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DISSABTE, 5 DE MARÇ DEL 2016 ara   

Lluís Juste de Nin, dibuixant (va 
fer la Norma, ¿algú la recor-
da?) i excreatiu de moda 

(Armand Basi), va portar-
me fa uns dies al diari la 
seva nova novel·la grà-
fica i biogràfica, di-
buixada i escrita per 
ell, dedicada al cosí 
del seu avi matern, 
Andreu Nin, el líder 
del POUM assassi-
nat per ordres de 
Moscou en plena 
Guerra Civil Espanyo-
la, el 1937. Publicat per 
Edicions de Ponent, li ha 
comportat “deu mesos de 
dedicació absoluta”. Ha contac-
tat amb diferents descendents de 
Nin repartits pel món. S’hi ha impli-
cat emocionalment. I ha comptat 
amb l’assessorament històric de Pe-
lai Pagès i l’ajut de Dolors Genovès, 
autora del documental de TV3 Ope-
ració Nikolai. 

L’encapçala amb una cita d’Al-
bert Camus que, des del punt de vis-
ta ideològic, ho diu tot: “L’assassi-
nat de Nin assenyala un viratge en 
la tragèdia del segle XX, un segle 
que fou, cal recordar-ho, el de la re-
volució traïda”. L’obra és una bio-
grafia no cronològica, que comença 
amb la tràgica mort i després, amb 
flash-back, reconstrueix la vida de 
Nin des de la infància al Vendrell, 
on el pare de Nin, fuster i director 
de la La Lira Vendrellenca, era amic 
íntim del també vendrellenc Pau 
Casals, fins als darrers dies a Nova 

York de la seva vídua, l’exballarina 
del Bolxoi Olga Tareeva Paulova, 
les despulles de la qual reposen des 
del 2011 a la vila natal de Nin, a l’es-
pera que un dia es trobi el seu cos i 
puguin finalment reunir-se. 

El llibre conté algunes troballes i 
penetra sobretot en la intimitat del 
personatge. Nin va tenir dues famí-
lies. La primera, fruit de la precoç 
relació amb Maria Andreu, mestra 
com ell a l’Escola Horaciana de Pau 
Vila i onze anys més gran que ell. Als 
21 anys Nin ja era pare. Del 1915 al 
1917 va viure a Egipte, sol. En tor-
nar, i abans de marxar a Rússia per 
viure el canvi revolucionari, va te-
nir-ne un altre, de fill. A Moscou va 
iniciar una nova vida en tots els sen-

tits, també en el personal amb Ol-
ga Tareeva, amb qui inicialment 

van tenir tres bessones 
–n’acabaria sobrevivint 

només una, la Ira– i 
després una altra ne-

na, la Nora. La Ira 
va acabar casant-
se amb un guarda-
espatlles nord-
americà de Trots-
ki a qui va conèi-

xer a Coyoacán, 
Mèxic, a la casa on 

el bolxevic rus va ser 
assassinat per Ramon 

Mercader. I la Nora, 
amb un exiliat espanyol, 

Joaquín Ortiz, amb qui acaba-
ria a Roma, on ella encara viu, ja 

molt gran. 
Polític, periodista, traductor al 

català dels grans clàssics russos, a 
Rússia Nin va ser una peça clau en-
mig de les lluites pel poder que aca-
barien amb Stalin com a sanguina-
ri tsar roig. Proper a Trotski, amb 
qui tanmateix guardava discrepàn-
cies (entre altres coses sobre la 
qüestió catalana), fins a la seva ex-
pulsió de Rússia el 1930 Nin va ser, 
a més d’una mena d’ambaixador ca-
talà (va rebre Macià, Pla o Xammar), 
un alt dirigent sindical. Va tornar a 
Catalunya envoltat d’una certa au-
ra, però també assenyalat com a 
enemic per l’estalinisme. Ho acaba-
ria pagant amb la vida. I malaurada-
ment també amb la desmemòria. 
Fins al 2013 no se li va dedicar un 
homenatge oficial, al Parlament.✒

Andreu Nin, 
intimitats del 
revolucionari traït

LLUÍS JUSTE DE NIN

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Tot això ho faig... 
EEMPAR MOLINER 
Proa 

208 pàgines i 19 €                  4/2 
 
[ 2 ] L’amor fora de mapa 
ROC CASAGRAN 

Sembra llibres 
216 pàgines i 19 €                    -/2 
 
[ 3 ] Aquella porta giratòria 
LLUÍS FOIX 
Destino 

248 pàgines i 20 €                  1/4 
 
[ 4 ] Wonder 
R. J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             6/178 
 
[ 5 ] L’amiga genial 
ELENA FERRANTE 
La Campana 

512 pàgines i 24,90 €          2/12

[ 1 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                   3/4 
 
[ 2 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          7/57 
 
[ 3 ] La resistència íntima 
JOSEP MARIA ESQUIROL 
Quaderns Crema 

174 pàgines i 14 €              10/51 
 
[ 4 ] Els ponts trencats 
MANUEL MILIÁN MESTRE 
Pòrtic 

588 pàgines i 22,50 €           8/8 
 
[ 5 ] Superfoods 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

220 pàgines i 17,90 €            6/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La legión perdida 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 

1.200 pàgines i 22,90 €         -/1 
 
[ 2 ] Historia de un canalla 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 

880 pàgines i 22,90 €            1/4 
 
[ 3 ] Hombres desnudos 
ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT 
Planeta 

480 pàgines i 21,90 €          3/17 
 
[ 4 ] Oye, morena... 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

554 pàgines i 15,90 €             -/3 
 
[ 5 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

500 pàgines i 19,50 €         2/39

[ 1 ] El nombre de Dios es... 
PAPA FRANCISCO 
Planeta 

150 pàgines i 17,90 €             1/6 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         3/25 
 
[ 3 ] La nueva educación 
CÉSAR BONA 
Plaza & Janés 

300 pàgines i 17,90 €            1/6 
 
[ 4] Instrumental 
JAMES RHODES 
Planeta 

288 pàgines i 19,90 €          2/16 
 
[ 5 ] El viaje de tu vida 
ANDRÉS PASCUAL 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 17,90 €             -/2

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

La importància  
d’una coma 

Aprincipis dels 80, després que 
em passés mitja hora discu-
tint-li una coma al professor 

d’estudis literaris, una noia de clas-
se, trobant-me un cert aire de semi-
narista, em va treure el malnom de 
Mossèn Comes. Era un motiu molt 
encertat perquè, en efecte, la puntua-
ció en general i les comes en particu-
lar m’han apassionat des de ben jove.  

Moltes persones gestionen mala-
ment les seves comes perquè tenen 
al cap receptes escolars que haurí-
em de desterrar. Com que els han 
dit que la coma indica una petita 
pausa –ho diuen tots els dicciona-
ris–, marquen amb coma totes les 
pauses. Sembla que s’hagin cregut 
que el lector només respirarà quan 
en trobi una. 

Però per llegir bé un text, per en-
certar les pauses i l’entonació, n’hi ha 

prou tenint clar com s’estructura. 
Les comes més interessants (també 
n’hi ha d’opcionals i de convencio-
nals) són les que ens hi ajuden. Com 
menys n’hi hagi més valor informa-
tiu tindran. Si l’estructura del text és 
clara i previsible, la coma sobra. En 
canvi, si és ambigua o molt comple-
xa, pot ser crucial perquè digui el 
que hem pretès que digués, o perquè 
l’entenguem a la primera i no des-
prés d’un exercici d’hermenèutica. 

Un bon exemple d’això és que no-
més hem de posar una coma entre 

subjecte i predicat (tot i la pausa) 
quan el subjecte és llarg i complex.  

Una coma mal posada –i se sol 
pecar per excés– crea una  distorsió 
indesitjada i pot destruir la màgia 
d’un relat. Com a deures de cap de 
setmana us proposo que trobeu la 
coma sobrera en la part final del mi-
croconte que ens va regalar l’Empar 
Moliner a la contra del 9 de febrer.    

“Ella s’ha posat vermella per la 
manera, tan desvalguda i plena de 
confiança, tan provocativa, sense vo-
ler, que ell ha fet servir per dir el seu 
nom. Ara, després d’aquest «Ostres, 
Sílvia...», ja tot és possible. Tornaran 
junts al cotxe, es posaran roba seca, 
però ella ja no es canviarà, polida i 
asexuada com ha fet al matí, abans 
de córrer. Ell ha dit: «Ostres, Sílvia...» 
I ara ella el veu per primer cop. El 
considera. El troba sexi. El vol”.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

UNA COMA MAL POSADA 
POT CREAR UNA 
DISTORSIÓ EN LA 
LECTURA I DESTRUIR 
LA MÀGIA D’UN RELAT


