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Ara que tants refugiats despos-
seïts de tot són rebutjats a 
Hongria, no podia ser més 

oportuna la publicació d’Els despos-
seïts, de l’hongarès Szilárd Borbély, a 
qui el Nobel Imre Kertész va definir 
com “la gran promesa truncada de les 
lletres hongareses”. Si la llegiu, us fa-
reu preguntes com la que il·lustra el 
títol d’aquest article. També apren-
dreu a rumiar (a mastegar) millor les 
paraules, us interrogareu sobre com 
vau construir els records de la vos-
tra infantesa i potser recordareu, 
alleujats, que vau ser feliços. Per cert, 
pareu atenció: Kertész diu “trunca-
da” i no “frustrada” perquè Borbély 
es va suïcidar el febrer del 2014 als 50 
anys, després d’haver escrit aquesta 
hipnòtica novel·la autobiogràfica, la 
primera i l’última que va fer. 

El narrador és un nen petit que 
viu en una família pobra, en un po-
blet al nord-est de l’Hongria comu-
nista dels anys 70. Té una germana 
una mica més gran i un germà de 
mesos. A casa passen gana i fred. El 
pare feineja on pot, sense sortir-
se’n: creu en el comunisme però el 
comunisme no creu en ell. La famí-
lia arrossega el doble estigma dels 
gitanos i els jueus en un poble on 
tots els gossos es diuen Gitano i on 
només de pronunciar-la, la parau-
la jueu espanta el nen. Ell i els seus 
reben per tots costats, com empes-
tats. La seva pobresa és material i 
espiritual: “La meva germana ja s’ha 
mig adormit. El meu germanet ge-
mega. Tota l’habitació fa olor de llet. 
Olor de caca. Olor de pobresa. No-

més escasseja l’olor de la mare”, una 
mare trista, aïllada, que encara se’n 
surt menys que el pare, potser per-
què no renuncia als somnis. “Nal-
tres no som pagesos –ens diu la ma-
re–. A valtres us està permès somi-
ar. Expliqueu-me sempre el que heu 
somiat. Se pot llegir, dels somnis”. 
Als fills, tant els pega com els peto-
neja, tant crida com plora. Sovint se 
li enfosqueixen els ulls... “Un cop 
vam tenir un dia feliç. Me’n recordo. 
Fèiem la recollida de la pruna”, re-
corda el nen que va ser Bobély. La 
norma és la por, l’odi que s’escola 
per totes les escletxes, el fàstic que 
cal empassar-se, la mort. 

La desesperança pot ser dolça, 
pot ser bella, però això no li resta ni 
un bri de duresa. És el que transmet 
Borbély en aquest retrat cruel i po-
ètic, un llibre que es llegeix d’una 
glopada, com un elixir amarg i ne-
cessari. A través d’aquest microcos-
mos hongarès podem fer-nos una 
idea més aproximada de la misèria 
moral que van suposar els règims 
comunistes a l’Europa de l’Est, les 
conseqüències de la qual encara res-
sonen avui, com estem veien ara 
amb la crisi dels refugiats. 

Menció a part mereix la magní-
fica tasca dels traductors, Jordi Gi-
né de Lasa i Imola Nicolett Szabó. 
Han sabut interpretar el joc de Bor-
bély entre l’hongarès estàndard i el 
dialecte dels protagonistes, que si 
no m’equivoco està inspirat en el ca-
talà de l’Alt Urgell. El llibre l’ha pu-
blicat Edicions del Periscopi  i in-
clou un pròleg revelador de Jordi 
Nopca.✒
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Aquest llibre és tan(t) 
o més bo que l’anterior

Avui toco un tema que és una 
constant font de dubtes per a 
molts correctors de català. 

¿Hem d’escriure tant o tan en una 
frase com la del títol? Ningú dubta 
que si haguéssim escrit “És tan bo 
o més que l’anterior” escriuríem tan. 
L’ús de tan i tant, dues paraules que 
només diferencien oralment els 
parlars valencians i balears, és en 
principi clar i es correspon amb el 
tan i tanto castellà. Davant adjectiu i 
adverbi, tan (“És tan llest com tu”, 
“No parlis tan fort”). Davant nom, 
tant (“No facis tant (de) soroll”). I 
com a complement del verb, tant 
(“No corris tant”). Per tant, també 
sembla clar que hem d’escriure 
“Corre tant o més” o “Fa tant o més 
soroll”. En canvi, trobo a tot arreu 
que “tant o més bo” o “tant o més bé” 
alternen amb la forma sense t final.    

Un primer dubte és si l’estructura 
tan(t) o més X és genuïna. És un 
dubte raonable. Per exemple, en tot 
el DIEC2 no hi ha ni un sol tan(t) o 
més X i a l’Optimot només en trobo 
un per definir la tortuga bastarda, 
que té “la closca tant o més ampla 
que llarga”. És un terme ja a la Ne-
oloteca i, per tant, ja supervisat per 
l’IEC. Però en publicacions del ma-
teix IEC també hi trobo un munt de 
tan o més + adjectiu/adverbi. 

La llum en aquest cas me la fa un 
article d’Albert Jané publicat a l’Avui 

el 1978. Es titula “Tant o més bonic” 
i Jané hi diu bàsicament dues coses: 
1) que el mot tan no tolera separar-
se del terme que modifica i, així com 
“No era tan bonic” esdevé “No ho era 
tant”, “Tan bonic com els altres” 
esdevé “Tant o més bonic  que els al-
tres”, i ho corrobora amb un exem-
ple de Coromines; i 2) que l’estructu-
ra “tant o més X” és tan correcta en 
català com “tan(t) X o més”, com ho 
prova, diu Jané, que Fabra escriu 
sovint “dues o més maneres”, “dos o 
més mots”, una estructura que li 
sembla paral·lela. També en castellà 
“tanto o más” és preferit pels entesos 
a “tan o más” en tots els casos i diria 
que en els parlars catalans que diuen 
la t final també domina tant o més. 

Fins ara jo no coneixia ni seguia el 
criteri de Jané, però em convenç i a 
partir d’ara miraré de seguir-lo.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El que no et mata... 
DDAVID LAGERCRANTZ 
Columna 

656 pàgines i 22,50 €            -/3 
 
[ 2 ] La maledicció dels... 
RAFEL NADAL 

Columna 
384 pàgines i 20,50 €            -/2 
 
[ 3 ] La noia del tren 
PAULA HAWKING 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €           -/15 
 
[ 4 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €                -/155  
 
[ 5 ] La filla estrangera 
NAJAT EL HACHMI 
Edicions 62 

214 pàgines i 22 €                   -/2

[ 1 ] Córrer per ser lliure 
NÚRIA PICAS 
Columna 

250 pàgines i 18 €                   -/2 
 
[ 2 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

128 pàgines i 12,90 €           -/33 
  
[ 3 ] 100 episodis clau 
AGUSTÍ ALCOBERRO 
Cossetània 

120 pàgines i 15 €                    -/2 
 
[ 4 ] Let Catalonia vote 
RAMON TREMOSA 
Rosa dels Vents 

292 pàgines i 16 €                   -/2 
 
[ 5 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 

486 pàgines i 25 €                         

RRànquing setmanal  
Dades facilitades per Librired

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Lo que no te mata... 
DDAVID LAGERCRANTZ 
Destino 

650 pàgines i 22,50 €            -/3 
 
[ 2 ] La chica del tren  
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €           -/15 
 
[ 3 ] Grey 
E.L. JAMES 
Grijalbo 

650 pàgines i 17,90 €             -/9 
 
[ 4 ] El amante japonés 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 

336 pàgines i 21,90 €           -/16 
 
[ 5 ] La luz que no puedes... 
ANTHONY DOERR 
Suma de Letras 

664 pàgines i 16,90 €          -/25

[ 1 ] Las cuentas y los... 
JOSEP BORRELL / JOAN LLORACH 
Libros de la Catarata 

144 pàgines i 15 €                    -/2 
 
[ 2 ] Masterchef junior 
VARIOS AUTORES 
Temas de Hoy 

204 pàgines i 21,60 €          -/42 
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €            -/117 
 
[ 4] La digestión es la... 
GIULIA ENDERS 
Urano 

320 pàgines i 15 €                 -/25 
 
[ 5 ] El poder del ahora 
ECKHART TOLLE 
Gaia 

220 pàgines i 10 €               -/389


