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a un parell de setmanes parlà-
vem de gats, i la passada, de gos-
sos. Avui tancarem aquesta peti-

ta trilogia dedicada als refranys d’ani-
mals cintant-ne alguns altres de curio-
sos. Comencem parlant de llops –un
dels personatges més temibles dels con-
tes infantils–. El refrany “el llop muda
les dents però no els pensaments” ens
aconsella que vigilem amb aquella gent
dolenta que intenta canviar d’aspecte,
perquè tot i modificar l’aparença no
poden evitar continuar tenint mals ins-
tints. També hem de tenir present el
que diu “llops amb llops no es mosse-
guen”, és a dir, que les persones que es-
tan unides per interessos comuns no se
solen fer mal mútuament. Finalment hi
ha, entre altres refranys, la dita “al llop
magre tots els gossos li borden”, que se-

ria allò que diuen els castellans de “a
perro flaco todo son pulgas”, que s’utilit-
za per dir que les desgràcies sempre
s’acumulen sobre aquelles persones
que ja estan abatudes. Un refrany equi-
valent seria “ase magre, ple de mos-
ques” o “ase magre, ple de nafres”.

Deixem el llop tranquil i parlem de
lluços, estruços i arengades perquè “val
més ser cap d’arengada que cua de lluç”
(o de pagell, o de rajada) o “val més ser
cap de lluç que cua d’estruç”. Aquest
refrany aconsella que és millor ser el
primer en un domini petit que no pas
ser manat i últim en un domini gran,
una dita que ens podríem aplicar als
catalans, ja que tenim més ànsies de ser
lluços que estruços. El reusenc Josep M.
Sugranyes explica a Garbella de refranys
que aquest refrany és universal i que
tant es diu a la Xina com a Anglaterra.
Els castellans diuen “más vale ser cabeza
de ratón que cola de león” o “más vale ser
cabeza de sardina que cola de salmón”, i
els anglesos, “It’s better to be a big fish in
a small pond” (és millor ser un peix
gran en un estany petit”). ❋
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Altres refranys
De refranys d’animals, n’hi ha a
cabassos. Us en deixo un petit tastet:
“de porc i de senyor, se n’ha de venir
de mena”; “saber ventar-se les
mosques”; “tot bon cavall ensopega”;
“haver mamat llet de cabra” (ser una
criatura inquieta i entremaliada), i
“aixecar la llebre”.

Tortosa, Girona i el món
a realitat global la tenim escam-
pada pel món i a tocar de casa i,
vistos alhora l’un i l’altra, potser

hem de concloure que com més va
més s’assemblen, les diferències es des-
dibuixen i tot plegat es dilueix en una
nova realitat cada cop més igual en els
termes generals però més diferenciada
gràcies a la capacitat operativa dels ac-
tors de proximitat. Vegem-ho.

Fa unes setmanes es publicava l’in-
forme Librairies dans le monde, una
anàlisi d’aquests establiments en pa-
ïsos amb legislacions, indústries edito-
rials, xarxes comercials i hàbits de lec-
tura prou diversos com són Espanya,
els Estats Units, França, el Regne Unit,
els Països Baixos i Alema-
nya. Trio algunes pregun-
tes de l’informe. Obren
més llibreries que no pas
tanquen? La digitalització
s’implanta i els fa mal? La
diversitat legislativa com-
porta models diferenciats?
Hi ha normatives més po-
sitives per al comerç i la
cultura que no pas d’altres?

L’objectiu del gremi
francès de llibreries, im-
pulsor de l’informe, era
trobar un equilibri entre
comerç i cultura que els
donés continuïtat, aprofi-
tant idees, models i expe-
riències reeixides.

Per altra banda, demà
dissabte a dos quarts de
vuit del vespre, als Jardins de la Mercè
de Girona, els llibreters de Catalunya
premiaran, en un acte obert a tothom,
dues bones pràctiques que podrien
sortir en l’informe i servir de model a
qui en vulgui prendre nota. El motiu:
el premi Memorial Pere Rodeja. Els
guardonats, La 2 de Viladrich, llibreria
de Tortosa, i el periodista, autor, tra-
ductor i blocaire Jordi Nopca.

Vull fer remarca que La 2 de Vila-
drich té més de dos-cents cinquanta
anys, que aviat és dit, i se la premia per
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aquesta capacitat de continuïtat, de re-
lleu i de reinvenció comercial en èpo-
ques fàcils, difícils i més difícils encara,
com és l’actual. Per una tradició que té
cura mimosa dels autors de l’Ebre al
costat dels autors universals, mentre fa
una aposta decidida per les noves tec-
nologies i la realitat digital. Contradic-
ció? Cap ni una. Oportunitats? Totes.
Des de l’Ebre al món.

De Jordi Nopca se’n destaca la mira-
da àmplia, nova i completa de la reali-
tat literària del nostre país, oferta als
lectors des del paper i des del núvol,
perquè el sistema creatiu, industrial i
comercial necessita de la premsa i de la
crítica per arrodonir-ne el sentit, així

que el premi vol ser un altaveu i un re-
coneixement de tots els mitjans que
pensen que és bo i cal informar de cul-
tura i de llibres, i fer-ho de manera es-
pecífica.

La realitat més global la tenim pel
món i a tocar de casa i, vistos l’un i l’al-
tre, potser hem de concloure que no
varien gaire i que tradició i present di-
gital no tan sols no s’allunyen sinó tot
el contrari. En tenim casos contrastats
a Tortosa, a Girona, a Europa i al món
sencer. ❋
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