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No cauré en l’elogi desmesu-
rat de dir que treballar al
costat –literalment al cos-

tat– d’Albert Pla Nualart és un pri-
vilegi i etcètera. Ho és, esclar. Pe-
rò només diré que t’obliga a estar
en constant alerta. És hipercrític
amb tot, també amb el diari. I com
que estem d’aniversari, ho aprofi-
taré per explicar alguna intimitat:
hauria estat el perfecte Defensor
del Lector, com inicialment vam
preveure, però l’hem carregat de
tanta feina que no dóna l’abast.
Fer un article diari i dirigir l’equip
de correcció no és poca cosa.

Com deia, el tinc al costat i con-
tra el que podria semblar, amb
l’Albert parlem poc de llengua. El
seu terreny preferit és el de les
idees, amb molta ideologia pel
mig. Si algú va voler donar per
mortes les ideologies, ell és la pro-
va fefaent que tenen una mala sa-
lut de ferro. La seva pregunta pre-
ferida, sempre amarada d’un deix
reptador, és: “I el diari, què en
pensa d’això o d’allò?”
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Tot això ho explico perquè l’Al-
bert ha recollit al llibre Un tast de
català (ed. Columna) els últims ar-
ticles que va publicar a l’Avui i els
primers de l’ARA. Sí, són sobre
llengua, però rere el lingüista, ben
camuflat, hi ha sempre l’opinador
que hem anat descobrint darrera-
ment de manera més explícita a
través dels retrats i els conceptes
de la pàgina dos.

L’Albert és un senyor oxímo-
ron, una contradicció en els ter-
mes, però una contradicció extre-
madament creativa. O moltes con-
tradiccions que sumades fan una
gran coherència. Vegem-les: és un
antiacadèmic investit de molta
autoritat a força de picar pedra a
la intempèrie de la premsa; és un
lingüista que no es refia gens de la
llengua (ni de ningú); és un con-
vençut defensor de la idea d’igual-

tat que exerceix amb seguretat la
seva diferència; té un fort pensa-
ment ideològic i tanmateix es de-
dica sistemàticament a desem-
mascarar la ideologia que s’amaga
en les paraules; exerceix d’impla-
cable pare lingüístic dels periodis-
tes de l’ARA, uns fills que voldria
que s’emancipessin ben aviat; és
un agnòstic militant que defensa
la cultura religiosa, però que mai

diu amén a res; és un ca-
ràcter escèptic com-
promès a dir sempre la
seva veritat, per incò-
moda que sigui –sobre-

tot quan parla de la salut del cata-
là–; és un poliglot que creu que el
bilingüisme perjudica el català; és
un atent vigilant contra la “inva-
sió subtil” del castellà, del tot dis-
posat, però, a acceptar certes assi-
milacions funcionals; defensa tant
la simplicitat comunicativa com la
genuïnitat expressiva... És, en fi,
un observador intel·ligent i un di-
alèctic amant de la complexitat. I
és un autèntic plaer llegir-lo.✒

Una mossegada
vampírica no
gaire fonda

EL SECRET
DE...
CARME
RIERA

La desaparició
no resolta de
dues joves

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/12

[2] Eltemord’unhomesavi
PATRICK ROTHFUSS
Rosadelsvents
1.216pàginesi 24,90€ 3/3

[3] 1Q83(Llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
400pàginesi22€ 6/7

[4] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi15,90€ 7/37

[5] Ombresenlanit
FERRAN TORRENT
Columna
256pàginesi21€ 6/4

[1] SteveJobs,labiografia
WALTER ISAACSON
Rosadelsvents
696pàginesi23,90€ 1/4

[2] LlibredeLaMaratódeTV3
DIVERSOS AUTORS
Edicions62
146pàginesi 10€ -/1

[3] Resnoésimpossible
XAVIER  GABRIEL
Alienta
160pàginesi12€ -/11

[4] Aleph
PAULO COELHO
Proa
320pàginesi17€ 2/12

[5] Elserrorsdelescaixes
ANTONI SERRA RAMONEDA
Viena
202pàginesi16,90€ 8/46

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Elprisionerodelcielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
380pàginesi22,90€ -/1

[2] Eltemordeunhombre...
PATRICK ROTHFUSS
Plaza&Janés
1.200pàginesi24€ 1/4

[3] Elpuentedelosasesinos
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara
384pàginesi19,50€ 2/4

[4] SagadeEirikelrojo
ANTÓN CASARIEGO (ED.)
Siruela
146pàginesi17,95€ -/16

[5] Elimperioerestú
JAVIER MORO
Planeta
560pàginesi21,50€ 3/3

[1] Lacomidadelafamilia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384pàginesi30€ 1/4

[2] Másalládelcrash
SANTIAGO NIÑO BECERRA
Loslibrosdellince
192pàginesi15€ 3/5

[3] SteveJobs:labiografía
WALTER ISAACSON
Debate
744pàginesi 23,90€ 2/4

[4] Elartedenoamargarse...
RAFAEL SANTANDREU LORITE
Oniro
240pàginesi15€ 4/11

[5] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 5/63

ÉS UN LINGÜISTA QUE NO ES
REFIA DE LA LLENGUA I ÉS UN
ESCÈPTIC COMPROMÈS

Pla Nualart,
el senyor
oxímoron

El llibre Natura quasi morta
(Edicions 62), l’estrena de
Carme Riera en la novel·la

negra, es nodreix de fets reals. La
desaparició el novembre del
2007 de l’estudiant d’Erasmus
Romain Lannuzel va impactar
Riera perquè ho va viure de ben a
prop: Lannuzel estudiava a la

Universitat Autònoma, i amigues d’ell eren alum-
nes de Riera. Natura quasi morta utilitza la sobta-
da desaparició de Lannuzel, un noi alegre, normal,
sense problemes aparents, per desencadenar nous
crims al campus de la UAB. A la novel·la, Riera el
converteix en un jove romanès. Aquesta elecció té
també un vincle amb un altre drama: aquell ma-
teix 2007 una noia romanesa que treballava d’au-
pair a casa de Riera va ser segrestada, en princi-
pi pel pare i els germans. Els Mossos d’Esquadra
van elevar el cas a la Interpol, i aquest organisme
va continuar la investigació. Encara avui no se sap
on és la noia però la principal hipòtesi és que el pa-
re no aprovava que la filla sortís amb un noi sud-
americà i la va forçar a tornar a Romania. El jove
no volia denunciar el segrest de la parella per por
a la policia, però Riera va demanar a Marc Pas-
tor, escriptor i mosso d’esquadra, que convencés
el noi que no li passaria res. Al final el noi va decla-
rar i això va servir per obrir el cas. Riera explica
que encara no se sap què va passar amb l’au-pair
i l’estudiant: encara s’investiga. Qui sap si algun
dia en traurem l’entrellat o tot plegat només es re-
cordarà per Natura quasi morta.✒
CRISTIAN SEGURA

La cosa vampiresca s’ha desfermat sense atu-
rador els darrers temps per culpa de subpro-
ductes com Crepúsculo, una saga de pel·lícu-

les tan desproveïda d’humor com de sentit del ri-
dícul. Christopher Moore dóna la volta a aquest
univers i, en la seva línia de prosa satírica fàcil pe-
rò efectiva, lliura ¡Muérdeme!, el tercer llibre de la
seva sèrie Bloodsucking Fiends. És una novel·le-
ta de ritme picat i diàlegs tarantinescos que està
encapçalada per una portada de Will Staehle, un
dels grans il·lustradors americans.

El seu estudi, LoneWolfBlackSheep, ha donat
alguna de les tapes més sonades dels darrers anys,
com la dels llibres de Michael Chabon, amb el seus
collages geomètrics que recorden el miniaturisme
de Chris Ware. No en va Staehle confessa a la se-
va biografia que, fill únic, va dedicar moltes ho-
res solitàries a la deglució compulsiva de còmics.
També té algun llibre de Michael Crichton al sar-
ró: poca broma. Per a
¡Muérdeme! ha esco-
llit una línia més cla-
ra, colors vermells i
violats –el vampiris-
me hi obliga– i el de-
tall d’una tireta amb
calaveres de la qual
regalimen dos fils de
sang. Se suggereix una
mossegada no exces-
sivament fonda: com
la que fa l’autor al lec-
tor incaut.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


