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És trasbalsador. Et remou per 
dins. Els Escrits de presó (En-
ciclopèdia) de Joaquim Forn, 

sincers i senzills, no et deixen indi-
ferent. És impossible. És com si 
convisquessis amb un pres, amb to-
tes les arbitrarietats que ha de patir, 
amb tota la barreja de sentiments 
que l’assalten –la por inicial, la tris-
tor, la nostàlgia, l’agraïment, la rà-
bia, la resignació, l’esperança...–. El 
món carcerari és tot un món sencer, 
extrem, com diu en Joaquim fent un 
joc de paraules amb Estremera, una 
terra que passa del sol radiant a la 
boira espessa. S’hi fan amics i ene-
mics, i sobretot un no té més remei 
que enfrontar-se a l’essència de qui 
és com a persona i de què fa a la vida. 
La presó és sobretot una duríssima 
prova psicològica, un Dragon Khan 
emocional.  

Tot això es veu dia a dia en aquest 
dietari colpidor de tan planer. Hi ha, 
esclar, una part de posicionament 
polític que ja ha estat explicada, i 
que naturalment té el seu interès 
(destaca la seva incomprensió per 
no fer govern i allargar el 155, o la se-
va idea que la unilateralitat no és 
possible ni desitjable), però més en-
llà d’això, el que realment li dona va-
lor és l’home que emergeix en cir-
cumstàncies tan difícils, la persona 
que es fa i es revela paraula a parau-
la. A en Joaquim li preocupa la famí-
lia, s’interessa per molts companys 
de confinament i hi fa amistat, fins 
al punt que l’últim dia, quan surt cap 
a la presó catalana de Lledoners, li 
dediquen un càlid comiat; i es gua-

nya el respecte de la majoria de fun-
cionaris. Es construeix a poc a poc 
una rutina feta de lectures –els mi-
lers de cartes, els llibres– i escriptu-
ra –el dietari–, d’esport i de televi-
sió –la passió pel Barça–, de visites, 
moltes visites. Una nova vida en què 
es tracta d’omplir el temps i de tro-
bar un sentit a tot plegat.  

En contrast amb els sòrdids cala-
bossos de l’Audiència Nacional on 
sovint el porten emmanillat i ma-
rejat a declarar, acaba desit-
jant tornar “a casa”, a 
Estremera, on, a més 
dels altres presos 
polítics –especial-
ment en Raül i 
l’Oriol, amb els 
quals, primer 
l’un i després l’al-
tre, els primers 
mesos compar-
teix cel·la–, ha con-
geniat amb una me-
na de personatges que 
altrament mai hauria co-
negut: en Celes, company de 
passejades pel pati; el Quintela, el ga-
llec Jose, el kurd Yizidi, el colombià 
Goyo, el valencià Escamilla, l’italià 
Alessandro o el dominicà Alejandro 
Febles, el que va gravar les imatges 
que vam reproduir a l’ARA i que van 
trasbalsar l’opinió pública –aquesta 
és la part bona d’haver-les difós– i al-
terar els fràgils equilibris a la presó 
–aquesta és la part dolenta–. A en Jo-
aquim el van incomodar.  

En Joaquim fa transparent la se-
va experiència, la seva evolució. En-

tra a la presó pensant que s’hi esta-
rà pocs dies i va de decepció en de-
cepció. Quan Llarena es fa càrrec de 
la causa des del Suprem, se’l consi-
dera algú ponderat i que coneix Ca-
talunya. Els advocats creuen que 
amb ell tot anirà millor! Buf. Aviat 
arriba el moment que s’adona que la 
cosa pot anar per llarg, pot durar 
anys. És a partir d’aquí quan emer-
geix una valuosa reflexió de fons 

amb tres eixos: Catalunya ha de 
seguir sent un sol poble, 

hem de saber perdonar 
–“El perdó no signi-

fica renúncia”–, cal 
d’evitar sentir cap 
mena d’odi pel 
que no pensa 
com tu i convé 
dir la veritat, per 
crua que sigui: 

“Ja n’hi ha prou 
d’enganyar-nos. 

Ja en circulen prou, 
de notícies falses avui 

dia. Entre nosaltres cal 
que ens diguem la veritat. 

Sempre. A tota hora. Per dolorosa i 
dura que sigui. Mentir als teus és la 
pitjor mentida. Mentir-te a tu ma-
teix és simplement una estupidesa”. 

L’últim dia que va al locutori veu 
en un racó el mateix escarabat potes 
enlaire que el va sorprendre el pri-
mer dia, vuit mesos enrere. “Si algun 
dia hi torno encara m’estarà espe-
rant”. La dura realitat. I l’esperança: 
“Manllevo les paraules del bisbe Ca-
saldàliga quan diu: «Si no hi ha cau-
ses grans, la vida no té sentit»”.!

 Els sentiments  
(i les idees de fons) 
de Joaquim Forn
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Un cas sorprenent de no 
apostrofació davant vocal

D’entrada, una pregunta: 
quin error ortogràfic detec-
teu en la frase “El gerundi 

d’escriure és escrivint”? Pocs respon-
dreu que, segons la norma vigent, 
caldria haver escrit “de escriure”. Jo 
mateix, us seré franc, no en tenia ni 
idea fins que l’IEC va establir el cri-
teri que ho justifica i que fa seu la 
nova Ortografia catalana (OIEC).  

El motiu per no apostrofar da-
vant aquest escriure és que en fem 
un ús metalingüístic: fem servir es-
criure per parlar de la llengua i no de 
la realitat, en parlem només com a 
paraula. I és també per això que en 
aquesta frase escrivim escriure i es-
crivint en cursiva. Doncs bé, l’OIEC 
estableix que “l’article i la preposi-
ció de no s’apostrofen quan prece-
deixen un mot usat amb valor meta-
lingüístic”. Per tant, haurem d’es-

criure “El animal de la frase anteri-
or va en majúscula”, perquè només 
la paraula animal i no pas un animal 
de debò pot anar en majúscula.  

L’OIEC deixa clar que no es trac-
ta de no apostrofar davant de cur-
siva sinó només davant de cursiva 
que marca un valor metalingüístic. 
Cal escriure, doncs, “L’Ara treu un 
nou suplement”, perquè la cursiva 
només marca que és el títol d’un di-
ari. En canvi, haurem d’escriure 
“El ara amb valor adversatiu va se-
guit d’una coma o dos punts”. 

La raó de no apostrofar –que 
l’OIEC no explica– és fer sobresor-
tir del context el mot usat metalin-
güísticament. Això es veu molt clar 
amb els noms de lletra: “La o de la 
forma verbal dona no porta accent”. 
Dient “l’o” la o perd relleu i entitat. 

Fixem-nos, però, que per a qui 
llegeix, la cursiva i el context són 
més que suficients per marcar l’ús 
metalingüístic. La no apostrofació 
només és útil per llegir-ho en veu 
alta com cal. I, si aquest és el motiu, 
resulta incoherent que la mateixa 
OIEC ens faci escriure l’anormalitat 
o l’asimetria, paraules que llegides 
en veu alta apostrofant signifiquen 
per a qui les sent el seu antònim; 
en una fallida estrepitosa de la co-
municació. Molt més greu, diria jo, 
que llegir apostrofant “El gerundi 
d’escriure és escrivint”.!
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UN DELS MOTIUS 
PER NO APOSTROFAR 
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                   1/3 
 
[ 2 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !           2/3 
 
[ 3 ] La desaparició de 
Stephanie Mailer 
JOËL DICKER / La Campana 
672 pàgines i 22,90 !         5/13 
 
[ 4 ] Els homes 
ANGELIKA SCHROBSDORFF 
La Campana 
720 pàgines i 24,95 !           4/3 
 
[ 5 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          3/30

[ 1 ] Per tenir casa  
cal guanyar la guerra 
JOAN MARGARIT / Proa 
244 pàgines i 19,50 !            2/2 
 
[ 2 ] Abans ningú  
deia t’estimo 
DIVERSOS AUTORS / Catedral 
160 pàgines i 14,90 !            3/9 
 
[ 3 ] 21 lliçons  
per al segle XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Edicions 62 
448 pàgines i 21,90 !            1/3 
 
[ 4 ] Estima’m quan  
menys ho mereixi... 
JAUME FUNES / Columna 
266 pàgines i 17,90 !         6/20 
 
[ 5 ] Més operació urnes 
XAVI TEDÓ I LAIA VICENS 
Columna 
336 pàgines i 15,90 !            5/2

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !            1/2 
 
[ 2 ] La desaparición de 
Stephanie Mailer 
JOËL DICKER / Alfaguara 
672 pàgines i 22,90 !         2/13 
 
[ 3 ] Traición 
WALTER MOSLEY 
RBA 
320 pàgines i 20 !                  -/2 
 
[ 4 ] La retornada 
DONATELLA DI PETRANTONIO 
Duomo 
248 pàgines i 16,80 !            7/4 
 
[ 5 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines i 22,50 !        3/24

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCIA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 2 ] 21 lecciones  
para el siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
400 pàgines i 21,90 !            1/3 
 
[ 3 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
512 pàgines i 19,90 !        3/155 
 
[ 4 ] Fariña 
NACHO CARRETERO 
Libros del K.O. 
358 pàgines i 18,90 !       2/156 
 
[ 5 ] Teoría King Kong 
VIRGINIE DESPENTES 
Literatura Random House 
176 pàgines i 13,90 !          4/34


