


de les entrades o veus, s'ohtenia una prova que pcl seu format en paper molt més llarg 
que ample, rebia el nom de "cinta". Aquestes proves o "cintes", cl nombre de les rluals 
Ps fAcil comprcndrc que era molt elevat, eren sotmeses a diversos controls. Un 
~I'aquests controlsntiava a cArrcc del senyrir Aramon. Sehnana reresetmaiia sortia de 
l'editorial amh la cartera ocupada per un gruixut paquet de "cintes" que, ja cn el seu 
domicili, llegiria acuradamcnt i oiiipliria d'anotacir,ns. Cada setmana, durant nou 
anys, vaig ~lespatxar amb el scnyor Aramon, hill per hill, aquelles cintes per a 
comentar-les, discutir-les i arribar a acords, en rclació a totes les seves «bser\~acions. 1 
aqucstcs eren, Il~gicament, sobre aspectes lingüístics, d'ús dc la llengua catalana, pero 
també sobrc qualsevol aspecte del text que pogués havcr-li cridat I'atenci6. De 
vegades, demanaiit un aclariment; de vegades, arlvertint d'un error; dc vegades, 
detectant una mancanca. Tota la scva experitncia d'anys s'abocava en aquella lectura 
de ]'original. 1 sempre amb seiiy i coneixcment. Aquesta va ser una col.lahoraci6 al 
millorament de I'Enciclopedia quesolament havent-la viscut d'una manera directa és 
possible de valorar-ne I'abast. En puc donar fe. 

I el Rais? No és cap secret que al senyor Aramon, per finor d'orella, li desplau d'usar 
e1 seu nomdefnnts sencerisempre tendeixa ahreujar-loarnbla inicial seguidadepiint. 
A 1'Enciclopedia era usual signar elsarticles, les notes, Icsohservacions ambsigles. Les 
cigles de R. Aramon i Serra eren Rais. Pero Rais és el mot Arab que designa el patr6 de 
la nau, el cap, el quemana. A mi, que venia d'una formaciódescmitista, em feia gracia. 
1 tots li recoiieixicm aquest paper de Rais de la llengua catalana. Una llengua a la qual 
tant i Jurant tants anys Iia sewit be. 
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