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En els debats sobre normalització lin-
güística, més d’un cop s’ha dit que la
sèrie Dallas va fer més pel català que
tota aquesta literatura de casa nostra

que ara es baralla per treure el cap a Frank-
furt. Es veu que quan en J.R. Ewing va etzibar
a la parenta “Sue Ellen, ets una meuca” molts
teleespectadors van descobrir que el català no
servia només per fer rodolins i nadales, sinó
també per dir el nom del porc. Curiosament,
amb el temps aquesta frase emblemàtica se
sol citar als fòrums de nostàlgics com: “Sue
Ellen, ets un pendó”. No discutirem ara quina
va ser la frase exacta que va dir el personatge
interpretat per Larry Hagman, a qui fins i tot
van cremar la casa mentre rodava la sèrie. És
possible que les digués totes dues, ja que el
matrimoni Ewing mai va ser una bassa d’oli.

AQUESTA QÜESTIÓ MÍNIMA, però, posa de manifest
una carència important de la nostra cultura:
si el català del carrer ens l’ha d’ensenyar un
paio amb barret de cowboy que beu whisky
d’una licorera... tenim un problema!

NO ESCAPA A NINGÚ QUE EXISTEIX UN DIVORCI entre
la literatura catalana actual i les classes po-
pulars. Les novetats de narrativa tenen tirat-
ges entre els 1.200 i els 1.500 exemplars que
després costa Déu i ajuda vendre. I no és que
la gent no llegeixi, com demostren fenòmens
editorials com Soldats de Salamina, L’ombra
del vent o L’església del mar –tots ells tradu-
ïts del castellà–, sinó que els narradors sovint
ens entestem a explicar històries que no inte-
ressen gairebé a ningú. És molt fàcil carregar
les culpes en el taxista o la perruquera que no
es volen gastar 18 euros en narrativa catala-
na. Però podem donar la volta a aquesta qües-
tió i preguntar-nos: fa alguna cosa la narrati-
va catalana per seduir i complaure el taxista o
la perruquera?

NO HE TRIAT AQUESTS DOS OFICIS –igual de dignes i
més útils que el d’escriptor– per casualitat. És
el target que m’assenyalava com a exemple un
editor per a qui vaig treballar. Em deia que un
best seller no el fan els addictes als suplements
literaris: depèn justament de les persones que
no acostumen a llegir llibres i que de sobte
senten la necessitat de passar per caixa i
endur-se un volum de 800 pàgines a casa.
Quin misteri!

CREC QUE ELS AUTORS TENIM una gran responsa-
bilitat cap a aquesta mena de lectors, que el
món intel·lectual sol menystenir injustament.
Al cap i a la fi, els 18 euros que pot costar un
llibre arriben per a dos menús complets, tres
sessions de cinema o fins i tot un vol de baix
cost en fase promocional. En lloc d’aquests
plaers gairebé segurs, el lector ocasional fa
una inversió en un llibre que li hauria de pro-
curar alguna cosa a canvi dels seus diners.

QUÈ ES POT EXIGIR D’UN LLIBRE? Fora del reduït cer-
cle dels estudiosos i els lletraferits, hi ha dos
possibles efectes que una obra hauria de tenir
per justificar la tala d’arbres i la despesa del
comprador: a) que t’entretingui, b) que et faci
més savi. Si es donen totes dues coses alhora
podem estar parlant d’una obra mestra. Però
qualsevol d’aquestes opcions per separat ja és
positiva: un llibre entretingut ens distreu dels
nostres problemes i és una excel·lent teràpia;
un llibre savi ens ajuda a créixer.

EL PROBLEMA ARRIBA QUAN EL TAXISTA o la perru-
quera descobreixen, en arribar a casa, que
han invertit els guanys d’un parell d’hores de
feina en un llibre que no ensenya res de nou i
que, a sobre, et fa badallar. L’experiència serà
viscuda com un fracàs i la persona desconfia-
rà justificadament de la literatura, igual que
un no torna al barber que li ha deixat el cap fet
un desastre.

LA NARRATIVA CONTEMPORÀNIA DE CASA NOSTRA en
va plena, d’aquesta mena de decepcions. Si
volem saber-ne les causes, ens haurem de fer
unes quantes preguntes més: per què als es-
criptors catalans ens costa tant connectar
amb la sensibilitat del carrer? És que aquí
només es pot fer alta literatura? Cal que tots
els autors aspirin a guanyar el Nobel? És un
pecat escriure només per entretenir?

EN MIQUEL ALZUETA, FUNDADOR D’EDITORIAL Co-
lumna, va dir en una ocasió: “Aquest no serà
un país normal fins que tinguem revistes
porno en català”. Potser això darrer no cal,
perquè al cap i a la fi aquestes revistes no es
llegeixen, es miren, però seria bo per la salut
del català que fóssim capaços –almenys de
tant en tant– de crear una literatura que
pugui ser comentada als taxis i les perruque-
ries com les desbarrades d’en J.R. Ewing.

AL·LÈRGIA A LA
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El taxista i laperruquera

“Per què als escriptors catalans
ens costa tant connectar amb la
sensibilitat del carrer? És que
aquí només es pot fer alta
literatura?”

VOLTA D’HORITZÓ

El preu
dels favors
d’un
príncep

J.J. Navarro
Arisa

La fortuna del príncep saudita
Bandar Bin Sultan és emble-
màtica de la doble moral que
presideix algunes relacions
internacionals. Membre de
la nombrosa família reial
saudita, ambaixador a Wa-
shington durant 20 anys i
molt proper a George Bush,
Bandar ha esdevingut amb
el temps un intermediari fo-
namental en el trànsit d’in-
fluències que caracteritza
les relacions del seu país
amb les grans potències
que li donen armes i suport
a canvi de petroli. El diari
britànic The Guardian va
revelar l’altre dia que la
firma aeronàutica British
Aerospace Systems ha
pagat 1.800 milions d’euros
a Bandar durant els darrers
anys, a través d’un compte
del Banc d’Anglaterra i amb
l’autorització del ministeri
de Defensa del Regne Unit.
Com a intermediari d’alta
volada a les nombroses
compres d’armes que Arà-
bia Saudita fa al Regne
Unit, Bandar és un cotitzat
element de la influència oc-
cidental a l’Aràbia, malgrat
que ja no gaudeix de l’im-
portant càrrec d’ambaixa-
dor als EUA. Tot i que Ban-
dar opera ara des de Riad,
no sembla que els seus con-
tactes amb el poder ni la
seva disposició a fer favors a
qui pagui bé hagin minvat
gens ni mica. Mentre Ban-
dar nega haver rebut ni una
sola lliura de Londres, el go-
vern anglès diu que totes les
operacions eren legals. Al
marge que el preu dels fa-
vors del príncep sigui re-
marcablement elevat, tot
l’afer desmenteix rotunda-
ment la política oficial de
lluita contra la corrupció in-
ternacional del govern de
Tony Blair, i enterboleix en-
cara més el seu llegat quan
el primer ministre és a punt
de retirar-se. Tot plegat de-
mostra fins a quin punt els
Estats democràtics estan
disposats a oblidar les prò-
pies lleis i preceptes quan es
tracta d’obtenir els favors
que garanteixin el submi-
nistrament de petroli i, de
pas, permetin fer negocis
amb la venda d’armes a rè-
gims feudals proveïts d’in-
termediaris eficients.

Escenaridel’abstenció
Calia trobar una explicació a
l’abstenció del 27 de maig, i
l’endemà es posà en marxa
l’especulació sobre els factors
que la causaren. Tanmateix,
era previsible. La campanya
hi contribuí malgrat l’esforç
dels aparells electorals per
convertir-la en un diverti-
mento que no divertia gens i
fatigava molt. Programes
com Polònia van fer riure

ja i a la muntanya i l’atracció
de la Fórmula 1. Tot servia
per explicar el que tothom
sap. El factor principal és ob-
viat, no pas per ignorància,
sinó per temor a descobrir el
que Suso de Toro, en l’article
publicat a El País del 9 de
juny amb el títol Hegemonía
invisible, abordava sense fre-
nar-se. L’hegemonia, l’es-
criptor gallec l’atribueix a la

dreta, tot i reconèixer que
l’opinió pública a Espanya és
d’esquerres i de centre-es-
querra. Ho argumenta en lú-
cida anàlisi, necessària en
l’escenari d’un capitalisme
en decadència, explicat pel
sociòleg Richard Sennett en
el seu assaig La cultura del
nuevo capitalismo, que, per
cert, no ha tingut ressò
entre les esquerres nostra-

des, reticents a participar en
debats sobre les idees, com-
bat al qual la dreta, invisible
o visible, dedica mitjans eco-
nòmics dels quals no disposa
el “pensament revoluciona-
ri”. En la seva decadència, el
capitalisme contamina la
classe social que fa un segle
fou presentada al món com
l’enterradora del sistema
que els explota.
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molts teleespectadors, però
no crec que els induïssin a
votar. La crítica sistemàtica i
malèvola als polítics, presen-
tada com “la veu del ciutadà”
en tertúlies radiofòniques i
debats televisats, sembraren
el descrèdit de la política,
factor que contribuí a l’abs-
tenció massiva. Altres excu-
ses que s’invoquen són el
bon temps per anar a la plat-
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