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La figura de Joan Estruch, a qui 
no conec personalment, sem-
pre m’ha provocat una barreja 

d’admiració i tendresa: la que et 
desperta algú que saps que és savi 
i intueixes que és bona persona. Les 
memòries que ara publica, Crec re-
cordar (Fragmenta), em confirmen 
la doble intuïció, alhora que l’enri-
queixen amb algunes dimensions 
desconegudes: la capacitat d’anar a 
contracorrent d’un home d’ordre, 
la finesa del seu esperit crític, la iro-
nia i la passió per ensenyar. Quan 
acabes la lectura, el primer que 
penses és: com m’hauria agradat se-
guir un curs seu, devia ser d’aquells 
professors que et marquen. També 
a ell l’ha marcat la relació amb els 
alumnes, fins al punt que la jubila-
ció forçada als 70 anys se li ha fet 
costa amunt.  

La sociologia és una ciència soci-
al jove que no té excessiva bona fa-
ma. La gent no sap ben bé a què es 
dediquen, els sociòlegs. Es dedi-
quen a analitzar els comportaments 
socials. Fill d’una família protestant 
en la Catalunya nacionalcatòlica del 
franquisme, Estruch hi va arribar 
pel seu interès en l’estudi de les re-
ligions. Volia entendre la pròpia di-
ferència. Però com diu al llibre, de la 
mà d’un dels seus referents, John 
Berger, el més sorprenent dels com-
portaments socials no són les ex-
cepcions, sinó la norma (sovint in-
visible). El més interessant no són 
els esclats d’ira, sinó les convenci-
ons (i les màscares que tots portem) 
que fan que les coses funcionin. 

A part de Berger, altres referents 
d’Estruch són Jean Remy, Thomas 
Luckmann i, entre els clàssics, Max 
Weber i Alfred Schütz. Especial-
ment Weber, de qui va traduir al ca-
talà l’obra cabdal L’ètica protestant 
i l’esperit del capitalisme (Ed. 62), 
“la més difícil i enrevessada” de to-
tes les traduccions que ha fet, i n’ha 
fet moltes. Format com a sociòleg 
de la religió a Lovaina, i fundador de 
la Facultat de Sociologia de la UAB, 
la seva ha estat una trajectòria pro-
fessional lligada al món universita-
ri –del sistema funcionarial del qual 
renega– i una trajectòria vital lliga-
da al fet religiós des de l’ecumenis-
me, com a protestant que va fer una 
transició suau cap a un catolicisme 
obert. Entre les seves recerques hi 
ha la que va dedicar a l’Opus Dei 
(mal rebuda per la institució), el 
Mapa de les religions de Catalunya o 

un estudi sobre els rituals de naixe-
ment i mort a Menorca que s’acaba-
ria convertint en una investigació 
sobre els suïcidis, Plegar de viure. 

Les memòries estan poblades 
d’amics interessants, començant 
pel “senyor Ribera”, creador de l’es-
cola Aula. L’havia tingut de profes-
sor al Liceu Francès i després, mal-
grat la diferència d’edat i de caràc-
ter, van fer amistat, fins al punt que 
Pere Ribera li va arribar a proposar 
que fos el seu successor a Aula. Li va 
costar dir que no. Segurament Es-
truch havia estat un dels millors 
alumnes de Ribera, igual com Salva-
dor Cardús ho ha estat d’Estruch: 
també tots dos han construït una 
sòlida amistat i, en el seu cas, una 
fructífera relació professional i in-
tel·lectual. Com a sociòlegs, a més 
d’unes quantes obres conjuntes, 
comparteixen, entre moltes altres 
coses, una gran prevenció contra les 
enquestes d’opinió com a mètode de 
coneixement. 

L’estimació per Menorca, la con-
nexió amb la vida monàstica (Taizé, 
Poblet, Montserrat, Sant Pere de les 
Puel·les i tants altres cenobis d’Eu-
ropa, sobretot femenins) i la família 
(està casat amb l’alemanya Heide i 
té dos fills, el Martí i la Mònica, i sis 
nets) completen l’autoretrat d’un 
home que, quan al final del llibre el 
seu fill li pregunta (en una breu en-
trevista) quin és el secret de ser un 
bon professor, ell respon amb una 
idea de la protagonista d’El festí de 
Babette: ets ric en la mesura que do-
nes el millor de tu mateix.!

El millor professor 
del món

MARC ROVIRA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

¿Llevar-se molt d’hora 
o llevar-se molt aviat?

De vegades, i sempre de bona fe, 
els que volen “millorar el cata-
là” o “curar-nos del catanyol” 

escampen inseguretats i males 
consciències que no ajuden a nor-
malitzar la llengua. Per ser efectius 
recorren a receptes, i la recepta es 
carrega el matís, la diversitat i la 
complexitat. “Llevar-se aviat” pot 
voler dir el mateix que “llevar-se 
d’hora”, però això no fa menys lícit 
que, en aquesta frase, qui diu d’hora 
ho prefereixi a aviat, perquè el sentit 
bàsic d’aviat és un altre i perquè 
d’hora (potser per la pressió del 
castellà) s’està perdent.  

Ara bé, crec que ens equivoquem 
quan passem de preferir una forma 
a negar que l’altra sigui correcta. 
Primer, perquè aquest ús d’aviat 
és del tot viu i normatiu: la segona 
accepció d’aviat al DIEC2 és d’hora. 

I, segon, perquè creem complexos i 
inseguretats als catalans que, a més 
de no llevar-se, desconeixen la for-
ma d’hora i només diuen aviat; o 
que, en lloc d’aquestes formes, fan 
anar prompte, prest, tost, alego, en-
jorn, dejorn, etc. 

Josep Ruaix, amb qui sovint estic 
d’acord, és un dels que afirmen que 
aviat només significa “passat poc 
temps” i no pot significar d’hora: 
“abans del temps habitual”. Per a 
Ruaix, és incorrecte “A casa sopem 
molt aviat”. I és curiós que ho afirmi 

(Nou diccionari auxiliar, pàg. 47) 
sense almenys advertir que, a més 
de l’ús general, està contradient la 
normativa: el DIEC2 i ara també la 
GIEC, que (pàg. 808) recull l’exem-
ple “Els dies de festa es lleva massa 
aviat”. Diria que, en aquest cas, el 
perd el zel per “millorar el català”. 

Un del seus arguments per defen-
sar aquesta rígida distinció entre 
aviat i d’hora és fer-los correspondre 
amb pronto i temprano, però resulta 
que el DRAE deixa molt clar que un 
dels sentits de pronto és temprano i 
ho exemplifica amb “Me levanto 
pronto”. Tot apunta, doncs, que tant 
en català com en castellà són formes 
adverbials parcialment sinònimes i 
que això no s’explica per cap inter-
ferència. Per contra, en anglès sí 
que sembla que “I get up early” no 
equival a “I get up soon”.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

PASSAR DE PREFERIR 
UNA FORMA A 
CONDEMNAR L’ALTRA 
CREA INDESITJABLES  
INSEGURETATS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                 1/18 
 
[ 2 ] Gina 
MARIA CLIMENT 
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !             4/7 
 
[ 3 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ  Anagrama/Columna 
400 pàgines i 22,50 !        3/30 
 
[ 4 ] El crit 
BLANCA BUSQUETS 
Proa 
240 pàgines i 18,50 !            5/4 
 
[ 5 ] La teva ombra 
JORDI NOPCA 
Proa  
511 pàgines i 20 !                   7/2

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !            1/6 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Enciclopèdia Catalana 
184 pàgines i 10 !                   3/4 
 
[ 3 ] El judici de la meva 
vida 
JORDI PINA  Columna  
288 pàgines i 15,90 !            5/2 
 
[ 4 ] Escrits del judici 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
237 pàgines i 18,50 !            4/4 
 
[ 5 ] Persistim 
GEMMA AGUILERA 
Columna 
253 pàgines i 15,90 !            6/2

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !            1/4  
 
[ 2 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !           2/9 
 
[ 3 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !         4/52  
 
[ 4 ] El negociado  
del yin y el yang 
EDUARDO MENDOZA / Seix Barral 
376 pàgines i 20,90 !            5/5 
 
[ 5 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !          3/11

[ 1 ] A solas 
SILVIA CONGOST 
Planeta 
296 pàgines i 15,15 !              -/6 
 
[ 2 ] El encargo 
JAVIER MELERO 
Ariel 
352 pàgines i 18,90 !              -/1 
 
[ 3 ] La furia y los colores 
GRAN WYOMING 
Planeta 
352 pàgines i 19,90 !             1/2 
 
[ 4 ] Cataluña año cero 
ERNESTO ERKAIZER 
Espasa Libros 
304 pàgines i 19,90 !             -/1 
 
[ 5 ] Capital e ideología 
THOMAS PICKETTY 
Deusto 
1.200 pàgines i 29,95 !         -/2


