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El títol de la novel·la El final del 
que partimos està inspirat en 
un vers de T.S. Eliot. L’auto-

ra, Megan Hunter, nascuda a Man-
chester el 1984 i resident a Cam-
bridge, es va donar a conèixer com a 
poeta. Aquesta seva primera no-
vel·la l’ha publicat aquí la barceloni-
na Vegueta Ediciones, dirigida per 
la canària Eva Moll, que enmig de 
la pandèmia –un final– ha fet el salt 
del llibre infantil, especialitat de la 
casa, al llibre per a adults amb una 
nova col·lecció de narrativa d’autors 
joves europeus –un inici–. La tra-
ducció la firma Inga Pellisa. 

El final en què se situa Megan 
Hunter és una mena de diluvi uni-
versal que provoca el caos: la gent ha 
de fugir de casa, els carrers es tor-
nen insegurs, és una catàstrofe cli-
màtica i humanitària, una sensació 
de fi de la civilització. Atrapada en 
aquest daltabaix, una mare amb el 
seu nadó miren de sobreviure. Ella 
és la narradora. 

L’estructura narrativa és origi-
nal, construïda amb paràgrafs 
breus, a vegades com versos llargs. 
És un poema fet novel·la. O una no-
vel·la desconstruïda en petits frag-
ments que es van enllaçant els uns 
amb els altres, com un aliment de 
gra menut, fresc, cru, concentrat. 
Com si l’autora demanés una lectu-
ra lenta o una relectura atenta, tren-
cada per instants de silenci, espais 
en blanc. “Hay muchos tipos de silen-
cio”, escriu. Puntejant aquest ritme 
cadenciós, de tant en tant hi ha in-
tercalades cites bíbliques o d’altres 

textos mitològics o religiosos, com 
una pluja fina que t’obliga a aturar-
te una mica més. 

En la vida real: ruïnes, fugitius, 
solidaritat, vandalisme, foc, oblit... 
“‘Suerte’ es una de esas palabras que 
han perdido su significado, si es que 
lo tuvieron alguna vez”. Una altra pa-
raula que ha perdut el significat és 
casa. L’acció és trepidant. Els pensa-
ments de la dona-mare t’emboli-
quen en una atmosfera alhora angoi-
xant i sensual. La vida empeny, ella 
és jove, estima el seu fill enmig de la 
desfeta. Malgrat l’esfondrament ge-

neral, malgrat el pànic puntual, ells 
dos formen una unitat íntima, sim-
biòtica, un desig de pau i bellesa, una 
esperança. No tenen futur, es tenen 
l’un a l’altre. Ella li dona de pit, pe-
rò: “Parece que él me esté alimentan-
do a mí, llenándome de una luz ana-
ranjada y constante”, diu. A fora, una 
pluja persistent. Són com dos refu-
giats salvats al mar. “A veces las ma-
dres desarrollan poderes sobrehuma-
nos cuando sus hijos están en peligro. 
Se llama fuerza histérica”. Una força 
contra el fred, contra l’avorriment, 
contra la desesperació. 

El final del que partimos té una 
essencial intensitat literària i hu-
mana. És una petita joia, metàfora 
d’un món que se’ns desfà a les mans 
i que tanmateix guarda el secret 
d’una bellesa immemorial.✒
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Dubtes de puntuació 
en l’ús dels connectors

És millor fer frases curtes i tam-
bé és millor lligar-les amb con-
nectors, però no tots els con-

nectors poden lligar dues frases. 
Per exemple, un però sol connectar 
parts d’una frase però també pot con-
nectar una frase amb la precedent. 
Tolera anar després de punt i no cal 
–com alguns sembla que creguin– 
posar-lo en posició medial inter-
calant-lo (un recurs del qual s’abu-
sa i que sovint dificulta la lectura). 
En canvi, això no passa amb sinó, 
que com a molt pot anar precedit de 
coma. Tenir clar quins connectors 
poden connectar frases i no només 
parts d’una frase ens estalvia caure 
en aquesta forma d’anacolut que els 
anglesos anomenen sentence frag-
ment, és a dir, fragment de frase.  

Una manera de comentar el que 
diu una frase és arrencar la següent 

amb un “I això...” Per exemple, “Ho 
deixa tot al seu cosí. I això ningú s’ho 
esperava” o bé “...cosí, i això ningú...” 
Una altra manera és optar per una 
oració de relatiu encapçalada per 
“cosa que” o “la qual cosa”. Però si 
escrivim “...cosí. Cosa que ningú s’es-
perava”, incorrem en un fragment. 
Una forma de relatiu no pot encapça-
lar una frase –per llarga que sigui 
la frase que li fa d’antecedent–. Cal 
escriure “...cosí, cosa que ningú...” 
Si tant ens fa patir allargar la frase, 
sempre podem optar per “I això...”  

També crea dubtes de puntuació 
la distinció entre els connectors 
mentrestant, mentre i mentre que. 
A “Jo vaig a la farmàcia. Mentrestant, 
tu baixa les maletes”, cal un punt (o  
punt i coma) abans de mentrestant. 
Per contra, a “Baixaré a la farmàcia 
mentre tu fas les maletes” una coma 
ja és excessiva. Fins aquí tothom ho 
veu clar. La cosa es complica amb 
l’adversatiu mentre que, sobretot si 
la frase és molt llarga. Un exemple: 
“En la història mundial, parlar de 
cops d’estat militars és quasi redun-
dant. Mentre que parlar de cops d’es-
tat fets per la gent votant resultaria 
tan estrany que ningú ho diria així”. 
La segona frase, tot i ser molt llarga, 
torna a ser un fragment. Si volem 
mantenir el punt, hem de canviar de 
connector i escriure: “...redundant. 
En canvi, parlar de...”✒
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