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Entre els missatges que ens saturen la safata d’entrada de les bústies
electròniques, hi ha de tot. Virus, ‘spam’ i textos apressats que
sovint atempten contra les normes gramaticals més elementals,
però també cartes escrites a consciència i paraules d’amor

Eva Piquer

Joan Coromines
Voleudirqueel
gènereepistolar
hadesaparegut?
Joan Coromines va escriure car-
tes per donar i per vendre.
S’acaba de presentar el novè
volum dels seus epistolaris, i
queda molta correspondència del
lingüista fent cua per ser editada.
Un dels curadors de l’obra, Josep
Ferrer, sentencia: “A principis del
segle XXI estem assistint a la des-
aparició d’un gènere literari,
l’epistolar, nascut de la necessitat
espontània de comunicació entre
persones”. El mail, segons Ferrer,
“és un succedani molt menor”.

Permet-me que discrepi, amic
Josep: em fa l’efecte que, gràcies
al correu electrònic, la gent s’es-
criu més que mai. En alguns
casos la correspondència virtual
és apressada i feta de qualsevol
manera, i en d’altres és tan acu-
rada com la millor de les cartes
protegides amb sobre i segell.

La màquina d’escriure devia
veure’s com un succedani molt
menor de la ploma estilogràfica, i
encara hi ha qui veu l’ordinador
com un succedani a la baixa de les
antigues Olivetti. Però no hem de
confondre les eines amb les pa-
raules. Avui es pot fer literatura
en un blog, es pot enviar una de-
claració d’amor per Internet (qui
no coneix almenys una parella
que s’ha enamorat a través de la
xarxa?) i es pot cultivar el gènere
epistolar amb l’al·licient afegit de
la immediatesa.

Els carters sí que estan en pe-
rill d’extinció. Les cartes només
han canviat de nom: ara se’n diu
mails.

Del 1926 al 2006
Sóndefiar,els
críticsque
tambéescriuen?
El febrer del 1926, Joan Coromi-
nes lamenta que a Barcelona

qualsevol home de lletres es llan-
ça alegrement a ser escriptor, a di-
ferència d’Europa, on els homes
instruïts i intel·ligents que serien
capaços d’escriure un article o un
conte o un vers amb correcció, sa-
bent com saben que no hi excel·li-
rien, es dediquen a una altra cosa.
El filòleg esmenta “vuit o deu
amics i coneguts” seus que “ha-
vent pogut ésser uns bons histo-
riadors, filòlegs o juristes, esde-
vindran uns mediocres i ensopi-
díssims poetes”.

Aquesta epidèmia de grafoma-
nia nostrada té efectes col·late-
rals. A l’hora de crear opinió sobre
els llibres que es publiquen, els es-
criptors catalans es debaten entre
dues opcions: “Dir-ne bé o mal se-
gons l’actitud que prengué l’autor
davant el seu llibret de versos, o
fer el buit quan es tracta de quel-
com massa gran que podria fer
ressortir la pròpia insignificàn-
cia”, observa Coromines. I el gran
públic hi surt perdent, perquè
pren per bo un judici que no és
gens de fiar.

Han passat vuitanta anys, però
no sé si hem avançat gaire.

Estanislau Torres
Vetaquíunautor
marginatqueés
“viuibenviu”
Justament fa vuitanta anys que
va néixer a Barcelona Estanislau
Torres. El prolífic escriptor
m’envia, dedicat, el seu llibre Dia
a dia (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat), un nou dietari que
va del desembre del 2004 a l’abril
del 2005. Me’l llegeixo, i confirmo
–per si me’n quedava cap dubte–
que el pati cultural català és fet
d’egos i ressentiments a parts
iguals. I que els punyals hi volen
com volen.

Torres es considera marginat
del món literari per motius extra-
literaris: ja sol passar. No va anar
a Guadalajara i sap que “evident-
ment” no anirà a Frankfurt el
2007, però no perd l’oportunitat
de reivindicar-se. Quan li comu-
niquen que serà un dels protago-
nistes de l’exposició Qui és qui a
les lletres catalanes, comenta:

“Ho trobo molt encertat, sobretot
perquè han comptat amb mi.
També perquè quedarà demos-
trat que sóc viu i ben viu”.

83 vegades
Unllibreon
l’AVUIéscitatdia
adia
Estanislau Torres és un lector
fidel de l’AVUI i un autor freqüent
de cartes adreçades a la Bústia,
que, per cert, tant es poden fer ar-
ribar per mail com per fax o cor-
reu convencional. La més recent,
sobre l’especulació a Palamós, la
va veure publicada el 2 d’abril.

El volum Dia a dia té 172 pàgi-
nes, inclosa la dels crèdits i l’índex
de noms. Si no me n’he descuidat
cap, Torres cita la capçalera
d’aquest diari (és a dir, anomena
l’AVUI pel seu nom) un total de
83 vegades al llarg del llibre. Ni
una, ni dues, ni tres: 83, pel cap
baix. I encara ens queixem.

1. La màquina
d’escriure, un estri
en vies d’extinció.
2. El lingüista Joan
Coromines, savi
entre els savis.
3. L’exposició ‘Qui és
qui a les lletres
catalanes’.
4. Estanislau Torres,
un escriptor que es
considera marginat.
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