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Hi ha un passatge d’Encara he 
de viure (Columna), de Jau-
me Funes, en què un home 

recorda un episodi del seu passat, 
quan amb encara no 16 anys una nit 
es va trobar detingut a comissaria, 
amb les manilles posades: “A les tan-
tes, va aparèixer el psicòleg estrany 
que ens ajudava. Em sembla que era 
el de l’ajuntament, però venia a l’es-
cola i ens buscava pel carrer quan fè-
iem campana”. Aquest psicòleg és 
un autoretrat de l’autor, un Funes 
que com a psicòleg, educador i peri-
odista ha trepitjat molt de carrer, ha 
estat molt al costat dels adolescents. 
Després d’anys d’experiències i de 
llibres, aquest cop torna a reflectir 
el món dels joves que busquen un 
sentit a la vida, però no ha fa amb un 
assaig, sinó amb una novel·la. 

L’Andrés, en Luis, la María, el 
Manu, la Lorena i la Sofía són una 
colla de sis adolescents que estan al 
final de l’ESO i han de decidir què 
faran en el futur. Unes quantes dè-
cades abans, el 1982, a la mateixa 
barriada, entre precaris blocs d’ha-
bitatges i velles barraques, a una al-
tra colla semblant, en aquest cas 
masculina, els passa el mateix: Isa-
ïes, Manuel, Adrián i Gaspar inten-
ten viure al marge de les mirades 
dels adults. Somnien, es fan palles 
i fumen haixix. 

Les veus de tots aquests nois i no-
ies de dues generacions formen un 
retrat coral de l’adolescència, dels 
dubtes i dificultats d’afirmar-se en 
un món que només els veu com a 
problema, com a projectes de perso-

na, com a potencials fracassos si no 
segueixen el camí marcat. Elles i ells 
experimenten unes salvatges ganes 
de llibertat que es reflecteix en la ci-
ta inicial del novel·lista anglès Ben 
Brooks, de 30 anys, que un temps va 
viure a Barcelona i Tiana i ara és a 
Berlín: “Ara toca fotre l’imbècil, des-
prés toca fer alguna cosa que valgui 
la pena. No es pot fotre l’imbècil to-
ta la vida”. Igual que Brooks, que en 
les seves obres ha reflectit sense ta-
bús les bogeries i frustracions de la 
pubertat, Funes es fica en la pell i la 
ment d’uns adolescents que se’ns 
fan perfectament propers, reals. 

Deixar-los fer o posar-los límits, 
senzillament escoltar-los o reba-
tre’ls amb raons, vigilar-los o donar-

los llibertat. Aquests són els habitu-
als dilemes dels pares quan veuen 
com van de perduts els fills. Però a 
Encara he de viure el punt de vista és 
el dels fills: obeir o ser lliure, seguir el 
que s’espera de mi o provar coses no-
ves, estudiar i quedar-me a casa o tre-
ballar en qualsevol cosa i tocar el dos. 
El seu problema són els pares i els 
mestres, que no entenen que vulguin 
fer la seva vida, que no vulguin ser 
com ells. L’obsessió: que no decidei-
xin per ells. El miratge de les xarxes 
socials, la ideologia okupa com a 
qüestionament de tot, la temptació 
de les drogues, l’atracció pel diner in-
abastable, el somni d’un viatge ini-
ciàtic, la necessitat imperiosa de se-
xe, l’estranyesa de l’amor, la por de la 
soledat... sobretot passar-s’ho bé, 
gaudir al màxim, viure cada instant 
des de la intuïció que més d’hora que 
tard els atraparà l’estupidesa i la rigi-
desa del món adult, el conformisme, 
la precarietat. Tenen raó, esclar. 

Ara que hem viscut la pandèmia, 
que hem vist adolescents engabiats 
a casa, després de llegir Funes pot-
ser ens és més fàcil entendre les sor-
tides extremes que alguns han aga-
fat: les autolesions, les anorèxies, 
les depressions, les addiccions a les 
pantalles i al joc, l’ansietat. Sense el 
contacte físic i íntim amb els amics, 
que en aquesta edat ho són tot, sen-
se el lleure autoorganitzat, sense 
punts de fuga, ¿com es podien esca-
par de l’ofec familiar i dels seus 
propis fantasmes? Encara he de 
viure és un llibre per a adolescents 
que haurien de llegir els adults.!
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Els països empobrits 
i la població envellida

En el repte que suposa, i supo-
sarà cada vegada més, la cor-
recció política per al llenguat-

ge informatiu hi ha dos principis 
molt perillosos: 1) el d’evitar l’ús de 
paraules que puguin estigmatitzar 
i 2) el de considerar que realitats 
objectives amb potencial estigma-
titzador són, només, percepcions 
subjectives. Si en una societat, per 
exemple, cert color de pell o certs 
trets facials poden estigmatitzar, 
se’ls bandeja a l’hora de descriure 
i se’ls substitueix per termes que 
descriuen la mirada estigmatitza-
dora que es considera que susciten. 
És com si la foscor de pell o els ulls 
ametllats fossin més un prejudici 
de qui els veu que una realitat ob-
jectiva. En lloc de dir que algú és 
negre o xinès, doncs, es diu que és 
una “persona racialitzada”.  

Aquest subjectivitzar el que és 
objectiu complica la vida a l’infor-
mador, que es dedica, justament, a 
perseguir l’objectivitat. Fins fa poc 
podia dir ben tranquil que un país 
era pobre, però ara –si vol ser cor-
recte políticament– ha de dir, com a 
molt, que és empobrit. No pot, 
doncs, descriure el que veu i hi ha 
sinó el procés que ho hauria provo-
cat, amb l’implícit d’atribuir-lo a 
agents o circumstàncies externes.  

Sense entrar en això últim, sem-
bla que l’informador hauria de tenir 

dret a descriure l’ara i aquí, però el 
censor de torn afirmarà que, fent-ho, 
condemna el país a la pobresa eter-
na. I si no li agrada empobrit, es veu-
rà forçat a dir –seguint certs llibres 
d’estil– que està en vies de desenvo-
lupament, per estancat que el vegi. 
No cal ni dir com entusiasma aquest 
llenguatge les escoles, on fins i tot els 
suspesos empedreïts, sense remei, 
estan “en procés d’assoliment”.  

Al final, la correcció política no 
deixa dir de manera clara i àgil el 
que és i el que passa. Els pobres pas-
sen a empobrits i els vells a envellits. 
Alguns estudis de govern ja parlen de 
la població envellida i sobreenvellida. 
En aquest cas, però, subratllant el 
procés, més que dissimular el lamen-
table estat en què desemboca, sembla 
que ens retregui haver fet mala vida, 
no haver-nos cuidat prou.!
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LA CORRECCIÓ POLÍTICA 
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PROCÉS D’ASSOLIMENT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
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[ 1 ] Mamut 
EEVA BALTASAR 
Club Editor 
128 pàgines i 17,50 !               -/1 
 
[ 2 ] Junil a les terres dels 
bàrbars 
JOAN-LLUÍS LLUÍS  / Club Editor 
290 pàgines i 19,95 !          1/24 
 
[ 3 ] Terres mortes 
NÚRIA BENDICHO GIRÓ 
Anagrama 
184 pàgines i 16,90 !          4/54  
 
[ 4 ] Ai, William! 
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Edicions de 1984 
256 pàgines i 18,90 !            2/5  
 
[ 5 ] Guilleries 
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182 pàgines i 17 !                    -/3

[ 1 ] Pandèmia i postveritat 
JORDI PIGEM 
Fragmenta 
144 pàgines i 15,50 !           2/11 
 
[ 2 ] La vall de la llum 
TONI CRUANYES 
Destino 
384 pàgines i 21,50 !             1/3 
 
[ 3 ] Barcelona secreta (3) 
XAVI CASINOS 
Viena 
256 pàgines i 19,90 !            3/3 
 
[ 4 ] Història de la literatura 
catalana (vol. 7) 
DIVERSOS AUTORS  / E. Catalana 
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[ 5 ] El cervell de  
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DAVID BUENO /  Rosa dels Vents 
272 pàgines i 19,90 !         4/3
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[ 1 ] Violeta 
IISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
400 pàgines i 22,90 !           2/4 
 
[ 2 ] El libro negro  
de las horas 
EVA G. SAENZ DE URTURI / Planeta 
384 pàgines i 20,90 !            1/3 
 
[ 3 ] Una historia ridícula 
LUIS LANDERO  
Tusquets 
288 pàgines i 19 !                  3/3 
 
[ 4 ] La señora March 
VIRGINIA FEITO  
LUMEN 
328 pàgines i 19,90 !            5/5 
 
[ 5 ] Arena negra 
CRISTINA CASSAR SCALIA 
DUOMO 
432 pàgines i 18,50 !           6/4

[ 1 ] Pandemia y posverdad 
JORDI PIGEM  
Fragmenta 
144 pàgines i 16,50 !          2/13 
 
[ 2 ] No-cosas 
BYUNG-CHUL HAN  
Taurus 
144 pàgines i 13,90 !          3/25   
 
[ 3 ] La patria en la cartera 
JOAQUIM BOSCH 
Ariel 
464 pàgines i 18,90 !          1/23 
 
[ 4 ] Por si las voces  
vuelven 
ÁNGEL MARTÍN / Planeta 
256 pàgines i 17 !              4/175 
 
[ 5 ] Encuentra tu persona 
vitamina 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ /  Espasa 
328 pàgines i 19,90 !             -/2


