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Salut i educació. “Volem men-
jar i volem saber”. És el que el 
primer dia de classe li diu la 

Pilar a Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Ella, representant de “los ignoran-
tes, culpables de nuestra pobreza”, és 
una nena vinguda de Cartaya (Huel-
va). La conversa té lloc al carrer Bai-
lèn de Barcelona, per sobre de la 
Gran Via, a l’Escola Moderna. Som 
al 1909, falten pocs mesos perquè, 
a l’estiu, la ciutat cremi durant la 
Setmana Tràgica i Ferrer i Guàrdia, 
acusat d’instigar la revolta, sigui 
executat a Montjuïc.  

Així comença l’obra Mundo obre-
ro, escrita i protagonitzada per Al-
berto San Juan, amb música de San-
tiago Auserón, que es representa al 
Lliure de Gràcia. A la tardor es va es-
trenar al Teatro Español de Madrid. 
L’he anat a veure i he rellegit el lli-
bre, que el mateix San Juan ven a 
l’entrada i la sortida de les funcions, 
com un obrer de l’escena. 

No us explicaré la trama, que va 
enllaçant la vida de la Pilar i el Luis 
–ell és de Zarza de Montánchez (Cà-
ceres)– i la dels seus descendents, al 
llarg de més d’un segle, fins a arribar 
al present... i més enllà. De les cases 
barates de Can Tunis i les barraques 
del Poblenou, l’acció es trasllada al 
cap dels anys al gran Madrid. Amb la 
Pilar i el Luis travessem un segle de 
lluites obreres i populars, de desme-
mòria, d’ideals que es van desfent 
com un bolado. És un cant a la vida, 
tan meravellosa i tan injusta. Quin 
dolç perfum i alhora quina amargor 
tan fonda. El poble, entès com el de-

sig revolucionari de llibertat, igual-
tat i fraternitat, sempre perdut. 
Després de les flames ve la repres-
sió. A cada progrés, un retrocés. 
Amb cada petita victòria material, 
una gran amnèsia espiritual. Eufò-
ria i depressió.  

La Pilar és la que conserva al fons 
del cor, intuïtivament, l’afany de 
revolta. “Y qué es la revolución?”, li 
pregunta un dia el Luis. “Que yo no 
tenga que limpiar la mierda a nadie. 
Que tú puedas seguir tocando el 
tambor. Ni amos ni patrones, ¿enti-
endes? Cada cual hacer lo que tiene 
en su cabeza. Es que todo el mundo 
tiene algo adentro, Luisillo.” La Pi-
lar i el Luis ens fan riure i ens fan 
plorar. No ens enrabiem perquè ja 
sabem com acabarà tot: més o 
menys, una merda. Per cert, impa-
gable i hilarant l’assemblea veïnal 
sobre l’inodor en un suburbi ma-

drileny: “Cuando pueda yo cagar-
me en el partido sin que esta [una 
veïna] deje su mierda en mi puer-
ta, respetaré yo al partido [...]. Yo 
respeto a un partido en el que pue-
da cagarme, ¿me entiendes? El res-
peto aquí. A ti y a mí, a todos, no al 
partido. Yo me cago en los secreta-
rios generales y me cago en los apa-
ratos burocráticos”. Això de l’ino-
dor ho acaba arreglant el desarro-
llismo consumista: electrodomesti-
cats. I després, amb la democràcia, 
domesticats ideològicament, i fi-
nalment atrapats en la crisi. “Aho-
ra todos somos ciudadanos pero la 
plebe sigue existiendo [...] y sin em-
bargo hoy día cuesta más que an-
tes reconocerse o ser reconocido co-
mo plebe. Este es nuestro mundo 
obrero del siglo XXI”, escriu al prò-
leg Pablo Sánchez León. Saber i 
menjar.!

“Volem menjar i 
volem saber” 
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Dues esmenes introduïdes 
al DIEC2 al maig

Entre el canvis rellevants intro-
duïts al DIEC2 aquest maig hi 
ha l’admissió d’aprofitar quan 

vol dir usar útilment com a verb in-
transitiu. Fins ara podíem aprofitar 
X per fer Y: “Vam aprofitar la tarda 
per fer endreça”. Ara ja no ens cal X 
i podem, directament, aprofitar per 
fer Y: “Com que plou, aprofitarem 
per anar al cine”. La GIEC (p. 835) ja 
abonava aquest ús, en què l’OD 
(l’avinentesa, l’ocasió) se sobreentén. 
De fet, però, si dic “A la mitja part 
aprofitaré per anar al lavabo”, no és 
tant que sobreentengui avinentesa 
com que he anteposat l’OD en forma 
de circumstancial. En casos així, 
“Aprofitaré la mitja part per anar al 
lavabo” em continua semblant una 
frase preferible.  

També hi ha un canvi a atendre 
que no resol el que denunciava el tast 

“¿Atenent a la petició o atenent la pe-
tició?” (10/11/18). Allà jo hi deia que 
la forma amb a la veia com a sinòni-
ma de tenint en compte, i la forma 
sense a com a sinònima de prestant 
atenció, satisfent, servint, distinció 
que no es corresponia amb el que de-
ia el DIEC2. I que de resultes del que 
deia el DIEC2, el Termcat definia els 
planetes “atenent la seva proximitat 
al Sol”. Per a mi un cas clar de tenint 
en compte i, per tant, d’atenent a.  

Doncs bé, ara l’atendre del DIEC2 
incorpora, entre d’altres, aquest dos 

exemples: “Atenent a l’activitat que 
desenvolupen, les empreses es clas-
sifiquen en diferents grups” i “Ate-
nent l’elevat nombre de propostes 
presentades, decidírem posposar la 
reunió”. El primer, el que porta a, 
exemplifica l’accepció “fer atenció, 
estar atent”. El segon, el sense a, 
l’accepció “tenir en compte”. 

Al meu parer, tots dos són casos 
clars de tenint en compte. No té sen-
tit que estiguin en accepcions dife-
rents, i en tots dos crec que cal la a. 
Per què? Perquè necessitem reser-
var l’atendre transitiu (sense a) per 
als sentits clarament transitius, 
com el de la frase (habitual en una 
botiga) “¿Encara no t’han atès?” 
S’ha fet el pas d’incloure en l’entra-
da atendre un atenent a, però la in-
congruència s’hi manté i en un cert 
sentit s’intensifica.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA FORMA SINÒNIMA 
DE ‘TENINT EN 
COMPTE’ NO HAURIA 
DE SER ‘ATENENT’ 
SINÓ ‘ATENENT A’

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !          1/16 
 
[ 2 ] Canto jo i la muntanya... 
IRENE SOLÀ 
Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !            2/6 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar amb 
les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         3/38 
 
[ 4 ] La gàbia d’or 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 
376 pàgines i 21,90 !          9/12 
 
[ 5 ] El millor d’anar és tor... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
233 pàgines i 17,90 !          4/13 

[ 1 ] Capitalisme i 
democràcia 1756-1848 
JOSEP FONTANA / Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                   1/6 
 
[ 2 ] La història viscuda 
JOAN B. CULLA 
Pòrtic 
416 pàgines i 19,90 !             2/7 
 
[ 3 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna   
224 pàgines i 22,90 !       10/15 
 
[ 4 ] Canviem el món 
GRETA THUNBERG 
Destino 
96 pàgines i 7,90 !                 7/4 
 
[ 5 ] Cartes d’un polemista 
EUGENI XAMMAR 
Quaderns Crema 
600 pàgines i 26 ! 6/3 

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Largo pétalo de mar 
IISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !           3/5 
 
[ 2 ] Bienvenida al club... 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 
480 pàgines i 15,90 !            1/2 
 
[ 3 ] Los asquerosos  
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
222 pàgines i 21 !                6/37 
 
[ 4 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
208 pàgines i 17,90 !          8/13 
 
[ 5 ] Una jaula de oro 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
360 pàgines i 20 !                  –/8

[ 1 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !           1/11 
 
[ 2 ] Cuaderno Blackie Bo... 
CRISTÓBAL FORTÚNEZ 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !                -/1 
 
[ 3 ] Las mejores palabras 
DANIEL GAMPER 
Anagrama 
160 pàgines i 16,90 !          10/2 
 
[ 4 ] Capitalismo y democ... 
JOSEP FONTANA 
Crítica 
200 pàgines i 22 ! 3/6 
 
[ 5 ] ¿Quien quiso la guer... 
ÁNGEL VIÑAS 
Crítica 
504 pàgines i  21,90 !        8/10


