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Opinió

Cada vegada em passa més: lle-
geixo llibres que tenen coses 
bones o molt bones, però hi tro-

bo a faltar feina d’edició. I que consti 
que ho dic des de l’experiència com a 
lectora, no des de les meves vivències 
com a traductora o autora, que m’es-
timo més deixar entre parèntesis, tot 
i que algunes puguin contribuir a rea-
firmar la idea que no s’edita prou. Sé 
que no és una impressió personal, per-
què ho he comentat amb altres perso-
nes (unes quantes) que es dediquen 
des de fa més temps a la cosa literària 
i que en saben un niu més que jo, i te-
nen aquesta mateixa sensació. I és una 
llàstima. 

D’alguna manera, aquesta mancan-
ça (assumirem que és un fet i no una 
creença) té la culpa que llibres bons no 
s’hagin convertit en boníssims. Hi ha 
una editora que sol dir que en aquest 
país només publiquem llibres inaca-
bats, perquè els falta una bullida. No és 
així a totes les editorials i, en alguns ca-
sos (rars), el problema pot arribar a ser 
l’altre extrem: que el text estigui sobre-
editat, que es noti exageradament es-
culpit, i això li tregui nervi o veritat 
perquè se li veu massa l’artifici (al cap-
davall, la literatura potser consisteix 
en això, en enganyar el cervell i fer un 
artifici que creï una lògica pròpia de la 
naturalitat). 

L’autoritat dels editors 
¿Però quan llegim, com notem que a un 
llibre li falta edició? Jo diria que hi ha 
tres nivells, com una mena de piràmi-
de de Maslow de la felicitat literària: 
si no complim les coses bàsiques, difí-
cilment podrem aspirar al nivell se-
güent. El primer és la correcció, i més 
o menys hi arriben la majoria d’edito-
rials. Amb correcció vull dir que no hi 
hagi faltes d’ortografia ni de picatge, 
que es respectin les normes gramati-
cals i de composició, que l’ús de puntu-
ació, majúscules i companyia sigui 
adequat, etc. Tots els llibres contenen 
algun error d’aquesta mena (i és nor-
mal: resulta que som humans fal·li-

bles); el problema és quan n’hi ha un a 
cada pàgina. Les editorials petites pot-
ser es veuen obligades a retallar en cor-
rectors per motius econòmics, sí: però. 
Després tenim el nivell de frase i pa-
ràgraf, que afecta l’estil i la fluïdesa del 
text. Si no s’ha fet la feina, ensopega-
rem amb repeticions lletges involun-
tàries (¿tres de seguida en un parà-
graf?, ¿cinc adverbis acabats en -ment 
en una pàgina?) i també amb contra-
sentits, amb textos sobreadjectivats 
(quan escrius, l’adjectiu va barat i 
n’abuses), amb frases que no volen dir 
res i amb ordres sintàctics antinatu-
rals. El tercer nivell és la visió global 
del text: si no hi ha una feina en aquest 
sentit, el llibre no arriba a ser tan bo 
com podria arribar a ser, per exemple, 
perquè té problemes d’estructura, de 
ritme, de versemblança, de subtrames 
sobredimensionades o prescindibles, 
de personatges plans, d’incontinència 
(aquella sensació que el llibre és bo, pe-
rò que si li traguessis cent pàgines, ho 
seria encara més). 

Remetent-me a la terminologia an-
glesa, que és molt més clara que la nos-
tra: tenim molts publishers i pocs edi-
tors, és a dir, molts impressors que pu-
bliquen el text sense tocar-lo gaire i 
pocs editors agosarats que s’arreman-
guin. Per què? Imagino que això ho 
propicia en part la dinàmica del mer-
cat (massa llibres, vida massa curta), 
l’economia i m’atreviria a dir que tam-
bé hi té un paper el dubte o la volun-
tat d’evitar el conflicte, perquè una co-
ma o una majúscula són coses més o 
menys objectives, però certes consi-
deracions més genèriques són molt 
subjectives. ¿Hem tret autoritat als 
editors? ¿Són ells que s’inhibeixen? 
¿En aquesta era del jo en què vivim, 
potser ens atrevim menys a opinar so-
bre el jo dels altres (els llibres no dei-
xen de ser un producte del jo)? ¿Els 
autors són massa susceptibles? No ho 
sé, però penso en tots els llibres que 
podrien haver sigut excel·lents i que 
s’han quedat a mig camí per aquest 
motiu, i em fa ràbia. !

Llibres bons, 
llibres millors
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