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La pandèmia ens ha encarat 
amb velles amistats interiors, 
entre elles la soledat. Estem 

més sols, menys acompanyats. Les 
relacions s’han reduït a mínims. 
Els humans som éssers socials, ens 
necessitem els uns als altres, enca-
ra que sigui per afirmar la pròpia 
individualitat. Tot això ara ha que-
dat tocat. Les xarxes socials són un 
placebo fantàstic, però placebo al 
capdavall. El virus ens ha replegat 
cap endins, ens està fent viure sols 
en societat. Sols. 

Fa més d’un segle, el 1903, el su-
ec August Strindberg va fer un ex-
periment literari semblant. Aque-
lla primavera l’havia abandonat 
l’actriu Harriet Bosse i s’havia 
quedat tot sol a l’apartament del 
quart pis del número 41 del carrer 
Karlavägen, el qual ell anomenava 
La Casa Vermella, a Estocolm. Hi 
va escriure la novel·la Tot sol, pu-
blicada ara en traducció catalana 
de Carolina Moreno Tena per a 
L’Avenç. És un text amb molts ele-
ments autobiogràfics, la petita vi-
da d’un home que decideix limitar 
gairebé a zero tota interacció hu-
mana. Surt molt poc de casa, ob-
serva la gent però no hi parla, tafa-
neja des de la finestra, escolta, ru-
mia, s’avorreix. És aquesta mena 
de soledat extrema urbana, tan 
contemporània, que ara se’ns ha 
fet a tots ben present amb la pro-
pagació del coronavirus. 

En el seu estil hiperrealista, 
Strindberg ens encara amb un ho-
me que, quan arriba a la cinquan-

tena, cansat dels amics i de la famí-
lia, renuncia al món exterior. “Al 
principi de tallar tot contacte amb 
la resta del món em va semblar que 
m’anava afeblint, però al mateix 
temps el meu jo va començar com 
a coagular, a compactar-se al vol-
tant d’un nucli, en el qual totes les 
meves vivències s’unien, es fonien 
i eren destil·lades en aliment per al 

meu esperit”, escriu el narrador i 
protagonista, que viu de l’escrip-
tura. Sense amics ni família, 
doncs, es concentra en ell mateix. 
L’entrenament de la soledat li ha 
vingut de la lectura: “Vaig comen-
çar el procés de posar-me d’acord 
amb mi mateix fa deu anys, quan 
vaig fer amistat amb Balzac”, del 
qual va llegir els 50 volums per on 
transiten quatre mil personatges. 
Amb aquella Comèdia Humana as-
soleix “la síntesi de totes les antí-
tesis irresoltes” de la seva vida i 
s’imbueix del que qualifica de 
“cristianisme laic”. També l’acom-
panya Goethe. 

La soledat d’aquest alter ego de 
Strindberg és, doncs, la típica sole-
dat de l’escriptor, en què vida i li-
teratura es confonen, en què es-
criure’s és assajar-se, conèixer-se, 
com va fer Montaigne. I de passa-
da descobrir “una de les cares de la 
llibertat”, la que suposa “no posse-
ir res”. “No desitjar res et torna in-
tocable davant els embats del des-
tí”. A poc a poc aconsegueix no 
parlar amb ningú, fins al punt que 
la veu se li enrogalla. Arriba un 
moment que ja gairebé no inter-
canvia ni mirades amb els altres 
quan surt al carrer. Percep els seus 
propis pensaments com si fossin 
paraules dites en veu alta. I es tor-
na “massa sensible”, com si la seva 
ànima “no tingués pell”, però alho-
ra creu haver-se alliberat de “les 
tempestes de la vida”. Per fi ha ar-
ribat tan lluny com volia: a ell ma-
teix. Tot sol.!
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“Calen respostes el més 
intel·ligents possibles”

La frase del títol inclou un mo-
disme superlatiu que ha sigut 
objecte de molts debats entre 

els lingüistes. I el primer que em di-
rà algun lector és que el més intel·li-
gents possibles ha de ser al més... o, 
si no, hauríem d’optar per com més 
intel·ligents millor o tan intel·ligents 
com sigui possible. I això era bastant 
clar fins a l’aparició de la GIEC, que 
contradient la tradició normativa 
precedent (pàg. 591) veu igual de bo 
el més aviat possible que al més aviat 
possible. De fet, sembla que aquest 
el més aviat.., que Fabra ja accepta-
va (tot i preferir al més aviat...), ja 
era viu als segles XIV i XV.  

Però, alerta, que l’esmentat mo-
disme està pensat perquè l’element 
que segueixi més sigui un adverbi o 
bé un adjectiu amb valor adverbial, 
com a “Diu la frase al/el més alt pos-

sible”. No està pensat perquè sigui 
un adjectiu que faci funció d’adjec-
tiu, com a la frase del títol. Alguns 
lingüistes asseguren que llavors no 
seria una forma genuïna, i que cal-
dria recórrer a les altres estructures 
que ja hem esmentat: com més + ad-
jectiu + millor o bé tant + adjectiu + 
com sigui possible / com es pugui. 

Un dels problemes que planteja 
acceptar adjectius després d’aquest 
al més / el més és de concordança. 
¿Cal dir “el més intel·ligents possi-
bles” o “el més intel·ligents possible”? 

 No fa massa Boris Johnson va dir, 
referint-se al Brexit: “We’re going to 
be as creative as we can”. En caste-
llà es va traduir per “Seremos lo más 
creativos posible” i en català per 
“Serem el més creatius possible”. 
¿Possible o possibles? Tot apunta 
que si l’estructura fos bona seria 
possible, perquè no concorda amb 
creatius sinó amb el més creatius. 
Però el meu consell és que –sigui o 
no genuïna– defugim aquest mo-
disme i diguem “Serem com més 
creatius millor” o bé “Serem tan 
creatius com puguem”. 

Quan traduïm literalment alguns 
modismes del castellà amb un lo 
neutre, correm el risc  d’arribar a 
construccions poc o gens genuïnes. 
Per tant, davant el dubte, i sempre 
que disposem d’alternatives igual de 
viables, més valdria defugir-los.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

EN CAS DE DUBTE, 
EVITEM LA TRADUCCIÓ 
LITERAL DE MODSIMES  
DEL CASTELLÀ AMB 
UN ‘LO’ NEUTRE 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La casa de foc 
FFRANCESC SERÉS 
Proa 
591 pàgines i 20,90 !            1/5 
 
[ 2 ] La ciutat de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Columna 
224 pàgines i 17,90 !            3/4 
 
[ 3 ] Tirant lo Blanc 
JOANOT MARTORELL 
Proa 
976 pàgines i 24,90 !           2/6 
 
[ 4 ] Tardor 
ALI SMITH 
Raig Verd 
240 pàgines i 19 !               4/68 
 
[ 5 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 24,90 !       6/13

[ 1 ] El fill del xofer 
JORDI AMAT 
Edicions 62 
262 pàgines i 18,50 !             1/5 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 12 !                   2/4 
 
[ 3 ] Vides catalanes que 
han fet història 
BORJA DE RIQUER / Edicions 62 
912 pàgines i 28 !                  3/3 
 
[ 4 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Edicions del Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !         6/15 
 
[ 5 ] Escola d’aprenents 
MARINA GARCÉS 
Galàxia Gutenberg 
186 pàgines i 15,50 !             4/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La ciudad de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 
224 pàgines i 17,90 !            1/4 
 
[ 2 ] Aquitania 
EVA G. SÁENZ DE URTURI  
Planeta 
414 pàgines i 21,90 !             2/7 
 
[ 3 ] Un océano  
para llegar a ti 
SANDRA BARNEDA /  Planeta 
572 pàgines i 21,90 !            3/7 
 
[ 4 ] Rey blanco 
JUAN GÓMEZ JURADO 
Ediciones B 
524 pàgines i 20,90 !           4/6 
 
[ 5 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT  
Plaza & Janés 
928 pàgines i 24,90 !         5/13

[ 1 ] El hijo del chófer 
JORDI AMAT 
Tusquets 
252 pàgines i 18,50 !              2/5 
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/53 
 
[ 3 ] Cuaderno de invierno 
C. FORTÚNEZ / D. LÓPEZ VALLE 
Blackie Books 
72 pàgines i 12,90 !                4/2 
 
[ 4] Yo, el Rey 
PILAR EYRE 
La Esfera de los Libros 
504 pàgines i 23,90 !            3/5 
 
[ 5 ] La buena cocina 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
704 pàgines i 24,95 !            5/5


