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Ramon Llull és un home genial 
del seu temps, un franciscà de 
l’intel·lecte, un home d’acció 

i una màquina de pensar (no us per-
deu l’exposició que el CCCB inaugu-
ra dimecres), un ésser estranya-
ment lliure i alhora esclau de la seva 
fe. Avui ens costa entendre les seves 
passions i raons, la seva fe científica 
i la seva ciència al servei de la fe. Tot 
en ell gira al voltant de Déu, l’Amat. 
En el nostre món secularitzat i des-
cregut, Llull és una fantàstica rare-
sa. Al segle XIII devia ser una rare-
sa excitant en la seva obsessiva pre-
tensió d’explicar Déu des de la raó 
i des de l’amor, com un tot unitari, 
en què ciència i religió anaven de 
bracet, indestriables, cosa que l’en-
frontava als averroistes que domi-
naven la Sorbona de París. 

El seu privilegiat cervell batega-
va, el seu cor pensava. Tot el seu és-
ser estava radicalment entregat a la 
causa de convertir infidels a la fe, no 
amb l’espasa, com s’estilava, sinó 
amb el poder de la paraula, de la 
ment. I la seva paraula era i és en-
cara abassegadora, torrencial, mul-
tilingüe, inesgotable. És un creador 
de llengua i, a través d’ella, en el seu 
afany de lloar i justificar el Creador 
per tots els camins imaginables, 
crea un món de lletres i signes, de 
poesia i càlculs, el peculiar univers 
lul·lià que ha perviscut segles. 

Dins l’Any Llull ens arriba ara 
una mostra d’aquest univers, la no-
vel·la Accidents d’amor (ed. Barci-
no/Fundació Carulla), en versió en 
català actual de Pere Antoni Pons. 

Inspirada en els textos de cavalle-
ries, narra la mort d’un Amic per 
amor a l’Amat: un creient mor per 
Déu, s’hi lliura en cos i ànima, in-
condicionalment. Però, així i tot, la 
mort per amor se li resisteix. A tots 
se’ns resisteix, oi? 

L’Amic, malalt d’amor per Déu, 
crida un metge perquè el guareixi, 
però les cures no fan sinó augmen-
tar-li l’amor per l’Amat. Llavors 
fuig, del metge i d’un amor que l’es-
panta, de tan intens i mortal. Cap-

turat i empresonat, és jutjat –Llull 
no s’estalvia de dir-nos que en 
aquest tràngol “va trobar molts jut-
ges i advocats deshonestos”– i con-
demnat a morir per amor a Déu, pe-
rò abans fa testament davant nota-
ri (detall molt català), en què llega a 
uns pescadors la por que té del seu 
Amat a causa dels pecats amb què 
l’ha ofès. Ens llega, doncs, la 
por/amor a Déu. Un llegat ambiva-
lent amb el qual hem conviscut du-
rant segles. 

La narració, que forma part del 
llibre L’arbre de la filosofia d’amor, 
inicialment es titulava De les fulles 
d’amor però el 1935 Salvador Gal-
més la va rebatejar Accidents 
d’amor a partir d’una expressió que 
el mateix Llull fa servir en presen-
tar la història.✒
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Com els museus han 
d’explicar el passat?

Fa poc, corregint una entrevista, 
em vaig trobar la pregunta del 
títol. No és pròpia del català. 

S’hi barreja la influència de l’anglès i 
la vaga i falsa idea que l’ordre natural 
(i millor) sempre és subjecte-verb. 
Però una bona intuïció ja ens diu que 
en català sempre diríem “Com han 
d’explicar el passat els museus?” 

La posició del subjecte en les pre-
guntes és una font de dubtes i incor-
reccions. N’és un cas emblemàtic el 
calcat i interferit “Creu vostè que...?” 
en comptes del genuí “(Vostè) creu 
que...?” L’ordre subjecte-verb, en 
català, és el més propi de les inter-
rogatives totals (“¿Els museus han 
d’explicar el passat?”). Però en les 
parcials –les encapçalades per un 
mot interrogatiu (què, com, on,  etc.)– 
el subjecte només precedeix el verb 
si és el mateix mot interrogatiu. 

Podem dir “Qui ha dit això?” però no 
podem dir “Què la Maria ha dit?” 

No és un error gens habitual i 
per això els manuals no en parlen. 
Però la feina de lingüista –conèixer 
l’estructura de la llengua– obliga a 
explicar per què no ho podem dir, 
com és que en anglès poden dir 
“What does Mary say?” i en català 
no podem dir “Què la Maria diu?” 

La hipòtesi més interessant és 
que, mentre que la posició de base 
del subjecte en anglès és preverbal, 
en català –contra el que afirma la 

gramàtica tradicional– és postverbal, 
i cap sintagma postverbal es pot 
avançar per situar-se entre el mot 
interrogatiu i el verb. No podem dir 
“Què la Maria diu?” com no podem 
dir “Què a la Maria (li) has dit?” I a 
les frases “(A) la Maria no l’he vist” 
i “La Maria no ho ha vist” les dues 
Maries han sigut avançades.   

Confirmaria aquesta hipòtesi el 
fet que puguem dir “Vénen turistes” 
però no pas “Turistes vénen” sinó 
“(De) turistes en vénen” (alguns 
dialectes no diuen el de). Que sigui el 
subjecte preverbal (no el postverbal) 
el que genera aquí un pronom feble 
deixa clar quin s’ha mogut. Com que 
el subjecte sol ser informació cone-
guda de la qual es diu (es predica) 
alguna cosa, sovint va al davant 
(s’avança), i això ens pot haver dut 
a creure que és preverbal de base.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El llibre dels Baltimore 
JJOËL DICKER 
La Campana 

720 pàgines i 21,90 €            1/6 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             4/197 
 
[ 3 ] Manual per a dones... 
LUCIA BERLIN 
L’Altra 

488 pàgines i 20,90 €         2/17 
 
[ 4 ] El noi de la casa... 
JOHN BOYNE 
Empúries 

248 pàgines i 14,50 €           -/14 
 
[ 5 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

464 pàgines i 19,50 €         7/57

[ 1 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         1/36 
 
[ 2 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                2/30 
 
[ 3 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €           7/85 
 
[ 4 ] Suc verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          6/75 
 
[ 5 ] Amb uns altres ulls 
BETSABÉ GARCIA 
Roca 

320 pàgines i 19,90 €            5/3
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

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

488 pàgines i 21,90 €            1/6 
 
[ 2 ] Yo antes de ti 
JOJO MOYES 
Suma de letras 

496 pàgines i 19,90 €          -/39 
 
[ 3 ] El día que el cielo... 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

416 pàgines i 15,90 €             3/5 
 
[ 4 ] Manual para mujeres... 
LUCIA BERLIN 
Alfaguara 

400 pàgines i 20,90 €        6/16 
 
[ 5 ] La viuda 
FIONA BARTON 
Planeta 

520 pàgines i 19,50 €            9/5

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         1/43 
 
[ 2 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         2/159 
 
[ 3 ] Instrumental 
JAMES RHODES 
Blackie Books 

288 pàgines i 19,90 €         3/34 
 
[ 4] X 
RISTO MEJIDE 
Espasa 

400 pàgines i 19,90 €         7/13 
 
[ 5 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
DeBolsillo 

320 pàgines i 6,95 €              4/8


