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Corrector
Treballa a
Catalunya
Ràdio i a
l’AVUI i ha
passat per
altres mit-
jans i pel
món editori-
al on ha cor-
regit Bru de
Sala, Gaban-
cho, Baule-
nas i traduc-
cions de Dan
Brown, Amy
Tam, Jelinek,
Saul Bellow...
Té la feina de
dir als altres
quan s’equi-
voquen. A
hores lliures
va al txiqui-
parc amb els
nens i expli-
ca per què
els del seu
gremi to-
quen el vora-
viu d’aques-
ta manera.
D’aquí va
sortir Tinc
un dubte i,
com que en-
cara ens
equivoquem,
ara surt Tinc
més dubtes,
a la mateixa
editorial: La
Magrana

R.O. A La Magrana tenien la idea
de fer coses de llengua, però no
transcendents sinó dubtes fre-
qüents de la gent, i jo els vaig pro-
posar aquesta estructura amb els
problemes bàsics i una explicació
amb un to personal, desenfadat i
irònic. Explico les coses com si les
expliqués oralment. A la gent li in-
teressen les qüestions de llengua
habituals, més enllà de les contro-
vèrsies. Per exemple: es pot dir
apretar? Alhora va junt o separat? I
si hem de dir el full o la fulla. Hi ha
dubtes per a un tercer volum, fins i
tot!

A.C. I d’on els treus? Vas pel món
parant l’orella?

R.O. Sí, però també de la mateixa
professió. Sóc corrector des de fa
12 anys. Quan la gent ho sap, et fa
preguntes.

A.C. I parant l’orella, ¿no t’acaba
fent molt de mal?

R.O. A la televisió i a la ràdio els
textos estan força bé, però la pro-
núncia falla mot. Predomina el ca-
talà xava, però també trobo que és
injust criticar-lo tant. Quan un
francès parla català li perdonem
tot perquè és especial, però quan
ho fa algú de parla habitual caste-
llana, ho trobem criminal. Haurí-
em de valorar l’esforç de parlar
català. Un cas de crítica constant
és la que es fa al president. La
quantitat de gent castellana que
parla català és molta i això no està
tipificat com a dialecte, encara
que el generi, sinó que es veu com
una mala deriva. No deixa de ser
bo que algú parli en català encara
que amb accent castellà. La clau
és que el parli.

A.C. Portes una dotzena d’anys en
aquest ofici. Hem millorat?

R.O. Si anem pel carrer crec que
hem millorat força. Ja no diem sello
ni apellido ni ajedrez. Abans estu-
diàvem llistes de barbarismes que
ja no hi són. De fet, parlem amb
tota naturalitat de la bústia de veu,
cosa que demostra que tenim una
llengua molt dinàmica i que s’adap-
ta als nous temps. El nivell general
de la gent que escriu en periodisme
ha millorat, i això no és una crítica
als periodistes d’abans, sinó que es
nota que els d’ara ja han après en
català. En canvi, als parcs infantils
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se segueix sentint columpio i em-
putxar i això deu ser perquè els qui
fem de pares, quan érem petits, ho
dèiem així.

A.C. I els nens continuen jugant
en castellà.

R.O. En l’escola franquista tot era
en castellà menys el pati i ara, en
certa mesura, passa al revés. S’ha
de pensar que hi ha un cert percen-
tatge d’alumnes estrangers i amb el
canvi de llengua es resol ràpid el
problema. Els nens no pensen en si
parlen en català o no. A més, la te-
levisió és en castellà majoritària-
ment i amb la TDT, encara més.

A.C. Però en els mitjans de comu-
nicació no hi ha un criteri comú, oi?

R.O. No, cada mitjà fa una mica el
que vol. Ara bé: amb criteris d’uns
professionals que són els qui pre-
nen les decisions. El que em sor-
prèn és que els diaris digitals són
els qui obren sovint amb temes cri-
ticant la llengua dels altres, quan
són ells els qui en tenen menys
cura. El que passa és que hi ha una
distància entre les decisions dels
mitjans i la percepció del receptor.
L’altre dia TV3 feia servir estanteria
i per a molta gent és un barbarisme.

A.C. Estanteria es pot? A mi la que
em fa molta il·lusió que es pugui és
disfrutar.

R.O. No. Disfrutar no es pot.

A.C. No fotis! Jo ho he posat mil
vegades al diari.

R.O. És que a l’AVUI sí que es pot.
És el que et deia abans: cada mitjà
pren la seva decisió. Conclusió: un
desgavell. La cosa ha derivat en un
regne de taifes. Cada mitjà fa el ma-
teix quan creu que la normativa no
afina.

A.C. ¿I això és perquè en aquest
país hi ha molta densitat de lingüis-
tes per metre quadrat, perquè
tenim una llengua petita i aficionada
a les polèmiques o per què?

R.O. És que aquí som una mica
així. Tenim una llengua bastant par-
ticular en ella mateixa. La produc-
ció de material sobre la llengua ca-
talana comparada amb llengües ve-
ïnes, en l’últim segle, les supera en
quantitat i en qualitat. Aquí tenim
un Fabra, un Coromines, un Alco-
ver-Moll, tota la producció del
Termcat, l’obra de Solà, de Ruaix,
d’Albert Jané, o casos més recents,
com els articles de l’Albert Pla al
diari. No sé si és que hem intentat
aprofitar el temps no aprofitat, però
tenim un dinamisme enorme. Som
de les llengües amb més producció
a Internet. De vegades ens casti-
guem massa i no valorem que som
capaços de projectar la llengua en
àmbits nous i amb molta força.

A.C. ¿La llengua la fan els escrip-
tors?

R.O. La llengua la fa tothom, i els
escriptor són uns usuaris especials.

A.C. Puc dir maco?

R.O. Sí, està acceptat per l’IEC.

A.C. I jo que me n’alegro. ¿I a tu
què t’agradaria poder dir?

R.O. A mi m’agradaria dir que em
surten canes. Han admès canós o
canut, però encara tenim cabells
blancs. I també m’agradaria anar a
un quiròfan.

A.C. I on vas, sinó?

R.O. A la sala d’operacions enca-
ra que tots els mitjans admeten
que puc entrar al quiròfan.❋
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