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El pare de George Steiner era un 
orgullós jueu agnòstic amb 
una lucidesa que el va portar 

a fugir aviat de l’Àustria hitleriana 
per instal·lar-se primer a París i des-
prés als EUA. Era un home il·lustrat, 
pessimista, poliglot, expert en fi-
nances, que quan el seu fill tenia 6 
anys ja li llegia la Ilíada. Així doncs, 
Steiner, que complirà 90 anys el 23 
d’abril que ve, des de ben petit va as-
similar com a ideals l’estudi i l’ànsia 
de coneixement, l’adoració dels 
clàssics, de la paraula. Homerià, 
shakespearià, tolstoià... Va créixer 
amb tres llengües habituals a casa: 
alemany, francès i anglès. Fora de 
corrents i modes, la seva obra poua 
en una passió humanista, en la com-
prensió de l’altre, en l’admiració i 
l’aprofundiment, a través de la lite-
ratura, de la fragilitat humana: 
“Shakespeare és tragicòmic fins al 
moll de l’os, com ho és la nostra 
existència. Sap que algú està nai-
xent al costat d’on hi ha la mort, o 
fins i tot al pis de sota. Sap que mai 
no és només mitjanit o migdia”. 

Editorial Arcàdia ha recuperat la 
traducció que Albert Mestres va fer 
el 1999 de l’obra autobiogràfica Er-
rata, un text cabdal per entendre 
qui és i què pensa Steiner, ell mateix 
ja esdevingut un clàssic del pensa-
ment literari. I què pensa? Doncs, 
per exemple, que “els atacs a l’ano-
menat elitisme amaguen una vulgar 
condescendència” i que “la simpli-
ficació, l’anivellament, l’edulcora-
ció que ara prevalen arreu excepte 
en l’educació més privilegiada, són 

criminals”. Li repugnen l’utilitaris-
me i l’hedonisme dominants, també 
a la universitat. Creu que deshuma-
nitzant l’ensenyament (convertint-
lo en una cursa de normes, notes, dí-
gits, títols...) deshumanitzem l’estu-
diant, perdem la màgia del saber, de 
l’aprendre.  

També li preocupa la deshuma-
nització de l’altre. Del jueu, del re-
fugiat, de l’immigrant. “Hi ha un 
personatge fonamental en les lle-
gendes, nombroses a la Bíblia, pe-
rò també en la mitologia grega i en 
d’altres: l’estranger a la porta, 
el visitant que truca al 
capvespre, cansat del 
seu viatge. A les 
faules aquest per-
sonatge és so-
vint un déu dis-
fressat o un 
emissari diví 
que posa a pro-
va la nostra hos-
pitalitat. Voldria 
pensar en aquests 
visitants com en els 
autèntics éssers hu-
mans”. Perquè, al capda-
vall, es pregunta: “Quina altra pre-
sència humana pot ser-me més es-
tranya que, a vegades, la meva prò-
pia presència?” 

També ha volgut humanitzar la 
crítica literària. Creu que la millor 
és la que sap mostrar els seus límits, 
igual com són evidents els límits de 
les paraules –de la racionalitat– per 
explicar la música. La música “és 
aliena a la veritat i la falsedat [...] No 

és casualitat que fos Nietzsche, em-
briac de la música, qui postulés «el 
més enllà del bé i el mal», el més en-
llà de la ingenuïtat de la «veritat»”. 
I tot i que el que ens fa humans és la 
paraula, “no hi ha cap cultura o co-
munitat sense música”, la qual “pos-
seeix els homes i les dones però ells 
no la posseeixen”. La música se si-
tua més enllà de l’intel·lecte, del 
llenguatge, del meravellós do de la 
paraula: “Babel va ser el contrari 
d’una maledicció”, defensa Steiner, 
per qui “no existeix cap llengua pe-
tita, cap sintaxi primitiva” i per qui 

“la mort d’una llengua és la 
mort d’un món”. Cada 

mort d’una llengua res-
ta “esperança” en la 

humanitat. 
Poc o gens polític 

–es considera un 
“anarquista platò-
nic”–, Steiner desit-
jaria qualsevol ordre 

social “que sigui ca-
paç de reduir, per poc 

que sigui, la quantitat 
d’odi i dolor de la circums-

tància humana. I que permeti a 
l’excel·lència privacitat i espai per 
respirar”. O, dit d’una altra manera, 
que permeti la matemàtica pura, la 
música, la poesia, l’especulació filo-
sòfica. És a dir, “l’esplendor de l’inú-
til (el daimon socràtic)” que ens re-
dimeixi d’Auschwitz i de la “pesta 
bubònica del populisme capitalista”. 
Que ens salvi d’un “present futur” en 
què la saviesa i bellesa del passat 
–dels clàssics– ja no compta.!

George Steiner  
posa a prova la 
nostra humanitat
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¿Atenent la petició 
o atenent a la petició?

El títol en forma de pregunta 
d’aquest tast ens obliga a plan-
tejar-nos si les dues opcions 

són possibles i, si és així, en què es 
diferencien. I el primer que farem és 
llegir al DIEC2 l’entrada atendre. 
Ens centrarem en dues accepcions: 
la intransitiva “prestar atenció a al-
guna cosa” i la transitiva “tenir en 
compte alguna cosa”. Fent-ne cas, 
“atenent la petició” seria sinònim 
de “tenint en compte la petició”; i 
“atenent a la petició”, de “prestant 
atenció a la petició”.  

Ara bé, no és el mateix tenir en 
compte una petició que satisfer-la 
–sobretot per al que la fa–. Podem 
tenir-la en compte i no satisfer-la. 
Només el segon sentit és clarament 
una acció. El primer és, més aviat, 
un estat mental. I la transitivitat 
va més lligada a les accions que als 

estats. “Atenent la petició”, per a mi, 
equival a “satisfent la petició”. Seria 
l’atendre de “No podem atendre les 
seves peticions”, que no vol pas dir 
que no hi puguem prestar atenció 
–llavors escriuríem “atendre a”–, ni 
que no les puguem tenir en compte, 
sinó que no les podem satisfer. 

Al meu parer –i contra el que diu 
el DIEC2–, l’atendre que vol dir no-
més tenir en compte (sense satis-
fer) és intransitiu. I la millor pro-
va és que el mateix DIEC2 en fa un 
reiterat ús intransitiu. De fet, no hi 

trobem un sol “atenent el/la...” i, en 
canvi, hi trobem molts “atenent al/ 
a la...” equivalents a “tenint en 
compte el/la...” Exemples: triar vol 
dir “separar una cosa atenent a la se-
va qualitat”; en la timocràcia els 
drets dels ciutadans “són establerts 
atenent a les seves rendes”, etc. 

Però la mala redacció de l’entrada 
atendre del DIEC2 indueix els usu-
aris amb més zel normatiu a optar 
per uns “atenent el/la...” estranys i 
inadequats. En trobo exemples als 
diccionaris del Termcat, on la Terra 
és el tercer planeta del sistema solar 
“atenent la seva proximitat al Sol”. 
I n’hi ha més en els llibres d’estil de 
diversos mitjans.  

Aclarida la subtil diferència entre 
atenent i atenent a, en un altre tast 
miraré de distingir aquestes dues 
formes d’atenir-se a.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LA TRANSITIVITAT 
SOL ANAR MÉS LLIGADA 
A LES ACCIONS D’UN 
SUBJECTE QUE ALS 
SEUS ESTATS MENTALS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 1/10 
 
[ 2 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !            3/6 
 
[ 3 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !             2/3 
 
[ 4 ] La mort del comanador 
(Llibre 1) 
HARUKI MURAKAMI / Empúries 
430 pàgines i 21,90 !            5/4 
 
[ 5 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !        4/10

[ 1 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !             1/7 
 
[ 2 ] La crisi catalana 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
240 pàgines i 18 !                  4/6 
 
[ 3 ] Per tenir casa  
cal guanyar la guerra 
JOAN MARGARIT / Proa 
296 pàgines i 18,50 !            5/9 
 
[ 4 ] Estima’m quan  
menys m’ho mereixi 
JAUME FUNES / E. Catalana 
240 pàgines i 18 !               6/27 
 
[ 5 ] Abans ningú  
deia t’estimo 
ANNA FORN / Catedral 
130 pàgines i 14,90 !          2/16

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !            1/2 
 
[ 2 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !           2/9 
 
[ 3 ] Los señores del tiempo 
EVA G. SÁENZ DE URTURI 
Planeta 
448 pàgines i 19,50 !            3/5 
 
[ 4 ] La muerte del  
comendador (Libro 1) 
HARUKI MURAKAMI /  Tusquets 
476 pàgines i 21,90 !            5/4 
 
[ 5 ] Finales que merecen 
una historia 
ALBERT ESPINOSA / Grijalbo 
216 pàgines i 17,90 !             4/3

[ 1 ] Nudo España 
PABLO IGLESIAS I ENRIC JULIANA 
Arpa 
444 pàgines i 19,90 !            4/2 
 
[ 2 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !             1/8 
 
[ 3 ] Breves respuestas a 
las grandes preguntas 
STEPHEN HAWKING /  Crítica 
256 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 4 ] 21 lecciones para el 
siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI /  Debate 
400 pàgines i 17,90 !             -/1 
 
[ 5 ] La edad de  
la penumbra 
CATHERINE NIXEY / Taurus 
318 pàgines i 22,90 !       10/25


