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Vet aquí una intimitat despu-
llada: Mística conilla (Edici-
ons de 1984), el nou recull de 

contes de Jordi Lara (Vic, 1968), un 
retorn impossible a la infantesa, un 
llibre apedaçat de “records sense 
sostre”, de somnis mal tancats: “El 
combat contra l’oblit està perdut 
però no s’acaba mai”. I és d’aquest 
combat, d’aquest passat imperfec-
te, que neix el joc literari i oníric de 
Jordi Lara, un món on tot es confon, 
present, passat i futur, realitat i fic-
ció, records i somnis, pares i fills. 
“No us esforceu a ser racionals, que 
pot ser útil per aixecar un pont, un 
negoci, una idea col·lectiva, no pas 
per explicar una veritat íntima”. 

En el viatge al seu remot interior, 
Lara no hi troba ni una infància fe-
liç ni una de desgraciada; no és un vi-
atge nostàlgic, sinó la recerca de la 
llibertat solitària de reinventar-se, 
de repensar-se, d’entendre qui va ser 
i potser, de retruc, qui és. Hi troba 
el detall de la vida menuda, els re-
plecs sentimentals d’unes relacions 
corcades, l’estafa d’una realitat tan 
irreal com el present, com una pel·lí-
cula passada de moda i absurda. Hi 
troba, al capdavall, la ficció allibera-
dora, fantàstica i dura de pelar. 

Mística conilla és l’últim de sis 
contes aparentment molt diferents, 
però tots amb la mateixa música de 
fons: la dialèctica entre memòria i 
creació, realitat i ficció. Amb l’ajut 
de Verdaguer i de Borges, de la mà 
d’altres fantasmes anònims, Lara 
basteix un món de perdedors, de fu-
gitius de si mateixos, un món fet de 

derrotes païdes a foc lent, en què 
tothom fuig de la vergonya de fugir. 
Sí, el llibre és una fugida enrere, a 
veure si per atzar trobem el sentit de 
la broma de la vida. Cada detall re-
creat, capturat, cada esqueix de ve-
ritat és un pam de terra sembrat, un 
pam de prosa poètica conquerit en 
aquesta batalla literària. 

Lara és un nen perdut en la po-
esia verdagueriana del bosc de la 

infantesa, és un fill independentis-
ta que porta el pare moribund a vi-
sitar els seus orígens andalusos, és 
un crític de cine superat per la re-
alitat, és un jove desorientat que 
retorna al poble per ajudar l’oncle 
pessebrista que s’ha extraviat, és 
un cinèfil que s’asseu amb Borges 
en una sala de barri a Buenos Aires 
per narrar-li la pel·lícula –“confío 
ciegamente en usted”, li diu l’es-
criptor–, i és un home suposada-
ment madur que explica un sopar 
de veterans de l’escola. Un apunt 
final: diria que el llibre és molt sin-
cerament i despulladament mas-
culí. Perquè com diu el Borges de 
Lara, “ser mujer és un privilegio que 
me ha sido negado”.✒

“EL COMBAT 
CONTRA L’OBLIT 
ESTÀ PERDUT PERÒ 
 NO S’ACABA MAI”, 
ESCRIU JORDI LARA
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solitària (literària) 
de repensar-te
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Llegir és tan complex 
o més que escriure

Amb la frase del títol no vull dir 
que llegir sigui més complex 
que escriure. Només vull 

deixar clar que no és gens fàcil, i que 
si molts troben més difícil escriure 
és perquè els errors de lectura passen 
més desapercebuts –queden més en 
la intimitat– que els d’escriptura. La 
construcció tan (...) o més només 
pretén, doncs, donar èmfasi a la 
igualtat. 

Però si avui vull parlar d’aques-
ta construcció, és perquè planteja 
uns dubtes que, per fi, la gramàtica 
de l’IEC (GLC) esvaeix. ¿És igual de 
correcte i genuí tant o més complex 
i tan complex o més? I, en cas que ho 
sigui, ¿no hauríem d’escriure tan en 
tots dos casos? 

La GLC confirma el que ja deia 
Albert Jané i aquí vam apuntar en 
un tast previ. 1) Que l’el·lipsi (la no 

repetició) tant pot afectar el primer 
com el segon constituent de la coor-
dinació. (I, de fet, al Fabra i al 
DIEC2 hi ha més dos o més X que 
dos X o més.) 2) Que quan el tan(t) 
no té al darrere el terme que modi-
fica, pren la forma tant amb inde-
pendència de quin sigui l’element 
elidit. Bé, per ser exactes, això últim 
ho deixa clar Jané i només ho podem 
inferir dels exemples (pàg. 982, 987) 
que trobem a la GLC. 

En teoria, doncs, també seria cor-
recte escriure més complex o tant, 

però aquesta construcció no la fem 
servir, i resulta molt estranya, per-
què en aquesta mena d’expressions 
de valor aproximatiu –i això sí que 
ho explicita la GLC– “el nombre 
menor precedeix obligatòriament 
el major”. I encara que tan(t) i més 
no siguin nombres sí que són quan-
titatius, i tan(t) és el menor. 

Però la frase del títol conté una 
altra llicència: tan complex demana 
com i no pas que. És la que  trobem a 
“Va patir abans, durant i després de 
la guerra”: durant no demana de. És la 
llicència que permet que elements 
coordinats que no seleccionen el ma-
teix complement tinguin com a únic 
complement el de l’element final. 
Filant massa prim es va arribar a dir 
que els catalans havíem de pujar al 
tren i baixar-ne, la GLC deixa clar 
que poden pujar i baixar del tren. ✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

VAN ARRIBAR A DIR QUE 
CALIA PUJAR AL TREN I 
BAIXAR-NE, ARA QUEDA 
CLAR QUE PODEM PUJAR 
I BAIXAR DEL TREN

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El laberint dels... 
CCARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 

928 pàgines i 23,90 €            1/6 
 
[ 2 ] Els hereus de la terra 
ILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €         2/17 
 
[ 3 ] Tu no ets una mare... 
ANGELIKA SCHROBSDORFF 

La Campana 
620 pàgines i 23,95 €           3/4 
 
[ 4 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €          4/14 
 
[ 5 ] Allò que va passar... 
RAMON SOLSONA 

Proa 
464 pàgines i 20 €               6/17

[ 1 ] Els secrets que mai... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

386 pàgines i 15,90 €          2/10 
 
[ 2 ] El llibre de ‘Merlí’ 
H. LOZANO / R. BELTRÁN 
Rosa dels Vents 

256 pàgines i 15,90 €          3/15 
 
[ 3 ] Tots tenim un costat... 
DIVERSOS AUTORS 
Ara Llibres 

180 pàgines i 10 €                   1/7 
 
[ 4 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €          7/61 
 
[ 5 ] 14. L’autobiografia 
JOHANN CRUYFF 
Ara Llibres 

224 pàgines i 19,90 €          9/12
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El laberinto de los... 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 

928 pàgines i 23,90 €            1/6 
 
[ 2 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €            2/8 
 
[ 3 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €         3/17 
 
[ 4 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         4/16 
 
[ 5 ] Falcó 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

296 pàgines i 19,90 €          5/10

[ 1 ] Sabores de siempre 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €            1/7 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         6/68 
 
[ 3 ] Los secretos que... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

384 pàgines i 15,90 €          3/10 
 
[ 4 ] Instrumental 
JAMES RHODES 
Blackie Books 

288 pàgines i 19,90 €         5/59 
 
[ 5 ] El universo en tu mano 
CHRISTOPHE GALFARD 
Blackie Books 

456 pàgines i 23 €                7/16


