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OPINIÓ

quest article que teniu a les mans,
benvolguts lectors, difereix ben
poc d’allò que han teclejat els dits

al dictat d’un cervell avesat a la redacció
freqüent de textos periodístics, en aquest
cas d’opinió recreativa. Un cop enllestit,
un corrector diligent hi ha fet una repassa-
da estrictament tècnica, no pas d’estil, i
aquí teniu el resultat. Del pensat al fet, sen-
se gairebé intermediació.

El periodista és un individu amb certa
vocació literària, més o menys pretensiosa i
sobretot compulsiva, al qual les circums-
tàncies obliguen a treballar ràpid i bé. Si la
necessitat l’impel·leix haver d’escollir entre
ràpid i bé, el periodista opta indefectible-
ment per la velocitat; l’excel·lència, quan
compareix, és una simple inèrcia de la ve-
terania o una pura casualitat.

Amb la literatura no periodística les co-
ses resulten força diferents. Tots els que
conservem el decreixent hàbit de la lectura
recreativa solem tenir predilecció per un o
altre autor. És remarcable que d’entre els
personatges públics tocats pel sentiment
d’admiració social hi hagi sempre un parell
o tres de literats. És un símptoma de bona
salut social. Tanmateix, el lector hauria de

A ser conscient que, generalment, al darrere
d’un bon llibre hi ha la mà d’un bon editor
o d’un bon traductor. En alguns casos, l’un
després de l’altre.

L’editor és el mirall que tot escriptor ne-
cessita. És una persona que, a diferència de
l’autor, sap més sobre lectors que sobre lite-

ratura. És capaç de detectar un bon llibre
entre un garbuix de genialitat mal ordena-
da. Disposa dels recursos per convertir en
interessant un text prescindible. Té prou
habilitat per no tocar ni una coma d’una
obra mestra, o de posar-ne les que convin-
gui per transformar un bon mecanoscrit en
un text memorable. Si és molt i molt efi-
cient, ho fa passar com a mèrit de l’autor,
amb unes manyagues intel·lectuals que ar-
riben a convèncer el mateix novel·lista de
la seva capacitat de reescriptura.

S’ha escrit molt sobre escriptors; molt
poc, o molt menys, sobre editors. El segell
Acontravent acaba de publicar un petit vo-
lum que ajuda a retallar les distàncies. És
Joan Sales, la ploma contra el silenci, de la gi-
ronina Marta Pasqual. És una incursió inte-
ressantíssima en la feina, reflexions i inter-
canvis epistolars d’un dels editors per ex-
cel·lència de les lletres catalanes, alhora
creador de la magistral Incerta glòria. Tot un
personatge. Principis ferms, criteri lúcid,
opinió demolidora. Un senyor que afirma-
va que «l’home ha inventat el llenguatge
per expressar idees, i no per matar el
temps», convençut que el millor estil és el
que no es nota i que el principal esforç que
han de fer els escriptors en català és mirar
de ser llegits perquè els seus llibres siguin
interessants, i no només perquè són en ca-
talà; lligar qualitat i comercialitat. El nom-
bre d’artistes que encara avui omplen pa-
per impermeables a aquesta màxima és in-
comptable. Intentar no ser un d’aquests és
aconseguir, benvolguts lectors, que algú
més que el sofert corrector en exercici del
seu deure professional hagi arribat fins al
punt que ve a continuació. La setmana vi-
nent tornarem a intentar-ho.
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Joan Sales, l’editor

Generalment, al darrere
d’una bona novel·la hi
ha la mà d’un bon
editor

i la situació no fa una tombarella impossible, que en política
res és descartable, l’Ajuntament de Barcelona es trobarà atra-

pat per una paradoxa peculiar: malgrat la seva situació econòmi-
ca, confortable en comparació amb d’altres, el consistori no tin-
drà ni noves ordenances fiscals ni pressupostos per a l’any vinent
per la falta de consens polític. És un panorama que estrangula les
possibilitats de la institució de fer més inversions, tot i tenir els
diners per fer-ho, i que només es pot explicar pel tacticisme d’uns
partits, sense exclusions, que han afrontat aquest negociació amb
una descarada visió electoral. I, és clar, un cop més, serà una ciu-
tadania atropellada qui en pagarà els plats trencats.
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Barcelona és bona si la bossa sona?
ndorra es va caracteritzar durant dècades per un escàs sentit so-
cial. Tímidament, les administracions van començar a endegar

plans per compte propi. La crisi ha portat algunes d’aquestes iniciati-
ves a quedar-se pel camí i ara l’ordenació de les ajudes socials és prio-
ritària. En un context d’optimització de recursos s’ha de controlar
qui necessita un suport de l’Estat, en quina mesura i fins quan. És
d’aplaudir que el grup parlamentari demòcrata tiri endavant una
proposta seriosa que reguli l’atenció social. És vital definir una coor-
dinació entre el govern i els comuns i fixar programes per cobrir ne-
cessitats en diferents camps. Cal esperar que amb l’aportació dels so-
cialdemòcrates la llei pugui encara tenir un caràcter més avançat.
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Urgència social
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«L’Estat és aquesta gran fal·làcia que permet a molts viure a costa de tots els altres.» Frédéric Bastiat. Economista

és el que la presidenta de l’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, s’ha apujat el sou. Ara guanya mensualment 11.000 euros. El
més fascinant de la història és que Fernández assegura que ella és una fidel representant de la classe mitjana argentina, malgrat que el

salari mitjà mensual d’un argentí sigui de 1.442 euros. És curiós també que el seu patrimoni des que governa, fa nou anys, hagi augmentat un 1.172%.
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