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El pensador holandès Rob Rie-
men (1962), fundador i presi-
dent del Nexus Institute, fa 

temps que alerta de la deriva auto-
ritària que pateix Europa, una crisi 
democràtica camuflada sota el re-
lliscós eufemisme de populisme. A 
l’assaig Per combatre aquesta època 
(Arcàdia, en traducció d’Auke Oos-
terhoff) concreta les seves pors, que 
em temo que són les nostres. El seu 
llibre anterior ja l’havia titulat 
L’etern retorn del feixisme (aquest 
no està traduït al català). Va al gra: 
“L’ús del terme populisme no és res 
més que una altra manera de culti-
var la negació que el fantasma del 
feixisme torna a freqüentar les nos-
tres societats i per negar el fet que 
les democràcies liberals han esde-
vingut just el contrari: democràcies 
de masses desproveïdes d’esperit 
democràtic”. 

Segons Riemen, fa temps que a la 
política han tornat a arrelar “els pit-
jors sentiments irracionals: ressen-
timent, odi, xenofòbia, desig de po-
der i por”. Fa temps que la política ha 
oblidat les humanitats i les arts, que 
ha perdut el rumb moral. S’ha fet ig-
norant. Ha renunciat al que ell ano-
mena “la noblesa d’esperit” o “el 
conreu de l’ànima”: viure en la veri-
tat, fer justícia, crear bellesa, condi-
cions per ser persones realment lliu-
res. De la mà dels Ginzburg (marit i 
muller), Camus, Thomas Mann, Spi-
noza, Ortega y Gasset, Nietzsche, 
Paul Valéry i Kierkegaard, entre 
d’altres, ens alerta d’aquestes pèrdu-
es que ja van portar la barbàrie dels 

anys 30 i que ara adopten altres for-
mes. Ja ho va advertir Primo Levi: 
“Va succeir i, per tant, pot tornar a 
succeir. Això és l’essència del que 
hem de dir”. 

Riemen creu que només l’huma-
nisme, que és un invent europeu, 
salvarà Europa d’aquest retorn del 
feixisme, que també és un invent eu-
ropeu. “En la tradició judeocristia-
na la llibertat és la responsabilitat 

que cada ésser humà té per conver-
tir-se en el que ha de ser: una perso-
na justa”. El contrari d’aquest ideal 
és “l’home ressentit” que té por al 
que és diferent, a la llibertat. “El fei-
xisme europeu no és la solució per 
vèncer el fonamentalisme i terroris-

me islàmics”. Identitat? “La nos-
tra veritable identitat no ve 

determinada per la nacio-
nalitat, l’origen, l’idio-

ma, la religió, el nivell 
econòmic, la raça, ni 
per tot allò que distin-
geix les persones entre 
si, sinó que precisa-

ment està determinada 
per allò que uneix totes 

les persones i que, per tant, 
fa possible la unitat de la huma-

nitat: els valors espirituals univer-
sals que formen la dignitat humana 
i que tothom pot adoptar”. 

El nou feixisme que Riemen veu 
créixer s’alimenta de la tecnologia, 
la velocitat, els diners, les celebri-
tats, d’una societat kitsch que ret 
culte a l’ego, al plaer, a l’utilitarisme, 
que converteix les persones en con-
sumidors. En definitiva, que ens si-
tua en una fugida constant de la prò-
pia ànima. “La crisi financera de fet 
és una crisi moral”, diu. I sense ex-
plicitar-ho, retrata Trump: una 
mescla de “populisme de la cultura 
kitsch de l’home-massa amb una 
gran dosi de nacionalisme, ressen-
timent i odi” enmig d’un “imperi de 
les mentides”. I no només cal pen-
sar en Trump, esclar. En tenim 
molts més exemples. I més a mà.✒
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Se m’ocorre un acudit, 
se m’acut una ocurrència

Els verbs acudir i ocórrer tenen 
sentits diferents però coinci-
deixen en una accepció: la de 

“venir al cap una idea” o, dit en un 
estil més noucentista, “oferir-se 
sobtosament a l’esperit”. Tant se’ns 
pot ocórrer un idea com se’ns pot 
acudir. Fins a l’aparició del DIEC2 
(2007), això no era així: normativa-
ment, les idees se’ns acudien però, 
alerta!, ens ocorrien.  

Amb aquest sentit, acudir i ocórrer 
formen part del grup de verbs psi-
cològics, com agradar, que exigei-
xen un pronom feble (en datiu) que 
representi el subjecte psicològic. 
No diem “Agrada molt la música” 
sinó “Li agrada molt la música”. 
Però el verb en si pot ser, o no ser, 
pronominal. No ho és agradar i sí 
que ho és acudir-se. Per això diem 
“No li agrada” i “No se li acut”.  

En l’evolució del català molts 
verbs d’aquest tipus han passat a ser 
pronominals. Albert Jané, en un ar-
ticle publicat a l’Avui el 1983, ja afir-
mava que ningú deia “Li ocorregué 
una solució” –com recollia el DIEC1 
i encara recull el diccionari de l’En-
ciclopèdia– sinó “Se li ocorregué 
una solució”. Aquesta segona forma, 
que també avalava Ruaix, ja és nor-
mativa –com hem dit– des del 2007.  

“Doncs jo no ho penso dir mai: 
diré sempre se m’acut; se m’ocorre em 
sembla castellà”. I jo faré el mateix, 

apreciat lector que m’interpel·les. 
Em moriré dient se m’acut. Ni tan 
sols diré se m’acudeix, per més que 
sigui correcte. Però, al mateix temps, 
crec que se m’ocorre ha de ser una 
forma disponible en català correcte. 

El català normatiu no pot quedar 
restringit al català que ens dicta el 
purisme. I això fa molt necessari 
posar al dia el castellà-català de 
l’Enciclopèdia –molt consultat a 
través del portal Optimot–. Allà 
ocurrirse (venir al pensamiento) és 
només acudir-se, passar pel cap. I 
ocurrencia (idea, salida) és només 
pensada, sortida, acudit. Però en 
l’accepció 4 del DIEC2 ocurrència 
vol dir “pensada enginyosa, aguda”, 
un sentit que no coincideix amb el 
d’acudit i que permet als mitjans 
catalans traduir més fidelment la 
retòrica de Rajoy.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JJOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 

256 pàgines, 20 €                    -/1 
 
[ 2 ] Por 
STEFAN ZWEIG 
Quaderns Crema 

128 pàgines, 12 €                     1/4 
 
[ 3 ] Origen 
DAN BROWN  
Columna 

640 pàgines, 22,50 €         2/20 
 
[ 4 ] La fugitiva 
BLANCA BUSQUETS 

Proa 

272 pàgines, 18,50 €             3/4 
 
[ 5 ] Un amor 
ALEJANDRO PALOMAS 
Columna 

464 pàgines, 20,50 €            4/2

[ 1 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 

Destino 

352 pàgines, 20,50 €             1/2 
 
[ 2 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 

Columna 

160 pàgines, 15,90 €           2/10  
 
[ 3 ] Els fets de l’1 d’octubre 
DIVERSOS AUTORS  
Pagès Editors 

168 pàgines, 18 €                    4/4  
  
[ 4 ] Nova il·lustració radical 
MARINA GARCÉS 

Anagrama 

90 pàgines, 7,90 €                6/17  
 
[ 5 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 

296 pàgines, 17,90 €           5/21

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] ¿Y a ti qué te pasa? 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

464 pàgines, 18,90 €               -/1 
 
[ 2 ] Un amor 
ALEJANDRO PALOMAS  
Destino 

464 pàgines, 20,50 €             1/2 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 

648 pàgines, 22,90 €          2/76 
 
[ 4 ] Origen 
DAN BROWN  
Planeta 

640 pàgines, 22,50 €         3/20 
 
[ 5 ] El día que  
se perdió el amor 
JAVIER CASTILLO Suma de Letras 

456 pàgines, 17,90 €             4/6

[ 1 ] Empantanados 
JOAN COSCUBIELA 
Península 

320 pàgines, 17,90 €               -/1  
 
[ 2 ] Cree en ti 
RUT NIEVES  
Planeta 

256 pàgines, 20,90 €          3/25   
  
[ 3 ] Qué está pasando en 
Cataluña 
EDUARDO MENDOZA Seix Barral 

96 pàgines, 8 €                      1/12  
 
[ 4 ] La expulsión de  
lo distinto 
BYUNG-CHUL HAN Herder 

128 pàgines, 12 €                    4/2  
 
[ 5 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 

Grijalbo 

296 pàgines, 17,90 €           8/21  


