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El passat sempre retorna. De 
fet, forma part del present: el 
passat sempre és present. Hi 

ha persones que adquireixen ben 
aviat consciència d’aquesta presèn-
cia subtil, fantasmal. N’hi ha d’altres 
que decideixen ignorar-la. La majo-
ria hi mantenim una relació ambi-
gua, inconstant. Podríem dir que el 
passat és com la llengua: hi és i ens 
conforma sense adonar-nos-en del 
tot. De la mateixa manera que par-
lem, escrivim i pensem en la nostra 
llengua, vivim amb el nostre passat 
incorporat, influint-nos. 

La bona literatura és, molt sovint 
–sempre?–, una exploració íntima 
del passat. Sortir a robar cavalls, del 
noruec Per Petterson, ho és explíci-
tament. Com en un rellotge tou dali-
nià, en aquesta magnífica novel·la 
traduïda per Carolina Moreno per a 
Club Editor el temps es fon, es con-
fon. Trond és alhora un home gran 
que vol viure sol i el nen que admi-
ra i no entén el seu pare. Clar: els 
fills mai entenen els pares, i vicever-
sa, oi? Trond viu un present que el 
transporta cada dia, cada instant, a 
l’estiu iniciàtic de la seva infantesa, 
quan jugava a robar cavalls amb el 
seu amic Jon, quan, com David Cop-
perfield, encara no sabia si seria 
l’heroi de la seva vida. 

Igual com Trond entén final-
ment que el que és important és el 
temps, i no pas la velocitat amb què 
passa, Petterson aconsegueix que 
ens captivin les paraules més enllà 
del que estrictament diuen, que ens 
sedueixi tot allò que no arriba a dir 

però que hi és: en ell, en el paisatge, 
flotant en l’aire i en l’aigua, una mi-
ca fora del temps. L’important no és 
tant el que diu o el que li passa, si-
nó com ho viu, com ho diu. 

El seu present és el 1999, a les 
portes del nou mil·lenni. El present 
és la soledat, la llibertat de no tenir 
futur: ha entaforat el dolor al fons de 
si mateix, ha sobreviscut al dolor 
contra la pròpia voluntat. El passat 

és la postguerra mundial, el juliol 
del 1948, en una vall a tocar de la 
frontera sueca, quan els nazis ja han 
marxat. Un estiu al costat d’un pa-
re que li dona tota la llibertat per ex-
plorar el bosc i el riu, la mateixa lli-
bertat que ell, el pare, s’agafarà. 

En la novel·la, el temps és com el 
riu d’Heràclit, sempre el mateix i 
sempre diferent: l’aigua corre avall, 
cada gota és única. El riu que retro-
ba Trond és el mateix en què ell i el 
pare van fer-hi baixar troncs, molts 
troncs. Cinquanta anys després s’hi 
retroba, i efectivament tot ha canvi-
at però tot roman: i si es concentra, 
pot notar encara en el seu cos l’ex-
cursió a cavall amb el pare pel bosc... 
Pot tornar a ser el nen que va ser.✒
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Les tasques de la llar 
o les feines de casa

Explica Coromines que tasca ve 
del llatí taxare i era com un 
impost que sovint es pagava 

amb hores de feina. Aquest origen 
l’ha impregnada de connotacions 
no sempre positives. La tasca és una 
feina que t’obliga per una pressió 
exterior, tot i que des de Fabra tam-
bé s’admet que te la posis tu mateix. 
Té un caràcter més precís i concret 
que feina i això –afegit a l’existència 
en anglès d’una similar task– ha fet 
que prosperés en l’àmbit informàtic. 
Ser avui multitasca és una virtut, i 
un tipus de tortura, molt apreciada. 
Multitasca és la professió de mes-
tressa de casa, que en el franquisme 
es convertia al DNI en sus labores. 
Era una manera de deixar clar què 
esperava el règim –i molts marits– 
de les dones. Avui alguns en diuen, 
dessexualitzant-la, tasques de la llar.  

I és que tasca i llar han experi-
mentat en els últims anys, sobretot 
en la llengua dels mitjans, una for-
ta expansió. És com si l’ús de feina 
i casa es percebés, valgui la redun-
dància, com massa d’estar per casa 
(potser en un futur “massa d’estar 
per la llar”). No és un canvi sense 
víctimes. La desgraciada feina, que 
ja patia la invasió de treball, ara veu 
com tasca li acaba de reduir l’espai 
vital. I això que moltes frases sonen 
més naturals i genuïnes canviant 
tasca per feina. 

El cas de llar és semblant. Llar 
sembla molt català perquè formal-
ment s’allunya més del castellà que 
casa, però el que ens castellanitza 
no és la forma de les paraules sinó 
la manera com les fem servir. 
“Vuelve a tu hogar” no hauria de ser 
mai “Torna a la (teva) llar” sinó 
“Torna a casa (teva)”. És aquest ús 
sense article de casa –molt més que 
no pas llar– el millor equivalent de 
l’anglès home. I és que home expan-
deix hogar i hogar expandeix llar. 
Per aquest camí tots els sensesostre 
acabaran sent sensellar. 

Però llar també està fent retro-
cedir família (o unitat familiar) en 
moltes estadístiques sociològiques. 
La família monoparental ja comen-
ça a sentir al clatell l’alè d’una llar 
monoparental que de moment,  
toquem fusta, no és al Termcat.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

NO ENS CASTELLANITZA 
LA FORMA QUE TENEN 
LES PARAULES 
SINÓ LA MANERA 
COM LES FEM SERVIR 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Nosaltres dos 
XXAVIER BOSCH 
Columna 

560 pàgines i 21 €                   1/9 
 
[ 2 ] Rosa de cendra 
PILAR RAHOLA 

Columna 
400 pàgines i 21,50 €         2/10 
 
[ 3 ] Quan arriba la...  
JAUME CABRÉ  
Proa 

288 pàgines i 20 €                  3/5 
 
[ 4 ] La senyora Stendhal 
RAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €          5/16 
 
[ 5 ] El que et diré quan... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels vents 

216 pàgines i 16,90 €             6/7

[ 1 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines i 16 €                   1/6 
 
[ 2 ] Taula i barra 
QUIM MONZÓ 
Libros de La Vanguardia 

224 pàgines i 11,95 €             3/5  
 
[ 3 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €         7/128 
 
[ 4 ] La gran teranyina 
ROGER VINTON 
Periscopi 

400 pàgines i 19 €                  2/9 
 
[ 5 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO  
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         8/80
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FFERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         1/35 
 
[ 2 ] Lo que te daré... 
ALBERT ESPINOSA  
Grijalbo 

216 pàgines i 16,90 €             6/7 
 
[ 3 ] Tierra de campos 
DAVID TRUEBA 

Anagrama 

408 pàgines i 20,90 €           2/6  
 
[ 4 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

624 pàgines i 21,90 €         5/27 
 
[ 5 ] El monarca de... 
JAVIER CERCAS  
Random House 

288 pàgines i 20,90 €        3/25

[ 1 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €        4/203 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

200 pàgines i 14,90 €         1/87 
 
[ 3 ] Hijos del Nilo 
XAVIER ALDEKOA 
Península 

312 pàgines i 17,90 €             2/5 
 
[ 4] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 

352 pàgines i 18,90 €          3/11 
 
[ 5 ] Manual del aprendiz... 
DIVERSOS AUTORS 
Planeta 

192 pàgines i 19,90 €              -/5


