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Arriba un moment a la vida que 
acumules prou bagatge i has 
destil·lat una visió del món. 

Tu i el món. Per poc que siguis de lle-
tres, la temptació natural és posar-
ho damunt el paper en un llibre –de 
ficció o d’assaig memorialístic– que 
ho digui tot, on et buidis, per deixar 
constància de qui ets i de què penses. 
El resultat, ai!, acostuma a ser feixuc, 
a vegades directament indigerible i 
impúdic. Tots tenim coses a dir, pe-
rò no tots sabem dir-les ni encara 
menys escriure-les. Costa evitar el 
ridícul quan vols donar categoria 
universal a l’anècdota personal. El 
risc d’aquest tipus de llibre perso-
nal-global és fabulós, monstruós. 

Doncs bé, L’ombra dels anys (An-
gle), del periodista Llibert Ferri, su-
pera amb nota aquest abisme. És un 
exercici excel·lent de memòria per-
sonal i història general que abraça 
mig segle de vida catalana i europea, 
del 1939, quan el seu pare, el Liber-
to, republicà catalanista i socialde-
mòcrata format al CADCI, marxa a 
l’exili, fins al 1990, just després de la 
mort del Liberto i la caiguda del 
Mur de Berlín. És, també, un llibre 
que va de la Barceloneta al món. El 
retrat del barri menestral de la fa-
mília del Llibert, especialment a la 
primera postguerra, té alguna cosa 
de neorealisme italià: quan el Liber-
to hi arriba després de fugir del 
camp de Sant Cebrià de Rosselló, la 
Pilar (mare del Llibert) el rep al car-
rer, envoltada de veïns que els mi-
ren i que, cridant i rient, van escam-
pant la bona nova pels balcons. Es 

casen a l’església de Sant Miquel del 
Port i viuran al carrer de l’Alegria, 
en una Barceloneta espai de migra-
cions i barreges. El Llibert serà el 
seu segon fill, el petit. 

La història del retrobament fa-
miliar i de la reconstrucció d’unes 
vides malmeses pel tall brutal de la 
guerra es va entrellaçant amb el 
creixement del Llibert –tant perso-
nal com ideològic– i amb l’evolució 
política nacional i internacional. És 
un nen que escolta, que llegeix entre 

línies el que diuen els grans, inno-
cent i somiador, bon estudiant, que 
un dia es troba vivint a Madrid per-
què el Liberto hi ha anat a provar 
sort professional. Un parèntesi 
frustrant en què els Ferri tasten en 
la pròpia pell l’anticatalanisme am-
biental. Al Llibert li ressonen en-
dins les paraules d’un oracle repu-
blicà de la Barceloneta: “Catalunya 
és un país ocupat”. El parèntesi ma-
drileny es tanca aviat.  

Amb 16 anys comença a treballar 
“de meritori” en una botiga. Anirà 
canviant d’oficis durant onze anys, 
els últims dos alhora estudiant pe-
riodisme. El cine, els llibres, el tea-
tre, la Nova Cançó, París, el Maig del 
68, la mili... Cada cop fa més honor 
al seu nom: cada cop més lliure. El 
periodista Víctor Alba, amic de Ca-
mus i vell militant del POUM –un 
personatge mai prou reivindicat–, li 
fa d’antídot per no caure en cap sec-
tarisme. És amb tot aquest bagatge 
que arribem al Llibert Ferri de ma-
duresa que molts coneixem, corres-
ponsal de TV3 a l’Europa de l’Est, 
testimoni de l’enfonsament de 
l’URSS i de la reunificació d’Alema-
nya. El relat acaba el dia que la vi-
ceportaveu del govern d’Alemanya 
de l’Est li dona la carpeta del Trac-
tat de Pau: aquella dona, que aviat 
Helmut Kohl incorporaria al seu 
equip, era Angela Merkel. I un epí-
leg des del present, en clau catalana, 
amb una oportuna cita final de Han-
nah Arendt: “Un dels trets que de-
fineix el totalitarisme és la confusió 
entre legalitat i justícia”.!

DE LA BARCELONETA 
AL MÓN, LLIBERT FERRI 
FA UN EXERCICI DE 
MEMÒRIA PERSONAL I 
HISTÒRIA GENERAL 

Llibert ve de 
llibertat
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/8 
 
[ 2 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !          4/11 
 
[ 3 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !         3/10 
 
[ 4 ] Entre el cel i la terra 
GERARD QUINTANA 
Columna 
384 pàgines i 20,50 !           5/5 
 
[ 5 ] El millor d’anar  
és tornar 
A. ESPINOSA / Rosa dels Vents 
234 pàgines i 17,90 !            2/5

[ 1 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
98 pàgines i 17,50 !               1/6 
 
[ 2 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
176 pàgines i 18,50 !             2/8 
 
[ 3 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna 
100 pàgines i 20,90 !           4/7 
 
[ 4 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
272 pàgines i 18,50 !          3/14 
 
[ 5 ] Fins que siguem lliures 
SERGI SOL 
Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !          7/25

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
234 pàgines i 17,90 !            2/5 
 
[ 2 ] Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff 
JAVIER CASTILLO / Suma de Letras 
448 pàgines i 17,90 !            4/6 
 
[ 3 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               5/29 
 
[ 4 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 
704 pàgines i 22,90 !        6/26 
 
[ 5 ] Toda la verdad de mis 
verdades 
ELÍSABET BENAVENT / Suma 
542 pàgines i 17,90 !         7/9

[ 1 ] Y ahí lo dejo.  
Crónica de un proceso 
GONZALO BOYE / Roca 
224 pàgines i 15,90 !             1/5 
 
[ 2 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !            2/3 
 
[ 3 ] A mí no me callan 
PEPE RUBIANES 
Alrevés 
200 pàgines i 19,90 !            7/8 
 
[ 4] Crash. Tercera fase 
SANTIAGO NIÑO BECERRA 
Roca 
200 pàgines i 15,90 !            3/4 
 
[ 5 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIÁN ROJAS /  Espasa 
232 pàgines i 18,90 !         4/28

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

¿‘Exiliat’ i ‘exiliado’ 
no volen dir el mateix?

El fet que el català i el castellà 
siguin llengües molt semblants 
pot fer perdre de vista que són, 

tanmateix, llengües diferents i que, 
per tant, un excés de literalitat pot 
induir a males traduccions. N’és un 
bon exemple traduir “El dia 1 d’octu-
bre s’ha de celebrar el referèndum” 
per “debe celebrarse”. Com deia en 
un informe pericial Gemma Rigau, 
en el context del document dels Mos-
sos on apareixia, “s’ha de celebrar” 
equivalia a “se celebrarà”, és a dir, 
constatava que un fet succeiria i no 
expressava cap idea d’obligació. 

Volent agafar un camí semblant, 
l’IEC ha deixat entendre a TV3 que 
pot utilitzar exiliat en català perquè 
té un significat diferent d’exiliado. 
¿És cert això? Jo diria que en aquest 
cas agafa el rave per les fulles. Les 
fulles serien les diferències entre la 

definició d’exiliado al DRAE (“expa-
triado, generalmente por motivos po-
líticos”) i la d’exiliat al DIEC (“que 
viu fora de la seva pàtria, voluntà-
riament o per força”); i el rave, el 
concepte que els parlants de totes 
dues llengües tenim al cap.  

Quan la Junta Electoral dictamina 
que l’ús d’exiliar-se, exili o exiliat 
vulnera la neutralitat informativa, 
diria que el que rebutja són, sobretot, 
els motius polítics a què acostumem a 
associar aquestes paraules. I aquests 
motius els recull el DIEC a les entra-

des exili (“Expatriació, voluntària o 
forçosa, especialment per motius po-
lítics”) i exiliar-se (“Anar-se’n, volun-
tàriament o obligat, del propi país, 
sobretot per motius polítics”).  

El fet que no apareguin a l’entra-
da exiliat és, doncs, anecdòtic. Tot 
parlant competent del català associa 
exili a aquests motius (encara que, 
com passa en castellà, no siguin els 
únics possibles), i és aquesta l’associ-
ació que no veu “informativament 
neutral” la Junta Electoral. També 
és irrellevant el “voluntàriament o 
obligat”, un simple afegitó que no 
contradiu les definicions del DRAE. 

Ara: que exiliat i exiliado vulguin 
dir el mateix no fa menys aberrant la 
censura informativa de la Junta 
Electoral, perquè és obvi que hi ha 
polítics catalans que s’han hagut 
d’expatriar per motius polítics.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EL QUE REBUTJA LA 
JUNTA ELECTORAL SÓN 
ELS MOTIUS POLÍTICS 
QUE ASSOCIEM AL 
CONCEPTE ‘EXILI’


