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Allà (hi) va conèixer 
la que seria la seva esposa

Els que ens dediquem a editar i 
corregir textos som dolorosa-
ment conscients de la forta 

apronòmia que pateixen. Entenent 
per apronòmia –neologisme inven-
tat pel lingüista Marià Pou– l’alar-
mant tendència a prescindir dels 
pronoms en i hi on no se’n pot pres-
cindir. Però la inseguretat que crea 
l’apronòmia empeny els més obse-
dits per escriure bé a la hiperpronò-
mia. I diria que pequen d’aquest úl-
tim mal unes construccions que ca-
da vegada em trobo més: “Va anar 
a viure a Y i allà hi va conèixer Z”. Si 
no vaig errat, caldria haver escrit 
“...i allà va conèixer Z” (i també se-
ria possible “...i hi va conèixer Z”). 
Intento explicar-ho.   

D’entrada, per si algun lector 
m’ho retreu, vull deixar clar que 
aquest allà podria ser allí. La dife-

rència entre aquests dos adverbis 
de lloc és subtil o inexistent en al-
guns parlars i en d’altres –els de 
més pes demogràfic– l’única forma 
col·loquial viva és allà. L’ús indis-
tint d’allà i allí no és mai, doncs, 
una incorrecció. Sigui com sigui, 
quan allà (o allí) encapçala la frase 
com a locatiu anafòric (referit a un 
locatiu previ) no sembla que hagi de 
ser doblat amb un pronom hi. Us en 
poso dos exemples trets de la Bíblia: 
“Abraham havia comprat aquest 
camp als hitites. Allà va ser enterrat 

amb la seva muller Sara”, “Jacob 
[...] es dirigí cap a les terres d’orient. 
Allà va veure un pou”. I un tret de 
La plaça del Diamant: “Vam en-
trar al Monumental a fer el 
vermut i menjar popets. Allà 
va trobar en Cintet”. 

Per què alguns escrip-
tors, per por d’equivocar-
se, acaben posant un hi in-
necessari darrere aquests 
allà? El motiu té a veure 
amb el fet que aquests allà 
precedeixen el verb. Sem-
pre que un locatiu regit pel 
verb es desplaça a la seva es-
querra (el precedeix) el pro-
nom hi és imprescindible. Són del 
tot correctes les frases “En aquest 
camp hi van enterrar Abraham” i “Al 
Monumental hi va trobar en Cintet”. 
I, de fet, si “En aquest camp” i “Al 
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Jean Marie del Moral, fotògraf. Fill 
d’exiliats republicans: del José, 
d’una bona família de Jaén, i de la 

Pilar Mir Marquès, d’una humil famí-
lia de la Granja d’Escarp. Van anar a 
parar al camp d’Argelers. A casa, a Pa-
rís, es parlava castellà amb el pare, ca-
talà amb la mare i l’àvia i francès en-
tre els fills. “De l’exili un no es cura 
mai. Es viu amb la memòria”, diu el 
Jean Marie en la llarga tertúlia amb 
Pere Antoni Pons que conforma el lli-
bre Conversaciones con Jean Marie 
del Moral (Ensiola). Nascut a Fran-
ça el 1952, es considera “mig andalús 
i mig català”. “Cada ésser humà és tra-
dició i història”. 

Bona part de la seva obra és un ho-
menatge a l’Espanya dels exiliats, a la 
seva dignitat. Un dia, el torero Domin-
guín li va dir: “No és Picasso qui sent 
nostàlgia d’Espanya, sinó Espanya 
qui sent nostàlgia de Picasso”. Una al-
tra part important de la seva fotogra-
fia gira entorn de l’art contemporani. 
El lligam entre aquests dos universos 
són artistes com Apel·les Fenosa i Jo-
an Miró. Amb tots dos va tenir una 
gran amistat. També Antoni Clavé, 
Xavier Valls, Antoni Tàpies, Antonio 
Sura, Eduardo Arroyo... I després els 
més joves, entre els quals destaca la 
seva connexió amb Miquel Barceló, a 
qui va seguir a l’Àfrica. Això –exili i art 
contemporani–, sumat a una joventut 
marcada pel Maig del 68 a França, és 
el que conforma la personalitat de Je-
an Marie del Moral, que es considera 
“un anarquista cívic” antisectari. “En 
realitat només crèiem en la cultura, 
volíem una estructura social més jus-

ta. Hem perdut”. Avui, diu, “la prepo-
tència del diner no només es nota en 
el món de l’art. La vulgaritat del diner 
tradueix la vulgaritat del que som”. A 
ell no l’ha salvat el diner, sinó saber 
mirar. “Saber mirar salva”, diu citant 
Blai Bonet. Ha treballat per a la prem-
sa francesa –sobretot L’Humanité i 
Fortune Magazine–, ha viatjat molt 
–el Canadà, els Estats Units, l’URSS, 
la Xina, Àfrica, el Japó, Mèxic, Tahi-
tí, Turquia i tot Europa–, ha retratat 
molts estudis d’artistes –a part dels 
catalans i espanyols, Motherwell, 
Schnabel, Lichtenstein, Stella...– i al 
final s’ha establert a Mallorca, des del 
2012, on du una vida tranquil·la amb 
la Catherine i amics com Biel Mes-
quida i Pep Maür. “Em sento lliure, 
per fi”.  

¿La seva moral fotogràfica? No tot 
s’hi val per obtenir una foto. “Els pa-
parazzi són cretins que fotografien 
cretins per a diaris que llegeixen al-
tres cretins”. “Un retrat és un diàleg 
(breu) entre dues persones”. “Un fo-
tògraf és un caçador pacífic”. “Mol-
tes vegades, en el moment de fer fo-
tos, penso en quadres”. “La literatu-
ra, el cine i la pintura han estat i són 
encara essencials per a mi, són el 
punt d’arrencada de la meva feina”. 
“No suporto les fotos sorolloses, les 
que criden. Busco el silenci”. “Les fo-
tos de violència no aturen la violèn-
cia, la valoritzen”. “Com a fotògraf, jo 
no vull molestar [...] La meva àvia Hi-
gínia era igual. Va morir el 1982 a la 
Granja d’Escarp, on havia tornat 
amb els meus pares l’any 1976, des-
prés de la mort de Franco”. !

Jean Marie del 
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del diner
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Higínia Marquès, àvia de Jean Marie del Moral. JEAN MARIE DEL MORAL  

Monumental” són informació nova 
(no n’hem parlat abans) el pronom 
hi passa a ser imprescindible.  

No és del tot clar que enterrar 
algú o trobar algú regeixin un 

locatiu (però sí que hi van 
molt associats). En canvi, 

amb conèixer algú o veure 
una cosa el locatiu és pu-
rament circumstancial. 
Com menys important si-
gui en una frase un locatiu 
avantposat (ja sigui per-

què és informació conegu-
da o bé perquè és circums-

tancial) menys sentit té po-
sar-hi un hi després. I el fet que 

aquests allà siguin anafòrics (es 
refereixin a un locatiu del qual aca-
bem de parlar) fa que sigui inneces-
sari –i gosaria dir que inadequat– 
posar-hi un hi després.!
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