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José Enrique Ruiz-Domènec és 
un medievalista de prestigi eu-
ropeu. Recordo haver topat 

amb la seva aguda erudició per pri-
mer cop fa molts anys en un semi-
nari al monestir de Pedralbes. Des-
prés vaig llegir amb molt de plaer 
la seva història novel·lada Ricard 
Guillem o el somni de Barcelona 
(Ed. 62), sobre aquell important 
home de negocis de la Catalunya 
del segle XI. Les seves intervenci-
ons mediàtiques, ponderades i do-
cumentades, acostumen a aportar 
un punt de vista inèdit, dialogant. 
Per tot això vaig agafar amb ganes 
de deixar-me sorprendre el seu lli-
bre d’anàlisi de l’actual moment 
polític català Sucesión o secesión 
(RBA), escrit quan ens acostàvem 
a la trepidant tardor del 2014. I 
efectivament m’ha sorprès, però 
no com m’esperava. 

L’admirat Ruiz-Domènec no 
concedeix al moviment sobiranis-
ta ni el benefici del dubte. La con-
demna és implacable. De fet, des-
autoritza el catalanisme des dels 
orígens, com un mer invent iden-
titari d’una elit intel·lectual ro-
màntica, un invent inevitable-
ment predestinat a portar el país 
cap a l’independentisme. Res de 
regenerar Espanya, cap referència 
al seu europeisme o a la vocació 
modernitzadora.  

El punt de partida és tan graní-
tic, tan allunyat de la realitat que 
alguns estem vivint, que sembla 
escrit des d’un altre planeta. Allà 
on molts veiem un moviment cívic 

i pacífic, integrador i autocrític, 
amb ganes de raonar i convèncer, 
ell hi detecta “maniqueisme mo-
ral”, una gent moguda per una fe 
cega que creu que amb la indepen-
dència “s’assolirà un país únic on 
regiran els valors consubstancials 
de la terra”. Tot plegat, “una il·lu-
sió col·lectiva que fa fàstic”. Deu-

nidó! Per això considera el mo-
ment com a “aspre i desagrada-
ble”, i nega la major: “El nivell més 
baix dels debats sobre el procés so-
biranista és precisament l’exigèn-
cia del dret a decidir”. I “els debats 
sobre el procés sobiranista no no-
més han desencantat la societat, 
sinó que li han fet perdre la distin-
ció entre veritat i mentida. Pitjor 
no pot ser”. Bufa. 

Fa, també, una peculiar lectura 
de la Transició, on ja veu la llavor 
d’una perillosa unitat catalanista 
perjudicial per a l’autèntica demo-
cràcia. Al seu parer, la generació de 
la Transició va tenir com a “idea 
dominant” que “Catalunya era una 
nació diferent d’Espanya” i “per-
què triomfés aquesta idea va ser 
necessari esfondrar l’esperit crític 
i el valor de la història”! Venint 
d’un medievalista, com a mínim és 
una afirmació sorprenent. 

Què li passa a Ruiz-Domènec? 
Doncs suposo que veu amenaça-
da la seva llibertat de pensar i viu-
re des d’una “catalanitat espanyo-
la”. I la pregunta és: ¿realment, al-
gú creu de debò que aquest país, a 
causa del sobiranisme, de cop s’ha 
tornat intolerant? ¿No era més in-
tolerant el pujolisme defensiu que 
el sobiranisme il·lusionat? ¿No 
era més provinciana la Catalunya 
victimista que la que aspira a inte-
grar-se amb veu pròpia en l’Euro-
pa cosmopolita? Sense ironia: va-
gi com vagi tot plegat, segur que 
Ruiz-Domènec s’ha guanyat a pols 
un lloc d’honor en aquest país.✒
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¿Comprareu una mascota 
o un animal de companyia?

El filòleg alcoià Eugeni S. Reig, 
a qui admiro per la passió i 
honestedat amb què defensa, 

investiga i divulga la llengua, ha 
publicat recentment al Núvol un 
article sobre la paraula mascota. 

Reig hi diu que l’ús de mascota 
en el sentit d’animal de companyia 
prové del castellà i que fins i tot en 
castellà és una extensió d’ús força 
recent del seu sentit més propi: el 
d’animal que es pren com a símbol 
perquè es considera que porta sort. 

De fet, l’animal en qüestió sol 
aportar ingressos via màrqueting, 
com va fer el Cobi als Jocs del 92. 
I avui en dia, com remarca molt bé 
Reig, més que a individus concrets 
es vincula a col·lectius. 

Prové d’un mot occità associat 
a sortilegis i bruixes que va arribar 
al castellà a través del francès. I 

sembla que en origen el seu tret 
bàsic era portar sort, i podia ser 
una persona, un animal o una cosa.  

Partint d’aquí Reig rebutja que 
el Diccionari normatiu valencià 
(DNV), a més dels sentits portar 
sort i simbolitzar un esdeveniment,  
reculli el d’animal de companyia. 
Hi veu un calc del castellà i fins i tot 
una falta de respecte pels animals. 

És evident que si el pet anglès 
equival en francès (que té mascotte) 
a animal de compagnie, el català en 
podria dir animal de companyia. 

Però el problema en aquest cas, i en 
tants altres, és que quan el castellà 
ens empeny a habilitar una forma 
breu i distintiva, és difícil evitar 
que convisqui –almenys per a certs 
usos– amb la més llarga i genèrica. 

Jo no diria mai “M’he comprat 
una mascota”. Col·loquialment no  
fa falta i fins i tot resulta detonant. 
Però als publicistes, els botiguers i 
als organitzadors de fires del sector 
–com la Mascota’m de Lleida– els va 
com l’anell al dit; els ajuda a vendre. 
I cap raonament filològic, cap dic-
cionari, farà que en prescindeixin.  

Per això, per més que simpatitzi 
amb Reig, no goso criticar el DNV. 
I us convido a preguntar-vos si la 
norma que fa fer marrada on l’ús ha 
trobat una drecera i posa tanques 
sabent que seran saltades, no perd 
autoritat com a referent.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] També això passarà 
MMILENA BUSQUETS 
Amsterdam 
176 pàgines i 16,06 €             1/4 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             2/124 
 
[ 3 ] Mariona  
PILAR RAHOLA 
La Magrana 

288 pàgines i 17,09 €          3/17 
 
[ 4 ] El poeta del poble 
ANDREU CARRANZA  
Destino 

592 pàgines i 21,50 €              -/1 
 
[ 5 ] El capítol del Julian 
R.J PALACIO  
La Campana 

128 pàgines i 10,50 €          4/19

[ 1 ] Les incerteses 
JAUME CABRÉ 
Proa 

188 pàgines i 18 €                     -/1 
 
[ 2 ] Una hisenda a la... 
JOAN IGLESIAS 
Angle 

214 pàgines i 16 €                    -/2 
 
[ 3 ] Raó i emoció 
FERRAN SALMURRI 
RBA-La magrana 

176 pàgines i 12 €                    -/2 
  
[ 4 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 

176 pàgines i 17 €                  1/16 
 
[ 5 ] Seguirem vivint 
ELISABET PEDROSA 
Ara llibres 

240 pàgines i 17,90 €            8/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] También esto pasará 
MMILENA BUSQUETS 
Anagrama 

176 pàgines i 16,06 €             1/4 
 
[ 2 ] Sígueme la corriente  
MEGAN MAXWELL 
Esencia 

496 pàgines i 15,90 €              -/1 
 
[ 3 ] Mercado de invierno 
PHILIP KERR 
RBA Libros 

416 pàgines i 15 €                    -/3 
 
[ 4 ] Mi hermana Elba...  
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 

208 pàgines i 12 €             4/129 
 
[ 5 ] Ofrenda a la tormenta  
DOLORES REDONDO 
Destino 

544 pàgines i 18,50 €          2/11

[ 1 ] Razón y emoción 
FERRAN SALMURRI 
RBA Libros 

176 pàgines i 12 €                    -/3 
 
[ 2 ] Masterchef junior 
RTVE MASTERCHEF 
Temas de Hoy 

152 pàgines i 14,21 €            1/11 
 
[ 3 ] En familia con... 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €         6/14 
 
[ 4]El capital en el siglo XXI  
THOMAS PIKETTY 
Fondo de cultura económica 

664 pàgines i 29 €               9/13 
 
[ 5 ] Camino a la escuela 
MARIE-CLAIRE JAVOY 
Alrevés 

224 pàgines i 15 €                   -/3


