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Després d’anys de predicar a tort i a 
dret perquè tothom es configurés 
els dispositius en català, ara ni ai-

xí podem obtenir els resultats de les cer-
ques en la nostra llengua, encara que la 
web en qüestió tingui versió en català! 
Això ens enfada. O no? 

Enfadats, ho estem molt. Això ho te-
nim clar. Però una cosa ens pot enfadar? 
Això ja no tant. És a dir, enfadar-se és un 
verb pronominal que pot funcionar sol, 
“M’he enfadat molt”, o bé amb un com-
plement, “M’he enfadat molt amb Sun-
dar Pichai” (per què no hi posem nom i 
cognom, també, a Google?). Però última-
ment també el sentim i el llegim sense 
el pronom, com un verb transitiu més: 
com si això o allò pogués enfadar algú. 
Segons el DIEC, això no és possible, ni 
tampoc segons el Diccionari de verbs de 
Ginebra i Montserrat (per déu, quina ir-
responsabilitat de país que aquesta eina 
valuosíssima no estigui digitalitzada!). 
Ara bé, també cal dir que altres dicciona-
ris sí que recullen aquest ús.  

Potser hi té a veure el fet que altres 
verbs de significat semblant admeten la 
doble possibilitat amb tota naturalitat. 
La nostra impotència davant els gegants 
tecnològics fa que ens empipem, ens em-
prenyem i ens enutgem. Aquests tres 
verbs poden funcionar així o també, i 
aquí hi ha la diferència amb enfadar, com 
a transitius: això ens empipa, ens empre-
nya i ens enutja. Són tres sinònims d’en-
fadar però de registres diferents. Els dos 
primers, col·loquials (d’intensitat dife-

rent); i el tercer, 
molt formal (el 
que utilitzen els 
que volen parlar 
bé, per fugir d’en-
fadar, oh, sacrile-
gi, un castellanis-
me de fa almenys 
cinc segles!). 
També hi fa que 
enfado no sigui 
normatiu i, en 

canvi, el refistolat enuig sí, cosa que ha 
ajudat a encimbellar emprenyades, em-
prenyamentes, empipades i empipamen-
tes (que, desenganyem-nos, són d’un al-
tre registre).  

Quina llàstima que aquesta riquesa 
col·loquial no hagi evitat els cabrejos fo-
rans, malauradament massa habituals. 
No cal dir que, en castellà, enfadar, eno-
jar i cabrear tant poden ser pronominals 
com transitius… En castellà, sempre més 
fàcil (aparentment). I ja sé que semblem 
la cançó de l’enfadós, però no pararem 
fins que aconseguim que es respectin els 
nostres drets lingüístics. ¿Que això em-
prenya a alguns? Doncs dues feines. !
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Començo a ser tristament cèlebre 
per demanar que em paguin les fei-
nes: quines idees més insensates 

que tinc, oi? L’altre dia una persona 
m’acusava de queixar-me i us juro que, en 
aquell cas, jo no havia obert boca; és im-
possible que sentís uns laments que no 
havia pronunciat, així que per força el que 
sentia era la seva mala consciència per pa-
gar poc o gens. 

Aquesta setmana mateix em feia ressò 
de la proposta no remunerada de ser jurat 
d’un premi literari de novel·la; em sembla 
un abús inadmissible que algú et vulgui fer 
llegir unes quantes novel·les i avalar un 
premi amb el teu nom per la puta cara (dis-
culpeu la grolleria, però cal estar a l’altu-
ra de la grolleria de la proposta). Tanma-
teix, sabem que algú acceptarà fer-ho de 
franc. I aquest, en part, és el problema: te-
nim l’enemic a dins. 

No és un cas aïllat: els abusos en el sec-
tor literari són el pa de cada dia. Ara que es-
tem en temporada de llançaments i nove-
tats, per a molts autors comença la roda de 
la promoció. Quan vens de qualsevol altre 
sector normal (quan dic normal, cal llegir 
no cultural), l’estupefacció davant les 
pràctiques econòmiques de la botigueta li-
terària és descomunal. 

La promoció ha de servir per abrandar 
el desig de llegir un llibre i, per tant, de 
comprar-lo (o de suplicar a la bibliotecària 
que l’inclogui en la propera ronda d’adqui-
sicions). La promoció funciona a curt ter-
mini, però a llarg termini l’única cosa que 
fa que un llibre realment es dispari és el bo-
ca-orella (o la fidelitat, en el cas d’autors 
que ja tenen un exèrcit d’adeptes). Per 
tant, l’autor és el primer interessat a fer 
promoció. A més, sempre és molt agraït 
parlar cara a cara amb els lectors i llibre-
ters: et dona un pols més veritable del món 

literari, perquè des de casa o traient el nas 
a les xarxes i als esdeveniments del gremi 
només te n’acabes fent una idea esbiaixa-
da i malaltissament endogàmica. Abans 
d’arromangar-me, vull recordar una dada: 
a l’autor li correspon només un 10% del 
preu del llibre sense IVA (és a dir, un cop 
descomptat també l’IRPF, 1 ! en un llibre 
de 15 ! de PVP), i part d’aquest import el 
cobra com a avançament abans que el lli-
bre es publiqui. Dit això, anem al gra. 

Regalar hores, un abús 
Sí, l’autor és el primer interessat a fer pro-
moció, ¿però a qualsevol preu? És obvi que 
fer entrevistes a mitjans tradicionals i de-
dicar-se a xarxes té un bon rèdit, perquè 
s’arriba a molta gent d’una tacada. Però al-
gunes presentacions poden ser una mica 
suspectes. Està molt bé fer presentacions 
en llibreries o centres culturals, però quan-
tes?, com?, fins quan? Per exemple, ¿po-
dem tolerar que un llibreter organitzi una 
presentació i que hi assisteixin cinc per-
sones o cap? Per a l’autor, una presenta-
ció fora del seu lloc de residència sol impli-
car quatre hores de dedicació. ¿Podem de-
manar a un autor que regali quatre hores 
a canvi de vendre màxim cinc llibres (és a 
dir, 5 !)? Per no parlar, esclar, del descorat-
jament de trobar un públic tan migrat. El 
llibreter no té manera de saber l’afluència, 
però ¿ens podem permetre aquest abús? 
La meva proposta per arreglar-ho és clarís-
sima: si no hi ha un mínim de deu o quin-
ze persones (fixeu-vos que no dic ni vint 
ni quaranta), algú (l’editorial, el llibreter?) 
hauria de pagar a l’autor una tarifa mínima 
(100 !?). Es farien menys presentacions, 
però més concorregudes. Perquè estic con-
vençuda que, si no ets capaç de convocar 
deu persones, demanar quatre hores gra-
tis a un autor és un abús (un cas diferent se-
ria quan la presentació es fa per iniciativa 
de l’autor, no del llibreter). 

Llibreters: això no va en contra vostra; 
admiro la feina que feu, és indispensable, 
però podem organitzar-nos per sortir-hi 
tots guanyant més i esgotar-nos menys. En 
un futur llunyà, potser ens atrevirem a fer 
com en altres països, on la gent paga per as-
sistir a una presentació. Us ho imagineu? 
Quin deliri! 

Dues breus consideracions més sobre 
les presentacions. La primera: fins quan 
duren? ¿Vuit mesos després de treure un 
llibre encara fas presentacions o simple-
ment ocupes espais de programació cultu-
ral sense cobrar? Qui hi guanya, aquí? La 
segona: cal que les persones que acompa-
nyen l’autor a la tarima, que s’han llegit el 
llibre, que s’han estructurat una presenta-
ció, que donen la cara i el nom, cobrin. Sí, 
pots demanar un favor a un amic, però en 
general abusem també dels presentadors 
(jo també ho he fet). 

Se m’acaba l’espai i encara no he parlat 
d’altres anomalies crematístiques del sec-
tor: un altre dia serà. De moment, retin-
guem la idea que els autors no solen viure 
d’escriure i, per tant, tot el temps que de-
diquen a promoció és temps que per for-
ça han de treure de la feina (i, per tant, pos-
siblement, perdre-hi ingressos) o de la vi-
da privada. Així que sí, l’autor pot dedicar-
hi temps, i vol fer-ho, perquè té un llibre 
que estima (o detesta) com una criatura, 
però no en podem abusar. M’hi ajudeu? !
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