
ara llegim 
40 DISSABTE, 14 DE SETEMBRE DEL 2019 ara   
arallegim

“Mai no s’està prou alerta 
amb l’esperit del temps, 
mai no s’empra prou la 

raó contra el dogmatisme ideològic, 
en contra de la imposició intel·lectu-
al, vinga d’on vinga […]. Cal tenir ide-
es clares i alhora la humilitat de no 
voler-les imposar, cal accedir a la sa-
viesa des de l’escepticisme i la mo-
dèstia, des de la prudència i el risc 
d’equivocar-se. Perquè hi ha en la 
nostra naturalesa biològica un 
tremp, un impuls innat que ens allu-
nya de la raó i dels nostres deures 
morals més elementals [...]. Però al-
hora també hi ha en nosaltres un 
rampell espontani i meravellós que 
ens condueix a la banda contrària, a 
l’estima cap al proïsme”. 

Aquest és el llegat final que Martí 
Domínguez s’inventa per al protago-
nista de la trasbalsadora novel·la L’es-
perit del temps (Proa), inspirada en la 
figura del premi Nobel de medicina 
de 1973, l’etòleg austríac Konrad Lo-
renz, que quan era un ambiciós jove 
científic en la trentena va proporci-
onar cobertura intel·lectual eugenis-
ta a la solució final nazi i que durant el 
règim del terror hitlerià va participar 
activament a Polònia en la tria de 
nens i nenes eslaus susceptibles de 
ser nazificats, enviant els descartats, 
els impurs, a una mort segura.  

L’escriptor valencià no esmenta 
mai el nom de Lorenz, de qui, a par-
tir d’una exhaustiva feina de docu-
mentació, inventa unes memòries 
que són una minuciosa i dolorosa 
confessió. Gràcies a la seva militància 
nacionalsocialista, Lorenz va fer-se 

un nom acadèmic i va aconseguir pas-
sar bona part de la guerra en segona 
línia, en un hospital psiquiàtric a 
Poznan; al final, però, tímidament 
desmarcat de la barbàrie, no es va es-
capar d’anar al front rus com a metge, 
on va ser capturat: va sobreviure qua-
tre anys en duríssims camps soviè-
tics. Retornat a Àustria, es va poder 
reincorporar a la universitat, on com 
altres científics nazis va fer carrera 
sense problemes. El seu passat naci-
onalsocialista va quedar esborrat. 

Martí Domínguez ha fet un tre-
ball literari d’introspecció a partir 
d’un cas concret del que Hannah 
Arendt va descriure com “la banali-
tat del mal”. Ens presenta un cien-
tífic que creu en l’eugenèsia per mi-
llorar la raça ària, però que a mesura 
que avança la guerra es va veient cor-
secat pels dubtes, no tant sobre les 
seves teories com sobre l’ús inhumà 
que se’n fa. Basant-se en el seu es-
tudi sobre els ànecs, defensava que 
la mescla de dues races reforçava el 
pitjor de cadascuna. Dels ànecs es va 
passar als homes, a sacrificar jueus, 
comunistes, gitanos, homosexuals 
com si fossin animals. 

El Lorenz de Martí Domínguez no 
és capaç –si és que mai s’ho arriba a 
plantejar– de negar-se a complir or-
dres. Es veu arrossegat per l’ambient, 
el que Jünger, seguint el fil de Hegel, 
va anomenar “l’esperit del temps” 
que dona títol a la novel·la. I contra el 
que reclamava Montaigne, mai va ar-
ribar a posar-se realment en la pell 
dels altres, de les víctimes. El prota-
gonista justifica així l’ascens de Hit-
ler: “Tan sols vull fer comprendre el 
nivell d’enlluernament, d’hipnosi, 
d’obnubilació col·lectiva, de goig, que 
va significar aquell moment per a la 
majoria de germànics. Si veus una 
llum al fons d’una cova, és molt difí-
cil no dirigir-t’hi”. Aquella llum va ce-
gar Alemanya i el món, una barbàrie 
que va ser possible gràcies al concurs 
i la complicitat de moltes persones 
corrents, inclosos una pila de cien-
tífics cultes, orgullosos hereus de Go-
ethe i Schiller.!
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Intentem acabar amb les 
incoherències normatives

El títol d’aquest tast recorre vol-
gudament a una construcció, 
acabar amb, que quan té el 

sentit de posar fi, destruir, eliminar, 
etc. ha sigut condemnada com a bar-
barisme (castellanisme i alhora 
gal·licisme) per molts tractadistes 
i llibres d’estil que vetllen per la  pu-
resa del català. La persistent con-
demna, però, no n’ha reduït l’ús, i 
tant l’oficial Diccionari normatiu va-
lencià com el prestigiós Diccionari 
d’ús dels verbs catalans han optat 
per acceptar-la.  

No és fàcil argumentar que una 
forma que existeix en castellà i fran-
cès mai pot ser bona en català o, dit 
d’una altra manera, que el català no 
hi pot arribar pels seus propis mit-
jans. Sobretot si, com és el cas, té no-
bles arrels: l’han feta servir, entre 
d’altres, escriptors amb tan bona 

orella com Jacint Verdaguer, Narcís 
Oller, Joaquim Ruyra o Josep Pla. 
Els seus detractors l’acusen de ge-
nerar ambigüitats, però el cert és 
que són ambigüitats igual de possi-
bles en castellà i que, en la pràctica, 
no creen problemes comunicatius. 

Ara, el més curiós és constatar 
què passa quan posem “acabar amb” 
al Google. Els dos primers resultats 
són la fitxa de l’ÉsAdir (el portal 
lingüístic de la CCMA) que l’accep-
ta i la fitxa de l’Optimot (el portal 
lingüístic de Política Lingüística) 

que la condemna. I per si no fos 
prou desconcertant que dos portals 
vinculats al mateix Govern es con-
tradiguin, quan llegim la primera 
fitxa descobrim que el DIEC2, que 
no recull la forma a l’entrada acabar 
–i sembla, per tant, que no l’accep-
ta–, sí que la utilitza en un dels seus 
exemples, concretament el de l’en-
trada juramentar-se: “Van juramen-
tar-se a acabar amb els tirans”. 

L’exemple en qüestió va ser in-
troduït al diccionari normatiu en la 
1a edició del DIEC2 (abril del 2007) 
i la fitxa de l’ÉsAdir que hi recorre és 
d’octubre del 2007. Fa 12 anys, 
doncs, que el DIEC2 està, pública-
ment, amb una cama a cada banda 
pel que fa a acabar amb. Aprofitant 
els nous aires que es respiren a la 
Comissió de Lexicografia, seria bo 
que ajuntés els peus.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

NO ÉS FÀCIL PROVAR  
QUE EL QUE EXISTEIX 
EN CASTELLÀ 
I FRANCÈS MAI POT 
SER BO EN CATALÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                   1/6 
 
[ 2 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !           4/2 
 
[ 3 ] La noia que va viure 
dues vegades 
DAVID LAGERCRANTZ / Columna 
600 pàgines i 22,50 !           2/2 
 
[ 4 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !         3/18 
 
[ 5 ] L’esqueix de carn 
PHILIPPE LANÇON   
Angle 
576 pàgines i 21,90 !             -/2

[ 1 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !              2/10 
 
[ 2 ] Re-unim-nos 
CARLES PUIGDEMONT  
La Campana 
60 pàgines i 7,90 !                 1/6 
 
[ 3 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 4 ] Follem? 
BEL OLID  
Bridge 
180 pàgines i 18 !                   3/2 
 
[ 5 ] Sempre han parlat per 
nosaltres 
NAJAT EL HACHMI / Edicions 62 
176 pàgines i 12,90 !              -/2

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !            -/2 
 
[ 2 ] La chica que  
vivió dos veces 
DAVID LAGERCRANTZ / Destino 
608 pàgines i 22,50 !            1/2 
 
[ 3 ] El colgajo 
PHILIPPE LANÇON 
Anagrama 
448 pàgines i 21,90 !            8/2 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               2/49  
 
[ 5 ] Largo pétalo de mar 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !         3/17

[ 1 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17 !                   1/8 
 
[ 2 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          3/18 
 
[ 3 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
408 pàgines i 21,90 !      2/206 
 
[ 4 ] El trap 
ERNESTO CASTRO 
Errata Naturae 
256 pàgines i 20 !                   -/1 
 
[ 5 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ  
Libros del K.O. 
328 pàgines i 18,90 !         6/23


