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n dels errors més comuns en català
és escriure el complement directe
(CD) precedit de la preposició a

(“Ahir vaig veure a la meva cosina al cine-
ma”). És una falta habitual perquè en caste-
llà sí que la hi posen (“Ayer vi a mi prima en
el cine”). A diferència del complement indi-
recte, en català en la majoria de casos no in-
troduïm el CD amb aquesta preposició.
Com que això de la sintaxi a molts us deu
quedar lluny, cal recordar que el CD és el
complement que rep l’acció del verb i tant
pot ser un nom (“Ha rentat els plats”), un
pronom (“Va saludar tothom”), un sintag-
ma nominal (“Han comprat mig quilo de to-
màquets”), una frase subordinada substanti-
va (“Li han dit que vingués”) o d’infinitiu
(“En Quim vol tornar-ho a provar”).

Però com que sempre hi ha l’excepció que
confirma la regla, hi ha alguns casos en què
hem d’escriure la preposició a precedint el
CD. Per exemple, davant dels pronoms forts
referits a persones mi, tu, ell/a, nosaltres, vos-
altres i ells/es (“Em va mirar a mi” o “Ens es-
coltava a nosaltres”); o també pot anar da-
vant dels pronoms tothom, tots/es i ningú
(“No va trobar a ningú al parc” o “Conec a
tothom”).

També es pot fer servir la preposició per
desfer ambigüitats, per exemple en les frases
“El perseguia com el gat a la rata” i “T’esti-
mava molt: potser més que al seu fill”, tot i
que hi ha altres casos en què la preposició no
és necessària si hi ha una pausa entre el sub-
jecte i el CD: “La Mireia ajudava en Martí, i
la Paula, en Joan”.

Quan l’interrogatiu qui fa de CD també es
pot utilitzar la preposició: “A qui ha vist la
Maria?”, perquè si no també podríem inter-
pretar que qui és el subjecte i que es demana
quina persona ha vist la Maria.

Finalment també es permet l’ús de la pre-
posició a davant del CD en l’expressió l’un a
l’altre (“Es miraven l’un a l’altre”) i en els
verbs sentir i veure quan van acompanyats
d’un CD infinitiu: “En sentirem a parlar,
d’aquesta notícia” o “En sentirem parlar,
d’aquesta notícia”. ❋
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Complement directe,
sense la ‘a’

Sabíeu que...
En català, el complement directe l’escrivim
sense la preposició a al davant, com sí que
fa el castellà. Només hi ha alguns casos en
què es permet aquesta preposició, com ara
davant dels pronoms mi, tu, ell/a, nosaltres,
vosaltres i ells/es.

ots els llibres, i especialment els de
poemes, tenen diverses lectures. Les
que va posar el seu autor i les que po-

sem els lectors a partir de la nostra experièn-
cia, perquè la lectura és també una experièn-
cia que ens posa davant un mirall invisible
que ens retorna la nostra mirada convertida en
una altra mirada.

He llegit el llibre com un viatge. El viatge
és iniciàtic i el poemari El día anterior al mo-
mento de quererle també ho és.

He llegit un viatge físic perquè “una sema-
na antes había paseado / por los dédalos de
una ciudad magrebí” o perquè “Dudábamos
entre ir al norte o / arribar a las inabarcables
playas de guijarros” o perquè “me desperté
en Belalcázar / bajo la sombra / de dos árbo-
les” o també perquè “Una mañana estás en
París y dos / minutos más tarde atravesando
la Pampa”.

He llegit un viatge en el temps perquè “su-
cede un instante / donde te ves saliendo de un
portal / con quince años menos” o perquè “el
pasado no carece de una honda huella” o per-
què “aquellos son los años que nos quedan”.

He llegit un viatge familiar perquè “Unos
seres que se repiten / en el tiempo” o perquè
“Una madre no tiene por qué / brillar sobre
todas las cosas / ni con la misma intensidad /
en cada uno de sus hijos” o perquè “En la me-
cedora que no se balancea / el aroma de una
abuela nos abraza”.

Però tots aquests viatges conflueixen en un
viatge interior. El poemari és una aturada en el
camí, una aturada en l’oasi per esbrinar què hi
ha en els miratges de l’ànima. L’escriptura és
“un tejido / que puntea la superficie de la tier-
ra / es el cuerpo en el cual vivimos […] y el
mapa es el dibujo / de una parte de la totali-
dad”. La totalitat existeix en cada instant. En
alguns poemes apareix l’instant etern, del
qual havia parlat José Hierro: “Te pone la ma-
no encima / el calor del mundo / que entra por
tu frente / amplio como los campos / sin vallas
ni árboles.”

I què hi ha en aquest viatge interior? A la
solapa del llibre llegim que “se sostiene en la
inminencia y, a la vez, en la memoria.” Però
imminència i memòria no estan separats com
dos conceptes independents, sinó que la me-
mòria explica el present. També llegim a la
solapa: “instantes en permanente movimien-
to”. M’havia referit a l’instant etern, aquell
que atrapa el poema i se’ns grava de manera
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permanent tot conformant el jo. El jo està sot-
mès a canvi, és un fluir constant. El día ante-
rior al momento de quererle és un viatge exis-
tencial per diversos territoris, ja siguin físics,
ja siguin sobre la pell espiritual, que reflexio-
na sobre les transformacions que afecten ne-
cessàriament les fibres més profundes de l’in-
dividu. Ens trobem davant la cerca d’un jo an-
terior perdut, o que creu perdut, o que potser
només existeix en la imaginació, en el desig,
un intent de comprendre els canvis que aquest
jo ha suportat a través de les seves vivències i
patiments, de l’encís i el desencís. “Como za-
horí buscas el mensaje” o “Ya no soy aquella /
que anotó por alguna razón / el verso de Mon-
tale, cuando / aquel tiempo era la vida aque-
lla es luz azul / amarilla plateada, verde tur-
quesa, / bienestar hondo.”

També hi apareix la nostàlgia, la nostàlgia
és el dolor per allò llunyà, però no només per
allò que va ser sinó també per allò que va po-
der ser. Hi ha poemes que són una explosió de
felicitat on sembla que l’ésser no té límits:
“Anduvimos errantes sin casa y sin alas / te-
níamos la furia del ciclón”. I en altres es di-

buixa el desencís “Buscamos los profundos
enseres que perdimos / cuando tras el viaje
nadie se responsabilizó de la maleta”. I hi són
les vides alienes i les vides dels avantpassats
tot projectant-se sobre la vida de la poeta que
es transforma en otros i otras, per poder-se
explicar l’existència en el món.

La quotidianitat i els objectes apareixen
contínuament perquè són les línies que dibui-
xen el mapa del nostre territori interior per
obrir-nos al món: “Ordenas la cocina, retiras
la basura, / pones la comida en el plato del
gato / y sientes una enorme satisfacción / por-
que controlas todo ese espacio / que te permi-
te visualizar la estancia / en el momento pre-
sente, y hasta / el pasado no carece de una
honda huella / expandiéndose a través de to-
dos esos / objetos cuyo significado tanto co-
nocemos / porque representan estados de áni-
mo / en otros días y ciudades.”

És un llibre d’una gran profunditat i varie-
tat temàtica que obliga a fer diverses lectures i
aturar-se en cada tram. És un cant a la vida, al
deixar-se fluir per ser en plenitud i deixar de
banda convencions: “La filosofía / se ha apro-
piado de nuestras sensaciones / convirtién-
dolas en conceptos […] Para qué más poesía
si nos tumbábamos / sobre la hamaca / que
cubría nuestras necesidades.” ❋

Concha García
(Còrdova, 1956) ha
publicat més de dotze
llibres de poemes
JOSEP LOSADA

EL DÍA ANTERIOR
AL MOMENTO
DE QUERERLE
Concha García
Editorial: Calambur
Madrid, 2013
Pàgines: 90
Preu: 10 euros




