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el fotògraf italià Paolo, que entra d’esquitlla-
da en el moll de l’os de la història, el perso-
natge més ben caracteritzat per la seva pecu-
liar història dins d’un relat amb prou foto-
grafies a vegades ben desenfocades.

Novel·la de maduresa de Jordi Roig, un es-
criptor “amb ploma de poeta i vambes de
carrer”, segons el seu amic Jordi Évole, que ja
porta a la motxilla la novel·la La noia d’aire
blau, publicada el 2011, a més de cinc poema-
ris, i que treballa al seu videoclub i a l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament de la Palma de Cer-
velló. ❋

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Fotografies un xic desenfocades
n Pere, un bon i plàcid llibreter d’un
poble a prop de Barcelona, es cansa de
fer fotografies a l’aeroport del Prat

abans d’agafar l’avió que l’ha de portar a Pra-
ga. Els seus companys de viatge, la seva dona i
dos matrimonis amics més, no fan gaire cas
d’aquesta dèria de l’amic, perquè l’ha tingu-
da tota la vida, i esperen amb ànsia arribar a
la capital txeca per gaudir de quatre dies de
turisme típic i tòpic.

Tot comença a ensorrar-se quan, en arri-
bar a l’hotel, el conserge dóna al Pere una no-
ta d’una cita sospitosa amb una desconeguda
en un restaurant de Praga. Hi ha d’anar sol,
fet que enutja la seva dona, Marta. En Pere no
apareix més a l’hotel i els companys de viatge
presenten denúncia a la policia.

Una situació sorprenent que genera un se-
guit de relats alternats que expliquen en or-
dre cronològic la situació angoixant que viu
un Pere segrestat misteriosament i la com-
moció de la Marta i els seus amics, que fan
mans i mànigues per trobar el desllorigador
de tot plegat. Un relat intrigant que va creant
tensió i moments dramàtics als protagonis-
tes del drama i els seus botxins. Entre aquests
trobem dos mossos d’esquadra sospitosos i
un entramat delictiu de tràfic il·legal de no se
sap ben bé què, uns personatges ambiciosos
disposats a morir i a matar per aconseguir els
seus objectius.

Es tracta d’una clàssica novel·la negra, sen-
se herois detectivescos i amb estranys poli-
cies catalans i espanyols en terra aliena, amb
prou suspens, intriga, enganys, sorpresa i rit-
me frenètic per llegir-se amb fruïció. Un in-
terès basat en una trama rocambolesca gene-
radora de més d’un ai al cor al lector més ex-
igent.
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Cal dir, però, que la novel·la també té un
caire psicològic ben caracteritzat pels senti-
ments, passats tèrbols i reaccions dels seus
personatges. En Pere, el protagonista segres-
tat, que es passa dos dies esperant la seva
mort, i que s’apiada de la seva segrestadora,
que al final li salva la vida. Una vida que can-
viarà el sentit de la seva existència. La seva
muller, que està en un estat de xoc constant a
causa de la placidesa amb què havien viscut
sempre i que no entén ara les accions del seu
marit. No deixen de sorprendre les reaccions
i actituds d’altres companys de viatge. Però és
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Praga és la ciutat on
tenen lloc una sèrie
de trames de fons
detectivesc de la
novel·la de Jordi Roig
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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

arcanova l’ha encertat amb El català
portàtil, una col·lecció de títols cen-
trats en aspectes diversos de la llengua

catalana. La novetat no són els temes (verbs,
dites, interferències, col·loquialismes…),
més o menys previsibles, sinó la manera de
presentar-los, ben atractiva i escaient.

El volum dedicat als dubtes, per exemple,
mostra un bon disseny aplicat a l’objectiu
majúscul de resoldre dubtes lingüístics. Cada
tema l’obren exemples d’ús (en color), el
centren explicacions breus (enquadrades), el
matisen unes poques observacions (gairebé
esquemàtiques) i l’ensenyen uns breus exer-
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cicis (també en color), la solució dels quals es
troba al final del llibre. Un altre objectiu
s’adapta a aquesta estructura bàsica: la com-
paració català-castellà, que no sempre és ne-
cessària però que en alguns casos té efectiva-
ment una gran potència didàctica, així com
un espai per a notes d’autoaprenentatge en
cadascun dels punts.

L’obra l’ha escrit Marcel Fité, autor d’una
llarga experiència docent, fet que es nota en
una selecció de temes fins ara absents en els
diccionaris de dubtes tradicionals: uns altres,
altres, d’altres / avant i ante / aviat i d’hora /
uns quants i diferents, etcètera.

Al costat d’aquests mèrits, hi ha entrades
que no són un dubte, de fet, sinó més aviat
una curiositat formal o semàntica que Fité
vol subratllar: ajuntar i adjuntar, arrabassar i
arravatar-se, feliç i renoi... Trobo a faltar en el
tractament d’alguns punts altres possibilitats
que avalen tractadistes i llibres d’estil, però
que l’autor condemna: olla a pressió, anar a
més, acabar amb (posar fi a)... Una visió més
estàndard, que atengués tots els accents, po-
dria haver-se tingut en compte en la presen-
tació de dos i dues (dos en invariable en el ca-
talà occidental) i també en ordre i orde (orde
és la forma única en el català de les Illes). ❋
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