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El pròxim mes d’abril farà 50 
anys que va morir Evelyn 
Waugh, a qui sobretot esti-

mem per Retorn a Brideshead, arran 
de l’èxit de la qual va fer un viatge als 
Estats Units, on en volien fer una 
pel·lícula. Al cap dels anys, el 1981, 
finalment se’n faria una sèrie míti-
ca amb Jeremy Irons de protagonis-
ta, i el 2008 se n’acabaria fent la 
pel·lícula, menys reeixida. D’aquell 
viatge Waugh en va tornar sense 
pel·lícula –de fet ell no la volia– pe-
rò sí amb una novel·la satírica sobre 
el negoci funerari, L’Ésser Estimat, 
que ara publica LaBreu Edicions en 
traducció d’Albert Pijuan. 

Avui ja no ens sorprenen els tana-
toris pulcres, nets i enjardinats. Els 
halls de marbre, els llums zenitals, 
els fils musicals, els sermons ensu-
crats per encàrrec i tota la parafernà-
lia d’elegància asèptica que embolca-
lla el comiat d’aquesta vida. Però per 
a l’europeu aristocratitzant i al·lèrgic 
a la vida moderna que era Waugh, 
quan va arribar als EUA a mitjans 
dels anys 40, allò li va semblar una 
extraordinària ximpleria. Un pot en-
tendre que li entressin unes ganes ir-
resistibles d’enfotre-se’n. 

El resultat d’aquell xoc és aques-
ta novel·la protagonitzada per un po-
eta anglès, Dennis Barlow, que des-
prés de triomfar a Londres toca el 
dos fugint de l’èxit fàcil. Prova sort a 
Hollywood com a guionista i, ves per 
on, acaba treballant d’ajudant en un 
cementiri de gossos, lloros i altres 
bèsties. Per motius diguem-ne pro-
fessionals s’acaba també diguem-ne 

enamorant d’una maquilladora de 
morts del cementiri d’homes i dones, 
l’Aimée Thanatogenos. 

Tot això és perquè el lector se si-
tuï, però, tranquils, que no revelo 
res d’important. L’important és la 
mirada de Waugh, tant cap a l’estan-
darditzada societat nord-america-
na com cap al decadent orgull de la 
colònia masculina anglesa que aju-
da Barlow a sortir-se’n. L’encanta-
dora maquilladora és una metàfora 
d’un país que a Waugh li sembla de 

cartró pedra, de maquillatge, en què 
“l’amabilitat impersonal i insensi-
ble” es considera educació, i en què 
totes les noies semblen hostesses, 
per no dir maniquís. 

Ves per on, Barlow sembla que 
prové “d’una civilització més antiga 
i més exigent” que “persegueix l’in-
tangible, la cara velada de la boira, la 
silueta en una porta enllumenada, 
les virtuts secretes d’un cos que 
s’oculta sota una muda de vellut”. 
Però tanta exquisidesa no li evita 
caure en l’apetència del “botí 
d’aquell ric continent, el de les cames 
jugant a dins la piscina, del dels ulls 
i boques maquillats i esbatanats a la 
claror d’uns llums de disseny”, cau 
en el parany. Fugia de l’èxit literari 
fàcil i cau en un altre èxit encara més 
fàcil. Una trampa mortal.✒
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¿Segur que no es poden 
immolar, els jihadistes?

La frontera entre correcció po-
lítica i censura ideològica és 
prima com una orella de gat i, 

com més força té una llengua, més 
fàcil és que hi hagi un organisme 
que, escudant-se en l’una, exerceixi 
subtilment l’altra. En el cas de l’es-
panyol hi ha la Fundéu, que, partint 
de l’agència Efe i assessorada per la 
RAE, compta amb un finançament 
tan establishment com el del BBVA.  

La Fundéu vetlla pel bon ús del 
castellà en els mitjans (i sovint és 
molt útil i pertinent) però alguns 
dels seus consells són qüestionable 
ideologia. Arran dels atemptats de 
París, desaconsella l’ús d’inmolarse 
quan un terrorista se suïcida per 
matar gent. És el típic consell que té 
la dubtosa virtut de suscitar adhesió 
irreflexiva i acabar provocant mala 
consciència en qui no el segueix. 

Fer-ne cas et crea dos problemes. 
El primer, estrictament funcional. 
Quin verb fem servir? La Fundéu diu 
suïcidar-se, de sentit més genèric, 
més gris i tou. I el segon, lingüístic. 
Per què no és adequat immolar-se? 

Immolar-se vol dir sacrificar la  
vida (l’honor, la fortuna, etc.) per un 
ideal que és –en el sentit més propi 
i etimològic– religiós. Potser a algú 
religiós –i Fundéu no fa pensar pas 
en ateus– li sembla positiu. Als que 
tenim al cap tot el mal que han fet les 
religions ens crea fortes reserves. 

El que no veig és que els jihadis-
tes (o gihadistes, un dia en parlaré) 
no sacrifiquin  la vida per un ideal 
religiós. Què fa, doncs, impropi l’ús 
d’immolar-se? Segons la Fundéu, el 
fet que es matin per matar gent. 
¿Des de quan això invalida l’ideal 
religiós? ¿Han llegit a la Bíblia la fi 
que va fer Samsó? 

“Això no és religiós, és criminal”, 
pot dir la Fundéu. De debò? ¿Milers 
d’anys de religió, amb atrocitats i 
horrors de tota mena, no són religió? 
Per quins set sous els jihadistes no es 
poden immolar i Bush pot fer milers 
de morts a l’Iraq invocant Déu? 

Disfressat de correcció política hi 
veig un altre propòsit: evitar que la 
pròpia religió es taqui de terrorisme; 
deixar clar qui es pot immolar i qui no.  
Seré ben poc correcte políticament: 
“O tots moros o tots cristians”.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Eleccions! 
FFRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

48 pàgines i 12,90 €                 1/2 
 
[ 2 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         2/24 
 
[ 3 ] La maledicció dels... 
RAFEL NADAL 
Columna 

404 pàgines i 20,50 €           3/11 
 
[ 4 ] El que no et mata... 
DAVID LAGERCRANTZ 
Columna 

656 pàgines i 22,50 €         5/12 
 
[ 5 ] Diamant blau 
CARE SANTOS 
Columna 

432 pàgines i 20 €                    4/3

[ 1 ] 1 de cada 4 
DIVERSOS AUTORS 
Llegir en català 

192 pàgines i 16 €                     -/1 
 
[ 2 ] Prou! 
PILAR RAHOLA 
La Magrana 

224 pàgines i 15 €                  6/2  
  
[ 3 ] Córrer per ser lliure 
NÚRIA PICAS 
Columna 

250 pàgines i 18 €                 5/11  
 
[ 4 ] El llibre de les bèsties 
RAMON LLULL 
Proa 

200 pàgines i 22 € -/2 
 
[ 5 ] Història mínima de... 
JORDI CANAL 
Turner 

300 pàgines i 14,90 €         7/12 

RRànquing setmanal  
Dades facilitades per Librired

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El secreto de la... 
EEDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 

320 pàgines i 18,50 €            1/3 
 
[ 2 ] Los besos en el pan 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

320 pàgines i 19 €                   -/2 
 
[ 3 ]  Pídeme lo que... 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

720 pàgines i 15,90 €            2/2 
 
[ 4 ] Elecciones! 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

48 pàgines i 12,90 €              3/2 
 
[ 5 ] El regreso del Catón 
MATILDE ASENSI 
Planeta 

608 pàgines i 20,90 €           5/7

[ 1 ] El libro prohibido... 
FERNANDO TRIAS DE BES 
Espasa 

248 pàgines i 19,90 €            1/3 
 
[ 2 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         9/126 
 
[ 3 ] La nueva educación 
CÉSAR BONA 
Plaza & Janés 

300 pàgines i 17,90 €           -/11 
 
[ 4 ] Valió la pena 
JORGE DEZCALLAR 
Península 

400 pàgines i 17,90 €             -/9 
 
[ 5 ] Alternativa naranja 
IÑAKI ELLAKURIA 
Debate 

304 pàgines i 17,90 €             -/4


