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L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

Sí, noètica. Ja s’hi poden anar acostumant, perquè Dan Brown s’hi re-
fereix sovint en la seva última novel·la,El símbol perdut. Després d’ex-
plorar les possibilitats comercials dels secrets vaticans –Àngels i di-
monis– i d’explotar les germandats cristianes amb uns resultats mul-
timilionaris –El codi Da Vinci–, ara Brown travessa l’Atlàntic per
concentrar-se en els secrets de la maçoneria. Del vell món al nou, de
Roma o París a Washington, de la religió a la filosofia. I aquí és on en-
tra el terme dels trons, que el DIEC defineix així: “Part de la gnoseo-
logia que estudia les lleis del pensament”. En realitat, la noètica, com
la gnosi o la noesi, prové del verb grec noein (‘veure tot discernint’),
just el punt de partida intuïtiu d’on deriva l’acte mateix de pensar. L’ús
actiu de l’intel·lecte, doncs, conforma la intel·ligència i desemboca
en aquell enteniment moral que tan sovint ens reclamaven els avis.
Brown utilitza la noètica per donar una pàtina intel·lectual a la seva
novel·la d’acció, però resulta sarcàstic que el seu llançament coin-
cideixi amb el coneixement d’un munt d’escàndols que demostren
una manca absoluta d’ètica. Vivim a l’era de la no-ètica.❋

Noètica?

MÀRIUS SERRA

D
eia que les novel·les de Por-
cel analitzades (Solnegre
[S], El cor del senglar [C] i
L’Emperador o L’ull del

vent [E]) estan desequilibrades en
l’aspecte normatiu: l’autor no contro-
la gaire aquest aspecte o bé, segura-
ment, se’n desentén; o, pitjor, arriba
a usar alguna forma intolerable. Cosa
que a mi em sembla impròpia d’un
professional de l’escriptura. Però
això revela també un altre fet que
avui ja comença a ser greu: la poca
competència de molts correctors.

Vora la riquesa lèxica i fraseològi-
ca que hem vist, topem amb castella-
nismes (i algun gal·licisme) gratuïts
com ara abarcar, demoledor, disfru-
tar, dormit ‘adormit’ («havent per-
dut tots ells a la fi el coneixement o
havent quedat dormits talment com
un soc» E), frapar («La coincidència
m’ha frapat per excessiva» E), tra-
gar, sombra, a rel de ‘arran de’, en
busca de i fins tot Crist ‘tothom’!!
(¿potser per evitar el totcristo de
Joan Fuster?). O amb negligències
com tant s’hi val (E) i amb alguna
moda que avui s’escampa: mentre
per mentrestant («reclama [...] una
càrrega de barrals d’oli [...]; mentre,
jura no haver posat mai les mans da-
munt la majordoma» C). I ja és into-
lerable, a Solnegre, l’ús constant i
gairebé exclusiu de sens per sense

(«quedaven [...] sens saber què fer»,
«sens interès per a res»).

A la vora de l’ús exclusiu de «en +
infinitiu» temporal o condicional,
tan genuí, conservat en baleàric
(«Mai no heu de tenir dubtes, por, pi-
etat, mandra, històries: en tenir-les
penseu en l’Emperador» E), hi tro-
bem potineries no infreqüents com
ara «el perill rau en què et vegin»,
«fou a causa de què Gérard simple-
ment els havia abandonat» (E).

L’autor no controla tampoc els re-
latius, ni l’hi ajuda el pigall de l’edito-
rial, com veiem en el primer i en el se-
gon exemples següents, respectiva-
ment: «la investigació [...] es trobava
davant un mur el qual ara hem pogut
saltar» (E, construcció bastant
abundant), «ha passat una àguila im-
mensa, reflex taumatúrgic de l’Em-
perador el qual vetlla per nosaltres»
(E), «Gérard de Fleury es recloïa en
el vector de l’Imperi, el vector ocult
d’on n’emanava la força, i en rebia els
eflubis impulsors» (E), «I passen
dues coses: una, que [...]; dues, que
qui enganxa la Justícia és Sebastia-
no» (E, on Sebastiano és enganxat
per la Justícia, no pas al revés).

Porcel no esquiva tampoc la influ-
ència de trets forasters o de relaxaci-
ons que avui són moda (constin o no
en algun diccionari): desangelat, pal
(per garrot o bastó), escoltar ‘sentir’

(«Tothom a Andratx, estant encara
al llit, de sobte havia escoltat el des-
comunal soroll» C), d’una tacada («a
París hi havia seixanta-tres periò-
dics. I ell, d’una tacada, en va prohi-
bir seixanta» E); o sopar, etc., fets
transitius («Havíem sopat un rostit
de pollastre» C; al costat, però, de
«cada vespre volia sopar de sopes
amb verdura» S).

Diguem-ho tot.Solnegre és real-
ment una obra molt mal acabada, per
culpa de l’autor o de l’empresa o de
tots dos. Però els defectes de les altres
dues obres passaran gairebé desaper-
cebuts als lectors no pertanyents al
reduït clos dels especialistes, i crec
que els compensen i els superen de
llarg les qualitats que hi llueixen.

Acabem amb una altra considera-
ció. Diversos gramàtics o comentaris-
tes de la normativa o l’estàndard han
recorregut als exemples dels autors
que ells anomenen o consideren im-
plícitament canònics, concepte que
sovint és sinònim de «els autors que a
mi em van impressionar quan em for-
mava en la llengua», i per tant és poc
objectiu o fins perillós. Serien canò-
nics Calders, Riba, Carner, Fabra...,
però potser ja no Pedrolo, Segarra...
¿I Quim Monzó, la Rodoreda, Jaume
Cabré, Sánchez Pinyol, Joan Sales,
Isidre Grau, Pep Coll...? Ho deixo aquí
i agraeixo l’ajut de Gabriel Bibiloni.❋

DANIEL BOADA

verloh va mantenir la seva identitat en secret
durant tot el captiveri, que es va perllongar fins
al 1947. En aquella data el seu pare va enviar
una carta a les autoritats angleses explicant-los
que no podia mantenir la granja familiar tot sol i
van alliberar-lo.

Severloh va patir remordiments i malsons tota
la seva vida. Dels centenars, milers de nois de la
seva edat que havia mort només en recordava un.
Anava carregat amb l’equip, l’aigua fins als ge-
nolls. En arribar a la platja buscava desesperada-
ment un refugi. Severloh va apuntar al pit, la bala
va tocar-lo al coll i el noi va caure fulminat. Fins al
dia de la seva mort, el 2006, Severloh va somiar
amb el casc d’aquell noi rodolant per la sorra.

Un dia Severloh va llegir el famós llibre de Cor-
nelius Ryan, El dia més llarg. Allà sortia el testi-
moni de David Silva, un soldat ferit a Omaha. Sil-
va va caure en el sector de Severloh, així que era
molt probable que li hagués disparat ell mateix.
S’hi va posar en contacte. Casualment Silva resi-
dia a Alemanya. L’experiència de la guerra havia
fet que Silva s’encaminés al sacerdoci. Exercia en
una base americana de l’Alemanya federal. Es
van fer amics.

Molts anys després un periodista va preguntar
a Silva si Severloh li havia demanat mai perdó. La
resposta de Silva va ser tan enigmàtica com pre-
clara: “No. Però el vaig perdonar. Per a ell era molt
important que ho fes”.

Si hi ha alguna cosa tan inevitable com les
guerres, és el procés de reconciliació. Pot trigar
deu, vint, cinquanta anys. Però arriba. Abans o
després els excombatents s’abracen, ploren i es
perdonen. No sempre es penedeixen, però tots
es lamenten: “Quina bogeria, aquella!”. Algun
dia exsoldats americans es passejaran per Ka-
bul, o extalibans per Washington. “Vostè era el
que ficava mines sota el meu blindat, oi?”. “I vos-
tè el que llançava bombes intel·ligents al casa-
ment del meu cosí, oi que sí?”. I brindaran per la
pau. Uns amb xampany i els altres amb sucs de
poma, però brindaran. Tots sabem que això pas-
sarà. I un es pregunta: per què sempre passa des-
prés, i no abans? ❋


