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Cada família construeix uns 
codis propis, un llenguatge. 
Hi ha expressions que només 

les entenen els teus, que només de 
sentir-les et transporten a casa. 
“On és el paper de vàter?”, pregun-
ta el fill. “A la farmàcia!”, li respon 
la mare entre irònica i emprenya-
da. Aquesta la gastem a la meva fa-
mília. Si voleu saber com parlaven, 
és a dir, com vivien, a casa Natalia 
Ginzburg (de soltera, Levi), llegiu 
la seva obra més celebrada, Lèxic 
familiar, traduïda ara per Elena 
Rodríguez per a l’editorial Àtic dels 
Llibres. És un torrent d’oralitat ge-
nuïna, una xarxa intricada d’huma-
nitat, un gran fris de passions es-
culpides amb paraules, un retrat 
d’època, tot un món. 

Parafrasejant Montaigne –“ca-
da home porta dins la forma com-
pleta de la humana condició”–, 
Llucia Ramis ho diu molt bé al prò-
leg: “Cada família és el món. No un 
món, sinó la humanitat sencera”. 
En cada persona, en cada família, 
ens ho juguem tot, tota la dignitat 
humana. I bé, la dignitat dels Levi, 
jueus socialistes de classe mitja-
na-alta, amics dels empresaris Oli-
vetti, es posa a prova a la Itàlia de 
Mussolini. No és un llibre polític, 
però la política dramàtica de la pri-
mera meitat del segle XX s’escola 
per totes les portes, per les esclet-
xes de les vides dels avis, pares, ger-
mans, amics i veïns de la Natalia. 

“«En aquesta casa es fa mullader 
de tot», deia sempre l’àvia, volent 
dir que per a nosaltres no hi havia 

res de sagrat”, escriu Ginzburg. 
“Vosaltres us avorriu perquè no te-
niu vida interior”, repetia el seu pa-
re, a qui li agradaven el socialisme, 
Anglaterra, les novel·les de Zola i 
les de Simenon, la fundació Rocke-
feller, la muntanya, llevar-se a les 
quatre del matí, dutxar-se amb ai-
gua freda... No li agradava gens que 

els fills es casessin, ni els diners. 
Era un home de rampells, fins i tot 
violent. Però els inflexibles eren els 
altres: “Que intolerants que sou, 
tots plegats!”, repetia quan el seu 
despotisme era contestat. Per a ell, 
algú que sortia massa dels cànons 
era “una persona equívoca”. 

Si algú era de poques paraules, 
els familiars de la Natalia, que era 
la petita de la casa, deien: “No dona 
cordill”. Era un gran retret. Parlar, 
la sal de la vida! Dividien els seus 
coneguts en “minerals, vegetals i 
animals”, i en si eren guapos o llet-
jos. La mare era molt xerraire, 
mandrosa, incapaç de prohibir res, 
lectora de Proust, compradora 
compulsiva, aficionada al cine, so-
cialista i anticomunista, estudiant 
de rus, optimista per naturale-
sa... Sortia al matí dient: “Vaig a 
veure si el feixisme encara conti-
nua dret”. Va continuar uns quants 
anys i després van venir la post-
guerra i els desenganys. “Ara torna 
a començar la vida avorrida”, va dir 
llavors la mare de la Natalia, que, 
tot i així, “va viure amb alegria, per-
què tenia un caràcter alegre”. “El 
seu esperit no sabia envellir i no va 
conèixer mai la vellesa, que consis-
teix a quedar-se humiliat en un ra-
có plorant l’esfondrament del pas-
sat. La mare va assistir sense llàgri-
mes a l’esfondrament del seu pas-
sat i no es va posar de dol”. 

Perquè la vida mai és avorri-
da si decideixes viure-la amb les 
teves pròpies paraules. Gràcies, 
Natalia.✒

‘LÈXIC FAMILIAR’, DE 
NATALIA GINZBURG,  
ÉS UN TORRENT 
D’ORALITAT GENUÏNA, 
ÉS TOT UN MÓN 

Digueu-me com parla 
la vostra família 
i us diré com sou
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D’aquest text (en) podem 
(ex)treure dues conclusions

La primera pregunta seria: ¿les 
conclusions es treuen o s’ex-
treuen? I qui diu conclusions 

diu idees, dades, etc. Tot fa pensar 
que tant les podem treure com ex-
treure (i, en castellà, tant les podem 
sacar com extraer). Així ho avala l’ús 
i els diccionaris. 

La segona pregunta té més nivell: 
¿el pronom en és igual de necessari 
amb tots dos verbs? I abans que un 
lector s’avanci, recordo i reitero que 
la presència del pronom no depèn de 
cap coma (ni de cap pausa). Quan un 
complement del verb que és infor-
mació coneguda s’avança –es des-
plaça a l’esquerra–, la pausa que po-
dem fer entre el complement avan-
çat i la resta de la frase no es marca 
amb cap coma, tret que sigui molt 
llarg o complex (igual que entre sub-
jecte i predicat). Ja sé que fa uns 

anys això no s’ensenyava així, però 
ara els lingüistes i la nova gramàti-
ca (GIEC), per fi, ho tenen clar. No 
obrim, sisplau, debats superats. 

Tornem a la segona pregunta. Si 
el complement avançat és un com-
plement regit pel verb, la teoria ens 
diu que el pronom de represa és 
obligatori. I sembla que quan treure 
i extreure signifiquen obtenir per un 
procés de deducció o síntesi, la re-
alitat de la qual s’obté –d’on es treu 
o s’extreu– és un complement que 
aquests verbs regeixen. 

L’imprescindible Diccionari d’ús 
dels verbs catalans de Ginebra i Mont-
serrat –imprescindible per l’escassa i 
erràtica informació sobre règims ver-
bals del DIEC2– ens proporciona 
aquest valuós exemple en l’accepció 
3 d’extraure: “De tot el que ha dit n’ha 
extret molt poques conclusions”. 

L’exemple contrasta amb aquest 
altre que trobo a la pàgina 783 de la 
GIEC: “De la lectura d’aquest frag-
ment podem extreure una sèrie de 
conclusions [...]”. Dono per fet que 
l’han revisat, i donat per bo, experts 
lingüistes. ¿Troben que en no cal? 
¿Ho veurien igual si en lloc d’extreu-
re hi hagués treure? ¿És una badada? 
Sigui el que sigui, no sembla que la te-
oria sobre l’obligatorietat o opciona-
litat dels pronoms de represa la tin-
guem clara; i és un punt en què la  
interferència està fent estralls.✒
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UN TAST  
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NO TENIM CLARA 
LA TEORIA SOBRE 
L’OBLIGATORIETAT O 
L’OPCIONALITAT DELS 
PRONOMS DE REPRESA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Columna 
608 pàgines, 22,50 €           1/17 
 
[ 2 ] Els romanents 
VÍCTOR GARCÍA TUR  
Empúries 
160 pàgines, 16,50 €               -/1 
 
[ 3 ] L’amic de Praga 
JOAN MANUEL SOLDEVILLA 
Columna 
336 pàgines, 19,90 €              -/3 
 
[ 4 ] La mort i la primavera 
MERCÈ RODOREDA 
Club Editor 
448 pàgines, 22,95 €            -/12 
 
[ 5 ] La fugitiva 
BLANCA BUSQUETS 
Proa 
272 pàgines, 18,50 €               -/1

[ 1 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 €              1/7 
 
[ 2 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 
296 pàgines, 17,90 €           2/18  
 
[ 3 ] Papitu. El somriure sota 
el bigoti 
CARLOTA BENET Columna 
192 pàgines, 17,50 €              4/3  
  
[ 4 ] Els fets de l’1 d’octubre 
DIVERSOS AUTORS 
 Pagès editors 
168 pàgines, 18 €                      -/1 
 
[ 5 ] Em dic Joan i crec que 
soc dolent 
AGNÈS BROSSA Eumo 
160 pàgines, 17 €                   -/12

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 €          1/72 
 
[ 2 ] El soborno 
JOHN GRISHAM 
Plaza & Janés 
496 pàgines, 22,90 €           -/15 
 
[ 3 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 €           3/11 
 
[ 4 ] Origen 
DAN BROWN  
Planeta 
640 pàgines, 22,50 €           1/17 
 
[ 5 ] El día que  
se perdió el amor 
JAVIER CASTILLO Suma de letras 
456 pàgines, 17,90 €             6/3

[ 1 ] Cree en ti 
RUT NIEVES  
Planeta 
256 pàgines, 20,90 €          1/22  
 
[ 2 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 €           4/18   
  
[ 3 ] Las recetas de  
‘Adegalza para siempre’ 
ÁNGELA QUINTAS Planeta 
352 pàgines, 17,90 €             8/3  
 
[ 4 ] La indignación activa 
BALTASAR GARZÓN 
Planeta 
250 pàgines, 17,90 €               -/1  
 
[ 5 ] La magia del orden 
SERGIO TORRES I JAVIER TORRES 
Aguilar 
304 pàgines, 14,90 €         -/125


