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L’equitació és un art
que es practica, se-
gons tradicions molt
diverses, pràctica-

ment arreu del món. Però, amb
robes i estils molt variats, tots els
genets tenen una cosa en comú:
tracten amb un animal que, com
la llengua, té l’esperit viu i fort,
que anhela satisfer la persona
que el munta, i que és extraordi-
nàriament sensible. Per això un
bon genet s’ha entrenat i ha en-
trenat el seu cavall amb la inten-
ció d’arribar a una complicitat i
una entesa mútues i perfectes;
per aconseguir ser tan subtil i
respectuós en les demandes que
el cavall no se senti doblegat
sinó content de la seva resposta,
intel·ligent i ràpida. El bon genet
respecta la boca del cavall i no
clava estrebades a les regnes ni
porta un fre massa dur. I així un
cavall ben tractat, portat per
algú que coneix bé les regles de
l’art i les pròpies possibilitats, és
un animal capaç d’esforços ex-
traordinaris, de moviments
d’una gran bellesa, d’una amis-
tat sense límits.

En canvi hi ha cavalls que han
agafat vicis que els permeten de-

fugir les ordres de qui els munta.
Que claven coces per no deixar-
se ferrar, o mosseguen, o agafen
el fre entre les dents. I també hi
ha gent que ha pres mal perquè,
pensant-se que sap muntar des-
prés d’haver anat quatre diu-
menges a fer una volta amb un
grup, no ha sabut mantenir-se a
la sella quan després d’un revolt
el cavall s’ha trobat un arbre cai-
gut al davant, i ha frenat de cop,

o ha saltat. O fins i tot genets que
han preferit el seu èxit en una
competició a la vida o la salut de
la muntura.

De manera anàloga la llengua,
que no és un cavall delicat de
pura sang, sinó més aviat una
bèstia resistent i àgil, necessita
usuaris que vulguin fer-la servir
amb tot el respecte que es mereix,
que l’hagin tractat prou hores per
saber tot el suc que se’n pot obte-
nir si la compenetració és absolu-
ta. Que siguin conscients que com
més dominin totes les exigències
de l’eina, més profit en podran
treure sense fer-se mal, ni els uns,
ni els altres.

Perquè la llengua, igual que
un cavall, d’un cop de gropa pot
enviar a terra qualsevol que amb
una cama poc fixa li clavi massa
cops de peu.

Cal anar amb compte
A la llengua, en principi, se li
poden demanar moltes coses.
Sempre amb compte de no tren-
car-li l’espinada. Per exemple un
galop llarg i seguit, sinuós, en el
qual les potes de la bèstia, llar-
gues i fortes, però primes, fre-
guin suaument l’herba del camí
sense pràcticament fer soroll,
com una carícia més lleugera

que no la del vent. I després que
freni. En sec. Però sense estreba-
des. Que comenci aleshores un
trot curt. Àgil. Saltironejant i alt.
Tot depèn de què vols fer. De què
vols dir. De quin estil busques.

I, de muntar i d’escriure, sem-
pre se’n pot continuar aprenent,
llevat si el practicant és d’aquells
que diuen “doncs jo ho faig així”,
i com que deixen d’evolucionar
no són lliures en les seves elecci-
ons sinó que estan condicionats
per la falta de domini.

Jo, que faig sobretot de tra-
ductora, abans que surti cada lli-
bre reviso les correccions que
m’hi han fet. Moltes vegades
n’esborro un gran tant per cent.
D’altres, trec coses que, tanma-
teix, després integro i provo de
fer servir en altres llibres. Amb el
temps he establert una bona re-
lació amb una de les correctores
que em toquen regularment, i
sovint em sorprenc davant de
propostes seves que em fan dir
“ostres, que burra que sóc de no
haver-hi pensat abans”.

De correctora, en canvi, només
en faig molt ocasionalment. És
una feina més desagraïda, menys
lliure, en la qual cal intentar adap-
tar-se alhora a les indicacions de
l’editorial i als gustos de l’autor.

En tota la meva vida laboral,
només tres autors han fet el gest
de trucar-me per comentar el
com i el perquè de les correcci-
ons. S’han mostrat curiosos de la
meva opinió (cosa que no vol dir
que sempre l’hagin acceptada) i
hem pogut cooperar agradable-
ment. Jo els he agraït l’atenció i
em sembla que ells m’han agraït
la dedicació.

Bufa un vent desacreditador
Fa temps, però, que corre un vent
desacreditador de la feina dels
correctors que em sembla que no
bufa en gaire cap més país. S’està
generalitzant una tendència a cla-
var andanades globalment a la
raça dels correctors, perquè la
culpa sempre la té el manxaire,
que és una figura anònima sense
cap mena d’aurèola ni glòria. En
parlen com si fossin adversaris
vinguts de fora que només actu-
essin per fotre, en comptes de
col·laboradors que treballen amb
ganes d’ajudar a millorar el text.

Però la correcció no és una
lluita de vanitats per imposar una
forma, sinó una contribució que,
si l’escriptor-creador no té por de
la sang mestissa, pot ser enriqui-
dora per a l’obra i fructífera per a
la llengua.❋

Els cavalls i la llengua

Anàlisi❚

La relació entre
l’autor i el
corrector pot
ser enriquidora
per a l’obra i
fructífera per
a la llengua,
una mica com
la relació entre
genet i cavall

■ Anna Casassas

El cavall,
com la llengua,

és sensible i
té l’esperit

viu i fort
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