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Un cabreig comprensible

FEMINITATS ADA CASTELLS

i d’alguna cosa ens hem de refiar al segle
XXI és de l’atzar. És tant el cúmul d’in-
formació i estímuls als quals estem sot-

mesos que la casualitat acaba tenint molt de
pes a l’hora de rebre una notícia. Fa uns dies,
en obrir el Facebook, vaig topar amb el cabreig
de l’Anna Tortajada: “Us comunico, amb tota
la pena, que l’editorial Columna, del Grup 62,
ha descatalogat el meu recull de Rondalles ca-
talanes, amb il·lustracions de Núria Giralt,
quan encara no fa tres anys de la seva publica-
ció. M’hi vaig encaparrar farta que els nostres

S contes fossin fòssils, material per a folkloristes
i estudiosos, per posar-los a l’abast i donar-los
vida: que no quedessin als prestatges més alts
de biblioteques i llibreries, perquè els recupe-
réssim, perquè grans i petits els coneguessin,
els expliquessin, els llegissin... Parlem molt de
la nostra cultura, però no li donem cap su-
port.” L’explicació continuava, però el que em
va destarotar més va ser aquesta darrera frase.
És habitual que les editorials trinxin els llibres
que no els donen calés, encara que tres anys i
poca promoció tampoc no és que sigui donar-

los gaire esperança de vida, però ja no hauria
de ser tan normal que, sobretot ara que corren
aires de canvi reivindicatiu, no donem suport
a la nostra cultura. Els contes tradicionals són
els que més defineixen el tarannà d’un poble, i
que hi hagi una eina que ajudi a difondre’ls no
pot fer mal a ningú. No som el que som gràcies
a eufòries col·lectives ni a consignes televisa-
des, sinó al pòsit de molts segles d’explicar-
nos els uns als altres que... “Fa molts i molts
anys, en un poblet de la costa hi havia un cava-
ller...” ❋

questa setmana s’han defensat dos
treballs de fi de màster (propi) a la
Facultat de Traducció i Interpretació

de la UAB. Per la seva qualitat, i per la relació
directa amb la llengua, en subratllo uns pocs
aspectes. El primer treball és Corregir per en-
senyar a redactar a secundària, de Maria Sabé
Martínez. L’autora parteix de la idea que la
correcció lingüística dels professors ajuda a
millorar els textos dels alumnes, tot i que
subratlla que hi ha professors que es qüestio-

nen si aquesta pràctica, que els xucla moltes
hores, té sentit. Sabé parteix d’una extensa
bibliografia sobre la qüestió (Cassany, Mi-
lian, Sanmartí...) i fa, com a mínim, les cons-
tatacions següents: la correcció té sentit per
ensenyar i per aprendre; hi ha una varietat de
pràctiques docents, sovint invisibles i, a més
a més, aïllades; van emergint bons estudis re-
lacionats amb la didàctica de la llengua, però
també amb la predisposició de l’alumne per
aprendre. Sabé excel·leix en la recopilació de
tècniques per marcar les incorreccions d’un
text, també en l’exposició de tècniques per
ensenyar a redactar, així com en l’assenta-
ment de pràctiques per a la motivació d’a-

A

ETCÈTERA DAVID PALOMA

Treballs
de màster

lumnes i professors. És una recerca meritò-
ria.

L’altre treball es titula Els reculls de barba-
rismes des del 1983 fins al 2013, d’Elsa Álvarez
Forges, i no és menys interessant. De tractats

de barbarismes, n’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi
haurà, fins i tot després del 9-N, però d’estu-
dis sobre els reculls de barbarismes, en cor-
ren menys. Álvarez assenyala que el seu tre-
ball vol copsar l’evolució d’aquests tractats i
“d’altres textos afins” durant els darrers tren-
ta anys. Els textos afins provenen, sobretot,
de la literatura periodística que ja fa temps
que s’ocupa de la qualitat i de la genuïnitat de
la llengua catalana. L’autora estableix tres
etapes en aquest període i redefineix el con-
cepte recull de barbarismes d’acord amb la
nova dinàmica de comunicació. A més, pre-
senta cadascun d’aquests reculls i en compa-
ra tres, un per període, a fons.

És el que tenen els estudis de màster (pro-
pi): també aprofundeixen en el coneixement,
si és que algú en dubta. ❋

Maria Sabé defensa
que la correcció
lingüística dels
professors ajuda a
millorar els textos dels
alumnes / AVUI

L’apunt
Montserrat Sendra i Francesc Xavier Vila
van presentar fa un any un article en el
Congrés de Pompeu Fabra, a Tarragona,
amb un títol molt eloqüent: La difusió
explícita de la normativa: vies i estratègies
en la societat de la informació.
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