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Al llibre És trist morir sense he-
reus (L’Avenç), David Nel·lo 
busseja en els seus referents 

literaris catalans, adquirits al llarg 
dels anys de manera més atzarosa 
que sistemàtica. Despulla la seva re-
lació conflictiva amb la tradició prò-
pia. Amb el llegat dels avantpassats 
sempre hi mantenim un estira-i-ar-
ronsa. Volem i dolem. Les literatu-
res més establertes –més ben prote-
gides per un estat, un sistema edu-
catiu, unes institucions– defensen 
o imposen millor el seu bagatge. La 
catalana, o sobreactua o oblida. 
Nel·lo ho explica així: “Tenim ídols 
que s’assemblen força als déus ro-
mans de la llar. Els fabriquem a cor-
recuita, els plantem damunt dels 
nostres petits altars casolans i ens 
esforcem per oferir-los sacrificis [...] 
i vet aquí que un bon dia ens cansem 
d’aquests déus, i els comencem a 
menystenir, a denigrar [...]. Alesho-
res, amb un gest vergonyant, els 
amaguem ràpidament en un racó i 
ens afanyem a fabricar-ne de nous”. 

Tenim, doncs, una mala memò-
ria selectiva, una mica d’usar i llen-
çar. De Verdaguer a Riba, de Riba a 
Espriu, d’Espriu a Martí i Pol, de 
Martí i Pol a Margarit... Anem cre-
mant etapes i enterrant morts, als 
quals aviat deixem de visitar; a tot 
estirar per Tots Sants, i encara. El tí-
tol del llibre de Nel·lo és una frase 
que una Víctor Català ja molt gran –
va morir el 1966 als 96 anys– hau-
ria dit a un grup de joves: “Vetlleu 
pel foc... És molt trist morir sense 
hereus”. Demanava continuïtat i 

memòria. L’autora de Solitud escri-
via el 1926 (!): “Avui el camí és més 
planer. Els escriptors d’ara poden 
fer més de senyors. Quina joia poder 
constatar la finor d’alguns estils 
contemporanis! Nosaltres érem 
cantelluts, però no ens sap greu re-
conèixer-ho: el patrimoni català 
s’haurà nodrit, al capdavall, també 
una mica, amb el nostre coratge as-
pre de llenyaters”. Quasi un segle 
després, el debat sobre la genuïnitat 
de la llengua segueix ben viu. Per ai-
xò no és estrany que Nel·lo li res-
pongui: “Avui dia sento un enyor 
per aquella qualitat cantelluda, mo-
dernista, i plena de coratge d’aquells 
llenyataires de la llengua”. 

En el seu viatge cap als orígens 
“per veure d’on venim i qui som”, 
l’autor també visita Marian Vayre-
da, el de La punyalada –quan Nel·lo 
fa uns anys va guanyar el premi que 
duia el seu nom no l’havia llegit–; re-

corda el seu pas per l’Institut Milà i 
Fontanals sense saber la importàn-
cia d’aquell filòleg i erudit impulsor 
de la Renaixença; viatja, literària-
ment parlant, a la Polinèsia de la mà 
de Josep Maria de Sagarra i Aurora 
Bertrana –a la foto–, de qui fa una 
sentida reivindicació; també reivin-
dica Teresa Pàmies i es reconcilia 
amb Mercè Rodoreda, i es retroba 
amb un dels seus ídols d’infància, el 
creador d’en Massagran, Josep Ma-
ria Folch i Torres, a través del seu fill 
i també escriptor Ramon Folch i Ca-
marasa, a qui visita a la fundació de 
Palau de Plegamans i amb qui es cre-
ua unes cartes delicioses amb 
aquest final de Folch i Camarasa: 
“Gràcies per aquesta injecció de fe 
en el nostre món, rebuda quan ja el 
creia perdut per sempre”. D’això va 
el llibre de Nel·lo, de no deixar per-
dre el món, de no oblidar el llegat 
dels qui ens han precedit.✒
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Interferència i genuïnitat 
en ‘desgraciat’ i ‘miserable’

Tornant a l’ús no normatiu de 
desgraciat com a sinònim de 
mala persona del meu últim 

tast, què faríeu davant aquest text?: 
“La maldat de l’artista ens planteja 
la següent pregunta: quina relació hi 
ha entre vida i obra? ¿Es pot fer art 
valuós sent un desgraciat?” Aquest 
desgraciat, si fem cas del diccionari, 
només pot voler dir “mancat de sort 
o de gràcia”, però la intuïció també 
ens du a un “mancat de felicitat” que 
no apareix al DIEC2 i sí al DRAE. 
No arribaríem, sense el context, al 
sentit que aquí pretén tenir: “mala 
persona”; i per això jo aquí canviaria 
“un desgraciat” per “mala persona”. 
¿Vol dir això que el desgraciat que 
vol dir “mala persona” és sempre un 
castellanisme inacceptable? ¿No és 
genuïna la frase “És un desgraciat i 
no penso dirigir-li més la paraula”?  

Crec que sí que és genuïna i tam-
bé crec que el DIEC2 faria bé d’am-
pliar l’entrada desgraciat amb les 
accepcions “mancat de felicitat” i 
“mala persona”, perquè són usos 
arrelats. Un bon diccionari no ha 
d’excloure la polisèmia d’un mot 
tement que creï ambigüitat, perquè 
el parlant competent sap usar-lo en 
contextos que la desfan. El mateix 
DIEC2 no l’exclou pas a l’entrada 
miserable, que vol dir alhora “d’una 
extrema pobresa”, “extraordinària-
ment gasiu” i “que mereix el menys-

preu, la indignació, per la seva ab-
jecció, per la seva vilesa”.  

La clau de tot plegat és entendre 
que la semàntica negativa d’aquests 
mots s’estén cap a sentits insultants 
o despectius de manera inevitable i 
bastant universal. Llavors, parlar 
d’interferència del castellà perquè el 
DIEC2 encara no recull usos que sí 
que recull el DRAE no té cap sentit: 
el que cal és revisar i ampliar el 
DIEC2. La interferència és allò a què 
una llengua arriba per influència 
d’una altra llengua sense que, per ella 
mateixa, hi pogués arribar. Quan pot 
arribar tota sola a un cert ús, el fet 
que l’altra llengua hi arribi abans o 
l’hagi recollit al diccionari abans, no 
expulsa aquest ús de la genuïnitat. 
Influir no és interferir si la influèn-
cia només acompanya l’evolució 
interna de la llengua influïda.✒
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LA INFLUÈNCIA NO 
ÉS INTERFERÈNCIA SI 
NOMÉS ACOMPANYA   
L’EVOLUCIÓ INTERNA 
D’UNA LLENGUA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Nosaltres, després 
SSÍLVIA SOLER 
Univers 
208 pàgines i 20 €                1/10 
 
[ 2 ] Les mares no  
abandonen  
SANDRA FREIJOMIL /  Univers 
224 pàgines i 18,90 €             -/9 
 
[ 3 ] Primera persona  
del singular  
HARUKI MURAKAMI /  Empúries 
216 pàgines i 18,90 €             4/5 
 
[ 4 ] Amor a l’art 
TÀNIA JUSTE  
Columna 
416 pàgines i 21 €                   9/6 
 
[ 5 ] Sola 
CARLOTA GURT  
Proa 
384 pàgines i 18 €                  3/9

[ 1 ] Som dones, som lin-
güistes, som moltes... 
M. CARME JUNYENT / Eumo 
262 pàgines i 20 €                 2/8 
 
[ 2 ] Rússia, l’escenari més 
gran del món 
MANEL ALÍAS / Ara Llibres 
464 pàgines i 21,90 €             -/2 
 
[ 3 ] Estava preparat per  
a tot menys per a tu 
ALBERT ESPINOSA / R. dels Vents 
272 pàgines i 18,90 €            5/4 
 
[ 4 ] L’Imperi del dolor 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Edicions del Periscopi 
720 pàgines i  23,90 €          6/8 
 
[ 5 ] El naufragi de 
Catalunya 
ALAN RYDER / Sidillà 
432 pàgines i 24 €                   -/4
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] ¿Un último baile, 
milady? 
MEGAN MAXWELL / Planeta 
528 pàgines i 16,90 €              -/1 
 
[ 2 ] El italiano 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
400 pàgines i 21,90 €            1/6 
 
[ 3 ] La cuenta atrás para el 
verano  
LA VECINA RUBIA /  Cúpula 
416 pàgines i 17 €                   2/4 
 
[ 4 ] Los vencejos 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
704 pàgines i 22,90 €         3/10 
 
[ 5 ] De ninguna parte 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
432 pàgines i 21,75 €          4/10

[ 1 ] Las casualidades 
no existen 
BORJA VILASECA / Vergara 
280 pàgines i 19,90 €            4/2 
 
[ 2 ] No-cosas 
BYUNG-CHUL HAN 
Taurus 
144 pàgines i 13,20 €            3/4  
 
[ 3 ] Encuentra tu  
persona vitamina 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ / Espasa 
328 pàgines i 19,90 €          2/10 
 
[ 4 ] Las recetas de Blanca 
BLANCA GARCÍA-OREA HARO 
Grijalbo 
288 pàgines i 20,90 €          1/4 
 
[ 5 ] Estaba preparado para 
todo menos para ti 
ALBERT ESPINOSA / Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 €            5/3


