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Alguns lectors segur que el co-
neixeu. En Quim Curbet, edi-
tor, escriptor i fotògraf giro-

ní, va pel món amb un mig somriure 
seriós que et desarma, alhora afable 
i desconfiat. Li costa tant arribar a 
la riallada com mossegar-se l’adjec-
tiu, el nom i el verb. Perquè va créi-
xer i ha viscut amb un diccionari in-
finit al cap, construint metàfores, 
memòria, paisatge, sentiments. Es-
criure el que veu se li ha fet una ne-
cessitat, potser un vici amable: la se-
va manera d’estar i de ser. És un ho-
me poètic i polític, un cronista que 
es construeix i ens construeix dia a 
dia, barretada a barretada. 

Les seves barretades, proses 
breus que habitualment podeu lle-
gir al Diari de Girona i al seu blog, 
estan fetes a peu de camí i de notí-
cia, combinen l’olor de la boira als 
camps i l’estofat de fonda amb el 
ritme urbà, trepidant, de l’actuali-
tat que ens encalça. Són periodisme 
reposat, meditat, cuinat a foc lent. 
Un periodisme literari, de frag-
ments d’imatges i retalls d’idees, de 
lectures, records i esperances. 

Ara ha reunit les peces dels últims 
mesos al llibre La tardor catalana, 
publicat a Curbet Edicions, esclar: la 
crònica del xoc de dos milions de 
somriures contra les porres d’un es-
tat autoritari, una guerra en la qual 
Quim Curbet ha lluitat amb parau-
les: “Mesquins, malvats, vils, abjec-
tes, repugnants, indignes, menys-
preables, infames, detestables, ma-
leïts, corromputs, males bèsties, mi-
serables, miserables, miserables...”, 

els diu als qui l’1 d’octubre van en-
viar homes armats –“la fúria preme-
ditada d’uns bàrbars moderns”– 
contra votants indefensos. 

Fill d’un impressor d’ofici amb 
vocació de futbolista, va créixer en-
tre paper imprès, el van intentar 
adoctrinar els hermanos de La Salle, 
i de jove, mentre es popularitzava la 
boina pel Che, va triar circumstan-
cialment la barretina. Ha rodat prou 
pel món però mai ha trepitjat Ma-
drid, fins a acabar esdevenint un ho-
me de cultura i per a la cultura, com-

promès amb la seva, un ciutadà ca-
talà del món que el 21 de desembre 
va anar a votar, a fer història, “amb 
una bufanda groga al coll i amb 
L’Avenç de testimoni sota el braç”. 

“Ningú em podrà robar l’alegria 
d’haver estat part d’un poble que ha 
volgut construir, amb la força de la 
pau, un futur nou per a una pàtria 
antiga”. Convençut, com Václav Ha-
vel, que tard o d’hora “la veritat i 
l’amor venceran les mentides i 
l’odi”, malgrat els horitzons confu-
sos que s’albiren i el dur i gèlid hi-
vern castellà que ens ha caigut a so-
bre, Quim Curbet s’acomiada amb 
la convicció que “l’hivern serà llarg, 
que potser durarà anys, però que la 
victòria serà nostra perquè no ens 
han deixat transitar per altre camí 
que el que ens ha de conduir cap a 
la llibertat”.!

QUIM CURBET, POÈTIC 
I POLÍTIC, HA ESCRIT 
LA SEVA CRÒNICA 
SENTIMENTAL DEL 
PROCÉS

La tardor catalana: 
per treure’s el barret
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ELS LLIBRES 
I LES COSES
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Els diccionaris són notaris, 
i no fiscals, de l’ús lingüístic

L’auge d’aquesta censura pro-
gre que és la correcció políti-
ca obliga els diccionaris i els 

seus responsables a haver de repetir 
obvietats sobre quina és la seva fun-
ció i la seva feina. Un dia algú s’esve-
ra perquè hi troba que sexe dèbil vol 
dir dones. Al cap d’uns mesos algú al-
tre s’exalta perquè s’hi afirma que 
dona fàcil és la que no costa gaire que 
s’avingui al tracte sexual, etc. La in-
dignació no l’esgota el sexisme. Algú 
pot dir, per exemple, que el DIEC2 és 
millor que el GDLC perquè obvia que 
el mot gitano també vol dir, en cata-
là, “que enganya, estafa”, tot i que 
tots dos diccionaris continuen fent 
jueu sinònim d’usurer.  

Doncs no. La feina d’un dicciona-
ri no és fiscalitzar ni censurar els 
usos lingüístics. El diccionari ens 
diu com fem servir les paraules; 

quin sentit tenen i han tingut per a 
una determinada comunitat de par-
lants. I això inclou, esclar, tots els 
usos que reflecteixen els prejudicis 
que una societat manté o, amb pe-
nes i treballs, va deixant enrere: 
masclistes, homòfobs, ètnics, etc.  

El que li hem d’exigir a un diccio-
nari és que ens serveixi per desentra-
nyar la llengua que una determinada 
cultura produeix i ha produït. I seria 
molt greu que cada vegada que un ús 
–per estès que fos– semblés ofensiu 
als seus redactors o no s’ajustés als 

seus codis ètics i ideològics, optes-
sin per eliminar-lo. Aquesta auto-
censura es carregaria la seva funció 
bàsica: ajudar-nos a entendre amb 
la màxima precisió el que diem o 
hem dit; el que escrivim o hem escrit; 
ajudar-nos a entendre’ns. 

Si un terme és despectiu o obsolet, 
és bo que el diccionari ens ho faci sa-
ber amb un desp., un obs. o una altra 
marca. I si és tan obsolet que és im-
probable que hi topem, és raonable 
que l’elimini. Però un diccionari no 
va davant sinó darrere l’ús. Si anés 
davant, seria un manual d’urbanitat.  

Per què cal repetir aquestes ob-
vietats? Perquè la correcció políti-
ca –com tota forma de fonamenta-
lisme– creu que les paraules manen 
més que els parlants. Però és conei-
xent-les a fons, i no pas ignorant-
les, que les podem manar.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

UN DICCIONARI NO VA 
DAVANT SINÓ DARRERE 
L’ÚS. SI ANÉS DAVANT, 
SERIA UN MANUAL 
D’URBANITAT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Por 
SSTEFAN ZWEIG 
Quaderns Crema 
128 pàgines, 12 !                    6/2 
 
[ 2 ] Origen 
DAN BROWN  
Columna 
640 pàgines, 22,50 !           1/18 
 
[ 3 ] La fugitiva 
BLANCA BUSQUETS 
Proa 
272 pàgines, 18,50 !             5/2 
 
[ 4 ] Mare de llet i mel 
NAJAT EL HACHMI 
Edicions 62 
400 pàgines, 20,50 !              -/1 
 
[ 5 ] El noi del Maravillas 
LLUÍS LLACH 
Empúries 
496 pàgines, 21,50 !           9/13

[ 1 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !              1/8 
 
[ 2 ] Els fets de l’1 d’octubre 
DD. AA.  
Pagès Editors 
168 pàgines, 18 !                    4/2  
 
[ 3 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 
296 pàgines, 17,90 !           2/19 
  
[ 4 ] República pagesa 
MONTSERRAT TURA 
Pòrtic 
328 pàgines, 18,50 !             8/4 
 
[ 5 ] Orgull xirucaire 
ELISENDA ROVIRA 
Columna 
192 pàgines, 18,90 !               -/3

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          1/74 
 
[ 2 ] Origen 
DAN BROWN  
Planeta 
640 pàgines, 22,50 !          4/18 
 
[ 3 ] La palabra en la mano 
MARIMÉN AYUSO 
Carambuco 
282 pàgines, 18 !                     -/1 
 
[ 4 ] El día que  
se perdió el amor 
JAVIER CASTILLO Suma de Letras 
456 pàgines, 17,90 !             5/4 
 
[ 5 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 !           3/12

[ 1 ] Cree en ti 
RUT NIEVES  
Planeta 
256 pàgines, 20,90 !          1/23  
 
[ 2 ] Qué está pasando en 
Cataluña 
EDUARDO MENDOZA Seix Barral 
96 pàgines, 8 !                      8/10   
  
[ 3 ] La indignación activa 
BALTASAR GARZÓN  
Planeta 
288 pàgines, 17,90 !             4/2  
 
[ 4 ] La conjura de los  
irresponsables 
JORDI AMAT Anagrama 
112 pàgines, 7,90 !                  -/9  
 
[ 5 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 !           2/19  


