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Amb el pas dels anys, un té la 
sensació que Martí Domín-
guez (Madrid, 1966) pot es-

criure el que vulgui. No només és 
un científic que fa novel·les, és 
també un novel·lista que s’atre-
veix amb tot. Aquest estiu vaig re-
cuperar l’obra amb què es va do-
nar a conèixer fa vint anys, Les 
confidències del comte de Buffon 
(3i4), un llibre que hauria de con-
vertir-se en un clàssic de les nos-
tres lletres. Ja els agradaria a mol-
tes literatures tenir una aproxi-
mació novel·lesca tan suggerent a 
la Il·lustració francesa. O ja els 
agradaria disposar d’un assaig 
com El somni de Lucreci (Proa), un 
apassionant viatge per dos mil 
anys d’evolució de les intuïcions 
filosòfico-naturalistes. 

Però tornem a la novel·la. Si dei-
xem a part el refinament intel·lec-
tual i estètic, el verí humà que el 
naturalista Buffon descobreix a la 
cort de Versalles té poc a envejar 
a les intrigues mundanes i llibres-
ques de la València d’aquest se-
gle XXI en què ara ens submergeix 
L’assassí que estimava els llibres 
(Proa), l’última ficció de Martí Do-
mínguez, una investigació policial 
ambientada a la València actual 
–bé, la del PP, encara–, amb espe-
cial protagonisme del món univer-
sitari i erudit, despullat amb iro-
nia. L’autor, esclar, sap del que 
parla. I a fe que s’ho deu haver pas-
sat bé escrivint aquesta novel·la. 

Els vells comunistes i els nous 
esnobs esquerranosos hi surten 

ben retratats, com també certa 
burgesia encartonada, recalci-
trant i amb ínfules, o directament 
nou-rica. El fris social és implaca-
ble amb uns i altres, com també 
amb el tòpic del policia antiin-
tel·lectual. 

El cas és que, en un país en què 
llegeixen quatre gats endogàmics i 

barallats entre ells, es produeix 
una cadena d’assassinats amb un 
lligam literari a partir d’un títol 
que alguns diuen conèixer: L’as-
sassinat entès com una de les belles 
arts, de Thomas de Quincey. Les 
punyalades entre crítics, traduc-
tors, autors i editors resulten per a 
l’inspector Tena tant o més indes-
xifrables que les reals. I el que aca-
ba unint els personatges per sobre 
de classes, edats, cultura i profes-
sió és el que serveix per superar to-
tes les diferències: el sexe. 

Les picades d’ullet literàries i 
periodístiques amaneixen una tra-
ma ja per si sola trepidant. Sense 
esmentar-lo, hi ha una referència 
a l’exarticulista de l’Avui Salvador 
Sostres, “masclista, dretà i reacci-
onari” a qui “llegim per morbosi-
tat, no perquè ens agradi”. L’aju-
dant del comissari Tena acaba de-
manant en una llibreria un conte 
de “Quimonzó”. I un comissari 
vingut de Madrid, Alcácer, una mi-
ca llegit, demostra certs coneixe-
ments i s’atreveix fins i tot a pon-
tificar: “Tampoc estaria malament 
que fera un colp d’ull a les novel·les 
de Lorenzo Silva i Andrés Trapi-
ello. Sincerament, crec que són 
dues mediocritats! I a més Trapi-
ello es permet de dir que el llibre 
de De Quincey és fluix!” 

En fi, després de la magnífica 
La sega (Proa), sobre la repressió 
rural de la primera postguerra, 
Domínguez ens sorprèn de nou, 
ara amb una d’assassinats, llibres 
i sexe.✒

ELS LLETRAFERITS 
SÓN QUATRE GATS...  
I ES MATEN! MARTÍ 
DOMÍNGUEZ N’HA 
ESCRIT UNA NOVEL·LA

Sexe, llibres i 
assassinats a la 
València ‘pepera’

CÈLIA ATSET

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Els deu candidats a 
neologisme del 2017

De l’1 al 31 de desembre l’Obser-
vatori de Neologia i l’IEC ens 
conviden a votar el neologis-

me del 2017. Ens deixen triar (ho po-
deu fer a www.neologisme.cat) entre 
les següents deu opcions: cassolada, 
feminicidi, fer pinya, gentrificació, 
hiperventilar, judicialitzar, micro-
masclisme, sobiranisme, transgènere 
i turismofòbia. La paraula que obtin-
gui més vots serà candidata a entrar 
al diccionari normatiu (DIEC). 

Són termes lligats a l’actualitat que 
els mitjans fem anar a tort i a dret. 
Que no siguin al DIEC –cal deixar-
ho clar– no els fa menys correctes, 
adequats i necessaris. Els diccionaris 
normatius només recullen el nucli 
més assentat del lèxic total d’una 
llengua, i el fet que no hi trobem una 
paraula no sempre vol dir que sigui 
un neologisme: pot ser un descuit.  

És el cas de l’expressió fer pinya, 
que almenys com a terme casteller té 
una llarga tradició. El Termcat, el 
centre que normalitza neologismes, 
la recull només en aquest sentit i no 
en el figurat de sumar esforços per 
assolir una fita o plantar cara a l’ad-
versari, tot i que només aquest segon 
sentit –una bona alternativa a tancar 
files– és pròpiament un neologisme. 

Passa una cosa semblant amb el 
verb hiperventilar. Ens proposen el 
sentit literal d’augmentar en excés la 
freqüència i intensitat respiratòria, 

però l’ús realment nou i candent és 
el que defineix com a hiperventilat 
l’independentista que vol la inde-
pendència ara i com sigui. (I en sen-
tit més ampli, l’exaltat ideològic.) 

Entre els deu candidats hi ha 
molts compostos o derivats. Seria el 
cas del feminicidi (assassinar una 
dona pel fet de ser dona), micromas-
clisme (masclisme normalitzat so-
cialment) i transgènere (persona 
que no se sent del gènere que se li ha 
atribuït socialment), o de termes 
tan transparents com sobiranisme, 
judicialitzar o turismofòbia. 

Finalment, tenim l’adaptació 
morfològica d’un anglicisme, gen-
trificació, i una nova accepció per a 
cassolada, que ara –a més del men-
jar cuinat de cop en una cassola– 
també seria una forma de protesta 
molt habitual últimament.✒
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NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

QUE NO SIGUIN AL 
DICCIONARI NORMATIU 
NO ELS FA MENYS 
CORRECTES, ADEQUATS 
I NECESSARIS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Columna 
608 pàgines, 22,50 €            2/8 
 
[ 2 ] Fer-se totes les  
il·lusions possibles 
JOSEP PLA Destino 
258 pàgines, 20,90 €              -/1 
 
[ 3 ] El noi del Maravillas 
LLUÍS LLACH 
Empúries 
512 pàgines, 21,50 €              1/3 
 
[ 4 ] El llibre de La Marató: 
malalties infeccioses 
DIVERSOS AUTORS Columna 
224 pàgines, 10 €                   4/3 
 
[ 5 ] La mort i la primavera 
MERCÈ RODOREDA 
Club Editor 
448 pàgines, 24,95 €             3/3

[ 1 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 
296 pàgines, 17,90 €              1/9 
 
[ 2 ] El que la terra  
m’ha donat 
LLUÍS FOIX Columna 
224 pàgines, 19,90 €             2/4   
 
[ 3 ] Cartes a Mahalta 
MÀRIUS TORRES I MERCÈ FIGUERAS  
Club Editor 
320 pàgines, 22,95 €            8/6   
  
[ 4 ] Nova il·lustració  
radical 
MARINA GARCÉS Anagrama 
80 pàgines, 7,90 €                  5/6  
 
[ 5 ]  Summits of my life 
KILIAN JORNET  
Ara Llibres 
208 pàgines, 25 €                    -/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 
640 pàgines, 22,50 €             1/8 
 
[ 2 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 €             2/4 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 €         6/64 
 
[ 4 ] Una columna de fuego 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
944 pàgines, 22,90 €           4/11 
 
[ 5 ] Yo soy Eric Zimmerman 
MEGAN MAXWELL  
Planeta 
544 pàgines, 15,90 €             3/6

[ 1 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 €             3/9  
 
[ 2 ] Fugas 
JAMES RHODES 
Blackie Books 
280 pàgines, 19,90 €              1/2 
 
[ 3 ] La vida secreta  
de los árboles 
PETER WOHLLEBEN Obelisco 
224 pàgines, 12 €                  -/86  
 
[4] Cree en ti 
RUT NIEVES 
Planeta 
256 pàgines, 20,90 €          2/13  
 
[ 5 ] Clásicos para la vida 
NUCCIO ORDINE  
Acantilado 
178 pàgines, 12 €                    4/6 


