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Figueres, diumenge 23 de gener 
del 1938. Al passeig Nou, davant 
del Parc Bosc, malgrat la guerra, 

la vida seguia. La canalla jugava. De 
cop van començar a caure bombes del 
cel. Hi va haver 16 morts i 27 ferits, 
molta mainada entre les víctimes. 
“Portava un vestit nou i la seva mare 
li havia dit que no se l’embrutés. Quan 
van caure les bombes, tothom es va es-
tirar a terra menys ella”: així recorda 
M. Dolors Godoy Rotllens la mort de 
l’amiga que li havia ensenyat a anar en 
bicicleta. És una de la setantena de tes-
timonis que, dins el projecte Jo hi vaig 
ser, liderat pel fotògraf Jordi Puig, 
l’historiador Enric Pujol i el periodis-
ta Gerard Bagué, després de plasmar-
se en una exposició, ha donat peu ara 
al llibre Figueres, la Gernika catalana 
(Efados), d’Enric Pujol. 

Els bombardejos de l’aviació feixis-
ta italiana i nazi a Figueres van gua-
nyar intensitat com més s’acostava el 
final de la Guerra Civil Espanyola i la 
ciutat es convertia en seu dels governs 
català, basc i espanyol, i en punt de tro-
bada final de la sortida definitiva cap a 
l’exili de milers de persones. Avui, pe-
rò, són encara molt desconeguts, fins 
i tot per als mateixos figuerencs. I això 
que, després de Barcelona (2.428 
morts), va ser la segona ciutat de Cata-
lunya amb més víctimes. Fins ara s’ha-
via calculat una xifra al voltant dels 
300, però Pujol l’eleva fins a més de 
400. Figueres tenia aleshores 14.000 
habitants. Hi ha, a més, constància do-
cumental de 516 edificis privats des-
truïts, als quals cal sumar els públics. 
“La comparació amb la població bas-

ca de Gernika es fa gairebé inevitable”, 
escriu Pujol. Les dues ciutats van ser 
un exemple de la lògica de terror con-
tra la població civil que s’acabaria im-
posant a la Segona Guerra Mundial. 

Però el cas de Figueres ha restat 
gairebé oblidat. La política de propa-
ganda i desmemòria de la dictadura 
franquista, i una Transició democrà-
tica igualment desmemoriada, han 
impedit que la capital alt-empordane-
sa tingués plena consciència del dra-
ma que va patir: els bombardejos van 
ser escalonats al llarg del 1938 –un 
d’aquests va destruir l’hospital: hi van 
morir totes les infermeres– i molt in-
tensos i seguits el gener i febrer del 
1939, quan es va rebre amb pànic als 
carrers setze (o disset, no està clar) le-
tals incursions aèries. Un episodi dra-
màtic va ser quan una bomba va cau-
re dins el refugi antiaeri de la plaça del 
Gra (avui obert al públic) i un altre 
quan van atacar l’estació de tren, ple-
na a vessar perquè estava a punt de 

sortir un tren d’evacuats: “S’han pro-
duït escenes d’horror indescriptible. 
La gent que intentava guanyar el refu-
gi, galvanitzada pel pànic, s’ha llançat 
a borboll escales avall i ha acabat tapo-
nant l’entrada. I allà ha sorgit la catàs-
trofe immensa. Vells, dones, criatu-
res, empesos per la cega allau, han ro-
dat escales avall. L’allau ha passat per 
sobre d’aquells desgraciats i ha en-
fonsat pits, aixafat caps, trepitjat ven-
tres i trinxat costelles”, segons el tes-
timoni d’un funcionari transcrit per 
Àlvar d’Orriols. 

El dia 5 de febrer del 1939 la Legió 
Còndor va atacar la ciutat amb 46 apa-
rells, una de les concentracions d’avi-
ons més grans de tota la guerra. I al cap 
de dos dies, el 7, hi va descarregar 
280 tones d’explosius. No cal afegir 
gaire cosa més, oi? Aquest llibre ens 
recorda l’obligació moral de recordar 
el patiment dels que ens han precedit 
en la lluita per la llibertat i la justícia, 
una lluita que no s’acaba mai.!

La Gernika 
catalana
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M’hi va la vida, li (hi) va 
la vida, els (hi) va la vida

La ultracorrecció és un dels 
danys col·laterals que compor-
ta contradir la intuïció. Fa poc 

un articulista assegurava que les em-
preses privades acostumen a triar 
els millors líders perquè “en aques-
ta tria els va la vida”. Al corrector 
aquest “els va la vida” li sonava 
malament, ell hauria escrit “els hi 
va la vida”, però sent conscient que 
la norma prescriu convertir en els 
alguns els hi que ell diria, com el 
d’“Els hi van donar els llibres”, va 
respectar l’opció de l’autor.  

Va fer bé? Analitzant la frase ens 
adonem que aquí no hi ha només un 
datiu plural, que seria el cas en què 
la norma –contradient la majoria de 
parlants– força els hi a convertir-se 
en els. Hi ha un datiu plural i hi ha 
un complement preposicional avan-
çat, avantposat –“en aquesta tria”–, 

que exigeix un pronom de represa. 
Diem amb naturalitat “en això m’hi 
va / t’hi va / ens hi va / us hi va la vi-
da” i ens sembla un cas clar d’inter-
ferència estalviar-se aquest hi.  

Però ¿també diem amb naturali-
tat “en això li hi va la vida”? No ho 
sabem, perquè per raons fonètiques 
resulta impossible distingir li hi de 
li, i això genera dubtes.  Si jo us dic 
“Posa-li la clau a la butxaca” i em 
contesteu “Ja li hi he posat”, ¿podeu 
assegurar que dieu li hi i no li? Si fem 
cerques a Google, veurem que en ca-

sos així li és l’opció preferida segui-
da de l’hi, i que només qui és molt 
conscient de la norma arriba a es-
criure li hi. Seria el cas del diccio-
nari de M. Teresa Espinal, on troba-
reu “anar-li-hi la vida (a algú)”. 

No podem descartar que li hi si-
gui una combinació fantasma: cre-
ada per la teoria a partir d’una ma-
la anàlisi gramatical. Per contra, 
resulta evident que “els va la vida” 
és una ultracorrecció i que, en 
aquest cas, llengua i norma abonen 
els hi. La mala anàlisi seria no en-
tendre que en els parlars no valen-
cians el datiu de 3a persona és, al-
menys subjacentment, una forma 
composta d’acusatiu i locatiu, que 
li és el resultat d’aglutinar l’hi i té, 
com a previsible plural, els hi. I que 
en cap frase catalana podem trobar 
dos hi seguits.!
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NO PODEM DESCARTAR 
QUE ‘LI HI’ SIGUI UNA 
COMBINACIÓ CREADA 
A PARTIR D’UNA MALA 
ANÀLISI GRAMATICAL

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                   1/9 
 
[ 2 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !           2/7 
 
[ 3 ] Homenatge als caiguts 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
Rosa dels vents 
176 pàgines i 16,90 !             5/4 
 
[ 4 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !         3/21 
 
[ 5 ] La memòria de l’aigua 
MONTSE BARDERI  
Columna 
384 pàgines i 19,50 !            4/2

[ 1 ] On és l’Estel·la? 
TONI GALMÉS 
Comanegra 
28 pàgines i 16 !                   -/52 
 
[ 2 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !              2/14 
 
[ 3 ] Cuida’t 
XAVI VERDAGUER 
Rosa dels Vents 
270 pàgines i 17,90 !             -/2 
 
[ 4 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !            1/4 
 
[ 5 ] Manual  
de desobediència civil 
MARK I PAUL ENGLER / Saldonar 
514 pàgines i 19,90 !             3/3

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !            1/2 
 
[ 2 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !           2/5 
 
[ 3 ] La chica que  
vivió dos veces 
DAVID LAGERCRANTZ / Destino 
608 pàgines i 22,50 !           4/5 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                5/52  
 
[ 5 ] El latido de la tierra 
LUZ GABÁS 
Planeta 
464 pàgines i 21 !                  9/5 

[ 1 ] Me quiero vivir 
CECÍLIA BOFARULL 
Fundación Fero / Acantilado 
112 pàgines i 10 !                     -/1 
 
[ 2 ] El poder  
de confiar en ti 
CURRO CAÑETE/ Destino 
384 pàgines i 17,50 !         3/28 
 
[ 3 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17 !                1/30 
 
[ 4 ] Vigilancia permanente 
EDWARD SNOWDEN 
Planeta 
448 pàgines i 20,90 !           2/2 
 
[ 5 ] Historia del silencio 
ALAIN CORBIN  
Acantilado 
152 pàgines i 14 !                  -/16


