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Arthur Schnitzler, jueu austrí-
ac, és un clàssic de les lletres 
alemanyes, pioner del monò-

leg interior en aquesta llengua, amb 
una obra de caràcter psicologista 
–Freud l’admirava; ell no tant a 
Freud– que va conrear a parts iguals 
èxits i polèmiques: es va avançar en 
la denúncia tant de la hipocresia 
burgesa com de l’antisemitisme. 
Amb una extensa obra, ara apareix 
en castellà una novel·la breu pòstu-
ma i inèdita fins al 2014, Tardía fa-
ma (Acantilado), traduïda per Adan 
Kovacsics. 

Té, com sovint passa amb els seus 
textos, força elements autobiogrà-
fics. Schnitzler va pertànyer a finals 
del XIX al cercle literari Jove Viena, 
en el qual hi havia autors com Hu-
go von Hofmannsthal, Felix Salten, 
Richard Beer-Hofmann i Hermann 
Bahr, que es reunien al cafè Griens-
teidl. A Tardía fama, un grup ano-
menat la Jove Viena acull en el seu 
si un poeta vell i oblidat, Eduard 
Saxberger, a punt de complir els 60 
anys, autor d’una sola obra, que amb 
els anys s’ha convertit en un solita-
ri funcionari anodí. Es reuneixen, 
esclar, en un vell cafè, de sostre de 
volta baix, emboirat pel fum i poblat 
d’esperances i enveges. 

Saxberger vol i dol, però després 
d’anys de silenci, de cop en el seu in-
terior es desperta l’ego adormit i 
queda atrapat en la xarxa de la seva 
vanitat oblidada. Es deixa arrosse-
gar per la dolça sensació de ser per fi 
reconegut: l’admiració i els elogis 
dels joves aspirants a escriptors 

l’afalaguen. Però el que reneix no és 
l’escriptor, sinó només la màscara, 
les ànsies de reconeixement. Rejo-
veneix l’ego, no l’autor. I així se su-
ma a un cor d’egos gelosos, cadas-
cun preocupat només de si mateix. 

¿Ha canviat tant la vida social li-
terària? ¿Aquella Viena del tom-

bant de segle no podria ser la Barce-
lona d’ara, on els joves escriptors 
malviuen, fan feinetes diverses, tas-
ten el periodisme per mirar de surar 
i s’ajuden sobretot a ells mateixos? 
I, alhora, quants autors envellits i 
mig retirats tenim avui que creuen, 
com Saxberger, que no s’ha fet jus-
tícia amb ells i que secretament no 
abandonen l’esperança que un dia 
els arribi la fama, ni que sigui pòstu-
ma? Sens dubte, el millor de la lite-
ratura sempre ha sigut la literatura. 
Però quina literatura existiria sen-
se els egos literaris?✒
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Ara ja podrem buscar 
algú amb qui refer la vida

La norma fins ara vigent, que en 
qüestions de detall és explici-
tada per les fitxes de l’Optimot, 

considerava que només era genuí 
buscar “un lloc per anar” (o “un lloc 
on es pugui anar”) i “algú per refer la 
vida” (o “algú amb qui es pugui refer 
la vida”), però la GLC (la nova gra-
màtica normativa) –que arriba a les 
llibreries dimecres que ve– ja ens 
permet buscar “un lloc on anar” i 
“algú amb qui refer la vida”. 

Dit en termes gramaticals, la no-
va norma considera que en català és 
possible i genuí que pronoms rela-
tius com ara on i amb qui vagin se-
guits d’un infinitiu, mentre que la 
fins ara vigent obligava a recórrer a 
una estructura de per + infinitiu o bé 
a formar el relatiu amb un verb en 
forma personal. Ara bé, com en 
tants altres casos, no obre la porta 

de bat a bat ni indiscriminadament. 
Continua veient preferibles les so-
lucions de l’antiga norma i, sobre-
tot, restringeix les que ha passat a 
acceptar a uns casos concrets. 

Quins casos? 1) Aquells en què, 
com en els dos exemples que hem po-
sat, el subjecte del verb principal tam-
bé és subjecte de l’infinitiu: els que 
busquen el lloc també són els que hi 
van i els que busquen algú també hi 
volen refer la vida. 2) Estructures que 
ja trobàvem molt sovint en els fullets 
turístics, com ara “Hotels on allotjar-

se”, “Restaurants on degustar la cui-
na local”. Era difícil evitar-les, perquè 
són formes més breus, més àgils, que 
les fins ara normatives. 3) Frases en 
què el relatiu no té antecedent i de-
pèn de tenir o haver-hi en forma nega-
tiva: “No tinc de què parlar”, “No hi ha 
per on agafar-ho”. 

Però hi ha una restricció molt im-
portant que es manté: en els relatius 
seguits d’infinitiu, el relatiu no pot 
ser mai l’objecte directe de l’infinitiu. 
La frase “Tinc moltes coses que com-
prar” segueix sent una clara interfe-
rència del castellà perquè, encara 
que el subjecte del verb principal si-
gui també subjecte de l’infinitiu, el 
relatiu que és l’objecte directe de l’in-
finitiu comprar. I és per aquest ma-
teix motiu que “No tinc res que dir” 
l’hem de continuar canviant sempre 
per “No tinc res a dir”.✒
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Els hereus de la terra 
IILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €          1/11 
 
[ 2 ] Et donaré tot això 
DOLORES REDONDO 

Columna 
640 pàgines i 21,90 €             -/1 
 
[ 3 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €            4/8 
 
[ 4 ] Un secret de l’Empordà 
IMMA TUBELLA 

Columna 
224 pàgines i 18,50 €          5/10 
 
[ 5 ] Wonder 
R.J. PALACIO 

La Campana 
420 pàgines i 14 €             2/216

[ 1 ] Els secrets que mai... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

386 pàgines i 15,90 €             1/4 
 
[ 2 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         3/55 
 
[ 3 ] L’amor et farà... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

296 pàgines i 18,90 €            4/7 
 
[ 4 ] 14. L’autobiografia 
JOHANN CRUYFF 
Columna 

224 pàgines i 19,90 €            7/6 
 
[ 5 ] Homo Deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

576 pàgines i 23,90 €           2/6
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €            1/2 
 
[ 2 ] Pasa la noche conmigo 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

480 pàgines i 15,90 €             -/1 
 
[ 3 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €          3/11 
 
[ 4 ] Falco 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

296 pàgines i 19,90 €            2/4 
 
[ 5 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         5/10

[ 1 ] Los secretos que... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

384 pàgines i 15,90 €             1/4 
 
[ 2 ] ¡De rodillas, Monzón! 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 

420 pàgines i 18,90 €             -/4 
 
[ 3 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

308 pàgines i 14,90 €         2/62 
 
[ 4] Ser feliz no es caro 
MIGUEL ÁNGEL REVILLA 
Espasa Calpe 

304 pàgines i 19,90 €            7/7 
 
[ 5 ] 14. La autobiografía 
JOHANN CRUYFF 
Planeta 

336 pàgines i 19,90 €            6/6


