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La GaLeria

Una sobtada febre per Natàlia Ginzburg afecta 
com mai els nostres petits editors

Natàlia Ginzburg (Palerm, 1916-
Roma, 1991) va viure desterrada en 

un poble de les muntanyes dels Abruços, 
al mig d’Itàlia, durant la Segona Guerra 
Mundial, pocs mesos abans que, de tor-
nada a Roma, el marit, jueu i antifeixista 
militant, hi morís torturat per la Gestapo 
a la presó de Regina Coeli. Un dels plats 
més característics de la regió s’anome-
na “virtú”, estofat preparat amb setma-
nes d’antelació i format per més de cin-
quanta ingredients —llegums, verdures, 
pastes fresques i espècies aromàtiques i 
trossos de carn— amb el qual se celebra 
l’arribada de la primavera.

L’escriptora va triar el títol de Le pic-
cole virtú per batejar el recull que s’obre 
amb el record d’aquell exili enyorat, el 
breu relat “Hivern als Abruços”. Però no 
ho va pas fer perquè es referís al plat.

Les virtuts del títol —petites i grans— 
són les morals, objecte de l’assaig que 
dóna nom al recull. Ara bé, com l’esto-
fat, en el recull es pot trobar tota mena de 
textos, ben variats i perfectament harmo-
nitzats, i vés a saber si, conscientment o 
no, les virtuts del menjar dels Abruços la 
van portar, primer, a reflexionar sobre les 
virtuts de la vida, i després, a triar l’assaig 

per titular el volum. Sigui com sigui, “no-
més podem estar segurs —ens diu Dome-
nico Scarpa, editor filològic de Le piccole 
virtú— que Natalia Ginzburg no va pen-
sar ni per un moment en l’accepció ‘gas-
tronòmica’ de la paraula virtú, i no se sap 
que la conegués”.

Com el plat, els ingredients del recull 
són tan llaminers que han causat una 
sobtada passió editorial, cosa que no ha-
via passat amb els seus anteriors llibres, 
traduïts entre el 1989 i el 2008, Estimat 
Michele, La ciutat i la casa, Vocabulari 
familiar i Les veus del vespre.

Àtic dels Llibres, petit segell que va 
publicar Les petites virtuts l’octubre del 
2015, en versió d’Elena Rodríguez, pre-
sentarà a l’abril una nova traducció de 
Lessico famigliare, amb el títol de Lèxic 
familiar i la mateixa traductora, i ja li té 
contractats tres títols més.

Cinc són també les obres de l’escrip-
tora que publicarà una altra editorial pe-
tita, Ela Geminada, les seves cinc novel-
les breus. El camí que porta a ciutat ja és 
al carrer, en versió d’Alba Dedeu; aquest 
març ve Ha anat així, a càrrec de la ma-
teixa traductora; el juny, Valentino, en 
versió d’Anna Casassas; a l’octubre, Sa-
gittario, sense traductor encara, i al ge-
ner, una nova versió de Le voci della sera, 
amb traductor i títol per confirmar.

Finalment, la febre Ginzburg s’ha es-
tès al Club Editor, que al gener publicava 
la nova versió de La ciutat i la casa, sig-
nada per Meritxell Cucurella-Jorba.

L’escriptora italiana Natalia Ginzburg s’ha convertit en una 
de les més festejades pels editors catalans.

■  Orella massa dreta
Els llebrers ferits pel senglar de 
Venus i Adonis caminen ensan-
gonats, “sacsejant les seves ore-
lles escorxades” (“shaking their 
scratch’d ears”): “sacsejant bocins 
d’orelles” (Morera i Galícia); “seco-
uant leurs oreilles écorchées” (Gui-
zot). Els llebrers de Salvador Oliva, 
però, caminen “dreçant l’orella”: 
no estan tan malferits, doncs, les 
tenen ben senceres.

■  Divisió complexa
“Vinguen en bona hora aqueixos 
dies de regalo tots d’una tirada 
i no dividits en quants com los 
dels cigarros de don Domingo”, 
llegim en l’edició de Proa de les 
Escenes barcelonines, d’Emili 
Vilanova. Dividits en quants? En 
quarts, va escriure l’autor. 

■  Ús restringit
El Diccionari de la literatura cata-

lana diu que Pau Estorch i Siqués 
(Olot, 1805-1871) publica el 1857 
una Gramática  de la lengua cata-
lana para uso de los españoles. El 
títol és incorrecte. És Gramática de 
la lengua catalana, i prou. En el 
pròleg l’autor diu que “també” pot 
ser útil a “todo español”.

■  Mal negoci
El DIEC1 i el 2 han suprimit el 
sentit que té el verb liquidar de 

tancar un negoci, en esborrar 
l’accepció fabriana “sotmetre a 
una liquidació”. Per sort, sempre 
ens quedarà l’Alcover-Moll: “Fer 
les operacions finals per a deixar 
un negoci; plegar, deixar d’exer-
cir-lo”. Citació: “Resolgué liquidar 
sos bens per tornar-se’n a Europa”. 
Exemple: “La botiga del costat ha 
liquidat”. I també el GD62: “Posar 
fi a l’activitat d’un comerç, d’una 
empresa”.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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