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La Xina, l’Iran, l’Aràbia Saudita, 
l’Iraq i el Pakistan són els paï-
sos on s’executen més penes de 

mort. A Egipte han augmentat molt. 
També se’n fan en diferents estats 
dels EUA. L’infame Trump ha dit 
que vol que ara s’apliqui als trafi-
cants d’opioides. Cada any al món 
moren més de mil persones així. 
Només d’escriure-ho ja et venen 
calfreds, i més encara després 
d’haver llegit La història dels set 
penjats (Adesiara), de Leonid An-
dréiev, en magnífica traducció de 
Jaume Creus. Amic de Gorki, que 
el va apadrinar, Andréiev (1871-
1919), que havia tingut un extraor-
dinari èxit a principis de segle, va 
restar en l’oblit durant dècades 
per les seves crítiques als revoluci-
onaris soviètics. Era un defensor 
de la democràcia. I tanmateix cal 
situar-lo entre els grans narradors 
de la literatura russa. Aquest pe-
tit llibre està considerat, merescu-
dament, una de les seves joies.  

Què sent un condemnat a mort? 
Com afronta el final? Abans de 
consagrar-se literàriament, com a 
periodista de crònica policial i ju-
dicial Andréiev devia topar amb 
més d’un condemnat. A més, s’ha-
via interessat per la psicologia i la 
psiquiatria. La suma d’aquesta do-
ble aproximació dona als seus set 
penjats una autenticitat i una pro-
funditat especials, una mena de re-
alisme poètic. Com els grans mes-
tres russos, coneix i reflecteix 
l’ànima humana amb senzillesa pe-
netrant. Aconsegueix fer de cada 

personatge una persona. Aconse-
gueix que el lector es fiqui en la se-
va pell, que se’ls faci seus, els com-
padeixi i fins i tot els arribi a esti-
mar, no tant per les seves qualitats 
com per les seves debilitats. 

Desvalguts davant la imminèn-
cia de la mort, les reaccions són ben 

diverses. Cada mort és singular, 
igual com cada vida. “El turment no 
era veure la mort, sinó veure juntes 
la vida i la mort. Una mà sacrílega 
havia descorregut la cortina que 
amaga el misteri de la vida i el mis-
teri de la mort des de fa segles, i ha-
vien deixat de ser misteris, però ai-
xò no els feia pas comprensibles: 
eren com una veritat expressada en 
una llengua desconeguda”. 

Per a uns hi ha una por frenèti-
ca, per a d’altres la descoberta de 
l’amor, els uns busquen refugi en 
la nostàlgia religiosa infantil, els 
altres escupen a la seva dissort. 
Ploren i riuen, a vegades tot alho-
ra. O experimenten la solitud més 
íntima i tanmateix se senten estra-
nyament acompanyats... “Per què 
em sento tan lleuger, alegre i lliu-
re? Justament lliure! Penso en 
l’execució de demà i és com si no hi 
fos. Em miro les parets i és com si 
no hi hagués cap paret. I em sento 
lliure, igual que si no fos a la presó, 
més a aviat al contrari, com si ara 
sortís d’alguna presó on he estat 
reclòs tota la vida. Què és això?” 

La nit que els duen al bosc a 
penjar-los “feia olor de neu fosa i 
de vastitud il·limitada” i “fins al fi-
nal, fins en les menudeses més in-
significants i trivials, la vida conti-
nuava essent vida”. Mans a les 
mans, petons furtius, tremolor de 
cames, mirades embogides, cons-
ciències fragmentades, crits ofe-
gats... Fins que s’inicia la mort, 
l’eternitat, el gran misteri. En pau 
descansin.!

LEONID ANDRÉIEV ES 
FICA EN L’ÀNIMA DE 
SET HOMES I DONES 
A QUI VAN A PENJAR

Quina ràbia, quin 
absurd, quina pena, 
la pena de mort
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La normativa no permet 
recórrer una sentència

El món judicial pot generar 
dubtes i crítiques però els 
verbs que fa servir –tan pre-

sents avui a les notícies– també són 
una font d’inseguretat lingüística. 
Avui em centraré en tres: apel·lar, 
recórrer i impugnar.  

Quan s’apel·la es recorre a un jut-
ge o tribunal superior perquè revo-
qui, esmeni o anul·li la sentència dic-
tada per un jutge o tribunal inferior. 
La definició del verb és clara. Els 
dubtes els planteja el seu ús grama-
tical. Sembla clar que apel·lem a un 
òrgan judicial (“Apel·larem al Tribu-
nal d’Estrasburg”), però ¿podem 
apel·lar una sentència, una decisió, 
una resolució, etc.? La norma actual 
ens diu que no, que apel·lar és sem-
pre intransitiu i que només podem 
apel·lar contra una sentència. Però 
alguns llibres d’estil, començant per 

l’ésAdir, accepten que (igual com fa 
el castellà) les puguem apel·lar, co-
sa que s’agraeix –per raons d’es-
pai– en els titulars informatius. 
Ara bé, ¿i si volem dir, alhora, (contra) 
què apel·larem i a qui apel·larem? 
¿Podem apel·lar (contra) la sentèn-
cia “al tribunal X”? Sí, sens dubte, 
però també veuria acceptable –i fins 
i tot recomanable en frases molt 
llargues– “davant el tribunal X”.  

Tot el que he dit d’apel·lar ho po-
dem aplicar a recórrer quan vol dir 
“interposar un recurs”. De fet, en 

aquest sentit jurídic, recórrer és si-
nònim d’apel·lar. La norma també 
en bloqueja l’ús transitiu i ens obli-
ga a recórrer contra, tot i que, nova-
ment, els mitjans van plens de titu-
lars –avalats pels seus llibres d’estil– 
del tipus “Girona recorre la sentèn-
cia del TSJC”. L’ús transitiu també 
legitima la construcció passiva: la 
que permet  que “una sentència sigui 
recorreguda” (o, dit normativament, 
“pugui ser objecte de recurs”). És un 
pas, doncs, que agilitza el ja prou en-
revessat argot judicial, i que intuïm 
que la norma acabarà fent. 

També contribueix a fer-lo el  
verb transitiu impugnar. El fet que 
una sentència es pugui impugnar, 
sigui impugnable (igual com pot ser 
recurrible i apel·lable), fa encara 
més sorprenent que no la puguem 
recórrer ni apel·lar.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ES FA DIFÍCIL 
ENTENDRE QUE 
UNA RESOLUCIÓ 
RECURRIBLE NO PUGUI 
SER RECORREGUDA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !             1/4 
 
[ 2 ] La dona a la finestra 
A. J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !               -/1 
 
[ 3 ] Wad-Ras 
JOAN MIQUEL CAPELL 
RBA-La Magrana 
352 pàgines, 19 !                     -/4 
 
[ 4 ] La terra maleïda 
JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ 
Rosa dels Vents 
672 pàgines, 21,90 !              -/4 
 
[ 5 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 
256 pàgines, 20 !                   2/6

[ 1 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
204 pàgines, 22,95 !            3/4    
 
[ 2 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 !             1/7  
 
[ 3 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !            2/15  
  
[ 4 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 
224 pàgines, 16 !                 5/52   
 
[ 5 ] Economia en colors 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
312 pàgines, 16,90 !              9/4  

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La mujer en la ventana 
A. J. FINN 
Grijalbo 
544 pàgines, 19,90 !               -/1 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          2/81 
 
[ 3 ] La bruja 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
680 pàgines, 24 !                   1/6 
 
[ 4 ] La tierra maldita 
JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ 
Grijalbo 
672 pàgines, 21,90 !             5/4 
 
[ 5 ] Las hijas del agua 
SANDRA BARNEDA 
Suma de Letras 
552 pàgines, 19,90 !             7/2

[ 1 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
320 pàgines, 16,90 !              1/3 
 
[ 2 ] Empantanados 
JOAN COSCUBIELA 
Península 
320 pàgines, 17,90 !             3/6    
  
[ 3 ] Morder la manzana 
LETICIA DOLERA 
Planeta 
320 pàgines, 17,90 !             2/4    
 
[ 4 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 !           7/26  
 
[ 5 ] Maestros de la costura 
SHINE 
Temas de Hoy 
216 pàgines, 21,90 !              6/6   


