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Si ets lector, tens molt punts 
per posar-te a escriure un dia 
o altre. Sovint es parla de Ca-

talunya com d’un país de lletrafe-
rits, de poetes de cap de setmana. A 
vegades es diu com un elogi, d’al-
tres, amb sornegueria. Tant se val la 
intenció. És una singularització 
exagerada. Ni per a bé ni per a mal 
no som tan especials. Aquesta fal·le-
ra lletraferida és pròpia de qualse-
vol societat mínimament benestant 
i alfabetitzada. Escriure, i sobretot 
escriure sobre un mateix, forma 
part de la nostra manera d’estar al 
món des de fa mil·lennis. Si tenim 
un llenguatge escrit per expressar-
nos, per explicar-nos, el més normal 
és que el fem servir, oi? La literatu-
ra del jo és més vella que l’anar a 
peu. Desitgem-li llarga vida. 

M’arriba el llibre Tothom em co-
neix per la Teresina de Ca l’Esparde-
nyer (Mediterrània). L’ha escrit en 
la vellesa Teresa Miralles, que ja té 
una edat: 88 anys. S’hi va posar des-
prés de la jubilació. No en tenia prou 
amb la família ni amb l’activa per-
tinença al Col·lectiu de Dones en 
l’Església. La seva memòria i conei-
xença de la vida de Rubí li van donar 
ales per a l’escriptura. Segons expli-
ca al pròleg un dels seus fills, Víctor 
Cucurull, el llibre és una tria dels 
milers de pàgines escrites per la Te-
resa de gran. El volum inclou uns ca-
pítols memorialístics, alguns contes 
i tres novel·letes curtes. És una li-
teratura amb poques pretensions, 
planera i deutora de l’estil i el to 
exemplaritzant de Folch i Torres, 

amb finals feliços i amb un esforç te-
màtic per reflectir el món present. 

La part biogràfica aporta la mira-
da d’una noia de poble, de família 
catòlica, durant i després de la guer-
ra. Els assassinats a la Rabassada, el 
pare que torna del front amb tuber-
culosi, el xoc quan de cop el català 
queda proscrit a l’escola... I després, 
a la postguerra, “treballàvem a jor-
nada completa des que teníem ca-
torze anys, cada dia, també els dis-
sabtes a la tarda, almenys jo, com a 

dependenta de l’espardenyeria del 
meu pare”. Malgrat la duresa 
d’aquells temps, va tenir una infàn-
cia feliç en un entorn encara rural, 
al voltant de la casa pairal dels avis, 
Can Tiraïres, “en el si d’una família 
acollidora que vivia rodejada de vi-
nyes, enmig de l’hort ple de verdu-
res i d’arbres fruiters de tota mena”, 
amb els arrossos com el gran àpat 
festiu. Les seves joguines eren l’ai-
gua, la terra, les fulles, les flors. 

Els contes i novel·les reflecteixen 
aquest bagatge, el tarannà moral 
d’una dona compromesa, treballa-
dora, familiar i creient. El testimo-
ni de la Teresa és valuós. Qui no ha 
demanat algun cop al seus pares o 
avis que escriguin la seva vida? Qui 
no ha lamentat que no ho hagin fet 
un cop els perdem?!

QUI NO HA LAMENTAT 
QUE ELS PARES O AVIS 
NO HAGIN DEIXAT EL 
TESTIMONI ESCRIT DE 
LA SEVA VIDA?

El lletraferit que 
portem dins

AJUNTAMENT DE RUBÍ

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Els sensesostre són només 
una part dels sensellar

Des del 2016 l’Ortografia cata-
lana (OC) de l’IEC ens per-
met escriure sensepapers, 

sensefeina, sensellar, sensesostre o 
contrarellotge. Són neologismes que 
l’OC inclou en l’apartat “mots deri-
vats per prefixació”, si bé el prefix és 
en realitat una preposició, una pa-
raula, i per tant potser seria més 
exacte parlar de composició. De fet, 
la GIEC ja reconeix (p. 142) que “la 
frontera entre la composició i la 
prefixació no sempre és nítida”. 

Sí que és nítid que s’han format 
aglutinant una preposició i un nom 
quan funcionen com a substantiu 
(per l’elisió del substantiu que 
acompanyarien) i que són invari-
ables (un/a sensepapers i dos/dues 
sensesostre). Segons l’OC, no poden 
ser adjectius (“una contrarellotge” 
però “una cursa contra rellotge”). 

No és el criteri de l’ÉsAdir, que tam-
bé aglutina l’adjectiu (“proves con-
trarellotge”) distingint-lo –potser 
massa subtilment– de la locució 
adverbial contra rellotge: “S’han 
reunit contra rellotge”. 

Cap d’aquests mots, però, no és 
encara al DIEC, que admet (des del 
1995)  forabord (un motor fora bord), 
format pel mateix procés. Sí que tro-
bo al Termcat sensesostre, sensellar 
i sensepapers, però no sensefeina (un 
dels exemples de l’OC), i això ens ve 
a dir que aquestes aglutinacions són 

sempre possibles però només entren 
als diccionaris quan l’ús les avala. (Si 
consulteu el Diccionari.cat només hi 
trobareu  les locucions substantiva-
des sense llar i sense sostre però si 
aneu via Enciclopèdia.cat al GDLC ja 
hi trobareu les formes aglutinades.)     

Però què diferencia els sensellar 
dels sensesostre? ¿Els necessitem 
tots dos? Doncs sí, perquè per als 
sociòlegs no són sinònims. Una llar és 
més que un sostre. A més de protegir 
de la intempèrie, permet viure amb 
dignitat: és un habitatge familiar. 
Els sensesostre són només un sub-
conjunt dels sensellar. Un víctima de 
la violència domèstica, per exemple, 
pot tenir un sostre i no tenir una llar. 
Sensellar tradueix homeless i té el 
derivat sensellarisme (homelessness), 
mentre que sensesostrisme és un 
derivat, ara per ara, inexistent.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

UNA LLAR ÉS MÉS 
QUE UN SOSTRE. A MÉS 
DE PROTEGIR DE LA 
INTEMPÈRIE, PERMET 
VIURE AMB DIGNITAT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !           1/12 
 
[ 2 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club editor 
192 pàgines, 16,50 !            3/11 
 
[ 3 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !             2/9 
 
[ 4 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS / Proa 
256 pàgines, 20 !                 5/14 
 
[ 5 ] Les vuit muntanyes 
PAOLO COGNETTI 
Navona 
304 pàgines, 17,90 !           7/12

[ 1 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines, 22,95 !          2/14   
 
[ 2 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           1/23 
 
[ 3 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 !          3/15 
  
[ 4 ] El receptari groc 
ADA PARELLADA 
Viena 
128 pàgines, 17 !                     -/2  
 
[ 5 ] Nou homenatge  
a Catalunya 
VICENT PARTAL /  Ara llibres 
254 pàgines, 18,50 !         10/11 

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines, 22,50 !             1/7 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          3/89 
 
[ 3 ] La mujer en la ventana 
A.J. FINN 
Plaza & Janés 
544 pàgines, 19,90 !             2/9 
 
[ 4 ] Seremos recuerdos 
ELÍSABET BENAVENT 
Suma de Letras 
536 pàgines, 16,90 !             4/5  
 
[ 5 ] El orden del día 
ÉRIC VUILLARD 
Tusquets 
160 pàgines, 17 !                   6/11

[ 1 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES 
Aguilar 
256 pàgines, 12,90 !              1/6  
 
[ 2 ] Las almas de Brandon 
CÉSAR BRANDON NDJOCU 
Espasa 
256 pàgines, 12,90 !             2/9  
  
[ 3 ] Teoría King Kong 
VIRGINIE DESPENTES 
Literatura Random House 
176 pàgines, 13,90 !             -/17  
 
[ 4 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
320 pàgines, 16,90 !           9/11  
 
[ 5 ] España quedó atrás 
RAMÓN COTARELO 
Now Books 
320 pàgines, 17,90 !             3/9 


