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mosques que aviat seran cucs
que es menjaran la carn que ha-
via estat d’un ésser alegre i juga-
ner. La flor estava pansida, la pu-
dor dominava l’indret i jo i tots
els que estimem la natura i passe-
gem per Collserola li hauríem
agraït que hagués demanat la re-
collida del gos al servei que a
aquest efecte té l’Ajuntament.
Per unmòdic preu, el propieta-

ri del gos s’hauria estalviat pujar-
lo fins allà i, sobretot, hauria con-
tribuït a mantenir actituds cívi-
ques. Segur que el seu gos també
ho hauria preferit.

MARTÍ ARMANGUÉ JIMÉNEZ
Barcelona

m Surrealismo de la DGT
m El motivo de la presente no
es otro que expresarmi total estu-
por por la actitud quemuestra pa-
ra con los sufridos contribuyen-
tes el organismo responsable en
la dirección general de Tráfico
(DGT) de gestionar los exáme-
nes del permiso de conducir.
Tengo un hijo en edad escolar

que se está presentando a las di-
versas pruebas para obtener el
permiso A-1 de motocicletas.
Pues bien, por increíble que pa-
rezca, la DGT es incapaz de pro-
gramar y anunciar con tiempo las
convocatorias de los exámenes.
No se sabe cuántos hay en el mes
en curso ni las fechas, pero uno
debe inscribirse y pagar las tasas
con antelación.
Pocos días antes, cuando les

viene bien, convocan el examen y
cada cual a organizar rápidamen-
te sus obligaciones (estudio, tra-
bajo...). Para rematar el despropó-
sito, la hora del examen se anun-
cia el día antes. Al promotor de
esta magnífica gestión quizás al-
guien debería informarle de dón-
de procede su sueldo.

LUIS JAVIER DÍAZ
Suscriptor
Barcelona

m Pluja i transport públic
m Des dels tres anys utilitzo el
metro per anar a l’escola. Avui
dia és inhumà anar-hi, ja que ca-

da vagó sembla una llauna de sar-
dines. Cada dia a dos quarts de
vuit del matí, de dilluns a diven-
dres. I a més, no és tan sols l’es-
pai, per inhumà, també hi ha el
preu. On s’ha vist un transport
públic tan car? Si ens recomanen
utilitzar transport públic per te-
nir cura del medi ambient, i
aquest està a preu d’or, el trans-
port privat serà majoritari.

ROGER MAGRÍ I OLIVARES
Barcelona

m El teatro Principal
m El teatro Principal, en la Ram-
bla, ha cesado en su actividad
como sala de fiestas y café con
disc-jockey. El primer teatro de
Barcelona se fundó en 1579. Me-
rece por su dilatada historia una
actividad consensuada entre la di-
rección, el Ayuntamiento y los ve-
cinos. Después de años cerrado,
volvió a abrir para alegría de to-
dos los que amamos el teatro y
nuestra ciudad. Forma parte de
la historia de Barcelona, no lo de-
bemos dejar perder de nuevo. El
alma de esta ciudad es eterna y
sus edificios, actividades y ciuda-
danos son parte principal.

JOSEP TORNÉ I VIDAL
Barcelona

m Rosegadors a Barcelona
m La senyoraVelasco va denun-
ciar en una carta (“Ratolins a
l’Arc de Triomf”, 12/XI/2014) la
presència de ratolins a aquesta
zona.A la resposta del gerent de
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona que l’acompanyava
s’indicava que ja s’estan prenent
mesures i que “l’àrea ja es troba
en tractament”.
La mateixa situació s’està pro-

duint al carrer Rector Ubach i als
parterres enjardinats entre el
carrer Aribau i l’accés al parc de
Moragues. En aquest cas no es
tracta de ratolins, sinó de rates
de granmida. Atesa la proximitat
del parc de Moragues, zona de
pas i de joc d’infants, això repre-
senta un perill evident.

JAVIER CÍSCAR SEGURA
Barcelona

Màrius Serra

Oïda
degossos

U
na de les controvèrsies més eixorques en
la història de la llengua és la que enfronta
els defensors de l’origen natural de les llen-
gües i els que defensen un origen conven-

cional. De fet, l’interminable debat pren el nomde cra-
tilisme a partir del diàleg homònim de Plató, una deli-
ciosa controvèrsia que sostenen Cratil i Hermògenes
sobre l’origen del llenguatge. En el grau més baix de
sofisticació lingüística hi trobem les onomatopeies,
que neixen de la imitació d’un so natural percebut per
l’oïda humana, descodificat segons les estructures lin-
güístiques de cadascú i reproduït després amb major
o menor destresa en funció d’aquest context. Hi ha
una família d’onomatopeies que associem a la nostra
infància més tendra. Són les que reprodueixen els
sons dels animals més o menys propers. Cada cultura
les afaiçona a la sevamanera i són un exemple evident
de l’arbitrarietat perceptiva de la nostra espècie, una i
diversa com és. Per aquests verals recordem l’enfron-
tament prehistòric entre Mary Santpere i Bobby De-
glané sobre la relació entre la parla dels gossos i la
dels catalans. Sabem, pels còmics, que en castellà els
gossos fan guau i en català fan bup, la qual cosa abans
de la implantació de l’ESO donava peu amés facècies.
Ara llegeixo a The Guardian un article de Gary

Nunn que comença amb una mena d’endevinalla:
“Què és que fa boo boo en japonès, chrum chrum en
polonès, groin groin en francès, hunk hunk en kosovar
i nöff-nöff en suec?”. La resposta és un porc, els grunys
del qual són transcrits d’aquestes maneres tan dife-

rents en les cinc llen-
gües triades. Nunn es-
cull el tema cratilista (i
efectista, sempre, de les
onomatopeies) per co-
mentar els resultats de
dos estudis científics
complementaris. D’una
banda, el Quack Pro-
ject, un treball fonogrà-
fic que va enregistrar el
so que reproduïen els
diversos alumnes de les
escoles multilingües de

Londres quan els deien el nom de cada animal. L’altre
és un estudi de transcripció, encara enmarxa, que diri-
geix el professor Derek Abbott a la universitat austra-
liana d’Adelaida. Aquí es tracta d’escriure en una bafa-
rada de còmic el crit de l’animal dibuixat, que mostra
així la diversitat de les transcripcions d’un mateix so
segons cada llengua.DemomentAbbott diu que lama-
jor sorpresa transcriptiva que ha trobat és el cas de
l’abella en japonès. El característic zumzeig de l’abe-
lla es transcriu en totes les llengües amb alguna zeta
llevat del japonès, que fa boon boon. A mi el que m’ha
sorprès és com diu que borden els gossos meridionals
el columnista de The Guardian: els italians bau bau i
els espanyols guf guf. Guf? Excalibur feia guf? Segura-
ment va prendre per espanyol algun cocker spaniel.
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m Sóc veí de l’encreuament dels carrers Comte d’Urgell i
Mallorca i voldria remarcar la perillositat que suposa
l’actual col·locació dels contenidors en un dels xamfrans.
Per poder-hi accedir s’ha de travessar el carril de bici-
cletes, que en alguns moments té nombrosos usuaris i
alguns d’ells circulen amb notable velocitat. El més pro-
blemàtic és la tornada a la vorera, ja que els mateixos
contenidors tapen a l’usuari la visió dels ciclistes que
pugen.

Crec que fóra convenient que algun responsable ho
comprovi i s’evitin possibles accidents.

JOAQUIM MONCLÚS FRANQUET
Barcelona

m Un cop realitzada la inspecció de l’emplaçament que
ens detalla el lector, s’ha determinat que té raó en el que
palesa en el seu escrit. Properament, per tal de corregir
aquesta disfunció, millorarem l’accessibilitat cap als con-
tenidors amb l’objectiu de reduir el risc dels seus usua-
ris. Aquesta actuació comportarà el canvi de la ubicació
dels tres contenidors existents al xamfrà, que es concen-
traran al centre d’aquest, i la implementació d’una nova
senyalització horitzontal que incrementarà, de ben se-
gur, la visibilitat entre els vianants i les bicicletes.

SIRA GARCIA BOSCH
Cap de comunicació del Districte de l’Eixample

El professor
Abbott diu que
la major sorpresa
transcriptiva
que ha trobat
és el cas de l’abella
en japonès

FE D’ERRORS. L’autor del
reportatge Al Capone, el dia
que va deixar de manar, publi-
cat ahir a la plana 18, és Joa-
quín Luna. I la foto que s’atri-
bueix a Neville Brand corres-
pon a l’actor Jason Robards.

La foto de l’obituari de Víctor
Sagi a la pàgina 55 del diari és
del seu fill.


