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És la dedicatòria que Joan Oli-
ver, Pere Quart, va escriure a 
Francesc Casares, advocat la-

boralista i polític del PSC: “Ciuta-
dà honrat de Catalunya”. Així ho 
va estampar a les Obres Com-
pletes que li va regalar després 
que aquest el defensés judici-
alment. Eren els anys en què 
la dictadura agonitzava –pe-
rò seguia matant–, els de la 
unitat antifranquista –amb 
un munt de capelletes–, dels 
ideals –aviat descafeïnats–, 
els anys en què tanta gent va 
dignificar la política, l’associa-
cionisme, la cultura, en definiti-
va el país. Només així s’entén que 
siguin molts els qui enyoren els 70, 
aquella Barcelona on tot era possi-
ble, des del boom llatinoamericà 
fins a l’efímer despertar anarquista, 
i naturalment l’Assemblea de Cata-
lunya, la Nova Cançó, el sindicalis-
me, el moviment estudiantil, la re-
novació eclesiàstica, l’ecologisme... 

Des del compromís, Casares va 
viure frenèticament i intensa 
aquells anys. Compromís amb la jus-
tícia (L’Avenç) és el títol del segon 
i últim volum de les seves memòri-
es, que van tenir la trista coincidèn-
cia d’imprimir-se just quan ens dei-
xava, el passat 16 de novembre. El 
llibre arrenca el 1958, tot just sortit 
ell de la presó, quan es comença a 
forjar com a advocat. Igual com va 
defensar Pere Quart, ho va fer amb 
el cantant Raimon en un judici en 
què es va atrevir a fer servir el cata-
là, fet inèdit que va tenir aleshores 

un notable ressò mediàtic. Però els 
seus clients habituals eren obrers i 
sindicalistes, o polítics i estudiants 
empaitats pel règim. 

Amb Joan Reventós, amic de jo-
ventut i company de militància, i Al-
fons C. Comín com a referents ide-
ològics, Casares va participar en la 
forja d’un PSC marxista i catalanis-
ta, del qual queda poca cosa. Va re-
nunciar a ser el primer alcaldable 

per Barcelona i a ser diputat a Ma-
drid. Només va acceptar ser-ho al 
Parlament, i això li va permetre 

mantenir l’activitat d’advocat, 
amb la figura de Layret com a 

icona i inspiració. Al seu des-
patx s’hi van foguejar José A. 
González Casanova –li ha 
prologat el llibre–, Joan Gay, 
José Ignacio Urenda, Isidre 
Molas, Francesc Sanuy, Jo-
an Agustí, Amelia Merino i 
tants d’altres. Pioner dels ad-

vocats laboralistes a la post-
guerra, va tenir relació i amis-

tat amb professionals més jo-
ves, com el tàndem i matrimoni 

Albert Fina-Montserrat Avilés, 
Araceli Aiguaviva –parella del peri-
odista Josep Maria Huertas–, Ma-
nuela Carmena –ara alcaldessa de 
Madrid–, Juan M. Bandrés, Cristi-
na Almeida, Alberto Oliart i un llarg 
etcètera. Dos cunyats seus, Anton 
Cañellas i Miquel Roca, també eren 
advocats i polítics, tot i que en una 
altra òrbita ideològica. I va partici-
par, esclar, en l’obertura política del 
Col·legi d’Advocats i en l’Associació 
d’Amics de les Nacions Unides, que 
pel seu tarannà dialogant va acabar 
presidint. 

Amb Casares s’acaba una època 
del socialisme català, mor una mi-
ca més l’esperit de la Transició, s’ei-
xampla la distància amb una Espa-
nya que ell va intentar comprendre 
i trepitjar (els seus viatges amb 600 
són paradigmàtics) i es perd un re-
ferent en l’exercici de l’advocacia 
com a servei a la societat.✒
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DE LA TRANSICIÓ
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L’important, allò important 
i allò més important 

Un ús força estès recorre a allò 
–i el fa equivaler a el– per 
convertir un adjectiu en un 

concepte abstracte. És una manera 
de disfressar el lo neutre de la llengua 
col·loquial que la norma de Fabra 
proscrivia i la de la gramàtica de 
l’IEC (GLC) amnistia molt poc afir-
mant que “és d’influència forana” i 
“que no s’accepta en els registres for-
mals” (¿en els informals, doncs, sí?).  

En tot cas, la GLC deixa clar que 
“cal evitar l’ús d’allò com a simple 
equivalent” d’aquest  el neutre de va-
lor abstractiu que exemplifica amb 
la frase “L’important del decret és el 
canvi de mentalitat que reflecteix”.  

Però poc abans la GLC fa una afir-
mació que relativitza aquest ús in-
correcte. Diu que allò es pot utilitzar 
com a alternativa a el quan l’adjectiu 
és modificat per un adverbi, i veu 

correctes: “Allò realment important 
per a un poble és la identitat” i “En 
la conversa passàvem [..] d’allò més 
abstracte a allò més concret”. 

Al meu parer, el que deslegitima 
allò és el caràcter purament abs-
tracte de l’adjectiu. I és cert que ad-
verbis com realment o més en res-
tringeixen l’abast i assenyalen a qui-
na part (del tot abstracte) ens refe-
rim. Assenyalar és aquí un concepte 
clau perquè allò és justament un 
díctic (que ve de dit), i serà més legí-
tim com més assenyali. 

Però diria que no n’hi ha prou 
afegint-hi un més per legitimar-lo. 
Perquè sovint només recorrem a 
més per fer més descodificable el ca-
ràcter neutre d’aquest el, i l’adjectiu 
es manté igual d’abstracte que si no 
hi fos. De fet, la mateixa GLC ens diu 
tot seguit que posant un més o un 
menys entre l’article i l’adjectiu fem 
aquest el més propi de tots els regis-
tres: “El més sorprenent és que ho 
digui” és més adequat en registre 
informal que “El sorprenent és que 
ho digui”. I no crec que Joan Solà, 
que és qui primer va aixecar aques-
ta llebre, considerés genuí “Allò 
més sorprenent és que ho digui”. 

Per tant, si de debò volem aturar 
un ús d’allò que trobo postís i gra-
maticalment aberrant, potser seria 
bo delimitar amb més claredat els 
casos en què és incorrecte. ✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LA GLC NO ACCEPTA 
EL ‘LO’ ABSTRACTIU 
EN ELS REGISTRES 
FORMALS (¿EN ELS 
INFORMALS, DONCS, SÍ?)

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

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

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

896 pàgines i 22,90 €         3/13 
 
[ 3 ] Et donaré tot això 
DOLORES REDONDO 

Columna 
640 pàgines i 21,90 €            2/3 
 
[ 4 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €          5/10 
 
[ 5 ] Els hereus de la terra 
ILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €         6/13

[ 1 ] Tots tenim un costat... 
DIVERSOS AUTORS 
Ara Llibres 

180 pàgines i 10 €                   2/3 
 
[ 2 ] Els secrets que mai... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

386 pàgines i 15,90 €            3/6 
 
[ 3 ] 14. L’autobiografia 
JOHAN CRUYFF 
Columna 

336 pàgines i 19,90 €            8/8 
 
[ 4 ] Curs de feminisme... 
NATZA FARRÉ 
Ara Llibres 

168 pàgines i 17,90 €          4/13 
 
[ 5 ] L’amor et farà... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

296 pàgines i 18,90 €            1/9

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

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

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

550 pàgines i 21,90 €            2/4 
 
[ 3 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €         3/13 
 
[ 4 ] Pasa la noche conmigo 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

480 pàgines i 15,90 €            4/3 
 
[ 5 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         6/12

[ 1 ] Los secretos que... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

384 pàgines i 15,90 €             1/6 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

308 pàgines i 14,90 €         2/64 
 
[ 3 ] Sabores de siempre 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €           3/3 
 
[ 4 ] Cinco consejos para... 
ENRIQUE ROJAS 
Temas de Hoy 

304 pàgines i 19,90 €             -/8 
 
[ 5 ] ¡De rodillas, Monzón! 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 

420 pàgines i 18,90 €            5/6


