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Marsella, Casablanca, Vera-
cruz. El viatge va tenir lloc 
la tardor del 1942. Va ser 

més que un viatge: l’èxode d’un 
grup d’exiliats republicans que ve-
ien com França, sota domini nazi, 
havia deixat de ser segura. El des-
criu el gran cronista de l’exili cata-
là, tant per volum com per quali-
tat, l’encara no prou valorat Artur 
Bladé Desumvila. Tot i que entre 
el 2006 i el 2012 es van publicar els 
12 volums de la seva obra comple-
ta (4.745 pàgines!), encara resta 
obra inèdita, en concret l’extens 
dietari dels anys mexicans, del 
1942 fins al 1961, del qual De Fran-
ça a Mèxic. Dietari de viatge 
(Duxlem) és un preciós pròleg que 
mostra els dots de l’autor: concís, 
a vegades fins i tot notarial, i alho-
ra reflexiu, capaç de penetrar 
l’ànima humana. 

“Desaparegut l’espectre de la 
fam, quan ja no hi ha soldats ni si-
luetes enemigues, lliures dins la 
llibertat infinita del mar, esdeve-
nim exigents, insatisfets, humans, 
terriblement humans”. Ho escriu 
a bord del Maréchal Lyautey, on 
tanmateix les condicions de vida 
per als refugiats són lamentables. 
“Ésser pobre solitàriament es pot 
suportar i àdhuc pot tenir una cer-
ta dignitat. Però la promiscuïtat 
en la misèria és intolerable. La po-
bresa no m’ha fet mai por, la bru-
tícia m’esgarrifa. Un home pobre 
pot conservar la més alta pulcri-
tud espiritual. Un home brut no”. 
Tot això li passa pel cap un cop el 

vaixell ja ha superat, enmig 
d’atacs col·lectius de nostàlgia, la 
costa catalana i s’acosta a Casa-
blanca. Abans, han passat per da-
vant del Gurugú, on avui dia uns 
altres homes atrapats esperen po-
der saltar la tanca de Melilla. L’es-
perança d’aquells republicans que 
es dirigien a Amèrica és com la 
dels immigrants subsaharians que 
veuen Europa com la terra prome-
sa. “El cor humà és un cementiri 
de somnis. Però la capacitat de 
somniar és infinita”, escriu Bladé. 

A Casablanca, els Bladé (ell, la 
dona i el fill) i tot el grup (polítics 
com Antoni M. Sbert, periodistes, 
advocats, metges, sindicalistes...) 
fan parada i toquen terra. Literal-
ment, perquè acaben dormint en 
casetes de bany de la platja amb 

màrfegues de palla seca. Al cap 
d’uns dies pugen al vaixell portu-
guès Nyassa: “Deixem enrere una 
llarga etapa de vida, Europa i l’olor 
africana”. Més ben instal·lats, a 
mesura que s’acosten a la xafogor 
antillana sorgeixen les tensions 
entre republicans. Torna la pitjor 
cara de la política. Davant la mort 
d’un infant de vuit mesos, al cap-
çal del llit en el qual els pares 
col·loquen la bandera catalana, els 
espanyols se senten ofesos: “Son 
españoles o no?”, inquireixen. “No 
hi ha manera d’entendre’s. El vai-
xell, de popa a proa, és una immen-
sa discussió, un parlament en de-
liri. Mentrestant, a popa, dins de 
la seva caixeta de fusta, somriu la 
nena morta que encara no havia 
après a parlar, silenciosa”. 

Arriben a Veracruz un 16 d’octu-
bre, després d’haver recordat el dia 
abans el president Companys, as-
sassinat feia dos anys. Comença 
una nova vida. Però Artur Bladé mai 
s’adaptaria a Mèxic. La família va 
retornar a Catalunya el 1961. Bladé 
va morir el 1995, ara farà 20 anys.✒
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El que trobo curiós 
és allò que em va dir

L’èxit normatiu a l’hora de 
foragitar el lo neutre (no el 
confongueu amb el dialectal 

lo masculí) de gairebé tot el que es  
publica és paral·lel al fracàs a l’hora 
d’expulsar-lo del català espontani. 
Per parlar i pensar no ens en sabem 
estar, però sabem que, en l’ús públic 
i correcte, l’hem de transvestir. 

Els parlants cultes ja s’hi avenen,  
a transvestir-lo, però com que no 
són filòlegs volen una recepta fàcil: 
una disfressa multiús, un sac que 
el tapi. I és el que tendeixen a fer: 
fiquen el proscrit lo dins el sac allò 
i es queden la mar de satisfets.   

El drama és que ni la normativa 
ni la sensibilitat lingüística poden 
donar per bona aquesta expeditiva 
recepta. El lo és un article, l’allò un 
pronom. El lo és lliure, l’allò està 
lligat a una realitat concreta del 

seu entorn físic o lingüístic; és com 
un dit que ens l’assenyala.  

És per això que el lo del lo blau 
que al·ludeix a la blavor en sentit 
abstracte, no passa a ser correcte 
canviant-lo per allò, sinó a dir una 
altra cosa: allò blau només pot 
voler dir aquella cosa blava, una 
cosa concreta del context físic o 
lingüístic que l’allò assenyala. I el 
mateix podem dir de conceptes 
habituals en textos filosòfics, de 
pures abstraccions com ara lo real,  
lo bell o lo invisible.  

Per dir lo blau, a més de la blavor 
i de l’ambigu el blau, només tenim 
el que és blau. ¿I allò que és blau?, 
demana un lector. Doncs diria que 
no millora allò blau. L’enganyosa 
equació entre lo i allò ha fet que 
els parlants també concloguin que 
lo que... sempre equival a allò que... 
i, enduts pel desig de posseir una  
forma per al neutre, escriuen molts 
allò que... que han de ser el que...   

Me’n vaig a la frase del títol. 
¿Seria igual de correcte “Allò que 
trobo curiós...”? Jo diria que no, 
igual que no ho és “Allò curiós...” 
Sí que ho és, en canvi, “...allò que 
em vas dir”,  perquè assenyala una 
cosa concreta, però també ho és 
“...el que em vas dir”. Per als que 
vulguin tenir una recepta senzilla  
a mà: allò que... sempre equival a 
el que..., però no al revés.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ 

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Columna 

400 pàgines i 21,50 €             -/3 
 
[ 2 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

352 pàgines i 20,50 €            1/4 
 
[ 3 ] Un dinar un dia... 
FERRAN TORRENT 
Columna 

304 pàgines i 20,50 €           6/2 
 
[ 4 ] També això passarà 
MILENA BUSQUETS 
Amsterdam 
176 pàgines i 16,06 €             4/8 
 
[ 5 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             3/128

[ 1 ] La lectura com a... 
JOAN CARLES MÈLICH 
Fragmenta 

128 pàgines i 12 €                    -/5 
 
[ 2 ] Raó i emoció 
FERRAN SALMURRI 
RBA-La magrana 

176 pàgines i 12 €                   2/6 
 
[ 3 ] Les incerteses 
JAUME CABRÉ 
Proa 

188 pàgines i 18 €                   3/5 
  
[ 4 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 

486 pàgines i 25 €               7/20 
 
[ 5 ] Els jueus catalans 
MANUEL FORCANO 
Angle editorial 

384 pàgines i 18,90 €          8/19
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FICCIÓ NO FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Blitz 
DDAVID TRUEBA 
Anagrama 

168 pàgines i 16,90 €             1/5 
 
[ 2 ] También esto pasará 
MILENA BUSQUETS 
Anagrama 

176 pàgines i 16,90 €             3/8 
 
[ 3 ] La ley de los justos 
CHUFO LLORÉNS 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 22,90 €         4/3 
 
[ 4 ] Cincuenta sombras 
E.L. JAMES 
DeBolsillo 

544 pàgines i 9,95 €              6/8 
 
[ 5 ] Hombres sin mujeres 
HARUKI MURAKAMI 
Tusquets 

272 pàgines i 19 €                    -/1

[ 1 ] De lo peor, lo mejor 
AURON PLAY 
Martínez Roca 

160 pàgines i 9,90 €                -/1 
 
[ 2] Autoestima automática 
SILVIA CONGOST 
Zenith 

224 pàgines i 15,95 €            6/3 
 
[ 3 ] Masterchef junior 
RTVE MASTERCHEF 
Temas de Hoy 

152 pàgines i 14,21 €            1/15 
 
[4] Mis chistes, mi filosofía 
SLAVOJ ZIZEK 
Anagrama 

176 pàgines i 15,90 €              -/1 
 
[ 5 ] En familia con... 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

496 pàgines i 22,90 €         3/18


