
la llengua de tots
Ai, escriptors que teniu... correctors!

per Jem Cabanes

L'obra d'En Fabra es féu, també, en ín-
tima col·laboració amb els escriptors. Ell 
n'examinava les provatures a la llum de la 
llengua total, històrica i geogràfica, alhora 
que ells posaven a prova les seves propos-
tes. D'aqueixa interacció es perfilaren una 
bona colla d'opcions que, amb olor d’un 
temps molt concret, marquen la normativa 
moderna.
En el pensament i la praxi del Mestre Fa-
bra l'escriptor és, doncs, un puntal de 
normalització, de recobrament. Peça clau 
del seu sistema organitzatiu. Els seus di- 
namitzadors, perquè els escriptors se suc-
ceeixen en el temps i en l’espai. I Fabra, 
no. Poc fóra normal. Ni desitjable. De 
Llull a Fabra. Això està bé, sobretot en 
una llengua a les barricades. Mes és feina 
de l’escriptor d’assimilar intel·ligentment 
l'obra fabriana —penetració programàtica 
del geni de la llengua total— i fer-se-la 
seva, amb força viva i creadora. Per des-
gràcia, això no ha pas anat ben bé així.

UNA OLLA D'ANORMALITAT

D’entrada, tot amb tot, potser convindríem 
en això: que l’escriptor català és l'escrip-
tor anormal d'una llengua anormal. Llen-
gua anormal perquè, folla de tanta ufana 
interior, és reduïda a una condició letal, 
sense mitjans d’expansió goluda i de pos-
sessió essencial en tots els àmbits de la 
col·lectivitat que l’avida, sense poder cam-
par, com li fóra natural, des del bressol 
al cap d’estat. Correlativament, els seus 
usuaris i forjadors en tenen una compren-
sió i un domini ben parcialets, mutiladots. 

Això sol ja bastaria per fer de l'escriptor 
d’aquesta llengua un escriptor anormal. 
I bé, hi ha més encara. I és que l'escriptor 
català no sol esser autònom, senyor, en 
l’ús d’aquesta llengua. Perquè les seves 
obres puguin presentar-se amb una norma-
litat aparent al públic i no contribueixin 
a agreujar el desori existent en aquest 
camp a casa nostra ha de menester que 
un estrany hi faci alguns retocs. Avui, va- 
tua món!, als Països Catalans, els profes-
sionals de la llengua, els escriptors, que 
saben anar sols pels corriols amorosívols 
de la llengua, que intimen amb la seva 
força creadora, són tants que es podrien 
comptar amb els dits de la mà. D'una sola 
manona, pla que m'ho temo.

Naturalment, s’hi dóna una gradació varia- 
bilíssima, com en tot. Des de qui es pensa 
Que escriure és una juxtaposició d’espas-

mes fraseologies amb untura de grafismes 
sincopats a qui solament topa amb bana-
litats ortogràfiques, passant per qui viu 
d’una renda idiomàtica guanyada amb mol-
tes hores de flirtejar espanyol o francès, 
i amb no tantes de parar atenció, reflexi- 
vament, a la llengua de casa. I es tracta 
de professionals de la llengua.
Què vol dir això? Que en aquest nostre 
país —que d’ençà del 1714 sembla terra ne-
gada— són comptadíssims, triadets, els 
autors que, ara i ací, poden prescindir del 
corrector d'estil —en realitat, de gramà-
tica. Tot plegat fa una mica l'efecte que 
els escriptors es crien refiant-se’n, del cor-
rector. Doncs bé, només l’estat esfereïdor 
en què el nostre país enaiguat es troba 
ens pot impedir de veure que aquesta ac-
titud delata un core gravíssim. No, ca!, 
no en té res, ben res, d’innòcua.

COTILLES I CORRECTORS
I és clar que no, puix consagra la anor-
malitat de la terra, en la mesura que hi 
són «possibles» escriptors que desconeixen, 
poc o molt, l’eina i matèria de l’ofici. Amb 
això, la feina creadora de la llengua és 
deixada a l'ortopèdia correctoral. I no cal 
esser gota eixerit per tocar-ne els efectes: 
aquesta llengua de la majoria de textos 
d'avui servida amb asèpsia de fabrisme 
momificat per quatre marmessors beguins 
i un esbart de correctors massa apostò-
lics i devots.
Mas, què és açò de transferir la pròpia 
responsabilitat a altri? Especialment en un 
punt tan delicat? Doncs això no és re. 
Perquè, a sobre, els correctors han d’a- 
guantaí de tot, per poc que la feina no 
plagui —i mai no plau; no pas als qui, 
correctors, són de casta fina. Han sentit 
rosaris de tota color, des del domèstic 
cagalló de la gramàtica fins al monòton 
marxant de cotilles. Amb raó? Ben sobra- 
deta, sovint.
Parlem-ne, per això. D’antuvi, la funció 
correctoral no pot tenir ales de creació. 
És una funció eixalada. Només pot aspi-
rar a preservar, doncs. Preservar la digni-
tat elemental i pública de la llengua. Per 
degenerescència, sovint no passa de pre-
servatiu mecànic. De còndom de la llen-
gua enfutimada. Per rampellada, qualque 
corrector s'enfila fins a esser corsari del 
paper escrit. Amb bandera de gramàtica, 
dissecada, calaverosa, és clar. Tot plegat, 
aplicació poc o molt severa d’apotegmes 
més o menys oficials.

En acabat, de correctors, com de tot, n'hi 
ha de bons i de dolents, de sensibles i 
d’empedreïts. I no em sento pas inclinat 
a creure que hagin de dominar els primers. 
Costa que porta —i ho podem palpar cada 
dia— a fer primar la «correcció» per da-
munt del text creatiu. En realitat, els tex-
tos corregibles no donen pas per a gaire 
més. A part que, el pobre corrector, no 
pot destriar quasi mai quan una opció exo- 
nòmica —al marge, no contra, la norma-
tiva— és operativa, fruit de coneixement 
i intimitat, o capritxosa, butllofa de negli-
gència o incomprensió. Quan el criat no 
sap quin desvari s'endú l’amo, com voleu 
que l’entengui! Prou farà si pot evitar que 
especegi el patrimoni. Qui gosaria, doncs, 
honestament, proclamar, avui, la inutilitat, 
o la nocivitat, del corrector? (S’entén: al 
servei de l’escriptor, especialista de la llen-
gua.) La pelada veritat és que a vegades ho 
fan bé, i a vegades, malament. Jo em penso 
que ho fan més aviat bé que no pas ma-
lament. Bo i creient, igualment, que m’es-
calda el sagí que existeixi, que hagi d'exis-
tir, una funció semblant. Però ja se sap, 
l’ordre és la inútil medecina que s'aplica 
a indolència d’amor —i de justícia!

LA SAL DE L’OFICI

I d'aquesta manera no en sortirem mai. 
Mai no trencarem el cercle viciós de la 
anormalitat que ens masega. Em costa 
d’entendre aquesta actitud de l'escriptor 
de casa. Perquè, i déu em faci bonet!, 
sempre havia cregut que si algú ha de co-
nèixer la llengua de bo de bo era l'escrip-
tor justament. (S'entén: no pas el simple 
redactor d’un text aliterari.) I això vol dir 
també conèixer la normativa. Més ben dit, 
assimilar-la, entendre-la i, doncs, diluir-la 
en el coneixement ple i ric de la llengua. 
És clar, hi ha qui hi arriba d’una gambada 
endut per intuïció, i qui només hi acce-
dirà amb el festeig eixut de l'estudi. Ara, 
allò que no pot pas anar és que l'escriptor, 
per deixadesa, renunciï a ia independència
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de fet quant a creació literària —i lingüís-
tica, naturalment—, i hagi d’acceptar la co-
lonització correctoral.

Si això és cert, allò que l’escriptor hauria 
de fer, per comptes de queixar-se dels cor- 
rectorsr és saldar-ne definitivament la ne-
cessitat. No delir-se per entrar en connubi 
deliciós i delicat amb la llengua, i plà-
nyer-se d’encotillaments, em sembla que 
no va a l'hora. No s’hi val, a desdir-se 
d’esser el rei de la llengua —l’aviciador 
aviciat— i conformar-se a esser-ne un pò- 
tol desmenjat o, pitjor encara, un dèspota 
desorientadet. No és per desmenjament ni 
per violències exògenes que s’arriba a esser 
rei de la llengua, sinó a còpia d’intimitat 
i carícia, una intimitat tal que sedueixi la 
llengua a fer de l’escriptor allò que aquest 
vol fer d'aquella. Sense tortures. En or-
gasme creatiu.

Caldria, doncs, que l’escriptor prescindís, 
per professionalitat, del corrector. Ja des 
d'ara. No hauria de permetre que li esme-
nessin la plana. Hauria de tenir llioneste- 
dat de mostrar al públic la veritat del seu 
ofici. Això, a part de restablir l’autenticitat 
pública, esperonaria, em penso, el profes-
sional de l’escriptura a posar-se a to, ni 
que fos per evitar de cobrir-se, o desco-
brir-se, de glòria. Fet i fet, on ha pogut 
arribar el corrector també pot arribar-hi, 
i de sobres, l’escriptor —fora que hom 
aboni la inefable teoria que la feina de 
l'escriptor és escriure, i no pas marejar-se 
amb aigüetes gramaticals.

Que no podem esser idealistes? Que dos- 
cents seixanta anys de genocidi pesen? Fins 
i tot, o sobretot, per a l’escriptor? Que ja 

fa prou d’escriure en la llengua que mal- 
coneix? Que déu ens en guard, de publicar 
els textos sense correcció prèvia, que a 
casa nostra acabaríem de fer malbé la llen-
gua? No diré pas que no. Que el corrector 
és d’utilitat pública i nacional? Ma, i tant! 
Però no em sé estar de creure que, amb 
comunitat anormal o no, l’autor ha d’esser 
responsable dels seus textos —i això vol 
dir de la llengua, eina i matèria de la seva 
professió. Finalment, si l'escriptor no es 
normalitza, contribueix a la anormalitat 
del país. No coopera a alliberar-lo de la 
seva ocupació cultural, i es fa responsable 
de la inoperativitat en què deixa un arse-
nal lingüístic encara incendiari, fabulós.

LA CERA QUE CREMA

Hi ha qui, amb ganes de conciliar, podria 
pensar en un sistema de treball en què els 
autors es confiessin a algun corrector trem-
pat per treballar-hi ensems. Això evitaria 
la correcció serial; la faria cooperativa. 
Podria esser una bona sortida, si escrip-
tors i correctors festegessin grasses ren-
des, en comptes d’amistançar-se amb la 
misèria. Dit altrament, qui pagaria els cor-
rectors? No pas les editores que els tenen 
a preu de pa amb cansalada rància. (Per 
si algú no ho sap, en ple 1978 un corrector 
no acostuma a tocar gaire més de 25 pes-
setes per dos mil espais. Segons com, la 
feina pot sortir a menys de mitja unça, 
digues-li vuit duros, l’hora!)

A més, si aquesta cooperació fos viable, 
caldria fer-li justícia. La feina de corrector 
és desagraïda, pitjor, malagraïda. Tan so-
vint la gràcia d’un text depèn de les ma-

netes d'un corrector! (N’hi ha un niu per 
explicar!) I, en canvi, és l’autor qui se 
n’endú l’oli. Aplicar ortopèdies perquè, sen-
se, el text faria figa, més aviat desinfla. 
Que la troballa feliç d'un corrector sigui 
proposada com a modèlica a compte de 
l’escriptor, també pessiga. I, en canvi, ha-
ver d'aguantar, ni que sigui col·legiada- 
ment, els improperis per una cotilla mal 
aplicada —o que en diuen mal aplicada—, 
amb tant que a vegades costa de salvar un 
text, revolta, què çoi! Ai, escriptors que 
heu de tenir correctors, si no en tingués-
siu, pla!

El tema és enverinat, ho sé. I no acabo 
pas de posar mel a la boca de ningú. Si, 
tanmateix, he gosat ficar els dits en aquest 
vesper és per la meva condició de correc-
tor —per subsistència— i d’escriptoret in-
cipient —per incontinència. Cosa que, m’e-
quivoco?, potser em deixa veure la qüestió 
sense parcialitats —ep!, no dic pas impar-
cialitat. D'una banda, passo ànsia pel trac-
te mesquí envers els correctors. De l’altra, 
em penso entendre per què es queixen els 
escriptors cotillòfobs —amb raó i sense. 
Això sí, em fa misteri que, per comptes, 
no es donin brasa i es converteixin en llurs 
propis correctors. Val a dir, es tomin es-
criptors de cap a peus. Per no haver-se 
malavejat a fer això, són els correctors els 
qui han de violentar-se en l’ofici. Ve-li 
aquí, per què em demano què dallonses 
es pensen fer els escriptors que justifi-
quen una feina tota dispensable. Fer-se 
passar el gust de Tencotillament? Ai, es-
criptors que teniu correctors! Mes ai, 
correctors, que tants escriptors us han fet!

JEM CABANES

Tingui un objectiu: 
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