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Firmo Ferrer i Casadevall va 
morir l’any passat als 96 anys. 
Savi autodidacte, cronista de 

Cadaqués, va viure la guerra d’ado-
lescent, l’exili familiar, el camp de 
reclusió de Ribesaltes i el camp na-
zi de treballs forçats de Brest, les 
presons franquistes i la llarga i du-
ra postguerra. El 1946 finalment 
havia pogut tornar al seu estimat 
poble empordanès, on va tenir bo-
tiga durant dècades juntament 
amb la seva també estimada Pepi-
ta Sanés. A partir dels anys 80 va 
començar a escriure sobre la vila: 
història i històries, publicades en 
una desena de títols. Firmo Ferrer 
era memòria viva i ha deixat un en-
tranyable record entre els que el 
van conèixer... i unes quantes obres 
inèdites.  

El periodista i editor Vicenç Re-
lats ara n’ha recuperat una, la no-
vel·la breu L’Anna dels Rabassers 
(Gent i Terra), que té la gràcia i la in-
nocència de la senzillesa literària i 
moral, a cavall entre les pàgines vis-
cudes de Folch i Torres al Patufet, 
que potser el Firmo havia llegit de 
petit, i les clàssiques novel·les 
d’aventura i fulletó. Costumisme i 
genuïnitat sense pretensions, amb 
algun lleuger toc de transgressió de 
catre. El més interessant és l’auten-
ticitat que s’intueix en el text, inspi-
rat en les vivències d’exili del mateix 
Firmo. I la màgia que la lectura sigui 
com si algú t’expliqués una rondalla 
a la vora del foc. Cadaqués no només 
és Dalí i Gauche Divine. També té el 
seu vessant popular. 

La protagonista del llibre, l’Anna, 
és la filla petita dels masos de Rabas-
sers, al cor del cap de Creus, on just 
abans de l’inici de la guerra té lloc un 
tràgic i doble fet excepcional que des-
encadena la trama: un crim –la mort 
de l’hereu Joan– i la fugida del germà 
petit, el Jordi. L’Anna mirarà de re-
soldre el doble enigma que envolta els 
seus desapareguts germans.  

Hi ha un moment de la narració 
en què ella reclama al Jordi que 

abandoni el que està fent: “Els su-
posats imprescindibles es moren, 
però la vida continua”. A tots ens 
costa massa acceptar que som per-
fectament prescindibles a la feina, 
a casa i arreu. En realitat, esclar, 
ens resistim a imaginar la vida 
sense nosaltres. Ara Cadaqués so-
breviurà a l’absència de Firmo 
Ferrer, que potser és insubstituï-
ble, sí, però no imprescindible. Al-
gú n’agafarà el relleu. La publica-
ció mateixa d’aquest llibre, il·lus-
trat amb dibuixos cadaquesencs 
de la també difunta pintora Maria 
Girona (parella d’Albert Ràfols-
Casamada i amiga i veïna del Fir-
mo a Cadaqués) ja és, d’alguna ma-
nera, una contribució al relleu, a 
fer que la vida continuï.!
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De la parada a l’aturada 
passant per Ramallets

Tot i que parada i aturada sem-
blen sinònims, l’experiència 
ens ensenya que la sinonímia 

sempre té límits. Un estranger que 
aprenia català em va dir un dia a l’au-
tobús: “Quantes aturades falten?” 
Faltat de la competència d’un na-
diu, no podia saber que en català els 
autobusos no tenen aturades sinó 
parades. Més encara, si bé tot mit-
jà de transport es pot aturar, per dir 
que ho fa on està previst, a les esta-
cions, hem de dir que para. No hau-
ríem de dir, com de vegades sentim: 
“Aquest tren no s’atura a Badalona, 
va directe a Mataró”.  

El recent infart d’Iker Casillas ha 
propiciat jocs de paraules de mal 
gust, com ara “De parada en parada”. 
¿Seria possible en català? Desenter-
ro una columna d’Albert Jané de 
l’any 1981, Parada obligatòria, en 

què després de deixar clar el que ja 
he dit al primer paràgraf, conclou: 
“Es tracta d’una parada i no d’una 
altra cosa, talment com les parades 
de la plaça o les mítiques parades d’en 
Ramallets, que potser també algú 
té la temptació de dir-ne aturades”. 
El 1981 Jané tenia clar que els por-
ters de futbol feien parades. El 2019 
les parades de la plaça continuen 
sense ser aturades –de fet, venen 
d’una altra accepció de parar–, però 
els porters diria que ja fan aturades 
amb una certa naturalitat. 

Què hi diuen els diccionaris? El 
DIEC orienta ben poc, el GDLC ens 
diu que parada vol dir “acció de parar 
la pilota, interceptar la jugada” –i no 
ho diu d’aturada– i el Diccionari del 
futbol del Termcat (2010) ens diu que, 
per a aquest sentit, parada i aturada 
són sinònims. L’ús hauria naturalit-
zat –empès per l’obsessió de no repe-
tir dels periodistes– el que Jané veia 
molt estrany el 1981. També aturat i 
parat són ara sinònims de desocupat. 

I el cor? La ciència –que vol ser 
unívoca– opta per aturada cardíaca. 
I el DIEC també parla d’aturada de 
manteniment per als sistemes infor-
màtics. Són opcions tan legítimes 
com arbitràries que no han d’impe-
dir, en col·loquial, dir que algú pa-
teix una parada cardíaca. El joc de 
paraules de mal gust també l’hauria 
pogut fer un mitjà català.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

RAMALLETS NOMÉS 
FEIA GRANS PARADES. 
TER STEGEN TAMBÉ 
FA GRANS ATURADES, 
I SORT EN TENIM 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/9 
 
[ 2 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !          2/12 
 
[ 3 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !          3/11 
 
[ 4 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS /  Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !          7/31 
 
[ 5 ] El millor d’anar  
és tornar 
A. ESPINOSA / Rosa dels Vents 
234 pàgines i 17,90 !            5/6

[ 1 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
98 pàgines i 17,50 !               1/7 
 
[ 2 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
176 pàgines i 18,50 !             2/9 
 
[ 3 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna 
100 pàgines i 20,90 !           3/8 
 
[ 4 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
272 pàgines i 18,50 !          4/15 
 
[ 5 ] Els meus cafès amb 
gent interessant 
JORDI BASTÉ /  Vanguardia 
240 pàgines i 14,95 !            7/4
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Los asquerosos 
SSANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               3/30 
 
[ 2 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
234 pàgines i 17,90 !             1/6 
 
[ 3 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 
704 pàgines i 22,90 !        4/27 
 
[ 4 ] Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff 
JAVIER CASTILLO / Suma de Letras 
448 pàgines i 17,90 !            2/7 
 
[ 5 ] Sakura 
MATILDE ASENSI 
La Esfera de los Libros 
416 pàgines i 20,90 !            7/7

[ 1 ] Y ahí lo dejo.  
Crónica de un proceso 
GONZALO BOYE / Roca 
224 pàgines i 15,90 !            1/6 
 
[ 2 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !            2/4 
 
[ 3 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIÁN ROJAS /  Espasa 
232 pàgines i 18,90 !         5/29 
 
[ 4] A mí no me callan 
PEPE RUBIANES 
Alrevés 
200 pàgines i 19,90 !           3/9 
 
[ 5 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17,90 !            6/8


