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L’atractiu de Lev Nikolàievitx 
Tolstoi –de l’obra, esclar, 
però també de l’home– rau 

en la bellesa de la seva força moral. 
Intèrpret sublim de l’ànima huma-
na, ja va esdevenir en vida, i així ha 
perviscut en el record, un aristòcra-
ta de la bondat, un revolucionari de 
l’esperit, un senyor fet poble, una 
torrentada d’acció i reflexió. Paci-
fista radical, anarcocristià al marge 
d’esglésies, socialista utòpic sense 
partit, bondadós fins a l’extravagàn-
cia, vegetarià, educador i poliglot, 
Tolstoi concentra en la seva forta 
personalitat el millor de les revolu-
cions del segle XIX. 

L’autor de Guerra i pau i Anna 
Karènina, en la vellesa va convertir-
se en un pol d’atracció, un referent. 
Retirat a la hisenda familiar de Iàs-
naia Poliana, a la província de Tu-
la, uns 200 quilòmetres al sud de 
Moscou, va dur una vida a cavall en-
tre la feina intel·lectual –llegir i es-
criure– i la física –feines del camp i 
esport: en la vellesa va seguir mun-
tant a cavall i banyant-se al riu–. Als 
dos volums d’Así era Lev Tolstói, 
editats per Acantilado, Selma Anci-
ra ha reunit i traduït testimonis de 
com l’escriptor va viure en aquell 
fructífer i llarg retir rural, envoltat 
de família, amics i admiradors que 
el visitaven i dels pagesos que l’ado-
raven, per als quals va crear escoles 
i als quals va protegir. 

Al primer volum hi ha els re-
cords de qui va ser el lacai princi-
pal de Iàsnaia Poliana –explica un 
devot pelegrinatge a peu, tots dos 

sols, a un monestir–, un breu 
apunt de Txaikovski, de geni a ge-
ni –descriu Tolstoi com “un home 
senzill, irreprotxable, sincer”– i 
les impressions de l’explorador i 
periodista nord-americà George 
Kennan. Aquest porta a Iàsnaia 
Poliana una carta d’unes revoluci-
onàries confinades a Sibèria, però 

Tolstoi es mostra inflexible: cen-
sura que hagin fet servir la violèn-
cia. A Kennan el sorprèn la senzi-
llesa de la vida que duu, veure’l 
vestir com un pobre, el fervor amb 
què defensa les seves idees –sinte-
titza el seu pensament: “Els que 
han fet avançar el món han estat 
els que han patit, no els que han in-
fringit patiment”–, el seu “quixo-
tisme”, la seva fortalesa física tot 
i l’edat i, per exemple, el fet que es 
passés una tarda fent unes sabates 
amb les seves pròpies mans. 

Al segon volum, hi destaquen els 
records de boda de Sofia Andréiev-
na, la seva esposa, de qui diu: “Vam 
conservar l’amor durant quaranta-
vuit anys de la nostra vida en comú”. 
Quan es van casar, ella tenia 17 anys, 
i ell, 34. El dia que van arribar al ca-
salot de Iàsnaia Poliana, els van re-
bre amb una icona de la Mare de Déu 
i el nen, un pa i un grapat de sal. D’allí 
ja pràcticament no es van moure. 

També són reveladors els re-
cords del pintor Ilià Repin –“Com 
tota personalitat abassegadora, 
posseeix la sorprenent particulari-
tat de produir en tots aquells que 
l’envolten un estat anímic especi-
al”–, de l’escriptor i filòsof cristià ja-
ponès Tokutomi Roka –descriu un 
venerable Tots, a les portes dels 80 
anys, alhora espiritual i quotidià–, 
i del poeta Valeri Iakovlevitx, que 
tanca el volum amb la descripció del 
funeral: “Tolstoi pertany al món 
sencer. Tota la humanitat li era pro-
pera [...]. Però estimava, amb un 
amor imbatible, Rússia”.✒

TOLSTOI: “ELS QUE 
HAN FET AVANÇAR EL 
MÓN SÓN ELS QUE HAN 
PATIT, NO ELS QUE 
HAN FET PATIR”
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Encara que s’amagui, hi ha  
‘li’ inanimats i ‘hi’ animats

Els professors de català, per 
simplificar, tendeixen a dir que 
el pronom li substitueix un CI 

(o datiu) animat i el pronom hi un 
d’inanimat. I encara que aquesta 
norma en general sigui certa, pre-
senta interessants excepcions. 

D’entrada, ens pot resultar es-
trany el concepte datiu inanimat, 
però quan comparem frases com “A 
la nena li posarem un vestit alegre” 
i “A aquesta butaca li posarem una 
funda llampant”, constatem que, 
sintàcticament, la nena i la butaca 
fan, si fa no fa, la mateixa funció. 
Algun purista convertiria l’última 
frase en “A aquesta butaca hi posa-
rem...”, però la nova gramàtica 
(GIEC) deixa clar (p. 493) que en 
casos així els dos pronoms són bons. 
Tant podem dir “Hi donarem una al-
tra capa (a la taula)” com “Li dona-

rem una altra capa” o “Posa-hi sal (a 
l’amanida)” com “Posa-li sal”. Són 
exemples de li inanimat del tot cor-
rectes en català. De fet, amb alguns 
verbs, com proporcionar o concedir, 
només li és bo: “Al llatí li/*hi conce-
dien el dret a tenir gramàtica”.   

En els exemples anteriors el li 
pot ser inanimat però el hi no pot 
ser animat: a un nen no hi podem 
posar una jaqueta ni a un pres con-
cedir-hi la llibertat. Però això no vol 
dir que el hi no pugui ser mai animat. 
Per exemple, a “Ens hi van presen-

tar” puc estar dient que ens van pre-
sentar a algú, i és un cas clar de hi 
animat. També podria dir “Ens van 
presentar a ell” però no –amb el ma-
teix sentit– “Ens li van presentar”. 

En català, com explica molt bé la 
GIEC (p. 214), quan en una oració hi 
ha un CD de 1a o 2a persona (em/ens, 
et/us) i un CI de 3a persona, aquest 
CI no pot ser li ni els; ha de ser hi (o 
bé un pronom fort). Aquest ús de hi 
com a CI animat es dona amb verbs 
que seleccionen CD i CI, com ara 
delatar, lliurar, oferir, portar, reco-
manar, presentar o vendre.  

Amb altres verbs, com assem-
blar-se o acostar-se, hi i li poden al-
ternar, si bé –almenys en els parlars 
que utilitzen hi– és més normal, i 
sona més genuí, “M’hi assemblo” o 
“M’hi acosto” que no pas “Me li as-
semblo” o “Me li acosto”.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Empúries 

608 pàgines, 22,50 €              -/1 
 
[ 2 ] Una columna de foc 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

944 pàgines, 24,90 €             1/4 
 
[ 3 ] 4 3 2 1 
PAUL AUSTER 
Edicions 62 

896 pàgines, 23,90 €             2/6 
 
[ 4 ] L’home que perseguia 
la seva ombra 
DAVID LAGERCRANTZ Columna 
416 pàgines, 22,50 €             4/5 
 
[ 5 ] La casa de la frontera 
RAFAEL VALLBONA 
Edicions 62 

304 pàgines, 20,50 €            3/6

[ 1 ] Transforma la  
teva salut 
XEVI VERDAGUER / Rosa dels vents 

296 pàgines, 17,90 €              1/2 
 
[ 2 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines, 16 €                 2/28  
 
[ 3 ] Neurociència per a 
educadors 
DAVID BUENO / Rosa Sensat 

176 pàgines, 18 €                  3/38 
  
[ 4 ] Arrossos 
QUIM MARQUÈS 
Cossetània 

144 pàgines, 18,50 €               -/5 
 
[ 5 ] Revolució a les aules 
NÚRIA MARTÍNEZ RIBOT 
Columna 

208 pàgines, 16,90 €              -/5 

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 

640 pàgines, 22,50 €              -/1 
 
[ 2 ] Una columna de fuego 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

944 pàgines, 22,90 €             1/4 
 
[ 3 ] Los pacientes  
del doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 

768 pàgines, 22,90 €             2/5 
 
[ 4 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines, 22,90 €          3/57 
 
[ 5 ] El hombre que  
perseguía su sombra 
DAVID LAGERCRANTZ Destino 

608 pàgines, 22,50 €            6/6 

[ 1 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 

296 pàgines, 17,90 €              1/2 
 
[ 2 ] Cree en ti 
RUT NIEVES 
Planeta 

256 pàgines, 20,90 €            3/6   
 
[ 3 ] Elogio de las familias 
sensatamente imperfectas 
GREGORIO LURI / Ariel 

152 pàgines, 14,95 €              2/4  
 
[4] Defectos perfectos 
CHENOA 
Ediciones Martínez Roca 

240 pàgines, 17 €                   4/2  
 
[ 5 ] La magia del orden 
MARIE KONDO  
Aguilar 

304 pàgines, 14,90 €        10/23  


