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Dones solitàries, algunes de re-
sistents, altres d’embogides, 
algunes de degradades, altres 

de bondadoses. Dones de l’Oest 
Mitjà nord-americà rural, l’Amèri-
ca profunda, Iowa, el cor dels Estats 
Units. Dones per a les quals, ¿com 
per a tothom?, la vida és un tornado, 
un remolí que ho arrossega tot amb 
una força salvatge, descontrolada, a 
la qual no és fàcil fer front. A El ma-
pa de los afectos (Destino), novel·la 
guanyadora del premi Nadal, la ma-
drilenya Ana Merino (1971) cons-
trueix un gran fris humà amb prota-
gonistes majoritàriament femeni-
nes, fet de retalls de vides creuades 
a la recerca d’un sentit. 

És un llibre en què la bondat, a 
cops tan oculta i misteriosa, treu tí-
midament el cap en el moment que 
menys t’ho esperes, entre les ruïnes 
de l’existència. L’Oest Mitjà nord-
americà, amb el contrapunt d’una 
Espanya del sud que s’hi assembla, 
alhora mirall i punt de fuga, és l’es-
cenari desolat d’un món de bars de 
carretera, amors furtius, patriotis-
mes espuris, precarietats salarials, 
famílies trencades, rutines anodi-
nes i religiositats abrandades. És 
com una teranyina sense horitzons 
de la qual costa escapar-se o en la 
qual costa trobar el teu lloc a recer 
de totes les inèrcies, a recer de les 
ventades inclements d’un individu-
alisme inhòspit. A l’Empordà diuen 
que la Tramuntana trastoca el ca-
ràcter, doncs imagineu què fan els 
tornados en aquella terra indòmita, 
bressol del turboconsumisme... 

Merino, que porta vint-i-quatre 
anys establerta als EUA, on és cate-
dràtica de literatura a la Universitat 
d’Iowa, al llibre es capbussa en el cor 
d’aquella societat amb la mirada 
lliure d’algú que és i no és americà. 
No és com el magnífic Atxaga es-
criptor visitant de Días de Nevada 
(2014), a la manera d’un antropòleg 
innocent caigut en un microcosmos 
aliè. La d’ella és una mirada més 
pròxima, dual, en part des de dins i 

en part forana. En la narració de 
Merino hi ha, en tot cas, més empa-
tia que sorpresa, més afinitat que 
distància. Una proximitat, això sí, 
crua, descarnada, trista. I pene-
trant. Cada tall de vida que ens con-
ta deixa un pòsit, un afecte –el títol 
és precís–, l’evidència que en qual-
sevol racó de món, per perdut i hos-
til que sigui, hi ha un cor que batega, 
que anhela amor i llibertat. I l’espe-
rança que al final sempre persisteix 
un bocí de bondat salvadora: “La 
gente buena tiene un don para irra-
diar cariño, para producir campos de 
fuerza donde poder cobijar a los 
demás, y en parte gracias a esas per-
sonas y a la constancia de sus gestos 
amables, la humanidad todavía no se 
ha extinguido”.!

LA NOVEL·LA 
GUANYADORA DEL 
PREMI NADAL MOSTRA 
DONES EN LLUITA A 
L’OEST MITJÀ AMERICÀ

La vida  
(de les dones)  
és un tornado
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“Dues notícies no menors 
van marcar la jornada”

Alguns adjectius d’origen culte 
acabats en -or –com ara millor, 
pitjor, major, menor, etc.– són 

de vegades intercanviables per les 
formes més bo, més dolent, més gran, 
més petit, etc. Però no sempre. De 
vegades, l’ús dels primers (o dels se-
gons) resulta inadequat en funció del 
context, el registre o la varietat dia-
lectal. En el cas de major i menor, tant 
el castellà com els parlars valencians 
hi recorren molt més que altres par-
lars catalans. Per dir-ho clar: bona 
part dels usos de major i menor són 
poc genuïns en el dialecte central. 
No és genuí “És el major problema 
que tenim”. Cal dir “És el problema 
més gran/gros que tenim” (el gran, ai 
las!, se’ns menja el gros). Ni tampoc 
“És qui té una menor dificultat per 
explicar-se”. Cal dir “És qui té menys 
dificultat(s) per explicar-se”.  

Observem que en aquesta última 
frase diem una cosa positiva fent 
minvar, menys, una cosa negativa, 
dificultat. Hauríem pogut dir “És 
qui té més facilitat per explicar-se”. 
Certament, no és sempre equivalent: 
no ho podríem dir d’algú que no 
s’expliqués bé. Però si dient menys 
dificultat volem dir que s’explica bé, 
estem fent una lítote: un recurs re-
tòric pel qual s’afirma un positiu 
disminuint o negant el seu negatiu. 
Com quan diem “No està malament” 
i volem dir que està bé o molt bé. 

Si ara anem a la frase del títol, la 
primera pregunta que ens podem 
fer és si una notícia pot ser menor. 
¿Podria ser major? En dialecte cen-
tral, clarament no. Diríem “una notí-
cia important, rellevant” o, fins i tot, 
“una gran notícia”. Per què menor 
no  sona tan malament com major? 
Hi deu influir que gran o més gran 
s’adeqüen bé a un registre neutre 
mentre que petit o més petit sonen 
massa  col·loquials. Potser el més 
genuí és dir “dues petites notícies”. 
L’adjectiu, avantposat, passa millor. 
Però és la lítote, el no menors –d’un 
regust retòric molt castellà–, l’ene-
mic més temible. Aconsello renun-
ciar-hi afirmant el positiu: dient, 
per exemple, rellevants. No hem 
d’oblidar que som menys retòrics 
–i no és cap defecte– que la llengua 
que se’ns menja.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

CAL NO OBLIDAR QUE 
SOM MENYS RETÒRICS 
(I NO ÉS CAP DEFECTE) 
QUE LA LLENGUA 
QUE SE’NS MENJA 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Ca la Wenling 
GGEMMA RUIZ PALÀ  
Proa 
256 pàgines i 20 !                  1/4 
 
[ 2 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/43 
 
[ 3 ] Les amistats traïdes 
DAVID NEL·LO  
Enciclopèdia Catalana 
240 pàgines i 19,50 !             -/3 
 
[ 4 ] Pluja d’estels 
LAIA AGUILAR 
Destino 
288 pàgines i 19,50 !            4/4 
 
[ 5 ] Gent normal 
SALLY ROONEY 
Edicions del Periscopi 
304 pàgines i 19,90 !         7/22

[ 1 ] Cap fred, cor calent 
ARTUR MAS 
Columna 
384 pàgines i 19,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Pseudohistòria contra 
Catalunya  VICENT BAYDAL I 
CRISTIAN PALOMO (COORD.) Eumo 
464 pàgines i 25 !                  1/2 
 
[ 3 ] Trencar el silenci 
MIREIA BOYA 
Ara Llibres 
192 pàgines i 17,90 !             2/6 
 
[ 4 ] La força de la gent 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines i 25 !                    -/2 
 
[ 5 ] Un dels nostres 
TONI CRUANYES 
Pòrtic 
232 pàgines i 17,90 !             3/7

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Un cuento perfecto 
ELÍSABET BENAVENT  
Suma de Letras 
640 pàgines i 17,90 !            1/2 
 
[ 2 ] La madre  
de Frankenstein 
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !           2/4  
 
[ 3 ] La forastera 
OLGA MERINO 
Alfaguara 
264 pàgines i 17,90 !             -/2  
 
[ 4 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES  
Anagrama 
378 pàgines i 19,90 !       10/65 
 
[ 5 ] Un perfecto caballero 
PILAR EYRE 
Planeta 
368 pàgines i 20,90 !          -/19  

[ 1 ] Cosas que pasan  
cuando conversamos 
ESTRELLA MONTOLÍO / Ariel 
232 pàgines i 18,90 !            9/6  
 
[ 2 ] La invención  
de España 
HENRY KAMEN / Espasa Libros 
532 pàgines i 19,90 !              -/1  
 
[ 3 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         2/12  
 
[ 4 ] Gran historia visual de 
la filosofía 
MASATO TANAKA / Blackie Books 
360 pàgines i 21 !                  5/6 
 
[ 5 ] Si puede, no vaya al 
médico 
ANTONIO SITGES-SERRA / Debate 
320 pàgines i 18,90 !            3/7


