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L’estiu del 2009, quan Carles 
Capdevila em va explicar el 
projecte de crear un diari, la 

meva resposta va ser que podia 
comptar amb mi i que ens havíem 
d’inspirar en el millor periodisme ca-
talà de l’època republicana, el de dia-
ris com La Publicitat, òrgan dels in-
tel·lectuals catalanistes i progressis-
tes (Nicolau d’Olwer, Rovira i Virgi-
li, Pompeu Fabra, Garcés, J.V. Foix, 
Riba, Gasch, Sagarra, Carner...). Pre-
cisament el seu director més emble-
màtic i longeu va ser el periodista 
Carles Capdevila. Això li va fer gràcia, 
al Carles. L’estiu següent començà-
vem a crear la redacció de l’ARA i jo 
encetava la tasca de reclutar firmes 
de relleu per bastir un diari de nivell 
intel·lectual en el camp de l’opinió 
cultural i política dins l’univers cata-
lanista. La resta de la història els lec-
tors d’aquest diari ja la coneixen. 

Explico això ara perquè acaba 
d’aparèixer la correspondència entre 
Foix i el llibreter i editor Joan Gili, 
Entre llibres i llibres (Fundació J.V. 
Foix - Ed. 62), a cura de Margarida 
Trias i Josep Mengual, que comen-
ça amb una carta en què el poeta de 
Sarrià, que dirigia les pàgines cultu-
rals de La Publicitat (hi va treballar 
entre el 1922 i el 1936), diu al seu 
amic i cunyat Joan Gili que el direc-
tor del diari, Carles Capdevila –no te-
nen cap parentiu–, li dona el vistiplau 
perquè provi de fer cròniques espor-
tives (sobre Wimbledon) des de Lon-
dres; acabaria fent sobretot articles 
culturals. La carta està datada el juny 
del 1935. Gili, que aleshores tenia 28 

anys, s’havia traslladat a Anglaterra 
feia uns mesos, on s’acabaria conver-
tint aviat en un informal cònsol cul-
tural català a la Gran Bretanya. 

Foix s’havia casat l’agost del 1931 
amb una germana de Joan Gili, la Vic-
tòria, quan ell tenia 38 anys i ella 22. 
Es portaven 16 anys i el matrimoni en 
va durar un més, 17: no van tenir fills 
i el 1948 ella el va abandonar: “L’allu-
nyament de la Victòria, en alliberar-
me de les seves excepcionals impru-
dències, m’ha fet bé”, escriu el 1949. 
Però l’amistat i la relació intel·lectu-
al amb el Joan va durar tota la vida, 
com demostra aquesta correspon-
dència. Gili, en efecte, va ser una per-
sona clau per a la projecció interna-
cional de la cultura catalana durant el 
franquisme. La seva llibreria Dolphi-

ne (aviat també segell editorial), esta-
blerta primer a Londres i després de-
finitivament a Oxford, va esdevenir 
un referent per a les lletres catalanes 
i hispàniques. És obra seva la decisi-
va Introductory Catalan grammar 
(1943); va editar (i en realitat n’és co-
autor amb Triadú i Sarsanedas) una 
celebrada i pionera Anthology of Ca-
talan poetry (1953), amb Foix molt 
ben representat; va traduir ell mateix 
i publicar Riba; també són molt relle-
vants les seves edicions de Lorca i 
Cernuda; va impulsar una campanya 
perquè Carner, a qui havia editat Po-
ems (1962), fos guardonat amb el pre-
mi Nobel; va ser clau en el manteni-
ment del PEN Club Català a l’exili i en 
la creació de l’Anglo-Catalan Society 
juntament amb figures com Batista i 
Roca i Trueta, entre altres. 

L’epistolari conté 35 missives, del 
1935 al 1983, any del 90è aniversari 
del poeta i de la concessió a Gili de la 
Creu de Sant Jordi. La majoria són de 
Foix. El to oscil·la entre la quotidia-
nitat i la intimitat –la relació amb la 
Victòria, els estiuejos al Port de la 
Selva, la mala salut de ferro del poe-
ta, les dificultats amb la gestió de les 
pastisseries, les amistats, la seva 
“vasta i eixuta” soledat...– i els pro-
jectes literaris. Durant la guerra, es-
criu: “L’home, davant els cataclismes 
on es sent indefens, és sempre un pri-
mitiu. Invoca el Desconegut o, com 
vaig veure ara fa tres diumenges 
–l’atac aeri més intens contra Barce-
lona–, en plena Diagonal, i a dos 
quarts de dotze d’un matí assolellat, 
es torna boig”. També: “Em costa 
d’escriure sense nicotina. D’ací el 
meu silenci. Sense tabac ni cervesa! 
Ni dutxa matinal. ¿Què en vols fer 
d’un sentimental?” I encara: “Penso 
com un britànic mitjà. Sóc un home 
de síntesi, ja ho saps. Però l’hora és 
dels qui prefereixen polaritzar-se. I 
m’he lliurat, de ple, als estudis filosò-
fics. Com els assenyats de tots els 
temps en els trasbalsos «geològics»”. 

Ja el 1983, als 90 anys, en l’última 
carta Foix s’acomiada optimista: “Se-
gueixo adaptant-me a l’edat, faig un 
passeig diari i no em perdo un con-
cert, una representació teatral o bé un 
film si valen la pena”.!

J.V. Foix, 
Joan Gili 
i... Carles 
Capdevila
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Alguns verbs que 
generen usos abusius

Determinats verbs, pel seu sen-
tit ampli i elàstic, són propicis 
al que els llibres d’estil anome-

nen “ús abusiu”. Produir o realitzar, 
per exemple, admeten un ús com a co-
modins que sol anar en detriment de 
la precisió i l’agilitat. De vegades, cal 
convertir en verb l’objecte directe: en 
lloc d’“ahir es va produir la mort” o 
“aquest matí s’ha produït la detenció” 
millor “ahir va morir” o “aquest ma-
tí l’han detingut”. D’altres, cal buscar 
un verb més precís: “s’han produït 
iniciatives” pot ser “han sorgit inici-
atives” i “la mínima s’ha produït a Vi-
ella”, “la mínima s’ha registrat a Vi-
ella”. De manera semblant, en lloc de 
“realitzar una distribució” caldria 
“distribuir” i en lloc de “realitzar ro-
batoris” “cometre robatoris”.   

Entre els verbs comodins, n’hi ha 
un que no ha parat de créixer fins a 

esdevenir una autèntica plaga: el 
verb generar. El DIEC2, el GDLC i el 
DCVB el continuen restringint, en 
l’àmbit del lèxic general, al sentit de 
donar naixença, procrear o engen-
drar. I reserven altres sentits per al 
camp de la lingüística, la matemà-
tica o la física. Però el DDLC –l’im-
prescindible Diccionari descriptiu 
de Rafel i Fontanals– ja recull sen-
tits tan amplis i elàstics com “pro-
duir l’aparició d’un resultat, un sen-
timent, una situació”, “suscitar una 
activitat, acció o sentiment”, etc. 

En la pràctica, generar pot voler dir 
tantes coses que seria bo preguntar-
nos –abans de recórrer-hi– si tenim 
alternatives. 

D’un temps ençà, el dia a dia ens 
genera angoixa, dubtes, problemes, 
malestar, conflictes, dispersió, in-
estabilitat, polèmiques, etc., però 
també confiança, esperança, rela-
xament, vincles, etc. Per reduir tan-
ta generació, tinguem present que 
crear, plantejar, suscitar o originar, 
entre d’altres, de vegades fan el fet. 
I que, sempre que és possible, val 
més fer un verb amb l’objecte direc-
te, de manera que si en lloc d’“el 
contacte amb la natura genera rela-
xament” escrivim que “relaxa” o en 
lloc de “genera un augment diem” 
que “augmenta”, generarem una 
millora del nostre estil o, dit plane-
rament, escriurem millor.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

L’ÚS D’ALGUNS VERBS 
COM A COMODINS SOL 
ANAR EN DETRIMENT 
DE LA PRECISIÓ I 
L’AGILITAT D’UN TEXT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La casa de foc 
FFRANCESC SERÉS 
Proa 
591 pàgines i 20,90 !            1/8 
 
[ 2 ] La ciutat de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Columna 
224 pàgines i 17,90 !            2/9 
 
[ 3 ] Tirant lo Blanc 
JOANOT MARTORELL 
Proa 
976 pàgines i 24,90 !           5/9 
 
[ 4 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ /  Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          3/86  
 
[ 5 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 24,90 !      4/16

[ 1 ] El fill del xofer 
JORDI AMAT 
Edicions 62 
262 pàgines i 18,50 !             1/8 
 
[ 2 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Edicions del Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !         3/18 
 
[ 3 ] Vides catalanes que 
han fet història 
BORJA DE RIQUER / Edicions 62 
912 pàgines i 28 !                  2/6 
 
[ 4 ] Sàpiens. El naixement 
de la humanitat 
YUVAL NOAH HARARI / Edicions 62 
248 pàgines i 21,90 !          6/11 
 
[ 5 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 20,90 !         7/17

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 !            2/7 
 
[ 2 ] Aquitania 
EVA G. SÁENZ DE URTURI  
Planeta 
414 pàgines i 21,90 !           1/10 
 
[ 3 ] Un océano  
para llegar a ti 
SANDRA BARNEDA /  Planeta 
572 pàgines i 21,90 !          3/10 
 
[ 4 ] Línea de fuego 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
740 pàgines i 22,90 !         6/13 
 
[ 5 ] Reina roja 
JUAN GÓMEZ JURADO 
Ediciones B 
568 pàgines i 20,90 !       5/113

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         3/56 
 
[ 2 ] El hijo del chófer 
JORDI AMAT 
Tusquets 
252 pàgines i 18,50 !              1/8   
 
[ 3 ] La Biblia de 
Masterchef 
VARIOS AUTORES / Espasa libros 
448 pàgines i 24,95 !         8/33 
 
[ 4] La buena cocina 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
704 pàgines i 24,95 !           2/8  
 
[ 5 ] Dime qué comes y te 
diré qué bacterias tienes 
BLANCA GARCÍA-OREA /  Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 !          5/13


