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Diuen que l’autèntica pàtria és 
la infantesa. Però, i la joven-
tut? I aquell moment d’alli-

berament quan trenques els lligams 
amb la família i aixeques el vol? I els 
primers grans amics que ho són per 
sempre? I el primer viatge de debò? 
I els primers temptejos de l’amor? A 
la novel·la Els vells amics (Columna, 
2017), Sílvia Soler construeix la pà-
tria juvenil compartida de cinc estu-
diants de belles arts, tres nois i du-
es noies, que traven una densa i du-
radora amistat en un viatge iniciàtic 
a París la primavera del 1989 per 
veure una exposició antològica so-
bre Paul Gauguin. I per si no que-
dava clar que en el seu cas la infan-
tesa no necessàriament és el para-
dís perdut, tres dels cinc arrosse-
guen un trauma infantil. 

La teranyina de relacions entre 
els cinc personatges, en Marc, la Lí-
dia, en Mateu, l’Ada i en Santi, és 
perfecta. Vull dir que és perfecta-
ment versemblant i alhora embulla-
da, com la vida mateixa. És quasi in-
evitable identificar-se amb ells, o 
amb algun d’ells. Les seves esperan-
ces i les seves frustracions reflectei-
xen un món que ens és conegut, una 
música amable que ens sona (The 
Pretenders, Suzanne Vega), una po-
esia que hem llegit (Gil de Biedma), 
un temps que és el nostre, el de la ge-
neració dels nascuts als anys 60. 
Som els que hem pogut progressar, 
estimar, inventar-nos i reinventar-
nos, i que tanmateix no sempre ens 
n’hem sortit. Som la generació post-
Maig del 68, la generació del progrés 

sense fi i massa sovint sense ideo-
logia, la dels que molts cops ens hem 
acabat refugiant en l’èxit personal 
mentre els pares, des del seu vell 
compromís, construïen el país de la 
Transició. 

Sí, a Els vells amics no hi ha políti-
ca ni ideologia, només (i perdoneu 
aquest només) hi ha amistat. Són 
cinc joves que es fan grans els uns 
amb els altres, en un cercle que a ve-

gades fins i tot a ells els sembla res-
closit. Cinc amics de debò, fidels, que 
persegueixen la bellesa de l’art com 
el camí més segur cap a la plenitud 
i la felicitat, cap a una vida de llum i 
de colors... fins que les coses es tor-
cen i descobreixen que “la vida tam-
bé és no-bellesa: el dolor, les pèrdu-
es, el fracàs, l’avorriment”, diu l’Ada. 

Sílvia Soler ha posat la seva la 
prosa volgudament planera i direc-
ta, eficaç, al servei de la construcció 
psicològica d’uns personatges en un 
joc polifònic de veus narratives. Uns 
personatges que ens posen davant 
del mirall de la nostra maduresa. El 
seu elogi de l’amistat és, sens dubte, 
enverinat, ambivalent. Perquè totes 
les pàtries són imperfectes.✒
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De Genguis Kan 
al Dragon Khan

Si ho busqueu en un diccionari 
trobareu que khan és encara 
“el títol equivalent a sobirà 

utilitzat originàriament per les hor-
des turques i mongòliques i després 
per altres autoritats islàmiques”. 
És així com també s’escriu en anglès, 
francès o italià. Però he dit encara 
perquè quan el DIEC2 s’adapti a la 
nova ortografia de l’IEC (potser ho 
podríem accelerar una mica, no?) 
aquest khan es convertirà en kan 
(que és com ja s’escriu en castellà), 
i també les enciclopèdies o la Vi-
quipèdia hauran d’acabar escrivint 
Genguis Kan o Aga Kan.  

Però quin sentit té fer un canvi 
que ens acosta al castellà i ens allu-
nya d’altres grans llengües del món? 
La resposta és interessant: diria que 
el fem seguint la tradició normativa 
instaurada per Fabra de tendir a 

una ortografia més transparent 
(que reflecteixi al màxim la pro-
núncia); i a tendir-hi, si cal, sacri-
ficant criteris erudits i de tradició. 
I això és especialment cert quan 
adaptem estrangerismes. 

Per què kan és més transparent 
que khan? Perquè el diem amb la [k] 
de casa. I per què es confús khan? 
Perquè el dígraf kh el fem servir per 
reflectir el so de la jota castellana [x] 
i ja el trobem en altres noms comuns 
i propis, com ara sikh, estakhano-
vista, khmer, Kazakhstan o Txékhov. 

(La paraula khmer, per cert, potser 
seria més pronunciable intercalant-
hi una vocal: khemer.) 

La grafia khan prové d’una trans-
literació del turc, i el mot turc co-
mença amb [x], però és prou antiga 
perquè es popularitzés (en català i 
les altres llengües) amb el so de [k]. 
Per un motiu semblant escrivim Tu-
tankamon i no pas Tutankhamun 
(anglès), Toutânkhamon (francès) o 
Tutankhamon (italià). En aquestes 
tres llengües importa més la tradició 
que la transparència ortogràfica. En 
anglès, per exemple, pronuncien la 
kh inicial de Khrushchev amb [k] i la 
de Khomeini amb [x]. Nosaltres, 
com també fa el castellà, tendim més 
a escriure sempre el mateix so amb 
la mateixa grafia. No sé si aquesta 
transparència ortogràfica arribarà 
algun dia al Dragon Khan.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA NOSTRA TRADICIÓ 
NORMATIVA, SEGUINT 
FABRA, TENDEIX A 
LA TRANSPARÈNCIA 
ORTOGRÀFICA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Rosa de cendra 
PPILAR RAHOLA 
Columna 

400 pàgines i 21,50 €            1/2 
 
[ 2 ] Els vells amics 
SÍLVIA SOLER 

Columna 
348 pàgines i 20,50 €           2/4 
 
[ 3 ] La senyora Stendhal 
RAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €            3/8 
 
[ 4 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €         5/25 
 
[ 5 ] Un home cau 
MARC ARTIGAU / JORDI BASTÉ 

Rosa dels vents 
288 pàgines i 17,90 €              -/1

[ 1 ] Excuses barates 
CLARA MORALEDA 
Columna 

256 pàgines i 9,95 €                -/1 
 
[ 2 ] El cavaller Floid 
GENÍS SINCA 
Proa 

618 pàgines i 20 €                   -/8 
 
[ 3 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         6/72 
 
[ 4 ] Neurociència per... 
DAVID BUENO TORRENTE 
Rosa Sensat 

176 pàgines i 19 €                    -/9 
 
[ 5 ] L’art de la ficció 
JAMES SALTER 
L’Altra 

128 pàgines i 16 €                   7/2
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El monarca de las... 
JAVIER CERCAS 
Literatura Random House 

288 pàgines i 20,90 €            1/4 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         3/27 
 
[ 3 ] La magia de ser Sofía 
ELISABET BENAVENT 
Suma 

528 pàgines i 16,90 €            2/2 
 
[ 4 ] El guardián invisible 
DOLORES REDONDO 
Destino 

432 pàgines i 9,95 €              7/6 
 
[ 5 ] Legado en los huesos 
DOLORES REDONDO 
Destino 

500 pàgines i 18,50 €          -/42

[1]El libro de Gloria Fuertes 
GLORIA FUERTES 
Blackie Books 

448 pàgines i 24,90 €           4/3 
 
[2] El siglo de la revolución 
JOSEP FONTANA 
Crítica 

700 pàgines i 28,90 €            1/5 
 
[ 3 ] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 

352 pàgines i 18,90 €            3/3 
 
[ 4] Cuántica 
JOSE IGNACIO LATORRE 
Ariel 

160 pàgines i 16,90 €            7/3 
 
[ 5 ] Pablo Escobar 
JUAN PABLO ESCOBAR 
Península 

216 pàgines i 18,90 €              -/4


