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iumenge a la matinada can-
viarem l’hora. Clarejarà més
d’hora i la tarda s’escurçarà.

En català, a diferència d’altres llengües,
tenim un sistema per indicar l’hora for-
ça curiós: esmentem l’hora que ha de
venir, i no la que ja ha passat. Diem que
és un quart de quatre, dos quarts de
quatre o tres quarts de quatre. També
fem servir les expressions “mig quart”
per referir-nos a l’hora entre els minuts
5 i 10; “un quart i mig”, per indicar
l’hora entre els minuts 20 i 25, 35 i 40, i
50 i 55, i “a quarts de quatre”, quan vo-
lem indicar un espai de temps que pot
oscil·lar entre poc després del quart i
poc abans de tres quarts.

La influència del castellà en aquest
àmbit (“*les dues i mitja”, “*les deu
menys quart”) és inqüestionable a
l’àrea de Barcelona. Albert Jané ja aler-
tava el 1981 en un article a l’Avui que
“fins a tal punt ha arribat la desnatura-
lització lingüística, que quan, en conve-
nir una hora, diem a dos quarts de set,

n’hi ha que fan precisar si volem dir les
sis i mitja o les set i mitja”.

Per indicar l’hora també disposem de
diverses expressions com ara “en punt”
o “tocats/des” (“són les sis en punt” o
“són les set tocades”) i quan no volem
ser tan precisos utilitzem fórmules com
ara “pels volts de la una”, “són vora les
dues”i “és prop d’un quart de cinc”.

Ara bé, aquesta manera d’expressar
l’hora només és pròpia del Principat. Al
País València i a les Illes les formes “i
quart”, “i mitja” i “i tres quarts” s’ad-
meten i són ben vives per motius histò-
rics.

Finalment, cal aclarir que també és
correcte fer servir el sistema interna-
cional (“són les sis i trenta-vuit mi-
nuts”), i fins i tot és preferible en con-
textos en què la precisió horària és im-
portant, a l’hora d’anunciar un espec-
tacle, els horaris d’un transport o bé
quan concretem una visita mèdica. En
aquest cas, podem dir l’hora de dues
maneres: “L’avió ha aterrat a les 20.16
hores” (“a les vint setze hores” o “a les
vint hores i setze minuts”). ❋

D
Quina hora és?

ETCÈTERA
NÚRIA PUYUELO

Sabíeu que...
El lingüista Josep Ruaix rebutja en el
Nou diccionari auxiliar la forma “quart
d’hora” o “quarts d’hora”, que
substitueix per “quart” o “quarts”, en
els exemples: “Encara falta un quart”
(millor que “Encara falta un quart
d’hora) i “Hi vam estar tres quarts” (i
no “Hi vam estar tres quarts d’hora”).

La mirada americana;
literatura més cinema

i acceptem que hi ha una mira-
da americana –inconfusible
amb l’europea– per expressar la

realitat, serà més fàcil de comprendre
com el cinema i la literatura han con-
tribuït a configurar-la. Des de Holly-
wood aviat es va recórrer a la literatura
per treure’n històries filmables; i vice-
versa, l’auge del cinema va propiciar
un nou llenguatge amb influència en
la literatura posterior. Arran del darrer
article, sobre les relacions entre pintu-
ra i cinema a través de Hopper, un bon
amic i lector em preguntava com les
enllaçava amb la literatura, tenint en
compte, per exemple, que la narrativa
de Carver sembla una extensió de les
atmosferes de solitud i incomunicació
del pintor i que el cinema va fer seves.

No té res d’estrany que l’art, la lite-
ratura i el cinema del nou món s’alies-
sin per trobar una mirada pròpia, des-
afectada del vell continent. Ja als anys
20, Hemingway va marcar terri-
tori amb el seu estil hard-boiled,
auster, cantellut, pretesament
objectivista, i Hollywood va
universalitzar les seves històries,
encara que ell no hi va treballar
de guionista. Com sí que ho van
fer Scott Fitzgerald, Faulkner,
Steinbeck, Gore Vidal i tants
d’altres, alhora que dramaturgs
com Tennessee Williams i Art-
hur Miller veien les seves obres
ràpidament traslladades a la
pantalla. El resultat, una època
d’or del binomi imatge-paraula
que ha continuat marcant la
tradició narrativa.

Quan arribem a Raymond
Carver (1939-1988), se’ns diu
que destapa una nova visió so-
cial, més àcida i descarnada, que
autors més joves explotaran so-
ta la marca del dirty realism, pe-
rò que ell aplica a la dissecció
lúcida d’una societat cada dia
més autista. Una textura literà-
ria que ens remet als paisatges
sense encís de Hopper, poblats
per unes criatures que hi transi-
ten buides d’objectius i amb te-
mor al contacte extern. Una
cosmologia reunida en cinc vo-
lums: Vols fer el favor de callar,
per favor?, De què parlem quan
parlem d’amor, Catedral, Si em
necessites, truca’m i Tres roses
grogues –amb un reconegut ho-
menatge al mestre Txèkhov–. És
cert que Carver no va anar dar-
rere del cinema, però Robert
Altman ja es va ocupar de tra-
duir-lo en imatges en l’esplèn-
dida Short cuts, una antologia
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de personatges que no acaben de tro-
bar el seu nord i sobreviuen aïllats en
les seves obsessions.

Detectar noves tendències
La narrativa nord-americana sempre
ha servit de far per detectar noves ten-
dències, amb autors tan reconeguts
com John Cheever –del qual el 1968
Frank Perry va adaptar El nedador, in-
terpretada per Burt Lancaster– o To-
bias Wolf, que amb els relats d’infàn-
cia va inspirar Vida d’aquest noi
(1993), interpretada per Robert de Ni-
ro. Aquests i molts altres casos ens de-
mostren la sinergia entre literatura i
cinema a l’hora de reflectir el tan ano-
menat american way of life des de posi-
cions crítiques, amb un despullament
formal que prioritza el realisme per
damunt de la fantasia. Sovint amb un
laconisme que ens fa pensar que l’om-
bra de Hopper és allargada. ❋

Raymond Carver és un dels narradors
nord-americans considerats de culte ARXIU

Cinema
Robert Altman va
adaptar a la coral
i brillant ‘Short
cuts’ (1993) una
sèrie de relats del
narrador Raymond
Carver.




