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“Qui era jo lla-
vors? Què feia
exactament?
Anava al bany?
Teníem bany?
Alguna vegada
em vaig rentar

les dents? Tenia raspall de dents?
Em rentava les dents com qualse-
vol noi d’Eretz Israel? D’on treia
la pasta? I què feia entre batalla i
batalla? Qui era, en què pensava la
majoria de les vegades en què no
recordo que pensés? I què és un
record? Un record és el que jo es-
cric que és un record”. Yoram Ka-
niuk (Tel Aviv, 1930) ofereix a
1948 un magnífic assaig sobre els
efectes en la memòria d’una expe-
riència tan traumàtica, brutal i in-
humana com una guerra quan
tens només 17 anys. Més de 60
anys després, fa l’esforç de recons-
truir aquells tres mesos en què la
seva vida va penjar d’un fil, en què
veia desaparèixer companys gai-
rebé cada dia i en què es va haver
d’enfrontar a la terrible veritat de
la guerra: o mates o et maten.

L’autor reconeix que no sap
ben bé si el que recorda va passar
en realitat, però assegura que
“una mentida com a resultat de la
recerca de la veritat pot ser més
autèntica que la realitat”. Kaniuk
escriu contra la reescriptura de la
història que considera que s’ha
fet d’aquell conflicte bèl·lic i, so-
bretot, del paper que hi va jugar
el Palmaj, l’organització clandes-
tina paramilitar que va exercir de
força de xoc. “Ens van enviar amb
gran entusiasme a fundar un es-
tat per a les seves famílies assas-
sinades, un estat per als seus
morts, i ells no sabien que aquell
estat seria una mena de manico-
mi en el desert, tot sembrat de la
farina dels ossos de jueus que no
van aconseguir arribar-hi vius”.

Les batalles i els espais morts
abans del combat, però, són l’eix
del llibre. Una concatenació
d’atrocitats, anècdotes diverti-
des, reflexions sobre l’amistat, la
convivència amb els àrabs, l’Ho-
locaust i el pes de la història que
arrossega cada jueu. Les vivènci-
es més dures (l’autor viu turmen-
tat per haver matat un nen àrab
durant la guerra) deixen pas a
una confessió: només gràcies als
oblits selectius es pot superar
una experiència tan dolorosa. I a
qui no ho fa li passa com a un per-
sonatge que apareix al final del
llibre, per al qual el rellotge del
temps va quedar aturat en aquell
any fatídic del 1948.✒

Un dels tòpics
més gastats de la
literatura univer-
sal és el lligam en-
tre les estacions
de l’any i les edats
de la vida huma-

na. De la precisió dels poetes antics,
que cantaven sobre el gèlid vent de
Tràcia i sobre la poma que encara
resisteix a la branca més alta, hem
passat als estereotips rígids: la pri-
mavera pertany a la joventut i la neu
a les temples, a la vellesa. La imagi-
nació poètica té el repte constant de
superar la lògica proverbial de les
quatre estacions. L’ametller de Ma-
ragall, que floreix entre la neu, i T.S.
Eliot, que considerava l’abril el mes
més cruel, mostren la importància

Sobre els dos cavalls
bais i altres instants

de contestar a la saviesa popular.
Amb L’estiu no s’acaba mai, Alba
Dedeu entra a consciència a sospe-
sar les imatges consolidades.

La suposada felicitat de l’estiu no
resisteix la prova. En aquest recull
de nou relats breus no hi ha ni hores
lentes ni olor de crema de sol, ni ves-
tidets lleugers ni llargs viatges. De
lluny, potser es pot sentir la veu
d’Ella Fitzgerald, taral·lejant Sum-
mertime. El refrany amb el consol
inútil –So hush, little baby, don’t you
cry...– atrapa l’instant precís en què
una criatura s’adona que el món de
la seguretat infantil s’acaba i que la
consciència de la mort es desperta
com una fiblada.

El nexe entre un relat i l’altre és la
desunió d’aquest món imaginat. Hi

ha persones que conviuen en un ma-
teix temps i espai, però això és una
mera coincidència. Els destins dels
personatges no quallen en una co-
munitat ni s’enllacen mai en lligams
gaire permanents. Tot flueix, l’espai
és obert i la llibertat de moviments
engendra una solitud feixuga.

Es fa molt evident el contrast
amb un món d’abans, contingut en
els llibres que els herois de Dedeu
llegeixen de tant en tant. Encara és
possible, doncs, recordar una altra
manera de pensar el món, però sa-
bent alhora que aquests models
s’han fet inservibles. Els referents
són només el grau zero a partir del
qual es poden anar comprenent els
neguits de tantes i tantes coses in-
acabades, el buit que s’eixampla.

La quotidianitat més anodina és
minuciosament descrita amb un
fil de veu neutre que prové sempre
d’un personatge encara en cons-
trucció. Però sota aquest discurs
planer, fotogràficament exacte,
batega tota una altra vida. Aquest
segon pla, que permet a l’autora
construir una reflexió sobre la
pròpia tasca de cronista, es basa en
referents gens improvisats. En el
taller de figuretes de porcellana,
que viu de ridículs rituals de bodes
i bateigs, una noia fa les seves prò-
pies nines de porcellana. I quan
s’aixeca el teló, no hi hem de veure
només els ninots que representen
la gent del seu entorn, sinó també
la Nora d’Ibsen, la sala que Villa-
longa es va negar a descriure i tam-
bé la nina de cartró que Rodoreda
es va oblidar al ras.

Alba Dedeu atrapa sàviament la
sensació d’angoixa de viure en un
món fet de peces petites d’un puzle.
No és fins que es desempallega de
la imatge preconcebuda de com
hauria de ser una excursió plàcida
a la muntanya quan la protagonis-
ta s’adona que se sent viva, i tot just
llavors és capaç de veure dos cavalls
sota la pluja i trobar el mot exacte
que descriu el seu pèl rogenc.✒

Hi ha llibres que,
més que per om-
plir un buit in-
tel·lectual, neixen
per ajudar amics i
parents en l’an-
goixosa tasca de

trobar un obsequi adequat. Amb
l’efervescència d’afirmació nacional
que vivim i a les portes de la campa-
nya nadalenca, aquesta gramàtica fa
de bon regalar. Té el preu i el gruix
just per fer-te quedar bé.

Al moble del menjador farà patxo-
ca, però ¿aporta prou novetats per-
què els professionals de la llengua
n’acabem arrugant el llom?

La principal novetat és que pre-
senta els continguts en ordre alfabè-
tic i trossejats. En aquest sentit, imi-
ta manuals d’enorme èxit en l’ense-
nyament de l’anglès a estrangers.

Són llibres que pretenen resoldre
dubtes concrets amb la mínima te-
oria. L’usuari pot anar directe al mot
o l’estructura que el suscita sense ha-
ver-lo de pescar dins un capítol. En
aquests casos és crucial que l’edició i
la tipografia l’ajudin a arribar-hi.

L’ideal és que ja hi pugui accedir

Presentació innovadora de continguts vells
fullejant el llibre, però això és difícil
si no es numeren les entrades i es
posen al capdamunt de cada plana,
cosa que aquest llibre no fa. L’altra
via –en aquest cas l’única realment
funcional– és arribar-hi a través
d’un índex final de paraules i con-
ceptes, que en aquesta gramàtica
potser peca de succint.

Ara bé, si l’índex és el camí, no té
gaire sentit que certs punts grama-
ticals no es tractin un sol cop i més a
fons, en lloc de fer-los aflorar en múl-
tiples entrades. Aquest trosseja-
ment, a més de crear redundàncies,
fa caure en un excés de simplificació.

A la primera plana en tenim un
exemple. L’entrada a: darrere els
verbs es limita a dir que “la a desapa-
reix quan el complement és una ora-
ció introduïda per la partícula que” i
posa com a exemples correctes “Vo-
liacontribuirquelescosesfunciones-
sin millor” o “S’exposa que tothom el
vegi”. Ni tan sols crea un vincle amb
lasubentradacaigudadepreposicions
(pàg. 347), on descobrim que “en al-
guns casos la desaparició de la prepo-
sició fa que l’expressió sigui massa
forçada” i ens dóna alternatives.

L’usuari neòfit, depenent d’on
vagi a parar, pot acabar entenent la
norma de la caiguda amb un reduc-
cionisme que farà que empitjori els
seus propis textos si s’autocorregeix
fent-ne una aplicació mecànica.

Evitant repetir la mateixa norma
diverses vegades, potser hi hauria
hagut prou espai per explicar-li que,
en la llengua més espontània, mol-
tes d’aquestes caigudes no es fan (ni
és probable que es facin mai).

I ja sé que algú em pot dir que no és
bo que l’atabalem relativitzant la
norma vigent, però estic convençut
que encara se’l desconcerta més obli-
gant-lo a descobrir tot sol que part del
que aprèn potser no és gaire adequat
en registres informals.

I és que, en el fons, és molt difícil
divulgar una norma que està pen-
dent d’actualitzar. Tirar pel dret
crea confusió. Elucubrar tampoc
ajuda gaire, ni és el lloc adequat per
fer-ho. Però un excés d’ortodòxia
obliga a defensar punts de la norma
des d’una rigidesa que ja és poc cre-
ïble i que d’aquí un temps pot que-
dar fora de joc si la reforma norma-
tiva és de l’abast que convindria. ✒
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