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Europa porta dècades mirant de 
reinventar-se per salvar-se. 
De Catalunya podem dir tres 

quarts del mateix. Europa i Catalu-
nya es pensen i es repensen en un 
constant procés autocrític de trans-
formació, a vegades traumàtic i in-
fructuós. En canvi Espanya té una 
tendència irrefrenable a superar les 
seves recurrents crisis a la manera 
lampedusiana: reformes cosmèti-
ques perquè tot segueixi igual, com 
si li fes pànic el canvi. Ho hem tor-
nat a veure amb l’escàndol de l’espi-
onatge al CNI. 

M’ho ha fet pensar la figura del re-
formista Erasme de Rotterdam, 
l’humanista que situem a l’origen de 
la idea moderna d’Europa, l’home 
que pensava “sense concessions” 
(nulli concedo), que mai no es va lli-
gar a cap institució acadèmica o po-
lítica ni a cap lloc (va viure a la seva 
ciutat natal, a Anglaterra, França, 
Itàlia, Suïssa, Alemanya), que va 
promoure la reforma del catolicisme 
donant peu, sense voler-ho, al lute-
ranisme: “Si el Vaticà hagués prestat 
atenció a l’humanisme d’Erasme, 
podem arribar a imaginar que les 
guerres de religió mai haurien vist la 
llum”, escriu Michel Onfray a la se-
va història de la filosofia a través de 
la pintura, El cocodrilo de Aristóteles 
(Paidós), un tafaner i intel·ligent as-
saig il·lustrat. El reformisme evita 
mals majors. L’immobilisme acos-
tuma a portar grans cataclismes. 
Erasme no va viatjar mai a Espanya. 

Un segles després, Onfray s’atu-
ra, esclar, en el lliurepensador Vol-

taire, l’autor a qui s’atribueix la cè-
lebre frase: “No estic d’acord amb el 
que vostè diu, però lluitaré tota la 
meva vida perquè pugui dir-ho”. La 
Il·lustració, un altre gran moment 
de l’evolució europea, va arribar 
poc a Catalunya –ens va agafar po-
líticament esclafats, amb gran part 
de la intel·lectualitat a l’exili– i a Es-
panya –el pes de l’Església i l’abso-
lutisme van ofegar-hi el pensa-
ment–. Després, al XIX la revolució 
industrial i el catalanisme van anar 
reconnectant Catalunya amb Euro-
pa, mentre el frustrat estat liberal 
espanyol deixava el conjunt d’Es-
panya més temps al marge de la 
modernitat. La veritable democrà-
cia liberal hi va acabar arribant a fi-

nals del segle XX, però la famosa 
sentència de Voltaire encara no ha 
arrelat. Aquí la gent segueix lluitant 
aferrissadament per esclafar el que 
no pensa com ell. Només cal veure 
que poc volteriana és la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, quan 
justifica l’espionatge contra l’inde-
pendentisme: contra l’enemic polí-
tic, tot s’hi val. 

En la meva lectura política (en 
podria haver fet una d’artística, que 
hauria estat més pertinent i d’acord 
amb l’esperit d’aquest recorregut 
filosòfic de la mà d’Onfray), faig una 
tercera i última aturada en la figura 
de Derrida i en l’anècdota categòri-
ca sobre la seva gata Lucrècia, que 
cada dia, de bon matí, l’acompanya-
va fins al bany i, indefectiblement, 
un cop ell es despullava, l’animal 
marxava, com si tingués conscièn-
cia de la nuesa de l’home (no de la 
pròpia, car la gata, esclar, mai ana-
va vestida), com si sentís vergonya 
o decòrum. I aquí ve el meu neguit 
final, paral·lel al de Derrida tot i que 
menys filosòficament transcen-
dent que el seu. Un dubte més hu-
mà i polític: ¿Si una gata pot tenir 
aquesta sensibilitat cap a un ésser 
tan diferent, per què els éssers hu-
mans podem arribar a ser tan in-
sensibles entre iguals? ¿Podria ser, 
en el cas de la gata, només una qües-
tió de submissió reflexa respecte a 
l’amo? ¿És, en el cas dels humans, 
també una qüestió de poder? ¿Ca-
talunya només té marge per ser una 
gata maula dins l’Espanya al·lèrgi-
ca a la diferència?!

Els gats tenen 
consciència?  
I les nacions?

‘DERRIDA’, DE VALERIO ADAMI / PAIDÓS
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Es torna a presentar 
per tercera vegada

Les redundàncies formen part 
del llenguatge natural i són 
una estratègia molt utilitzada 

per evitar malentesos o errors de 
descodificació. Som redundants 
quan diem “Baixa al soterrani” o 
“Puja a les golfes”, però seria absurd 
considerar-ho incorrecte. Redun-
dàncies d’aquest tipus fan més efec-
tiva la comunicació. Sovint aporten 
matisos fonamentals. De vegades, 
però, són més dubtoses. Amb la 
pandèmia s’ha estès també la plaga 
de la cita prèvia ¿No s’han d’acordar 
prèviament totes les cites? Mentre 
el Termcat considera que demanant 
hora o concertant cita ja passaríem, 
la Fundéu justifica l’ús de cita pre-
via dient que és la que suposa certes 
formalitats (internet, telèfon) i un 
grau d’antelació superior al que se-
ria habitual.  

¿Quan cal corregir –cal considerar 
incorrecta– una redundància? Quan, 
a més de ser redundant, indueix a en-
tendre el que no volíem dir i, per tant, 
no facilita sinó que compromet la co-
municació. Però no sempre és fàcil 
saber si això passa. Un corrector es-
tà tan entrenat a detectar ambigüi-
tats i incongruències que en desco-
breix allà on el lector mitjà no les per-
cep. Si jo llegeixo “Colau es torna a 
presentar per tercera vegada”, 
m’adono que tornar-se a presentar és 
redundant respecte a tercera vegada, 

però també m’adono que quan ho 
canvio per “Colau es presenta per ter-
cera vegada” no estic dient el mateix. 
En estricta lògica, en un cas és can-
didata com a mínim quatre cops (no-
més si ja t’has presentat et pots tor-
nar a presentar), i en l’altre, tres. 

De fet, “tornar a...” té constants 
usos redundants en el llenguatge in-
formatiu, des del malalt que pot tor-
nar a recaure fins al servei de metro 
que es tornarà a reprendre, passant 
per la gesta que es tornarà a repetir. 
Són redundants si, com passa sovint, 
ens referim a la primera recaiguda, 
represa o repetició. Volent fer-ho 
més clar ho emboliquem. I llavors sí 
que el més aconsellable és desfer el 
nus i parlar del malalt que pot recau-
re, el servei que es reprendrà, la ges-
ta que es repetirà i l’alcaldessa que es 
presentarà per tercera vegada.!

ALBERT PLA 
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UN TAST  
DE CATALÀ

UNA REDUNDÀNCIA 
S’HA  DE CORREGIR 
QUAN NO FACILITA 
SINÓ QUE DIFICULTA 
LA COMUNICACIÓ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Benvolguda 
EEMPAR MOLINER 
Columna 
232 pàgines i 20,90 !            1/9 
 
[ 2 ] Mamut 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
128 pàgines i 17,50 !           4/12 
 
[ 3 ] El monstre de  
Santa Helena 
A. SÁNCHEZ PIÑOL /  La Campana 
304 pàgines i 19,90 !            2/7  
 
[ 4 ] Morir-ne disset 
SERGI BELBEL 
Proa 
224 pàgines i 20 !                3/11   
 
[ 5 ] Quan s’esborren les 
paraules 
RAFAEL NADAL / Columna 
336 pàgines i 21 !                5/24

[ 1 ]  Crims: llum a la foscor 
CARLES PORTA  
La Campana 
336 pàgines i 19,90 !           3/5 
 
[ 2 ] La Vall de la Llum 
TONI CRUANYES  
Destino 
384 pàgines i 21,50 !          1/14 
 
[ 3 ] Cuina o barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara Llibres 
272 pàgines i 24,90 !            5/9 
 
[ 4 ] L’alegria de viure 
SÍLVIA SOLER 
Univers 
160 pàgines i 19 !                  2/6 
 
[ 5 ] Manual d’adoctrina-
ment de l’escola catalana 
ÒSCAR DALMAU /  Bridge 
144 pàgines i 19,90 !             4/5

RRànquing setmanal del Gremi d’Editors de Catalunya i LibriData 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat   

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La Bestia 
CARMEN MOLA 
Planeta 
544 pàgines i 22,90 !        5/27 
 
[ 2 ] Roma soy yo 
SANTIAGO POSTEGUILLO  
Ediciones B 
752 pàgines i 23,90 !            2/5 
 
[ 3 ] Violeta 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
400 pàgines i 22,90 !           3/15 
 
[ 4 ] El libro negro  
de las horas 
EVA G. SÁENZ DE URTURI /  Planeta 
384 pàgines i 20,90 !         1/14 
 
[ 5 ] El castillo de Barbazul 
JAVIER CERCAS 
Tusquets 
400 pàgines i 21,90 !         4/10 

[ 1 ] Por si las voces  
vuelven 
ÁNGEL MARTÍN / Planeta 
256 pàgines i 17 !                1/25 
 
[ 2 ] Cómo hacer que  
te pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
256 pàgines i 19,90 !       5/196  
 
[ 3 ] Encuentra tu  
persona vitamina 
MARIAN ROJAS / Espasa 
328 pàgines i 19,90 !         4/37 
 
[ 4 ] Verdades a la cara 
PABLO IGLESIAS  
Navona 
320 pàgines i 18,05 !            2/5 
 
[ 5 ] Se llama cáncer 
GONZALO BOYE  
Roca editorial 
348 pàgines i 17,95 !            6/5


