
Aquest ha estat un any molt in-
tens per a la directora de La
Marató de TV3, i aprofitarà
l’estiu per descansar entre

la platja i els Pirineus

VAIG COMENÇAR LES vacances
més tard del normal, a mitjans
d’agost, perquè La Marató de TV3
s’havia compromès amb les entitats
a repartir les donacions abans de
l’estiu. Van ser uns dies intensos
perquè la segona marató, la de la
pobresa, la vam
tancar tot just al
maig. Afortunada-
ment, he pogut
marxar amb la sa-
tisfacció d’haver
complert una pro-
mesa complicada.
Ara estic passant uns dies al Baix
Empordà, una zona on fa molts
anys que vinc amb la meva família.
No em costa gaire desconnectar:
puc mirar el meu fill fent windsurf o
parlar tranquil·lament amb la meva
parella a la platja. De fet, no m’he
emportat ni ordinador. Com que ha

estat un any molt dur, aquest estiu
m’he dedicat bastant a la lectura
lleugera. M’he llegit l’últim llibre
d’Eduardo Mendoza, El enredo de la
bolsa y la vida, i ara estic amb L’avi
de 100 anys que es va escapar per la
finestra, de Jonas Jonasson. Els úl-

tims dies de vacan-
ces els passarem al
Pirineu, a Vilamur,
un poble molt petit
al costat de Sort
(Pallars Sobirà). És
una zona preciosa,
suposo que farem

alguna excursió per la muntanya,
que ens agrada molt. Els últims es-
tius no he sortit gaire a l’estranger
perquè a les vacances m’agrada es-
tar tranquil·la i sentir que el temps
corre diferent, que passa d’una al-
tra manera. M’encanta el pla de no
tenir pla.

l’estiuquem’espera

CARME

BASTÉ

“No em costa desconnectar:
miro el meu fill fent ‘windsurf’
o parlo tranquil·lament amb

la meva parella a la platja“

Des de diumenge, i du-
rant deu dies, el plec de
4 pàgines centrals del
nostre diari (i per tant el
pòster) estaran dedi-

cats a l’exposició d’arquitectes cata-
lans i balears a la Biennal de Venè-
cia. Ens honora i ens fa il·lusió que el
projecte guanyador, de Jordi Badia
i Félix Arranz, preveiés que, a més
d’un catàleg convencional, s’impri-
missin cada dia i s’encartessin en el
diari quatre pàgines explicant i
il·lustrant les obres triades i la seva
filosofia. Aquestes mateixes pàgines
seran els fulls de sala que els visi-
tants a Venècia podran emportar-se
a casa. És una nova utilitat que de-
mostra la versatilitat del diari, i te-
nir aquest paper i en aquest moment
ens fa especialment feliços perquè el
dels arquitectes és un sector que es-
tà patint, que necessita feina, reco-
neixement i nous camins. És un
col·lectiu que surt als mitjans quan
parlem del seu atur i precarietat, i
durant deu dies parlarem del valor
exemplar d’uns quants projectes.
Badia i Arranz han batejat l’exposi-
ció amb el nom de Vogadors, defen-
sant una arquitectura que, com els
remers, avanci cap al futur mirant
enrere, la tradició. I des d’aquest
diumenge tinc la sensació que l’ARA
remarà també a favor dels nostres
arquitectes i d’una manera d’enten-
dre l’arquitectura exportable al
món, i experimentada
a la llar d’infants de
Pratdip o a l’escola
d’art i disseny
d ’ A m p o s t a ,
entre altres
llocs.

Remem a favor
dels nostres
arquitectes

iaquí

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

latriadeldirector
■ Sònia Sánchez explica a Socie-
tat que Ensenyament redueix el
concert a més de 40 escoles, que
hauran d’acomiadar professors.

■ A les pàgines d’Estiu Daniel 
Romaní ens porta el boom del ca-
iac que es viu al litoral català.

■ Felicitem l’escriptor Joaquim 
Carbó, que avui fa 80 anys, amb
un petit homenatge a la seva obra
La casa sota la sorra. De Jordi 
Nopca, a Cultura.

Carles Mundó (@CarlesMundo)
Advocat

“Abans de marxar de vacances, el president Mas
va fer una crida solemne per una manifestació

massiva per la Diada. Ara diu que ell no hi anirà?”

Xavi Lemus (@xlemus)
Periodista

“Guanyar 3 Champions en 6 anys i 14 títols de 19
possibles, amb Guardiola, no és cap hegemonia.
És simplement una ratxa de bona sort. #barça”

Josep Ginesta (@JosepGinesta)
Director de l’oficina de treball de la UOC

“Sóc dels que pensen que el concepte banc dolent
és massa pretensiós perquè atribueix la condició

de bo a tots els altres sense merèixer-la”

Maiol Roger (@maiolroger)
Periodista

“Homs diu que observaran la Diada amb aten-
ció a «Madrid, Brussel·les i a tot arreu».

A Trinitat i Tobago no es parla d’altra cosa”

Izaskun Martínez (@ZasMartinez)
Doctora en filosofia

“S’educa els nens al món, en el de tots, no en
mons separats per sexe, perquè això no és real.

Pedagogia bàsica”

Pere Rostoll (@prostoll)
Periodista

“El pacte del PSOE i el PP a Euskadi passarà a
millor vida a l’octubre. Va ser un assaig per a un

futur govern de concentració a Espanya?”

J.M. Gay de Liébana (@gaydeliebana)
Economista i professor de la UB

“A poc més d’una setmana per a un setembre
sufocador, o el govern [espanyol] fa alguna cosa
o l’horitzó es divisa amenaçant. L’agost acabarà

amb traca!”

Javier Checa (@javiercheca)
Periodista

“Després de llegir Samaràs assegurant que
Juncker és un gran amic de Grècia avui em sona

menys seriós que digui que no només Grècia
podria sortir de l’euro”

Antón Losada (@antonlosada)
Professor universitari

“Per ser el país amb més frau fiscal d’Europa,
quanta gent hi ha per aquí presumint del que es

paga amb els seus impostos”

Carles Xuriguera (@xuriguera)
Actor

“He cuinat un arròs a la cassola que em connec-
ta directament amb els meus avantpassats i

amb tota la història gastronòmica de
l’Empordà. #olejo”

vist
altwitter

untastdecatalà
Com puc escriure ‘incórrer-hi’?

En l’article de dijous, sense ni
adonar-me’n, vaig escriure
“per no incorre-hi”. I un lec-

tor, amatent, vol saber per què no
escric “per no incórrer-hi”, atès
–diu ell– que emmudim la erra final
i, per tant, escriure-la no vol dir pro-
nunciar-la.

Deixant de banda els parlars va-
lencians que la pronuncien sempre,
no és gens clar que en estàndard
aquesta erra hagi de ser muda. A “Hi
va anar” és muda, però a “Va anar-
hi” l’enclític postverbal fa que reapa-
regui en la majoria de dialectes ori-
entals. Només els de transició i els
nord-occidentals diuen “Va ana-hi”.

Però, a més, l’IEC proposa pro-
nunciar-la, en registres formals, fins
i tot a conèixer-te, convèncer-vos, etc.

En un tast sobre el tema ja em
vaig fer ressò de la brillant propos-
ta de Joan Sales de mantenir-la

sempre gràficament i indicar quan
no sona fent servir l’apòstrof en lloc
del guionet.

Alguns ho critiquen argüint que
l’estàndard escrit no pot acollir to-
ta la riquesa dialectal. No es tracta
d’això, sinó de poder escriure les for-
mes dominants de l’estàndard for-
mal i informal sense alterar la gra-
fia d’una mateixa forma gramatical.

Obviant el valencià, és molt mino-
ritària la pronúncia de la erra final a
incórrer-hi o conèixer-ne, tot i que
s’entén que un registre molt elevat la
vulgui mantenir. Fabra ja va fer el pas
d’usar l’apòstrof darrere consonant
(anem’s-en) i, de la matei-
xa manera que serveix
perquè la s soni sonora,
també podria servir al-
gun dia perquè la r no
sonés a incórrer’hi
o conèixer’n.
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