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La saviesa és atractiva. Caigudes 
totes les certeses ideològiques 
i religioses, amb el sentit de 

justícia extraviat, ¿què ens queda si-
nó la persona, les persones concre-
tes? Busquem homes i dones espe-
cials, vides exemplars en les quals 
emmirallar-nos. Necessitem refe-
rents, miralls. En política, en diuen 
lideratges. En general, en podem dir 
saviesa, honestedat... No busquem 
sants o santes, no busquem perfec-
ció, busquem veritat.  

A Un arxipèlag radiant (Ensiola), 
Pere Antoni Pons ens acosta les vi-
des d’illencs del món de la cultura 
entès en sentit ampli, del lul·lista 
Anthony Bonner a la cantant Maria 
del Mar Bonet; dels escriptors Ponç 
Pons, Carme Riera, Biel Mesquida 
i Guillem Frontera (editor també 
del llibre) a les mestres Pilar Bene-
jam i Fina Salord, del monjo de 
Montserrat i historiador Josep 
Massot al filòleg tastaolletes Isidor 
Marí... i així fins a divuit noms. Dels 
seus orígens familiars als seus asso-
liments professionals, cada trajec-
tòria és notable i irrepetible. No hi 
ha, esclar, una fórmula màgica per 
assolir la plenitud vital. Potser el 
missatge subliminal és que tot és 
possible i tot és tenacitat.  

Plana per les pàgines del llibre, 
com una mar de fons, la remor cons-
tant d’un sentit de pèrdua, com si en 
part totes aquestes vides haguessin 
estat i fossin una manera de preser-
var o recuperar quelcom enyorat: la 
llengua, el paisatge, la memòria... La 
ràpida transformació que han expe-

rimentat Mallorca, Menorca, Eivissa 
i Formentera de la segona meitat del 
segle XX ençà a causa del turisme des-
bocat, sumat al previ daltabaix de la 
guerra i les quatre dècades de fran-
quisme, d’una manera o altra han 
marcat l’existència de tots els home-
nots i les donasses triats per l’autor, 
el qual veu els seus protagonistes com 
a “illes radiants enmig d’una mar 
d’indiferència, conformisme, pu-
sil·lanimitat, grisor, desídia i confor-
misme”. Pere Antoni Pons pot ser 
molt vehement. En tot cas, ningú no 

pot escapar d’un passat i un present 
tan aclaparadors. Precisament la se-
va grandesa, la de tots els personatges 
retratats, ha estat prendre conscièn-
cia de la situació i donar-hi resposta: 
escrivint, cantant, estudiant, pintant, 
ensenyant, construint, pujant a l’es-
cenari, en definitiva, recreant el pas-
sat i imaginant un futur millor. El seu 
èxit personal ha estat indubtable, al-
tra cosa és el resultat col·lectiu. 

Donant forma a les seves vides 
sàvies, precisament Pere Antoni 
Pons fa una contribució rellevant a 
la construcció d’un imaginari 
col·lectiu. La suma, els uns al costat 
dels altres, és ja per si mateixa un 
missatge: hi ha cultura, hi ha país, hi 
ha esperança, en aquest “arxipèlag 
radiant”. Hi ha bellesa, i potser un 
dia, si la seva gent ho vol, hi haurà 
justícia poètica per a les Illes. !
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Esmenes del DIEC2 en 
el quantificador ‘cap’ (i 2)

Deia en l’últim tast que fins al 
maig passat tant el Fabra com el 
DIEC2 donaven una única de-

finició del quantificador cap: “Algun, 
s’aplica a una persona o cosa no exis-
tent realment, sinó imaginada per a 
fer-la objecte d’una negació, una ex-
clusió, una interrogació o una supo-
sició”. I que a partir del mes de maig 
el DIEC2 en donava dues: “En frases 
negatives, ni un”; “En frases condi-
cionals, interrogatives o que expres-
sen suposició o dubte, algun”. I jus-
tificava aquest canvi mostrant que 
només “ni un” –i no pas “algun”– 
funciona en negacions. Però la veri-
tat és –i llavors no ho vaig dir per no 
embolicar més la troca– que des del 
maig el DIEC2 passa d’una única de-
finició a quatre. De definir-lo com a 
“algun” a definir-lo com a “ni un”, 
“algun”, “gens de” i “alguna mena de”. 

Anem a pams. D’entrada pot sem-
blar que cap només quantifica noms 
comptables. Puc dir “No tinc cap lla-
pis” però no puc dir “No tinc cap sal”. 
Per als no comptables, com sal, tenim 
gens de. El cert és, però, que lingüistes 
sensibles com Jané o Ruaix defensen 
des de fa molts anys que amb certs 
noms abstractes no comptables (im-
portància, pressa, por, eficàcia, confi-
ança, paciència, sort, gràcia, valor, 
etc.) l’ús de cap és genuí. I la millor 
prova és que Fabra –que mai no el va 
condemnar– el practicava. En parlars 

balears i valencians és un ús inexis-
tent o insòlit. La norma per a aquests 
parlars ha de ser evitar-lo. 

Com diu Ruaix, aquest ús respon 
a una evolució del català paral·lela a la 
d’altres llengües romàniques. De fet, 
tant el castellà (nada de miedo, ningún 
miedo) com el francès (pas d’impor-
tance, aucune importance) alternen 
amb aquests noms els seus equiva-
lents de cap i gens de. Un francès no 
pot dir aucun sel i diu aucune peur, i 
això no li crea dubtes ni problemes. 

Doncs bé, ara la GIEC (p. 645) ja ad-
met aquest ús de cap, i és per això que 
el DIEC2, conscient que no diem “No 
té ni una importància” o “Et fa alguna 
gràcia anar-hi?”, defineix també cap 
com a “gens de” i “alguna mena de”. 
No sé, però, si queda prou clar (s’infe-
reix dels exemples) que el sentit no 
comptable es limita a certs noms.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA NORMA ADMET COM 
A FORMES ESTÀNDARD I 
SINÒNIMES  “NO TÉ CAP 
IMPORTÀNCIA” I “NO TÉ 
GENS D’IMPORTÀNCIA”

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i la muntanya balla 
IIRENE SOLÀ
Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !             1/9 
 
[ 2 ] El fill 
de l’italià 
RAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i  21,90 !         3/19 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar... 
MARTA ORRIOLS 
Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !          2/41 
 
[ 4 ] Novel·la 
POL BECKMANN 
Quaderns Crema 
168 pàgines i 14 !              10/38 
 
[ 5 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
304 pàgines i 20,50 !         5/21

[ 1 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART  
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !                  -/1 
 
[ 2 ] Capitalisme i 
democràcia 1756-1848 
JOSEP FONTANA  
Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                   1/9 
 
[ 3 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Navona 
328 pàgines i 18,90 !             1/2 
 
[ 4 ] La història 
viscuda 
JOAN B. CULLA 
416 pàgines i 19,90 !        10/10 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 
224 pàgines i 9,95 !          -/241
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Largo pétalo de mar 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !            1/8 
 
[ 2 ] Los asquerosos  
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
222 pàgines i 21 !               3/40 
 
[ 3 ] Otra vida por vivir  
THEODOR KALLIFATIDES 
Galaxia Gutenberg 
160 pàgines i 14,50 !             -/9 
 
[ 4 ] La casa alemana 
ANNETTE HESS 
Planeta 
464 pàgines i 21,90 !         2/14 
 
[ 5 ] Recuerdos del futuro 
SIRI HUSTVEDT 
Seix Barral 
416 pàgines i 21,00 !          5/10

[ 1 ] Cuaderno Blackie Books 
CRISTÓBAL FORTÚNEZ 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !               1/3 
 
[ 2 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !          3/14 
 
[ 3 ] El libro que tu cere-
bro...DAVID DEL ROSARIO 
Urano 
216 pàgines i 16 !                  -/16 
 
[ 4 ] El enemigo conoce ... 
MARTA PEIRANO 
Debate 
300 pàgines i 17,90 !              -/4 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 
224 pàgines i 10,95!         -/316


