
ara llegim 
36 DISSABTE, 4 DE JULIOL DEL 2020 ara   
arallegim

El 1348 la pesta negra va assolar 
Europa. En molts indrets va 
morir la meitat de la població. 

A Saragossa i València hi va haver 
moments en què perdien la vida 300 
persones al dia. A Barcelona, gaire-
bé tots els membres del Consell de 
Cent i uns quants de la família reial. 
La malaltia va seguir causant estralls 
tres anys, i va tenir rebrots cíclics du-
rant tot un segle en què la capital ca-
talana va perdre el 60% dels habi-
tants. El 1374 va ser un altre moment 
crític. La historiadora Teresa Vinyo-
les ha escrit durant el confinament 
La vida i la mort entre horts i vinyes 
(Editorial Base), un relat novel·lat a 
partir del testimoni documental de 
tres dones barcelonines d’aquell any 
fatídic, en què el rebrot de pesta i la 
sequera van resultar letals. 

Tot i que els forasters consideraven 
que Barcelona era una ciutat neta, pels 
estàndards actuals seria llardosa i pes-
tilent. Al barri de la Ribera, per exem-
ple, no hi havia ni clavegueram ni pous 
morts. A tota la ciutat les escombra-
ries es llençaven als mercats, les fonts 
i els cementiris. El primer escombri-
aire no està documentat fins al 1399: 
rebia el nom popular de “tira-gats-a-
mar”. A més, en aquells temps ja prou 
complicats, la Corona catalana esta-
va en guerra amb Castella, fet pel qual 
s’estava construint la nova muralla 
per incloure el Raval i les hortes de 
Sant Pau. 

Aquesta història té tres protago-
nistes. La primera és na Sereneta, do-
na d’un comerciant. Vivia al carrer 
Ample, a prop de l’església de la Mer-

cè, i tenia una esclava. El seu marit 
era Ramon de Tous. Fet a si mateix, 
nascut a Sardenya, fill d’un mercena-
ri, havia ascendit en l’escala social 
amb rapidesa. En Ramon passava 
més temps fora de la ciutat que dins 
i era molt amic de l’alcalde Beren-
guer Morey. Na Sereneta, que sabia 
de lletra, li escrivia cartes, tenia cu-
ra dels negocis del marit a Barcelo-
na i feia comandes comercials pel seu 
compte. La segona protagonista és 
Madona Guillemona de Togores, da-
ma de la cort de la reina Elionor, que 
va morir de pesta el 1375. Guillemo-
na també era una dona lletrada i sen-
sible, amiga de na Sereneta. I la ter-
cera és l’Antònia, més humil, jove i 
illetrada. D’adolescent s’havia casat 
amb un mercader molt més gran, ge-
lós i violent, Arnau Marquès. L’Antò-

nia aviat es va enamorar d’un jove 
majordom, Françoi, i va començar 
un tempestuós litigi amb el marit. 
L’Arnau, a més, no amagava la seva 
relació amb l’esclava Marta, tàrtara, 
amb qui acabaria tenint un fill, al 
qual amb els anys legitimaria. 

Les vides creuades d’aquestes 
tres dones es veuen alterades per 
l’epidèmia i l’escassetat d’aliments. 
Tothom que podia deixava la ciutat 
empestada. Elles hi van romandre. 
I van sobreviure aquell daltabaix. El 
29 de juny de 1375, una processó va 
recórrer Barcelona per intentar fo-
ragitar l’epidèmia, amb èxit escàs, 
esclar. També un 29 de juny d’aquest 
2020 vaig acabar de llegir el llibre, 
amb l’epidèmia del covid-19 mig 
vençuda i la ciutat i el país encara 
commocionats.!

Tres dones durant 
l’epidèmia del 1374
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Contestar una pregunta 
i respondre una pregunta

En el tast que vaig publicar l’11-
1-2014 advertia d’una asime-
tria en els règims verbals de 

respondre i contestar. Mentre que 
era igual de correcte “Contesto una 
pregunta / una carta” que “Contes-
to a una pregunta / a una carta”, no-
més era correcte “Responc a una 
pregunta / a una carta”. De la matei-
xa manera, era correcte “Li contes-
to una pregunta” i no ho era “Li res-
ponc una pregunta”. Calia dir, en tot 
cas, “Responc a la seva pregunta”.  

Doncs bé, aquesta asimetria –que 
no es donava en castellà– l’ha elimi-
nada la GIEC, que a la pàgina 843 
deixa clar que tots dos verbs adme-
ten la construcció transitiva i la pre-
posicional amb complements tipus 
pregunta o carta. No resulta sorpre-
nent. En el meu tast del 2014 ja de-
ia que no sabia si era un tret identi-

tari del català que calia mantenir o 
una distinció massa subtil que cal-
dria eliminar. El que sí que resulta 
sorprenent és que malgrat que la 
GIEC és de novembre del 2016 –i 
que aquesta novetat és recollida per 
la fitxa 3823/6 de l’Optimot–, les ac-
tualitzacions del DIEC2 del 2017, el 
2019 i ara el 2020 han deixat intac-
ta l’entrada respondre, que continua 
sense cap accepció ni exemple en 
què la pregunta o carta a què es res-
pon sigui el CD de respondre. De fet, 
cap dels diccionaris més consultats 

pels usuaris –ni el GDLC, ni el DNV, 
ni el Diccionari d’ús dels verbs cata-
lans– preveu aquesta transitivitat. 

Esperem que la pròxima actualit-
zació del DIEC2 ja la inclogui, per-
què l’esmentada asimetria –ara pre-
sumptament obsoleta– formava 
part de la tradició normativa que els 
més interessats per la llengua haví-
em assimilat. I així Albert Jané –en 
la seva columna El llenguatge de 8-
12-1979 titulada “Contestar i res-
pondre”– veia incorrectes les frases 
“Això que dius és fàcil de respondre” 
o “Que ho respongui qui vulgui”. 

En aquest sentit, val la pena tenir 
present que en francès és bo “répon-
dre à une question” i incorrecte “ré-
pondre une question” i que en anglès 
és bo “to answer a question” però in-
correcte “to reply a question” (cal dir 
“to a question”).!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ELS RÈGIMS VERBALS 
DE ‘RESPONDRE’ I 
‘CONTESTAR’ HAN 
PASSAT A SER SIMÈTRICS 
COM EN CASTELLÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’espia del Ritz 
PPILAR RAHOLA  
Columna 
400 pàgines i 21,50 !            3/2 
 
[ 2 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IRENE SOLÀ  / Anagrama 
168 pàgines i 16,90 !          1/60 
 
[ 3 ]  L’enigma de l’habita-
ció 622 
JOËL DICKER  / La Campana 
672 pàgines i 22,90 !           2/4 
 
[ 4 ] Boulder 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 !          4/17 
 
[ 5 ] L’any del mico 
PATTI SMITH 
Club Editor 
192 pàgines i 18,90 !          5/12

[ 1 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !          1/16 
 
[ 2 ] Dones valentes 
TXELL FEIXAS TORRAS 
Ara Llibres 
150 pàgines i 17,50 !          3/18 
 
[ 3 ] Parlant amb tu  
d’amor i llibertat 
ORIOL JUNQUERAS / Ara Llibres 
500 pàgines i 20,90 !         2/16 
 
[ 4 ] Un dels nostres 
TONI CRUANYES 
Pòrtic 
232 pàgines i 17,90 !          -/24 
 
[ 5 ] Una forta abraçada 
SANDRO ROSELL 
Rosa dels Vents 
304 pàgines i 18,90 !            5/5

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 !            1/4 
 
[ 2 ] La madre de 
Frankenstein  
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !        3/22 
 
[ 3 ] La sombra del viento 
CARLOS RUIZ ZAFÓN  
Planeta 
576 pàgines i 18,90 !        -/194 
 
[ 4 ] El mal de Corcira 
LORENZO SILVA  
Destino 
544 pàgines i 21,90 !            4/2 
 
[ 5 ] La nena 
CARMEN MOLA 
Alfaguara 
360 pàgines i 19,90 !            9/6

[ 1 ] Cuaderno Blackie 
DIVERSOS AUTORS 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !              2/3 
 
[ 2 ] A propósito de nada 
WOODY ALLEN 
Alianza 
440 pàgines i 19,50 !            1/6 
 
[ 3 ] Así están las cosas 
GONZALO BOYE 
Roca 
288 pàgines i 17,90 !            3/2 
 
[ 4] ¿Por qué no 
 nos queremos? 
M.A. REVILLA / Espasa Libros 
296 pàgines i 19,90 !             -/4 
 
[ 5 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !        4/29


