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“Que tenaç que arriba a ser 
l’esperança! Que deses-
perada arriba a ser!” La 

mare de la Marceline va seguir espe-
rant que el seu espòs tornés després 
de la guerra. Va anar endarrerint la 
sol·licitud de viudetat. La Marceli-
ne sí que havia sobreviscut als 
camps nazis. Va ser una de les com-
panyes de Charlotte Delbo (1913-
1985), que en dona testimoni al lli-
bre novel·lat La mesura dels nostres 
dies (Club Editor), traduït per Valè-
ria Gaillard. L’obra tanca la trilogia 
Auschwitz i després, que el segell de 
Maria Bohigas pensa publicar sen-
cera l’any que ve, coincidint amb el 
75è aniversari de l’alliberament 
dels camps. “És una de les obres més 
atrevidament simples que s’hagin 
escrit mai per descarnar l’arrel del 
nostre temps, als antípodes d’una 
banalitat del mal distorsionada per 
una època que vol creure com sigui 
en la impossibilitat del bé –en la ir-
responsabilitat del mal–”, escriu 
l’editora. 

Sí. Té raó. En les entranyes de 
l’experiència de Delbo hi batega la 
recerca d’una bondat sempre escà-
pola. Quan un ha conviscut diària-
ment amb la brutalitat i la mort, 
quan has vist piles de cadàvers 
amuntegats, costa massa tornar al 
món dels vius, amb totes les seves 
renúncies morals, els quotidians i 
miserables egoismes, el pacte diari 
amb la hipocresia necessària. 
D’Auschwitz en pots sortir amb vi-
da. Però ¿en pots sortir realment 
viu? D’això va aquest llibre. Delbo i 

les seves companyes d’internament 
són supervivents. No viuen. Sobre-
viuen. No poden ni volen ser santes, 
només constaten desesperades la 
impossibilitat de dur una vida nor-
mal. Girar full? Pel carrer, només 
d’observar el rostre de la gent, Del-
bo sap del cert que a Auschwitz la 
gran majoria no l’haurien ajudat a 
caminar o no li haurien donat aigua. 

“Només sé que conec els éssers més 
del que cal coneixe’ls per viure al 
seu costat”. 

La Mado, passats els anys –té un 
fill que en té 17–, ho explica així: “No 
estic destrossada. És pitjor que es-
tar destrossada, ens han buidat la vi-
da [...]. Estic atrapada en els records 
i les repeticions. Dormo malament 
i l’insomni no m’afecta. A la nit tinc 
dret a no estar viva. Tinc dret a no 
fingir. Retrobo les altres, estic amb 
elles, soc una més. Estan com jo, 
mudes i desemparades”. I més en-
davant: “No estic viva. Observo els 
que sí que ho estan. Són fútils, igno-
rants [...] ¿Per què faig el que fan els 
vius sense ser dels seus, estranya en 
ells, obligada a fingir perquè em to-
lerin?” I acaba: “No estic viva. Vaig 
morir a Auschwitz i ningú ho veu”. 

D’una altra manera, la Poupette 
explica el mateix: “Que vam neces-
sitar una voluntat sobrehumana 
per aguantar i tornar, això ho entén 
tothom. Però de la voluntat que 
vam necessitar per reprendre la vi-
da a la tornada, d’això ningú en sap 
res de res”. A totes els passa igual. 
Somniaven tornar a casa cada dia, 
era el que les mantenia vives, així 
no perdien l’esperança, però des 
que van tornar cada nit somnien 
que són allà, al camp. I la Françoi-
se: “El meu cor batega a la força. 
Mai recuperarà el batec de l’amor, 
el batec viu de l’amor”. 

L’esperança les va salvar. La sal-
vació les va condemnar: perquè el 
mal és resistent al temps, com una 
taca que no acaba de marxar.!
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Alguns usos abusius 
del verb ‘esdevenir’

El verb esdevenir té dos sentits 
bàsics: el de passar d’un estat a 
un altre (“El vi esdevé vinagre”) 

i el d’ocórrer (“Em va esdevenir una 
desgràcia”). Amb aquest segon signi-
ficat també tenim el verb pronomi-
nal esdevenir-se. Els fets i les coses 
s’esdevenen (és incorrecte dir que es-
devenen, com a la frase “Esdevé so-
vint que...”) i és només quan afecten 
algú (generalment en un sentit nega-
tiu) que la presència obligatòria d’un 
pronom de datiu (la persona afecta-
da) no permet l’ús pronominal.  

Per què abusem d’esdevenir? 
Perquè sent un verb que hem après 
de grans llegint –i, per tant, parci-
alment– ens pot semblar que fa més 
catalans i cultes els nostres textos. 
L’any 1988 Albert Jané ja advertia 
que frases com “Va esdevenir ad-
vocat” o “Vol esdevenir president” 

més aviat s’han d’evitar, perquè no 
expressen un canvi d’estat prou 
substancial. Tampoc és gens reco-
manable dir que un concert o una 
obra de teatre s’esdevenen, com no 
ho seria dir que ocorren o passen. 

Però avui voldria destacar un al-
tre ús abusiu cada dia més habitual: 
un esdevenir integrat en locucions 
verbals que ja expressen processos o 
canvis d’estat. “Barcelona torna a es-
devenir la capital del còmic”. ¿Dirí-
em “torna a passar a ser”? Doncs val 
més que escriguem “torna a ser”. 

Quedarà menys pedant i més clar. 
I no estic dient que tornar a esde-

venir sigui sempre abusiu o redun-
dant. No ho és si el que es vol subrat-
llar que torna no és un estat sinó un 
canvi d’estat, però rarament és el 
que es pretén. I el mateix podríem 
dir de deixar d’esdevenir, continu-
ar esdevenint, passar a esdevenir, 
arribar a esdevenir, etc. En els dos 
últims casos la redundància és gai-
rebé indefugible, perquè esdevenir 
ja vol dir arribar o passar a ser. 

Voleu una regla d’or? Canvieu es-
devenir per ser i si continueu dient 
el que preteníeu dir és que proba-
blement abusàveu d’esdevenir. I ara 
no em sortiu amb el ciri trencat que 
llavors la frase s’empobreix o perd 
força. El que de debò empobreix una 
llengua és utilitzar les paraules en 
un sentit que no tenen.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ABUSEM DEL VERB 
‘ESDEVENIR’ PERQUÈ 
ENS SEMBLA QUE FA 
MÉS CATALANS I CULTES 
ELS NOSTRES TEXTOS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MMARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !          1/20 
 
[ 2 ] A l’amic escocès 
MARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                  2/3 
 
[ 3 ]  Fugir era el més bell 
que teníem 
M. MARÍN-DOMINE /  Club Editor 
224 pàgines i 16,50 !            3/3 
 
[ 4 ] La vigília 
MARC ARTIGAU  
Destino 
320 pàgines i 20 !                   -/1 
 
[ 5 ] Permagel 
EVA BALTASAR 
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !           7/51

[ 1 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !             1/4 
 
[ 2 ] Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           4/15 
 
[ 3 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !               5/13 
 
[ 4 ] Humanitats en acció 
DIVERSOS AUTORS 
Raig Verd 
240 pàgines i 18 !                  8/4 
 
[ 5 ] Tres nits de torb  
i un Cap d’Any 
JORDI CRUZ / Símbol 
200 pàgines i 17 !                3/14

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !             1/5 
 
[ 2 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                4/19 
 
[ 3 ] La única historia 
JULIAN BARNES  
Anagrama 
240 pàgines i 19,90 !             -/1 
 
[ 4 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !         5/19 
 
[ 5 ] La muerte  
del comendador (Libro 2) 
HARUKI MURAKAMI / Tusquets 
496 pàgines i 21,90 !            3/4

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/18 
 
[ 2 ] Las pequeñas alegrías 
MARC AUGÉ 
Ático de los Libros 
130 pàgines i 9,90 !               -/2 
 
[ 3 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !         2/13 
 
[ 4 ] La civilización  
en la mirada 
MARY BEARD / Crítica 
254 pàgines i 21,90 !              -/1 
 
[ 5 ] Maestros de la costura 
RTVE /  SHINO  
Espasa 
100 pàgines i 21,90 !             -/4


