
15
3 1 . 0 5 . 2 0 1 5

Diumenge, 31 de maig del 2015 117

NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Un ‘thriller’ embastat
n empresari demana diners a qui
no hauria de demanar-ne i, quan
no els pot tornar, s’adona que l’ha

vessada. La trama de L’home que comptava
diners és senzilla i tan bona –o tan dolen-
ta– com qualsevol altra a l’hora de ser la
referència per als fonaments d’un thriller
en què s’ha posat tot el que se suposa que
s’ha de posar en un thriller. Aquesta pre-
meditació és, més que possiblement, el
llast que manté aterrada l’obra.

La novel·la de Boixadós és, paradoxal-
ment, benintencionada, amable, tranquil-
la i gairebé tan blanca com la neu que, tò-

U picament, guarneix el país dels Pirineus a
què fa anar el seu protagonista, un Elies
Costa que oscil·la, sense acabar de poder
assegurar la seva posició en cap moment,
entre la categoria del personatge necessari i
la del personatge amb cara i ulls. Pensada,
potser, per a un públic més ampli que el
que es podria assolir amb una novel·la es-
crita amb mala llet, la novel·la evoluciona
de manera previsible cap a un final que en-
caixa amb el to general del relat.

La redacció és tan correcta com el plan-
tejament general i té en compte la necessi-
tat que hi hagi els personatges que fan de

suport al protagonista i, també, els que hi
actuen com a contrapunt. Les situacions
en què l’autor situa el protagonista són les
que han de ser a l’hora d’establir la fidelitat
als cànons del gènere en què es vol inscriu-
re la novel·la, però tant en un cas com en
l’altre hi ha la sensació que Boixadós ha
deixat una part del camí per recórrer.

És per això que L’home que comptava
diners apareix com un thriller embastat
que obliga a pensar en què podria haver
estat si se l’hagués sotmès a un procés
d’enduriment que elevés la proposta al ni-
vell del cop de puny a la panxa. ❋
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ASSAIG DAVID PALOMA

n català, els reculls de dites, sentèn-
cies o proverbis tenen molta tradi-
ció des d’un punt de vista etnolin-

güístic o folklòric. En canvi, la fraseologia
com a disciplina lingüística que estudia les
expressions codificades del discurs viu un
interès creixent des de fa tan sols trenta
anys. Ho expliquen molt bé els dos autors

E

Mans i
mànigues

d’aquest manual, docents i investigadors a
la Universitat de València, que han sabut
subratllar els punts més rellevants del pa-
norama fraseològic.

El primer punt és la defensa d’un ter-
me, fràsic, que ajuda a delimitar les com-
binacions estables de dues o més paraules.
Maria Conca i Josep Guia classifiquen les
unitats fràsiques d’acord amb uns criteris
ben trobats que arrenquen de Gloria Cor-
pas, els quals permeten afegir les col·loca-
cions (ignorància supina, cicle de confe-
rències...) a les parèmies, fórmules i locu-
cions tradicionals. Tanmateix, les classifi-
cacions no són sinó una part del procés
del coneixement científic, subjecte sempre
a revisió, i per això en el llibre s’indiquen
també algunes dificultats o fronteres difu-
ses entre grups. El lector hi trobarà, doncs,
matèria de reflexió.

El mèrit principal de l’obra és potser

l’exposició d’un mètode d’estudi de les uni-
tats fràsiques. Els autors l’anomenen mè-
tode de concordances fràsiques. Si en totes
les branques del coneixement s’ha d’actuar
amb mètode, aquest ha de ser present
també en la fraseologia. El llibre n’indica
els passos concrets amb exemplificacions
diverses, d’obres clàssiques i també con-
temporànies. En general, abunden una
mica massa els exemples de l’Espill, obra
del segle xv, però és ben cert que no decau
en cap moment la curiositat per la desco-
berta fraseològica. Hi contribueix el capí-
tol dedicat a les aplicacions d’aquesta dis-
ciplina emergent.

A banda de l’anàlisi del discurs, els au-
tors tracten de l’aprenentatge de llengües i
de la comparació interlingüística. En
aquest terreny es demostra la correspon-
dència d’unitats fràsiques en diferents
llengües. ❋
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