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Potser al final Huxley tenia raó 
quan el 1932 va imaginar el 
seu distòpic món feliç. La fe-

licitat ha esdevingut química. No to-
lerem el dolor físic ni el malestar 
emocional. Sempre hem d’estar en 
forma, en acció, en marxa. Tots pre-
nem soma, alguna pastilla per fora-
gitar el més mínim contratemps, 
qualsevol patiment. La tendència 
actual és medicalitzar els estats 
d’ànim. El consum de psicofàrmacs 
s’ha disparat. Davant aquest pano-
rama, el psicòleg i educador Jaume 
Funes és dels que, sense posar-se 
d’esquena a la farmàcia ni caure en 
explicacions acientífiques, creuen 
encara en la paraula que acompa-
nya, la paraula amiga i raonada. Ai-
xí ho assaja a Quan la vida ens dol 
(ed. Rosa dels Vents), un devessall 
d’idees, experiències i dades sobre 
com construir una bona salut men-
tal sense dependre, només, de la far-
maciola. 

L’assaig és fruit d’una pandèmia 
del coronavirus que, en el context 
d’una societat que tendeix a la insa-
tisfacció permanent, ha fet aflorar 
una mica més els desgavells de la sa-
lut mental. A Funes li han plogut 
SOS de totes bandes, en especial 
(però no només) del món juvenil, la 
seva especialitat. Soledat i aïlla-
ment, precarietat (per no dir direc-
tament pobresa) i manca de sentit 
vital són, a parer seu, les tres fragili-
tats socials que cap professional de 
la salut mental pot oblidar a l’hora 
d’abordar un cas concret. Esclar que 
hi ha la persona, l’individu, amb la 

seva particularitat. Però també el 
context. I sovint, si es mira l’entorn, 
el que voldria un metge o un psicò-
leg és poder oferir al pacient una fei-
na, una família, una afició, compa-
nyia... Coses, totes elles, que l’ajuda-
rien molt més que qualsevol  
diagnòstic o tractament. Tot i que 
a vegades és el mateix malalt el que 
obsessivament reclama posar un 
nom al que té (com un exorcisme 
que el deixi tranquil) i tenir una re-
cepta farmacèutica (per anar fent, 
anar prenent). 

Funes és taxatiu: podem incidir 
en el cervell, però un cervell sa no 
dona per si sol sentit a la vida. És a 
dir, la neurociència ha fet grans 
avenços. I, tanmateix, no és sufici-
ent. Conducta i cervell estan ínti-
mament lligats. Si alterem el cervell 

amb drogues legals o il·legals, modi-
fiquem la conducta (raonaments, 
emocions i actuacions). Però la nos-
tra salut mental no pot ser reduïda 
a la química cerebral. La màgia de la 
condició humana és que el cervell fa 
possible que tinguem consciència, 
que puguem pensar sobre què sen-
tim i què pensem. Que hi posem pa-
raules. “Els sentits de la vida són re-
alitats diferents del cervell que hem 
construït amb el cervell”, escriu Fu-
nes. Abans tot això ho acompanyà-
vem amb la religió, amb les ideolo-
gies; hi havia un difús humanisme. 
Ara, a més de la hipermedicalitza-
ció, hi ha l’apoteosi del consum i la 
tecnologia, amb les xarxes socials 
com a succedani de sociabilitat, com 
a capficament narcisista. 

Què proposa, llavors, Funes? 
Doncs que a qui sent que va a la de-
riva sobretot cal escoltar-lo, acom-
panyar-lo des de l’escolta. I fer-lo 
pensar: pensar què sent, què desit-
ja, quina felicitat cerca, què és. Aju-
dar-lo a pensar-se. Sovint també 
caldrà una pastilla, sí. Però si se 
n’allarga la dependència pot ser un 
parany. És el que anomena el perill 
de “la vida iatrogènica”, aquella que 
es basa en suposats remeis que aca-
ben generant insània. Quan és pit-
jor el remei que la malaltia. 

Al capdavall, amb paraules i amb 
pastilles, es tracta d’acceptar que la 
vida és prova i error, que és desequi-
librada i ondulant, que la perfecció 
no existeix. Perquè com deia Ador-
no i ens recorda Funes, “una veri-
tat total és un error total”.✒

El vell dilema: 
pastilles o paraules?
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El gust agredolç 
de l’últim ‘tast’

Amb el primer ARA, el 28 de no-
vembre del 2010, arrencava 
aquesta secció comparant la 

“noble follia” de fer del català una 
llengua amb la de fer d’un diari un 
mitjà independent. Més de 700 tastos 
després toca dir adeu. Els tastos eren 
hereus d’una columna a l’Avui  que va 
tenir cert èxit fent divulgació bàsica 
amanida amb humor. És un to que 
només vaig saber mantenir uns 
quants anys: no volia repetir-me ni 
cansar abusant de les gracietes. El 
tast va anar esdevenint més solanià: 
més tècnic, més abstracte. I és que 
Joan Solà, a més d’un gran mestre i 
amic, va ser qui em va encomanar la 
dèria de veure la llengua –i, sobretot, 
la norma que la regeix– plena de pro-
blemes mal resolts que cal abordar 
per fer del català (tornem a Riba) “un 
instrument indefinidament apte”. 

Això m’ha portat a adreçar, cada 
cop més, els tastos no pas al públic 
general sinó al reduït nombre de 
professionals de la llengua prepa-
rats i preocupats per fer-ne el mi-
llor ús. Alguns dels meus tastos són 
–en soc plenament conscient– gai-
rebé inintel·ligibles per a un lector 
mitjà. I, malgrat tot, la direcció de 
l’ARA ha tingut la paciència de dei-
xar-me’ls publicar tots aquests anys. 
També ha tingut paciència la Secció 
Filològica de l’IEC, que sent la res-
ponsable de la normativa ha sigut 

sovint  el blanc de les meves crítiques. 
No tiro la tovallola i espero ajudar a 
mantenir, en altres tribunes i espais, 
aquesta mirada entusiasmada, des -
inhibida i racional davant la llengua 
que tenia Solà. 

Els temps han canviat i en aquest 
món global, bombardejat per les 
xarxes, l’obsessió concentrada pel 
detall té cada cop menys audiència. 
Cal un to més lleuger, que atrapi de 
seguida i no capfiqui tant. No és el to 
amb què ara jo em sento còmode, i és 
del tot comprensible que un mitjà 
que vol viure dels lectors evolucio-
ni en aquesta direcció. Agraeixo als 
que m’han llegit tots aquests anys la 
seva indulgència i desitjo a qui con-
tinuï parlant de llengua en aquest 
Llegim renovat que trobi la manera 
d’encomanar al màxim de lectors la 
passió pel català.✒
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CAL UN TO QUE ATRAPI 
DE SEGUIDA I NO 
CAPFIQUI TANT. NO ÉS 
EL TO AMB QUÈ ARA JO 
EM SENTO CÒMODE

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Al llac 
MMARIA BARBAL 
Columna 
160 pàgines i 17,95 €             7/2 
 
[ 2 ] Les calces al sol 
REGINA RODRÍGUEZ SIRVENT 
La Campana 
464 pàgines i 20,90 €             -/1 
 
[ 3 ] Esclava de la llibertat 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
624 pàgines i 23,90 €            1/2 
 
[ 4 ] El cas Alaska Sanders 
JOËL DICKER 
La Campana 
592 pàgines i 23,90 €          2/11 
 
[ 5 ] Covarda, vella,  
tan salvatge 
PACO ARIÀ / Amsterdam 
192 pàgines i 17,90 €              -/1

[ 1 ] Tres desitjos abans de 
morir 
ESPARTAC PERAN / La Campana 
160 pàgines i 18,90 €              -/1 
 
[ 2 ] Cuina! O barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara Llibres 
 272 pàgines i 24,90 €        2/27 
 
[ 3 ] Els nois de Hidden 
Valley Road 
ROBERT KOLKER / Periscopi 
536 pàgines i 23,90 €           3/2 
 
[ 4 ] El llibre del Paraulògic 
JORDI PALOU I PAU VIDAL 
Ara Llibres 
216 pàgines i 15,90 €            1/11 
 
[ 5 ] El gran llibre  
de la nutrició 
ABEL MARINÉ / Comanegra 
712 pàgines i 29,50 €          5/13

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Esclava de la libertad 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 
624 pàgines i 23,90 €            1/2 
 
[ 2 ] Personas decentes 
LEONARDO PADURA 
Tusquets 
448 pàgines i 22,90 €            -/2 
 
[ 3 ] Montevideo 
ENRIQUE VILA-MATAS 
Seix Barral 
304 pàgines i 19,90 €            2/2 
 
[ 4 ] Los pecados de nues-
tros padres 
ÅSA LARSSON/ Seix Barral  
608 pàgines i 22 €                  5/2 
 
[ 5 ] Todas esas cosas que 
te diré mañana 
ELÍSABET BENAVENT Suma  
504 pàgines i 18,90 €            4/18

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ / Espasa 
232 pàgines i 19,90 €       2/214 
 
[ 2 ] Encuentra tu persona 
vitamina 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ / Espasa 
328 pàgines i 19,90 €          1/55 
 
[ 3 ] Agua y jabón 
MARTA D. RIEZU  
Anagrama 
240 pàgines i 11,90 €          7/12 
 
[ 4] Hábitos atómicos 
JAMES CLEAR 
Diana 
336 pàgines i 17,95 €       5/104 
 
[ 5 ] Recupera tu poder 
RUT NIEVES 
Planeta 
336 pàgines i 17,95 €             -/2


