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UN SUPLEMENT DE SIMULACRE 
Pròleg   per   El Llibreter                        http://www.llibreter.blogspot.com  
 
Darrera el nom d’El Llibreter s’amaga una persona de la qual només sabem això, que és un llibreter, i que des de 
fa uns quants mesos ofereix per a tothom les seves opinions sobre literatura i els llibres en el seu sentit més ampli (la 
distribució, interioritats de la llibreria) des d’un blog: http://www.llibreter.blogspot.com. No sabem la seva 
edat, ni quina cara fa, ni a quina llibreria treballa. Fa ben poc, ha estat guardonat amb el V Premi Lletra de 
pàgines web que convoca la revista Lletra de la U.O.C. http://www.uoc.edu/lletra , i en l’acte de lliurament 
dels premis va enviar una bona amiga (tan d’ell com del Paper de Vidre) a recollir el premi. 
 
 
— Que té El complot contra Amèrica? 

 
Responc que sí i li dono Complot contra els Estats Units. Sorpresa: també està en català. Podem canviar 
de llibre tantes vegades com vulguem i obtindrem una escena que es repeteix molt sovint: algú que 
et demana un títol aproximat en català però que només té notícia de la traducció a l’espanyol. Un 
desenllaç possible: si el client compra El complot contra América —és a dir: en espanyol—, és gairebé 
inevitable que acompanyi la decisió amb una frase semblant a “és que en castellà em costa menys”, 
de la qual cosa es dedueix que li costa llegir novel·la, i que li costa menys llegir-la en una llengua 
diferent de la que parla. Catalunya és un laboratori excepcional per a la sociolingüística de la 
mandra.  

 
Amb més o menys fortuna, els mitjans de comunicació dediquen una estona o un espai al llibre. Els 
lectors solen ser fidels sobretot als suplements culturals. És força freqüent que alguns clients entrin 
a la llibreria amb un retall per demanar exactament el llibre que hi apareix, des de la crítica a la breu 
ressenya de quatre línies. Els llibreters, per tant, acostumem a fer un cop d’ull a tots els suplements. 
Jo només llegeixo alguns articles —si m’interessa el llibre o el crític—, però cal estar a l’aguait i 
comprovar que tenim exemplars dels títols que hi apareixen. De vegades, s’hi destaca un llibre que 
ja no està a les taules de novetats; quan s’ha venut l’exemplar que mantenim a la secció 
corresponent, comença el degoteig de clients que també el demanen. En aquests casos es demostra 
la capacitat d’alguns diaris de despertar l’interès dels lectors.  

 
La mena d’informació que proporcionen els suplements és, doncs, important. En el cas de les 
traduccions disponibles d’un títol, trobo que hauria de ser molt acurada. Malauradament no és així. 
Els diaris amb la seu a Madrid, i que també ofereixen una edició catalana, no esmenten mai la 
traducció al català, quan n’hi ha, dels llibres publicats en espanyol. D’acord que sovint no es 
distribueixen alhora i que l’assumpte es complica força amb la diversitat d’edicions de molts 
clàssics. D’acord també que anotar les traduccions al basc o al gallec, o decidir la ubicació i la 
denominació de les edicions publicades al País Valencià, pot emprenyar els dissenyadors i tipògrafs. 
No hem d’oblidar, però, que en el cas de Babelia, suplement d’El País, són desenes de milers els 
lectors que també llegeixen en català. Els diaris amb la seu a Barcelona, en canvi, no segueixen 
aquesta pauta unànime. Els suplements d’El Periódico de Catalunya i de La Vanguardia donen la 
referència de les traduccions catalana i espanyola, quan s’escau. L’Avui i El Punt donen només la 
referència de la traducció catalana, encara que tots dos admeten crítiques i ressenyes de llibres 
publicats únicament en espanyol. En qüestió llibres, els diaris presumptament més nacionalistes —
perquè estan escrits en català, és clar— són, paradoxalment, més babèlics que els diaris 
presumptament nonacionalistes.  

 
El País manté un Quadern en català que acull l’actualitat cultural, especialment la literatura. Els 
lectors del Quadern són, però, els mateixos que dissabte llegiran Babelia. Només per això, la 
informació sobre les traduccions catalanes hauria de ser obligatòria. El lector de Barcelona o 
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Castelló té dret a saber que l’últim llibre de Philip Roth també està disponible en català. No tinc prou 
elements per analitzar la construcció des de Babelia i altres suplements de la imatge ideal d’un Estat 
homogeni, esquitxat tan sols en algunes ocasions —Quim Monzó, Bernardo Atxaga, Manuel Rivas 
i poca cosa més— per la incòmoda diversitat. Homogeneïtat que, per cert, contradiu el nom del 
suplement. Vull oferir dos exemples de la manera com es transmet aquest simulacre idealista que 
identifica l’Estat amb una sola llengua.  

 
Carlos García Gual va publicar el dissabte 16 de juliol un article titulat “Homero o la larga sombra 
de la Ilíada”. Escriu sobre dues adaptacions o recreacions del llegat homèric: Homero, Ilíada 
d’Alessandro Baricco i Duermes y me olvidas: Viaje al interior de la Ilíada de Carlos Garrido. Esmenta, a 
més a més, l’edició en espanyol d’Homero de Pierre Carlier. L’estupor no el provoca el fet que 
negligeixi la traducció catalana del llibre de Baricco, sinó l’absència d’Homer, de Carles Miralles. És 
impossible que Carlos García Gual ignori la reescriptura en català d’aquest llibre, que abans havia 
estat publicat en italià: Come leggere Omero, 1992. Més enllà de les rivalitats acadèmiques, Homer s’adiu 
amb el pretext de l’article: llibres recents que recullen i divulguen el llegat homèric. Si es refereix 
breument al llibre Pierre Carlier, bé podria haver dedicat una línia a l’estudi de Carles Miralles, d’una 
qualitat indiscutible. La casualitat ha volgut que el suplement Llibres d’El Periódico de Catalunya de 
dijous 16 de setembre ofereixi un article que comparteix pretext i on es comenta el llibre 
d’Alessandro Baricco i el de Carlos Garrido, junt amb el de Carles Miralles. No s’esmenta, en canvi, 
el de Pierre Carlier, potser perquè demana un lector més acadèmic; en cap cas, però, perquè hagi 
estat publicat en espanyol. Sospito que la decisió de Carlos García Gual té a veure amb la 
construcció d’aquest simulacre d’Estat ideal homogeni, no sé si de manera voluntària o inconscient. 
El resultat, més enllà de les restriccions lingüístiques que imposi el llibre d’estil, és que s’amaga una 
informació necessària per als lectors interessats en la interpretació de l’obra d’Homer, i no tan sols 
dins l’àmbit lingüístic català: de vegades rebem comandes des d’Espanya de clients que no parlen 
català, però que estan habituats a llegir-lo per raons laborals, acadèmiques o pel plaer de tenir una 
llengua més.  

 
De la lectura de l’article de Carlos García Gual no puc deduir les raons que l’han menat a amagar el 
llibre de Carles Miralles. Podem fer suposicions al voltant de la línia editorial de Babèlia i establir 
alguna hipòtesi més o menys encertada sobre simulacres i miopia, a banda de les inevitables gelosies 
i bandositats acadèmiques. Uns mesos abans, el dissabte 28 de maig, en canvi, va aparèixer una 
crítica que permet constatar un cas de censura premeditada: sota el títol “Un sionismo moderado”, 
M.Á. Bastenier escriu sobre La tierra más disputada, de Joan B. Culla. El primer paràgraf és 
espectacular;  destaco en cursiva dues frases antològiques:  

 

La literatura política en español del conflicto palestino-israelí tiene ya un gran 
clásico, la obra fácilmente llamada a ser el libro de referencia sobre el 
problema contemporáneo de Tierra Santa, en el que se enfrentan 
secularmente dos nacionalismos, el árabe-palestino y el judeo-
sionista. El historiador catalán y catalanista, cuya moderación en lo que es 
proyección pública puede no siempre revelar lo intenso y, finalmente, berroqueño de 
sus convicciones, Joan B. Culla, ha escrito la recensión más completa, 
más amueblada de datos, y más atenta a la efemérides o al detalle 
estadístico del largo enfrentamiento de esos dos pueblos por el paraje 
central de Oriente Próximo. 

Tampoc informa a la resta de l’article que La tierra más disputada és la traducció a l’espanyol d’Israel, 
somni o tragèdia, un llibre que destaca per la qualitat i per la singularitat de ser un assaig publicat en 
català que no parla ni d’escriptors catalans ni d’història de Catalunya i que, a més a més, ha 
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esdevingut un gran èxit de vendes. Algú podria al·legar que al llibre no apareix enlloc el títol original 
i que no s’hi ofereix cap indici que assenyali que es tracta d’una traducció: és una pràctica força 
habitual en els llibres traduïts del català a l’espanyol. Però Joan B. Culla col·labora regularment al 
diari El País i probablement M.Á. Bastenier va tenir l’oportunitat de comunicar-li la publicació de la 
crítica. Tot i que això darrer entra en l’àmbit de l’especulació, em sembla indiscutible que Bastenier 
havia necessàriament de conèixer l’existència d’Israel, somni o tragèdia. La primera frase, per tant, es 
pot entendre de moltes maneres: cinisme, sarcasme, prepotència... La segona frase que he destacat 
contribueix a eixamplar aquesta percepció de nyap informatiu. ¿És necessari, en aquest context, dir 
que Joan B. Culla és un catalanista de pedra picada o de conviccions granítiques? Potser sóc massa 
susceptible, però trobo que esmentar el catalanisme de Joan B. Culla, després d’amagar que el llibre 
ja havia estat publicat abans en català, només pot tenir una intenció: exhibir la mala fe del crític. No 
tan sols rebutja informació valuosa, que en aquest cas interessa també als qui no llegeixen en català, 
sinó que rebla el clau amb una frase que vol fer mal i que apunta contra el catalanisme berroqueño de 
Joan B. Culla. La construcció de la ficció d’una Espanya homogènia no és aquí involuntària o 
inconscient: la crítica de M.Á. Bastenier exhibeix de manera clara els instruments de la censura i s’hi 
rabeja.  
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