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Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa, l’aristocràtic autor d’El 
guepard, novel·la escrita als 

60 anys, poc abans de morir, i publi-
cada pòstumament, de jove va ser 
soldat a la Primera Guerra Mundi-
al i després un estudiant simpatit-
zant de Mussolini i viatger esnob: 
entre 1925 i 1932 va recórrer mitja 
Europa, satisfent entre luxes la se-
va sensibilitat literària i artística. 
Les cartes que va escriure en aquell 
període a amics i familiars confor-
men el volum Viaje por Europa 
(Acantilado), una edició a càrrec de 
Gioacchino Lanza Tomasi i Salvato-
re Silvano Nigro, en traducció de 
Juan A. Méndez. 

El conjunt conforma un bon au-
toretrat del futur escriptor, de la se-
va formació cultural i sentimental, 
un diletant jove ric atret pel feixis-
me que es debat entre la frivolitat, la 
vida intel·lectual i la curiositat uni-
versal. Com a principals correspon-
sals té els seus tres cosins Piccolo, 
exquisidament excèntrics, cultís-
sims, poliglotes i ocultistes. Amb 
ells, Lampedusa, que firma les mis-
sives com El Monstre, es deixa anar 
en un joc literari de tafaneries, con-
fidències i bromes, sovint amb el se-
xe com a protagonista. 

Per exemple, en la carta del 16 de 
novembre de 1927, escrita des de 
Florència quan té 30 anys, es fa pas-
sar per propietari d’una empresa es-
pecialitzada en recanvis i reparació 
de testicles! Sí, una mena de Viagra 
avant la lettre. Detalla tot el catàleg, 
amb preus inclosos, encapçalat pels 

collons model Excelsior (12.000 
lliures), màxima potència, indicats 
per a “poetes decadents i músics piz-
zetians”. El model més barat és el 
La Ménagère, amb dos anys de ga-
rantia i al preu de 2.000 lliures. Fins 
i tot dona testimonis d’usuaris satis-
fets, com el que assegura que “n’hi ha 
prou amb una mica de Sidol per res-
tituir el seu necessari resplendor” o 
aquell que declara que els Excelsior 
l’han salvat: “Soc un altre home”. 

Londres, on el seu oncle és l’am-
baixador d’Itàlia, cosa que li dona 
accés a cercles exquisits, esdevé la 
seva ciutat preferida. S’apodera de 
l’aristocràcia i, per comparació (tot 
i viure de renda), ell es veu poca co-
sa: “Som pàl·lides ombres dels ver-

daders senyors. Som pobres i mori-
rem pobres”. Queda clar que la se-
va sensibilitat social és nul·la. Quan 
viatja a l’Alemanya empobrida i 
marcada per l’ascens del nazisme, 
sembla que visqui en un món a part: 
a Berlín el sorprenen els joves ho-
mosexuals ben afaitats que s’oferei-
xen als cafès, la proliferació d’apa-
rells de ràdio, una “grotesca turba 
de jueus” que acomiaden un paisà... 
A París hi veu un “bolxevisme la-
tent” que diu que no el preocupa 
“perquè fins i tot si esclatés la revo-
lució ningú em tocaria ni un pèl ni 
em robaria ni un cèntim, perquè re-
re meu hi tinc... Mussolini!” En fi. 

Arreu –Gran Bretanya, Itàlia, 
França, Suïssa, Àustria...– s’esplaia 
en el luxe dels hotels, els bons àpats, 
el cinema (n’és un assidu), les do-
nes, l’art, Shakespeare, Yeats, Dan-
te, Goethe. El seu és l’art de viure bé 
cultivant l’esperit. I després de set 
anys donant voltes pel Vell Conti-
nent, conclou: “Jo preferiria viure a 
Londres i morir enlloc”.✒

“PREFERIRIA VIURE  
A LONDRES I MORIR 
ENLLOC”, DEIA EL 
JOVE LAMPEDUSA, 
MUSSOLINIÀ I ESNOB
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“Tot el que han 
vingut provocant”

La frase del títol, sentida ahir a 
García Albiol, conté una perí-
frasi, venir + gerundi, que fa 

uns anys era estranya al català i ara 
sentim cada cop més. Es tracta d’un 
calc del castellà no acceptat norma-
tivament que expressa una acció 
duradora, constant (o reiterada) i 
persistent. No s’ha de confondre 
amb “(Ells) han vingut provocant” 
quan venir té el sentit de desplaça-
ment físic. En aquest segon cas no hi 
ha pròpiament una perífrasi, i la fra-
se és correcta i genuïna.  

¿Com expressa el català la perífra-
si venir + gerundi? L’Optimot ens do-
na tres opcions: 1) sense perífrasi 
(“Tot el que han provocat”), 2) amb 
estar + gerundi (“Tot el que han estat 
provocant”) i 3) amb anar + gerundi: 
(“Tot el que han anat provocant”). 
Encara que l’opció 1 equivalgui a re-

nunciar al matís, el fet que 2 i 3 ex-
pressin sovint matisos diferents 
(que no és gens fàcil concretar) fan 
d’1 l’opció més recomanable. 

Així és com ho veu la nova gra-
màtica de l’IEC (GIEC), que com a 
correcció de “Fa anys que venim 
reivindicant...” ens proposa (p. 954)  
“Fa anys que reivindiquem...” No 
ens hauria de sorprendre: no tots els 
matisos que pot expressar una llen-
gua són prou rellevants perquè ha-
gin de tenir un equivalent simètric 
en les altres llengües. 

Pel que fa a la perífrasi estar + ge-
rundi, la GIEC és bastant menys res-
trictiva (p. 953) que bona part dels 
actuals llibres d’estil. Es limita a dir 
que s’utilitza per indicar que una ac-
ció està en curs (“No el molestis, que 
està treballant”), per focalitzar en la 
seva duració (“Vam estar parlant 
tres hores”) o per remarcar-ne el ca-
ràcter repetitiu (“Últimament ho es-
tà preguntant massa”). Això no li im-
pedeix prevenir contra un ús gratu-
ït –i per tant abusiu– que mimetit-
za l’anglès i ja ha fet forat en castellà 
(“No sé a què t’estàs referint”). 

I pel que fa a la perífrasi venir a + 
infinitiu, que suscitava certs dubtes, 
ara la GIEC l’admet  (p. 956) sense 
reserves tant en un sentit culminatiu 
(“Aquest llibre ve a omplir un buit”, 
“Això és el que vinc a dir”) com apro-
ximatiu (“Ve a costar el doble”).✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

NO TOTS ELS MATISOS 
QUE POT FER  UNA 
LLENGUA TENEN UN 
EQUIVALENT SIMÈTRIC 
EN ALTRES LLENGÜES

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Empúries 

608 pàgines, 22,50 €             1/3 
 
[ 2 ] Una columna de foc 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

944 pàgines, 24,90 €            2/6 
 
[ 3 ] 4 3 2 1 
PAUL AUSTER 
Edicions 62 

896 pàgines, 23,90 €             3/8 
 
[ 4 ] El ferrocarril subterrani 
COLSON WHITEHEAD  

Periscopi   
400 pàgines, 19,90 €              -/7 
 
[ 5 ] L’home que perseguia 
la seva ombra 
DAVID LAGERCRANTZ Columna 
416 pàgines, 22,50 €             4/7

[ 1 ] Transforma la  
teva salut 
XEVI VERDAGUER / Rosa dels vents 

296 pàgines, 17,90 €              1/4 
 
[ 2 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines, 16 €                2/30  
 
[ 3 ] Clàssics per a la vida 
NUCCIO ORDINE 
Quaderns Crema  

176 pàgines, 12 €                     -/2 
  
[ 4 ] Nova il·lustració  
radical 
MARINA GARCÉS / Anagrama 

80 pàgines, 7,90 €                   -/1 
 
[ 5 ] Els nostres bolets 
RAMON PASCUAL 
Cossetània 

128 pàgines, 5,90 €                3/7

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 

640 pàgines, 22,50 €             1/3 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines, 22,90 €          4/59 
 
[ 3 ] Una columna de fuego 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

944 pàgines, 22,90 €            2/6 
 
[ 4 ] Eva 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

290 pàgines, 20,90 €             -/2 
 
[ 5 ] Los pacientes  
del doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 

768 pàgines, 22,90 €             3/7 

[ 1 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 

296 pàgines, 17,90 €             2/4 
 
[ 2 ] Cree en ti 
RUT NIEVES 
Planeta 

256 pàgines, 20,90 €             1/8   
 
[ 3 ] Clásicos para la vida 
NUCCIO ORDINE 
Acantilado 

178 pàgines, 12 €                     7/2    
 
[4] Las cuentas y los cuen-
tos de la independencia 
JOSEP BORRELL Cataratas 

144 pàgines, 15 €                 -/111 
 
[ 5 ] Escucha, Cataluña. 
Escucha, España 
JOSEP BORRELL Península 

212 pàgines, 16,90 €              6/7  


