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Sembla que el doblatge i la subtitu-
lació de productes audiovisuals 
en català va vent en popa i ens 

n’hem de felicitar. Enhorabona! Fins 
aquí el cofoisme de la columna (no sé si 
heu vist que es titula Cagada l’hemus: 
què esperàveu?). Bé, tampoc és que ca-
da setmana vulgui animar a una es-
quinçada de vestidures col·lectiva, déu-
me’n-guard, però fixar-se en els errors 
és el primer pas per millorar. O no? 

Molts no es cansen d’esbombar els 
percentatges creixents de català a les 
plataformes. Cal fer-ho per apujar la 
moral de la tropa. I hem d’agrair la tos-
suderia aquesta tan nostra de molta 
gent per fer-ho possible. Quina llàsti-
ma que quantitat no sigui sinònim de 
qualitat.  

“Fa olor a peus”, “Volia que em pro-
vés un vestit” o “Com que no sabia si 
anaven a publicar el meu llibre, em va 
dir: «Doncs escriu un altre»” són no-
més algunes perles que he obligat a lle-
gir a les meves filles. I tant que m’ha 
costat convèncer-les de mirar sempre 
els continguts audiovisuals en versió 
original! Aquestes, concretament, són 
de la sèrie Els Durrell, que, malgrat tot, 
vull aprofitar per recomanar. Amb ca-
da cagada noto una petita descàrrega i 
tot seguit reso als déus bornis perquè 
no l’hagin llegit (tenen nou anys i si hi 
ha diàlegs molt llargs no poden llegir-
ho tot; per sort, en aquest cas).  

La ferum de traductor automàtic se 
sent d’una hora lluny, esclar, tot i que 
és cert que són traduccions literals del 

castellà que 
sentim cada cop 
més sovint al 
carrer. És espe-
cialment dolo-
rosa l’última: la 
desaparició del 
pronom en par-
titiu. Ara que es-
tà tan de moda 
demanar als ca-
talanoparlants 

que ens mantinguem ferms i no can-
viem al castellà, també aniria bé que 
cada vegada que algú ens digui “Vull 
dos” o “Escriu un altre” ens quedéssim 
expectants, parant l’orella, i li digués-
sim “Dos què?”, “Un altre què?” Seria 
una manera prou didàctica de fer en-
tendre que necessitem els pronoms fe-
bles. Provem-ho, potser funciona. Al-
menys això és de franc. Perquè els sub-
títols sí que ens han costat diners, i no 
deixa de sorprendre que el departa-
ment de Cultura se’n vanti. Al cap i a la 
fi, no sé de què em queixo: encara els 
hauré d’agrair que em donin material 
per als articles! ✍

“Escriu un altre”

Cagada l’hemus

El català ha 
crescut a les 
plataformes: 
és una llàstima 
que ‘quantitat’ 
no sigui 
sinònim de 
‘qualitat’ 

Opinió

Fins fa ben poc, aquest espai l’ocupa-
va la secció El lector accidental del 
Vicenç Pagès Jordà. Ni que volgués 

(que no vull), no podria substituir-lo. La 
seva era una mirada entrenada per anys 
de viure i bregar en el món literari. Ell ha-
via escrit molt i durant molts anys, havia 
ensenyat molt, llegit molt, fet molta crí-
tica. Jo no. Amb certa vergonya i sense 
gens ni mica d’orgull, puc afirmar que soc 
als antípodes d’ell: jo he escrit poc i des de 
fa pocs anys, he ensenyat poc o gens, no 
he llegit prou i no gosaria escriure una 
crítica perquè, encara que tinc opinions 
vehements (potser són meres emocions), 
els meus fonaments teòrics són de fang. 
La meva mirada sobre el fet literari és, per 
tant, una mirada inexperta i encara ingè-
nua, si bé cada dia menys verge. Aquesta 
secció no pretén, doncs, ser una continu-
ació de la seva, perquè jo no soc més que 
una escriptora accidental. 

En el moment d’acceptar, em vaig 
preguntar (tots ens fem preguntes inú-
tils) què n’hauria pensat ell, i em va ve-
nir al cap com una fletxa una tarda que 
vam passar junts i durant la qual el re-
cordo expressant-se amb molta contun-
dència contra l’atenció que reben les 
primeres novel·les, així que he pensat 
que seria un bon tema per estrenar-me. 
Quan un autor pluripublicat carrega 
contra els debuts novel·lístics serà (so-
vint injustament) sospitós de ressenti-
ment o d’una enveja destructiva. Jo, en 
canvi, espero que gràcies a la meva prò-
pia condició de novel·lista debutant, se-
ré menys suspecte de baixeses morals 
quan afirmo que sí, que les primeres no-
vel·les estan sobrevalorades en aquest 
país; la meva, la primera. 

Ja us sento als que crideu, remugueu, 
argumenteu esgrimint títols de primeres 

novel·les que són veritables obres mes-
tres. Us veig llançant-me-les com punyals 
mentre llegiu aquestes línies. Pedro Pára-
mo, diu una. L’estranger, rondina un altre. 
I per descomptat que és veritat: hi ha ope-
ra prima que arriben fins a dalt de tot. Pe-
rò també és veritat que no sol ser habitu-
al i que és just per això que encara n’ad-
mirem més els autors. Perquè ¿quanta 
gent pot fer un triple mortal a la prime-
ra i no matar-se? 

Al capdavall, qualsevol cosa requereix 
ofici. Ofici vol dir repetició, prova i error, 
foguejar-se. En definitiva, aprendre. ¿Es-
tà justificada l’aprensió que sentim da-
vant la idea de volar amb un pilot novell o 
de deixar que un aprenent de perruquer 
ens talli els cabells? No hi ha motiu per 
pensar que en la literatura la cosa funci-
oni d’una altra manera i, tanmateix, cons-
tatem sovint que el sistema s’aboca amb 
les noves veus d’una manera que no fa 
amb els pilots amb deu mil hores de vol (o 
cinc novel·les) a les espatlles. 

Darrere de l’eterna promesa 
A més, escriure una novel·la en demana 
molt, d’ofici. Un conte, per exemple, és una 
unitat narrativa més o menys manejable 
(que no vol dir fàcil): el pots tenir sencer 
dins el cap. És un cub prou petit per girar-
lo mentalment i poder tenir presents totes 
les cares alhora. Però una novel·la, ai!, és 
un dodecàedre massa gran i costa tenir-ne 
una visió de conjunt; quan et fixes en una 
cosa l’altra se t’escapa, poses el focus en els 
personatges i la trama se’t desfila, i si t’ob-
sessiones amb l’estructura, potser l’estil 
se’t tornarà encotillat o rutinari. Una no-
vel·la és un delicat joc d’equilibris i sortir-
se’n dignament a la primera (i també a la 
segona) ratlla la proesa. 

A casa nostra, però, sembla que l’ex-
cel·lència en les opera prima sigui la nor-
ma i no l’excepció: nominacions a premis, 
crítiques favorables, espai als mitjans i a 
les xarxes, llibres amb faixes que sempre 
prometen el que no poden donar (un dia 
haurem de parlar de l’efecte contrapro-
duent de generar massa expectatives). 
Anem darrere de l’eterna promesa; amb 
la segona novel·la, la promesa sol esdeve-
nir decepció perquè esperem tant 
d’aquell autor que per més que faci una 
meravella no ens semblarà prou. Perse-
guim la novetat, en som addictes; ¿tan 
cansats estem dels autors que tenim, tant 
es repeteixen que ens cal buscar coses no-
ves, o som nosaltres que tenim un proble-
ma d’insaciabilitat?; en el fons, el predi-
cament dels debuts literaris s’explica per 
la doble satisfacció que ofereixen als ion-
quis de la novetat: un nou llibre i un nou 
autor. Busquem l’obra de consum ràpid 
i d’un sol ús (l’equivalent al clínex: ja nin-
gú no vol mocadors de tela) i l’autor que 
no ens exigeixi compromís (és sabut que 
la parella està en crisi i els amants, en au-
ge). Tot plegat dificulta encara més que hi 
hagi clàssics contemporanis: tot corre i 
passa sense deixar rastre. 

És indiscutible que cal llegir, escoltar i 
donar espai a les noves veus, però potser 
ens convindria fer-ho amb més mesura i 
apostar pel talent a llarg termini (és a dir, 
per l’ofici), o acabarem estavellant-nos al 
mig d’una tempesta amb un pilot que no 
tenia ni llicència. ✍
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Debutar està 
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en aquest país
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