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Si Jesucrist visqués avui dia, es-
criuria a Twitter: “Estimeu-vos 
els uns als altres”. “Que potser 

hi ha cap piulada millor?”, es pregun-
ta Theodor Kallifatides, un grec que 
als 25 anys va emigrar a Suècia, on va 
esdevenir escriptor i on ha fet tota la 
seva carrera literària en suec. Té més 
de quaranta llibres publicats de ficció, 
assaig i poesia. Ha traduït autors con-
temporanis suecs al grec (com Strind-
berg), i viceversa (com Ritsos). El seu 
primer llibre traduït al català, per 
Montserrat Camps, és Una altra vida, 
encara (Galàxia Gutenberg), una obra 
singular en la seva trajectòria perquè 
suposa el seu retorn a Grècia i al grec. 
Kallifatides hi explica com, als 75 
anys, experimenta un bloqueig com 
a escriptor, el qual resol al seu país 
d’origen i en la seva llengua materna.  

La referència a la hipotètica piu-
lada de Crist surt d’aquesta aventura, 
un introspectiu i bell viatge literari. 
Acompanyat de la seva dona, la Guni-
lla, dels seus records i dels amics que 
l’han marcat al llarg de la vida, Kalli-
fatides desfà el seu periple vital d’im-
migrant. Rememora l’estranya rela-
ció que va tenir amb Ingmar Berg-
man, que el va ajudar a filmar la seva 
primera i única pel·lícula; li van sor-
tint les frases fetes de l’àvia (“La llen-
gua no té ossos, però en trenca de 
molt grossos”) i els consells del pare, 
mestre refugiat (“No t’oblidis de qui 
ets”, “No ens hem de rendir mai”); es 
referma en les conviccions ideològi-
ques com a suec socialdemòcrata (no 
suporta veure com Suècia ha deixat 
de ser el país de justícia social i solida-

ritat d’Olof Palme: l’ofèn que ara tot 
es pugui comprar i vendre, inclosa 
l’educació); dubta dels sentiments 
que l’han conformat com a persona 
mentre mira d’aferrar-se als seus hà-
bits: la pipa, el cafè, l’ordinador, les ca-
minades cap al seu estudi... Fins que 
decideix “emigrar de mi mateix com 
havia emigrat del meu país”. I se’n va 
cap a Grècia, la Grècia de la crisi que 
tot Europa critica i menysté. Hi troba 
misèria, esclar, però també velles for-
mes d’empatia i respecte. I així, gaire-
bé sense adonar-se’n, es reconcilia 
amb la literatura, amb la vida i amb 
la mort. Així com aprendre i adoptar 
el suec havia estat fruit d’una neces-
sitat de joventut, tornar al grec i a 
Grècia ho viu com “una obra de 
l’amor”, com “una victòria contra 
l’oblit i la indiferència”. 

El consumisme i la diversió l’avor-
reixen. El materialisme i la bona vida 
l’exasperen. No entén una societat 
d’individus en lloc de ciutadans. Amb 
aquests pensaments al cap, un dia de 
setembre arriba al seu poble de nai-
xement, Molai, on l’esperen a l’ins-
titut de secundària per fer-li un ho-
menatge, i on redescobreix que “la 
dolçor de la vida és la religió dels 
grecs”, una dolçor que té a veure so-
bretot amb l’hospitalitat, “una mà 
que dona, d’una persona a un altra, 
d’un foraster a un foraster”. Esti-
meu-vos els una als altres. Envoltat 
de mestres (l’Olímpia, l’Andonis, 
l’Andreas, l’Alexis, l’Eleni) i d’alum-
nes recitant Èsquil, Theodor Kallifa-
tides es reconcilia amb si mateix i re-
troba la inspiració per escriure Una 
altra vida, encara.!

La millor piulada: 
“Estimeu-vos 
els uns als altres” 
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L’ús d’‘un altre’ per ‘altre’: 
una plaga que va a més

El fet que en castellà no diguin 
un otro, una otra, unos otros o 
unas otras i en català puguem 

dir un altre, una altra, uns altres o 
unes altres provoca que, sobretot per 
inseguretat –però també per hiper-
purisme–, s’utilitzin aquestes últi-
mes formes en contextos en què és 
més genuí i idiomàtic (si més no en 
dialecte central) prescindir de l’arti-
cle indefinit. En posaré dos exem-
ples que he hagut de corregir recent-
ment: “És una manera de fugir de la 
realitat, i els  humans sempre bus-
quem una manera o una altra de fu-
gir-ne” i “No entenc l’art creatiu 
com una altra cosa que compartir al-
guna cosa amb el públic”. Per a mi les 
formes genuïnes són “una manera o 
altra” i “com altra cosa que”.  

Saber –de manera conscient o in-
conscient– que el castellà faria “una 

manera u otra” i “como otra cosa 
que” interfereix en la decisió de po-
sar-hi o no una. I molts escriptors, 
havent perdut la intuïció o tement 
tenir-la castellanitzada, l’hi acaben 
posant. Usos així encarcaren i des-
naturalitzen la llengua però poques 
vegades són retrets pels mateixos 
saberuts que de seguida salten quan 
es calca el castellà. I això que gramà-
tics tan seguits com Josep Ruaix els 
han condemnat explícitament. 

El dubte altre / un altre també és 
abordat per la GIEC. D’una banda, 

(p. 654) considera igual de correcte  
una altra vegada que altra vegada 
quan vol dir una vegada més. A mi 
em sona millor altra vegada i crec, 
a més, que marca millor la indeter-
minació enfront d’un ús d’una altra 
vegada més distintiu i concret. De 
l’altra, (p. 1097) aborda construcci-
ons comparatives en què la negació 
incideix sobre altre: “No hi ha altre 
remei que dir-ho” o “No hi ha altre a 
fer que donar-li la raó”. Aquest se-
gon altre el tendim avui a convertir 
en altra cosa o res més (“No podia fer 
altra cosa que esperar”). Així doncs, 
en aquests contextos, és altra cosa –i 
no pas una altra cosa– l’equivalent 
a res més. I no tinc  gens clar que a 
la locució avui tan utilitzada “Com 
no podia ser d’una altra manera”, 
que ja recull l’ésAdir, no hi sobri 
l’article una. !

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

PER INSEGURETAT, 
MOLTS ‘ALTRA COSA’ 
GENUÏNS PASSEN A 
SER INCORRECTES 
‘UNA ALTRA COSA’

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Escac al destí 
LLLUÍS LLACH 
Univers 
296 pàgines i 24,95 !         1/30 
 
[ 2 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 21,50 !          2/3 
 
[ 3 ] Dolça introducció  
al caos 
MARTA ORRIOLS /  Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !              -/1 
 
[ 4 ] Paraula de jueu 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
432 pàgines i 21,50 !            3/6 
 
[ 5 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          4/74

[ 1 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 21,90 !            1/4 
 
[ 2 ] Tornarem a vèncer 
ORIOL JUNQUERAS / MARTA ROVIRA 
Ara Llibres 
70 pàgines i 10,90 !              3/5 
 
[ 3 ] Crims 
CARLES PORTA 
La Campana 
208 pàgines i 17,90 !          -/33 
 
[ 4 ] M’explico 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
680 pàgines i 21,90 !          2/11 
 
[ 5 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !           4/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
1.166 pàgines i 21,50 !          1/3 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
696 pàgines i 24,90 !            -/6 
 
[ 3 ] Nada 
CARMEN LAFORET 
Destino 
256 pàgines i 11,95 !          2/73 
 
[ 4 ] Como polvo  
en el viento 
LEONARDO PADURA /  Tusquets 
670 pàgines i 22,90 !         10/6 
 
[ 5 ] La buena suerte 
ROSA MONTERO 
Alfaguara 
324 pàgines i 22,90 !           7/6

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/43 
 
[ 2 ] Cocina comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
302 pàgines i 18,90 !            3/6 
 
[ 3 ] No insultes, gilipollas 
MALBERT 
Sapristi 
232 pàgines i 16,90 !            2/2 
 
[ 4] La vida contada... 
JUAN JOSÉ MILLÁS / J.L. ARSUAGA 
Alfaguara 
216 pàgines i 18,90 !              -/2 
 
[ 5 ] Sontag 
BENJAMIN MOSER  
Anagrama 
832 pàgines i 24,90 !           5/5


