
7.000.000 de vegades
etmana del Llibre en Català. Ro-
da de premsa. El conseller de
Cultura deixa anar una dada: “A

Catalunya s’han venut quatre milions
de llibres. La meva il·lusió és que l’any
vinent en siguin set, un per cada ciuta-
dà.” La imatge colpeja, la xifra i el de-
sig: un sol llibre, un de sol, només.
De 4 a 7 n’hi van 3. És un tram llarg,
però a canvi l’esforç que demana és
petit, a l’abast, i anem per bon camí:
els lectors en català no paren de créi-
xer, en franges d’edat i en estrats de
població. Ens en felicitem, però tenim
pressa. Vegem alguns reptes d’aquest
viatge cap al 7. Diari Le Monde, 24
d’agost.

Article melangiós. “Hi havia una
època en què els pares s’excla-
maven pel temps que els seus
fills passaven davant la tele.
Desesperats, proposaven una
tarda en família per veure una
pel·lícula, però els fills els
deien: «No gràcies, me’n vaig
a l’ordinador.»” El diferencial
de temps a favor d’internet en
detriment de la tele es dobla
cada any entre el 80% dels jo-
ves. Hi busquen xarxes so-
cials, música, vídeos i, sobre-
tot, jugar. Una alerta: la gene-
ració Youtube o Google con-
sumeix continguts majorità-
riament gratuïts i il·legals. Canvien els
hàbits. El llibre perd el monopoli de
l’accés al coneixement i la lectura d’oci
té cada cop més competidors, al seu
torn més potents i llaminers. Aquests
dos factors comparteixen un fil comú:
de la Wikipedia a la Playstation, llur
genètica és digital.

Creixement imparable. Més enllà
del joc, internet s’acreix en la cultura.
“La fam de Google per França sembla
no tenir límits,” diu Le Monde després
de l’anunci de la companyia d’obrir al
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setembre un centre cultural a París. Fi-
xem-nos-hi, és rellevant: Google fa el
pas de l’espai digital a l’espai físic, de la
relació virtual a l’analògica. Un local
per a “l’intercanvi i el debat, on visitar
virtualment 260 museus de 43 països”:
“Mostrem els continguts que els mu-
seus decideixen i a ells els corresponen
els copyrights. No serà una activitat co-
mercial, ens importa l’accés a la cultu-
ra”, asseguren.

Les llibreries, les biblioteques,
els espais patrimonials, les fi-
res... Ja són espais de trobada i conei-
xement, llocs privilegiats d’accés i de
debat. Potser els falta fer el pas digital
definitiu per ser competitius. Els hà-
bits alteren els models de negoci, però

el respecte a la creativitat i a la indús-
tria són fonamentals si no volem em-
pobrir-nos. Simplement ens cal relli-
gar-ho tot en un nou consens social i
legal.

La cultura multiplica. A Catalu-
nya, des de la Setmana, ens proposem
una cosa que no demana ni canvis le-
gislatius ni inversions públiques, no-
més que el petit gest de comprar un lli-
bre es repeteixi set milions de vegades,
una per cada persona que vulgui un
país més lliure. ❋

Els lectors van
recorrent el petit
poble creat a
l’avinguda de la
Catedral per la
Setmana del Llibre
en Català
SETMANA DEL LLIBRE

Liber-
drac
Liberdrac
patrocina la
Columna Digital.
L’actualitat
creativa, de
lectura i de les
llibreries vista
amb ulleres
digitals.
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ot just avui fa una setmana que
em vaig casar. Per això he deci-
dit dedicar la columna d’aques-

ta setmana als casaments. En primer
lloc, cal destacar que, contràriament al
que molts parlants creuen, en català
tant podem dir casament com boda. Tot
indica que la paraula boda prové del
llatí vota, ‘vot’, que s’usava molt proba-
blement per expressar els bons desitjos
als nuvis. D’aquí sorgeix la dita “a bo-
des em convides”, que expressa la il·lu-
sió que li fa a algú rebre una proposició
interessant. Un altre sinònim de casa-
ment seria enllaç o noces. Més endavant
vindran les noces (o les bodes) d’argent
(vint-i-cinquè), d’or (cinquantè), de
diamant (seixantè) o de platí (setanta-
cinquè aniversari). Altres mots sinò-
nims menys estesos serien esposori,
núpcies, maridatge i himeneu. Un bar-
barisme que es fa servir molt per refe-
rir-se a la festassa que precedeix un ca-
sament és bodorrio, que en català hau-
ríem de traduir per casori.

Pel que fa als refranys, n’hi ha una
quantitat enorme de dedicats al matri-
moni i als casaments. Em va sorpren-
dre trobar que el paremiòleg Víctor Pà-
mies n’hagués recopilat en el seu refra-
nyer temàtic penjat a la xarxa prop de
set-cents. Poca broma! Ara bé, sort que
no me’ls vaig llegir abans de passar per
l’altar perquè potser me n’hauria des-
dit, ja que la gran majoria tenen conno-
tacions negatives: “Un cop et casaràs i
mil et penediràs”; “Qui no vol equivo-
car-se, que es casi el 30 de febrer”; “Pri-
mer enterrat que casat”; “Quan et ca-
ses, blat i farina; quan ets casat, ni fari-
na ni blat”; “De casat a cansat, només
una lletra hi cap”... De refranys sobre el
matrimoni n’hi ha molts de dedicats als
pares que tenen filles. Per posar-ne al-
guns exemples, “Qui té filles per casar,
prengui borres per filar”; “Qui té qua-
tre filles per casar, ja té en què pensar”,
o “Quan les filles són casades, les penes
són doblades”. També trobem dites re-
ferents a les feines de casa (“Tota dona
ben casada té bon sol quan fa bugada”)
i, és clar, d’altres d’escatològiques
(“T’has casat, t’has cagat”). ❋
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A bodes em
convides
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Altres refranys
De dites sobre el matrimoni, n’hi ha
moltes de misògines, com ara “Si t’has
de casar, busca-te-la neta i prima, que
bruta i porca ja se’n tornarà” o
“Poques dones s’han casat amb
l’home que han estimat”.
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