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Polònia és terra de bons poetes: 
Herbert, Milosz, Szimborska, 
Zagajewski. D’aquest darrer, 

Acantilado treu ara Asimetría, en tra-
ducció al castellà de Xavier Farré. La 
polonesa és una poesia diguem-ne 
perifèrica (no és en anglès, francès, 
alemany o castellà) però mundial-
ment reconeguda, una poesia que des 
de l’experiència del mal del segle XX 
ha sabut anar més enllà (cap a l’essèn-
cia contemplativa, natural) i més en-
çà (cap a l’essència humana, interior). 

Zagajewski, a qui l’unia una relació 
d’amistat amb el desaparegut editor 
Jaume Vallcorba, ha vingut sovint a 
Barcelona, i també ha estat a Mallor-
ca. En una de les seves assídues visi-
tes a la capital catalana, el 2014 va lle-
gir-hi en públic un poema dedicat a 
Vallcorba, Xacona, que el mateix Far-
ré havia traduït al català i que forma 
part d’Asimetría en versió castellana. 
És un poema que remet a una canta-
ta de Bach, la Xacona, potser l’única 
en què el compositor parlava de si 
mateix. Acaba així: “És cert que nos-
altres també somniem/ a dir la veri-
tat sobre la nostra vida/ i ho seguim 
intentant sense traça,/ i ho seguirem 
intentant, però on són,/ on poden ser 
les nostres cantates, digues,/ on és 
l’altra cara”. 

Zagajewski busca a Asimetría tant 
l’altra cara, el misteri, com algunes 
veritats concretes (i segurament 
igual de misterioses) sobre la seva vi-
da, la seva infantesa: “Ahora seguro 
que sabría/ cómo ser niño, sabría/ 
cómo mirar la escarcha de los árboles,/ 
cómo vivir inmóvil.” Fa emergir, tam-

bé, la relació agredolça amb la mare: 
“...cómo hablaba con soltura de las co-
sas/ que no eran su fuerte, y cómo ton-
tamente/ la hacía rabiar, como aquel 
día que se comparó/ con Beethoven, al 
perder el oído,/ y yo le dije, cruel, pero 
sabes, él/ tenia talento, y cómo me lo 
perdonaba todo”. I la relació més plà-
cida amb el pare: “…e incluso ahora, 
cuando ya no está, sigue/ estando aquí, 
atento, con el libro apartado,/ y él, in-
clinado en el sofá, tranquilo,/ escucha 
a Chopin como si ese nocturno/ le estu-
viera hablando, explicando algo.” 

Hi ha un poema, Cuaderno na-
ranja, fet d’apunts dispersos que 
conformen un tot essencial: “En ca-
da día cabe toda la vida”, “Ante la 
perfección somos impotentes”, “Los 
turistas son almas en pena”, “Aforis-
mos, de acuerdo, pero ¿hasta cuándo 
podemos tener razón?” I finalment, 
en aquests moments polítics que vi-
vim, no puc deixar d’anotar els ver-
sos dedicats a Mandelstam, que co-
mencen amb una cita del 1920 del 
poeta rus: “Dejadme libre, no estoy 
hecho para la cárcel”. Zagajewski li 
respon: “Mandelstam no se equivo-
caba, no estaba hecho/ para las pri-
siones, pero las prisiones sí estaban 
hechas/ para él...” Les presons d’Es-
panya no haurien d’estar fetes per 
a polítics catalans democràtics i pa-
cífics, oi?✒
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La caiguda, silenciament o 
elisió és, de fet, una aparició

Un dels punts més conflictius 
de la normativa és l’anome-
nada caiguda de preposicions. 

La norma és coneguda de sobres. 
Quan els verbs (i també noms i adjec-
tius) que regeixen un complement 
preposicional, com per exemple 
“S’oblida de X”, “Insisteix en X” o 
“S’oposa a X”, tenen com a comple-
ment una oració substantiva, “S’obli-
da (de) que és seu”, “Insisteix (en) 
que hi anirà” o “S’ha oposat (a) que el 
premiïn”, la preposició que regien 
cau, s’elideix o es silencia. La GIEC 
opta per parlar d’elisió, i suavitza la 
norma acceptant que el contacte de 
la preposició a (i en algun cas també 
de en) i la conjunció que és habitual 
en els registres informals i en els es-
tils pròxims a la llengua espontània 
(pàg. 1005). Com ja vam dir en l’últim 
tast, la GIEC avala, doncs, com a ade-

quat (i correcte) en el diàleg informal 
d’una sèrie de TV3 frases del tipus 
“L’han obligat a que hi vagi”. 

El que no és tan sabut és que ai-
xò que anomenem caiguda, silenci-
ament o elisió és, en termes histò-
rics, una aparició. És a dir, fins a fi-
nals del segle XV tots els verbs que 
regien un complement preposicio-
nal nominal no mantenien en cap 
cas aquesta preposició quan el seu 
complement era una oració intro-
duïda per que. És a partir del XVI 
que la preposició comença a aparèi-

xer davant que, sobretot en docu-
ments legals: “S’adhereix a que...” 
Qui hagi vist com redacta un advo-
cat o un notari pot entendre molt 
bé que, amb l’objectiu de fer el llen-
guatge més clar (menys ambigu), 
s’estengués al complement oraci-
onal la preposició que regia el com-
plement nominal. I tot apunta que 
aquesta aparició, que es dona en ca-
talà i no es dona (o no es consolida) 
en altres llengües romàniques, és si-
multània i no pas consecutiva a la 
mateixa aparició en castellà. En el 
castellà del segle XVI també era més 
habitual la no aparició o caiguda. 

Sabent això perd força la condem-
na sistemàtica d’aquesta aparició 
com a no genuïna i seria raonable 
que en el futur s’obrís la porta a ac-
ceptar-la (si més no, en alguns casos) 
fins i tot en registres formals.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Columna 
608 pàgines, 22,50 €           1/14 
 
[ 2 ] El noi del Maravillas 
LLUÍS LLACH 
Empúries 
512 pàgines, 21,50 €              3/9 
 
[ 3 ] Una columna de foc 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
944 pàgines, 24,90 €          4/17 
 
[ 4 ] 4 3 2 1 
PAUL AUSTER 
Edicions 62 
944 pàgines, 23,90 €          6/19 
 
[ 5 ] La mort i la primavera 
MERCÈ RODOREDA  
Club Editor 
448 pàgines, 24,95 €             8/9

[ 1 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 €              1/4 
 
[ 2 ] La màgia de la cuina 
CARME RUSCALLEDA / PILARIN BAYÉS 
Bridge 
360 pàgines, 24 €                   6/6   
 
[ 3 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 
296 pàgines, 17,90 €           3/15 
  
[ 4 ] Summits of my life 
KILIAN JORNET 
Ara llibres 
208 pàgines, 25 €                 5/11 
 
[ 5 ] El que la terra  
m’ha donat 
LLUÍS FOIX Columna 
224 pàgines, 19,90 €           2/11 

RRànquing del 25 de desembre del 2017 al 7 de gener del 2018 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 €          2/70 
 
[ 2 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 
640 pàgines, 22,50 €           1/14 
 
[ 3 ] Una columna de fuego 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
944 pàgines, 24,90 €          6/17 
 
[ 4 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 €             3/8 
 
[ 5 ] Los pacientes del  
doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 
768 pàgines, 22,90 €          4/18

[ 1 ] La alegría de cocinar 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
420 pàgines, 19,90 €             2/9   
 
[ 2 ] Recetas del mundo 
para flipar 
SHINE / RTVE Espasa libros 
204 pàgines, 21,90 €              -/6  
 
[ 3 ] ¿Qué está pasando  
en Cataluña? 
EDUARDO MENDOZA Seix Barral 
48 pàgines, 8 €                         1/6  
 
[ 4 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 €           3/15  
 
[ 5 ] Cree en ti 
RUT NIEVES  
Planeta 
256 pàgines, 20,90 €          8/19 


