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Quant temps fa que Rússia no 
se’n surt? Hi ha com un aire de 
fatalisme que acompanya la 

història del país. Com si la decadèn-
cia fos un tret permanent, un llegat 
irreprimible deixat per l’aristocrà-
cia del final del tsarisme, una marca 
inesborrable. La revolució comu-
nista no se’n va desempallegar: avi-
at va caure en els mateixos tics 
d’impotència, en els aires de gran-
desa d’una elit incapaç, en la borrat-
xera de poder, en els excessos. En la 
por i l’odi. Acció i reacció. La con-
trarevolució putinista és captiva del 
mateix destí tràgic. 

Aquesta idea, no sé si massa lite-
rària, m’ha vingut al cap amb la lec-
tura d’una novel·la breu, subtil i de-
liciosa, El braçalet de granats, 
d’Aleksandr Kuprín, publicada per 
Viena amb traducció de Laia Pera-
les Galán. No és un llibre sobre his-
tòria ni un retrat general de la soci-
etat russa. És un flaix de la vida re-
galada de la princesa Vera Nikolài-
evna Xeina, casada amb un noble 
que amb prou feines pot arribar a fi-
nal de mes però que no per això dei-
xa de viure per sobre de les seves 
possibilitats. Si has nascut per ser 
ric, no pots fer altrament, no? La 
Vera, bella, senzilla i freda, té aque-
lla amabilitat condescendent i un 
punt altiva pròpia d’una tsarina.  

La Vera té un admirador secret i 
anònim que li escriu cartes. ¿Pot 
existir un amor així, tan abnegat i 
pur? En realitat, aquesta és la pre-
gunta sense resposta que fa bategar 
el llibre, que remou la Vera; la seva 

germana Anna; l’afable general 
Anósov, amic de la família; els ma-
rits d’elles, que són poca cosa... Tots 
ens ho hem demanat en algun mo-
ment de la nostra vida més enllà de 
l’adolescència i primera joventut, 
oi? Potser el problema de Rússia és 
que, malgrat la retòrica idealista, fa 
temps que va deixar de creure en 
l’amor, en l’ideal, i no ha sabut sos-
treure’s al placebo del desig vanitós 
i verinós de grandesa. O això o dei-
xar-se anar pel pendent de la degra-
dació. De fet, aquest és el cas de Ku-
prín (1870-1938), el típic autor rus 
de la seva època. Com d’altres, va 
abandonar la carrera militar per de-
dicar-se a la literatura, i amb la re-
volució es va exiliar a París, on va 
caure en l’alcoholisme.  

Kuprín només acaba creient en 
les dones. L’Anósov hi ha un mo-
ment que fa una predicció. Exhorta 
a la Vera: “Recorda bé el que et dic, 
d’aquí a trenta anys les dones tin-
dran un poder sense precedents al 
món. Es vestiran com les deesses de 
l’Índia. Ens trepitjaran com si fós-
sim esclaus menyspreables. Els seus 
capritxos i extravagàncies es con-
vertiran en lleis doloroses que cal-
drà seguir. I tot això perquè durant 
generacions senceres no hem sabut 
admirar i venerar l’amor com calia. 
Serà la seva venjança. Ja saps què 
diu la llei: la força de l’acció és igual 
que la força de la reacció”. En efec-
te, aquesta ha estat la tràgica llei de 
la decadència russa, acció i reacció. 
No és, esclar, la llei de l’amor.!
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de les dones
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“¿A nivell de llengua 
està ben escrit, això?”

La locució a nivell de és un vell 
enemic dels professionals de  
la llengua. Ens arriba del fran-

cès a través del castellà i en totes tres 
llengües està mal vista. S’abusa del 
seu significat, ampliant-lo, i s’abu-
sa del seu ús, reiterant-lo fins a fer-
ne un clixé empobridor i fatigant. 
En parlo avui perquè en els últims 
canvis al DIEC2 (maig del 2020) s’ha 
inclòs dins l’entrada nivell donant-li 
un sentit merament espacial: “Al 
mateix grau d’elevació que. Les ter-
res que es troben a nivell del mar són 
més humides”. L’implícit és, doncs, 
que els sentits no espacials serien 
poc genuïns i val més evitar-los.  

Passa, però, que arribar a sentits 
figurats partint dels espacials és un 
fenomen lingüístic universal. La por 
a l’abús no ens hauria de dur a pro-
hibir l’ús i tallar les ales a recursos 

expressius. És el que defensa, des de 
fa anys, Josep Ruaix, que al seu Dic-
cionari auxiliar considera que és una 
locució que s’ha d’admetre (sense 
abusar-ne) perquè està ben formada 
i és necessària estilísticament. 

Tampoc li tanca la porta la GIEC, 
que (p. 775-776) després de definir-
la com el DIEC2 especifica, amb lle-
tra petita, que “s’utilitza col·loquial-
ment amb valors figurats per als 
quals disposem d’expressions més 
precises i adequades” com ara pel 
que fa, des d’un punt de vista, etc. 

Com Ruaix, jo no seria taxatiu en 
la condemna de l’ús figurat. És més 
adequat “Una reunió a nivell de mi-
nistres” que “Una reunió a nivell 
d’amics”. En el primer cas hi ha im-
plícita una jerarquia associable a la 
idea d’altura que no hi és en el segon. 

De vegades a nivell de és un tic o 
una crossa prescindible. Podem dir, 
per exemple, “Una reunió d’amics 
(o entre amics)” o convertir “A ni-
vell universitari hi ha malestar” en 
“A les universitats hi ha malestar”. 

Evitem, per tant, la substitució 
automàtica per en l’àmbit de. Si era 
abusiu a nivell de, pot continuar 
sent abusiva la segona locució. La 
millora estilística demana sovint 
esforçar-se en dir-ho amb menys 
paraules. Seria el cas del títol 
d’aquest tast, en què “a nivell de 
llengua” simplement sobra.!

ALBERT PLA 
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UN TAST  
DE CATALÀ

LA POR A L’ABÚS 
NO ENS HAURIA DE 
DUR A PROHIBIR L’ÚS 
I TALLAR LES ALES A 
RECURSOS EXPRESSIUS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’enigma de l’habitació 
622 
JJOËL DICKER  / La Campana 
672 pàgines i 22,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IRENE SOLÀ  / Anagrama 
168 pàgines i 16,90 !          2/58 
 
[ 3 ] Boulder 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 !          3/15 
 
[ 4 ] Seguiré els  
teus passos 
CARE SANTOS / Columna 
512 pàgines i 20,90 !            5/2 
 
[ 5 ] Gent normal 
SALLY ROONEY 
Periscopi 
298 pàgines i 19,90 !         4/37

[ 1 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !          1/14 
 
[ 2 ] Una forta abraçada 
SANDRO ROSELL 
Rosa dels Vents 
304 pàgines i 18,90 !            2/3 
 
[ 3 ] Parlant amb tu  
d’amor i llibertat 
ORIOL JUNQUERAS / Ara Llibres 
500 pàgines i 20,90 !         3/15 
 
[ 4 ] Dones valentes 
TXELL FEIXAS TORRAS 
Ara Llibres 
150 pàgines i 17,50 !          3/16 
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 
608 pàgines i 19,90 !       -/209

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El enigma de la  
habitación 622 
JOËL DICKER / Alfaguara 
624 pàgines i 22,90 !            1/2 
 
[ 2 ] La nena 
CARMEN MOLA 
Alfaguara 
360 pàgines i 19,90 !            2/4 
 
[ 3 ] A corazón abierto 
ELVIRA LINDO 
Seix Barral 
352 pàgines i 20,90 !         5/15 
 
[ 4 ] La madre de 
Frankenstein  
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !        3/20 
 
[ 5 ] La chica de nieve 
JAVIER CASTILLO 
Suma de letras 
450 pàgines i 18,90 !         8/14

[ 1 ] A propósito de nada 
WOODY ALLEN 
Alianza 
440 pàgines i 19,50 !            1/4 
 
[ 2 ] Cuaderno Blackie 
DIVERSOS AUTORS 
Blackie Books 
96 pàgines i 12,90 !                -/1 
 
[ 3 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         2/27 
 
[ 4] Suite italiana 
JAVIER REVERTE  
Plaza & Janés 
256 pàgines i 20,90             -/18 
 
[ 5 ] Mata a tus ídolos 
TONI GARCIA  
Catedral 
224 pàgines i 19,00 !            6/3


