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quest cap de setmana tot serà qües-
tió de sís, de sís amb accent, és a dir,
afirmatius, positius, autèntics, se-

gurs i reals. Aquests sís es diferencien dels sis
que s’escriuen sense accent, que són els con-
dicionals, els que estan supeditats, subordi-
nats i dependents. El que separa el sí del si és
l’accent diacrític, que diferencia els mots
que s’escriuen igual. Amb accent, s’utilitza
quan fem referència a l’adverbi afirmatiu sí
(“Heu de respondre sí o no”) i quan signifi-
ca afirmació (“Em va donar el sí”, “Cal
comptar els sís i els nos”). Etimològicament,
aquest sí prové del llatí, sic (així), i inicial-
ment es feia servir per fer afirmacions com-
binades amb un verb com ara “sí diu”, “sí
fa”, “sí parla”, fins que es va acabar utilit-
zant-lo sol i el verb quedava sobreentès. En
català, a banda de l’adverbi afirmatiu, tenim
altres expressions per manifestar una afir-
mació, com per exemple “oi tant”, “per des-
comptat”, “és clar”, “ja ho crec”, “sens dub-
te”, “no cal dir-ho” o “i tant!”, o bé que em-
fatitzen l’adverbi sí (“i tant que sí!”, “sí se-
nyor!”).

L’altre si, el que va sense accent, es fa servir
quan fa referència a la nota musical, com a
conjunció del condicional (“Si vols venir a
passejar, truca’m”, “Si no el vols tornar a
veure, no juguis amb ell”) i també com a
pronom (“Ho vol per a si mateixa”, “Ho fe-
ien per a si mateixos”). Com a pronom,
també el trobem en expressions com ara
“entre si” (“Parlen entre si”), “fora de si”
(“Quan el van acomiadar, estava fora de si”)
o “tornar en si” (“Al cap d’uns minuts d’ha-
ver perdut el coneixement, va tornar en si”).

Sense accent també s’escriu un si que so-
vint es confon amb el sí afirmatiu. En aquest
cas, la conjunció si introdueix frases excla-
matives: “Si n’és, de babau!”, “Si la sap llar-
ga!”, “ Si té geni, la noia!” Sovint aquestes ex-
clamatives van acompanyades d’un que
àton, que intensifica l’exclamació: “Si que
n’és, de babau!”, “Si que la sap llarga!”, “Si
que té geni, la noia!” Per diferenciar aquests
casos, cal tenir present que l’adverbi afirma-
tiu sí respon a una pregunta i no a una excla-
mació, i que exigeix la conjunció que davant
del verb o bé posar una coma entre l’adverbi
i el verb: “Que la sap llarga?”, “Sí que la sap
llarga” o bé “Sí, la sap llarga”; “Té geni?”, “Sí
que té geni” o bé “Sí, té geni”. ❋
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Una qüestió de sís

Sabíeu que...
Escrivim amb accent l’adverbi afirmatiu sí i,
sense accent, la conjunció del condicional
si, el pronom si i la nota musical si.

mma Goldman (Kaunas, Lituània,
1869 - Toronto, Canadà, 1940) era
filla d’una família jueva lituana

quan aquesta nació formava part de l’im-
peri rus. Quan tenia 13 anys es va traslla-
dar amb la seva família a Sant Petersburg.
Als vint anys va immigrar amb la seva ger-
mana Helena als Estats Units i es va ins-
tal·lar a Nova York, on va arribar a muntar
una cooperativa de costureres i es va casar
amb un emigrant nacionalitzat nord-
americà. Malgrat que el matrimoni va du-
rar deu mesos, li va servir per conservar la
nacionalitat nord-americana.

Goldman aviat es va veure involucrada
en el moviment anarquista i es va conver-
tir en una propagadora de les idees de Ba-
kunin. Les seves memòries són precisa-
ment un cant a la vi-
da i a l’esperança i la
mostra d’un gene-
rós activisme de
propaganda a favor
de l’anarquia.

Aquest primer
volum marca el ta-
rannà de la vida
d’Emma Goldman
fins al 1911. La seva
arribada als EUA va
coincidir amb el
moviment reivindi-
catiu dels anome-
nats màrtirs de
Haymarket (Chica-
go), que havia por-
tat a la forca quatre
anarquistes. Gold-
man va conèixer el
lituà anarquista
Alexandre Berk-
man, que va ser de-
cisiu en la seva for-
mació anarquista i
es va convertir en el seu company.

També en aquesta època va fer-se amiga
de l’escriptora anarquista nord-america-
na Voltairine de Cleyre. Les feministes an-
arquistes van crear el club Mother Earth
(Mares Terra), que oferia xerrades setma-
nals sobre diversos temes, i vetllades mu-
sicals. Gran lectora i amant del teatre,
Goldman feia xerrades sobre anarquisme
a través del pensament de Tolstoi, d’Ibsen
i de Hauptman. Les seves idees anarquis-
tes no dogmàtiques eren defensores tant
de l’individualisme de Stirner com del
col·lectivisme de Kropotkin.

La jove anarquista es va dedicar a recór-
rer de punta a punta els EUA i es va con-
vertir en una oradora perspicaç i intel·li-
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gent que defensava tant els treballadors ex-
plotats com la dona per la seva condició de
desigualtat respecte a l’home. Goldman
atreia un nombrós públic a les seves confe-
rències i mítings, i això va despertar el recel
de la policia i els serveis secrets nord-ame-
ricans, que es van dedicar a perseguir-la
fins que la van detenir i la van tancar a la
presó, moltes vegades.

Goldman va conèixer l’anarquista català
Pere Esteve, que havia fugit a Amèrica i de-
nunciava les tortures contra els obrers de
Barcelona detinguts arran de la bomba de
Corpus. Goldman i els anarquistes del
món clamaren contra la nova inquisició
espanyola.

La fama de Goldman va saltar les fronte-
res i va ser convidada a fer gires de propa-

ganda per Europa, especialment per An-
glaterra, França, Àustria i Suïssa. A Europa
va tenir l’oportunitat de conèixer els grans
teòrics de l’anarquisme, com ara Kropot-
kin i Malatesta, i escriptors com Oscar
Wilde. L’any 1909, un altre cop als EUA, va
participar en actes de denúncia contra la
detenció i posterior execució de Ferrer i
Guàrdia. Goldman va difondre la idea de
l’Escola Moderna i va col·laborar en la po-
sada en marxa de la Modern School a Nova
York. La vitalitat d’Emma Goldman no so-
lament era present en els seus discursos si-
nó també en la seva forma de viure, sense
prejudicis ni falses morals, que li feien dir
frases com ara: “Si no puc ballar, la vostra
revolució no m’interessa.” ❋
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