
HORITZONTALS: 1. Lladres i serenos empaitant-se per la foscor de les
pàgines (dos mots) / 2. Té molt de punitiu, però en canvi està per la unió.
Ventet que altera tota la regió / 3. Poca broma. Aquest també corre per
aquelles pàgines, fugint dels polis. Poca ombra / 4. De cul cap a l'orinal.
Sostinguts amb el pensament / 5. Cos filiforme, com l'activitat de la
Balanguera. Un familiar li va marxar a Cuba / 6. Consonant de mena. S'infla
de saber que és un a més a més / 7. Neteja la trena, i la dissimula.
Amoroseix el pa de Torroella / 8. Esteu per la clientela llibertària. Aquest
també és a més a més, però pel servei / 9. Plou, i tot és buit. Eixuta com si
tingués la cara de fusta. Peus de porc / 10. Sostre malmès per un rosset
que s'amaga. És cosa de l'àrea / 11. Societat... Hel·lenitat modernitzada.
...Anònima / 12. Amargant regust de les infinites xacres. Més que atent:
ràpid, i sobretot amable / 13. Té cura dels quartos però de les habitacions
no. Per anar a Moscou no necessita passaport.
VERTICALS: 1. No va carregat de pluja però de núvols sí. Si rebenta la
balança és pel pes de les paraules / 2. Dos quarts d'onze. Glàndules en
forma de pinya. Impulsen el creixement / 3. Porta seguretat al camp de
sègol. En decapitar-lo es convertí en monstre, el sogre / 4. Temporada
normalment superada. Només poden programar espectacles en directe / 5.
Encapçalen cada línia. Giragonsa fluvial (i uretral?). A la panxa del bou / 6.
Velers anglesos d'aspecte força lúgubre. Cruesa que tot basc porta incorpo-
rada / 7. A la punta de la llengua. Himne de lloança a la vida pura. Rimes
sense cap ni peus / 8. Espasme tetànic que et contreu de peus a cap. Com a
turco-mongòlic podria estar tarat / 9. Es realitzaven en l'herència. Tan
enamorat del pare que se sent protegit / 10. Compost molt olorós obtingut
al balcó. Aquest, en canvi, és més vaporós / 11. Placa indonèsica. S'aprecia
amb els dits, però en teoria amb la lectura. Llenç de baix pressupost / 12.
L'únic mes que es pot fer tot l'any. Estellats a base d'esclats de destral.

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Maquinària. U / 2. Aguiló. Etils / 3. R. Oxigena. Lu / 4.
Aüco. Afiliar / 5. Brisall. ingA / 6. UCE. Lluïció / 7. Tendí. Epacta / 8.
Otomana. ISM / 9. IL. Mestria. I / 10. Camins. Rolls / 11. O. Entimen.
Lt / 12. Nata. Dedició / 13. Abstrús. Cims.
Verticals: 1. Marabut. Icona / 2. Ag. Urceola. Ab / 3. Quocient. Mets /
4. Uixos. Dominat / 5. ili. Aliment. R / 6. Nogall. Assidu / 7. A. Efluent.
Mes / 8. Reni. iparreD / 9. Itàlica. Iònic / 10. Ai. Inicial. CI / 11. Llagots.
Llim / 12. Usura. Amistós.

Vint-i-cinc anys d’un
reconeixement coix

E ls qui escriuen de forma obs-
cura són incapaços d’escriu-
re, són inclúsmalignes”, deia

Sir Peter Medawar. I entre els cien-
tífics, certament, n’hi ha molts que
escriuen demanera fosca, i fins i tot
tosca. L’investigador, a força de pre-
parar papers, escrits en anglès cien-
tífic, ha abandonat l’estil propi, la
veu identificadora, el segell exclu-
siu. Un article científic és un exerci-
ci d’organització i, alhora, un esforç
per ocultar la identitat, ja que
l’avaluació per revisors exigeix que
aquest siga anònim. Així les coses,
el científic ha anat esporgant del
seu corpus argumental la retòrica,
la persuasió, els mecanismes lin-
güístics del convenciment, i el seu
text és unapeça d’exposició de resul-
tats, un informe sense més ets i uts.
Qualsevol vel·leïtat és ràpidament
detectada pels editors, i fulminant-
ment eliminada, quan no implica la
refutació directa de l’article.

Per tant, quan els científics es
posen a fer divulgació, siga en for-
ma de llibre, o d’article de premsa,
els seus textos van sovint desar-
mats d’un lèxic ric, demetàfores en-
ginyoses, d’adjectius substancials,
de fórmules lingüísticament sugge-
ridores. Altres vegades, s’esdevé
que el text que lliura el científic és
d’una prosa plúmbia i enrevessada,
perquè l’investigador viu també
amb la pruïja de l’exhaustivitat, i
allò fa que el resultat final estiga
atapeït de conceptes i matisacions.
Per això, tenen tant de mèrit
aquells científics que escriuen bé,
que nohan abandonat la seua curio-
sitat literària, que tenen un estil de-
finit que han anat conreant discipli-
nadament. I potser haurien d’estar
molt més buscats pels editors, més
exigits, i més recompensat el seu
esforç. El científic que fa divulgació
de bona qualitat és un regal per als
lectors. Perquè la ciència forma
part d’unamanera indefugible de la
cultura, i els temps que ara vivim
són una època daurada, per l’abast
de les descobertes i la velocitat de
l’avenç científic. I la seua difusió re-
sulta més necessària que mai.

Fa uns dies vaig participar en el
Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians: fou una gala preciosa,
que demostra el bon treball realit-
zat per les seuesmàximes responsa-
bles, les companyes i escriptores
Bel Olid i Gemma Pasqual. Tanma-
teix, entre tots els llibres que vaig
haver de llegir d’assaig no n’hi ha-
via cap de ciència. Per què això?
Per què no es recompensen els
bons textos de divulgació de la cièn-
cia? Per què no hi ha cap reconeixe-
ment cap a aquells científics que
s’han esforçat, que han abandonat
els seus papers, la seua bombolla
investigadora, i han baixat a una
arena que no coneixen prou bé i
han reeixit amb èxit? La situació és
semblant en altres premis de la crí-
tica, on com a molt es recompen-
sen algunes investigacions històri-
ques. Crec que és hora de premiar
l’esforç de les editorials que apos-
ten per la divulgació de la ciència.
Perquè els qui escriuen de forma
clara no sols són benignes per a la
societat, sinó que són un joia. I més
si són científics!

S embla que, a poc a poc, el Servei de Publica-
cions i Edicions de la Universitat de Barcelo-
na es posa al dia: ara ens n’arriben dues

antologies de literatura, l’una de les lletres de Grè-
cia, l’altra de les lletres llatines de la Roma antiga,
amb cobertes atractives —no com les que eren
habituals, que sempre feien pensar en els dossiers
que publiquen les entitats financeres—, bon paper
i bona tipografia. Les dues tenen el propòsit de fer
arribar al gran públic trossos de les literatures
respectives, en tots dos casos triats i traduïts per
professors dels també respectius departaments,
mal avinguts ab uniuersitate condita.

Com que la paraula antologia conté la veu gre-
ga anthos, que vol dir “flor” —d’aquí deriven les
paraules sinònimes de florilegi, floresta o, simple-
ment, flor, com volia Menéndez Pidal, per a re-
culls de poesia—, tenim la impressió que l’antolo-
gia grega hauria de ser dues vegades més extensa
que la llatina, perquè és florida tota ella, o quasi;
la llatina, que té enormes valors, sempre fa la
impressió de ser un palimpsest de la grega, escrita
quasi sempre com a imitació dels gèneres grecs i
de les seves formes mètriques. Però en aquest cas
ha estat al revés: l’antologia de literatura grega,
Anthologia / Antologia, Selecció de textos grecs,
d’Homer a Libani, edició a cura de FrancescaMes-
tre (Universitat de Barcelona, 2017), en octau,
només té cap a cent pàgines, perquè les altres cent
corresponen als originals en llengua grega; men-
tre que la llatina, editada en quart menor i sense
les versions originals, en té cap a quatre-centes.

Si tenim present una observació que ja s’ha fet,

això sembla lleugerament desmesurat, i val a dir
que la floresta romana, Antologia de la literatura
llatina, a cura de Javier Velaza (Universitat de
Barcelona, 2017), arriba a aquestes dimensions
gràcies a incloure autors tan secundaris com Api-
ci, Aureli Víctor o Pacuvi: hauria estat millor es-
tendre’s més en els grans autors del període impe-
rial, no incloure fragments —no és el mateix, en
filologia, que passatges— quasi sense significació,
com el de Corneli Gal (“... tristesa per la teva mal-
dat..., Lícoris” — ?!), i deixar a banda llibres com
ara L’ase d’or, d’Apuleu, o les obres dels come-
diògrafs, tota vegada que només adquireixen sen-
tit quan es presenten en tota l’amplada del seu
argument.

Altrament, com ens hauria agradat veure-hi
traduïda l’ègloga segona de Virgili! Com, trobar-
hi els episodis de la decadència moral de Roma
que es llegeixen a Petroni o a laHistòria Augusta!
Com, llegir-hi més pàgines de Catul i menys de la
Madame Tussauds de Roma, val a dir Publi Ovidi
Nasó! Quin goig, però, trobar-hi el discurs contra
Catilina, de Ciceró, avui tan avinent: Quo usque
tandem abutere, Puigdemonte, patienta nostra!
Tot això ve a confirmar una hipòtesi: la millor
antologia de qualsevol literatura hauria de con-
sistir en l’edició de tots els seus textos, balda-
ment fos en tres mil, trenta mil, o tres-cents mil
volums!

L’antologia de textos grecs ho tenia tot a favor
per poder ser més coherent. Està dedicada a
Eulàlia Vintró, professora que va ser del departa-
ment que escau, i conté menys autors que la llati-

na, però tots de primera
magnitud, des d’Homer
a Llucià de Samòsata.
És bilingüe, com s’ha
dit, cosa que honora
l’edició. També hi passa
que els passatges de la
Ilíada i de l’Odissea no
són precisament els que
més haurien pogut satis-
fer un lector universal:
és notable l’estada
d’Ulisses a l’Hades, però
els lectors comuns hau-
rien agraït una nova
traducció —com ho són
quasi totes, i molt bo-
nes— dels episodis de
Nausica, de Polifem, de
Circe, o del retorn d’Ulis-
ses a Ítaca. Els passat-
ges d’Els acarnesos,
d’Aristòfanes, estan
molt bé, però més ho
hauria estat el passatge
d’Els núvols que fa mofa
de la filosofia socràtica,
o el de Les granotes fent
riota dels tràgics. En
canvi, és magnífica la
tria del passatge de l’An-
tígona sofoclea. Home! I
Plató? ¿No hauria estat
molt adient incloure
passatges del Fedre, o
del Banquet, sobre l’a-
mor, i, en el cas de La
República, trossos del lli-
bre III o X, en què els

poetes i els artesans (idèntica cosa per a Plató)
són blasmats i condemnats a l’exili per l’estat
guardià somniat pel filòsof? Per contra, torna a
estar molt bé la tria dels passatges de La Cons-
titució d’Atenes, encara exemplars. A més, aquesta
antologia de literatura grega explica de quina
edició procedeixen els textos triats —perquè de
manuscrits originals no n’hi ha cap— i els contex-
tualitza molt adequadament per tal que no cami-
nem a les palpentes.

¿No saludarem amb entusiasme aquestes dues
iniciatives editorials, després d’haver transitat les
edicions universitàries una terra eixorca durant
molts anys? Ja ho crec que ho fem.

RUDOLF ORTEGA
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E ncara que aquesta temporada literària s’ha-
gi de qualificar de molt acceptable, sempre
és bo airejar-se una mica, sortir de l’estricte

àmbit de la narrativa catalana contemporània, i
recórrer, per exemple, ara que comencen les vacan-
ces del període estival, a la lectura d’aquells llibres
que des de fa temps es tenen preparats per llegir i
que només vegeten a la biblioteca a l’espera d’una
oportunitat. És veritat que quan s’esdevé el contac-
te no sempre es compleixen les expectatives diposi-
tades en cada títol, però és difícil imaginar que al
lector que tingui previst viatjar a qualsevol país de
l’est d’Europa no li sigui profitosa la lectura de La
ciudad de N, de Leonid Dobychin, Tentación, de Ja-
nos Szekely, o Historia de un estado clandestino, de
Jan Karski; per a qui cregui encara en els beneficis
de les zones rurals i el satisfaci informar-se de la
realitat ambigua que hi trobarà, cal que s’aprengui
de memòria l’assaig de Sergio del Molino La Espa-
ña del silencio, que llegeixi alguna novel·la d’Edna
O’Brien, o Disturbios, de J. G. Farrell; i qui preten-
gui combatre la pal·lidesa adquirida durant els
mesos laborals i esperi els dies de sol a la platja
potser li convindria conèixer Embalse, de César Ai-
ra, o Derrumbe, de Ricardo Menéndez Salmón.

Els lectors que no puguin evitar el viatge amb la
família poden aprendre l’art de la paciència amb
Tobias Smollett i La expedición de Humphry
Clinker, mentre que els contes de Física familiar, de
Jon Bilbao, li ensenyaran que cal dur la precaució
en l’equipatge, i, si resulta que el parentesc que
uneix el lector amb qui l’acompanya és tan sols el
d’amants, aleshores cal llegir El castillo de Grip-
sholm, de Kurt Tucholsky. Si el lector se’n va de
viatge i ha deixat el gos en una residència canina,
que no se li acudeixi endur-se’n Cecil, de Manuel
Mujica Laínez, Pan, de Knut Hamsum, o Mi perra
Tulip, de J. R. Ackerley; si té la mala sort que algun
amic o familiar no té la salut gaire bona, li resultarà
d’un consol enorme La isla, de Giane Stuparich, i, si
viatja sol i li plau de cometre la insensatesa d’inves-
tigar a fons la sordidesa de segons quins barris, que
abans llegeixi Memorias de una madame america-
na, de Nell Kimball, o Geishas rivales, de Nagai
Kafu: a la llarga agrairà conèixer només literària-
ment el món que potser l’intriga.

Si el lector, vagi on vagi i estigui amb qui estigui,
té previst posar-se al dia amb els clàssics que sem-
pre ha volgut llegir sense que ho hagi pogut fer, ara
té l’oportunitat de conèixerEl trist final d’en Policar-
po Quaresma, de Lima Barreto. Com que es tracta
d’un autor brasiler, la traducció és, evidentment,
del poeta Josep Domènec, i mai no se li agrairà
prou l’esforç que inverteix a convertir en normal
una literatura desconeguda.

brou de llengua

Les edicions de clàssics de
la Universitat de Barcelona
es posen al dia: cobertes
atractives —no com les que
eren habituals, que sempre
feien pensar en els dossiers
que publiquen les entitats
financeres—, bon paper
i bona tipografia.

D iumenge vinent, 25 de juny, farà 25 anys de l’aprovació, pel
Comitè de Ministres del Consell d’Europa, de la Carta Euro-
pea de les Llengües Regionals o Minoritàries, el text que, a

dia d’avui, representa el reconeixement més gran de la diversitat
lingüística europea. És tot un privilegi disposar d’un document
d’aquestamagnitud vistos els precedents històrics quant al respecte
delmultilingüisme (la tradició judeocristiana, radicada en elmite de
la Torre de Babel, descriu la diversitat lingüística com un càstig
diví), però toca fer-ne balanç i preguntar-nos si hem avançat gaire.
Ja ens podem anticipar i apuntar que no n’hi ha per tirar coets.

D’entrada, la Carta té el defecte de ser d’aplicació voluntària pels
estats, que poden signar-la només o bé signar-la i ratificar-la, per
acabar entrant en vigor uns mesos després. Espanya va ser un dels
primers membres de la Unió a signar la Carta (el 5 de novembre de
1992, amb govern de Felipe González), juntament amb nou països
més, però no la va ratificar fins al 9 d’abril del 2001 (aquest cop amb
governde JoséMaríaAznar). El compromís dels diversos estats amb
la Carta abasta el compliment de la Part II del text (sobre objectius i
principis) i, opcionalment, l’aplicació d’unmínim de 35 paràgrafs de
la Part III (sobre ensenyament, justícia, administració, mitjans de
comunicació, cultura i activitat econòmica), una discrecionalitat
que ha portat Espanya a ser un dels estats més generosos sobre el
paper, amb 69 paràgrafs per al català, el basc i el gallec. Al costat de
França, que ni tan sols ha ratificat el text (Macron, des d’aquí et
recordarem que ens ho has promès), hauríem de convenir que som
uns afortunats.

Tot i això, Espanya ho té fàcil per anar-se comprometent a l’hora
d’aplicar articles perquè, al capdavall, les respectives legislacions
autonòmiques atorguen a cada llengua un paper més rellevant del
que proporciona la Carta sencera. Cal no oblidar que, en cap cas, la
Carta comporta el reconeixement de l’oficialitat, de manera que, si
ja tens una llengua reconeguda amb aquest estatus, possiblement el
text esdevé papermullat i l’estat ja disposa de lamillor de les coarta-
des per no haver d’implementar cap mesura. Més enllà de la lletra,
però, el que importa és queun text d’aquestes característiques impli-
ca un determinat esperit, i és aquí on falla més clamorosament el
compromís espanyol amb la diversitat lingüística pròpia. Per exem-

ple (art. 7.1.e), l’estat es compromet al manteniment de les relacions
entre els grups que parlin una llengua i els grups que la parlin de
manera pròxima (haurem d’entendre que es refereix a dialectes),
cosa que hauria de dur l’estat a enfortir les relacions entre els
territoris de parla catalana, cosa que no passa.Mentre quemés avall
(art. 7.1.g), s’apunta la disposició demitjans que permetin l’aprenen-
tatge de la llengua a qui no la parla, tota una mesura favorable a la
normalització lingüística que l’estat central senzillament ignora. De
tot allò que sigui competència autonòmica l’estat se’n desentendrà
sempre.

Com han assenyalat alguns crítics, la Carta va néixer coixa en
concebre les llengües estrictament comun patrimoni cultural admi-
nistrable des dels estats, i per tant mantenint la parcel·lació tant
territorial com jurídica circumscrites a les fronteres i manllevant a
les llengües la condició de constructes unitaris mereixedors d’una
política lingüística europea comuna que garantís plenament, i arreu
de la Unió, els drets lingüístics dels parlants. Caldria, aquí, inspirar-
se en la protecció del medi ambient, la condició supranacional del
qual ésmés evident i congria consensos. Un tractemediambiental de
les llengües, concebent-les com a elements transfronterers d’una
glotosfera europea, els atorgaria molta més protecció, en tant que
se’ls podrien aplicar directives comunes que superessin els ordena-
ments jurídics propis, i limitadors, de cada estat membre. Altra-
ment, permolt que Europa promogui el reconeixement de la diversi-
tat, són els estats els qui administren aquest reconeixement, que es
manté mutilat pels interessos i la idiosincràsia de cadascú.

Lectures d’estiu

La Carta de les Llengües Regionals
continua a mercè dels estats

PONÇ PUIGDEVALL

mots enreixatsh

Banderes catalana, occitana, gal·lesa i corsa.

El castillo de
Gripsholm,
de Kurt
Tucholsky, és
totalment
recomanable
si hom viatja
amb amant.

MARTÍ DOMÍNGUEZ

Recompensar
la ciència

mística de l’enigma

cartes de més a prop

provocacions

per PAU VIDAL @pauetvidal

JORDI LLOVET

marginalia

OPINIÓ

Antologies gregues i llatines

COM MÉS LLARG(A) MÉS EXTRAVAGANT: EL PALÍNDROM (2)
L’aparent senzillesa del palíndrom, dèiem, es va esvaint a mesura que el repte
creix. Com que es tracta d’un joc infinit, acaba prevalent aquella actitud tan
humana del veure qui la té més llarga. L’any 1980, un senyor anomenat Giles
Selig (sospitós cognom) assegurava haver fabricat el més llarg del món: 58.795
lletres. Sis anys més tard, Lawrence Levin publicava una novel·la palindròmica
de 31.594 paraules (més de 100.000 lletres). De tota manera, el Guinnes dona
com a recordman de l’especialitat l’australià Jeff Grant i un text seu de 5.023

mots, de l’any 1977. No cal dir que el peatge que paguen aquests textos és la
il·legibilitat, ja que la constricció extrema fa que el sentit se’n ressenti molt.

De fet això ja comença a passar amb frases molt més curtes, com la
famosíssima castellana del “Dábale arroz a la zorra el abad”. Sense sortir del
castellà, un gran amant en va ser Cabrera Infante, que s’empescà aquell del
“Átale, demoníaco Caín, o me delata”. Ara, diuen que el país més boig pels
palíndroms és Mèxic, on fins i tot el Canal 13 de televisió va arribar a tenir una
secció d’elaboració de capicues amb una pissarreta.

ESi mai es fa gran haurà de renunciar al grau (4 lletres)
Solució a l’anterior: TRESORER
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