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Ai, les biblioteques! Oasis a l’estiu (a 
Barcelona, de les que no fan va-
cances en diuen refugis climàtics), 

recers a l’hivern, sopluigs si alguna vega-
da plou. De veritat, els que en tenim una 
a prop som uns privilegiats. He de confes-
sar que fa poc he viscut un episodi 
d’aquells anguniosos amb un llibre i he 
hagut de trucar unes quantes vegades a 
diferents biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. El pitjor de tot no ha sigut la 
vergonya que he passat sinó que he hagut 
de sentir unes quantes vegades el missat-
ge: “Benvingut. En breus moments li 
atendrà un dels nostres agents”. Cada cop 
que el sentia, a la vergonya s’hi afegia ver-
gonyeta. Senyors, ja que hem de gravar 
un missatge que s’anirà repetint i repe-
tint, ¿no valdria la pena gravar-lo bé? 

D’acord, el règim del verb atendre és 
d’aquells que ens fan anar de corcoll. 
Podem dubtar si atenem algú o a algú, 
però a l’hora de substituir el comple-
ment ho tenim clar intuïtivament (o ai-
xò em pensava): l’atenem. Quina casu-
alitat que en castellà passi exactament 
el mateix: arreu sentim le atenderemos 
en breves momentos, tot i que la norma 
recomana lo, perquè igualment el com-
plement és directe. Ara bé, l’ús més ha-
bitual tira per aquí. 

I no val atribuir el canvi de l’atendrem 
a li atendrem a la presència de la a davant 
del complement. Perquè no ens fa es-
trany dir “truco a la Roser” i “la truco”. 

Sí, sí, tranquils, 
que ja sé que la 
norma diu que 
ha de ser li truco, 
però després de 
molts anys 
d’aplicar-la crec 
que només hem 
aconseguit que 
ho diguin així els 
lingüistes recon-
sagrats i els apre-

nents de català, pobres, que encara s’han 
de sentir dir que ho fan malament. ¿Per 
què la norma ha de violentar fins a 
aquest punt la intuïció més generalitza-
da? Destriem el gra de la palla, sisplau, 
decidim què val la pena defensar, perquè 
crear aquestes inseguretats en el parlant 
mitjà no pot portar res de bo. Igual que 
un bon dia descobrim estupefactes que 
hem de dir li truco al contrari del que diu 
tothom, podem pensar que dir l’aten-
drem també és cosa nostra, parlants em-
bastardits, i li atendrem és el que és cor-
recte. Sobretot quan els contestadors te-
lefònics de moltes empreses, també pú-
bliques, no ho paren de repetir.✍
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Opinió

Hi ha llibres que porten faixa 
–aquells paperets que abracen la 
coberta i que ens volen convèncer 

de comprar-los–; ma mare en solia por-
tar; les faixes serveixen per aguantar, ce-
nyir i sostenir tot el que cau i decau, per 
donar-li un atractiu fals però creïble. Deu 
ser, doncs, que la literatura i les vendes 
també estan en decadència o que convé 
fer-los marcar cintura i pits per fer els lli-
bres apetibles.  

Alguns lectors llencen les faixes, de ve-
gades, fins i tot amb certa urgència, com 
si els ofengués o els qüestionés els motius 
pels quals han comprat el llibre; n’hi ha que 
les dobleguen i les fan servir de punt; i n’hi 
deu haver que les guarden fetitxistament, 
com aquells col·leccionistes que compren 
ninotets i no els treuen mai del blíster. A 
mi, la majoria de faixes no m’agraden. 

Primer de tot perquè els textos són 
avorribles i avorridors. Les més banals i 
prescindibles són les faixes amb una o du-
es frases que s’ha empescat l’editorial, és 
a dir, frases grandiloqüents sense autoria. 
Però la cosa més habitual sol ser posar-hi 
citacions de crítics o autoritats culturals 
que actuen com a prescriptors. Tant en 
un cas com en l’altre es repeteixen fins a 
la nàusea adjectius i expressions suades 
i sempre hiperbòliques fins a un extrem 
vergonyós. Sisplau, faixistes, estem em-
bafats de qualificatius com punyent, col-
pidor, fascinant, extraordinari, promete-
dor, sorprenent, apassionant, magistral, 
increïble, inoblidable, nou. També estem 
farts de llibres que captiven, que són un 
èxit o de culte i sobretotíssim dels que no-
et-deixen-indiferent. Prou d’insultar la 
intel·ligència i la sensibilitat lingüística 
del lector potencial. A més, una frase po-
brament escrita i pensada diu ben poc del 
llibre i de l’editorial que la publica: és com 
posar-se una camisa plena de llànties i 
pretendre vendre detergents. 

Però això no és la cosa més greu. ¿D’on 
surten les frases dels prescriptors? 
Abans, algú escrivia una ressenya i ales-
hores l’editorial en seleccionava alguna 
frase punyent, fascinant i extraordinària 
per posar-la a la faixa. La frase havia sor-
tit espontàniament del seu autor. Ara la 
cosa ha canviat. Sovint els editors, abans 
que es publiqui el llibre (per tant, abans 
que ningú n’hagi pogut escriure res) de-
manen a prescriptors amb qui mantenen 
bona relació que els donin una frase de 
faixa. En anglès se’n diu blurb, paraula 
que sempre m’ha fet pensar per similitud 
tant fonètica com semàntica en burp, 
‘rot’, perquè aquestes frases no deixen de 
ser el rotet que fas mentre paeixes el lli-
bre. Els faixistes, doncs, si el llibre més 
o menys els ha agradat (o sovint encara 
que no els hagi convençut gaire: la inte-
gritat no està de moda) eructen una fra-
se (de franc, esclar) i l’editor la posa en-
cantat a la faixa colpidora, sorprenent i 
magistral. 

¿Quin problema hi ha amb aquest nou 
mecanisme? Doncs que s’ha pervertit la 
naturalesa de la frase de faixa, la qual ja 
no s’emet espontàniament, sinó a punta 
de pistola (la pistola de les simpaties i els 
favors), i així engeguem amb el màrque-
ting de la mentida.  

Posem-nos en situació. Et demanen un 
blurb, et llegeixes el llibre i no et convenç: 
et tocarà passar el tràngol de dir que no a 
l’editor o, pitjor encara, a l’autor. També 
podries evitar el destret i donar-los una fra-
se, perquè el llibre no t’ha horroritzat i de 
gairebé tots els llibres se’n pot dir alguna 
cosa bona, però ¿hauria de ser això un 
blurb? Els blurbistes professionals s’hauri-
en de fer la pregunta: ¿jo faria un comen-
tari laudatori d’aquest llibre si no me l’ha-
guessin demanat (és a dir, en tinc una ex-
cel·lent opinió espontània)? Si la resposta 
és no, potser convindria declinar de blur-
bar perquè, si no, contribueixes a engreixar 
el màrqueting de les mitges veritats. 

Una excepció lloable 
En algunes faixes no hi posen frases, sinó 
fites: els premis, els exemplars venuts i 
–seran bandarres– les edicions! ¿De què 
punyetes serveix saber que és una terce-
ra edició, si no saps de quants exemplars 
ha sigut cada tirada? Tres tirades de cinc-
cents no són motiu d’orgull ni garantia de 
res, ni permeten esgrimir l’argument de 
la seva comercialitat (sigui això bo o no). 
Se m’acut que la proliferació de faixes deu 
ser també un inconvenient per als llibre-
ters: és tan fàcil malmetre-les quan es tre-
uen els llibres de les caixes i es col·loquen! 

Però reconec que em diverteixen les 
faixes que són més agosarades, una mica 
subversives o fins i tot sarcàsticament ne-
gatives. Per exemple: recentment a Cal 
Carré hi hem vist un extraordinari “El 
primer «no és no» de la història” (La ciu-
tat de les dames, De Pizan) i a Club Edi-
tor una faixa de cinc paraules, “SÍ, ÉS EL 
TERCER VOLUM” (Tots els contes, Cata-
là). I en veig una del 1995 que deia: “La re-
vista Ajoblanco el considera «lamenta-
ble»” (Contes per a nens i nenes política-
ment correctes, Finn Garner). 

Ja que hem de suportar de conviure 
amb les faixes, posem-hi almenys una mi-
ca d’ironia i imaginació.✍
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