
Una de les bones pel·lícu-
les que les televisions públi-
ques tenen la gentilesa d’ofe-
rir-nos de tant en tant és la
projecció de La dona del qua-
dre, protagonitzada pel sem-
pre excel·lent actor Edward
G. Robinson. És l’adaptació
per al cinema d’una novel·la
que explica la història d’un
professor amb una vida fami-
liar i professional resolta, que
s’enamora d’una dona retra-
tada en una tela en conèixer-
la físicament. La cosa, és clar,
aca ba en drama: el suïcidi del
pobre professor una vegada
no ha pogut evitar que surti a
la llum pública la seva relació
escandalosa amb la model.
L’argument no deixa de ser
una mica agafat amb pinces,
tot i ocórrer en l’Amèrica
puritana dels anys cinquanta.
Per aquest motiu i per fer el
film més versemblant, el
director decideix que tot
quedi en un somni, un verita-
ble malson, per al protago-
nista. D’aquesta manera la
narració cinematogràfica no
se’n ressent i es torna creïble
per a l’espectador. És el joc de
la realitat i la ficció hàbilment
manipulat. Un altre precedent
en aquesta línia és un clàssic,
El petit príncep de Saint-Exu-
péry, en el qual la mort és
sublimada per endinsar-nos
en un món oníric a partir del
qual tots els simbolismes són
possibles. Una altra vegada el

joc realitat-ficció.
Tot aquest preàmbul, per

a un llibre destinat al públic
juvenil: Els gronxadors de la
mar, de Màriam Serrà. Lin -
güista i crítica literària, ara
l’assagista s’entrena en ficció
literària per explicar-nos la
història d’en Narcís, un nen
empordanès de dotze anys
que visita el fons del mar. A
l’estil dels clàssics vescomte
de Perellós o Pere Portes, l’ac-
ció no passa a Irlanda, sinó en
un tros de la nostra vella
mediterrània, guardada pels
diversos ports dels Països
Catalans. A partir del naufragi
de la Llibertat –¿coincidència,
el nom triat per a la barca?–
realitat i fantasia es barregen
amb vida i mort. Així, les
mateixes onades que ofeguen
el pare salven el fill (en Narcís)
i el retornen ben nu, al cap de
tres anys, a la platja de Pals.
¿El renaixement després d’un
viatge iniciàtic? Com l’infern,
les fondàries marines poden
significar un procés d’intros-
pecció de la persona per tal
de veure’s a si mateixa i conèi-
xer-se millor, i poder, en con-
seqüència, actuar per al millo-
rament del proïsme. Que, de
fet, després de diverses vicis-
situds, és el que acaba fent en
Narcís (no revela, però, el
final). L’autora s’implica en
primera persona en el primer
i el darrer capítol de l’obra per
tal de certificar un to de lle-
genda per a tot el conjunt de
la narració. Ha preguntat per
tots els pobles de l’Empordà
sobre el noi: «... i els molt
mur ris, quan els explico la
història, fan una rialleta i em
contesten: “potser sí”. Fran-
cament, no n’he tret l’aigua
clara. Tant se val» (pàg. 75).
Expressament he intitulat
aquestes ratlles amb un inter -
rogant. Perquè, si bé aquest
llibre ha estat escrit i és editat
per a lectors «a partir de 10
anys», les reflexions que se’n
treuen són per a generacions
qualssevol. Una obra onírico-
simbòlica, com El petit prín-
cep, però també narrada prou
eficaçment, com La dona del
quadre.

Víctor Pallàs
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A finals del 2001 es pre-
sentava el Diccionari de la
neu, un diccionari elaborat
pel Termcat i editat per Enci-
clopèdia Catalana amb 2.300
termes re la tius a la nivologia,
la geomorfologia, els es ports
practicats a la neu, la medi-
cina es portiva, els salvaments,
les infraestructures i els eq   u  i           -
paments, i també un bon
nombre de termes propis de
l’alpinisme. És, doncs, una
obra adre çada fonamental-
ment als practicants i als pro-
fessionals dels es ports d’h  i   -
vern, i, no cal dir-ho, també
als tècnics lingüístics, per tal
com és una obra de consulta
obligada.

El diccionari presenta els
termes en català amb les
definicions, i les equivalències
en castellà, fran cès i anglès.
També inclou diverses il·lus-
tracions que identifiquen des
de les parts d’una bota d’es-
quí o les formes dels cristalls
de neu, fins a una mostra
dels diferents nusos o dels
remuntadors mecànics. Com-
pleta el diccionari un mapa
amb les estacions d’esquí
dels Pirineus.

L’interès d’aquesta obra
és evident: la pràctica dels es -
ports d’hivern i l’alpinisme és
un fenomen prou arrelat a
casa nostra; i, a més, hi ha un

reguitzell d’elements a la vora
(informació periodística,
allotjaments, serveis de salva-
ment, etc.). Aquest col·lectiu
de gent són usuaris d’una
terminologia específica i
sovint s’empren formes pre-
ses d’altres llengües (fer
cunya, forfet, domini esquia-
ble, etc.). Era necessària,
doncs, una obra terminolò-
gica que recollís els concep-
tes, els definís i establís la
forma més adequada per al
català (traducció d’un man-
lleu, adaptació, sanció de les
formes catalanes pròpies).

Aquest diccionari és la
continuació del Vocabulari de
la neu i dels esports d’hivern,
publicat en 1999 (també fet
pel Termcat i editat per Enci-
clopèdia Catalana).

Un dels factors més
importants d’aquest diccio-
nari és que han participat en
l’edició tant l’administració
catalana (a través del Termcat)
com el Govern d’Andorra (a
través del Servei de Política
Lingüística). Es tracta –tant en
aquest cas com en el del
vocabulari– d’una col·labora-
ció entre diferents administra-
cions del domini lingüístic
català, fet que d’entrada sem-
pre és positiu. A més, aquesta
no és la primera experiència
de col·laboració: precisament,
el diccionari es va presentar
en el marc del 2n Congrés
Europeu sobre Planificació
Lin  güística, coorganitzat pel
Govern d’Andorra, el Govern
de les Illes Balears i la Gene-
ralitat de Catalunya. Els tres
coorganitzadors, a més, ja
han manifestat l’interès de
repetir l’experiència en la pro-
pera edició d’aquest congrés.
I és previst, també, que aviat
es presenti el Diccionari d’ho-
teleria i turisme, elaborat
igual  ment per les tres admi-
nistracions. Esperem que
aquesta via de col·laboració
s’aprofundeixi i augmenti la
coordinació entre les diferents
administracions dels territoris
de parla catalana.u

Xavier Rull
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