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arallegim

Una campanya electoral tan 
atípica com la de l’1-O bé me-
reix un Manual de campanya 

electoral com el que acaba de publi-
car Adesiara en edició bilingüe lla-
tí-català, escrit l’any 64 aC pel ger-
mà petit d’un dels grans clàssics lla-
tins, el filòsof, advocat i polític Cice-
ró, l’autor, entre moltes altres 
obres, de les Catilinàries i les Filí-
piques. Era un orador brillant, un jo-
ve de classe mitjana de províncies 
que va formar-se i triomfar a Roma. 

 El llibre de Quint Ciceró –la tra-
ducció i edició l’han fet Ignasi X. 
Adiego i Alejandra de Riquer– és un 
text breu escrit per ajudar el germà 
gran a guanyar la campanya electo-
ral per esdevenir cònsol. A la Repú-
blica romana cada any se n’escollien 
dos, de cònsols, i en aquella ocasió hi 
havia set candidats, entre ells el pe-
rillós Luci Sergi Catilina, violent, 
disbauxat i arruïnat membre d’una 
família noble. No sabem si Ciceró va 
seguir els consells del seu germà, pe-
rò va sortir elegit i Catilina no, com 
tampoc l’any següent, fet que el por-
taria a tramar un cop d’estat denun-
ciat precisament per Ciceró a les Ca-
tilinàries, quatre discursos que 
aconseguiren avortar la conjura i 
condemnar a mort Catilina i els seus 
còmplices. Sí, a Roma la política era 
sovint a vida o mort. A l’Espanya ac-
tual, també és bèstia –inhabilitaci-
ons, amenaces de presó, censura 
preventiva, multes milionàries...–, 
però no tant. 

 Què li suggeria Quint Ciceró al 
seu germà respecte dels seus princi-

pals oponents? “Un home emprene-
dor, honrat, eloqüent i que gaudeix 
del favor dels jutges ha de desitjar 
tenir uns rivals com aquests [es re-
fereix a Catilina i a Gai Antoni Hí-
brida], tots dos assassins des de la 
infantesa, tots dos disbauxats, tots 
dos arruïnats [...]. No et serà difícil 
lluitar amb uns rivals molt més co-
neguts pels seus vicis que no pas 
il·lustres pel seu llinatge”. 

 Per aconseguir els vots, li acon-
sella no tenir gaires escrúpols alho-
ra de cultivar amistats interessades: 
“Tot i que una campanya és en gene-
ral empipadora, té, si més no, un 
avantatge: pots acceptar, sense fal-
tar al decòrum, l’amistat de qui et 
vingui de gust, cosa que no series ca-
paç de fer en la vida normal”. Li diu 
que ha de procurar estar “sempre 
envoltat d’una multitud”, l’avisa 
que en campanya “és necessària 
l’adulació”, l’adverteix que és bàsi-
ca “l’expressió del rostre i la mane-

ra de parlar”, li recomana fer pro-
meses encara que no tingui clar que 
pugui complir-les –“Una promesa 
resta subjecta a l’atzar, és per a un 
temps futur i afecta molt poca gent. 
En canvi, una negativa segur que 
t’enemista tot d’una i amb molta 
gent”– i, en fi, li fa notar que cal 
atendre “amb la màxima cura” l’opi-
nió pública. I finalment: “Procura 
que tota la campanya desprengui un 
gran aparat, que sigui brillant, es-
plèndida, popular, que tingui la més 
gran aparença de dignitat, i fins i tot, 
si d’alguna manera és possible, que 
circulin, sobre els teus rivals, ru-
mors d’assassinats, d’escàndols se-
xuals o de corrupció, molt escaients 
amb les seves formes de vida”. 

 Segur que els assessors de Trump 
i Clinton se’l van llegir, aquest ma-
nual. A la República Catalana esta-
ria bé fer poc cas a Quint Ciceró i 
més aviat llegir el seu germà, el gran 
Marc Tul·li Ciceró.✒
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“Jo només penso en 
respirar” (segona part)

Fa uns quatre anys vaig dedicar 
un tast a un anunci de l’Associ-
ació Catalana de la Fibrosi 

Quística que deia “Tu respires sen-
se pensar. Jo només penso en respi-
rar”. Hi destacava que era comunica-
tivament impecable però normativa-
ment incorrecte, ja que aleshores la 
norma només acceptava “en respi-
rar” en el sentit temporal de “quan 
respires” i no pas com a complement 
de règim del verb pensar (en). En 
aquest segon cas la norma obligava 
a canviar la preposició en per a. 

Doncs bé, l’anunci segueix molt 
present al metro de Barcelona pe-
rò ara diu: “Jo només penso a res-
pirar”. Seria una cas d’èxit en la im-
plantació de la norma si no fos que 
la norma també ha canviat durant 
aquests mesos. Des de l’aparició de 
la nova gramàtica de l’IEC (GIEC), 

“Jo només penso en respirar” ha 
passat a ser correcte amb un sentit 
idèntic a “Jo només penso a respi-
rar” (que es manté com a forma pre-
ferible en els registres formals). 

En el tast de fa quatre anys jo de-
fensava que la norma acceptés 
aquest en de règim davant l’infinitiu 
i remarcava que, en cas d’acceptar-
lo, calia que també considerés cor-
recta en registres formals la se-
qüència al + infinitiu amb valor 
temporal, perquè, si no, seria im-
possible saber si el nen de l’anunci 

pensa quan respira o si respirar és 
l’objecte del seu pensament. I, en 
efecte, la GIEC ara també conside-
ra correcte  al + infinitiu al costat de 
en + infinitiu (que es manté com a for-
ma preferible en registres formals). 

La GIEC, doncs, ha flexibilitzat la 
norma, però el problema és que ara 
la frase “Jo només penso en respi-
rar” ha deixat de ser clara; i no par-
lo només d’aquesta frase sinó de 
moltes altres d’estructura paral·lela. 
Fer compatible un en de règim amb 
un en amb valor temporal genera 
ambigüitats poc suportables. El pas 
de a a en en el primer cas potser de-
mana el pas de en a al en el segon. El 
preu de voler acontentar a tothom 
acaba sent desordenar la llengua. És 
un d’aquells casos en què ens hem de 
plantejar si no cal “acceptar en lloc 
de” i no pas “al costat de”.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] 4 3 2 1 
PPAUL AUSTER 
Edicions 62 
896 pàgines, 23,90 €             1/2 
 
[ 2 ] L’home que perseguia 
la seva ombra 
DAVID LAGERCRANTZ Columna 
416 pàgines, 22,50 €               -/1 
 
[ 3 ] La casa de la frontera 
RAFAEL VALLBONA 
Edicions 62 
304 pàgines, 20,50 €            3/2 
 
[4] Sota l’aigua 
PAULA HAWKINS 
La Campana 
448 pàgines, 19,90 €           2/16 
 
[ 5 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 
420 pàgines, 14 €              6/259

[ 1 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 
224 pàgines, 16 €                 1/24 
 
[ 2 ] Els catalans als  
camps nazis  
MONTSERRAT ROIG Edicions 62 
944 pàgines, 23,90 €              -/1  
 
[ 3 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 
208 pàgines, 14,90 €          4/98 
  
[ 4 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 
224 pàgines, 9,95 €          2/146  
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 
608 pàgines, 23,90 €          3/65 

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] 4 3 2 1 
PPAUL AUSTER 
Seix Barral 
960 pàgines, 23,90 €            2/2 
 
[ 2 ] Berta Isla 
JAVIER MARÍAS 
Alfaguara 
552 pàgines, 21,90 €              -/2 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 €          1/53 
 
[ 4 ] El hombre que  
perseguía su sombra 
DAVID LAGERCRANTZ Destino 
608 pàgines, 22,50 €              -/1  
 
[ 5 ] Escrito en el agua 
PAULA HAWKINS 
Planeta 
560 pàgines, 19,90 €           3/16

[ 1 ] Cree en ti 
RUT NIEVES 
Planeta 
256 pàgines, 20,90 €             1/2 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 
200 pàgines, 14,15 €           5/19  
 
[ 3 ] Cuestión de piel 
YAEL ADLER 
Urano 
336 pàgines, 18 €                 2/12  
 
[4] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós Ibérica 
224 pàgines, 9,95 €          6/221   
 
[ 5 ] El poder del ahora 
ECKHART TOLLE 
Gaia 
220 pàgines, 9,50 €         3/423 


