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La petita Elisabeth es va fer ami-
ga de l’elegant senyor Gluck, un 
veí diferent, un vell simpàtic, 

homosexual, una mica excèntric. A la 
mare de l’Elisabeth, la Wendy, no li 
acabava de venir de gust això de fer de 
mare. El pare no existia. Així que Da-
niel Gluck, d’alguna manera, els va 
substituir a tots dos, però sense vo-
ler-ho. Va ser una mena de cangur no 
oficial i gratuït, esporàdic. Anys des-
prés, l’Elisabeth visita en Gluck a 
l’hospital i recorda aquella estranya 
relació rere la qual hi ha melancolia, 
soledat compartida, llibertat, art i 
desemparament. Una tristor en com-
panyia, dolça. L’Elisabeth infant i en 
Gluck vell eren com una illa d’afecte 
creatiu enmig d’un món inhòspit on 
els valors thatcherians ja havien gua-
nyat, on es covava el rebuig cap a la 
diferència, cap a Europa.  

Per això alguns l’han batejat com 
la primera novel·la del Brexit. A les 
portes de la maduresa, amb un cen-
tenari Gluck semiinconscient confi-
nat en un d’aquests sociosanitaris on 
portem els vells a morir, estirat al llit 
com un noble senador romà adormit, 
l’Elisabeth constata la realitat d’una 
societat escindida, mancada d’empa-
tia, poruga, incapaç de dialogar, una 
democràcia en perill, un futur preca-
ri per a la gran majoria. Ella és una 
professora temporal amb contracte 
a temps parcial en una universitat de 
Londres. “Ara les notícies són com 
un ramat d’ovelles que corre a tota 
velocitat cap a un penya-segat”, diu.  

De tot això va la novel·la Tardor 
(Raig Verd), d’Ali Smith, traduïda per 

Dolors Udina i amb pròleg de Víctor 
García Tur. Els consells i idees del so-
litari Gluck mai són els que un adult 
diria a una nena intel·ligent i també 
solitària, massa conscient de tot. Pel 
sol fet d’existir, la seva relació avui 
ja estaria sota sospita, sota vigilància. 
El rebuig a la diferència. Què en di-
rien els veïns? Sort que la Wendy 
passava força de tot. Un dia va retreu-
re a la filla: “Per què vas sempre dar-
rere d’un vell gai?” L’Elisabeth, amb 
13 anys, no es va arronsar: “No tinc 
una fixació per la figura paterna i en 
Daniel no és gai. És europeu. No és 
només una cosa o una altra. Ningú no 
ho és. Ni tan sols tu”.  

Aquell europeu gai, amant de 
l’art, li ensenyava paraules –“gimca-
na és una paraula meravellosa que 
creix en diverses llengües”, “histò-
ria és una altra paraula per dir iro-
nia”–, li mostrava quadres, li feia 
pensar i imaginar coses amb els ulls 
tancats, passejaven sense rumb, 
s’inventaven històries en les quals a 
tots els personatges se’ls concedia el 
benefici del dubte i un dia li va dir 
que en realitat ella no volia anar a un 
college, sinó a “un collage” per 
aprendre-ho tot. 

Sí, ho heu endevinat, Tardor és 
com una novel·la collage, està feta 
de pedaços de records, de fulles es-
grogueïdes que van caient sense un 
sentit aparent sobre un present es-
micolat, tot mesclat i desendreçat. 
És com imaginar que el temps es 
pot suspendre, en comptes d’estar 
nosaltres suspesos en el temps. 
Com la vida.!
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Límits de la sinonímia 
‘creuar(-se)’/‘encreuar(-se)’

Els verbs creuar-se i encreuar-se 
són sinònims i, per tant, podem 
creuar-nos o encreuar-nos 

amb algú si ens el trobem anant en 
direcció contrària. També es poden 
creuar o encreuar mirades o acusaci-
ons dues o més persones si se les di-
rigeixen recíprocament. I no cal dir 
que dos carrers tant es poden creuar 
com encreuar. Normativament, en 
canvi, creuar i encreuar no són sinò-
nims. Creuar només vol dir “passar 
d’un costat a l’altre (d’un carrer, un 
riu, un país, etc.)”, és a dir, travessar 
(un verb que us animo a preferir per-
què era l’habitual i ara s’està per-
dent). I encreuar només vol dir “dis-
posar en forma de creu (dues coses)”. 
No podem, per tant, creuar els dits o 
les cames –els hem d’encreuar– ni 
tampoc podem encreuar un carrer 
–l’hem de creuar o, millor, travessar.  

Hi ha, però, dues fonts molt con-
sultades pels professionals de la lle-
gua –l’ÉsAdir i el Diccionari d’ús de 
verbs catalans– que sí que admeten 
la sinonímia creuar/encreuar. Ens 
permeten, doncs, creuar les cames, 
creuar una cama amb una altra i cre-
uar acusacions i mirades. I és que, 
de fet,  sembla força inevitable que 
la sinonímia creuar-se/encreuar-se 
s’estengui a creuar/encreuar. Resul-
ta estrany que les mirades o les espa-
ses puguin creuar-se i encreuar-se i 
només les puguem encreuar. 

Pot semblar també arbitrari que 
si dues carreteres es poden creuar 
o encreuar, el lloc on ho fan només 
pugui ser un encreuament (o una 
cruïlla) i mai un creuament (una 
paraula que el DCVB recull). I no 
deixa de sorprendre que els que ja 
admeten acusacions creuades no 
prevegin admetre un creuament 
d’acusacions. Sigui com sigui, en el 
cas del participi, no és el mateix un 
xut creuat o un cop creuat (en te-
nis) que un lligament creuat o un 
foc creuat. El cop o el xut només 
pot ser creuat, perquè aquí creuat 
no vol dir que es creui amb res sinó 
que és oblic respecte als límits del 
camp o la pista. El lligament o el 
foc –almenys normativament– no-
més pot ser encreuat perquè es 
creua o s’encreua amb un altre lli-
gament o altres trets.!
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EN CATALÀ NORMATIU 
LES MIRADES O LES 
ESPASES ES PODEN 
CREUAR PERÒ NO 
LES PODEM CREUAR

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                   1/7 
 
[ 2 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !           2/5 
 
[ 3 ] La noia que va viure 
dues vegades 
DAVID LAGERCRANTZ / Columna 
600 pàgines i 22,50 !           3/3 
 
[ 4 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !         4/19 
 
[ 5 ] Un cor massa gran 
EIDER RODRIGUEZ 
Periscopi 
336 pàgines i 19 !                   -/2

[ 1 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !               1/11 
 
[ 2 ] Re-unim-nos 
CARLES PUIGDEMONT  
La Campana 
60 pàgines i 7,90 !                 2/7 
 
[ 3 ] Follem? 
BEL OLID  
Bridge 
180 pàgines i 18 !                   4/3 
 
[ 4 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !            3/2 
 
[ 5 ] Sempre han parlat per 
nosaltres 
NAJAT EL HACHMI / Edicions 62 
176 pàgines i 12,90 !             5/3
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !            1/3 
 
[ 2 ] La chica que  
vivió dos veces 
DAVID LAGERCRANTZ / Destino 
608 pàgines i 22,50 !           2/3 
 
[ 3 ] Los testamentos 
MARGARET ATWOOD 
Salamandra 
448 pàgines i 21 !                    -/1 
 
[ 4 ] Máquinas como yo 
IAN MCEWAN 
Anagrama 
360 pàgines i 20,90 !           8/2  
 
[ 5 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               4/50 

[ 1 ] El trap 
ERNESTO CASTRO 
Errata Naturae 
256 pàgines i 20 !                 4/2 
 
[ 2 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17 !                1/28 
 
[ 3 ] Contra Amazon 
JORGE CARRIÓN 
Galaxia Gutenberg 
180 pàgines i 16,90 !              -/1 
 
[ 4 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
408 pàgines i 21,90 !      3/207 
 
[ 5 ] Mediocracia 
ALAIN DENEAULT 
Turner 
240 pàgines i 19,90 !             -/2


