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Què té a veure l’òpera Carmen 
amb la Tercera Guerra Car-
lina? Més enllà de la coinci-

dència temporal (1875), aparent-
ment poc o gens. Però en la ficció tot 
és possible. Martí Porter ha aconse-
guit fer-les anar de bracet, fluida-
ment, a la novel·la Carmen a Grano-
llers. Ocell rebel (Marcòlic), on com-
parteixen protagonisme el capitost 
carlí Martí Miret, l’alcalde Pere 
Maspons i el compositor Georges 
Bizet, tres personatges reals als 
quals l’autor afegeix sentiments i vi-
vències de collita pròpia: els porta 
per un periple que, a més de Grano-
llers, inclou Barcelona i París. Altres 
secundaris reals són el cònsol Fer-
dinand Lesseps (artífex del canal de 
Suez), l’arxiver Manuel de Bofarull, 
l’esclavista i empresari Antoni Ló-
pez (el que ara s’ha quedat sense es-
tàtua a Barcelona) i el també empre-
sari Manuel Girona, entre d’altres. 

Entre nosaltres, el XIX segueix 
sent un segle poc visitat. Només 
acostuma a interessar la part final, 
la de l’eclosió del catalanisme. To-
ta la carlinada rural i les bullangues 
urbanes fa dècades que resten mig 
oblidades, si més no per als lectors. 
El català encuriosit per la història 
s’ha acostumat a passar del 1714 al 
1892, amb les Bases de Manresa, o al 
1898, l’any de la derrota colonial. 
Entremig, un gran buit. 

Martí Porter ha fixat el seu inte-
rès en el crepuscle d’aquest món 
desconegut, el del xoc entre, d’una 
banda, el tradicionalisme i el libe-
ralisme, i, en paral·lel, el de l’emer-

gència de dues realitats urbanes 
que conformarien la societat cata-
lana del segle XX: la dialèctica entre 
moviment obrer i burgesia, i el 
transversal moviment romàntic de 
la Renaixença primer i del catala-
nisme després. En aquest context, 
l’alcalde d’una vila dinàmica com 
Granollers, apassionat per la músi-
ca, aconsegueix acostar-se a un 
Bizet que ha vingut a Barcelona a 
recaptar diners per a la seva Car-
men. El porta a la ciutat del Vallès 

i li promet finançament català per a 
la seva empresa artística. La seva 
ingenuïtat el captiva: “Arribarà el 
dia que arreu les cançons s’imposa-
ran als crits, els instruments a les 
armes, les orquestres als exèrcits”, 
somia Maspons. 

Les armes, però, fan acte de pre-
sència. L’episodi és real i documen-
tat: el 17 de gener del 1875 la facció 
carlina de Miret va entrar per sorpre-
sa a Granollers, la va saquejar i incen-
diar, i va segrestar una trentena de 
veïns, incloent-hi l’alcalde Maspons, 
que ho va relatar al seu dietari. El que 
ve després ja és novel·la... Només un 
apunt històric final: Bizet va morir 
aquell mateix any, després de l’estre-
na de la seva òpera. No a temps per 
veure com amb els anys es converti-
ria en tot un èxit. !

MARTÍ PORTER HA 
ACONSEGUIT CASAR 
L’ÒPERA ‘CARMEN’ 
AMB LA TERCERA 
GUERRA CARLINA

Arribarà un dia  
que la música  
vencerà
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¿El que havies d’haver fet 
o el que hauries d’haver fet?

Si jo li dic a algú “Això és el que 
havies de fer”, l’implícit és que 
ho havia de fer i no ho va fer. 

I aquella oportunitat ha passat i s’ha 
perdut. Si, en canvi, li dic “Això és 
el que hauries de fer”, l’implícit és 
que encara ho pot fer. De fet, li es-
tic aconsellant que ho faci. En tots 
dos casos l’acció no s’ha realitzat, 
però només en el segon cas encara 
es pot realitzar dins el marc tempo-
ral de la frase. Qualsevol parlant 
competent fa un ús apropiat –i en 
cap cas sinònim– de les dues frases. 

Per contra, tant li puc dir “Això és 
el que havies d’haver fet” com “Això 
és el que hauries d’haver fet” sense 
que, aparentment, canviï el sentit. 
La prova que no hi percebem cap di-
ferència és que en els textos publi-
cats –editats i revisats– apareixen 
totes dues estructures, amb certa 

tendència a afavorir la segona (en 
una relació aproximada de sis a deu). 

Plantegem-nos un tercer cas. 
També li puc dir “Això és el que hau-
ries hagut de fer”. I no sembla que li 
pugui dir –almenys amb el mateix 
sentit– “Això és el que havies hagut 
de fer”. La primera frase és un con-
sell projectat sobre el passat. La se-
gona –estranya i inusual– seria la 
constatació d’una obligació passada. 

Si anem a les fonts normatives, al 
DIEC2, la forma documentada en el 
segon cas –l’únic que crea dubtes– és 

“hauria d’haver”. A l’entrada tardar, 
per exemple, hi trobo: “Ja haurien 
d’haver arribat”. Al DCVB, en canvi, 
hi ha nombrosos “havia d’haver”, 
amb exemples de prosistes d’orella 
tan fina com Ruyra: “T’havia d’haver 
garrotejat abans que embarcar-te”. 

Contrastant amb l’exemple del 
DIEC2, trobo en un article d’Albert 
Jané publicat a Llengua Nacional 
(núm. 93): “Ja havia d’haver arribat, 
però encara tardarà”. Filant prim, 
diria que saber que tardarà legitima 
havia, mentre que si l’espero impa-
cient i pot arribar en qualsevol mo-
ment, hi va millor hauria. Sembla, 
doncs, que almenys per a accions 
emmarcades en el temps “hauria 
d’haver” i “havia d’haver” són for-
mes sinònimes. És bo saber-ho per 
reduir la llista de correccions que a 
vegades fem sense saber si calen.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

CONSIDERANT TOT 
EL QUE CAL CORREGIR, 
SEMPRE ÉS BO REDUIR 
LA LLISTA DE FALTES 
IMAGINÀRIES

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !             1/9 
 
[ 2 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 
256 pàgines, 20 !                 2/11 
 
[ 3 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !             3/6 
 
[ 4 ] La novel·la de Sant 
Jordi 
MÀRIUS SERRA / Amsterdam 
368 pàgines, 18,50 !             7/9 
 
[ 5 ] Quan érem  
els peripàtetics 
HÉCTOR LOZANO / Columna 
224 pàgines, 15,90 !             4/4

[ 1 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           1/20  
 
[ 2 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 !          3/12  
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
204 pàgines, 22,95 !           2/11  
  
[ 4 ] Invasió dels robots... 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
312 pàgines, 16,90 !              5/9  
 
[ 5 ] Per la llibertat 
DIVERSOS AUTORS 
Ara Llibres 
264 pàgines, 15,50 !             4/4 

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 !             1/4 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          2/86 
 
[ 3 ] La mujer en la ventana 
A.J. FINN 
Plaza & Janés 
544 pàgines, 19,90 !             3/6 
 
[ 4 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 
640 pàgines, 22,50 !         8/30 
 
[ 5 ] La bruja 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
680 pàgines, 24 !                10/9

[ 1 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES 
Aguilar 
256 pàgines, 12,90 !             2/3  
 
[ 2 ] Las almas de Brandon 
CÉSAR BRANDON NDJOCU 
Espasa 
256 pàgines, 12,90 !              1/6  
  
[ 3 ] España quedó atrás 
RAMÓN COTARELO 
Now Books 
250 pàgines, 18,90 !             3/6  
 
[ 4 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
320 pàgines, 16,90 !             4/8  
 
[ 5 ] Los inspiradores de... 
VÍCTOR AMELA 
Libros de Vanguardia 
236 pàgines, 14,95 !             6/4 


