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Anton Txékhov (1860-1904), 
un dels grans dramaturgs i 
contistes de la literatura 

russa, sentia tanta aversió per les 
grans paraules com passió per la 
vida, la vida menuda. El que va fer 
va ser això: posar paraules, no per 
fer la revolució o arreglar el món, 
sinó per capturar-ne la bellesa, la 
senzillesa. Només suggerir, no ex-
plicar. Mentre a la Rússia de finals 
del XIX la intel·lectualitat –Tols-
toi n’era el déu, el gran referent li-
terari i espiritual–, sovint filla 
d’una noblesa mig arruïnada, ide-
alitzava el pagès rus, defensava 
abolir la servitud i anhelava refor-
mes socials, el jove Anton, sorgit 
de la misèria, ho veia tot amb uns 
ulls més realistes i menys tràgics, 
estimava les persones i la natura, 
rebutjava tota mena de violència. 
Així és com el va veure Irène 
Némirovsky (1903-1942) en la bi-
ografia que li va dedicar i que ara 
ha publicat l’editorial Gatopardo, 
en traducció al castellà de Teresa 
Clavel.  

Durant tota la vida va preferir 
escoltar a parlar. Potser per això 
sempre va tenir molts amics. Fill 
d’un pare violent, ignorant, molt 
religiós, endeutat i fugitiu de la 
justícia, la seva infància va ser du-
ra. La mare sempre plorava. Els 
germans grans van acabar mala-
ment, alcohòlics. Ell se’n va sortir, 
tenia afany d’aprendre, no guarda-
va rancor. Alegre, apassionat i àvid 
de coneixement, tot ho escrivia, 
tot li interessava. Encara adoles-

cent, va acabar quedant-se sol, 
sense família, en la seva empobri-
da ciutat natal de província, Ta-
ganrog. Lluny d’enfonsar-se, es va 
sentir lliure, es va espavilar.  

Als 19 anys va aterrar a Moscou 
i es va matricular per estudiar me-
dicina a la universitat. A la capital 

hi va retrobar pares i germans. Vi-
vien en el subterrani humit d’una 
església. Ell subsistia a base d’es-
criure contes per a diaris i revistes. 
El primer, Carta a un veí erudit, li 
va publicar el 1880 el diari humo-
rístic La libèl·lula. A poc a poc li va 
arribar l’èxit i va rescatar la famí-
lia de la misèria, inclòs el pare, es-
clar. Tenia una facilitat prodigiosa 
per escriure: el 1885 va arribar a 
publicar 129 contes, sainets i arti-
cles. Potser pel seu origen i pel seu 
caràcter, mai es va treure de sobre 
un sentiment d’inferioritat, de pu-
dor, d’humilitat. I una certa me-
lancolia. No tenia ambició.  

En lloc d’anar de si mateix cap 
als altres, anava del món exterior 
cap a si mateix. Observava, interi-
oritzava. La seva mirada profun-
da i tendra era alhora la suma de la 
d’un metge, un periodista i un noi 
fet a si mateix. Némirovsky el re-
trata senzill, encantador i afectu-
ós amb els altres, tot i que amb el 
temps el seu caràcter es va fer més 
serè i trist. La tuberculosi el ron-
dava. També les dones: va tenir 
moltes amigues, i només un gran 
amor final, l’actriu Olga Knipper.  

No creia en cap déu, creia que la 
vida no tenia sentit. A Les tres ger-
manes, Tusenbach diu: “Miri com 
cau la neu. Quin sentit té que cai-
gui?” Per això la seva obra té un 
fons de tristesa. Però, com diu la bi-
ògrafa, “ell, que afirmava amb tris-
tesa que la vida no té sentit, va acon-
seguir donar a la seva un significat 
molt bell i profund”.!

TXÉKHOV CREIA QUE 
LA VIDA NO TÉ SENTIT, 
PERÒ VA SABER DONAR 
UN SIGNIFICAT BELL 
I PROFUND A LA SEVA

Quin sentit té que 
faci sol, que plogui o 
que caigui la neu?

P. I. SERYOGIN
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El gènere de covid-19 
o ¿qui fa la norma? (1)

El 3 de juliol l’Accademia della 
Crusca –la institució lingüística 
de més prestigi a Itàlia– respo-

nia de manera extensa i rigorosa a una 
inquietud de molts usuaris de l’italià: 
“Il COVID-19 o la COVID-19?” Resu-
mint-ho molt, venia a dir que, mal-
grat que els acadèmics van prescriu-
re el femení –perquè la d de covid vol 
dir disease, que en italià, com en cata-
là, té noms equivalents femenins–, 
l’ús general, ignorant-los, va optar pel 
masculí. I mirava d’explicar per què. 
Vull dedicar-hi més d’un tast no tant 
per dilucidar quin gènere té covid –és 
una mera convenció i estic obert a 
tot– com per entendre per què l’ús de 
vegades desobeeix els acadèmics. 

D’entrada, la Crusca deixava clar 
que no sempre el criteri d’assignar a 
una sigla el gènere del nom que tra-
dueix el seu mot principal acaba 

prevalent. Posava el cas de SIDA: tot 
i que síndrome és femení en italià, en 
l’ús s’ha imposat il SIDA. Un dels 
motius, per a la Crusca, seria que es 
confon amb il VIH, la sigla del virus 
(virus en italià és masculí). De mane-
ra similar, diu, molts italians confo-
nen COVID-19 –el nom de la malal-
tia– amb SARS-CoV-2 –el nom del 
virus– i això també explicaria que di-
guin i escriguin il Covid-19, potser 
partint de dir il virus Covid-19.  

(Permeteu-me un primer incís. 
No és que els mitjans italians o cata-

lans confonguem COVID-19 amb 
SARS-CoV-2, és que la primera sigla 
és una paraula manejable en termes 
de comunicació general –no especi-
alitzada– i la segona no. Si li dones 
una paraula i una no-paraula, el co-
municador s’agafa a la paraula, fins 
i tot sacrificant precisió.)  

La Crusca lamenta que aquest 
“ús indegut” s’estengués no només 
pels mitjans sinó també per les lleis 
i tota la paperassa oficial. D’entrada, 
el gènere femení prescrit pels aca-
dèmics alternava amb el masculí, 
però de mica en mica el masculí es 
va anar imposant –incloent-hi un 
canvi de criteri del mateix ministeri 
de Salut– enmig de la impotència 
acadèmica, fins a arribar al punt, diu 
la Crusca, que “ara és inversemblant 
que es pugui revertir la tendència a 
favor del gènere femení”.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

ENTRE UNA PARAULA 
I UNA NO-PARAULA, EL 
COMUNICADOR AGAFA 
LA PARAULA, FINS I TOT 
SACRIFICANT PRECISIÓ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IIRENE SOLÀ / Anagrama 
168 pàgines i 16,90 !          2/62 
 
[ 2 ] L’enigma de l’habitació 
622 
JOËL DICKER / La Campana 
672 pàgines i 22,90 !           3/6 
 
[ 3 ] L’espia del Ritz 
PILAR RAHOLA  
Columna 
400 pàgines i 21,50 !            1/4 
 
[ 4 ] Boulder 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 !          4/19 
 
[ 5 ] L’any del mico 
PATTI SMITH  
Club Editor 
192 pàgines i 17,95 !            -/14

[ 1 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !          1/18 
 
[ 2 ] Aquí no hem vingut a 
estudiar 
ENRIC JULIANA / Arpa 
344 pàgines i 19,90 !           -/11 
 
[ 3 ] 1 dia d’octubre  
i 2 poemes 
JOSEP RULL / Símbol Editors 
300 pàgines i 20 !               3/12 
 
[ 4 ] Dones valentes 
TXELL FEIXAS TORRAS 
Ara Llibres 
150 pàgines i 17,50 !          5/20 
 
[ 5 ] El poder transforma-
dor de la lectura 
LAURA BORRÀS / Ara Llibres 
288 pàgines i 18,90 !           -/18

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El enigma de la  
habitación 622 
JOËL DICKER / Alfaguara 
624 pàgines i 22,90 !            1/6 
 
[ 2 ] La madre de 
Frankenstein  
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !        4/24 
 
[ 3 ] Niña, mujer, otras 
BERNARDINE EVARISTO 
Alianza 
440 pàgines i 19 !                   -/9 
 
[ 4 ] Tirar del hilo 
ANDREA CAMILLERI  
Salamandra 
256 pàgines i 18 !                    -/7 
 
[ 5 ] El heredero 
RAFA TARRADAS BULTO  
Espasa 
672 pàgines i 19,90 !          -/26

[ 1 ] Cuaderno Blackie 
DIVERSOS AUTORS 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !               1/5 
 
[ 2 ] A propósito de nada 
WOODY ALLEN 
Alianza 
440 pàgines i 19,50 !            2/8 
 
[ 3 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         3/31 
 
[ 4] Así están las cosas 
GONZALO BOYE 
Roca 
228 pàgines i 18,95 !            5/4 
 
[ 5 ] Rabietas 
MIRIAM TIRADO 
Urano 
384 pàgines i 17,10 !           6/13


