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Ada Castells torna al seu món. 
Torna a la seva família pro-
testant, a la seva infància i so-

bretot a la seva mare, aquella senyo-
ra Clixé de la contraportada de 
l’Avui que ara es converteix en la 
Raquel, una dona altiva i egoista, ge-
niüda, amb aires de superioritat 
burgesa, però alhora esbojarrada i 
transgressora gràcies al seu extra-
vagant excés d’autoestima, i sobre-
tot experta en la pràctica d’un cruel 
xantatge emocional cap als que l’en-
volten, sigui el marit, les filles o les 
successives dones de fer feines i cui-
dadores. La Sara, la filla petita, alter 
ego d’Ada Castells, no se n’escapa.  

Vint anys després d’El dit de l’àn-
gel, la novel·la Mare (La Campana) 
n’és una mena de preqüela i és, tam-
bé, una confessió sincera, un joc li-
terari que surt de dins, madurat a 
foc lent, íntimament viscut, i segu-
rament plorat i rigut. Perquè els 
drames de l’Ada són sempre melo-
drames. Afortunadament. De ma-
nera que la revenja literària de la 
filla és dura, però també divertida.  

El retrat de la mare és molt inte-
ressant. És el d’algú que no busca 
exactament la pròpia felicitat –i en-
cara menys la dels altres– sinó la se-
va afirmació. Més que ser feliç, la 
Raquel vol ser reconeguda, vol pro-
jectar una imatge, juga a ser una se-
nyora i a ser una mare (com de pe-
tita jugava a nines). Amb ànima de 
princesa, vol ser el centre de tot. És 
el centre de tot. Fins i tot ha aconse-
guit ser protagonista d’una novel·la 
de maduresa de la seva filla petita, 

l’escriptora. Un triomf més, ni que 
sigui pòstum. La princesa Raquel 
segueix regnant en l’imaginari de la 
Sara-Ada, que s’aferra “a la ingenu-
ïtat d’una reconciliació pòstuma”: 
“Només he aconseguit estimar-la 
un cop morta”, quan per fi ha pogut 
entendre que “les seves fabulacions 
no eren mentides, com no ho són les 
meves novel·les”. L’etern joc entre 
ficció i realitat. ¿Què és més real, la 
Raquel creada per l’Ada o el perso-
natge que es devia construir la seva 
mare autèntica?  

En aquest joc de miralls entre re-
alitat i ficció i entre mare i filla tam-
bé hi entra la mare Ada, que tampoc 
se’n surt a l’hora de tenir una rela-
ció fàcil amb una filla única –Elena 
a la ficció– que li retreu que no l’es-
tima i que només està pels seus lli-
bres. Com la Raquel no estimava les 
seves filles i només estava per ella, 
pels seus vestits, per quedar bé amb 
les amistats, per lluir el marit met-
ge... i ja de gran, diva destronada, 
per fer-se la víctima sense cap me-
na de pudor. Estimar? En aquella 
casa luterana la sentimentalitat 
gairebé estava prohibida: “Parlar 
d’amor es considerava una cursila-
da que vorejava el pecat”. I a força 
de no verbalitzar-la, l’estimació 
deixava d’existir. D’això va aques-
ta novel·la, de la dificultat d’estimar 
els que t’estimes.!

ADA CASTELLS HA 
ESCRIT UNA NOVEL·LA 
SOBRE LA DIFICULTAT 
D’ESTIMAR ELS QUE 
T’ESTIMES

La mare que no 
sabia estimar
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En espera de, a l’espera de, 
en vista de i a la vista de

La qüestionable genuïnitat d’al-
gunes locucions adverbials és 
una font de maldecaps per als 

usuaris de la llengua. El seu tènue 
grau de lexicalització fa que triguin 
a aparèixer als diccionaris i això, 
unit al fet que sovint també existei-
xen en castellà, les fa suspectes. I 
la cosa empitjora quan les princi-
pals obres de referència no es posen 
d’acord, com passa amb en espera de 
i a l’espera de. Mentre que l’Opti-
mot dedica una fitxa, la 2024/2, a 
condemnar de manera explícita la 
segona  locució assegurant que “per 
expressar la idea d’estar esperant 
algun fet o esdeveniment” només 
en espera de és correcta (i, en efecte, 
només aquesta locució apareix al 
DIEC2), el magnífic diccionari de 
frases fetes de Maria Teresa Espi-
nal únicament recull a l’espera de. 

En canvi, tothom accepta com a ex-
pressió sinònima a l’expectativa de.  

Un cop més diria que l’Optimot 
es mostra excessivament taxatiu. 
Així ho fa pensar que el GDLC, el 
DNV, el DDLC o l’ÉsAdir conside-
rin a l’espera de una variant amb 
sentit idèntic a en espera de. De fet, 
si em fessin triar diria que l’expres-
sió més lexicalitzada i de dring més 
castellà és en espera de, que jo no 
condemnaria però tampoc preferi-
ria. En aquest sentit cal recordar 
que en espera de va entrar al DIEC2 

no fa gaires anys a instàncies, entre 
d’altres, de Ruaix, i que Ruaix sem-
pre ha advocat alhora per acceptar 
estar a l’espera de. 

No és el problema que planteja el 
binomi en vista de i a la vista de. En 
aquest cas no es debat si són correc-
tes –ho són totes dues– sinó si són si-
nònimes. I tot apunta que no ho aca-
ben de ser. Per al sentit considerant, 
tenint en compte (“En vista de l’èxit, 
han ampliat el negoci”), sembla que 
és millor optar per en vista de, i re-
servar a la vista de per als sentits més 
literals veient (“A la vista d’aquell es-
pectacle, van quedar glaçats”) i sent 
vist (“Ho vam fer a la vista de tot-
hom”). En tot cas, no les hem de con-
fondre amb amb vista a, que és una 
expressió sinònima de l’avui dia més 
utilitzada de cara a (“Fan tot això 
amb vista a les eleccions”).!
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UN TAST  
DE CATALÀ

ELS DICCIONARIS 
NO ES POSEN D’ACORD 
SOBRE LA GENUÏNITAT  
D’ALGUNES LOCUCIONS 
ADVERBIALS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/4 
 
[ 2 ] Sis nits d’agost 
JORDI LARA  
Edicions de 1984 
208 pàgines i 18 !                   -/2 
 
[ 3 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !           2/5 
 
[ 4 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         3/25 
 
[ 5 ] Entre el cel i la terra 
GERARD QUINTANA 
Columna 
348 pàgines i 20,50 !            -/2

[ 1 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
96 pàgines i 17,50 !                -/2 
 
[ 2 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
208 pàgines i 17,90 !            1/4 
 
[ 3 ] Un judici polític i cent 
preguntes. Dret i procés 
JAUME ALONSO-CUEVILLAS / Símbol 
234 pàgines i 17 !                    -/1 
 
[ 4 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna 
224 pàgines i 22,90 !           4/3 
 
[ 5 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !          2/10

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 !             1/2 
 
[ 2 ] Tus pasos en  
la escalera 
A. MUÑOZ MOLINA / Seix Barral 
320 pàgines i 19,90 !             -/2 
 
[ 3 ] Sakura 
MATILDE ASENSI  
La Esfera de los Libros 
416 pàgines i 20,90 !            6/2 
 
[ 4 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 
704 pàgines i 22,90 !          -/25 
 
[ 5 ] La única historia 
JULIAN BARNES 
Anagrama 
240 pàgines i 19,90 !             -/7

[ 1 ] ...Y ahí lo dejo.  
Crónica de un proceso 
GOZALO BOYE / Roca 
224 pàgines i 15,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/24 
 
[ 3 ] Discurso a la nación 
catalana 
RAMÓN COTARELO / Ara Llibres 
152 pàgines i 16,50 !             3/5 
 
[ 4 ] Una historia de España 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
256 pàgines i 17,95 !            2/2 
 
[ 5 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17 !                  7/3


