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Leopoldo Pomés finalment 
s’ha autoretratat. No era pecat 
(Ed. 62) són unes memòries 

carregades d’anècdotes sucoses, 
personatges llampants i tendreses 
diverses. Nascut el 1931, Pomés és 
d’aquests barcelonins que, a força 
de sensualitat, va aconseguir bur-
lar la grisor del franquisme. En el 
seu cas ho va fer amb les armes de 
la simplicitat i la transgressió con-
vertides en un binomi creatiu. Pa 
amb tomàquet i cava begut amb 
porró. La seva és l’ètica del plaer: 
bon menjar, bones amistats, bon 
sexe, bons fills, bones idees... El seu 
pare li va inculcar una elegància 
senzilla i el plaer (i entusiasme) de 
la feina ben feta. La mare va morir 
quan ell era adolescent. 

Abans de la guerra havia anat a 
les escoles Montessori, un bon ini-
ci que no van aconseguir espatllar 
les aules casernàries de la dictadu-
ra. Les cotilles morals i autoritàri-
es del règim més aviat van excitar la 
seva precoç atracció pel mal, és a 
dir, per les habitacions dels mals 
endreços, per la figura d’un avi crà-
pula, per la veïna seductora, les 
mitges negres de Setmana Santa, 
les minyones, el cinema, el tene-
brisme romàntic de Modest Urgell 
o els terrats, atalaies de la llibertat 
prohibida. Als terrats va ser on va 
fer els primers retrats als amics de 
Dau al Set: Brossa, Ponç, Tàpies, 
Cuixart, Tharrats i companyia.  

Fotògraf autodidacta, aviat va 
aprendre a treballar i pensar en 
imatges, i a guanyar-se la vida amb 

la publicitat. Però no una publici-
tat qualsevol: glamur i art. El seu 
estudi, amb el suport crucial de la 
seva dona Karin Leiz i d’un altre 
Leopoldo, l’elegant i emprenedor 
Rodés, va aixecar el llistó amb cam-
panyes que han passat a la història 
com les de les bombolles Freixe-
net, les del brandi Terry, els pan-

tis de Tergal o les màquines d’afai-
tar Braun, i va concebre i dirigir 
amb Víctor Sagi la cerimònia inau-
gural del Mundial de futbol del 
1982 i la campanya d’imatge i la 
pel·lícula per a la candidatura 
olímpica de Barcelona 92.  

Inquiet i creatiu, hedonista i 
pencaire, no en va tenir prou amb 
la publicitat, de manera que va 
convertir la seva altra gran afició, 
nyam-nyam, també en negoci. 
Com que no trobava restaurants 
on li fessin truita a la francesa, 
amb l’arquitecte Alfonso Milá 
–amic de truites– va crear el 1971 
el mític Flash Flash i després Il 
Giardinetto. 

La seva vida, i les seves memò-
ries, estan poblades d’amics in-
tel·lectuals com Cirici Pellicer, 
Nèstor Luján, Federico Correa, Òs-
car Tusquets, Xavier Valls o Fran-
cesc Vicens, a més dels pintors de 
Dau al Set. Per la seva càmera hi 
han passat Picasso, Miró, Coderch, 
Cirlot, García Márquez, Cortázar, 
Josep Pla, Mercè Rodoreda, Mont-
serrat Caballé, Chillida, Oteiza, pe-
rò també Gene Kelly, Gwyneth Pal-
trow –“la pitjor experiència d’un 
rodatge amb un famós”–, Pierce 
Brosnan, Estrella Morente, Gabi-
no Diego, Demi Moore, Alejandro 
Sanz i molts més. 

Curiós de mena, Pomés ha mirat 
molt, ha menjat molt bé, s’ha culti-
vat i s’ha divertit. Resum final: “Em 
trobo que soc un pecador recoma-
nat per la doctrina de l’hedonisme, 
per l’ètica del plaer”.!

LES MEMÒRIES DE 
LEOPOLDO POMÉS SÓN 
PLENES D’ANÈCDOTES 
LLAMPANTS I 
TENDRESES DIVERSES
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Esmenes del DIEC2 en 
el quantificador ‘cap’ (1)

Fins al maig, el DIEC2 definia 
així el quantificador cap: “Al-
gun, s’aplica a una persona o 

cosa no existent realment, sinó ima-
ginada per a fer-la objecte d’una ne-
gació, una exclusió, una interroga-
ció o una suposició”. Ara el defineix 
així: “En una oració negativa, ni un. 
[...] En una oració interrogativa, 
condicional o que expressa suposi-
ció o dubte, algun”. Fabra –la defini-
ció substituïda prové de la seva fit-
xa manuscrita– feia una única defi-
nició: algun. El DIEC2 en fa dues: 
ni un i algun. Són definicions que te-
nen conseqüències perquè cap ser-
veix per definir res o ningú.  

Fabra definia res com a cap cosa 
i ningú com a cap persona, i entre els 
exemples que donava hi havia “Si 
saps res de nou, escriu-m’ho” o “Hi 
ha ningú que gosi dir-li-ho?” Algú 

em dirà que això és un error perquè 
en aquestes frases res vol dir alguna 
cosa i ningú vol dir algú. Però oblida 
que per a Fabra cap vol dir algun (és 
el context el que el pot fer negatiu). 

La definició de Fabra sembla que 
funciona mentre no s’admetin –i 
ara la GIEC les admet (p. 1304-
1305)– frases del tipus “Cap d’ells 
es va presentar”, en què cap pot 
equivaler a ni un però no pot equiva-
ler a algun. Ara bé, ¿n’hi ha prou 
afegint-hi un no –fent la doble ne-
gació– perquè algun funcioni? No: 

“Cap d’ells  no...” no vol dir “Algun 
d’ells no...” i “No es va presentar cap 
d’ells” tampoc vol dir “No es va pre-
sentar algun d’ells”. 

Però què passa amb res i ningú? 
El DIEC2 defineix res com a cap cosa 
[s’entén –no ho diu– que en frases 
negatives] i com a alguna cosa en 
frases condicionals i interrogatives. 
En canvi, es limita a definir ningú 
com a cap persona. És una asimetria 
difícil de justificar. En frases com 
“Si veus res...” i “Si veus ningú...” o 
“Has vist res?” i “Has vist ningú?”, 
les definicions cap cosa i cap perso-
na –en aquests contextos cap vol dir 
algun– semblen suficients. I si el 
que es pretén definint res com a al-
guna cosa en condicionals i interro-
gatives és fer-ho més intuïtiu –més 
clar– per a l’usuari, no hi ha cap raó 
per no fer el mateix amb ningú.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

FABRA DEFINIA ‘CAP’ 
COM A ‘ALGUN’ I ARA EL 
DIEC2 DEFINEIX ‘CAP’ 
COM A ‘NI UN’ I ‘ALGUN’ 
SEGONS EL CONTEXT 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IIRENE SOLÀ
Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !            2/8 
 
[ 2 ] Aprendre a parlar... 
MARTA ORRIOLS 
Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         6/40 
 
[ 3 ] El fill de l’italià 
RAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i  21,90 !         1/18 
 
[ 4 ] L’art de portar... 
SERGI PÀMIES 
Quaderns Crema 
125 pàgines i 13,30 !           -/44 
 
[ 5 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
304 pàgines i 20,50 !         -/20

[ 1 ] Capitalisme i 
democràcia 1756-1848 
JOSEP FONTANA  
Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                   1/8 
 
[ 2 ] Oriol Junqueras. Fins... 
SERGI SOL 
Ara Llibres 
176 pàgines i 17,57 !            -/35 
 
[ 3 ] L’hora de les decisions 
JOSEP PLA 
Destino  
368 pàgines i 18,90 !             -/2 
 
[ 4 ] Els homes clàssics 
ALBERT GALCERAN / PEDRO PARDO 
Rosa dels Vents 
192 pàgines i 17,00 !              -/6 
 
[ 5 ] Viatge al país dels blancs 
OUSMAN UMAR 
Rosa dels Vents 
224 pàgines i 15,10 !          9/13
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Largo pétalo de mar 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
384 pàgines i 22,90 !            1/7 
 
[ 2 ] La casa alemana 
ANNETTE HESS 
Planeta 
464 pàgines i 21,90 !          6/13 
 
[ 3 ] Los asquerosos  
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
222 pàgines i 21 !               3/39 
 
[ 4 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
208 pàgines i 17,90 !          2/15 
 
[ 5 ] Recuerdos del futuro 
SIRI HUSTVEDT 
Seix Barral 
416 pàgines i 21,00 !            7/9

[ 1 ] Cuaderno Blackie Books 
CRISTÓBAL FORTÚNEZ 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !               1/3 
 
[ 2 ] Historia del silencio 
ALAIN CORBIN 
Acantilado 
152 pàgines i 14 !                   3/3 
 
[ 3 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !          4/13 
 
[ 4 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
320 pàgines i 17 !                   5/17 
 
[ 5 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
 496 pàgines i 23,90 !     9/196


