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Munic, 1918-1919. Alemanya, 
al final de la Primera Guer-
ra Mundial. A la capital de 

Baviera, en un clima de derrota i 
malestar general, hi ha una gran 
ebullició intel·lectual i política. Au-
tors no precisament revoluciona-
ris com Rainer M. Rilke i Thomas 
Mann no en són aliens. El 4 de no-
vembre del 1918 Max Weber, libe-
ral d’esquerres contrari a la guer-
ra però també a la revolució, visi-
ta la ciutat i adverteix contra un al-
çament popular: només portaria 
una contrarevolució terrible. Però 
el 7 de novembre, poc abans que se 
signi l’armistici del dia 11, es decla-
ra la República Democràtica i Soci-
al de Baviera. Lluís III, últim rei 
d’una dinastia mil·lenària, fuig 
amb la família. El canvi brusc és 
fruit d’un moviment assembleari 
liderat per joves poetes, periodis-
tes i diletants. Als carrers, l’espe-
rança es barreja amb la por. 

Aquesta és l’atmosfera que re-
crea l’escriptor, crític literari i pe-
riodista Volker Weidermann, cap 
de cultura de Der Spiegel, a La re-
pública de los soñadores, publicat 
per l’editorial Arpa en traducció 
d’Arnau Figueras. És com una crò-
nica periodística que, tot i basar-se 
en fons documentals i estar dota-
da de perspectiva històrica, en 
part recorda el Deu dies que tras-
balsaren el món de John Reed so-
bre la Revolució Russa d’un any 
abans. La publicació del relat-as-
saig de Weidermann és oportuna a 
Catalunya, on acabem de viure 

també la ficció d’una República 
efímera. Aquell invent bavarès, 
fruit de l’entusiasme i la improvi-
sació, va durar poc. Va ser esclafat. 
Weber tenia raó. També en tenia 
Spengler, que just en aquell mo-
ment havia publicat La decadència 
d’Occident i que entre els amics 

també pronosticava que després 
de la caiguda de l’ordre establert 
vindria un radicalisme salvatge i 
una involució.  

El llibre també és revelador per 
adonar-se de l’antisemitisme la-
tent que ja senyorejava a Alema-
nya. Mann no n’estava exempt. De 
fet, Hitler, aleshores a Munic, apa-
reix com un caporal que es posa 
primer al servei del nou règim i 
després de les forces reaccionàries. 
La paradoxa és que el líder de la re-
volta, i president improvisat de la 
República, Kurt Eisner, és un jueu 
berlinès, un pacifista socialdemò-
crata que aconsegueix el somni 
d’aconseguir el poder sense que es 
vessi ni una gota de sang. “Nosal-
tres, que hem descobert una nova 
forma de revolució, intentarem 
desenvolupar també una nova for-
ma de democràcia”, proclama. Una 
fórmula en què coexisteixin els 
consells del poble (assemblees) i el 
Parlament. Però no era tan fàcil. 
Les lluites entre els partits d’es-
querres van minar el govern. Els 
bells i grandiloqüents discursos 
d’Eisner aviat deixarien de fer 
efecte i es veuria forçat a convocar 
unes eleccions en què el seu partit 
només va treure un 2,5% dels vots!  

No us explico el final d’Eisner ni 
el de la República, perquè seria un 
espòiler. El llibre es llegeix en part 
com una novel·la. N’intueixes el fi-
nal tràgic i potser per això no pots 
deixar de llegir-lo; ni d’establir pa-
ral·lelismes entre aquell remolí 
històric i el nostre present.!
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La ‘Gramàtica bàsica’ i els 
registres formals i informals

El 9 de setembre l’IEC va pre-
sentar la Gramàtica bàsica i 
d’ús (GBiU), l’obra que pretén 

acostar la norma als no especialistes 
i que els docents haurien de tenir de 
marc de referència. Doncs bé, la 
GBiU manté i extrema un ús abusiu 
i insostenible de la variació de regis-
tre que impedeix que una normativa 
sintàctica més realista i assimilable 
–la que va liderar Joan Solà– despla-
ci la fabriana. En posaré un exem-
ple molt concret: les combinacions 
del datiu singular de 3a persona amb 
els pronoms ho i en (pàg. 229).  

L’ús real en els parlars valenci-
ans és “Ja li ho compraré jo, això, a 
la mare” i “A l’avi, de pastís, no li’n 
donis”; i en la resta de parlars “Ja 
l’hi donaré jo, això, a la mare” i “A 
l’avi, de pastís, no n’hi donis”. Una 
norma realista s’hauria de limitar a 

descriure i prescriure aquests dos 
usos en funció d’on sigui el parlant. 
Però la GBiU, enrigidint en lloc de  
flexibilitzar –com calia esperar si ha-
via de ser més assimilable– la posició 
de la GIEC ens diu que les primeres 
formes –les valencianes– són les 
dels “registres formals” i les segones 
–les de la resta de parlars– les dels 
“registres informals”.  

Així doncs, un docent que seguís 
la GBiU hauria d’ensenyar als seus 
alumnes que formalment “li ho han 
de comprar, això, a la mare” i que “no 

li n’han de donar, de pastís, a l’avi” 
però que, potser quan hi tinguin més 
confiança, podran “comprar-l’hi” i 
“no donar-n’hi”. ¿Algun mestre amb 
un mínim de seny troba raonable 
ensinistrar els alumnes en aquestes 
diferències d’ús? Espero que cap.  

¿Des de quan unes frases indefu-
giblement familiars i col·loquials 
són susceptibles de ser de registre 
formal? Com s’hi arriba, a aquesta 
contradicció en termes? Doncs s’hi 
arriba perquè les etiquetes formal i 
informal són aquí només l’aval tècnic 
i tàctic per mantenir la preeminèn-
cia de la norma prèvia, la de Fabra. 
I quan les institucions estructural-
ment conservadores –com clara-
ment ho és l’IEC– han de salvar les 
normes prèvies, deixa de ser impor-
tant fer un ús coherent i apropiat 
dels conceptes.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

¿DES DE QUAN FRASES 
INDEFUGIBLEMENT 
COL·LOQUIALS I 
FAMILIARS PODEN 
SER  FORMALS?

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                 1/12 
 
[ 2 ] La cara nord del cor 
DOLORES REDONDO 
Columna 
700 pàgines i 22,90 !           2/3 
 
[ 3 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        3/24 
 
[ 4 ] La memòria de l’aigua 
MONTSE BARDERI 
Columna 
352 pàgines i 19,50 !            6/5 
 
[ 5 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !         4/10

[ 1 ] On és l’Estel·la? 
TONI GALMÉS 
Comanegra 
28 pàgines i 16 !                  6/55 
 
[ 2 ] Des del banc  
dels acusats 
RAÜL ROMEVA /  Ara llibres 
166 pàgines i 16,50 !              -/1 
 
[ 3 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !               1/17 
 
[ 4 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !            2/7 
 
[ 5 ] Cuida’t 
XAVI VERDAGUER 
Rosa dels Vents 
270 pàgines i 17,90 !            3/5

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !            1/3 
 
[ 2 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !           2/5 
 
[ 3 ] Tiempos recios 
MARIO VARGAS LLOSA 
Alfaguara 
352 pàgines i 20,90 !           3/3 
 
[ 4 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !           5/8  
 
[ 5 ] Sobre los huesos 
de los muertos 
OLGA TOKARCZUK / Siruela 
238 pàgines i 18,95 !         -/121 

[ 1 ] Vigilancia permanente 
EDWARD SNOWDEN  
Planeta 
450 pàgines i 20,90 !           9/5 
 
[ 2 ] El naufragio  
de las civilizaciones 
AMIN MAALOUF / Alianza 
276 pàgines i 18 !                    -/1 
 
[ 3 ] El poder de  
confiar en ti 
CURRO CAÑETE / Planeta 
256 pàgines i 16,90 !          2/31 
 
[ 4 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
320 pàgines i 17 !               6/33 
 
[ 5 ] Cuídate 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
264 pàgines i 17,90 !            4/5


