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El pas del temps és segurament 
l’experiència humana més uni-
versal. “Com el desig sexual, la 

memòria no s’atura mai”, escriu An-
nie Ernaux. Es pot ser més o menys 
nostàlgic, però ningú no pot evitar el 
record dels anys passats, amb els mo-
ments lluminosos o tristos, aquella 
olor, aquella música, aquell estiu... El 
final de les vacances d’estiu és per de-
finició el moment de l’enyor dels dies 
assolellats, les nits allargassades, 
l’olor de sardina a la brasa, la tertúlia 
amb aroma de cafè sota l’ombra d’un 
tendal, les amistats retrobades, els ri-
tuals culinaris, els concerts a l’aire 
lliure, la inesperada coneixença... I de 
cop tot es fa fonedís, com un fugaç 
raig de llum. El temps de l’estiu s’ha 
esmunyit. El voldríem retenir. El vol-
dríem etern. 

Els anys (2008) és el llibre més co-
negut de la francesa Annie Ernaux, 
recuperat el setembre passat per An-
gle Editorial en traducció de Valèria 
Gaillard. Ara acaben de treure el lli-
bre que va fer després, Memòria de 
noia, sobre la seva primera nit amb un 
home... Els anys no és ni una autobio-
grafia ni una narració ni una crònica 
periodística. És una mica totes tres 
coses, una mena de nou gènere alho-
ra documental i assagístic, escrit en 
tercera persona potser per agafar dis-
tància emocional. Ernaux assaja de 
ser un Montaigne modern amb ulls 
de dona, en el qual el que mana no és 
tant directament la pròpia experièn-
cia com la vivència del pas del temps. 
És un testimoni personal del canvi 
permanent. Al final només serem un 

desconegut, a tot estirar un nom en 
una vella foto de família. 

El món occidental ha sofert una 
gran transformació en la segona mei-
tat del segle XX. La religió gairebé ha 
desaparegut de les nostres vides, el 
consum ha conquerit el nostres de-
sitjos, vivim en un present continu 
de comunicació tecnològica impen-

sable als anys 40, quan poques cases 
tenien telèfon i el cotxe era inacces-
sible al comú de la gent. Els avis no-
més es dutxaven un dia a la setma-
na, gairebé ningú no anava al restau-
rant: “Vivíem en l’escassetat més ab-
soluta. D’objectes, d’imatges, de 
distraccions, d’explicacions d’un ma-
teix i del món”, escriu Ernaux, per a 
qui en la seva realitat de províncies 
“la bicicleta mesurava la velocitat de 
la vida”, els estius eren “una llarga es-
tesa d’avorriment” i es feien intermi-
nables “els anys de masturbació 
abans de tenir el permís per fer 
l’amor dins del matrimoni”. 

Sí, ara han tornat les bicicletes 
(ens hem començat a adonar de com 
ens havíem passat de frenada o, mi-
llor dit, de velocitat) i els joves viuen 
el sexe (masturbació inclosa) amb to-
tal desinhibició. La postmodernitat 
ha portat la dissolució de l’autoritat 
de capellans, pares, mestres, perio-
distes, metges i polítics. Tenim tot el 
saber i una fabulosa aparença de lli-
bertat a l’abast d’una lleu carícia del 
dit sobre el mòbil, convertit en ex-
tensió del nostre cos, del nostre cer-
vell i el nostre cor. 

Quin canvi de fons suggereix Er-
naux per definir el pas dels anys? 
Doncs que hem passat de ciutadans 
obedients i ingenus a consumidors 
insatisfets i escèptics. Ho tenim tot 
molt a l’abast però ja no creiem en res. 
Abans crèiem molt (en Déu i en les 
ideologies) però no teníem res. I en 
aquest pas dels anys, la llibertat, la fe-
licitat i la plenitud de nou fatalment 
se’ns fan escàpoles.!

Anys de bicicleta, 
masturbació 
i avorriment  
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ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Al final, el que pagant canta, 
¿és sant Pere o Sant Pere?

Les convencions, com la llen-
gua, canvien amb el temps. 
Part d’aquests canvis són un 

reflex de profunds canvis culturals 
i ideològics. La quasi extinció del vós 
i el clar retrocés del vostè són el re-
flex d’una societat menys jerarquit-
zada. Igual com és reflex d’una soci-
etat menys religiosa escriure déu en 
lloc de Déu. Tot plegat comporta 
dubtes gràfics. Quan el DIEC2 de-
fineix ateu com “qui nega l’existèn-
cia de Déu”, ¿exerceix de lexicògraf 
una mica creient? Fins a quin punt 
és convencional o religiós que no-
més el Déu monoteista s’escrigui en 
majúscules? ¿Hem d’escriure –com 
recull el DIEC2–  “si Déu vol” i “Déu 
t’escolti” o bé –com es tendeix cada 
cop més a fer– “si déu vol” i “déu 
t’escolti”? ¿O, simplement, no ho 
hem d’escriure si no som creients? 

Però, llavors, ¿podem seguir dient 
adeu o déu-n’hi-do? ¿No se sentirien 
més còmodes els ateus o agnòstics 
escrivint deunidó? 

Un d’aquests canvis afecta els 
sants. Cada dia és més normal tro-
bar Joan de la Creu on abans trobà-
vem sant Joan de la Creu. Certa-
ment, la seva santedat pressuposa 
una creença però és també un tret 
identificatiu, com ho pot ser un Sir 
o Lord davant un nom anglès. No se 
m’acut que puguem dir Ignasi o Pe-
re per referir-nos a aquests sants, no 

s’entendria res. Cal recórrer al nom 
més complet amb què se’l venera: 
Ignasi de Loiola. I si parlem de Pe-
re, el deixeble de Jesucrist, o hi afe-
gim apòstol o optem per sant Pere o 
Sant Pere. Obviar les creences reli-
gioses té límits comunicatius. 

El dubte entre sant o Sant té força 
interès. Si escrivim sant el distingim 
del nom i mantenim el seu sentit in-
dependent: estem dient que és sant 
i que Pere ja té un sentit autònom. El 
sant seria, en tot cas, el que conserva 
la creença. Per contra, escrivint Sant 
el soldem a Pere, i els dos mots pas-
sen a ser només un antropònim. Els 
diccionaris recullen “Tururut sant 
Pere”, “Allà on sant Pere va perdre 
l’espardenya” o “Pagant sant Pere 
canta”. Potser perquè pensen que 
escrivint sant en lloc de Sant el fan 
menys sant. Jo ho veig al revés.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

JOAN DE LA CREU 
FUNCIONA PERÒ SANT 
PERE NO POT SER PERE. 
OBVIAR LA RELIGIÓ TÉ  
LÍMITS COMUNICATIUS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Escac al destí 
LLLUÍS LLACH 
Univers 
296 pàgines i 20 !               6/26 
 
[ 2 ] Paraula de jueu 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
432 pàgines i 21,50 !            2/2 
 
[ 3 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          3/71 
 
[ 4 ] Els nois de la Nickel 
COLSON WHITEHEAD 
Periscopi 
256 pàgines i 19,90 !            4/3 
 
[ 5 ] L’any que va  
caure la roca 
PEP COLL /  Proa 
590 pàgines i 20,90 !            -/2

[ 1 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 21,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Tornarem a vèncer 
ORIOL JUNQUERAS / MARTA ROVIRA 
Ara Llibres 
70 pàgines i 10,90 !              7/2 
 
[ 3 ] M’explico 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
680 pàgines i 21,90 !            1/8 
 
[ 4 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !           4/2 
 
[ 5 ] Curset de català 
O. CAPDEVILA / J. FERRÚS / M. MARTIN 
LLORET / Blackie Books 
240 pàgines i 19,90 !            2/3

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La vida mentirosa  
de los adultos 
ELENA FERRANTE / Lumen 
366 pàgines i 19,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Nada 
CARMEN LAFORET 
Destino 
256 pàgines i 11,95 !          4/70 
 
[ 3 ] Como polvo  
en el viento 
LEONARDO PADURA / Tusquets 
670 pàgines i 22,90 !           2/3 
 
[ 4 ] Un amor 
SARA MESA 
Anagrama 
190 pàgines i 17,90 !             3/3 
 
[ 5 ] La buena suerte 
ROSA MONTERO 
Alfaguara 
324 pàgines i 19,90 !            3/3

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/40 
 
[ 2 ] Cocina comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
302 pàgines i 18,90 !            2/3 
 
[ 3 ] Orient-Express 
MAURICIO WIESENTHAL 
Acantilado 
384 pàgines i 22 !               9/13 
 
[ 4] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 
352 pàgines i 18,90 !       3/186 
 
[ 5 ] Viaje al sur 
JUAN MARSÉ / ALBERT RIPOLL GUSPÍ 
Lumen 
356 pàgines i 21,50 !            5/3


