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“Si un viatger veiés en algu-
na illa llunyana una gent 
que té les cases envolta-

des d’armes carregades i de sentine-
lles que dia i nit hi caminen fent 
guàrdia, hauria de pensar que en 
aquesta illa hi viuen només bandits. 
¿No passa el mateix als estats euro-
peus?” És una de les nombroses ci-
tes de pensadors diversos, en aquest 
cas del teòleg alemany Bernhard 
Lichtenberg, que anota Lev Tolstoi 
al llibre Contra la guerra i la vio-
lència, publicat dins la col·lecció 
de clàssics de la pau de l’ICIP i An-
gle Editorial, amb introducció de 
José Luis Gordillo. D’aquesta cita 
de Lichtenberg fa més d’un segle. 
Però podria haver-se escrit ara da-
vant el rearmament amb reixats i 
soldats de les nostres fronteres per-
què ningú més entri a la gran illa 
–malgrat tot– de benestar europeu. 
La UE ja no salva vides, sinó que fo-
ragita vides i ho fa per la força, amb 
l’amenaça de la violència. Amb por. 

Què diria avui Tolstoi, l’autor de 
Guerra i pau? Cristià llibertari i pa-
cifista radical, era enemic del patri-
otisme, del cientifisme, de les ins-
titucions eclesials i la religiositat 
convencional, de les grans ideologi-
es salvadores i de l’estatisme. No-
més creia en una llei: la de l’amor. I 
en una màxima moral universal: 
“No facis als altres el que no vulguis 
que et facin a tu”. Referent per a 
Gandhi, la no-violència era el seu 
mandat absolut. Defensava ferma-
ment que no es podia resistir al mal 
amb el mal. Aquesta era la seva raci-

onalitat, indestriable de la seva èti-
ca i espiritualitat. Gordillo afirma 
que, malgrat el “fonament místic” 
del profeta solitari que va ser Tols-
toi, “la seva crítica pacifista i antimi-
litarista ens sembla més actual que 
totes les apologies de les «guerres 
justes» fetes per les grans tradicions 
ideològiques del segle XX curt”, o 
“segle de les matances”, com el va 
batejar Eric Hobsbawm. 

En aquesta primera antologia en 
català d’escrits pacifistes de Tolstoi 
publicada en traducció directa del 
rus a càrrec d’Arnau Barios, l’autor, 
com he dit, usa moltes cites. Per 

exemple aquesta de Frederic II de 
Prússia: “Si els meus soldats comen-
cessin a pensar, no en quedaria cap 
a l’exèrcit”. O aquesta de l’antropò-
leg francès Charles Letourneau: 
“L’instint salvatge de l’assassinat 
guerrer té unes arrels ben profun-
des en el cervell humà, ja que ha es-
tat cultivat amb cura i encoratjat 
durant milers d’anys. Està bé espe-
rar que una humanitat millor que la 
nostra sàpiga corregir algun dia 
aquest vici original; però ¿què pen-
sarà llavors d’aquesta civilització 
que diem refinada i que ens fa sen-
tir tan orgullosos? Gairebé el mateix 
que nosaltres pensem de l’antic Mè-
xic i del seu canibalisme a la vegada 
devot, guerrer i bestial”. O el que ara 
pensem, afegeixo jo, de l’esclavisme 
de la Roma clàssica o del prou re-
cent racisme europeu i americà. 

I per acabar, un Tolstoi antina-
cionalista i antipatriòtic (ell no fa 
distincions): “Sigueu d’on sigueu, 
francès, rus, polonès, anglès, irlan-
dès, alemany, txec, heu d’entendre 
que tots els vostres interessos hu-
mans autèntics, siguin els que si-
guin, rurals, industrials, comercials, 
artístics o científics, tots aquests in-
teressos, igual que els plaers i les 
alegries, no contradiuen en res els 
interessos dels altres pobles i estats, 
i que esteu units amb la gent d’altres 
pobles per la cooperació mútua, per 
l’intercanvi de serveis, per l’alegria 
d’una comunicació àmplia entre 
germans, d’un intercanvi no sola-
ment de mercaderies, sinó també 
d’idees i sentiments”.!

El pacifisme 
llibertari i religiós 
de Lev Tolstoi 
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La combinació ‘els hi’ 
a la GIEC i la GEIEC

La majoria dels parlants (dels no 
valencians) no diem “Els la do-
naré (la cartera, als teus ger-

mans)” sinó “Els hi donaré”, i també 
diem els hi quan en l’ús formal (i en 
l’informal valencià) cal dir i escriure 
els la, els els, els les o els ho. La posi-
ció de la GIEC i la GEIEC –plena-
ment coincident– és considerar que 
“no és adequat en el registre formal” 
(sí que ho seria en l’informal) aquest 
ús espontani de la majoria dels par-
lants. No cal dir que aquesta exclusió 
no té res a veure amb la interferència. 
Posats a buscar paral·lelismes són 
més paral·leles al castellà les “formes 
formals”. Té a veure amb un logicis-
me que no pot acceptar que la for-
ma comodí utilitzada per la majoria 
de catalans sigui l’adequada per a 
una llengua seriosa. ¿Genera algun 
problema lingüístic aquest els hi? 

És obvi que no. ¿En genera obligar els 
parlants a dir i escriure els el, els la, 
els els, els les o els ho en frases on 
sempre diuen els hi? És evident que sí. 
En genera tants que, en la pràctica, és 
insòlit que fins i tot els no valencians 
més cultes i conscienciats facin un 
ús coherent d’aquestes formes en un 
registre formal. A l’escola potser 
s’aprenen, però que s’aprenguin en la 
teoria no vol dir en absolut que se’n 
faci un ús conseqüent en la pràctica. 
Són formes que només fan que siguin 
més difícils els exàmens de català.  

Doncs bé, aquest els hi comodí que 
la GIEC i la GEIEC (relegant-lo a lletra 
petita) expulsen de l’ús formal és per 
al llibre d’estil de la CCMA, l’Ésadir, 
la forma recomanada en tots els con-
textos. És a dir, els lingüistes de TV3 
i Catalunya Ràdio recomanen que en 
tots els registres –incloent-hi, esclar, 
el formal d’un informatiu– no es digui 
els el, els la, els els, els les o els ho sinó 
sempre i únicament els hi. L’esforç 
que estalviem als professionals de la 
llengua dels mitjans públics, l’exigim, 
en teoria, a alumnes immigrants i 
pot ser un obstacle professional per 
als metges o els docents de prestigi. 
¿Que ens hem begut l’enteniment? 
Si volguéssim fer del català una nosa 
irritant no ho podríem fer millor. Tot 
apunta que les gramàtiques Essenci-
al i Bàsica simplifiquen replegant-se 
sobre la norma més complexa.!
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L’ESFORÇ QUE 
ESTALVIEM ALS 
PROFESSIONALS DE LA 
LLENGUA L’EXIGIM ALS 
ALUMNES IMMIGRANTS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La mort del  
comanador. Volum 2 
HHARUKI MURAKAMI / Empúries 
432 pàgines i 21,90 !            1/2 
 
[ 2 ] A l’amic escocès 
MARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                    -/1 
 
[ 3 ]  Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ  
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            2/3 
 
[ 4 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          5/49 
 
[ 5 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
A. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !        4/10

[ 1 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !            6/2 
 
[ 2 ] Oriol Junqueras. Fins 
que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           2/13 
 
[ 3 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                 1/11 
 
[ 4 ] Córrer i viure 
EMELIE FORSBERG 
Columna 
200 pàgines i 21,90 !         10/2 
 
[ 5 ]  Jo acuso. La defensa  
en judicis polítics 
BENET SALELLAS / Pagès 
108 pàgines i 13 !                   3/8

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Carvalho: problemas 
de identidad 
CARLOS ZANÓN / Planeta 
352 pàgines i 20 !                  1/2 
 
[ 2 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            2/3 
 
[ 3 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                4/17 
 
[ 4 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !         5/13  
 
[ 5 ] La muerte  
del comendador (Libro 2) 
HARUKI MURAKAMI / Tusquets 
496 pàgines i 21,90 !            3/2

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/16 
 
[ 2 ] Pensamiento monóga-
mo, terror poliamoroso 
BRIGITTE VASALLO / La Oveja Roja 
220 pàgines i 17 !                2/10 
 
[ 3 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !          3/11 
 
[ 4 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 
224 pàgines i 10,95 !           -/71 
 
[ 5 ] El río de la conciencia 
OLIVER SACKS 
Anagrama 
232 pàgines i 17,95 !            4/2


