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El Japó és un dels països on es 
publiquen més novel·les poli-
cíaques. Hi ha una llarga tradi-

ció. El 1936 es va publicar el primer 
títol d’una sèrie juvenil de gran èxit, 
La colla de detectius adolescents, de 
Ranpo Edogawa (1894-1965), que 
tenia com un dels seus protagonis-
tes el detectiu privat Kogoro 
Akechi. Se’n van publicar 38 títols, 
amb unes vendes globals superiors 
als 16 milions d’exemplars. La sèrie 
japonesa de dibuixos animats De-
tectiu Conan ret homenatge a 
aquests llibres de Ranpo Edogawa i, 
en concret, al detectiu Akechi.  

Ranpo Edogawa el tenim ara per 
primer cop en català amb L’home 
butaca, dins la col·lecció de literatu-
ra japonesa de l’editorial Lapislàt-
zuli, dirigida pel catalanòfil Ko Ta-
zawa, que també en firma la traduc-
ció juntament amb Joaquim Pijoan. 
Entre altres títols, Tazawa ha tradu-
ït al japonès el Tirant lo Blanc, una 
feina a la qual va dedicar gairebé deu 
anys de la seva vida. Ha rebut el Pre-
mi Internacional Ramon Llull i és 
soci d’honor de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana. 

Aquesta nova aportació de Taza-
wa, en aquest cas traduint del japo-
nès al català, inclou en un sol volum 
tres títols representatius de dos 
dels tres tipus de literatura caracte-
rístics d’Edogawa: novel·les policí-
aques (El passejant de les golfes, on 
també apareix el detectiu Akechi), 
novel·les estrafolàries amb tocs 
d’horror i fantasia (L’home butaca i 
L’home que viatja amb un quadre de 

mig relleu) i novel·les policíaques 
per a adolescents.  

Ko Tazawa fa constar en la intro-
ducció que alguns textos d’Edoga-
wa li recorden molt “les obres de 
Pere Calders”, cosa gens estranya si 
es té en compte que Calders va es-
tar fortament influït per Edgar 
Allan Poe, que al seu torn també va 
exercir un fort influx en Edogawa, 
qui, per cert, dona nom al premi li-

terari més prestigiós del Japó del 
gènere negre.  

Dels tres textos del volum d’Edo-
gawa, el més original és sens dubte 
L’home butaca, la truculenta histò-
ria d’un home desfigurat i extrema-
dament lleig, fins al punt que mai 
s’ha atrevit a mirar a la cara cap do-
na, uns éssers que considera alhora 
sagrats i temibles. Aquest pobre ho-
me acomplexat, des de la seva sole-
dat, es dedica a fabricar butaques 
luxoses, d’altíssima qualitat. És un 
artesà molt apreciat, fins que un dia 
desapareix. Val la pena entrar en 
aquest món literari criminal i fan-
tàstic d’Edogawa de la mà de 
l’atracció-repulsió cap a aquest 
enigmàtic creador de butaques.!
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L’ús del pronom ‘en’ amb 
quantitatius postverbals (2)

“Abans érem pocs i ara som 
molts més”, deien els in-
dependentistes, però ca-

da cop sento més “Abans érem pocs 
i ara en som molts més”. A Google hi 
trobo 1.300.000 “ja en som X”. Entre 
d’altres, missatges d’Òmnium. Per 
aquest camí, igual com preguntem 
“Quants n’hi ha?”, acabarem pre-
guntant “Quants en sou?” i contes-
tant “En som pocs”. ¿Cal aquest en? 
Diria que no cal i que prescindir-ne 
és –o era– l’opció més natural i genu-
ïna per a la majoria de parlants. 

A la pàgina 1996 de la Gramàtica 
del català contemporani, el professor 
Joan-Rafael Ramos ens diu que “els 
quantificadors també poden actuar 
com a atributs del verb ser”, com a les 
frases “Encara que siguin molts, no 
tinguis por”, “Els jugadors són onze”, 
“No sabia que eren tants”. I, tot se-

guit, en lletra petita, remarca que en 
alguns parlars valencians i de l’Em-
pordà “no és gens estrany que la pre-
sència d’un quantificador atributiu 
comporti l’aparició del clític en”, com 
a “Hui en som pocs” o “En són dos”. 

També apareix en algun gir idio-
màtic d’algun dialecte. A la meva so-
gra (del Baix Camp) si li dius “Avui 
tinc molta son” et pot contestar “Ja en 
som dos!” i no pas “Ja som dos!”, que 
és el que diem (o dèiem) la majoria. És 
una fossilització semblant a la de “ma 
mare” per “la meva mare” i podria ser 

una romanalla de l’arcaic ús emfàtic 
que trobem a “Si n’eren tres tambors”. 

Aquest en és (o era), doncs, un ús 
dialectal i marcat –no pas general i 
estàndard–. Però la pèrdua d’intuï-
ció sintàctica l’està convertint, per 
ultracorrecció, en un apèndix lexica-
litzat de les frases amb quantitatius 
postverbals, de manera semblant a 
com apareix sempre amb haver-hi 
en alguns parlars valencians (“No 
n’hi ha ningú”, “N’hi ha dos llibres”). 

És un ús empobridor i agramati-
cal. Un verb copulatiu es limita a 
unir un subjecte a un predicat. Si dic 
“En tinc dos” l’element elidit que 
representa en forma part del predi-
cat verbal, com a “Tinc dos llibres”. 
Però si dic “Són dos”, l’element eli-
dit és el subjecte, com a “Ells són 
dos”, i per tant no pot ser mai pro-
nominalitzat per en.!
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PER AQUEST CAMÍ, 
IGUAL COM DIEM 
“N’HI HA DEU”, 
ACABAREM DIENT 
“EN SÓN DEU”

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                1/24 
 
[ 2 ] Gina 
MARIA CLIMENT   
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !          6/13 
 
[ 3 ] Gent normal 
SALLY ROONEY 
Edicions del Periscopi 
304 pàgines i 19,90 !          4/15 
 
[ 4 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/36 
 
[ 5 ] Cos 
OLGA TOKARCZUK 
Rata 
480 pàgines i 20,90 !           -/12

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !          1/12 
 
[ 2 ] Des del banc  
dels acusats 
RAÜL ROMEVA / Ara Llibres 
168 pàgines i 16,50 !           5/13 
 
[ 3 ] Persistim 
GEMMA AGUILERA I JORDI TURULL 
Columna 
256 pàgines i 15,90 !             8/8 
 
[ 4 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
96 pàgines i 9,50 !              3/28 
 
[ 5 ] La vida amarga  
de les flors 
P. MILLET I J. PANYELLA / Angle 
380 pàgines i 19,90 !          4/12

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !          1/10  
 
[ 2 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !         4/58  
 
[ 3 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !         2/15  
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                7/67  
 
[ 5 ] El negociado  
del yin y el yang 
EDUARDO MENDOZA / Seix Barral 
376 pàgines i 20,90 !          8/11 

[ 1 ] Cocina día a día 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
768 pàgines i 24,95 !          1/10 
 
[ 2 ] Club de lectura de 
David Bowie 
JOHN O’CONNELL / Blackie Books 
288 pàgines i 19,90 !              4/8 
 
[ 3 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !               -/6 
 
[ 4 ] Un pueblo traicionado 
PAUL PRESTON 
Debate 
768 pàgines i 27,90 !       7/12   
 
[ 5 ] Kakebo blackie books 
DIVERSOS AUTORS 
Blackie Books 
224 pàgines i 17,90 !       9/18


