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El millor Gaziel (1887-1964) 
és el del principi i el del final. 
El joveníssim estudiant de 

les cròniques de la Primera Guer-
ra Mundial que el consagren (ara 
les teniu reunides a De París a 
Monastir, ed. Libros del Asteroi-
de) i el que escriu des de la decep-
ció i el retir, des de la llibertat in-
terior. És a dir, el jove que s’arris-
ca i que, en realitat, encara no sap 
que fa periodisme, i el vell que re-
capitula i que ja ha deixat de fer 
periodisme, apartat pel règim 
franquista. En el segon cas, és el 
Gaziel alliberat de la servitud del 
dia a dia i de la cotilla de La Van-
guardia, que va dirigir del 1920 al 
1936 i que, tot i no ser un diari de 
partit, sí que era, esclar, un diari 
amb ideologia. Aquest Gaziel ven-
çut però retrobat amb si mateix és 
el de les memòries reeditades per 
Proa, Tots els camins duen a Ro-
ma, en què, després de les Medita-
cions en el desert (1946-1953), aga-
fa la distància definitiva. 

Entremig tenim el Gaziel ana-
lista polític, que naturalment és 
important i influent, però que so-
bretot ho va ser al seu moment, en 
la remor del trepidant primer terç 
del segle XX català. Com no pot ser 
d’una altra manera, llegit avui, 
malgrat la seva lucidesa i honeste-
dat, resulta més circumstancial i 
discutible. Els textos d’aquests 
anys de plenitud periodística els 
podeu tastar en l’interessant Tot 
s’ha perdut, dins la Biblioteca del 
Catalanisme de RBA, a cura de 

Jordi Amat i amb pròleg d’Enric 
Juliana, que ens adverteix: és un 
autor que renya, i jo afegiria que 
renya especialment el catalanis-
me, i encara més concretament el 
catalanisme culte i altiu dels seus 
companys de generació i de colla, 
el d’Acció Catalana. 

Anem, però, a les memòries. 
Elevant-se per damunt dels esde-
veniments, retrobat amb la seva 

sentimentalitat i amb el país, el 
Gaziel de Tots els camins... és el 
que en la distància millor retrata 
aquells temps convulsos de l’ini-
ci de la centúria passada. Abando-
na l’esgrima política i torna a l’es-
sència: “Vull consagrar totalment 
les meves darreres forces a les tres 
realitats superiors, per a mi, a les 
altres: la nostra terra, la nostra 
gent, la nostra parla”. Escrit en 
plena dictadura, la primera edició 
data del 1953. Era el seu llegat fi-
nal. Una obra feliçment recupera-
da, un petit gran monument per 
on transiten des de mossèn Cinto 
fins a Joan Maragall. Sens dubte 
mereix peça a part. Us en parlaré 
la setmana que ve.✒

EL MILLOR GAZIEL:  
EL JOVE QUE S’ARRISCA 
I L’HOME VENÇUT  
I RETIRAT QUE VA  
A BUSCAR L’ESSÈNCIA

Quin Gaziel  
és el bo? (1)

RBA - LA MAGRANA

Hi ha seriosos indicis 
que se’ns en està anant l’olla

Els nous líders del PSOE volen 
reeditar el tàndem González/ 
Guerra. L’un, Sánchez, fa de 

guapo amable que intenta seduir.  
L’altre, Luena, les aboca pel broc 
gros per engrescar la parròquia 
espanyolista. El seu últim estirabot  
va ser dir que Mas sembla un zombi  
i “se le ha ido la olla”, una frase 
gens fàcil de traduir. 

Els mitjans n’han donat tres 
versions: (1) “Se li ha anat l’olla”, 
(2) “Se n’hi ha anat l’olla” i (3) “Se 
li n’ha anat l’olla”. La (1) podem 
descartar-la perquè conté un greu 
castellanisme. Parteix d’“Anar-se 
l’olla a algú” i, en català, les coses 
no “es van” sinó que “se’n van”. 

La (2) és la triada, erròniament, 
per la majoria de mitjans (inclòs 
l’ARA d’entrada). L’estàndard, 
seguint la llengua oral majoritària, 

tendeix a convertir la forma nor-
mativa li’n en n’hi: “Dóna 3 llibres 
al Joan”, “Dóna-n’hi 3”. Es tracta 
d’una inversió semblant a la que fa 
del valencià li’l el l’hi del central. 

Però això passa quan li és OI i 
en OD, no pas –com és el cas– quan 
li és OI i en forma part d’un verb 
pronominal (anar-se’n). Aquest 
en forma un bloc amb anar-se i no 
es pot alterar interactuant amb un 
li sintàcticament lliure. “Se n’hi ha 
anat l’olla” només seria correcte 
per dir que l’olla en qüestió se n’ha 
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anat a algun lloc. L’hi, aquí, només 
pot ser locatiu. 

Paradoxament, la frase correcta 
és (3). I dic paradoxalment, per-
què no la diu ningú. Sí que diem 
“Se li’n va l’olla”. I és que quan un 
en va precedit d’un li i seguit d’un 
verb començat en vocal, manté 
oralment la seva vocal com a coixí 
fonètic. Diríem, més aviat, “Se li 
en ha anat l’olla”. 

Filant més prim, podríem dir 
que cap versió no és correcta, que 
hem de dir “Se n’ha anat de l’olla”, 
que és la frase que recull el mai prou 
elogiat Diccionari de sinònims de 
frases fetes de M. Teresa Espinal. 

Ara bé, l’Espinal sí que recull 
“Anar-se-li’n la bola” i “Anar-se-
li’n la perola”, de sentit semblant i 
que, pel tot el que ja hem dit, tenen 
un li’n que no pot ser n’hi.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

MOLTS MITJANS  
HEM TRADUÏT “SE LE 
HA IDO LA OLLA” PER  
“SE N’HI HA ANAT 
L’OLLA”. ÉS UN ERROR

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El llindar de l’eternitat 
KKEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.152 pàgines i 24,90 €          -/2 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 
420 pàgines i 14 €             2/104 
 
[ 3 ] Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 
608 pàgines i 22 €               1/73 
 
[ 4 ] En la pell de l’altre 
MARIA BARBAL 
Columna 
350 pàgines i 20 €                 3/3 
 
[ 5 ] No està escrit a les... 
JOHN GREEN 
Estrella Polar 
304 pàgines i 12,95 €          5/17

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
224 pàgines i 16,90 €            1/3 
 
[ 2 ] Herr Pep 
MARTÍ PERARNAU 
Córner 
400 pàgines i 17,90 €            2/3 
 
[ 3 ] Les dones de 1714 
PATRICIA GABANCHO 
Columna 
246 pàgines i 18,50 €           -/31 
 
[ 4 ] Estirant el fil 
MONTSERRAT TURA 
Pòrtic 
184 pàgines i 16 €                   3/3 
 
[ 5 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
320 pàgines i 15,90 €         5/27

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 
204 pàgines i 12 €             1/109 
 
[ 2 ] El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
1.152 pàgines i 24,90 €       -/70 
 
[ 3 ] La lección de August 
R.J. PALACIO 
Nube de tinta 
414 pàgines i 14,95 €          6/97 
 
[ 4 ] Adulterio 
PAULO COELHO 
Planeta 
286 pàgines i 18,50 €            3/4 
 
[ 5 ] Crónica de una... 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
DeBolsillo 
144 pàgines i 6,95 €         7/348

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 
192 pàgines i 19,90 €           1/17 
 
[ 2 ] Las siete cajas 
DORY SONTHEIMER 
Circe 
312 pàgines i 19 €                 6/17 
 
[ 3 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
320 pàgines i 15,90 €         3/27 
 
[ 4 ] La utilidad de lo inútil 
NUCCIO ORDINE 
Acantilado 
176 pàgines i 9,50 €             -/44 
 
[ 5 ] El arte de no... 
RAFAEL SANTANDREU 
Paidós 
304 pàgines i 7,95 €           5/82


