sovint el govern li encomanava 
missions, d’ordre divers, que anaven des de la filmació o 
fotografia aèria a treballs de rescat. En un d’aquests, en 
una terrible inundació a l’estat de Guerrero, en Sors va 
guanyar el títol d’heroi nacional. Va salvar desenes de per-
sones aterrant en els llocs més inversemblants. En un d’a-
quests vols va sorgir l’accident mortal: se li va desplomar 
l’helicòpter, el qual va caure, feixuc com un sac de pedres. 
M’ho havia dit moltes vegades:
—Quan mori, vull que sigui empomant les comandes del 
meu helicòpter.
Ho vas aconseguir, Guillem Sors!

AVELL1 ARTÍS-GENER

NOVETAT I 
LLENGUATGE ELS CODIS I US CODIFICACIONS EN INFORMATICA

%
En informanca és ben corrent 
el mot codi en un sentit, però, 
diferent del que enregistren els 
diccionaris generals no especia-
litzats. Segons el Fabra, un codi 
és el «conjunt de lleis disposa-
des segons un pla sistemàtic ; 
recopilació de les lleis i estatuts 
d'un país»: a més hi figuren els 
derivats codificar i codificació. 
Tant els tractats especialitzats 
com els diccionaris i enciclopè-
dies moderns en diverses llen-
gües inclouen, a més, una altra 
accepció d’aquest mot, que cal 
tenir en compte també en ca-
talà. La coincidència de la for-
ma que ha pres en les diverses 
llengües (fr. i ang. code; cas-
tellà código; it. codice) fa que 
en català calgui fer anàlogament 
codi. Es tracta, doncs, d'un mot 
ja existent però que pren, a 
més, una nova accepció.
Hom pot definir el terme codi 
en informàtica com «conjunt de 
símbols emprat per a represen-
tar una determinada informa-
ció» o «conjunt de regles que 
permet de transcriure una in-
formació expressada per un sis-
tema de símbols en un altre

sistema de símbols». * A més 
del mot codi resulten necessaris 
tota una sèrie de derivats, so-
bre els quals cal fer un comen-
tari.
Totes les llengües coincideixen 
a formar els derivats del mot 
codi en el sentit originari. Així 
tenim: fr. codifier, codification, 
codificateur ; ang. to codify, co-
dification, codifier; cast, codi-
ficar, codificación, codificador; 
it. codificare, codificazione, co- 
dificatore; anàlogament per al 
català el Fabra recull codificar 
i codificado, i fàcilment es pot 
formar codificador. Però per a 
formar els derivats de codi en 
el sentit nou, hi ha llengües que 
empren els mateixos derivats ja 
esmentats (com l’italià i el cas-
tellà), però d’altres (com el

* És interessant de remarcar que 
aquest mot i altres d’informàtica, 
que havien estat definits ja en el 
meu «Diccionari d’Electrònica», Edi-
torial Pòrtic 1971, han aparegut dar-
rerament estudiats i comentats degu-
dament en el «Seminari de documen-
tació jurídica en català», publicat a 
la «Revista Jurídica de Cataluña» 
núm. 1, gener-març 1974.

francès i l’anglès) prefereixen 
introduir un terme nou, també 
derivat, fent així una distinció 
amb els indicats anteriorment. 
Així podem constatar: ang. to 
code (i també to encode), cod-
ing, coder; fr. coder, codage, 
codeur. Què cal fer en català? 
Bé que fóra interessant de po-
der fer una distinció com fa el 
francès o l’anglès, no sembla 
gaire fàcil d’establir els deri-
vats de codi en català anàloga-
ment als d’aquestes llengües 
(potser només codatge fóra via-
ble, però no els altres, i cal 
disposar de tota la sèrie), i per 
això el més adequat resulta se-
guir, en aquest punt, el castellà 
i l'italià i acceptar per tant els 
mots ja inclosos al Fabra (és 
a dir codificar i codificació, i a 
més fixar codificador) també 
com a termes d’informàtica, de-
rivats de codi en el sentit nou 
definit més amunt. Així codifi-
car serà «establir un codi a fi 
de representar o transformar 
una determinada informació» ; 
codificació, «l’acció i efecte de 
codificar»; codificador, «el qui 
codifica» i també «qualsevol

aparell o dispositiu per a codi-
ficar una informació».
Diguem també que en totes les 
llengües hi ha a més els mots 
corresponents als oposats als 
anteriors : ang. to decode, de-
coding, decoder; fr. décoder, 
décodage, décodeur; it. decodi-
ficare, decodificazione, decodifi- 
catore; el cast, vacilla entre 
decodificar i descodificar, de-
codificación i descodificación, 
decodificador i descodificador 
(sembla que les formes preferi-
bles haurien d’ésser, però, en 
des-). En català, tenint en comp-
te l'existència del prefix negatiu 
general des-, caldrà fer descodi-
ficar, descodificació, descodifi-
cador.
Aquesta nova accepció del mot 
codi ha estat recollida a la Gran 
Enciclopèdia Catalana, però in-
explicablement no hi ha cap 
dels derivats esmentats. Sem-
bla, però, evident que el mot 
codi i els derivats corresponents 
hauran d’ésser acceptats en ca-
talà com a termes usuals en 
informàtica.
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