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Fernando Álvarez de Toledo y 
Pimentel, duc d’Alba, va ser el 
militar designat per Felip II 

per sufocar la revolta protestant dels 
Països Baixos espanyols. Entre el 
1567 i el 1573, va complir l’encàrrec 
amb una repressió sanguinària: més 
de mil condemnats a mort i assassi-
nats, i impostos abusius. Una de les 
víctimes d’aquest sinistre personat-
ge va ser Lamoral I de Gavere, com-
te d’Egmont, cavaller de l’Orde del 
Toisó d’Or i Gran d’Espanya. És 
aquest Egmont a qui Johann Wolf-
gang Goethe va immortalitzar amb 
la tragèdia Egmont, publicada el 1787 
i a la qual Beethoven, en plena potèn-
cia creativa, quan acabava de produ-
ir la Simfonia Pastoral i Fidelio, va 
posar la música el 1810.  

Egmont va esdevenir, a mans de 
Goethe, l’heroi romàntic que ante-
posa la llibertat a l’obediència a l’au-
toritat despòtica espanyola. Passen 
els segles i tanmateix... Oportuna-
ment, l’editor Quim Curbet recupe-
ra ara el text en la traducció feta du-
rant la Guerra Civil per Joaquim Pe-
na, que va poder salvar els apunts de 
la fúria revolucionària de la FAI i 
acabar-la. La va publicar la Genera-
litat el 1937. Pena era amic i prote-
git de Pau Casals, l’orquestra del 
qual havia interpretat l’Egmont de 
Beethoven el setembre del 1936 al 
Liceu, “a honor dels caiguts per la 
llibertat i per ajudar els que lluiten”. 
També a Girona es va interpretar 
l’abril del 37, saludada pel diari re-
publicà L’Autonomista amb un edi-
torial atribuït a Carles Rahola que es 

reprodueix com a epíleg del llibre. 
Rahola hi blasma “les viles incendi-
ades pels tercios del duc d’Alba” i hi 
lloa la figura del comte d’Egmont, 
“que donà la vida per la seva pàtria”. 

Contra el duc d’Alba, Goethe fa 
enyorar al poble la figura de Carles 
V, els fa cridar “Llibertat i furs!” “No 
estem fets, com els espanyols, a dei-
xar-nos tiranitzar la consciència”, 
diuen els amics del comte respecte 
de la Inquisició. Mentrestant, la 
germana de Felip II, la regent Mar-
garida de Parma, abans de ser apar-
tada del càrrec i substituïda pel duc 
d’Alba, descriu el militar com “un 

criminal de lesa majestat”: “Tot allò 
que jo, amb paciència inexplicable, 
havia anat aquietant, ell ho torna-
rà a atiar amb rigors i crueltats; veu-
ré amb els meus propis ulls destru-
ïda la meva obra, i encara hauré de 
carregar amb les seves culpes”. Així 
doncs, Margarida va marxar i va 
deixar el camp lliure al duc d’Alba.  

Les coses sempre poden anar a 
pitjor. La tragèdia estava servida. La 
justícia sumària del que es va ano-
menar el Tribunal dels Tumults no 
va vacil·lar. Un dels personatges és 
eloqüent sobre la justícia arbitrària: 
“Us asseguro que cap drapaire no 
furga els parracs entre les escom-
braries amb més compte que el que 
posa un d’aquests fabricants de cul-
pables en aprofitar-se dels més fú-
tils indicis i conjectures, per recar-
golats, capgirats, desconjuntats, fal-
sejats, desviats, confessats o negats 
que siguin, acoblant-los a la fi i fent-
ne un espantall”. Suprema descrip-
ció! Egmont, abans que la fúria del 
duc d’Alba li caigui al damunt, li et-
ziba: “Podeu oprimir-los, però no 
suprimir-los”. 

[Apunt històric més enllà del 
drama d’Egmont recreat per Go-
ethe. Destituït el duc d’Alba, un ca-
talà, Lluís de Requesens, va ser en-
viat per Felip II als Països Biaxos 
per pacificar-los amb una política 
conciliadora. Tampoc se’n va sortir. 
Va morir exhaust a Brussel·les el 
1576. La independència definitiva 
dels Països Baixos no arribaria fins 
al 1648, quan va ser acceptada per 
Espanya]. !

GOETHE FA CRIDAR 
ALS AMICS DEL COMTE 
D’EGMONT: 
“LLIBERTAT I FURS!”

Goethe contra el 
sinistre duc d’Alba
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ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Ex primer ministre 
i exministre de l’Interior

Alguns lectors em pregunten 
quan i per què els prefixos 
tipus ex-, anti-, sub- o vice- els 

escrivim aglutinats, amb guionet o 
separats. La norma actual, fixada a 
l’Ortografia catalana (IEC), preveu 
que s’escriguin aglutinats quan prefi-
xen un sol mot (exdiputat, antiboira) 
i amb guionet quan el guionet desfà  
ambigüitats (ex-pres, ex-portador) 
i quan  prefixen un mot començat 
amb majúscula (ex-Iugoslàvia, an-
ti-OTAN), una xifra (sub-21) o un 
sintagma lexicalitzat (ex-alt càrrec, 
anti-pena de mort). A l’ARA no veiem 
clar l’últim cas i entenem que per 
expressar que el prefix afecta un 
grup de paraules és millor l’espai que 
el guionet –que, al capdavall, uneix 
el prefix amb una única paraula–. 
Escrivim, per tant, ex alt càrrec i 
anti pena de mort.   

Però per què escrivim ex primer 
ministre o ex alt càrrec i, en canvi, 
exministre de l’Interior o excàrrec 
d’ERC? La resposta tècnica és que 
primer ministre o alt càrrec són sin-
tagmes lexicalitzats i ministre de 
l’Interior o càrrec d’ERC no. Com ho 
sabem? Un exministre de l’Interi-
or és un exministre i un excàrrec 
d’ERC és un excàrrec. En canvi, un 
ex primer ministre no és un expri-
mer ni un ex alt càrrec és un exalt. 

La clau és saber si primer es for-
ma un sintagma i després s’hi afegeix 

el prefix o primer s’afegeix el prefix 
a una paraula i després la paraula 
prefixada s’integra en un sintagma. 
En el primer cas surt com a sintagma 
del diccionari (sintagma lexicalit-
zat) i, per tant, ja entra com a sintag-
ma a la frase. En el segon cas, entra 
com a paraula a la frase i és dins la 
frase que passa a ser sintagma. 

És una norma complexa i de per-
fils imprecisos que comporta molts 
dubtes i incoherències. ¿Seria mi-
llor escriure els prefixos sempre 
aglutinats? ¿O sempre amb guio-
net? Sí si la prioritat és no compli-
car la vida al que escriu. No si la pri-
oritat és facilitar la vida al que lle-
geix: fer més clara la lectura. En tot 
cas, si la norma es manté, hauria 
d’estar oberta a un grau de discreci-
onalitat i podria, fins i tot, ser con-
siderada opcional.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

ÉS UNA NORMA 
COMPLEXA, DE PERFILS 
IMPRECISOS, QUE 
COMPORTA DUBTES 
I INCOHERÈNCIES 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/3 
 
[ 2 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !           2/5 
 
[ 3 ] Sis nits d’agost 
JORDI LARA  
Edicions de 1984 
208 pàgines i 18 !                   -/2 
 
[ 4 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         3/25 
 
[ 5 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !            6/6

[ 1 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
208 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 2 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !            2/9 
 
[ 3 ] Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !          3/20 
 
[ 4 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna 
224 pàgines i 22,90 !           7/2 
 
[ 5 ] Jo acuso 
BENET SALELLAS 
Pagès Editors 
108 pàgines i 13 !                  -/15

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff 
JAVIER CASTILLO / Suma 
446 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 2 ] La noche fenomenal 
JAVIER PÉREZ ANDÚJAR 
Anagrama 
272 pàgines i 17,90 !            6/2 
 
[ 3 ] Toda la verdad  
de mis mentiras 
ELÍSABET BENAVENT / Suma 
544 pàgines i 17,90 !             1/4 
 
[ 4 ] La frontera 
DON WINSLOW 
Harper Collins 
960 pàgines i 22,70 !           7/4 
 
[ 5 ] En el nombre del hijo 
DONNA LEON 
Seix Barral 
312 pàgines i 18,50 !              -/1

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/23 
 
[ 2 ] El cerebro que cura 
ÁLVARO PASCUAL-LEONE 
Plataforma 
232 pàgines i 20 !                  8/5 
 
[ 3 ] Discurso a la nación 
catalana 
RAMÓN COTARELO / Ara Llibres 
152 pàgines i 16,50 !              -/4 
 
[ 4 ] A mí no me callan 
PEPE RUBIANES  
Alrevés 
224 pàgines i 20 !                 3/4 
 
[ 5 ] Una historia de España 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
256 pàgines i 17,95 !              -/1


