
ara llegim 
44 DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DEL 2016 ara   
arallegim

No pararem mai de preguntar-
nos què és l’amor, oi? Suposo 
que és més insondable que la 

mort. Sí, molt més. Al capdavall, la 
mort s’esdevé amb una precisió im-
placable. I després ve el misteri. Pe-
rò l’amor és un misteri en si mateix. 
Hi és i no hi és, creix i es transforma, 
estimem durant un instant i l’ins-
tant sempre retorna. Té moltes ca-
res: Stendhal parlava de l’amor-pas-
sió, l’amor-gust, l’amor físic i 
l’amor-vanitat. Estimem de tantes 
maneres! L’amor és sexe, és desig, és 
amistat, és bellesa i tendresa, és se-
ducció i excitació, és suma de con-
traris, però és també anul·lació 
d’iguals, i llavors esdevé covardia, 
comoditat, esclavatge. L’amor ens 
fa sentir vius i a vegades moriríem 
per amor, ens allibera i ens encade-
na. No parem de buscar-lo, de pen-
sar-lo i de fer-lo. Però en realitat en 
sabem tan poc! 

Henri-Pierre Roché va escriure 
quan ja era gran, als 74 anys, la no-
vel·la de la seva vida, Jules i Jim: per-
què el va consagrar (això sí, un cop 
ja desaparegut, gràcies a la pel·lícu-
la de Truffaut) i perquè hi explica-
va els seus amors. Abans de morir, 
Roché va voler posar sobre el paper 
l’increïble triangle que durant anys 
l’havia unit al seu amic Franz Hes-
sel i a la dona d’aquest, la pintora 
Helen Hessel (de soltera, Helen 
Grund). Jules i Jim, publicada per 
Adesiara en traducció de Maria Ci-
rera, és una planera confessió sobre 
l’amor i la llibertat. Els personatges 
són com déus i deesses de l’antigui-

tat, eternament joves, que juguen 
sense regles al fantàstic joc de 
l’amor. Innocents i cruels, passio-
nals i generosos, sempre assedegats 
de l’altre, infidels però imantats, la 
seva vida és una festa inacabable, 
tràgica. “S’estimaven, però no es po-
saven d’acord en res..., ni tan sols en 
l’amor”, escriu Roché. “Aconseguim 
les dones, però elles ens posseei-
xen”, diu Jules (Hessel) al seu amic 

Jim (Roché). “Els homes són palla 
dins del foc ardent de la bellesa de 
les seves dones”, pensa Jim. I “la vi-
da ha de ser com unes vacances in-
terminables”, proclama l’ardent 
Kathe (Helen), una dona que fa olor 
de mel. 

L’amor ho és tot i no és res. Com 
un rogenc crepuscle ennuvolat, 
sempre canvia, mai no és igual. I 
tanmateix mai no ens cansem de 
mirar-lo. Jules i Jim ens parla d’ai-
xò, és com mirar un cel lluminós, in-
creïblement bell, d’una alta intensi-
tat poètica... on es va congriant una 
sensacional tempesta. Una tempes-
ta per excés d’amor. Si és que algú 
sap què punyetes és això de 
l’amor.✒
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Montserrat Roig i el mal 
entès respecte per l’autor

“La veritat és que tenia por. 
Tenia por de passar per 
aquell país sense retenir-

ne les coses i no els fets, les persones 
i no les dates, la vida i no la Història, 
sense trepitjar els carrers amb la 
mirada dels peus, de debò, quan els 
peus et fan d’ulls i et condueixen 
cap allò que desconeixes, però que 
tries amb inconsciència”. És un 
fragment de L’agulla daurada que 
aquest estiu deveu haver llegit molts 
perquè forma part d’una exposició 
biogràfica sobre Montserrat Roig 
integrada en el Correllengua 2016. 

Jo també el vaig llegir –amb ulls 
de corrector– a la plaça de Dalt d’un 
poble del Baix Camp i de seguida hi 
vaig detectar un problema de redac-
ció que és fàcil que un autor no vegi 
(perquè ell sap molt bé què vol dir) 
però que el bon corrector d’estil de-

tecta i resol perquè el lector no l’ha-
gi de patir. El fragment hauria de 
dir: “[...] Tenia por de passar per 
aquell país retenint-ne els fets i no 
les coses, les dates i no les persones, 
la Història i no la vida [...]”. 

El fragment va ser editat, al seu dia, 
passant per un corrector, i va ser tri-
at per a l’exposició entre molts altres. 
Què va impedir, en aquests proces-
sos, veure que el text original, tal qual, 
era quasi intel·ligible i només calia un 
petit canvi per fer-lo clar: per fer-li dir 
el que l’autora volia que digués? 

Segurament, un mal entès res-
pecte per l’autoria. “Si ella ho ha vol-
gut dir així”, et diu el corrector pobre 
d’esperit. És un crac per corregir 
els barbarismes i l’ortografia, però 
l’intimiden els errors sintàctics, de 
redacció, que cap manual condem-
na explícitament. Canvia paraules 
que no creen cap problema de com-
prensió i deixa intactes frases que 
no s’entenen. 

És un respecte habitual en cultu-
res mediterrànies i insòlit en les an-
glosaxones, en les quals tothom té 
clar que l’autor, tot i ser clau en 
l’edició d’un llibre, és també procliu 
a cometre un tipus d’errors que han 
de detectar i esmenar altres profes-
sionals. Probablement, la majoria 
de llibres britànics s’entenen tan bé 
perquè allà tenen més respecte pel 
lector que per l’autor.✒
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