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Agustí Calvet és el protago-
nista de les memòries de 
Gaziel, que justament aca-

ben quan Gaziel neix com a pseu-
dònim periodístic. Tots els camins 
duen a Roma (Proa) l’escriu el pe-
riodista que, ja de gran, allunyat 
per la força de la primera línia, 
vençut per la història, més savi, 
més enamorat del país perdut, re-
corda la infància i joventut entre 
Barcelona, París i Madrid.   

Som davant d’un clàssic del me-
morialisme català, perfecte per a 
aprenents de periodista i apre-
nents de catalanisme. Entre les 
600 pàgines, hi ha capítols bri-
llants. Per exemple l’enterrament 
de mossèn Cinto Verdaguer, se-
guit amb emoció per l’adolescent 
Agustí Calvet fins a Montjuïc, on 
fins i tot sosté una atxa encesa. O 
la coneixença amb Joan Maragall, 
en un viatge en tren de Lleida a 
Barcelona. De Maragall, en canvi, 
també en critica l’equilibrisme pe-
riodístic a l’“ultraconservador” 
Diari de Barcelona durant la Guer-
ra de Cuba, quan el poeta no 
s’atreveix del tot a posar-se al cos-
tat dels “enemics de l’statu quo 
que el diari posa per damunt de 
tot” (paradoxalment, a Gaziel li 
passaria sovint després una mica 
el mateix a La Vanguardia en mo-
ments crucials). 

Un altre episodi vivíssim és la 
seva fugida a París amb 20 anys i 
amb dos amics, sense coneixe-
ment de les famílies, i la descober-
ta de la ciutat, on van ser orientats 

pel pintor Torné Esquius i l’ideò-
leg noucentista Eugeni d’Ors, que 
acabaria facilitant al pare de Gazi-
el l’adreça dels nois. Al castís Ma-
drid, “un poble gran” i, segons Ga-
ziel, aïllat de la realitat peninsular 
i del món, hi va anar després a es-
tudiar filosofia: a Espanya només 
es podia estudiar allà. 

Just després de retornar a Bar-
celona, el juliol del 1909, ensopega 

amb la Setmana Tràgica, fruit de la 
topada entre el catalanisme burgès 
i l’anarquisme revolucionari. I gai-
rebé sense solució de continuïtat 
torna a marxar a París, aquest cop 
amb l’aval del seu peculiar pare, un 
home amb una doble vida perfecta-
ment institucionalitzada. 

I abans d’arribar al jove que es 
converteix, sense buscar-ho, en 
exitós cronista de la Gran Guerra, 
Gaziel, tot i fer-se el desmenjat 
escrivint preventivament de la 
“megalomania sentimental” dels 
romàntics, ens revela la seva pre-
ciosa història d’amor a París amb 
una joveneta ballarina, una histò-
ria amb un final que no us espat-
llaré pas.✒
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¿És necessari que 
tensionem el carrer?

Ja he dedicat més d’un tast als 
verbs postnominals. Són verbs 
de segona generació perquè de-

riven d’un nom d’acció que, al seu 
torn, deriva d’un verb. Dit al revés, 
d’un verb (per exemple trair ) se’n 
forma un nom (per exemple traïció) 
i d’aquest  nom, afegint-hi un nou 
sufix, se’n forma un altre verb 
(per exemple traïcionar). 

La norma, seguint el que dicta el 
sentit comú, tendeix a argumentar 
que un verb postnominal només 
és correcte si és necessari, és a dir, 
si el verb inicial no existeix (o és 
arcaic) o bé si el nou verb aporta 
un matís prou rellevant perquè no 
sigui un mer sinònim de l’inicial. 

En la pràctica, però, les coses no 
són tan senzilles. Deixant de banda 
el poc sentit comú que mostra el 
DIEC entossudint-se a no entrar 

disseccionar –tan poc sinònim de 
dissecar–, la percepció de  matisos 
no deixa de ser força subjectiva. 

És lògic que condemnem el verb 
traïcionar, que no aporta cap matís 
al sentit de trair i que es fa servir 
per pressió del castellà. És menys 
clar, però segueix sent defensable, 
que acceptem fusionar, perquè si 
dos partits es fusionen potser no 
diem ben bé que es fonguin.  

Però hi ha casos més límit. No és 
evident, per exemple, que ofertar 
(ara mateix no acceptat) no tingui 
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un sentit més específic que oferir 
–el d’oferir un producte en venda– 
que el pot fer un terme útil en el 
llenguatge dels economistes. 

En àmbits com aquest la norma 
hauria de ser més un referent que 
una barrera. El que ara no s’admet 
potser demà s’admetrà, i no ens 
hauria d’escandalitzar que sigui 
un ús orientat per criteris profes-
sionals el que s’avanci, perquè és 
l’ús el que fa evolucionar la norma 
i no al revés.   

Tot això ho dic perquè algun 
lector no veu clar l’ús de tensionar. 
Si he de ser franc, jo tampoc. Sovint 
tensar ja fa el fet i, si no, podem 
crispar o fins i tot posar en tensió. 
Però si un ús sensible i professi-
onal, informat d’això, insisteix a 
no renunciar-hi, no descarto que 
algun dia entri al diccionari.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El llindar de l’eternitat 
KKEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

1.152 pàgines i 24,90 €         1/3 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             2/105 
 
[ 3 ] Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

608 pàgines i 22 €               3/74 
 
[ 4 ] Un home que se’n va 
VICENÇ VILLATORO 
Proa 

668 pàgines i 21 €                   -/2 
 
[ 5 ] Feliços els feliços 
YASMINA REZA 
Anagrama 

188 pàgines i 14,90 €             7/4

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €            1/4 
 
[ 2 ] Herr Pep 
MARTÍ PERARNAU 
Córner 

400 pàgines i 17,90 €            2/4 
 
[ 3 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €         5/28 
 
[ 4 ] Estirant el fil 
MONTSERRAT TURA 
Pòrtic 

184 pàgines i 16 €                   4/4 
 
[ 5 ] La utilitat de l’inútil 
NUCCIO ORDINE 
Quaderns Crema 

168 pàgines i 9,50 €            6/45

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 24,90 €         2/3 
 
[ 2 ] Así empieza lo malo 
JAVIER MARÍAS 
Alfaguara 

534 pàgines i 21,50 €             -/2 
 
[ 3 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 

204 pàgines i 12 €              1/110 
 
[ 4 ] Adulterio 
PAULO COELHO 
Planeta 

286 pàgines i 18,50 €            4/5 
 
[ 5 ] Felices los felices 
YASMINA REZA 
Anagrama 

188 pàgines i 14,90 €            9/4

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 19,90 €           1/18 
 
[ 2 ] Open 
ANDRE AGASSI 
Duomo 

480 pàgines i 19,80 €             -/5 
 
[ 3 ] Mis recetas de cocina... 
ODILE FERNÁNDEZ 
Urano 

318 pàgines i 26 €                   7/2 
 
[ 4 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

254 pàgines i 18,90 €          -/47 
 
[ 5 ] El arte de no... 
RAFAEL SANTANDREU 
Paidós 

304 pàgines i 7,95 €           5/83


