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Als que ja coneixeu El jardí 
dels Finzi-Contini, la gran 
novel·la de Giorgio Bassani, 

la lectura d’Intramuros (a Acanti-
lado, en traducció de Juan A. Mén-
dez), us semblarà un retorn fami-
liar a la mítica ciutat de l’autor. De 
nou passejareu pels carrers i les 
avingudes de Ferrara, tot i que 
aquest cop l’ambient es fa més 
sòrdid, a cavall entre els temps de 
la guerra i els de la primera post-
guerra. Primer l’antisemitisme 
s’ha fet més asfixiant i després la 
seva taca segueix ofegant massa 
vides. Bassani penetra amb detall 
en aquesta atmosfera d’un món 
perdut, d’una memòria problemà-
tica, d’uns personatges desubi-
cats, extraviats en el seu laberint, 
que no s’adapten a la pau i l’alli-
berament, a la suposada edat fe-
liç de la democràcia. ¿Es pot obli-
dar tan fàcilment? 

En les històries que formen 
aquest llibre és com si Bassani ha-
gués estat rebuscant el record 
exacte, la clau de volta de la pròpia 
identitat, el seu univers de joven-
tut. No en trobarà l’essència fins a 
El jardí..., on decanta tota la savi-
esa literària i personal acumulada 
pels anys. A Intramuros encara es-
tà en plena recerca, com si recons-
truís un trencaclosques. Però les 
peces no li acaben d’encaixar. Les 
deixa damunt el tauler, reposant, 
cadascuna amb la seva enigmàtica 
forma. El desencaix és global –el 
puzzle de Ferrara resta incom-
plet– i alhora particular: els prota-

gonistes no se’n surten, atrapats 
en una melancòlica infelicitat. Hi 
ha un aire de tristor, resignació, 
impotència. Les coses van anar 
com van anar, i van anar mala-
ment. I no tenen per què anar bé. 

Només un apunt: la història de 
Geo Josz, l’únic supervivent de 
Buchenwald dels 183 jueus ferra-
resos deportats el 1943. Quan tor-
na el 1945, ningú no l’espera. La 

seva mera presència incomoda. La 
casa familiar havia estat ocupada 
pel Fascio i ara hi té la seu l’Asso-
ciació de Partisans. Li deixen una 
habitació, d’on no surt gairebé 
mai. Ell ha vist l’infern de Dante. 
I no creu en el paradís que els nous 
temps proclamen. Acaba sent una 
ombra que ningú vol veure, fins a 
desaparèixer. 

I després hi ha aquella tràgica 
nit del 15 de desembre del 1943, la 
de l’afusellament d’onze inno-
cents a la plaça pública. Una ver-
gonya per a la ciutat. Un malson 
que  cinc anys després es va sal-
dar, judicialment, sense culpa-
bles. Creu i ratlla. Si no fos per 
Bassani...✒

¿ES POT OBLIDAR  
TAN FÀCILMENT?  
LA LITERATURA DE 
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DUCCIO 55

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Mariona 
PPILAR RAHOLA 
La Magrana 

288 pàgines i 18 €                   1/9 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €              5/116 
 
[ 3 ] Ofrena a la tempesta 
DOLORES REDONDO  
Columna 

590 pàgines i 18,50 €            2/3 
 
[ 4 ] El capítol del Julian  
R.J PALACIO 
La Campana  

128 pàgines i 10,50 €           7/11 
 
[ 5 ] Les dones de la... 
LLUÍS LLACH 
Empúries 

392 pàgines i 20 €               4/10

[ 1 ] Marató 2014: les... 
DIVERSOS AUTORS 
Rosa dels Vents 

144 pàgines i 10 €                   1/5 
 
[ 2 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €          3/15 
 
[ 3 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA    
Eumo 

486 pàgines i 25 €                  2/8 
 
[ 4 ] Sàpiens. Una breu... 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

608 pàgines i 23,90 €         8/15 
 
[ 5 ] La vida lenta 
JOSEP PLA 
Destino                                                     

432 pàgines i 21 €                  5/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El impostor 
JAVIER CERCAS 
Literatura Random House 

420 pàgines i 22,90 €           2/5 
 
[ 2 ] Ofrenda a la tormenta  
DOLORES REDONDO 
Plaza & Janés 

478 pàgines i 22,90 €            1/3 
 
[ 3 ] El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 22,90 €      4/14 
 
[ 4 ] Mi color favorito es... 
PILAR EYRE 
Planeta 

336 pàgines i 19 €                  3/6 
 
[ 5 ] La música del silencio 
PATRICK ROTHFUSS 
Plaza & Janés 

160 pàgines i 12,25 €             5/8

[ 1 ] En familia con Karlos... 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

256 pàgines i 18,90 €             1/6 
 
[ 2 ] El cura y los...  
GREGORIO MORÁN 
Akal 

832 pàgines i 29 €                   -/2 
 
[ 3 ] Yo fui a EGB 2 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

288 pàgines i 18,90 €            9/6 
 
[ 4] No estamos solos 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 

368 pàgines i 16,63 €            3/3 
 
[ 5 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €       10/58

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Té un cor amb tres caixetes 
i (n’)haurien de ser quatre

La frase del títol explica en un 
llenguatge infantil la malaltia   
d’en Guerau, l’olotí de 5 anys 

que va protagonitzar el moment 
més emotiu de La Marató de TV3. 
Però també ens planteja un difícil 
dilema sintàctic: ¿aquest pronom 
feble que he posat entre parèntesis 
el veieu necessari o incorrecte? 

El dilema no existeix a les frases 
“i n’hauria de tenir quatre” o bé “i 
n’hi hauria d’haver quatre”, en les 
quals tenim clar que prescindir de 
l’en seria un greu castellanisme. 
En canvi, “i haurien de ser quatre” 
–i és la meva resposta al dilema– 
és una frase correcta. Per què?  

L’en representa el tot elidit o 
desplaçat (aquí caixetes) del qual 
un quantitatiu (aquí quatre) pren 
una part, però perquè ho pugui 
fer cal que el tot i la part formin 

un sintagma nominal (SN) i que 
aquest sintagma recolzi en el verb 
(sigui al predicat), com hi recolza 
l’en (i qualsevol pronom feble). 

Si desfem l’elisió de caixetes, les 
frases quedarien així: “i (el cor) 
hauria de tenir quatre caixetes”, “i 
(al cor) hi hauria d’haver quatres 
caixetes”, “i les caixetes haurien 
de ser quatre”. En l’última frase 
caixetes i quatre no formen pas un  
sintagma i caixetes és al subjecte.  

A diferència de tenir o haver-hi, 
ser es limita a fer de nexe entre 

subjecte i atribut. Si quatre caixe-
tes fos un sintagma i fos l’atribut 
(el predicat), ens caldria un altre 
subjecte (implícit o explícit), com 
el de la frase “Les cambres del cor 
són quatre caixetes”. 

Però a “i haurien de ser quatre” 
no hi ha cap candidat a subjecte 
que no siguin les caixetes; i si les 
caixetes són un subjecte elidit (i 
quatre és el seu atribut), mai de 
mai les podem representar amb el 
pronom en.  

Si el català estigués plenament 
normalitzat, la nostra intuïció ja 
ens diria que aquest “i n’haurien de 
ser quatre” és incorrecte, però com 
que està plenament interferit, fins 
i tot parlants molt sensibles no 
senten la intuïció. La seva por al 
castellanisme crida més, i s’acaben 
ultracorregint.✒ 

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN LA POR ALS 
CASTELLANISMES 
CRIDA MÉS QUE EL QUE 
ENS DIU LA INTUÏCIÓ 
ENS ULTRACORREGIM


