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Fa unes setmanes el Miquel Bonet va publi-
car el seu esplèndid recull de cròniques su-
distes, Periodisme de contacte, amb La Sego-

na Perifèria. Aprofitant l’ocasió, els tres autors ca-
talans que ens hem estrenat amb l’editorial, el 
mateix Bonet, l’Antoni Veciana (nominat al pre-
mi Òmnium per Nicolau, una faula màgica que 
amaga molta veritat, com totes les bones faules) 
i una servidora, vam fer una presentació conjun-
ta al Centre de Lectura de Reus. Com a bona pixa-
pina i, encara més greu, gracienca, tot el que no es 
trobi a cent metres a la rodona del barri del meu 
cor em sembla fora vila, però agafar el cotxe per 
anar a Reus sempre paga la pena, perquè és una de 
les ciutats més boniques d’aquest nostre país.  

Durant la presentació, vam parlar de la can-
didatura d’Ordre i Aventura a les eleccions de 
l’Ateneu Barcelonès del 2017, de la decepció per 
la derrota i de l’encara més gran decepció pel re-
ferèndum de l’U d’Octubre. El Miquel em va pre-
guntar si crec que la nostra és una generació der-
rotada. Hi he estat pensant aquests dies perquè, 
quan vaig publicar Divorci i aventura, també 
m’havien preguntat si sentia com un fracàs el di-
vorci o algunes de les experiències relatades en 
el llibre. Potser perquè no he nascut a Catalunya 
i he tingut l’opció d’escollir quina vull que sigui 
la meva primera llengua i la meva terra (és Grà-

cia, evidentment), o potser pel meu esperit cien-
tífic, tinc una concepció molt americana dels fra-
cassos i de les crisis, i les considero oportunitats 
per al canvi i el creixement. Si un projecte no ar-
riba a bon port (sigui un llibre, un matrimoni, 
unes eleccions o un negoci), pels motius que si-
gui, considero que l’èxit és la valentia d’haver-s’hi 
exposat i invertit talent, temps, energies, espe-

rances i/o diners en ha-
ver-lo posat en marxa. I és 
la capacitat d’aprendre del 
cop i de recuperar-se el 
que determina si allò aca-
ba sent un fracàs o no.  

Una generació la con-
formen tota classe d’indi-
vidus. Hi ha qui promou el 
canvi i l’evolució, hi ha qui 
l’intenta fagocitar, activa-
ment o passivament, i des-

prés hi ha qui queda en la inèrcia. En el primer 
grup hi ha el Bonet i el Veciana, sens dubte: ho-
mes valents i compromesos amb la seva escrip-
tura, amb la seva terra, amb la seva família i amb 
els seus amics. Així que la meva resposta, Miquel, 
és que, precisament perquè dins de la nostra ge-
neració hi trobem gent com vosaltres, hi ets tu, 
no som ni serem mai una generació derrotada. ✍

Generació derrotada, 
la que porto aquí penjada
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En breu
Carme Riera publica un 
conte sobre sirenes alades 
Les sirenes de Carme Riera (Palma, 1948) no te-
nen cua de peix, tenen ales. L’escriptora confes-
sa que està obsessionada amb aquests éssers mi-
tològics i per això les fa protagonistes a La pau 
dels somnis feliços (Edicions 62 / Bruguera), la 
història d’una jove que fuig de la seva illa natal. 
El conte, il·lustrat per Silja Goetz, reprèn la fas-
cinació de l’autora per aquestes criatures que ja 
va desplegar a La veu de la sirena.

La Magrana rescata una obra 
inèdita d’Aurora Bertrana
L’editorial La Magrana ha recuperat Nàufrags, 
una novel·la escrita en francès per Aurora Ber-
trana i que fins ara encara no s’havia publicat 
mai. El llibre, traduït per Mireia Alegre Clan-
xet, ja es troba a les llibreries. Nàufrags es ba-
sa en vivències reals de Bertrana durant l’exi-
li a Ginebra i està protagonitzat pels personat-
ges que van conviure amb l’escriptora durant 
aquella època.

El jurat declara desert  
el Premi Documenta 
El jurat del Premi Documenta ha decidit unàni-
mement declarar desert el Premi Documenta 
d’enguany. En un comunicat, el jurat assegura 
que “no ha sabut descobrir, entre els originals 
presentats, cap llibre que arribi als mínims de 
qualitat literària que caracteritzen l’historial del 
premi”. El Premi Documenta és un guardó lite-
rari que premia obres inèdites d’autors menors 
de 35 anys.
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Visca la creativitat lèxica! I si és 
sexual, encara més. Les crides 
de l’Optimot a Twitter per re-

collir paraules i expressions populars 
(o de nova creació) ja són un clàssic 
que hem d’agrair. Aquesta setmana 
fins i tot el 3/24 s’ha fet ressò de les 
propostes dels tuiters per referir-se a 
la masturbació femenina: “Fer ralet-
ralet s’ha trobat amb algunes objecci-
ons”, explicaven.  

Que no trobem moltes d’aquestes 
expressions al diccionari normatiu, 
mira, però que no s’hi reculli ni tan sols 
que anar-se’n al llit pot voler dir man-
tenir relacions sexuals, deunidó. És 
evident que ens calen reculls de lèxic 
i fraseologia popular (editorials, aquí 
hi ha marro!), però tampoc cal que si-
guem tan puritans en l’estàndard, que 
acabarem destrempant el personal. 

En la mateixa línia, el DIEC tampoc 
atribueix aquest significat sexual a 
allitar-se, que és com sembla que més 
recentment s’expressa aquesta idea 
(en les notícies del cor, per exemple). 
Seguint la majoria de diccionaris, tant 
allitar-se com enllitar-se es restringi-
en al significat de ficar-se al llit (per 

motius de sa-
lut), tot i que ja 
es comencen a 
recollir usos 
d’aquest allitar-
se sexual entre 
alguns escrip-
tors a partir de 
mitjan segle XX. 
Pot ser evolució 
natural, un llit 
és un llit i tot-

hom sap què s’hi pot fer (tot i que fer 
llit és precisament haver d’estar al llit 
per malaltia), però que en castellà tin-
guin un acostarse amb el doble sentit 
convida els més malpensats a arrufar 
el nas. Ara bé, fins ara ja teníem jeure 
(també una sola paraula i gens sospi-
tós de res), tot i que sembla d’un regis-
tre menys adequat per al llenguatge 
informatiu. Passa una cosa semblant 
amb gitar-se, que el Diccionari norma-
tiu valencià recull molt sàviament 
també amb el sentit sexual.  

Hi ha altres verbs susceptibles de 
sexualitzar-se. Si volem quedar com 
reis, podem utilitzar el preciós ajaçar-
se. O podem recuperar ajocar-se (vist 
que ja hi ha gent que creu que ajocar-
se aviat com les gallines vol dir llevar-
se aviat). Fins i tot també té certa tra-
dició literària colgar-se amb algú (ep, 
que no té res a veure amb penjar-se, 
no fotem). Que no tot a la vida pot ser 
només follar i cardar! ✍ 

Allitar-se sense 
fer llit

Cagada l’hemus
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