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DISSABTE, 28 DE MAIG DEL 2016 ara   

Els llibres que neixen de la 
premsa, caduca per definició, 
no tenen bona fama. Algú pot 

pensar que són un subproducte, un 
refregit. ¿Però qui no ha gaudit d’un 
refregit d’aquella verdura del migdia 
que, passada per la paella, de cop ens 
alegra el sopar? Doncs de la matei-
xa manera es dóna el fet meravellós 
que uns articles esparsos, circums-
tancials, agrupats en un volum, re-
pensats i reordenats, agafen un nou 
gust i tot el seu sentit. Aquest és el 
cas fantàstic de La voluntat de com-
prendre (Arcàdia), de Xavier Antich. 
Té alguna cosa de màgic que de les 
pàgines de l’ARA n’hagi sortit una 
obra tan penetrant i delicada, un re-
fregit tan saborós, tan sucós de pre-
guntes i intuïcions, de dubtes aclari-
dors, de mitges veritats eternes. 

Uns suposats exercicis de filoso-
fia en minúscula publicats a peu 
d’actualitat durant dos anys cada 
diumenge, de cop, trenats 
els uns amb els altres, 
agafen una indiscuti-
ble dimensió assa-
gística, com un tot 
coherent sobre 
l’exercici de la me-
mòria, sobre la re-
lació entre el jo in-
dividual i el nosal-
tres, sobre les idees 
en la política, sobre la 
mirada feta pensament i 
sobre la moral de les paraules. 
Xavier Antich ens fa pensar i sentir 
alhora. Seduït per l’art i la filosofia, 
lector apassionat i observador sen-

sible, és fàcil caure en el poder de se-
ducció de la seva paraula precisa i 
punyent, sempre atent als proble-
mes del present, a la nostra més im-
mediata realitat. ¿No és això el que 
demanem d’un filòsof, que il·lumini 
la nostra vida absurda? 

Per entendre millor què 
fem en aquest món, Xavier 

Antich ens aporta la seva 
voluntat de compren-

dre. I la seva voluntat 
esdevé la nostra. No 
dic les idees, sinó la 
voluntat. Perquè més 
enllà del què, és molt 

important el com: com 
pensa, com escriu, com 

llegeix, com mira, com 
qüestiona. “No podem deixar 

que el món faci de nosaltres allò 
que nosaltres no volem ser”, diu de 
la mà de Sartre. Ens invita, doncs, a 
ser nosaltres mateixos, sense por a 

descobrir el que no ens agrada. I a 
ser-ho cada dia, perquè la filosofia 
l’entén com els antics, com l’hàbit de 
“preguntar-se pels misteris de la vi-
da quotidiana”. Ens recorda, a més, 
que sobretot “som els nostres actes” 
i que podem aspirar a fer el bé o po-
dem anar fent la viu-viu. Com deia 
Sèneca: “La major part de la nostra 
vida ens passa no fent el mal, ni fent 
el bé, sinó fent una altra cosa”. I 
atenció, res del que fem (o deixem de 
fer) ni tampoc del que simplement 
veiem (quanta crueltat circula per 
les xarxes) ens deixa indemnes. Ja 
ens ho va advertir Diderot: el perill 
de la barbàrie sempre està latent. 

La lectura d’aquest llibre és, com 
el mateix autor reclama referint-se 
a tota bona lectura, “un acte crea-
tiu que mobilitza totes les nostres 
facultats, de la visió a la imaginació 
o la memòria, i per descomptat, la 
intel·ligència”.✒

Aquest és  
un llibre  
important 

XAVIER BERTRAL

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

“No fa més que insultar”, 
“Només fa que insultar”

Em pregunta un lector quina de 
les dues frases del títol és més 
correcta. El primer que em diu 

la intuïció és que són dues frases pos-
sibles i genuïnes en català i d’un sen-
tit equivalent. Però als diccionaris de 
l’Optimot i a la Bíblia interconfessi-
onal –els dos grans corpus de català 
correcte amb un bon cercador– hi 
trobo alguns només fa seguits d’un 
nom (“Aquest nen només fa entre-
maliadures”) però cap només fa que 
seguit d’un infinitiu. Per contra, sí 
que hi trobo bastants exemples de 
no fa més que + infinitiu (“No fa més 
que tramar maldats”). 

En un intent d’aclarir-ho busco 
si en castellà també conviuen “No 
hace más que insultar” i “Solo hace 
que insultar” i descobreixo a Fundéu 
que solo hace que + infinitiu es con-
sidera una construcció inadequada 

que cal substituir per no hace más 
que, no hace sino o no hace otra co-
sa que + infinitiu. Però descobreixo 
una cosa més interessant: que la 
construcció incorrecta és un calc 
del català que apareix en mitjans en 
castellà de zones catalanoparlants. 

Tot plegat em fa pensar que el 
més probable, com diu al seu blog 
el filòleg Joan Calsapeu, és que la se-
gona frase –la de només fa que– pro-
vingui de la primera –de no fa més 
que– per un simple canvi d’ordre. 
Cal tenir present que l’adverbi només, 

com apunta Ruaix, és un terme de 
creació relativament recent: neix 
d’aglutinar no i més, i no el comen-
cem a trobar escrit junt fins al XIX.  

Perdent temps al corpus textual 
de l’IEC –amb un pèssim cercador– 
trobo un munt d’exemples de només 
fa que + infinitiu d’escriptors de 
prestigi del segle XX, començant 
per un poema de J.M. de Sagarra del 
1916 i incloent-hi el famós manifest 
d’Els Marges del 1979. I concloc que 
som davant d’una forma a què la 
llengua ha arribat tota sola, que és 
específica del català i que la gran 
majoria de parlants entenen i fan 
servir. No em sembla, doncs, que hi 
hagi cap motiu per condemnar-la o 
menystenir-la, tret que considerem 
que una llengua no té dret a canviar, 
transformar-se i evolucionar guia-
da pel seu propi geni.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

TOTA LLENGUA TÉ 
DRET A CANVIAR, 
TRANSFORMAR-SE I 
EVOLUCIONAR GUIADA 
PEL SEU PROPI GENI

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La vida sense la Sara... 
PPEP PUIG 
Proa 

256 pàgines i 20 €                -/15 
 
[ 2 ] La filla del capità Groc 
VÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €          1/12 
 
[ 3 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €          3/51 
 
[ 4 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €               -/191 
 
[ 5 ] Tot això ho faig... 
EMPAR MOLINER 

Proa 
208 pàgines i 19 €                2/13

[ 1 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                 1/24 
 
[ 2 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         2/30 
 
[ 3 ] Els ponts trencats 
MANUEL MILIÁN MESTRE 
Pòrtic 

450 pàgines i 22,50 €         -/20 
 
[ 4 ] Els Güell 
ANDREU FARRÀS 
Edicions 62 

320 pàgines i 20,90 €            -/2 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €           6/79

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €          1/51 
 
[ 2 ] Cinco esquinas 
MARIO VARGAS LLOSA 
Alfaguara 

272 pàgines i 20,90 €          -/12 
 
[ 3 ] Camille 
PIERRE LEMAITRE 
Alfaguara 

320 pàgines i 18,90 €             -/3 
 
[ 4 ] X de rayos X 
SUE GRAFTON 
Tusquets 

480 pàgines i 20 €               10/3 
 
[ 5 ] Sin límites 
JUSSI ADLER-OLSEN 
Maeva 

600 pàgines i 20 €                  -/3

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €          1/37 
 
[ 2 ] X 
RISTO MEJIDE 
Espasa 

400 pàgines i 19,90 €            4/7 
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,90 €         3/153 
 
[ 4] Instrumental 
JAMES RHODES 
Blackie Books 

288 pàgines i 19,90 €         2/28 
 
[ 5 ] Ser feliz en Alaska 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 

352 pàgines i 16,90 €          7/12

 
Amb l’ARA 

El cap de setma-
na que ve el diari 

ofereix el llibre 
de Xavier Antich  

‘La voluntat de 
comprendre’


