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40 DISSABTE, 5 DE GENER DEL 2019 ara   
arallegim

Jordi Carrió (1949-2018) va ser un 
barceloní militant de la cultura, 
l’educació i la memòria. Em va 

encomanar moltes de les seves il·lu-
sions i batalles. Era insistent, apas-
sionat, seductor. Costava dir-li un 
no. Amb 50 anys fets, va iniciar una 
obra poètica que ara l’editor Quim 
Curbet ha reunit a Planeta vida. Po-
esia 2003-2017, amb pròleg de Sam 
Abrams. Una de les proses poèti-
ques recorda l’Escola del Mar: 
“Tanques els ulls i a la retina enca-
ra s’incendia l’Escola del Mar en 
aquest sorral del seu exili. L’Escola 
del Mar de la ciutat del cel i de l’ona. 
L’Escola del Mar, pàtria eterna de 
les sirenes i els dofins”. 

Marc Cuixart, net de l’arquitec-
te de l’Escola del Mar, Josep Goday, 
ha proposat reconstruir aquell vai-
xell insígnia de la renovació pedagò-
gica tal com era, tot de fusta, i en el 
mateix lloc on es va fer, a la platja 
dels Pescadors de la Barceloneta. 
Diu que és un projecte barat i som-
nia a inaugurar-lo el 2022, coinci-
dint amb el centenari de l’escola. El 
seu primer director va ser Pere Ver-
gés: els infants estudiaven matemà-
tiques damunt la sorra. Un bombar-
deig de l’aviació feixista va destru-
ir l’escola el 1938. Els candidats a 
l’alcaldia que assumeixin aquest 
projecte (espero que n’hi hagi més 
d’un que se’l faci seu) tindran totes 
les meves simpaties. 

Si Jordi Carrió encara fos viu, ja 
m’estaria empaitant per impulsar 
una campanya a favor de la nova Es-
cola del Mar (l’actual, hereva de l’es-

perit inicial, és a la muntanya del 
Guinardó). El trobo a faltar, el Jor-
di. Aquestes festes de Nadal, llegint 
els seus poemes, l’he tornat a sen-
tir proper. I alhora he redescobert la 
seva força interior: “Tothom té un 
cel interior / a vegades nítid, diàfan 
i transparent, / com a tocar d’un pa-
radís, / i a vegades confús, boirós i 
pesant”. El seu cel interior estava fet 
d’art (Maïs, Tàpies, Esclusa...), 
d’amor (a la Mo, el Pau i el Pere), 
d’amistats, de memòria, de cultura 
republicana i democràtica i de com-

promís amb una ciutat, un país i un 
món més justos.  

Els seus poemes van de tot això. 
De la “fragilitat del món” que tant 
costa de construir i tan poc de des-
truir i oblidar. De l’esperança reno-
vada en cada compromís, com en 
aquests versos del seu Clam, on tot 
no s’ha perdut: “No sempre la mort / 
pacta amb el silenci / l’abolició del 
record” i “No sempre la mentida / 
pacta amb les paraules / el llenguat-
ge de l’ocultació”. De la voluntat de 
ser en l’escriptura: “Sí. Sempre es-
crius per guardar les imatges més 
endins”. De la voluntat d’estimar: 
“T’estimo més enllà de l’amor 
d’ara”. I de la voluntat de perdurar, 
que altres siguin a través teu: “És la 
memòria de qui et llegeix que dona 
sentit al que escrius”. I així fins al 
comiat final: “Tries la paraula mort: 
l’anomenaràs eternitat”.!

JORDI CARRIÓ: 
“TANQUES ELS ULLS  
I A LA RETINA  
ENCARA S’INCENDIA  
L’ESCOLA DEL MAR”

Per una nova Escola 
del Mar (en record 
de Jordi Carrió)

VIQUIPÈDIA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

¿Podem topar(-nos) 
amb algú per atzar?

Són pronominals els verbs que 
es conjuguen amb un pronom 
feble que coincideix amb la 

persona del subjecte i no fa la funció 
de complement. “Em rento” no és 
pronominal i “Em queixo” sí, per-
què en el primer cas em fa d’OD i en 
el segon no fa cap funció sintàctica. 
Que un verb sigui o no pronominal 
és un tret lèxic, propi de cada llen-
gua, com ho prova que el català con-
trasti sovint amb el castellà. 
L’exemple més repetit és “He cai-
gut” enfront de “Me he caído”.   

Partint d’aquesta base, l’ÉsAdir 
–entre molts altres llibres d’estil– 
remarca que topar és un “verb no 
pronominal” i que, per tant, hem 
de dir “Ha topat amb la realitat” i 
no pas “S’ha topat amb la realitat”. 
Observem, però, que topar té dos 
sentits. D’una banda, vol dir xocar 

amb algú o alguna cosa i, de l’altra, 
trobar algú o alguna cosa per atzar. 

En el primer sentit és intransitiu. 
Quan xoquem amb algú, diem que hi 
topem, no pas que el topem. En canvi, 
en el segon sentit el diccionari ens 
diu que és transitiu: “Quan ja no 
pensava en ell, un dia el vaig topar 
al carrer”. Com que és transitiu, “Ens 
vam topar” o “Es van topar” no serien 
pronominals, perquè ens i es –com 
em a “Em rento”– serien l’OD.  

La intuïció confirma que, quan 
vol dir xocar, el verb topar és in-

transitiu i no pronominal. En can-
vi –contradient el diccionari–, quan 
vol dir trobar per atzar, l’ús més es-
tès és un topar intransitiu (“L’altre 
dia vaig topar amb X”) que té una va-
riant pronominal (“L’altre dia em 
vaig topar amb X”) i potser poc ge-
nuïna també força estesa. De fet, el 
Diccionari d’ús dels verbs de Gine-
bra i Montserrat només recull 
exemples intransitius –i no prono-
minals– de la segona accepció. 

Trobaria, doncs, aberrant que la 
vaca cega es topés de morro amb 
l’esmolada pica, però no em sona 
tan malament que Josep Pla digui 
que “topar-se, en aquelles grises la-
tituds, amb un gran nucli urbà de 
gust neoclàssic produeix una im-
pressionant sorpresa”. I, en tot cas, 
cal que el DIEC accepti l’ús intran-
sitiu de la segona accepció.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

SERIA ABERRANT 
QUE LA VACA CEGA 
‘ES TOPÉS’ DE 
MORRO AMB 
L’ESMOLADA PICA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
AA. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !           1/6 
 
[ 2 ] L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 2/18 
 
[ 3 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !           3/11 
 
[ 4 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          5/45 
 
[ 5 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS  / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !          6/14

[ 1 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                  1/7 
 
[ 2 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !          2/15 
 
[ 3 ] Oriol Junqueras. Fins 
que siguem lliures 
SERGI SOL/ Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !             3/9 
 
[ 4 ] Res és impossible 
KILIAN JORNET 
Ara Llibres 
248 pàgines i 19,50 !            4/8 
 
[ 5 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines i 22,95 !        5/46

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !            1/9 
 
[ 2 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !         3/10 
 
[ 3 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !         2/17 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                7/13  
 
[ 5 ] Fuego y sangre 
G.R.R. MARTIN  
Plaza & Janés 
880 pàgines i 32,90 !         4/10

[ 1 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !            1/7 
 
[ 2 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          2/12 
 
[ 3 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
408 pàgines i 21,90 !       4/170 
 
[ 4 ] 21 lecciones  
para el siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
512 pàgines i 19,90 !          3/18 
 
[ 5 ] Breves respuestas a las 
grandes preguntas 
STEPHEN HAWKING / Crítica 
288 pàgines i 17,90 !            5/9


