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L’italià Giorgio Agamben (Ro-
ma, 1942) és un dels grans 
pensadors d’Occident. El te-

ma de l’origen del poder és central 
en la seva obra. Agamben ens recor-
da com al segle XIV els monjos fran-
ciscans es van desmarcar de la cúria 
romana: “Només acceptaven el dret 
de no tenir cap dret”. El dret prin-
cipal al qual renunciaven era el de 
propietat, cosa que, esclar, va posar 
molt nerviosos els teòlegs oficials 
del Vaticà. Els franciscans defensa-
ven la pobresa absoluta i ho feien a 
partir de la idea de “l’ús de fet, no de 
dret”. Creien que no calia posseir els 
objectes per poder-los utilitzar. Re-
corda una mica al moviment okupa, 
no? O a la lluita contra els desnona-
ments, és a dir, pel dret a l’habitatge 
per damunt del dret a la propietat. 

El papa i jurista Joan XXII va re-
negar de la butlla del seu predeces-
sor, Nicolau III, que havia acceptat la 
tesi dels teòlegs franciscans i va ne-
gar l’ús separat de la propietat. “Se-
gurament trobem aquí la primera te-
orització del consum. I és que en el 
fons el que està dient [Joan XXII] és 
que l’ús no existeix sinó que, de fet, 
només existeix el consum. Una idea 
que té molta validesa per a nosaltres, 
que ja no usem sinó que consumim”.  

Aquestes reflexions formen part 
de l’obra d’Agambem Arqueologia de 
la política que ara ens arriba de la mà 
de l’editorial Arcàdia, amb traducció 
de Robert Garcia Orallo, i que recull 
les lliçons que va impartir a la càte-
dra Ferrater Mora de la Universitat 
de Girona l’abril del 2014. Agamben 

es capbussa en la gènesi de les parau-
les, en concret i sobretot, del verb 
usar, que considera central per en-
tendre les idees de política i poder. 
Cita Walter Benjamin, per a qui “la 
justícia consisteix, més aviat, en la 
condició de ser un bé que no pot ser 
apropiat”. Ja no es tracta, com els 
franciscans, de renúncia a la propie-
tat, sinó que les coses són directa-
ment inapropiables. És més radical.  

Per exemplificar-ho, Agamben 
posa l’exemple del cos: és ben nos-
tre, però alhora té vida pròpia, ens 
hi hem d’adaptar (no podem deci-
dir no orinar, per exemple). El ma-
teix amb la llengua: la relació que 
un hi té “comporta dues polaritats 
oposades: una de propietat i una 
d’impropietat. Tota relació pro-
funda amb la llengua les implica 
totes dues. És interessant, en 
aquest sentit, l’exemple dels au-
tors que escriuen en llengua es-
trangera, a través d’aquesta rela-
ció d’impropietat”. I un tercer 
exemple és el del paisatge, aquell 
paisatge que estimem, que consi-
derem nostre: “El paisatge no el 
podem posseir. Per això és tan ter-
rible destruir el paisatge. Quan ho 
fem, possiblement estem destru-
int la relació més autèntica que 
mantenim amb el món”. 

La política també és tot això. No 
és l’esgrima que veiem aquests dies 
de campanya electoral. La de debò 
està en l’arqueologia de les parau-
les, els conceptes i les idees. Què 
entenem per poder, propietat, jus-
tícia o identitat? Acabo amb aquest 
darrer concepte: “Quan es parla 
d’identitat no s’ha d’oblidar que es 
tracta d’una realitat temporal i dis-
contínua”. Agamben fa seva la visió 
de Shlomo Pines, segons el qual, al 
revés de l’enfocament habitual, el 
desenvolupament històric discon-
tinu és un fet i la identitat és un pro-
blema. O, dit d’una altra manera, la 
diversitat és la norma i l’homoge-
neïtat el problema. !
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L’ús de l’article davant 
els dies de la setmana

Ales classes de català s’ensenya 
la diferència entre “El dimarts 
al matí vaig a la piscina” i 

“Dimarts al matí vaig a la piscina”. 
En el primer cas, vull dir que hi vaig 
cada dimarts al matí, és a dir, els 
dimarts al matí. En el segon, vull dir 
que hi aniré dimarts que ve, amb 
independència que hi pugui anar o 
no altres dimarts. Aquest segon 
sentit, però, depèn del temps del 
verb. Amb vaig o aniré, vol dir el di-
marts més immediat en el futur. 
Amb vaig anar, en canvi, vol dir el 
dimarts més immediat en el passat.  

Seguint, doncs, el principi esti-
lístic “Si dius el mateix, sempre és 
millor dir-ho amb menys paraules”, 
val més dir i escriure “Dimarts es 
reuniran” que no pas “El pròxim 
dimarts, 12 de novembre, es reuni-
ran”. Però algú em pot preguntar: 

“¿És correcte el pròxim dimarts (o 
el passat dimarts)?” És correcte 
però poc genuí. Si tant necessitem 
remarcar el futur (o el passat), la 
millor opció és dimarts vinent / di-
marts que ve (o dimarts passat). 

Tant el pròxim dimarts com di-
marts que ve són díctics, és a dir, el 
seu sentit depèn del moment –de la 
situació comunicativa– en què es di-
gui la frase. I, segons l’actual norma, 
l’article hi ha d’anar o no segons si 
el modificador és prenominal o 
postnominal. Un principi que 

s’aplica fins i tot quan no parlem del 
dia de la setmana més immediat. 
Seria el cas (GIEC, pàg. 1779) de “Té 
hora dijous de la setmana que ve”, 
una frase que dita un dimarts, per 
exemple, no pot significar dijous 
que ve. Diria, però, que en usos es-
pontanis i prenormatius –que no 
goso dir que no siguin genuïns– 
també es diu “el dimarts que ve” o 
“el dimarts de la setmana que ve”. 

L’article passa a ser obligatori 
quan el modificador –encara que 
sigui postnominal– és una data 
concreta (i deixa, per tant, de ser 
un díctic): “Vindré el dimarts 12 de 
novembre”. Ara bé, aquest ús re-
sulta estrany i inadequat si parlem 
de dimarts que ve. En aquest cas, si 
volem fer constar la data, la millor 
opció seria “Vindré dimarts (que ve), 
12 de novembre”.!
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‘EL PRÒXIM DIMARTS’ 
O ‘EL PASSAT DIMARTS’ 
SÓN FORMES 
CORRECTES PERÒ 
POC GENUÏNES 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                 1/14 
 
[ 2 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/26 
 
[ 3 ] Ganivet 
JO NESBO  
Proa 
592 pàgines i 19,90 !            3/3 
 
[ 4 ] La cara nord del cor 
DOLORES REDONDO 
Columna 
700 pàgines i 22,90 !           4/5 
 
[ 5 ] Gent normal 
SALLY ROONEY 
Edicions del periscopi 
304 pàgines i 17,90 !            7/5

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara llibres 
346 pàgines i 19,90 !            4/2 
 
[ 2 ] Des del banc  
dels acusats 
RAÜL ROMEVA /  Ara llibres 
166 pàgines i 16,50 !             1/3 
 
[ 3 ]  On és l’Estel·la? 
TONI GALMÉS 
Comanegra 
28 pàgines i 16 !                  2/57 
 
[ 4 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !              3/19 
 
[ 5 ] Follem? 
BEL OLID  
Bridge 
180 pàgines i 18 !                6/10

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Tampoco pido tanto 
MEGAN MAXWELL  
Planeta 
560 pàgines i 16,90 !             -/1 
 
[ 2 ] El negociado  
del yin y el yang 
EDUARDO MENDOZA / Seix Barral 
376 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 3 ]  La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !            1/5 
 
[ 4 ] Un perfecto caballero 
PILAR EYRE 
Planeta 
368 pàgines i 20,90 !            -/2  
 
[ 5 ] Loba negra 
JUAN GÓMEZ-JURADO 
Ediciones B 
552 pàgines i 20,90 !           2/2 

[ 1 ] Un pueblo traicionado 
PAUL PRESTON 
Debate 
780 pàgines i 27,90 !            1/2 
 
[ 2 ] El naufragio  
de las civilizaciones 
AMIN MAALOUF / Alianza 
276 pàgines i 18 !                  2/3 
 
[ 3 ] El poder de  
confiar en ti 
CURRO CAÑETE / Planeta 
256 pàgines i 16,90 !         4/33 
 
[ 4 ] A solas 
SILVIA CONGOST 
Grijalbo 
200 pàgines i 15,95 !            5/2 
 
[ 5 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
492 pàgines i 19,90 !       7/214


