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l dia que vam
commemorar

l’aniversari de la mort
de Martin Luther King,
el ministre espanyol
de l’Interior va escriu-

re un missatge que reproduïa una de
les famoses frases del doctor. Aquesta:
“Si sabés que el món s’acaba demà,
avui encara plantaria un arbre”. És un
missatge fantàstic d’esperança i de
creença ferma en el present, en la im-
mediatesa, en la necessitat de fer co-
ses encara que sàpigues que potser no
duran enlloc. Per acabar-ho de rema-
tar, el ministre va afegir, de la seva prò-
pia collita: “Fa 50 anys de l’assassinat
de Martin Luther King, i el seu somni
de viure en pau com a germans conti-
nua present”. Vaig pensar dues coses.
Que era molt bonic que tot un ministre
de la policia fes referència a una de les
personalitats que va ser més persegui-
da i colpejada per la policia, la qual de-
fensava –com totes les policies– les
lleis vigents, aprovades democràtica-
ment i combatudes sense violència
per qui considerava que eren injustes.

La segona cosa que vaig pensar és que
era molt fàcil apropiar-se dels mites i
de la història. Que, de fet, vaig pensar,
és la cosa més fàcil de totes, perquè
–com que ocupen un lloc a les enciclo-
pèdies– no fan mal a ningú i tant servei-
xen per defensar una manera de veure
el món com justament la contrària.

Estic frisant per veure com home-
natjarà el ministre la pròxima efemèri-
de, la del Maig del 68, també cinquanta
anys després dels dies que van con-
vertir París en un camp de batalla i en
una revolució que ara, per exemple,
serveix com a teló de fons de la col·lec-
ció de primavera de Gucci. Tot s’ho
empassa, el poder. Potser farà un tuit
que dirà: “Sota les llambordes, la plat-
ja”. I afegirà: “Sempre s’ha d’anar al
fons de les coses”. O potser recordarà
aquella proclama que deia: “La imagi-
nació al poder”, que podria ser una ma-
nera de justificar les interlocutòries ju-
dicials. O “Prohibit prohibir”. Ai, no.
Aquesta no la podrà fer servir. Seria
molt difícil, fins i tot per a Zoido, fer un
homenatge històric amb un nivell tan
exagerat de pantomima.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Homenatges

Estic frisant per veure com
homenatjarà Zoido el Maig
del 68, que va convertir París
en un camp de batalla
i en una revolució

La vinyeta
Fer

altre dia els parlava dels cor-
rectors que reclamen que el
seu nom figuri en els crèdits o

en la portada dels llibres que ajuden a
endreçar gramaticalment. Em vaig
mostrar una mica esverat: si tant pro-
tagonisme sol·liciten deu de ser que la
seva feina supera la simple revisió
d’originals. Em vaig fer una pregunta:
que no dominen la llengua, els nostres
escriptors? Magí Camps, amic i editor
i corrector de La Vanguardia, em va
respondre pel conducte públic del
Twitter: “Creu-me que és veritat: hi ha
autors impublicables sense un correc-
tor que reescrigui l’original de dalt a
baix. Bones idees i poc estil (per no dir
que no saben de lletra).” Reescriure
l’original “de dalt a baix”, autors que
“no saben de lletra”... Una mica més
tard, en una segona piulada matisava:
“N’hi ha de tota mena, és clar. Hi ha
molta creació de llenguatge en la lite-
ratura.” Immediatament hi afegia:
“Però aquests best-sellers que surten
alhora en les dues llengües han tingut
una llarga cocció, fins al punt que de
vegades està més ben escrita la tra-
ducció que l’original.” A l’article jo ha-

L’

via projectat sospites sobre aquests
best-sellers: són escrits en català o en
castellà? Quina és la versió original i
quina la traducció? Després del que
em diu en Magí, la resposta es fa més
urgent. Quina és la traducció, que la
llegirem?

Fos aquesta l’única pregunta... Me
n’han vingut una pila. Els editors –o
els jurats, si el llibre opta a premi–,
quina mena d’originals reben? Mentre
els llegeixen, intueixen com quedaran
un cop el corrector els hagi reescrit
“de dalt a baix” o hagin estat traduïts?
Torno al comentari d’Eduard Artells
un cop va haver corregit Onades sobre
una roca deserta: “No escriuré mai

més un llibre de Terenci Moix”. I l’èxit
de l’escolarització en català? Ha donat
bons correctors però escriptors que
“no saben de lletra”? Fa molts anys
vaig entrevistar Bartomeu Bardagí,
corrector de Josep Pla. Em va dir que
esmenar el “gegant” era una gosadia:
“alguna iglésia, alguna vacil·lació...”
Pedrolo també rebia auxilis. O el ma-
teix Salvador Espriu, que havia vingut
a “salvar els mots”. Ho sé perquè la
meva germana Marta els repassava.
Poca feina, res de reescriure ni de re-
clamar el nom a la portada. Que no
són els escriptors els que creen la llen-
gua, els que marquen cànons? Ho són
ara els correctors?

Tot això, és privatiu de la “literatu-
ra” catalana? Un autor francès, per
parlar d’un idioma orgullós d’ell ma-
teix, també delega en el corrector la
politesse? He posat “literatura” entre
cometes. Sembla que Magí Camps es
limiti als best-sellers, o m’agrada pen-
sar-ho. Haurem de buscar els llibres
dels autors que ofereixen “molta crea-
ció de llenguatge”. Com els coneixe-
rem? Seran aquells on el nom del cor-
rector no figuri a la portada?

“L’escolarització
en català, ha donat
bons correctors i
mals escriptors?

Vuits i nous

Reescriure de dalt a baix
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista

HERMES COMUNICACIONS SA
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció), Concepció Casals (Distribució)
i Ricard Forcat.


