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La revista literària Eñe ha trans-
format la seva capçalera en 
Enye per dedicar el seu darrer 

número a Catalunya. “El millor de 
ser diferents és que som massa 
iguals”, proclama l’editorial. Han 
agafat autors espanyols que han vis-
cut o han tingut relació amb Catalu-
nya (Ignacio Martínez de Pisón, 
Eduardo Mendicutti, Lorenzo Sil-
va, Luis García Montero, José Ma-
nuel Caballero Bonald, Sergio del 
Molino) i autors catalans (Laura 
Freixas, Pere Gimferrer, Sergi Pà-
mies, Carme Riera, Miquel de Palol, 
Jenn Díaz, i també la cineasta Isa-
bel Coixet). Menys Díaz i Del Moli-
no, tots tenen més de 50 anys, la 
majoria força més. N’ha sortit un 
volum bilingüe nostàlgic, memori-
alístic. Hi ha una frase de Gimferrer, 
del llibre Marinejant, que ell mateix 
cita, que resumeix bé l’esperit de 
tots plegats: “He fet del meu pre-
sent el meu passat, he fet del meu 
passat el meu present”. I això tam-
bé ho aplica al moment polític: “Les 
afirmacions de catalanisme més 
maximalista són tan poc noves que 
ja es donaven al segle XIX. I el ma-
teix es podria dir de les afirmacions 
contràries al catalanisme”. 

Carme Riera ens ho diu amb un 
poema inèdit: “Tot l’enyor d’allò que 
no he viscut/ Em compareix en for-
ma de record”. García Montero re-
corda la seva infància en la Barcelo-
na derrotada de la postguerra i les 
converses d’anys després sobre po-
lítica i literatura amb Barral, José 
Agustín Goytisolo, Castellet i Mon-

talbán. Per cert, de Barral, Caballe-
ro Bonald en fa un retrat de les màs-
cares, dels diversos Barral units en el 
“tossut esperó de l’autodestrucció”, 
és a dir, de l’alcohol.  

A través del record de la seva ma-
re, Teresa Pàmies, Pàmies furga en 
la relació entre “el dolor biogràfic i 
la creativitat literària”. I Laura Frei-
xas, a través del 
pare, ens conta 
la seva descober-
ta de la literatura 
catalana i, en es-
pecial, de Josep 
Pla: “La catalana 
és una gran lite-
ratura, amb auto-
res i autors admi-
rables. Però entre 
ells, per mi Pla té 
un lloc a part. Per-
què llegir-lo, con-
versar-hi –o a ve-
gades discutir-hi 
acaloradament– 
dins meu és com 
seguir parlant amb 
el meu pare, ara 
que el meu pare ha 
mort”. 

De Palol ha reunit alguns aforis-
mes, entre ells aquest: “La ineptitud, 
la rudesa i la mesquinesa dels caste-
llans és el millor argument a favor de 
la independència de Catalunya. Les 
dels catalans és el millor argument en 
contra”. I en clau autobiogràfica: 
“Vaig ser un nen sol, entremig hauré 
fotut alguns claus, i al final seré un vell 
sol”. I Mendicutti conta aventures 

eròtiques en una Catalunya que veu 
com un “territori audaç, desimbolt, 
culte, elegant, intel·ligent, escumós”. 
En concret, declara el seu amor de 
“noi espanyol i culturalment desma-
negat de províncies” per “les triful-
gues catalanes, fosques i excitants de 
Jean Genet a Diari del lladre, els po-

emes malenconiosos 
de Gil de Biedma, la 
noblesa esmunye-
dissa de Juan Goyti-
solo, els sobresalts 
hormonals i senti-
mentals i les festes 
literàries i les que 
no de Terenci 
Moix”. 

Després de re-
passar la seva bio-
grafia catalana, 
Lorenzo Silva ano-
ta des de Madrid 
“els trasbalsos i els 
exabruptes que 
enfosqueixen el 
present [de Cata-
lunya] des de fora 
i des de dins”. I, 
en fi, el trasbals 

de Martínez de Pisón és un altre: el 
record de l’amic Chusé Izuel, que un 
dia preolímpic es va tirar des d’un 
balcó de l’Eixample. 

Ara que la distància s’ha fet tan 
gran, ara que, com diu Sergio del Mo-
lino, a Espanya “el calendari sembla 
anar enrere”, té un cert mèrit aques-
ta Catalunya amb enye madrilenya, 
ni que sigui com a gest nostàlgic del 
que hauria pogut ser.✒

Una Catalunya amb 
‘enye’ madrilenya
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¿Podem dir que el Brexit 
ens ha deixat freds?

Certes paraules i expressions 
tenen la capacitat d’expressar 
sentits gairebé antònims i són, 

per tant, una potencial font de des-
concerts i confusions. Ara bé, per 
evidents raons comunicatives –per 
evitar aquestes confusions–, són 
sentits que no solen conviure en els 
mateixos àmbits d’ús. En alguns ca-
sos és el context el que deixa clar el 
sentit i, en d’altres, un dels sentits 
està sent derrotat en l’ús per l’altre, 
de manera que és només qüestió de 
temps que l’accepció vençuda acabi 
sent precedida als diccionaris de les  
l’abreviatures ant. o obs. (que volen 
dir emprat antigament i ús obsolet).   

És el cas del substantiu crac i del 
verb enervar. Puyal, entre d’altres, 
ha  aconseguit que al DIEC2, des del 
juliol del 2015, crac signifiqui as 
(“persona que excel·leix”) a més de 

significar “persona d’escassa vàlua”, 
però ha aconseguit més: ara, davant 
l’última accepció, hi ha un ant. 

Aquest ant. potser també el veu-
rem algun dia davant l’accepció 
d’enervar que vol dir “privar de ner-
vi, d’energia”, perquè encara que, 
des del febrer del 2013, la primera 
accepció d’aquest verb al DIEC2 si-
gui “fer posar nerviós”, segurament 
avui la gran majoria dels parlants 
entenen que “Fa una calor que ener-
va” només pot significar que la calor 
irrita (i no pas que ensopeix). 

I a l’altre extrem de la calor tenim 
l’expressió “deixar fred”, que trobo 
al D62 amb el sentit de “no produir 
cap impressió”. No la trobo ni al 
DIEC2 ni al GDLC, però el magnífic 
Diccionari de sinònims de frases fetes 
de Maria Teresa Espinal sí que la re-
cull en dos sentits antònims i, per 
tant, de difícil convivència: el de 
“sorprendre en gran manera” i el de 
“no produir cap impressió”. D’una 
banda, deixar fred seria sinònim de 
deixar d’una peça, deixar amb la bo-
ca oberta o caure com una bomba i, de 
l’altra, de no fer fred ni calor, no li va 
ni li ve o no dir-li res. 

Responent a la pregunta del títol 
diria que, encara que el Brexit hagi 
caigut com una bomba, no podem dir 
que ens deixi freds perquè, en aquest 
cas, és el primer sentit i no el segon el 
que està quedant obsolet.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ELS SENTITS ANTÒNIMS 
D’UN MATEIX MOT O 
EXPRESSIÓ SOLEN 
ACABAR AMB UN DELS 
DOS CAIENT EN DESÚS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El llibre dels Baltimore 
JJOËL DICKER 
La Campana 

720 pàgines i 21,90 €            1/4 
 
[ 2 ] La filla del capità Groc 
VÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €         3/16 
 
[ 3 ] Dóna’t 
ÀNGELS BASSAS 
Edicions 62 

270 pàgines i 17 €                    -/3 
 
[ 4 ] Somnis a mida 
NÚRIA PRADAS 
Columna 

324 pàgines i 19,90 €          9/11 
 
[ 5 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         5/55

[ 1 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                 1/28 
 
[ 2 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         2/34 
 
[ 3 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          3/73 
 
[ 4 ] Els Güell 
ANDREU FARRÀS 
Edicions 62 

320 pàgines i 20,90 €           7/6 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €         10/83

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El libro de los... 
JJOËL DICKER 
Alfaguara 

488 pàgines i 21,90 €            1/4 
 
[ 2 ] El día que el cielo... 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

416 pàgines i 15,90 €             2/3 
 
[ 3 ] Donde los escorpiones 
LORENZO SILVA 
Destino 

320 pàgines i 19 €                  4/3 
 
[ 4 ] Mi isla 
ELISABET BENAVENT 
Suma de Letras 

420 pàgines i 16,90 €            3/3 
 
[ 5 ] La viuda 
FIONA BARTON 
Planeta 

520 pàgines i 19,50 €            6/3

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €          1/41 
 
[ 2 ] Vivir con plenitud... 
JON KABAT-ZINN 
Kairós 

640 pàgines i 29,50 €          -/14 
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         7/157 
 
[ 4] Cambó en Argentina 
BORJA DE RIQUER 
Edhasa 

512 pàgines i 29 €                   -/4 
 
[ 5 ] X 
RISTO MEJIDE 
Espasa 

400 pàgines i 19,90 €          3/11


