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Els lectors de Danielle Steel i els de Philip Roth són diferents

J O C N O U

Teoria del ‘best seller’
E M I L I T E I X I D O R

Per llegir
certs autors
cal una
exigència
literària
o un coratge
moral que
molts lectors
no tenen

A
mb la quantitat de
llibres que es publi-
quen cada tempora-
da –i a moltes llibre-
ries l’oferta lectora

s’amplia amb seccions d’an-
glès, francès, italià...–, és nor-
mal que el públic demani cada
cop més orientacions acurades
per fer la tria. Si obrim el ven-
tall i mirem tota l’oferta cul-
tural –teatre, música, confe-
rències, cinema, televisió...–
les dificultats d’encertar en
l’elecció són evidents. Per això
cada cop hi haurà més espais
dedicats a ajudar el públic a
separar el gra de la palla, pro-
curant que no hi hagi espais
que s’aprofitin de la situació i
confonguin abusivament la
informació honesta amb la
publicitat descarada o dissi-
mulada. Per això també en al-
gunes escoles anglosaxones
han establert uns cursos d’e-
ducació del consumidor cultu-
ral, de la mateixa manera que
ja n’hi ha d’educació alimen-
tària. Els programes de llibres
a la televisió o a la ràdio, les
crítiques literàries als diaris,
les llistes de best sellers, el cànon
universitari..., són elements de
formació de criteri. Si compa-
rem els programes literaris
amb els espais dedicats a la tele
o a l’esport a tots els mitjans,
veurem que els llibres i la mú-
sica encara són els germans
petits i maltractats del pano-
rama cultural.

Parlem del fenomen del best
seller. En principi, la llista dels
més venuts és una simple
constatació de les preferències
del públic a l’hora de comprar
uns títols. Res més. A la llista

podem trobar-hi de bracet, el
Quixot i Corín Tellado, Jesús
Moncada i el Calendari del pagès,
García Márquez i Ken Follet. O
sigui, que des del punt de vista
de qualitat literària, figurar a

la llista de vendes no vol dir
res. Passa, però, que el públic i
les seves preferències sí que
volen dir alguna cosa.

En primer lloc, crec que el
que ens mostren les llistes és
que el gran públic llegeix per
distreure’s o informar-se. És en
aquest sentit que he dit alguna
vegada que tot el públic, grans
i petits, que es fa enrere a les
primeres dificultats d’un text,
els primers per mandra i els
petits per poca exigència esco-

lar, poden ser considerats pú-
blic juvenil. Si un noi de 13
anys no llegeix certs llibres
classificats per a adults, és per
raons morals o mecàniques
–de quantitat de lectura o

complicació del tema–, no pas
perquè no el pugui entendre i
divertir-se. Tenim, a tot arreu,
un públic lector immadur.

El codi Da Vinci, és el primer a
les llistes a tot el món, no no-
més a casa nostra. I els recursos
públics i els esforços instituci-
onals s’haurien de dedicar a
formar lectors de qualitat, no a
demanar simplement que es
llegeixi... qualsevol cosa, per-
què d’això ja se n’ocupa el
mercat, la publicitat, les mo-

des, es diguin Harry Potter o El
codi esmentat.

Per llegir certs autors cal
una exigència literària o un
coratge moral que molts lec-
tors no tenen. No tothom és

capaç de fer un lloc a la seva
vida a les incerteses, les tene-
bres o les angoixes d’alguns
textos importants, ¿Qui els
prepara perquè puguin aco-
llir-los? ¿No hauríem de ser
més tolerants amb els llibres
d’entreteniment honestos i
ben escrits, en el benentès que
l’art també pot fer un paper
terapèutic, una eina que ser-
veix de teràpia regressiva ne-
cessària en certs moments?
Pensem en el descans que ens

ofereix una bona novel·la de
lladres i serenos o una novel·la
històrica ben documentada.

També hi ha diferència en-
tre mercats. Penso que al mer-
cat català encara no hi ha una
diferència ben clara entre el
públic que busca l’entreteni-
ment i el que busca obres més
exigents. En castellà, per
exemple, Julia Navarro ven
més de 400.000 exemplars en
poc més d’un any d’una no-
vel·la d’enigmes sagrats, lluny

dels llibres que ven un Javier
Marias i un Álvaro Pombo en el
mateix període. Però és que el
públic de la primera autora no
és el públic dels segons, són
públics diferents. En català, no
hi ha una diferenciació tan
clara i a vegades es produeixen
casos de confusió que en altres
mercats no és donen tan so-
vint. A cap lector en anglès se
li acut comprar una novel·la de
Danielle Steel, o qualsevol su-
pervendes del gènere romàn-
tic, moltes traduïdes fins i tot
al català, si els seus gustos
prefereixen un Saul Bellow o
un Philip Roth. Tots respecta-
bles, però amb diferents nivells
d’exigència. Queden moltes
coses a dir, algun altre dia,
potser, hi tornarem.

P A R L E M - N E

‘Visca els nuvis’
J O A N S O L À

L’
altre dia dèiem
que adéu,
adéu-siau, Déu vos
guard, passi-ho bé i
visca eren con-

juncions impròpies. Avui en
veurem aspectes pràctics,
però prescindirem del fet
que almenys Déu vos guard i
passi-ho bé ja s’usen molt poc
entre la gent jove, que sovint
les deforma i tot. Dèiem
també que moltes unitats
d’aquesta mena queden alte-
rades en els aspectes morfo-
lògic, fonètic, sintàctic, se-
màntic o pragmàtic. I això fa
que puguin vacil·lar, de ve-
gades durant molt de temps,
pel que fa a la forma.

En els casos d’avui, a mi no
em sorprendria gens d’es-
criure passiubé, deuvosguard o
adeu-siau; o almenys trauria
l’accent de deu i adeu, que no
el veig justificat ni útil. A
part d’expressar comiat, adéu
s’usa també per “denotar que
cal renunciar a una cosa, que
una cosa és perduda sense
remissió”, diu el diccionari
oficial (DIEC), i ho exemplifi-

ca així: Es va posar a ploure, i
adéu, excursió! Davant aquell
munt de dificultats, adéu, entu-
siasme! Va caure, i adéu, càntir!
Jo en aquests casos no posa-
ria coma darrere la paraula
adéu: fonèticament i sintàcti-
cament, excursió, entusiasme i
càntir van units a adéu com si
en fossin un complement di-
recte (i, efectivament, així ho
trobo puntuat en algun altre
diccionari). Encara en el ter-
reny dels exemples, i en
aquest mateix punt de saber
com es comporta respecte de
la nostra unitat allò que hi
ha al seu darrere, per a
adéu-siau el DIEC dóna Me’n
vaig: adéu-siau tots. Jo diria
Adéu-siau a tots: crec que ha-
bitualment ho diem així
(fent a tots complement indi-
recte), igual que en Bon dia a

tots (i en Adéu a tots): però
aquest a tots és cosa recent,
simplement afegida.

I ara un aspecte més prò-
piament pragmàtic. El DIEC
diu que usem adéu-siau “es-
pecialment” adreçant-nos a
una persona que tractem de
vós o a dues o més persones
que tractem de tu o de vós; i
adéu, en canvi, “especial-
ment” adreçant-nos a una
persona que tractem de tu. És
curiós que no diu res en els
casos de Déu vos guard i de
passi-ho bé (ni en altres casos
diferents dels d’avui, com
sisplau, que el DIEC escriu si
us plau). Efectivament, les
persones que han “heretat”
el tractament de vós, troben
estrany (fins molt estrany)
que es digui adéu-siau o Déu
vos guard a un amic, a un bo-

tiguer a qui parlem de tu o de
vostè. Però no tots els catala-
noparlants de primera llen-
gua ens trobem en el mateix
punt: jo, per exemple, no ex-
perimento aquesta sensació
negativa amb adéu-siau (que
puc usar amb una sola per-
sona o amb diverses, amb
qualsevol tractament: de tu,
vós o vostè), però sí amb Déu
vos guard (que no usaria amb
una persona a qui parlo de tu
o de vostè). I el que no veig
gens és que adéu no sigui
adequat per a qualsevol per-
sona o grup, amb qualsevol
tractament: Adéu, nois, Adéu,
àvia o Adéu, doctor Pueyo a mi
no m’estranyen gens ni mica.
Passi-ho bé, en canvi, el sento
encara adherit al tractament
de vostè i per a una sola per-
sona; en altres casos usaria

una de les altres fórmules o
bé diria Que ho passeu bé o A
passar-ho bé (com trobo a la
Gramàtica del català contempo-
rani, p. 3225). Però els de La
Trinca deien passi-ho bé a tot
el públic que els escoltava.
Tot això explica que de tant
en tant sentim adaptacions
momentànies com ara Pas-
sin-t-ho bé (amb una t eufònica
afegida) o Déu la guard. Pel
que fa a visca, a part que és
exclamació d’alegria, sense
res al seu darrere ( Demà aca-
bem les classes: ¡visca!), diu el
DIEC que s’usa per desitjar
llarga vida a una persona o a
una institució (¡Visca la núvia!,
¡Visca la República!). Però re-
sulta que s’usa també habi-
tualment amb grups, con-
cretament en el cas de ¡Visca
els nuvis! (també amb alguna
vacil·lació com Visquen els nu-
vis, que indica gramaticalit-
zació potser encara no defi-
nitiva), i crec que es pot
aplicar a qualsevol cas: ¡Visca
els qui s’esforcen per crear diàleg
en aquesta problemàtica Pell de
Brau!


