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No als diners,
sí a les lletres

L

eon Battista Alberti (Gènova,
1404 - Roma, 1472) és un prototip d’humanista del Renaixement. Conegut sobretot com
a arquitecte, també va ser matemàtic, lingüista, escriptor...
Entre els seus títols hi ha Els
avantatges i els desavantatges de les lletres, ara en català per primer cop a Adesiara en traducció d’Alejandro Coroleu. “El plaer
dels homes de lletres [per
cert, la seva misogínia és
notable] és de tal mena que,
encara amb més motiu, el
pots anomenar dolor més que
no pas plaer: estar sempre assegut, llegir contínuament, meditar sovint, estar en perpètua solitud, privar-se permanentment de la
festa i la diversió”. I més endavant:
“No dorm, no menja, no descansa,
no experimenta cap plaer amb plenitud. [...] Mai o gairebé mai no gaudeix del repòs del cos o de l’ànima”.
O, encara, “la salut dels amants de
les lletres és feble; la seva vida, fràgil, i la seva edat, molt breu”.
Sap de què parla. I ho vol deixar
clar. Com també vol remarcar el
divorci entre la passió per les lletres i el diner. “Allò que s’obté amb
les bones lletres –la modèstia, la
magnanimitat, la virtut i la saviesa– impedeix que l’ànima lliure,
dedicada amb esperança i afany a
coses importants, es deixi enredar
pels guanys i per les qüestions trivials”. O sigui, que no toca gaire
moneda. Els estudiosos “obtenen

UN TAST
DE CATALÀ
ALBERT PLA
NUALART

A

parentment, la paraula castellana vez i la catalana vegada tenen el mateix sentit.
Cada vez, per exemple, equival a cada vegada. En l’exemple precedent
vez i vegada signifiquen “cada cas
d’acompliment d’una acció o d’un
esdeveniment”. Però vez, a diferència de vegada, també significa torn
o tanda. Els catalans, quan anem a
comprar i hi ha cua a la botiga, diem
“Qui és l’últim?” A Madrid diuen
“¿Quién da la vez?”
El doble sentit de vez origina dues locucions: a la vez i a su vez. La
primera equival a al mateix temps,
simultàniament; i la segona, a per la
seva banda. Però de vegades la primera s’utilitza, erròniament, en lloc
de la segona: “Me lo dijo X, quien, a
la vez, lo oyó de Y”. Caldria haver escrit “...quien, a su vez, lo oyó de Y”,
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L.B. ALBERTI: “EL
PLAER DELS HOMES DE
LLETRES ÉS DE TAL
MENA QUE EL POTS
ANOMENAR DOLOR”
uns beneficis mínims i, en canvi,
durant tota la seva vida dilapiden
els diners [diu que es gasten molt
en llibres], així que és lògic que siguin pobres”. No descarta que algun es pugui fer ric sense trair els
seus principis i costums, però és
l’excepció. “No hi ha cap art o disciplina amb què sigui més difícil
enriquir-se que amb les lletres”.

És més: “Convé considerar com a
molt estúpid aquell que s’ha dedicat a l’estudi de les lletres amb
l’esperança d’enriquir-se”.
Tot això ho escriu fa més de
500 anys, abans de la impremta. I bé: sumat i restat,
tampoc és que hagin canviat tant les coses, oi? Sí, esclar, existeixen els bestsellers i hi ha catedràtics a les
universitats, però la gran
majoria de poetes, historiadors, filòlegs, filòsofs i altres espècimens de lletraferits hi deixen la salut a canvi de res, de quasi res materialment parlant. Amb el temps,
alguns aconsegueixen honors i
prestigi, sobretot un cop morts. I
n’hi ha que cauen en la temptació
dels càrrecs: “Les obligacions públiques tenen els següents desavantatges: distreuen l’ànim dels estudis,
l’empenyen vers l’angoixa i l’enveja, l’exposen a les enemistats i els
perills, causen preocupacions, fatigues i dificultats molt amargues”,
ens adverteix Alberti.
I ja està. Per la resta, essencialment, les lletres i l’estudi es mantenen com un esforç solitari i precari. Per això l’eco del consell d’aquest
savi renaixentista segueix ressonant avui amb tota la seva veritat:
“Treu-te del cap, per tant, la cobdícia, despulla la teva ànima de l’esperança de grandesa, defuig les obres
esclaves de les riqueses, de la fama
fugaç i de l’elogi corrupte”. “Nosaltres només aspirem a la saviesa”.✒

‘A la vez’ i ‘a su vez’,
‘a la vegada’ i ‘al seu torn’
perquè és evident que X no ho va dir
i sentir al mateix temps.
Aquest error –força habitual en
castellà– té un paral·lel en la nostra
llengua. En posaré dos exemples:
(1) “La seva mare l’hi va ensenyar a
ella, i ella, a la vegada, l’hi va ensenyar
a la seva filla” i (2) “Va ser consagrat
pel bisbe X, qui, a la vegada, va ser
ordenat pel cardenal Z”. Resulta evident que no parlem d’accions simultànies sinó consecutives. En l’exemple (2), a més, el calc també afecta la
forma del relatiu. En català norma-

QUAN HI HA CUA EN
UNA BOTIGA DIEM
“QUI ÉS L’ÚLTIM?”
A MADRID DIUEN
“QUIÉN DA LA VEZ?”

tiu, el pronom relatiu en funció de
subjecte només pot ser que.
I no ens podem limitar a escriure
a la seva vegada, perquè, com ja hem
dit, vegada no té el sentit de torn que
té vez. En aquests casos, cal escriure al seu torn, una locució que varia
en funció de la persona verbal: al
meu torn, al teu torn, etc. La versió
correcta de (2) seria: “Va ser consagrat pel bisbe X, que, al seu torn, va
ser ordenat pel cardenal Z”.
La locució al seu torn té un doble
significat. Pot voler dir “per ordre
successiu i alternat” –com a la frase “Cadascú al seu torn”– o bé “per
la seva part, separat de la resta”
–com en els exemples precedents–.
El DIEC2 només recull la primera
accepció i seria bo que, imitant el
GDLC, el D62 i altres diccionaris,
també recollís la segona.✒

[ 1 ] L’art de portar

[ 1 ] Escrits de presó

gavardina

JOAQUIM FORN

SERGI PÀMIES / Quaderns Crema

1/8

146 pàgines i 14 €

Enciclopèdia Catalana
336 pàgines i 19,50 €

1/5

[ 2 ] Aprendre a parlar

[ 2 ] Abans ningú deia

amb les plantes
MARTA ORRIOLS / Periscopi
250 pàgines i 17,50 €
2/4

VV.AA. Catedral

[ 3 ] La mort del comanador

[ 3 ] Finals que mereixen

t’estimo
160 pàgines i 14,90 €

8/14

(Llibre 1)

una història

HARUKI MURAKAMI / Empúries

ALBERT ESPINOSA / Rosa dels V.

430 pàgines i 21,90 €

3/2

-/1

216 pàgines i 17,90 €

[ 4 ] El cel no és

[ 4 ] La crisi catalana

per a tothom
MARTA ROJALS / Anagrama
600 pàgines i 22,90 €
4/8

CARLES PUIGDEMONT

[ 5 ] Els coloms de la

[ 5 ] Per tenir casa
cal guanyar la guerra
JOAN MARGARIT / Proa
296 pàgines i 18,50 €
4/7

Boqueria
J. BASTÉ I M. ARTIGAU Rosa dels V.

320 pàgines i 18,90 €

6/6

La Campana
240 pàgines i 18 €

2/4
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FICCIÓ

[ 1 ] Los señores del tiempo [ 1 ] El naufragio
EVA G. SÁENZ DE URTURI

LOLA GARCÍA

Planeta
448 pàgines i 19,50 €

Península
232 pàgines i 17,90 €

1/3

[ 2 ] El rey recibe

1/6

[ 2 ] Finales que merecen

EDUARDO MENDOZA

una historia

Seix Barral
368 pàgines i 20,50 €

ALBERT ESPINOSA / Grijalbo

2/7

216 pàgines i 17,90 €

[ 3 ] La muerte del
comendador (Libro 1)
HARUKI MURAKAMI / Tusquets
476 pàgines i 21,90 €
3/2

[ 3 ] 21 lecciones

[ 4 ] Sabotaje

[ 4 ] Sapiens

ARTURO PÉREZ-REVERTE

YUVAL NOAH HARARI

Alfaguara
376 pàgines i 20,90 €

4/4

-/1

para el siglo XXI
YUVAL NOAH HARARI / Debate

400 pàgines i 21,90 €

Debate
490 pàgines i 23,90 €

2/8

3/160

[ 5 ] La desaparición de

[ 5 ] Monstruas y centauras

Stephanie Mailer
JOEL DICKER Alfaguara
656 pàgines i 22,90 €

MARTA SANZ

7/18

Anagrama
131 pàgines i 8,90 €

-/2
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