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i desfer equipatges, de conèixer feines 
diverses que la seva condició de burgesa 
no li havia permès descobrir fins aquell 
moment . Per a una persona a la qual 
agradi viatjar copsant les diferents essències 
d 'un indret, és francament envejable 
poder-ne gaudir d'aquesta manera. 

Avui que construïm grans hotels per a 
grups immensos de turistes; que els 
majoristes de viatges han aconseguit fer-
nos arribar a qualsevol racó del món, 
que, fins i tot, podem pagar a terminis, 
que ho podem fer amb targetes de crèdit, 
que les assegurances cobreixen qualsevol 
contratemps, etc., on és l'aventura, el 
descobriment, el repte? Plini, a la Història 

natural, digué: «Àfrica sempre presenta 
alguna novetat». Avui també. Però avui hi 
anem a veure allò que ja hem llegit 
àmpliament, que hem vist en documentals 
i pel·lícules, tota la resta pertany al passat. 

Per apassionar-nos per viatjar sempre 
hem de proposar-nos noves alternatives, 
i el llibre que voldria presentar ens en 
dóna una de força interessant. 

Es tracta d'una guia d'hotels literaris, 
ordenada alfabèticament per noms de 
ciutats. També hi ha un índex de literats 
que al llarg de la seva vida van visitar 
hotels d'arreu del món. 

Hi ha dues maneres d'entrar-hi: buscant 
ciutats i veient quins hotels són ressaltats 
i quins escriptors s'hi van allotjar, o bé 
buscant un autor i veure en quines pàgines 
hi és citat. Les dues són prou bones per 
endinsar-nos en un medi mig literari, 
mig aventurer. 

Hi ha autors molt viatgers que amb 
aquestes experiències han omplert pàgines 
i pàgines; uns n'han fet un gènere literari 
i una manera de viure, altres, un fet més 
o menys esporàdic, però ben segur que 
vivencial. Viatgers incansables van ser 
Byron, Cocteau, Scott Fitzgerald, Gide, 
Hemingway, Joyce, Kafka, Henry Miller, 
Proust, Pvilke i Oscar Wilde, entre molts. 
Però, quins hotels van visitar D'Annunzio, 
Jane Austen, Colette, Robert Desnos, 
Petrarca, Rabelais o Benavente? Sabíeu que 
Jean Genet i Walter Benjamin van dormir 
en una vella pensió molt a prop de la 
Catedral de Barcelona? I que Sartre i la 
Simone van allotjar-se a l'hotel Alhambra 
Palace de Granada abans de la Guerra 
Civil? 

Sorprèn saber curiositats com aquestes, 
i no deixa de ser divertit plantejar-se un 
viatge a qualsevol indret que no coneguis 
o que t'interessi, i mirar de trobar els 
hotels on potser algú hi va escriure una 
novel·la, hi va viure una història d'amor, 
s'hi va consumir en l'alcohol, o hi va 
decidir deixar d'existir. 

Jo, el que primer vaig fer va ser repassar 
les ciutats a les quals he viatjat i comprovar 
si havia estat en algun d'aquests hotels. I 
sí, sorprenentment, Praga, Palerm i Nova 
York les vaig compartir amb Kafka, Arthur 
Miller i un gran músic, Cole Porter, 
respectivament. 

Fa poc vaig llegir una novel·la, Eh ponts 

de Madison County, que va contribuir 
encara més a decidir-me a anar a voltar 
pel sud profund dels Estats Units , a 
abandonar-me pels orígens del jazz, amb 
les cançons dels camps de cotó, de la 
lluna damunt del Mississipí, pel món de 
Tom Sawyer, de la Scarlett. Somnio truites? 
Doncs no, en Jack Kerouac va dormir al 
mateix hotel que el protagonista de la 
novel·la. Les descripcions que fa Kerouac 
de Des Moines a On the Road són 

absolutament les mateixes que les que es 
fan en aquest l l ibre. Els mateixos 
capvespres, la mateixa calor humida, el 
color i l 'abundor dels arbres, enormes 
castanyers i magnòlies florides, cotxes 
desballestats que aixequen polseguera, 
Uimonades i tes naturals fresquets, cases 
de fusta pintades i disperses dins la 
immensitat del paisatge, dones negres 
vestides amb coloraines. No creieu que val 
la pena fer-hi una escapada? 

Mercè Bausili 

Diccionari Llati-Català 

Director, Antoni Seva i Iiinares. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 1993. ISBN 84-
7739-631-0 

E n u n m o m e n t especialment delicat 
per als estudis de filologia clàssica en 
aquest país (un més dels que ja ens ha 
tocat de viure i, ben segur, no pas el 
darrer), ens arriba el pr imer diccionari 
l lat í-català escrit a casa nos t ra . De 
l l i s tes d e p a r a u l e s l l a t i n e s a m b 
correspondències catalanes (lèxics i 
similars), que són ben útils a un nivell 
e l emen ta l , ja en t e n í e m de bones . 
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Però de Diccionari (amb majúscula), 
no. 

Es aquesta una paradoxa del destí 
de la filologia llatina d'aquest país? 
Sens dubte, no! Un treball de les 
característiques d'aquest no es fa en 
quatre dies: es tracta d'un diccionari 
que té més de seixanta mil entrades 
(sic!) i que recull la par t més 
significativa (un diccionari mai no 
és, per definició, exhaustiu) del lèxic 
llatí (i, per tant, de la civilització que 
s'hi amaga al darrera), del segle III aC 
al V dC; és una obra que, a més de 
donar-nos totes les accepcions 
importants de cada paraula, ho fa 
basant-se en tots els contextos 
importants on la paraula ha estat 
localitzada, donant-nos-en el fragment 
en llatí i la traducció, amb identificació 
de l'autor (llàstima que les normes 
de l'Enciclopèdia no hagin permès 
d'introduir-hi les citacions completes!); 
per si no fos prou en una opera prima, 
treballa molt especialment la prosòdia 
de cada paraula i ens la dóna gairebé 
sempre, i, a més, t ambé inclou 
l'etimologia dels mots i especifica 
quan es tracta de paraules pròpiament 
llatines i quan es tracta de préstecs 
d'altres llengües. 

Els «quatre dies» a què al·ludíem 
supra han estat, en realitat, més de 
catorze anys de treball d'un equip 
dirigit per Antoni Seva i format per 
Dolors Condom, Antoni Peris, Josep 
Maria Tatjer, Carme Bosch i Josep 
Granados (amb alguns canvis en 
1 equip de redacció al llarg dels anys), 
que ens han pogut oferir un producte 
• absència del qual era molt sentida en 
aquest país, i que està a l'altura d'allò 
que més necessitàvem tots plegats: 
un diccionari que fos accessible i útil 
per als especialistes, però també per a 
tots aquells que estudien per ser-ho i, 
sens dubte, per a tothom que estigui 
senzillament interessat a conèixer la 
història d'algun mot de la llengua 
llatina. Estem segurs que no hi ha 
millor recomanació que aquesta: es 
tracta de la millor obra lexicogràfica 

que qualsevol curiós de la cultura 
llatina «en català» podia esperar. La 
millor manera de comprovar-ho és 
animar els lectors a fer-la servir: tenim 
la seguretat que no decepcionará a 
ningú. 

Una darrera pregunta: neix aquest 
primer diccionari en el pitjor dels 
moments filològics? No ho podem 
saber {...nec temptaris Babylonios 
números, ens recomanava Horaci), 
però pensem que aquest treball que ara 
presentem i, sobretot, la filosofia que 
s'hi amaga darrera ajudaran molt a 
millorar la situació: com més gent el 
conegui i el comparteixi , millor 
anirem. 

Consultable a la Biblioteca de Uetres 
i a la Biblioteca General. 

Joan Gómez Pallarès 

Marià Alemany i Lamara 
El virus de la glòria 
Barcelona: Edicions La Campana, 1994. 
236 pp. ISBN 84-88791-01-1 

El llibre que us presentem, El virus de h 
glòria, ha guanyat el Premi de Novel·la 
Científica, convocat per primera vegada 
per la Fundació Catalana per a la Recerca, 
juntament amb edicions La Campana. 
Aquesta institució premia obres inèdites 
en català de base científica (excloent-ne 
les de ciència-ficció) amb l'objectiu de 
potenciar la creació de novel·les sobre el 
món de la investigació científica i els seus 
efectes socials. 

A El virus de la glòria, l'acció es 
desenvolupa al laboratori de la Facultat 
de Ciències d'una universitat catalana 
imaginària, on conviuen tres grups 
d'investigadors: els «moleculars», els 
«hormonals» i els «dements». Un treball 
de recerca d'aquests darrers sobre la 
malaltia d'Alzheimer i la possible 
rellevància dels seus descobriments 
amenaça de modificar el feble repartiment 
de poder entre els tres col·lectius; aquesta 
nova situació serà el desencadenant que 
agreujarà les enveges, les lluites per les 

subvencions i el «joc brut» entre tots tres 
grups d'investigadors. En aquest ambient 
enrarit, Alemany retrata tot un seguit de 
personatges tipus de la universitat: el 
«buròcrata», el «polític», el «pilota»..., 
dels quals se serveix per fer una sàtira del 
món de la investigació científica, on les 
ambicions polítiques i el desig de glòria 
conviuen amb la feina diària. 

L'autor, el biòleg Marià Alemany, és 
doctor en Biologia i ha estat professor a 
les universitats de Tarragona, de les Illes 
Balears i a la Washington University. 
Actualment dirigeix el Departament de 
Bioquímica i Fisiologia de la Universitat 
de Barcelona. Amb aquest currículum 
no és gens estrany que la seva història 
ens sigui tan versemblant. Alemany parla 
d'un món que coneix i això es nota 
sobretot en els diàlegs, les reflexions i els 
comportaments dels seus personatges. 
Malgrat ser un text amb moltes referències 
tècniques, no és un llibre «erudit»; de 
fet, l'element més original de la novel·la 
(a més del seu desenllaç inesperat), que 
té com a tema l'ambició humana, és que 
l'acció té lloc en un ambient literàriament 
poc explorat. 

Disponible a la Biblioteca de Ciències. 

Susanna Pérez Rodríguez 


