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DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 2018

ara llegim
arallegim

ELS MÉS VENUTS

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

CATALÀ

Els (altres)
paisatges de la
nostra vida

T

ots tenim al cap unes postals
idíl·liques com a paisatges de la
nostra vida. Aquell tall de
muntanya o de mar que recordem
net de les impureses de la realitat i
que associem a les vacances. És una
de les nostres dosis d’autoengany per
sobreviure. És la mirada publicitària
a la nostra pròpia existència. El dia
a dia ja resulta prou complicat per renunciar a una mica de dopatge fotogràfic. Per això duem gravades a la retina aquestes idealitzacions, com un
catàleg gràfic personal de mentides
pietoses.
Però els paisatges quotidians en
els quals ens llevem, treballem i imaginem que fem l’amor són molt més
prosaics i bruts, més híbrids. Més urbans, esclar. Els cels estan interferits
per torres elèctriques, els horitzons
apareixen tacats per edificis o ruïnes
fora de lloc. La publicitat, les desferres industrials, l’urbanisme desbocat, les deixalles, la contaminació,
les vies de comunicació: la mà maldestre de l’home arriba arreu en un
diàleg desigual i utilitari amb la natura que ens deixa perplexos. Fem
veure que no ho veiem, tot això. Però hi és. És ben nostre... I fins i tot ens
podria arribar a produir gaudi.
De tot això va el llibre Lo sublime
contemporáneo. Paisajes de la perplejidad (ed. Àmbit), de Pere Sala, director de l’Observatori del Paisatge de
Catalunya. Hi presenta 80 fotografies de quatre continents, de Mauritània a Colòmbia, de Geòrgia al Líban, de Polònia al Sàhara, contraimatges de la bellesa paisatgística
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om hem d’escriure aquesta data, convertida en fet històric,
que en forma breu anomenem
1-O? Diguem, d’entrada, que 1-O
continua sent un bon recurs per a títols on l’espai és or, però és també
evident que ens cal una forma desenvolupada, i que la que fins ara
molts mitjans fèiem servir –l’1 d’octubre– va deixar de ser viable l’1
d’octubre passat. Hi ha tres possibles solucions: l’1 d’Octubre, l’U
d’Octubre i el Primer d’Octubre.
La inèrcia ens porta a tocar el mínim. Si en dèiem 1 d’octubre diguem-ne ara 1 d’Octubre. La majúscula del mes ja en fa un nom propi
i ho desvincula de la simple data.
Però la tradició no ho avala. Com
apunta l’Ortotipografia de Pujol i
Solà, les dates que són festivitats o
fets històrics –o el nom d’una plaça–

ara

PERE SALA

¿HI HA RES DE SUBLIM
EN UNA DESOLADA
RUÏNA INDUSTRIAL O
EN UN CAMP SEMBRAT
DE TORRES
ELÈCTRIQUES?
convencional, aquell ideal sorgit del
romanticisme dels segles XVIII i XIX
que abans de la Revolució Industrial,
a remolc de les grans descobertes
dels viatgers occidentals, va retratar
la natura en tota la seva espectacular
grandesa i la va convertir en pensament i gaudi. Aquella categoria estètica del sublim avui ja només es manté com una ficció de Photoshop, un
miratge que alimenta el turisme de
masses i de selfies.
Davant del consum de tanta mentida paisatgística, el nou “sublim con-

temporani” que proposa Pere Sala
neix de sacsejar la nostra educació estètica confrontant-la a la natura trasbalsada per l’home. Busca una nova
gràcia en la destrucció. Com escriu
també al llibre el geògraf Joan Nogué,
ho fa impregnant “el que és tràgic
amb ironia” o dotant el caos d’harmonia geomètrica. Pere Sala –i amb ell
Nogué, Simon Morley, Federico L.
Silvestre i Daniel Colafranceschi–
ens obre els ulls, ens força a mirar
d’una altra manera. No es tracta de
renunciar al paisatgisme romàntic
(no es pot ni cal esborrar el passat), sinó d’obrir-nos potser a un nou romanticisme. “De la mateixa manera
que la generació de Friedrich o Turner va quedar fascinada pel caràcter
inhumà de la natura i pels territoris
salvatges que fins a aquell moment
havien estat evitats, avui descobrim
nous paisatges –no necessàriament
llunyans, sinó fins i tot quotidians–
difusos, ambigus, opacs, a cops impenetrables”, escriu l’autor.
Els de Pere Sala són paisatges en
què la natura grandiosa es fon amb la
humanitat maldestra i autodestructiva. I, tanmateix, d’aquesta relació
d’impunitat sorgeix la possibilitat
d’una nova sensibilitat: el triomf de
l’herba i la sorra damunt el ciment i
el ferro. O, al contrari, la supervivència precària d’un progrés tecnològic
marcit i inútil enmig d’una natura
desolada, arranada. Som davant, en
fi, del producte d’un diàleg de sords
segurament tan salvatge com el paisatge que va enlluernar els romàntics
primigenis.✒

L’1 d’Octubre, l’U d’Octubre
o el Primer d’Octubre
“s’acostumen a escriure en lletres”.
Exemples: l’Onze de Setembre, el
Primer de Maig.
La fitxa 7820/3 de l’Optimot remarca que és més habitual referir-se
al primer dia d’un mes com a 1 que
com a primer. Observem que aquest
1 expressat en lletres és u, i que la
forma u –a diferència d’un o una– pot
tenir valor ordinal (posició dins una
sèrie) però mai cardinal (quantitat).
El Fabra –hi ha fitxa manuscrita–, el
DCVB i el GDLC el descriuen com a
“numeral ordinal amb què es desig-

DIR QUE ‘U D’OCTUBRE’
ÉS UN CASTELLANISME
QUE CAL BANDEJAR NO
AJUDA A NORMALITZAR
LA LLENGUA

na el primer terme d’una sèrie numerada”, i recullen l’exemple “l’u de
gener”. Afirmar, com llegeixo en un
blog, que utilitzat com a data és una
forma acastellanada i que l’única
forma genuïna és primer contribueix
ben poc a normalitzar el català. Fa el
contrari del que s’espera d’un divulgador: crea dubtes on no n’hi havia.
Dit això, sí que és cert que U, per
la seva poca entitat fònica i gràfica
–i a diferència de Tres, Onze, etc.–,
fa de mal utilitzar com a mot inicial d’un nom propi. I això potser explica que, per a festes o fets històrics, s’hagi optat sovint per Primer.
Venint de la inèrcia de “l’1 d’octubre”
o de “l’1-O”, no sorprèn que ara el fet
històric o la plaça mantinguin “l’1” o
passin a “l’U”. Al marge d’aquesta
inèrcia, però, “el Primer d’Octubre”
és potser la millor opció.✒

NO-FICCIÓ

FICCIÓ

[ 1 ] L’art de portar

[ 1 ] La crisi catalana

gavardina

CARLES PUIGDEMONT

SERGI PÀMIES / Quaderns Crema

1/5

146 pàgines i 14 €

La Campana
240 pàgines i 18 €

[ 2 ] El cel no és

[ 2 ] Escrits de presó

per a tothom
MARTA ROJALS / Anagrama
600 pàgines i 22,90 €
2/5

JOAQUIM FORN

[ 3 ] Nosaltres, les dones

[ 3 ] Abans ningú

-/1

Enciclopèdia Catalana
336 pàgines i 19,50 €

1/2

MARIA MERCÈ ROCA

deia t’estimo

Rosa dels Vents
256 pàgines i 17,90 €

DIVERSOS AUTORS / Catedral

10/4

160 pàgines i 14,90 €

2/11

[ 4 ] Permagel

[ 4 ] Dies que duraran anys

EVA BALTASAR

JORDI BORRÀS

Club Editor
192 pàgines i 16,50 €

4/32

[ 5 ] Els coloms...
J. BASTÉ / M. ARTIGAU

Rosa dels Vents
288 pàgines i 18,90 €

5/3

Ara Llibres
208 pàgines i 22,95 €

3/33

[ 5 ] Estima’m quan menys
m’ho mereixi...
JAUME FUNES / Columna
266 pàgines i 17,90 €
7/22

CASTELLÀ

NO-FICCIÓ

FICCIÓ

[ 1 ] El rey recibe

[ 1 ] El naufragio

EDUARDO MENDOZA

LOLA GARCIA

Seix Barral
368 pàgines i 20,50 €

Península
232 pàgines i 17,90 €

1/4

1/3

[ 2 ] La desaparición de

[ 2 ] 21 lecciones

Stephanie Mailer
JOËL DICKER / Alfaguara
672 pàgines i 22,90 €

YUVAL NOAH HARARI / Debate

para el siglo XXI
2/15

400 pàgines i 21,90 €

[ 3 ] La retornada

[ 3 ] Fariña

DONATELLA DI PIETRANTONIO

NACHO CARRETERO

Duomo
248 pàgines i 16,80 €

6/6

[ 4 ] Traición

Libros del K.O.
360 pàgines i 18,90 €

5/158

[ 4 ] La batalla por

WALTER MOSLEY

los puentes

RBA
320 pàgines i 20 €

ANTONY BEEVOR / Crítica

9/4

752 pàgines i 26,90 €

[ 5 ] Las hijas del Capitán

[ 5 ] Sapiens

MARÍA DUEÑAS

YUVAL NOAH HARARI

Planeta
608 pàgines i 22,50 €

2/5

3/26

Debate
512 pàgines i 19,90 €

3/3

4/157

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

