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“La gent era tan violenta, que 
ni tan sols es va defensar”. 
Aquesta és la mena d’iro-

nia que gasta Raül Romeva des de la 
presó. La seva mirada neta –tipus 
“lliri a la mà”, que dirien alguns amb 
la mirada bruta– i la seva mirada 
llarga –“Traïdor!”, li cridarien els 
mateixos– és el que trobem a la crò-
nica que ha fet del judici al Procés, 
publicada ara al deliciós llibre 
Des del banc dels acusats (Ara Lli-
bres), on repassa els mesos de la far-
sa judicial a través de dibuixos 
acompanyats de textos, o viceversa. 

Malgrat que tot plegat sigui tan pe-
nós i lamentable, amb el llibre del Ra-
ül somriureu i riureu. Perquè està car-
regat de tendresa, perquè s’ho agafa 
amb humor, perquè no projecta ran-
cor contra ningú. “Un llapis o un reto-
lador també són armes contra l’abús 
del poder establert, segurament l’úni-
ca arma que mai empunyarà el Raül 
en la seva vida”, escriu al pròleg el seu 
advocat, Andreu Van den Eynde.  

Esclar: estem davant d’un pacifis-
ta militant, de pedra picada. Militar 
en la pau i en l’humor li dona una for-
ça i una serenitat interiors imbati-
bles. “Passi el que passi, seguirem 
amb la mà estesa, a tothom, pensi 
com pensi, amb el verb serè, fins i tot 
davant dels que ens insulten”, va dir 
en el seu al·legat final davant de Mar-
chena i companyia. Com a resposta, 
el Suprem li ha clavat aquesta setma-
na 12 anys de presó per sedició, un 
delicte que inclou l’ús de la violència! 

Durant les anades i tornades del 
judici, li va passar això: “Un dels fun-
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El futur, la probabilitat, 
la cortesia i l’atenuació

La norma més clàssica deia que 
en castellà s’usa el futur per ex-
pressar probabilitat, “Serán las 

diez” (també es pot dir “Deben de 
ser las diez”), i, en canvi, en català 
la probabilitat s’expressa només 
amb deure, “Deuen ser les deu” (i no 
pas “Seran les deu”). La norma actu-
al és menys restrictiva i es limita a 
afirmar que aquest futur no és ade-
quat en registres formals, però ho 
pot ser en els informals (sobretot en 
els parlars que, com el valencià, uti-
litzen deure amb sentit d’obligació).  

I és que entre el futur i la proba-
bilitat o la suposició hi ha un vincle 
clar. Si jo dic “Demà després de l’ex-
cursió tindreu gana”, no deixo de 
suposar, no deixo d’expressar el que 
crec probable, però com que situo la 
suposició en el futur, el futur que-
da legitimat. No hi queda, i l’ús lla-

vors és poc genuí (o informal), si no 
em moc del present i afirmo sobre 
un nen que badalla davant meu 
“Tindrà gana”. Hauria de dir “Deu 
tenir gana”. 

Però hi ha, a més, l’anomenat fu-
tur de cortesia (GIEC, pàg. 922-
923). El fem servir quan anem al 
mercat i diem “Voldré una mica de 
llom”. Tot i que estem ben segurs de 
voler llom, dient-ho en futur fem 
menys abrupta la demanda. Aquest 
futur, en altres contextos, pot alter-
nar amb l’ús de deure. Són casos en 

què pressuposem la perspicàcia de 
qui ens escolta: “Ja us deveu haver 
adonat que no soc de dretes”. Doncs 
bé, aquí també podríem dir –i seria 
adequat en registres formals– “Ja us 
haureu adonat que...” És un ús habi-
tual en el gènere assagístic: “El lec-
tor haurà advertit...” Cal atenuar 
l’afirmació perquè, si no ho ha ad-
vertit –que sol passar–, no se senti 
ignorant. 

Hi ha un últim futur molt viu 
col·loquialment: “Serà molt intel·li-
gent, però d’això no en té ni idea”. El 
futur aquí expressa un “no dic que 
no” tirant a escèptic. I en aquest cas, 
com en el primer, la norma ens de-
mana que en l’ús formal preferim 
“Deu ser molt...” o “Pot ser molt...” 
Són, en canvi, sempre col·loquials, i 
no admeten atenuacions, els expres-
sius “Serà burro!” o “Seré burro!”!
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UN TAST  
DE CATALÀ

PER NO OFENDRE, 
HEM DE PRESSUPOSAR  
ATENUADAMENT QUE 
LA NOSTRA AUDIÈNCIA 
ÉS PERSPICAÇ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                 1/11 
 
[ 2 ] La cara nord del cor 
DOLORES REDONDO 
Columna 
700 pàgines i 22,90 !            1/2 
 
[ 3 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        3/23 
 
[ 4 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !           4/9 
 
[ 5 ] La noia que va viure... 
DAVID LAGERCRANTZ 
Columna 
600 pàgines i 22,50 !           5/3

[ 1 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !               1/16 
 
[ 2 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !            5/6 
 
[ 3 ] Cuida’t 
XAVI VERDAGUER 
Rosa dels Vents 
270 pàgines i 17,90 !            4/4 
 
[ 4 ] Sempre han  
parlat per nosaltres 
NAJAT EL HACHMI / Edicions 62 
120 pàgines i 12,90 !            8/7 
 
[ 5 ] Manual  
de desobediència civil 
MARK I PAUL ENGLER /  Saldonar 
514 pàgines i 22,90 !            7/5
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !           2/4 
 
[ 3 ] Tiempos recios 
MARIO VARGAS LLOSA 
Alfaguara 
352 pàgines i 20,90 !            -/2 
 
[ 4 ] Largo pétalo de mar 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !          -/22  
 
[ 5 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !           3/7 

[ 1 ] La sabiduría  
de lo incierto 
JOAN-CARLES MÈLICH / Tusquets 
432 pàgines i 21 !                   1/2 
 
[ 2 ] El poder de  
confiar en ti 
CURRO CAÑETE / Planeta 
256 pàgines i 16,90 !          3/31 
 
[ 3 ] Historia del silencio 
ALAIN CORBIN 
Acantilado 
150 pàgines i 14 !                 6/18 
 
[ 4 ] Cuídate 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
264 pàgines i 17,90 !         10/4 
 
[ 5 ] El trap 
ERNESTO CASTRO 
Errata Naturae 
414 pàgines i 20 !                   -/6

cionaris del mòdul [a la presó de So-
to del Real] protagonitza un dels 
moments més delirants d’aquests 
dies, quan, en acreditar-nos, ens dei-
xa anar a l’Oriol i a mi: «Tenéis que 
entenderlo, la libertad radica en de-
jar espacio a quienes no piensen co-
mo vosotros». Seguidament, obre la 
reixa i ens convida a entrar en 
aquest gran espai de llibertat que és 
la presó”. En fi. 

Aquest llibre que ara us comento 
m’ha arribat amb una nota personal 
que m’ha fet molta il·lusió: “Benvol-

gut Ignasi, com veus, no ens aturem, 
i seguim caminant amb l’humor per 
bandera”. Gràcies de tot cor, Raül. El 
paquet també incloïa un exemplar 
dedicat perquè el passi a en Ferreres. 
Així ho faré dimecres que ve, quan 
hem quedat per dinar. Faré d’inter-
mediari entre humoristes. I riurem 
i brindarem per tu, Raül, per la teva 
llibertat!! 
 
[Nota: aquest llibre el podeu acon-
seguir amb l’ARA el cap de setmana 
que ve]


