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El lector literari ha desapare-
gut? S’ho pregunta Suso de To-
ro en l’assaig La literatura, des 

de dins (Gregal), traduït per Andratx 
Badia. Addictes al mòbil, hipercon-
nectats, correm el perill de perdre el 
temps de silenci, de llibertat interi-
or, i amb ell el plaer de la lectura lite-
rària, que demana aïllament i sole-
dat. I això que li cal al lector per lle-
gir, també és així per a l’autor si vol 
escriure de debò.  

Suso de Toro adverteix que l’es-
criptor, assetjat pel món online i pel 
seu propi personatge públic, tampoc 
ho té fàcil. Hi va haver una època en 
què “un podia ser famós i anònim”. “O 
així m’ho semblava a mi”, diu Suso de 
Toro. El perill és que “la fama, cerca-
da inicialment per a l’obra, quan pas-
sa a ser de l’autor, transformat en per-
sonatge, és una afecció greu. La fama 
significa una vida de patiment”. Vist 
així, Sant Jordi l’hauríem de declarar 
no tant Dia del Llibre com Dia del Pa-
timent. Però hi ha patiment i pati-
ment, oi? I què seria al capdavall la vi-
da sense patiment? Com sabríem lla-
vors què és el gaudi? 

Sigui com sigui, l’endemà de Sant 
Jordi caldrà tornar a trobar la mane-
ra de llegir i escriure. Com i on es pot 
trobar aquest temps de silenci? 
Doncs amb força de voluntat, disci-
plina, melancolia, ambició... Demana 
també un espai, una habitació amb la 
porta tancada (paradoxalment “per 
aïllar-te sobretot de la gent més pro-
pera i estimada”). O un espai de civis-
me: “Les biblioteques són un lloc únic 
en la nostra cultura del soroll i l’inci-

visme [...], guarden un caliu del que 
foren els temples, són espais gairebé 
sagrats en un món profà, i aquells mo-
ments que passem en una biblioteca 
ens fan millors, més pausats, restau-
ren en nosaltres la calma i l’equilibri. 
Les bibliotecàries i els bibliotecaris 
segurament no saben fins a quin punt 
guarden una cosa més valuosa que els 
llibres mateixos, guarden un espai de 
civilitat únic”. 

Tot això, la desconnexió, el silen-
ci, les biblioteques, les portes tanca-
des... Tot això és per donar vida a la li-
teratura, que segons Suso de Toro és 
essencialment la suma infinita 
d’imaginació i memòria. I més coses: 
“La literatura és un truc dels humans 
per a enredar i pretendre manipular 
el temps”. “La literatura no és una ci-
ència [...], afirma l’obscuritat. I sense 
ser ciència i sent fantasmagoria, és 
un camí de coneixement”. 

I qui són i com són els que fan li-
teratura? Vet aquí l’autoretrat que, 
sense voler, ens serveix Suso de To-
ro: “Cervantes era com qualsevol ar-
tista, algú que viu dins d’una tribu i al 
mateix temps n’és perifèric”. Els es-
criptors “s’alimenten de les vides i de 
les obres dels altres per crear la seva 
pròpia”, l’escriptor és algú “que sem-
pre està a l’aguait” i que “ha de ser 
omnívor”. “Hi ha persones que no 
gaudeixen de la vida tal com és i pre-
tenen canviar-la, es fan revoluciona-
ris. L’escriptor és algú que tampoc no 
s’adapta bé a la vida tal com és, tan-
mateix no pretén canviar-la, sinó que 
en fuig a través de la imaginació”. Els 
autors “són persones normals, amb 
freqüència vulgars [...]. Sovint el mi-
llor d’un autor és en la seva obra”. 
“Una característica necessària per 
ser escriptor és tenir consciència 
aguda, des de petit, de la teva singu-
laritat”. “L’escriptor es mou entre 
l’arrogància i la inseguretat”. És un 
“estrany” i un “impertinent”. “El 
destí de l’obra d’un escriptor i la seva 
sort com a autor van unides a la sort 
de la seva llengua”.!
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“El Barça en fa prou 
jugant a mig gas”

Fer prou i tenir prou semblen 
expressions sinònimes. Això 
explica que els mitjans –so-

bretot les pàgines d’esports– vagin 
plens de titulars del tipus “X en fa 
prou amb Y / fent Y (per aconseguir 
Z)”: “L’Atlètic en fa prou amb un pe-
nal (per guanyar)”. Són titulars en 
què haver escrit “X en té prou...” 
hauria dit el mateix i, a més, ho hau-
ria dit bé.  

Els que fan aquest ús de fer prou 
canvien tenir per fer –que potser els 
sembla més nostrat– sense tenir en 
compte el canvi sintàctic (de règim 
verbal) que això comporta. Per des-
gràcia, gairebé cap diccionari n’in-
forma. El Ginebra-Montserrat es li-
mita als verbs lèxics, i fer prou és 
una locució verbal. Però, per sort, el 
Diccionari de sinònims de frases fe-
tes de Maria T. Espinal sí que entra 

fer prou acompanyat d’un exemple 
molt valuós: “Hem fet prou amb els 
diners que ens vas deixar”.  

Si en aquesta frase canviem fer 
per tenir ens veiem obligats a afegir-
hi un pronom en: “N’hem tingut 
prou amb els diners que ens vas dei-
xar”. D’exemples n’hi ha un munt: 
“Amb 20 euros faré prou” però 
“Amb 20 euros en tindré prou”. El 
sentit de tenir, a diferència del de 
fer, és inseparable de la idea de 
quantitat, i és aquesta idea la que 
exigeix el pronom en.  

Doncs jo –em replica un lector– 
sempre diria “Amb 20 euros en faré 
prou”. Tu i molts més. La meva im-
pressió és que es tracta d’una ultra-
correcció induïda per mimetisme. 
Me’n vaig als clàssics: “Me sembla 
que ja farem prou si enllestim un 
full cada més”, avisa el realista Fabra; 
“Si salvem la llibertat de l’esperit i 
l’expressió nacional de la cultura, ja 
farem prou”, sentencia un profètic 
Rovira i Virgili; “Els pobres no ens 
podem pas fer gaires il·lusions. Ja 
fem prou amb el qui dia passa any 
empeny...”, es resigna Josep Pla. 

En tot cas, en titulars esportius jo 
optaria per tenir-ne prou. “L’Atlètic 
fa prou amb un penal” diria que no té 
el grau d’objectivitat propi de la in-
formació. És un d’aquells usos de fer 
com a verb comodí que ens situa en 
el terreny del registre col·loquial.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

EL SENTIT DE ‘TENIR’, 
A DIFERÈNCIA DEL DE 
‘FER’, COMPORTA LA 
IDEA DE QUANTITAT 
I DEMANA UN ‘EN’

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !              1/5 
 
[ 2 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 
256 pàgines, 20 !                   5/7 
 
[ 3 ] Origen 
DAN BROWN 
Columna 
608 pàgines, 22,50 !           -/26 
 
[ 4 ] La bruixa 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 
762 pàgines, 22,90 !             8/6 
 
[ 5 ] Venjaré la teva mort 
CARME RIERA 
Edicions 62 
256 pàgines, 18,90 !              -/2

[ 1 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 !            2/8    
 
[ 2 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           3/16  
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
204 pàgines, 22,95 !             1/7  
  
[ 4 ] Economia en colors 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
312 pàgines, 16,90 !              5/5   
 
[ 5 ] Nou homenatge a 
Catalunya 
VICENT PARTAL Ara Llibres 
254 pàgines, 18,50 !             6/4  

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          2/82 
 
[ 2 ] La bruja 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
680 pàgines, 24 !                   3/5 
 
[ 3 ] Los pacientes  
del doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 
680 pàgines, 24 !                 -/30 
 
[ 4 ] Las hijas del agua 
SANDRA BARNEDA 
Suma de Letras 
552 pàgines, 19,90 !             5/3 
 
[ 5 ] La villa de las telas 
ANNE JACOBS 
Plaza & Janés 
624 pàgines, 19,90 !           8/12

[ 1 ] España quedó atrás 
RAMÓN COTARELO 
Now Books 
250 pàgines, 18,90 !              -/2 
 
[ 2 ] Las almas de Brandon 
CÉSAR B. NDJOCU DAVIES 
Espasa Calpe 
256 pàgines, 12,90 !              -/2    
  
[ 3 ] Los entresijos  
del ‘procés’ 
ORIOL MARCH Catarata 
224 pàgines, 18 !                     -/4    
 
[ 4 ] Sobrenatural 
JOE DISPENZA 
Ediciones Urano 
408 pàgines, 17 !                     -/3  
 
[ 5 ] Tiempo de tormentas 
BORIS IZAGUIRRE 
Planeta 
448 pàgines, 21,90 !              -/3   


