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En el seu assaig sobre la vida 
humana titulat La penúltima 
bondat (Quaderns Crema), el 

filòsof Josep Maria Esquirol ens fa 
tocar de peus a terra, ens col·loca 
a la intempèrie, als afores del “pa-
radís impossible”, lluny de l’Edèn i 
de les utopies, ens aparta de les ide-
ologies salvadores i de la idea de 
Déu. “No hi ha ni plenitud ni per-
fecció”. El seu, però, és un bany de 
realisme ple d’esperança, de vida 
autèntica, una vida en què “la bon-
dat és superior al bé”. La bondat 
concreta, feta de generositat –el 
plaer de donar temps, donar acolli-
da, amabilitat– és superior al bé 
abstracte; i és també superior a una 
vida científica o tecnològica ente-
sa com a fets i dades. 

Com que “només l’humà pot ser 
inhumà”, “en nom del bé, o de la 
justícia, o de Déu, s’han perpetrat 
tones de sofriment i milions de víc-
times”. “La bondat –continua–, en 
canvi, sempre fa bé i mai mal. La 
bondat no és en les declaracions 
grandiloqüents, sinó en els gestos 
i les accions. Això és el que salva el 
món: la bondat quotidiana”. Una 
bondat que, segons Esquirol, arre-
la en les passions i els desitjos com 
a fonament del pensar i l’estimar. 

Situant-nos “als afores” dels ab-
soluts, Esquirol també arriba a 
qüestionar la idea mateixa de felici-
tat o, més precisament, de “l’esta-
di de la felicitat”, que no és un lloc, 
és una acció, un camí ple d’entre-
bancs sense els quals res no tindria 
sentit. Si fóssim com vaques, benei-

tons sense memòria ni neguits ni 
anhels ni res, no hi hauria felicitat 
possible, no hi hauria humanitat. 
Ni tan sols avorriment o tedi. “La 
dificultat de l’existència no és una 
malaltia” que es pot curar amb pas-
tilles, ens adverteix Esquirol, se-
gons el qual no podem tractar la vi-
da com una patologia que cal curar. 
Per això fa seva l’expressió de Flau-
bert quan parla de la “mirada mèdi-
ca”: la vida és patiment i goig, sofri-
ment i satisfacció. Només d’aquí, 

d’una vida que ens commogui, pot 
sorgir la felicitat. 

La vida és pensament. Pensar 
també és ser i actuar. “El pensament 
és la prolongació de la vida”. “Qui 
pensa viu més [...]. Pensar és com 
viure dos cops, no pas per la llargada, 
sinó per la intensitat”. Ja ho deia Sò-
crates: “Qui pensa el més profund, 
estima el més viu”. I el pensar és in-
finit, és també, com la felicitat, un 
camí. “Tots els pensaments són pe-
núltims. El penúltim pensament no 
s’acaba mai [...]. El misteri de la vi-
da no rau en la ultimitat de la mort, 
sinó en la penultimitat de la pròpia 
vida vivint-se i pensant-se”. “I per ai-
xò la resposta a la pregunta «Per a 
què serveix pensar» és la mateixa 
que a «Per a què serveix viure?» i 
«Per a què serveix estimar?»”✒
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“Apunta (a) la gelosia 
com a mòbil del crim”

Al llenguatge periodístic li 
convé molt poder dir sense 
dir del tot. I això explica que 

els titulars d’un diari vagin plens de 
verbs que atenuen afirmacions. El 
que no pots assegurar has de poder-
ho suggerir. I és en aquest àmbit que 
el verb apuntar fa un gran servei. 
Us en poso dos exemples lligats a 
l’actualitat: “La Guàrdia Civil apun-
ta a la gelosia com a mòbil del crim”, 
“May apunta a Rússia en l’enverina-
ment de l’espia”. En titulars així, 
dubtar entre apunta i apunta a és 
comprensible tractant-se d’un verb 
tan polisèmic.  

El primer problema és decidir si 
apuntar és un sol verb. La majoria 
dels nostres diccionaris, seguint el 
Fabra, entren dos apuntar: un que 
vindria de punt i un altre que vindria 
de punta. La distinció és tan subtil 

que no es posen d’acord sobre qui-
nes accepcions pertanyen a cada 
verb. Per al DCVB, “dirigir una arma 
perquè toqui l’objectiu” ve de punt. 
Per al DIEC2, el GDLC i el D62, ve 
de punta. Potser per aquesta raó, el 
Diccionari descriptiu de la llengua 
catalana (DDLC) i el Diccionari d’ús 
dels verbs catalans (DUVC) opten 
per una sola entrada d’apuntar.  

Sigui com sigui, el dubte entre 
apunta i apunta a no té una respos-
ta fàcil ni única. Per exemple, en els 
dos titulars esmentats apunta a em 

sembla defensable. Però en el pri-
mer la Guàrdia Civil es pot limitar 
a insinuar que la gelosia és el mòbil, 
i llavors apunta també és possible. 
El segon, en canvi, expressa més la 
idea d’assenyalar un culpable o una 
causa, i ens convida a posar-hi la a. 
“May apunta Rússia...” és un titular 
massa ambigu. 

És per ser clars que en aquests 
titulars tendim a preferir apunta a. 
Però aquest ús no el trobem en cap 
diccionari. Al que ens informa mi-
llor dels règims verbals, el DUVC, 
només hi trobo “Els rumors apun-
ten una represa de les negociacions”. 

I jo diria  que aquest ús, que en-
cara pot ser transitiu amb el sentit 
d’insinuar, ha deixat de ser transitiu 
–i regeix una a– quan té el sentit 
d’assenyalar, que ja és el més habi-
tual en frases com aquestes.✒
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