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“Quan el pare no mirava, pas-
sava les puntes dels dits 
per damunt de la neu car-

bònica, fins que em començaven a 
cremar. Era una sensació dolorosa 
però massa temptadora per no rein-
cidir-hi. Potser sonarà pedant, però 
jo ho veig com una metàfora de l’en-
amorament”. Ho diu el Pere, un dels 
dos germans protagonistes de La te-
va ombra, la novel·la amb què Jordi 
Nopca va guanyar el nou premi Proa.  

Les relacions entre pares i fills 
són complexes i han donat peu a 
molta literatura i molta psicologia, 
començant pels complexos d’Èdip 
i Electra. Menys atenció han meres-
cut, més enllà del morbo dels inces-
tos, les relacions entre germans, 
amb els gelos com a gran motor dis-
torsionador. D’això és del que trac-
ta la història de Jordi Nopca, ambi-
entada en la Catalunya (i l’Anglater-
ra) actual, de dos joves que nave-
guen entre el sexe i l’amor a la 
recerca d’alguna mena de sentit de 
la vida, d’alguna mena de diòxid de 
carboni, d’amor. 

El Pere i el Joan són fills d’una fa-
mília barcelonina de classe mitjana. 
Com correspon a la seva edat, tots 
dos només veuen en els pares medi-
ocritat i manca d’horitzons. Però la 
relació entre els germans tampoc és 
gaire millor: consisteix a ignorar-se 
mútuament, a menystenir-se. La 
distància mental i sentimental en-
tre ells és com un miratge en el de-
sert: es veuen i no es veuen. A vega-
des les famílies es converteixen en 
un silenci massa sorollós. 

A part de la mare, que simple-
ment té el rol desagraït d’una mare 
que es preocupa, les altres protago-
nistes de la novel·la, la Laura i la Ka-
te, són noies que, com el Pere i el Jo-
an, no saben ben bé què busquen i 
no acaben de trobar el que no saben 
que busquen. Hi ha aquí un retrat 
generacional, ¿el de la insatisfacció 
per la decadència de l’era capitalis-
ta-consumista-individualista? “De 
tant en tant, com si deixessin cau-
re una profecia, encara diuen que 
puc canviar el món. Que la sort és a 
tocar –o dins meu–. Però ja tinc 
vint-i-cinc anys i encara visc amb el 
pare i la mare”. Així, amb aquest to 

a cavall del desengany i el sarcasme, 
comença el llibre.  

Canviar el món? El Pere, el Joan, la 
Laura i la Kate viatgen, no els falten 
(tampoc els sobren) diners i es poden 
permetre rebutjar bones oportuni-
tats i jugar a la transgressió. I és aquí 
on hi ha la salsa del llibre, que no dei-
xa de sorprendre’t a cada pas, amb 
una trama trepidant, farcida de girs 
de guió. Els germans i les seves com-
panyes no canviaran el món, però les 
seves vides no paren de canviar: són 
inestables, arriscades, fins i tot tre-
pidants. L’estabilitat adulta és una 
cosa que encara veuen lluny i de la 
qual en realitat fugen. Els fa pànic 
convertir-se en la parella mediocre 
dels seus pares, o simplement fer-se 
grans, convertir-se en pares.   

La teva ombra és l’ombra que 
projecta la impotència juvenil, és 
l’ombra de l’amor intuït i és l’ombra 
de la por a fer-se gran.!

‘LA TEVA OMBRA’, DE 
JORDI NOPCA, ÉS 
L’OMBRA DE L’AMOR 
INTUÏT I L’OMBRA DE 
LA POR A FER-SE GRAN

Diòxid de carboni
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L’objecte directe ‘ho’ amb 
antecedent masculí o femení

Analitzem la següent frase: 
“Només una forta embranzi-
da pot evitar una caiguda en 

termes electorals i, si bé és cert que 
els independentistes no han fet gai-
re per merèixer-ho, també ho és que 
Sánchez i Casado estan fent l’im-
possible per propiciar-ho”. La fra-
se conté una dissonància que en di-
ficulta la lectura. Hi trobem dos 
pronoms ho que tenen com a únic 
antecedent viable “una forta em-
branzida”. I un corrector té molt 
clar que per restablir la cohesió 
textual –en aquest cas gramatical– 
ha de canviar els dos ho per dos la. 

Fixem-nos que si, en lloc d’“una 
forta embranzida”, tinguéssim “un 
fort impuls”, la frase potser no gri-
nyolaria tant però continuaria vul-
nerant la cohesió textual. En aquest 
cas, caldria canviar els dos ho per 

dos lo. Algú potser pot pensar que 
si l’antecedent és indeterminat –és 
introduït per un o una i no pas per 
el o la– el pronom feble que després 
el representa no pot ser la o el/lo. 
Que s’ho tregui del cap: el pronom 
representa un antecedent que ja ha 
aparegut, que ja coneixem i que, per 
tant, ja està determinat. 

A la frase “Porta’m un llibre i el 
llegiré”, per indeterminat que sigui, 
d’entrada, “un llibre” no podem dir 
“ho llegiré” o “en llegiré un”, perquè 
ens estem referint al llibre concret 

que em portaràs. De fet, quan el 
pronom ho fa d’objecte directe no pot 
tenir mai un antecedent masculí o 
femení: ha de ser un pronom neutre 
(“Això no m’ho diguis”) o una oració 
substantiva (“Que no hi és tot, jo 
també ho penso”).  

Si això és tan clar, per què tan so-
vint trobem aquesta falta de cohesió 
textual?, i per què la cometen escrip-
tors competents a qui gairebé no cal 
corregir res més? Havent-hi rumiat, 
he arribat a la conclusió que la per-
sona que escriu –absorbida pel que 
vol dir– s’oblida de l’antecedent i fa 
servir ho com una mena de comodí 
que pronominalitza una idea neutra. 
És la falta que ell mateix es corregi-
ria en una segona lectura feta des de 
la perspectiva del lector: des de la ra-
ra habilitat de llegir el text com si no 
l’acabés d’escriure.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA PERSONA QUE 
ESCRIU S’OBLIDA 
DE L’ANTECEDENT 
I FA SERVIR ‘HO’ COM 
UNA MENA DE COMODÍ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IIRENE SOLÀ  / Anagrama 
168 pàgines i 16,90 !          2/59 
 
[ 2 ] L’enigma de l’habitació 
622 
JOËL DICKER  / La Campana 
672 pàgines i 22,90 !            1/3 
 
[ 3 ] L’espia del Ritz 
PILAR RAHOLA  
Columna 
400 pàgines i 21,50 !             -/1 
 
[ 4 ] Boulder 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 !          3/16 
 
[ 5 ] L’any del mico 
PATTI SMITH 
Club Editor 
192 pàgines i 18,90 !            -/11

[ 1 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !          1/15 
 
[ 2 ] Parlant amb tu  
d’amor i llibertat 
ORIOL JUNQUERAS / Ara Llibres 
500 pàgines i 20,90 !         3/15 
 
[ 3 ] Dones valentes 
TXELL FEIXAS TORRAS 
Ara Llibres 
150 pàgines i 17,50 !          4/17 
 
[ 4 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 
608 pàgines i 19,90 !       5/210 
 
[ 5 ] Una forta abraçada 
SANDRO ROSELL 
Rosa dels Vents 
304 pàgines i 18,90 !            2/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El enigma de la  
habitación 622 
JOËL DICKER / Alfaguara 
624 pàgines i 22,90 !            1/3 
 
[ 2 ] El heredero 
RAFAEL TARRADAS BULTO 
Espasa Libros 
800 pàgines i 19,90 !           2/4 
 
[ 3 ] La madre de 
Frankenstein  
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !        3/20 
 
[ 4 ] El mal de Corcira 
LORENZO SILVA  
Destino 
544 pàgines i 21,90 !              -/1 
 
[ 5 ] Mil besos prohibidos 
SONSOLES ONEGA 
Planeta 
352 pàgines i 20,90 !            --/3

[ 1 ] A propósito de nada 
WOODY ALLEN 
Alianza 
440 pàgines i 19,50 !            1/5 
 
[ 2 ] Cuaderno Blackie 
DIVERSOS AUTORS 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !              2/2 
 
[ 3 ] Así están las cosas 
GONZALO BOYE 
Roca 
288 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 4] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         3/28 
 
[ 5 ] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 
352 pàgines i 8,95 !          -/174


