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Quantes cares tenim les perso-
nes? Al teatre de la vida nor-
malment alternem la pública 

i la privada o familiar. També tenim, 
esclar, la cara íntima, aquell procés 
de coneixement i ocultació que mai 
no s’acaba, el riu interior. La litera-
tura, i més especialment la poesia, 
serveix sovint com una via de cons-
trucció d’aquest jo profund amb el 
qual realment som al món. 

Carles Duarte (Barcelona, 1959) 
és un personatge públic en el camp 
de la política cultural, un home de 
consens, d’aquells que més enllà del 
seu posicionament ideològic –for-
ma part de la segona generació de 
CDC, la d’Artur Mas, per enten-
dre’ns– sempre ha estès ponts. Des 
de molts diversos càrrecs instituci-
onals, tant en el camp governamen-
tal com en l’associatiu, ha esdevin-
gut una figura respectada. Ha cons-
truït amb cura aquesta carrera, 
aquesta imatge que té en el llacet 
(en lloc de corbata) la seva ensenya, 
com si fos algú vingut d’un altre 
temps per posar pau, segurament 
dels temps del Noucentisme de Prat 
de la Riba. 

En paral·lel a aquesta faceta pú-
blica, Duarte ha anat bastint una ex-
tensa obra poètica, d’un caràcter 
gens polític. L’últim títol, Memòria 
de la llum (editorial 3i4), prologat 
per Robert Archer, inclou dos lli-
bres: Cavalls de llum, un diàleg amb 
l’obra de la pintora María Helguera, 
i el que pròpiament dona títol al vo-
lum, dos textos on el poeta es con-
fronta amb els quatre elements de la 

filosofia grega clàssica: aire, foc, ter-
ra i aigua. I a la manera heraclitiana, 
melancòlic, s’aferra a la bellesa fu-
gaç del canvi permanent, a la vida-
riu. “Que cada múscul senti la joia 
de la plenitud, / el goig de l’aigua, 
l’abraçada del vent, / la terra acolli-
dora entreteixint els cossos”. “Para-
rem la mà / i de l’aire es despren-
dran / les gotes de la llum / amb què 
encendrem el tacte, / i direm, com 

en una pregària, / el nom de cada ab-
sència, / de cada llàgrima de foc”. 

El llibre és també un cant de ma-
duresa, d’assoliment d’una certa 
plenitud –si voleu, impotència– en-
tre el somni i l’oblit: “Naveguem 
entre somnis / per les paraules i els 
colors / i els preguntem: «Qui 
som?» / Mai no responen. Només 
es deixen fer, i ens miren de reüll”. 
Duarte, en fi, es desprèn de l’angoi-
xa existencial i celebra el misteri, 
l’origen i la fi de la vida que conflu-
eixen, com un tot, en l’horitzó del 
cel i del mar. “Tot és alè i llavor / i 
cerca el seu nom en el silenci”. 
“Ebris de solitud, / despesos del que 
havíem anhelat, / ja nus, / sentim el 
mar dins nostre”.✒
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La imprecisa frontera 
entre formal i informal

Arran de la publicació de la 
gramàtica de l’IEC (GLC) el 
coordinador de llengua d’una 

editorial m’ha demanat que, si po-
dia, precisés en una sèrie d’articles 
quins són els límits entre els regis-
tres formals i els informals. La pe-
tició és més que lògica. Les formes 
que la GLC considera que poden ser 
correctes han augmentat notable-
ment. Normalment, aquesta ampli-
ació comporta acceptar formes ha-
bituals en l’ús que abans es conside-
raven incorrectes. Però la GLC sol 
precisar que aquestes formes indul-
tades s’han d’evitar en els registres 
(més) formals, que tendeixen a mi-
metitzar l’antiga norma.  

La GLC ho posa, doncs, bastant 
difícil a qui aspira a fer un llibre 
d’estil que eviti els usos caòtics i in-
coherents, perquè la distinció entre 

registres formals i informals és sus-
ceptible d’interpretacions diverses 
i subjectives. I els exemples que tro-
bem a la GLC tampoc ens ajuden a 
dirimir els límits d’adequació de la 
seva ampliació normativa. 

Em centraré en un cas concret. 
A la pàgina 1045, la GLC ens diu que 
“en lloc del relatiu compost el qual, 
en registres informals també apa-
reix la construcció d’influència fora-
na el que precedida de preposició”. 
És una construcció que Fabra con-
demnava i que la GLC no condemna, 

es limita a dir “que es tracta d’un re-
curs que s’evita en registres formals”. 
I tot seguit en posa tres exemples: 
“La casa de la qual / de què / de la que 
t’he parlat és aquella”, “El germà 
amb el qual / amb qui / amb el que 
més compto és en Robert”, “Les ri-
vals contra les quals / contra les que 
m’ha tocat jugar són massa bones”. 

El que sorprèn és que aquestes 
tres frases siguin exemples, per a 
la GLC, de registre formal. Pel que 
diuen i com ho diuen jo les veig més 
pròpies de la llengua oral informal. 
Les podríem trobar, per exemple, 
dins les bafarades d’un còmic. I pot-
ser per això no veig especialment 
inadequat (si és que l’hem d’acollir 
dins la norma) l’ús de l’última forma 
de relatiu, que és la que la GLC ens 
ve a dir que aquí (en aquest suposat 
registre formal) hauríem d’evitar.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA NOVA GRAMÀTICA 
SOL PRECISAR QUE LES 
FORMES QUE ‘INDULTA’ 
S’HAN D’EVITAR EN 
REGISTRES FORMALS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

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

928 pàgines i 23,90 €            1/7 
 
[ 2 ] Els hereus de la terra 
ILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €         2/18 
 
[ 3 ] Tu no ets una mare... 
ANGELIKA SCHROBSDORFF 

La Campana 
620 pàgines i 23,95 €           3/5 
 
[ 4 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €          4/15 
 
[ 5 ] Et donaré tot això 
DOLORES REDONDO 

Planeta 
640 pàgines i 21,90 €            6/8

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

386 pàgines i 15,90 €           1/11 
 
[ 2 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         4/62 
 
[ 3 ] El llibre de ‘Merlí’ 
H. LOZANO / R. BELTRÁN 
Rosa dels Vents 

256 pàgines i 15,90 €          2/16 
 
[ 4 ] Homo deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

580 pàgines i 23,90 €         7/13 
 
[ 5 ] L’amor et farà... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

296 pàgines i 18,90 €          6/14

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 €            1/7 
 
[ 2 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €            2/9 
 
[ 3 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €         3/18 
 
[ 4 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         4/17 
 
[ 5 ] El asesinato de... 
MARCOS CHICOT 
Planeta 

528 pàgines i 21,90 €            6/9

[ 1 ] Sabores de siempre 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €            1/8 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         2/69 
 
[ 3 ] Las recetas más... 
MASTERCHEF 
Espasa Calpe 

192 pàgines i 21,90 €              -/2 
 
[ 4 ] Instrumental 
JAMES RHODES 
Blackie Books 

288 pàgines i 19,90 €         4/60 
 
[ 5 ] El universo en tu mano 
CHRISTOPHE GALFARD 
Blackie Books 

456 pàgines i 23 €                5/17


