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DISSABTE, 16 DE GENER DEL 2016 ara   

Gonçalo M. Tavares (Luanda, 
Angola, 1970) és ja tot un re-
ferent en la literatura portu-

guesa. Apunteu-vos el seu nom. Al-
berto Manguel el situa al podi lusità 
al costat de Pessoa i Eça de Queirós. 
Deunidó. En el seu recull de contes 
Històries falses (El Gall Editor), tra-
duït per Antoni Xumet, cada relat 
gira al voltant d’una idea d’un pen-
sador de l’antiguitat. Comença amb 
Heràclit i el seu “M’he cercat a mi 
mateix”. Naturalment, en aquesta 
primera història, que té com a pro-
tagonista la bella Julieta enamora-
da de Romeu de Baviera, també hi 
apareix Montaigne, l’home que per 
coneixe’s es va escriure a si mateix, 
o viceversa: com que es coneixia, es 
va poder escriure. 

La segona història té com a per-
sonatges Tales de Milet i la seva cri-
ada tràcia Lianor. L’anècdota que 
dóna peu al conte ve de Plató: “Ta-
les de Milet, absort per les idees, 
mirava cap al cel quan va caure dins 
un pou...” El clàssic filòsof despis-
tat. I la Lianor, vinga a riure. Es van 
enamorar. No us n’explico més. 

Al tercer conte, el protagonista és 
Listo Mercatore, que vivia només 
pels diners fins que un dia va enso-
pegar amb Diògenes, aquell savi que 
el dia que Alexandre el Gran s’havia 
plantat davant seu per coneixe’l, el 
primer que li va dir, agosarat, va ser: 
“Us faria res enretirar-vos una mi-
ca. És que em tapeu el sol”. Amb 
Mercatore la cosa va anar si fa no fa. 
Diògenes, malgirbat, menjava llen-
ties assegut a terra, al carrer. “Si ha-

guessis après a adular el rei, no ne-
cessitaries menjar llenties”, li va et-
zibar un altiu Mercatore. “I tu, si ha-
guessis après a menjar llenties, no 
necessitaries adular el rei”, va ser la 
demolidora resposta de Diògenes. 

El conte sobre la relació entre 
Meteó i Empèdocles ja el llegireu. 

Després ve el que li va passar a Ze-
nó, el filòsof negador de les coses 
existents. També negava el poder, 
davant del qual tenia un lema: “Re-
sistir molt, obeir poc”. Li va portar 
problemes, esclar. En el següent, 
Aurius Anaxos es fa un embolic 
amb les idees d’Anaxàgores, el seu 
cosí. El d’Elia Mircea i Laozi me’l 
salto, igual que el de Faustina i 
Marc Aureli. Perquè vull acabar 
amb el mateix que acaba Tavares, 
dedicat a Arquites, dit l’hospitalari, 
un relat que ens ensenya com “la 
veritat no és lògica, tots aquells que 
la senten ho saben”.✒ 

DEIA ARQUITES:  
“LA VERITAT  
NO ÉS LÒGICA, TOTS 
AQUELLS QUE LA 
SENTEN HO SABEN” 
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Un pas al costat, ens agradi 
o no, ja no és un pas enrere

En principi podem fer un pas 
endavant, un pas en(dar)rere, 
un mal pas, un pas (en) fals, 

etc., però cap diccionari ens deixa 
fer un pas al costat. El llenguatge 
polític va creant un argot al servei 
dels interessos dels polítics. De ve-
gades, inventa un terme exacte per a 
un concepte que no en tenia cap, 
però sovint el terme nou diu el que 
ja deia l’antic de manera menys 
clara, connotada o compromesa. 

Les línies vermelles són, en el fons, 
un dibuix de la nostra intolerància, 
el full de ruta és prou esquemàtic 
per estalviar-nos tenir un programa 
amb cara i ulls, implementar resulta 
ideal per dir que es farà el que, de 
fet, no sabem com fer, posar en valor 
tenyeix d’ambició el  més incipient 
projecte i la governança fa menys 
autoritari el govern. 

En un incert punt del passat els 
polítics van deixar de ser destituïts 
per passar a ser cessats (en un ús 
transitiu i no normatiu de cessar). 
També abans solíem dir que un po-
lític que feia nosa s’havia de retirar 
o jubilar o, en un sentit més metafò-
ric, que havia de fer un pas enrere. 
Tot això, però, ja sona massa cru, 
massa directe. Enretirar-se va ser un 
primer intent de posar-hi sordina. 
Oriol Pujol ja no va plegar ni dimitir;  
va optar pel misteriós enretirar-se. 
Tot fa pensar que definitivament. 

La idea ve a ser “Plego però no 
plego”. I l’última gran troballa en 
pro d’aquesta semàntica cagadubtes, 
que no tanca portes, és fer un pas al 
costat. Com sol passar, no és nostra. 
Primer va ser dar un paso al lado. 
Però a Artur Mas li ha anat tan bé 
que serà difícil no associar-la a ell. 

Algun lector ens retreu que no 
plantem cara a aquestes creacions 
eufemístiques: “Per què un pas al 
costat i no el correcte un pas enrere?” 
Doncs perquè, ens agradi o no, un 
nou ús i un nou sentit en boca dels 
protagonistes de la història crea 
norma i demostra, un cop més, que la 
correcció no la conté cap diccionari 
sinó que és una convenció dialèctica. 
Si escrivim que Mas ha dit “Faig un 
pas enrere” quan ha dit “Faig un pas 
al costat”, no només el corregim: li 
fem dir el que no ha dit. 

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EL LLENGUATGE 
POLÍTIC VA CREANT 
UN ARGOT AL SERVEI 
DELS INTERESSOS 
DELS POLÍTICS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Vae Victus 
AALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

528 pàgines i 24,90 €             1/8 
 
[ 2 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         2/32 
 
[ 3 ] La maledicció dels... 
RAFEL NADAL 
Columna 

384 pàgines i 20,50 €          3/19 
 
[ 4 ] Diamant blau 
CARE SANTOS 
Columna 

432 pàgines i 20 €                  7/11 
 
[ 5 ] L’amiga genial 
ELENA FERRANTE 
La Campana 

512 pàgines i 24,90 €              5/5

[ 1 ] Economia en colors 
XAVIER SALA I MARTÍN 

Rosa dels Vents 

296 pàgines i 16,90 €            1/6 
 
[ 2 ] Barcelona 
ENRIC CALPENA 

Edicions 62 

832 pàgines i 23,90 €           2/7  
  
[ 3 ] Prou! 
PILAR RAHOLA 

La Magrana 

224 pàgines i 15 €                3/10  
 
[ 4 ] Ciència optimista 
JOSEP MARIA MAINAT 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 17,90 €            5/6 
 
[ 5 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €          9/11 

RRànquing setmanal  
Dades facilitades per Librired

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El secreto de la... 
EEDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 

320 pàgines i 18,50 €          3/11 
 
[ 2 ] Vae Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

528 pàgines i 24,90 €           2/8 
 
[ 3 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

500 pàgines i 19,50 €         4/33 
 
[ 4 ] Los besos en el pan 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

320 pàgines i 19 €                1/10 
 
[ 5 ] El regreso del Catón  
MATILDE ASENSI 
Planeta 

608 pàgines i 20,90 €         5/15

[ 1 ] A mi manera 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

464 pàgines i 22,90 €         1/10 
 
[ 2 ] Grandes recetas... 
RTVE 
Espasa Libros 

216 pàgines i 21,90 €             2/7 
 
[ 3 ] Isasaweis 
ISABEL LLANO 
Anaya 

240 pàgines i 15,95 €             -/7 
 
[ 4 ] Yo fui a EGB 3 
JORGE DÍAZ I JAVIER IKAZ 
Plaza & Janés 

280 pàgines i 18,90 €            5/7 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós  

224 pàgines i 9,95 €         3/134


