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LEZIONE QUINTA
Ma dov’hai la testa? ⊙⊙
Claudia

Sarà per te Mariotti, sarà quel signore che ha telefonato poco
fa, che ti voleva parlare. Non mi ricordo il nome, non so, uno
dall’accento settentrionale, credo.

Mariotti

Ah, ho capito, è un mio amico piemontese.

al telefono

Pronto, sei tu Tullio? Dove sei, già in albergo?

Tullio

Sı̀, sono arrivato adesso.

Mariotti

A casa tutti bene?

Tullio

Cosı̀, cosı̀. La mamma col solito mal di testa, tra l’altro quando
sono partito aveva anche la febbre.

Mariotti

Ma nulla di grave, spero?

Tullio

No, una banale influenza, ma a quell’età bisogna stare attenti.

Mariotti

E tuo fratello Mario?

Tullio

Lui si trova sotto le armi.

Mariotti

Sta facendo già il servizio militare? Come passa il tempo. E dove
lo hanno mandato?

Tullio

Lontano da casa, giù in Sicilia, ad Agrigento.
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Mariotti

Allora non lo vedi da un pezzo?

Tullio

In un anno è venuto a casa una sola volta, a Pasqua.

Mariotti

Senti, tu oggi che cosa fai di bello?

Tullio

Vorrei fare un giro per la città. Saresti disposto a farmi compagnia
questo pomeriggio?

Mariotti

Certo, mi farebbe molto piacere, tanto, voglia di lavorare oggi
proprio non ce l’ho.

• Vocabolario
arma, l’, le armi / het wapen, de wapenen
averci / hebben dall’accento / met een accent
età, l’ / de leeftijd
far compagnia a qualcuno / iemand gezelschap houden
fare il servizio militare / in dienst zitten
febbre, la / de koorts
giro, il / de ronde
gita, la / de tocht
influenza, l’ / de griep
mal di testa, il / de hoofdpijn
mandare / sturen
Pasqua / Pasen
servizio militare, il / de dienstplicht
testa, la / het hoofd
tra l’altro / trouwens
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essere disposto / bereid zijn

Gerundio
Het gerundio is onveranderlijk. Het gerundio wordt gevormd door ando
aan stam van de werkwoorden op are en endo aan de stam van de werkwoorden op ere en ire toe te voegen. Er zijn twee vormen van het gerundio,
een niet-voltooide gerundio presente en een voltooide gerundio passato.
Vaak wordt het gerundio gebruikt in de bijzin.
Gerundio presente
De niet-voltooide vorm (gerundio presente) duidt een handeling aan die
gelijktijdig plaatsvindt met die van het werkwoord in de hoofdzin en drukt
vaak de omstandigheden uit waaronder die handeling plaatsvindt. In het
Nederlands gebruiken wij daar meestal een bijzin voor. Het gerundio kan
verschillende soorten bijzinnen vervangen. Het onderwerp van het gerundio is in principe gelijk aan dat van de hoofdzin. Als het onderwerp niet
het zelfde is, moet het expliciet genoemd worden of moet voor een andere
oplossing gekozen worden. Zo kan:
L’ho visto camminando in Piazza di Spagna.
Ik heb hem gezien toen ik op Piazza di Spagna wandelde.
alleen bovenstaande betekenis hebben en en niet Ik heb hem gezien toen
hij op Piazza di Spagna wandelde. Dit laatste zou je bijvoorbeeld kunnen
uitdrukken met L’ho visto mentre camminava in Piazza di Spagna.
De vormen:

parl

are

tem

ere

dorm

ire

cap

ire

parl

ando

tem

endo

dorm

endo

cap

endo

Schema: vormen van de gerundio
Er zijn een aantal werkwoorden met de Latijnse stam in hun gerundio. We
kennen ze van de behandeling van de imperfetto. De belangrijkste zijn:
(bere = drinken) bevendo, (dire = zeggen) dicendo, (fare = maken,
doen) facendo, (tradurre = vertalen) traducendo.
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Aspettando il treno, ha visto passare Anna.
Terwijl hij op de trein wachtte, heeft hij Anna voorbij zien komen.
Partendo ora, arriverai in tempo.
Als je nu vertrekt, zul je op tijd komen.
Essendo stanche, sono andate a letto presto.
Omdat ze moe waren, zijn ze vroeg naar bed gegaan.

Als het gerundio voorafgegaan wordt door pur kan het een toegevende bijzin
vervangen. Het is dan equivalent aan benché of sebbene + conjunctief.
Pur volendoti bene, non te lo permetto.
Benché ti voglia bene, non te lo permetto.
Hoewel ik van je houd, sta ik het je niet toe.
Gerundio passato
Er is ook een voltooide vorm van het gerundio. Deze voltooide vorm
(gerundio passsato) duidt een handeling aan die voorafgaat aan die van
het werkwoord van de hoofdzin. Het voltooide gerundio vormt men door
avendo of essendo voor een voltooid deelwoord te plaatsen, bijvoorbeeld:
avendo parlato, avendo preso, essendo partito. Als het hulpwerkwoord
essere is, krijgt men de normale aanpassing van het voltooid deelwoord aan
het onderwerp.
Avendo dormito tutto il giorno, erano molto freschi.
Omdat ze de hele dag geslapen hadden, waren ze heel fris.
Avendo perduto anche l’ultimo treno, la notte l’avevamo passata
alla stazione.
Omdat we ook de laatste trein hadden gemist, hadden we de nacht
op het station doorgebracht.
Essendo partiti presto, sono arrivati in tempo.
Omdat ze vroeg vertrokken waren, zijn ze op tijd aangekomen.
De onbeklemtoonde voornaamwoorden, wederkerende voornaamwoorden en
de partikels ci en ne worden naar het gerundio toegetrokken en ermee in
één woord geschreven.
Studiandolo, capirai perché è importante l’articolo.
Als je het bestudeert, zul je begrijpen waarom het artikel belangrijk is.
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Comprandola ora, si paga meno.
Als men hem (b.v. de auto) nu koopt, betaalt men minder.
Non sentendosi bene, ha chiamato il dottore.
Omdat hij zich niet lekker voelde, heeft hij de dokter er bij gehaald.
Essendoci stati più volte, sapevano come andare.
Omdat ze er meerdere keren geweest waren,
wisten ze hoe ze moesten lopen.
Mangiandone due ora, ha due altri panini per mezzogiorno.
Als hij er nu twee eet, heeft hij nog twee andere broodjes voor
twaalf uur.

Andare en stare met gerundio
Zowel het andare als stare kunnen met het gerundio gecombineerd worden.
Stare + gerundio komt verreweg het meest voor en drukt uit dat een
handeling bezig is zich te voltrekken.
Stiamo guardando la televisione.
Wij zitten naar de televisie te kijken.

Met de combinatie andare + gerundio drukt men uit dat iets zich via een
langzaam, geleidelijk proces voltrekt.
La situazione economica va migliorando.
De economische situatie wordt langzaam aan beter.

Terwijl bij het zelfstandig gebruikte gerundio de onbeklemtoonde pronomina
verplicht aan het gerundio worden geplakt, staan bij stare + gerundio de
onbeklemtoonde pronomina en ci en ne in de meeste gevallen voor de werk-
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woordsvorm3, maar, ik moet toegeven: je ziet het ook wel eraan vast: Sta
facendolo.
Lo sta facendo.
Hij is bezig het te doen.

Oefening 1 ⊙⊙
Cercano il libro di cucina?
Stanno cercando il libro di cucina?
Claudia scrive delle cartoline.
Claudia sta scrivendo delle cartoline.
Dormite ancora?
State dormendo ancora?
1. Ascoltate il giornale radio?
...
2. Partite?
...
3. Giorgio spinge la macchina.
...
4. Preparano una buona minestra.
...
3
Persoonlijk (AvL) ben ik er sterk voor om het enlcitische gebruik (aan de gerundio
vast) te beperken tot de zelfstandig gebruikte gerundio.
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5. Marta, perché metti i blue jeans?
...
6. Prendono un gelato.
...
7. Finite proprio adesso?
...

Oefening 2 ⊙⊙
Esagero?
Sı̀, mi pare che tu stia esagerando.
Beve troppo?
Sı̀, mi pare che lui stia bevendo troppo.
1. Leggo troppo?
...
2. Dorme?
...
3. Segue un corso?
...
4. Parlo troppo?
...
5. Studia molto?
...

Oefening 3 ⊙⊙
Se leggi il giornale di oggi, vedrai l’articolo di Paola.
Leggendo il giornale di oggi, vedrai l’articolo di Paola.
Quando hai imparato le lingue? Mentre facevi la guida turistica? [mentre
= terwijl]
Hai imparato le lingue facendo la guida turistica?
1. Se parto a mezzogiorno, sarò a Venezia fra tre ore.
...
2. Quando gli hai dato un passaggio? Mentre tornavi dal mare?
...
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3. Se vai a sinistra, troverai subito il ponte Garibaldi.
...
4. Se fate cosı̀, non avrete problemi.
...
5. Quando hai incontrato Angelo? Mentre uscivi dal cinema?
...

6. Se prendo l’autobus numero 4, arrivo prima.
...
7. Se dite cosı̀, tutti vi daranno ragione.
...
8. Quando hai capito di avere sbagliato? Mentre parlavi con Giulio?
...

Oefening 4 ⊙⊙
Non gli crede nessuno, eppure ha ragione.
Benché abbia ragione, non gli crede nessuno.
1. Cade spesso, eppure sta attento.
...
2. Non voglio stare a letto, eppure sono malato.
...
3. Non può venire, eppure ne ha molta voglia.
...
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4. Ti prendono per italiana, eppure non lo sei.
...
5. Sono spesso soli, eppure hanno tanti amici.
...
6. Parlano bene l’italiano eppure sono stranieri.
...
7. Tutti ti credono, eppure stai esagerando.
...
8. È sicuro che verrà assunto, eppure non è l’unico candidato.
...

Oefening 5
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Quando stiamo insieme, parliamo spesso di viaggi.
Stando insieme, parliamo spesso di viaggi.
Se prendi la pillola, non avrai più figli. [la pillola = de pil]
Prendendo la pillola, non avrai più figli.
1. Se viaggi molto, conoscerai molta gente.
...
2. Quando sbaglia, s’impara.
...
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3. Se partite subito, potrete ancora prendere il treno delle undici.
...
4. Se scrive questo, diventerà famoso.
...
5. Quando dici questo, gli fai male.
...
6. Se bevi questo, ti sentirai meglio.
...
• Vocabolario sistematico: alcuni esempi di espressioni con occhio
(oog):
a quattr’occhi / onder vier ogen
ad occhio e croce / ongeveer
ad occhi chiusi / blindelings
chiudere un occhio / een oogje dicht doen
costa un occhio dalla testa / het kost een fortuin
dare nell’occhio / opvallen, in het oog springen
in un batter d’occhio / in een oogwenk
non chiudere un occhio / geen oog dicht doen
tenere d’occhio / in de gaten houden

Oefening 6
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Che cosa fa? Ripara la macchina.
Sta riparando la macchina.
1. Che cosa fate? Guardiamo il telegiornale.
...
2. Che cosa fanno? Bevono del tè.
...
3. Che cosa fai? Leggo una rivista italiana.
...
4. Che cosa fai? Piango perché mi hanno rubato la borsa.
...
5. Che cosa fa? Dorme ancora.
...
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6. Che cosa fanno? Fanno colazione.
...

Oefening 7
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
(Vedere, io) (fare le spese, Marisa).
Quando l’ho vista, Marisa stava facendo le spese.
1. (Incontrare, noi) (andare all’università, Carola.)
...
2. (Vedere, tu) (Mettere la macchina in garage, tua madre).
...
3. (Conoscere, io) (prepararsi per un esame importante, voi).
...
4. (Vedere, noi) (bere un cappuccino con Enzo, voi).
...
5. (Ascoltare, lui) (cantare un’aria dalla Traviata, Pavarotti).
...
• Vocabolario sistematico
Enige uitdrukkingen die te maken hebben met de gezondheid:
avere la tosse / hoesten
avere la febbre / koorts hebben
aver qualche linea di febbre / iets verhoging hebben
prendere un raffreddore / een verkoudheid oplopen
essere raffreddato / verkouden zijn
mi gira la testa / ik ben duizelig
mal di denti, schiena, gola, stomaco / kiespijn, rugpijn, keelpijn, maagpijn
il pronto soccorso / de eerste hulp
soffrire di mal di macchina / wagenziek zijn
soffrire di mal d’aria / luchtziek zijn
Stare + per + infinitief
Er is een andere combinatie met het werkwoord stare die ook vrij veel
voorkomt, nl. stare per + infinitief. Hij betekent op het punt staan te . . . .
De infinitief trekt de onbeklemtoonde pronomina naar zich toe.
L’autobus stava per partire.
De bus stond op het punt om te vertrekken.
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Mario stava per farlo.
Mario stond op het punt om het te doen.
Oefening 8
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Il dottore visiterà la bambina? [visitare = onderzoeken]
Sı̀, sta per visitarla.
1. L’ingegnere e sua moglie compreranno la casa accanto alla nostra?
...
2. Il poliziotto parlerà a Angelo dell’incidente? [l’incidente = het ongeluk]
...
3. Tua nonna venderà il suo appartamento?
...
4. Elena telefonerà a suo nonno?
...

Oefening 9
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Ti cambiavi?
Credevo che ti stessi cambiando.
1. Vi divertivate?
Credevo che . . .
2. Si incontravano in segreto?
Credeva che . . .
3. Ti innamoravi di lui?
Credevamo che . . .
4. Si faceva una doccia? [la doccia = de douche]
Credevi che . . .

Oefening 10
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Avevo finito il lavoro e sono uscito.
Avendo finito il lavoro, sono uscito.
1. Ho ascoltato quel disco e posso dirti che è buono.
...
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2. Avevano avuto tantissimo lavoro e sono andati a letto presto.
...
3. Siamo arrivati solo alle nove e un quarto e non abbiamo visto l’inizio.
...
4. Abbiamo studiato molto e ci sentiamo abbastanza tranquilli.
...
5. Ci siamo stati varie volte e sapevamo dove andare.
...

Oefening 11
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Benché sia stanca, esco stasera.
Pur essendo stanca, esco stasera.
1. Benché avessimo pochi soldi, siamo partiti in vacanza.
...
2. Benché avessi cercato molto bene, non ho trovato la mia borsa.
...
3. Benché siano ancora giovanissimi, sanno quello che vogliono fare nella
vita.
...
4. Benché non si conoscessero, si sono riconosciuti.
...
5. Benché non avesse mangiato da due giorni, non aveva fame.
...
• Vocabolario sistematico
Maak een dialoogje tussen twee mensen waarin de een de ander
voor iets uitnodigt, terwijl bijvoorbeeld de ander niet wil of kan.
Uitdrukkingen en zinswendingen die van nut kunnen zijn in een situatie
waarin uitgenodigd wordt:
Ti va di fare una passeggiata? / Heb je zin om een wandeling, tochtje te
maken?
Che ne dici di pranzare da me? / Wat vind je ervan om bij mij te lunchen?
Ti piacerebbe venire alla mia festa? / Zou je het leuk vinden om op mijn
feest te komen?
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Perché non ci andiamo insieme? / Waarom gaan we er niet samen heen?
Volentieri, benissimo, d’accordo. / Graag, prima, ok.
Mi piacerebbe ma . . . / Ik zou het leuk vinden, maar . . .
Grazie per l’invito, ma . . . / Dank voor de uitnodiging, maar . . .
No mi dispiace . . . / Nee, het spijt me . . .

Oefening 12 ⊙⊙
Dictee: Claudia è in ufficio . . . non è arrivato.

Oefening 13
Vertaal in het Italiaans:
1. Ik zou willen dat de kinderen sliepen (vertaal: aan het slapen waren).
Ze hebben de hele dag gespeeld en ze waren moe.
2. Wat waren ze aan het doen? Ze zaten naar muziek te luisteren.
3. Toen hij goed naar haar keek, heeft hij haar herkend, maar ze was erg
veranderd. Ze had haar haar geverfd en ze was magerder geworden.
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4. Nu ze alle artikelen hebben gelezen, zullen ze wel weten wie gelijk
heeft.
5. Als hij naar zijn werk gaat, ontmoet hij altijd dezelfde mensen. Het
vreemde is (vertaal: het vreemde ding is) dat iedereen een vaste plaats
heeft.
6. Hij is aan het ontbijten. Hij had honger als een paard (vertaal: wolf).
7. Omdat ze alles begrepen had, heeft ze niets meer gezegd.
8. De brief die Claudia aan het typen is, moet over een uur klaar zijn.
Ze hoopt het te redden.
9. Hij kent Genova goed, aangezien hij er vele jaren heeft gewoond.
10. Wat was Marco aan het doen toen het gebeurd is? Ik geloof dat hij
aan het telefoneren was.
11. Wat was hij hem aan het zeggen? Niets belangrijks.
12. Ik vrees dat ze aan het overdrijven zijn.
13. Hij is in de tuin. Hij is de krant aan het lezen.
14. Zou je zin hebben om met ons naar de film te gaan? Er is een film in
Rialto met Marcello Mastroianni. Nee, helaas, ik kan niet, een andere
keer.
15. Hij stond op het punt me al zijn geheimen te vertellen.

CANZONE
Elvira la vampira
La donna della mia vita . . . deve essere bionda
magari anche un po‘ in carne, la voglio tonda
La donna della mia vita . . . deve essere bruna
con le labbra pronunciate e con la testa sulla luna
io non voglio una mamma . . . no
voglio una compagna di giochi
che la notte mi faccia morire
e non mi canti la ninna nanna . . . no
io non cerco una mamma . . . no
voglio Elvira la vampira
che trasformi questa mia vita cosı̀ squallida e infinita [squallido
= miezerig]
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la donna della mia vita ha i capelli rossi
deve essere magra magra, la voglio tutta ossi
la donna della mia vita forse l’ho già incontrata
sul metrò o al supermercato . . . non l’ho neppure salutata
io non voglio una mamma . . . no
voglio una compagna di giochi
che la notte mi faccia morire
e non mi canti la ninna nanna . . . no
io non cerco una mamma . . . no
voglio Elvira la vampira
che trasformi questa mia vita cosı̀ squallida e infinita
mora o bionda, italiana o straniera
io lo so che arriverà
in una notte di luna da una stella cometa
lei scenderà sulla città à à
io non voglio una mamma . . . no
voglio una compagna di giochi
che la notte mi faccia morire
e non mi canti la ninna nanna . . . no
io non cerco una mamma . . . no
voglio Elvira la vampira
che mi prenda per la mano
e mi porti via lontano.

Francesco Baccini: Baccini a colori (met dank aan Tatiana!).
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