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Alfred Hayes (1911-1985) va 
fer una mica de tot: guionis-
ta, novel·lista, poeta, perio-

dista... Nascut a Anglaterra i nova-
iorquès des dels 3 anys, també va 
viure un temps a Itàlia, on va anar 
a parar amb l’exèrcit nord-ameri-
cà. En la postguerra s’hi va quedar 
i va col·laborar amb els cineastes 
neorealistes De Sica (El lladre de 
bicicletes) i Rossellini (Paisà). Als 
EUA ho va fer amb Fritz Lang i 
Fred Zinnemann. Conegut sobre-
tot pel poema Joe Hill, dedicat a 
un sindicalista assassinat, musi-
cat per Earl Robinson i cantant, 
entre d’altres, per Joan Baez, tam-
bé és autor de diverses novel·les: 
ara ens arriba Una cara coneguda 
(Ed. 62) en traducció d’Albert 
Torrescasana.  

El protagonista de la novel·la és 
un guionista de Nova York que, 
quan necessita diners, deixa la fa-
mília uns mesos i s’instal·la a Los 
Angeles a escriure per a Holly-
wood. És com el Meursault de Ca-
mus, indiferent, observador, indo-
lent, un estrany en la seva pròpia 
vida. Viu sol en un pis llogat a una 
divorciada que ha fugit a Europa. 
El fracàs d’ella també podria ser el 
seu. Sense proposar-s’ho, en una 
festa vora el mar amb un grup de 
persones “que no eren ben bé des-
conegudes ni ben bé amigues”, es 
veu empès a salvar una noia bor-
ratxa que s’està a punt d’ofegar. 
Una noia que vol ser actriu, vol ser 
famosa o, si més no, convertir-se 
en una cara coneguda. 

El llibre és un retrat sinistre i 
poètic de l’altra cara del Holly-
wood glamurós: “La ciutat era ple-
na de persones que, estirades al 
llit, pensaven amb un fervor in-
tens, inesgotable i gairebé abran-
dat, a fer-se famoses, si encara no 
ho eren, o a fer-se més famoses si 
ja ho eren; o a fer-se riques si en-
cara no ho eren, o més riques si ja 
ho eren; o a ser poderoses si enca-

ra no ho eren, o més poderoses si 
ja ho eren”. La soledat, la medio-
critat, la indefensió es condensen 
en “el somriure una mica lànguid, 
una mica complicat” de la noia. 

Una cara coneguda no us farà 
somriure ni plorar. Se us filtrarà, 
això sí, el profund malestar d’unes 
vides que són com un diamant fals. 
L’amor, a les mans dels protago-
nistes de Hayes, adopta una densi-
tat poruga, cruel i desesperançada: 
“Estimar és molt avorrit”. I alhora 
és un abisme. El dia que es fan el 
primer petó, la terra tremola sota 
els seus peus. Un mal auguri que 
ens acompanya fins al final d’una 
lectura absorbent en què fragilitat 
i fatalisme van de bracet.✒
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¿Podem dir “la Colau” 
quan no diríem “el Trias”?

El vertiginós ascens d’Ada Co-
lau ha agafat algunes veus i 
plomes públiques amb el pas 

canviat: estaven tan avesades a 
menystenir-la que ara els costa tro-
bar el to. Xavier Bosch se’n feia ahir 
ressò a la contra de l’ARA en un ar-
ticle que presentava una curiosa 
asimetria: al títol li deia “la Colau” 
i a dins “Colau”. Diria que en el seu 
cas el “la” del títol era irònic. 

En llengua oral l’ús de l’article 
personal ja presenta una casuística 
dialectal força complexa. En gironí 
diuen l’Albert i la Maria però en Xa-
vier (el Xavier sona xava). Més cap 
a Barcelona, en i el alternen. A la 
Terra Alta, diuen l’Albert i la Maria 
però Xavier. I de Tortosa en avall 
l’article desapareix. A les Balears, 
en canvi, mantenen les formes 
n’Albert, na Maria i en Xavier. 

Però és en l’àmbit dels registres 
que la cosa es complica. L’article 
personal no comporta mai –com 
passa en castellà– un matís des-
pectiu però sí un cert grau de fa-
miliaritat, de proximitat. Això fa 
que es tendeixi a usar poc amb els 
cognoms, si bé un cognom no sem-
pre implica distància i el to del 
text –irònic o humorístic– pot 
justificar l’article. 

Allà on, per algun d’aquests mo-
tius, diríem el Trias (o en Trias), és 
lògic i lícit que diguem la Colau. 

Per contra, on mai diríem el Trias 
dir la Colau pot ser vist com una 
franquesa extemporània, tot i que 
l’avali un ús arrelat. (Són ben pocs 
els que algun cop no han alternat 
Carreras o Aragay amb la Caballé.) 

Es pot arribar a argüir que, igual 
que la marca de masculí no és de ve-
gades un sufix sinó l’absència de su-
fix, un cognom –que no té marca de 
gènere– només ha de dur l’article la 
quan és de dona, perquè l’absència 
d’article ja ens diu que és d’home. 

Però és un argument que no 
s’aguanta. ¿Trobem “la Clinton” 
en títols d’articles informatius? 
Molt rarament, i això que ja no 
pot ser més ambigu. Per tant, fem 
servir “la Colau” si el to d’un text 
ens ho demana, però en un d’es-
trictament informatiu quedem-
nos amb “Colau” o “Ada Colau”.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

L’ARTICLE PERSONAL  
CATALÀ NO ÉS MAI 
DESPECTIU PERÒ  
COMPORTA UN CERT 
GRAU DE FAMILIARITAT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Planeta 

350 pàgines i 21,50 €          1/14 
 
[ 2 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

352 pàgines i 20,50 €         4/15 
 
[ 3 ] El món blau 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,95 €          2/10 
 
[ 4 ] El domador de lleons 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 

400 pàgines i 19,90 €            5/3 
 
[ 5 ] També això passarà 
MILENA BUSQUETS 
Amsterdam 

170 pàgines i 16,90 €          9/19

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

224 pàgines i 16,90 €          1/38 
 
[ 2 ] Les ulleres de la...  
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €         2/62 
 
[ 3 ] Una nena catalana... 
MERCÈ SANZ CASTELLS 
Claret 

120 pàgines i 12,50 €            3/5 
 
[ 4 ] Destrossa aquest... 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €              5/6 
 
[ 5 ] Economia sense... 
IANIS VAROUFAKIS 
Fanbooks 

192 pàgines i 14,90 €              -/3
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ]  Sumisión 
MMICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 

288 pàgines i 19,90 €            5/4 
 
[ 2 ] La Templanza 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 

530 pàgines i 21,90 €            1/9 
 
[ 3 ] El domador de leones 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 

400 pàgines i 20 €                 2/4 
 
[ 4 ] El mundo azul 
ALBERT ESPINOSA 
Plaza & Janés 

208 pàgines i 15,90 €         4/10 
 
[ 5 ] Blitz 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 

168 pàgines i 16,90 €          3/18

[ 1 ] Final de partida 
ANA ROMERO 
La Esfera de los Libros 

352 pàgines i 22,90 €           3/5 
 
[ 2 ] De lo peor, lo mejor 
AURONPLAY 
Martínez Roca 

160 pàgines i 9,95 €            2/12 
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         4/101 
 
[ 4] El arte de no... 
RAFAEL SANTANDREU 
Paidós 

272 pàgines i 15 €              9/117 
 
[ 5 ] Lo difícil es... 
IÑAKI REKARTE 
Península 

384 pàgines i 18,90 €             1/3


