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Als que coneixeu El jardí dels 
Finzi-Contini, de Bassani, 
us encantarà aquesta no-

vel·la, i als que no, probablement 
també: Un estiu al llac, d’Alberto 
Vigevani, publicada per Quaderns 
Crema en traducció d’Anna Ca-
sassas. (Parèntesi: com enyora-
rem Jaume Vallcorba!) Tenen un 
aire semblant, d’adolescents de 
bona casa, sensibles, que aprenen 
a estimar durant les vacances. Al 
text de Vigevani (Milà, 1918-
1999), però, el drama jueu hi és ab-
sent. Passa una mica abans que es 
desfermi la gran tragèdia europea 
del nazisme i el feixisme. 

Giacomo, fill petit d’una família 
de l’alta burgesia milanesa, viu un 
estiu d’entreguerres a l’antiga, 
unes vacances lentes, aptes per a 
la descoberta imprevisible. És el 
que desitjaríem i el que potser fal-
sament hem recreat en el record 
imperfecte i bellíssim. Vés a saber: 
potser Vigevani, a l’hora d’escriu-
re el llibre, va fer la mateixa ope-
ració mitificadora de la seva in-
fantesa. Tant se val, el resultat 
s’ho mereix. Recordar és viure du-
es vegades.  

Gras i rinxolat, d’ulls inquiets, 
Giacomo té una “inclinació a la 
tristesa contemplativa”. Ha fet ca-
torze anys i amb la família s’ha 
instal·lat a Menaggio, a la riba del 
llac de Como, una zona d’estiueig 
dels rics milanesos. Neda, va amb 
barca, s’avorreix. S’ha acostumat 
a estar sol. Fins que un dia, al Lido, 
atret per la bellesa d’una mare es-

trangera, s’acosta al seu fill, un no-
iet malaltís i més petit que ell, 
l’Andrew. I l’estiu fa un tomb.  

El jardí del casalot de l’Andrew 
amb un antic cedre del Líban pre-
sidint-lo, els banys entre mirades 
perdudes al llac, les aventures en 
bici, l’elegància de la mare de l’An-
drew, l’absència de la seva. En Gi-
acomo és lliure, creix, s’arrisca, es 
descobreix, somia, assaboreix ca-

da instant. Sembla que no passi 
res, que les hores s’aturin, que tot 
passi a càmera lenta, però a l’inte-
rior de Giacomo tot canvia, les pla-
ques tectòniques de la seva ànima 
es mouen i es commouen. I com a 
lectors tenim el privilegi d’assis-
tir, d’amagat, a l’espectacle subtil 
de la seva precocitat sentimental. 

Quan arribi setembre vindran 
les primeres pluges i ventades, 
vindrà l’hora dels adéus, tots els 
estiuejants tornaran a Milà. I ell ja 
serà un altre, però aquell temps se 
li haurà gravat a l’esperit amb una 
claredat sorprenent. Amb la clare-
dat i la simplicitat poètica que Al-
berto Vigevani ho escriu a Un estiu 
al llac.✒

GIACOMO, FILL PETIT 
D’UNA FAMÍLIA DE 
L’ALTA BURGESIA, VIU 
UN ESTIU A L’ANTIGA, 
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Recordar  
és viure dues 
vegades

GETTY IMAGES

¿Hi ha un greu error a 
“Això no l’hi donis”? (i 3)

Havent constatat en els dos 
tastos anteriors que reduir  
les combinacions binàries 

de pronoms febles els hi, els el, els 
els, els la, els les i els ho a els hi i  
l’hi, la hi i li ho a l’hi no sembla que 
sigui considerat incorrecte en la 
norma més actual sinó, en tot cas, 
no adequat als “registres més for-
mals”, ens queda precisar quins 
són els “registres més formals”. 

Segons l’ÉsAdir, el llibre d’es-
til en línia de TV3 i de Catalunya 
Ràdio, la reducció esmentada és 
“recomanable en qualsevol con-
text”. Ho és, per tant, també als in-
formatius en què els locutors lle-
geixen notícies. No diu que no pu-
guin dir un li ho o un els la però 
recomana que els redueixin a l’hi 
i els hi, que és com normalment 
els arriba redactada la notícia. 

¿És lògic que el lector que lle-
geix la mateixa notícia al diari la 
trobi sempre escrita amb un li ho 
i un els la? Jo crec que no. Crec que 
no només en una entrevista o una 
columna que busca un to pròxim i 
càlid s’ha de preferir el que la gran 
majoria de lectors diuen: també 
hauria de ser la primera opció d’un 
registre que pretén ser neutre. 

I en aquest sentit faria una im-
portant distinció entre registre 
“més formal” i registre neutre, el 
propi de la informació. Un registre 
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“més formal” no tria la manera 
més clara i natural de dir les coses. 
Com les sabates de taló d’agulla, 
busca més fer-se notar, realçar-se, 
que la comoditat. 

I jo tinc la impressió que no re-
visant alguns punts de la normati-
va fabriana a la llum del seu èxit o 
fracàs, tal com demanava el mateix 
Fabra, obliguem els estudiants de 
català a començar-hi a caminar 
amb sabates de taló d’agulla. 

Mentre continuem esperant que 
es revisin, seria bo no centrar-hi les 
classes ni convertir-los en objecte 
d’avaluació a la selectivitat, perquè 
això, al seu torn, obliga els profes-
sors de llengua a fer-ne un cavall de 
batalla que els desgasta a ells i als 
seus alumnes i ajuda ben poc a fer 
apassionant l’aprenentatge de la 
nostra llengua.✒
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UN REGISTRE QUE 
VOL SER MÉS FORMAL 
NO TRIA LA MANERA 
MÉS CLARA I NATURAL 
DE DIR LES COSES

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Victus 
AALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

608 pàgines i 22 €               2/72 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             1/103 
 
[ 3 ] En la pell de l’altre 
MARIA BARBAL 
Columna 

350 pàgines i 20 €                 3/2 
 
[ 4 ] Adulteri 
PAULO COELHO 
Planeta 

240 pàgines i 18,50 €            6/3 
 
[ 5 ] No està escrit a les... 
JOHN GREEN 
Estrella Polar 

304 pàgines i 12,95 €          4/16

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €            1/2 
 
[ 2 ] Herr Pep 
MARTÍ PERARNAU 
Córner 

400 pàgines i 17,90 €            2/2 
 
[ 3 ] Estirant el fil 
MONTSERRAT TURA 
Pòrtic 

184 pàgines i 16 €                   3/2 
 
[ 4 ] Born 1714 
F. HERNÁNDEZ CARDONA 
Angle 

120 pàgines i 23,90 €             -/2 
 
[ 5 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €         4/26

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 

204 pàgines i 12 €             1/108 
 
[ 2 ] Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

608 pàgines i 22 €                -/70 
 
[ 3 ] Adulterio 
PAULO COELHO 
Planeta 

286 pàgines i 18,50 €            2/3 
 
[ 4 ] La fiesta de la... 
MILAN KUNDERA 
Tusquets 

144 pàgines i 14,90 €            3/2 
 
[ 5 ] Bajo la misma estrella 
JOHN GREEN 
Nube de Tinta 

416 pàgines i 14,95 €          4/43

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 19,90 €           1/16 
 
[ 2 ] Herr Pep 
MARTÍ PERARNAU 
Córner 

400 pàgines i 17,90 €             -/2 
 
[ 3 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 

320 pàgines i 15,90 €         3/26 
 
[ 4 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

224 pàgines i 7,95 €           4/45 
 
[ 5 ] El arte de no... 
RAFAEL SANTANDREU 
Paidós 

304 pàgines i 7,95 €             -/81
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