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Sobre correccions
Marcel Fité

Fa uns quants dies em va trucar un 
amic que és lector de Llengua Naci-
onal. Em va preguntar on podia tro-

bar la revista, ja que ell no n’era subs-
criptor, la comprava a Ona i s’havia 
assabentat del tancament d’aquesta lli-
breria. El vaig informar que ara la podria 
trobar a la llibreria Claret, molt a prop 
d’on hi havia hagut Ona, concretament 
al carrer Roger de Llúria, número 5, a 
tocar de la plaça d’Urquinaona.

Un cop facilitada aquesta informa-
ció, vaig comentar al meu interlocutor 
que feia poc havia llegit una carta seva 
en un mitjà de comunicació en català. Hi 
parlava precisament de la seva perplexi-
tat davant la desaparició de la llibreria en 
qüestió. Ell em va replicar que la carta la 
hi van publicar en dos mitjans, fet que jo 

desconeixia. I ho va aprofitar per a dir-me 
que tant en un mitjà com en l’altre van 
introduir diversos canvis (no goso dir-ne 
correccions) al seu escrit (un escrit que 
al cap d’uns dies va tenir l’amabilitat de 
fer-me arribar juntament amb una còpia 
de cadascuna de les cartes publicades). 
En algun cas eren badades normatives, 
que ell trobava totalment justificat que les 
hi corregissin. En altres casos eren can-
vis perfectament optatius, amb escasses 
coincidències entre un mitjà i un altre: 
en un lloc li treien un article, en l’altre 
l’hi deixaven; en un lloc li canviaven una 
paraula, en l’altre la hi mantenien... 

S’entén que el corrector modifiqui 
tot allò que és incorrecte, tot allò que no 
s’adequa a l’escrit i al marc de la publica-
ció. Tot això el meu interlocutor ho ente-

nia i ho admetia perfectament. Però, s’ha 
de corregir el que és correcte i habitual? 
Un cop resolts els problemes que afecten 
la convenció fabriana, sancionada per 
l’Institut d’Estudis Catalans i una infini-
tat de lingüistes de primera fila, no seria 
raonable tenir uns criteris raonablement 
homogenis a l’hora de donar la darrera 
repassada als textos que es publiquen? 
¿Tan gran i tan extensa és la nostra cul-
tura, tan múltiples i diversos els mitjans, 
perquè en una simple carta hi puguin 
aparèixer criteris tan divergents? Quines 
han de ser les funcions i els límits d’un 
corrector d’estil? I si el corrector no com-
brega amb els criteris sancionats per les 
institucions, de quina manera pot vehi-
cular els seus punts de vista sense afectar 
els textos amb què treballa? u

De tant en tant et trobes amb un 
element jove que, en parlar de 
com el català es corromp a mar-

xes dobles, ell ho dóna per banal i ho 
suavitza dient que les llengües «evo-
lucionen». Així de senzill i de fàcil. I 
és estrany, perquè els qui manifesten 
aquesta opinió tant poden ser professio-
nals, professionals de la docència, mes-
tres, com graduats en llengua, llicenciats 
en llengua catalana, o doctors –que són 
els qui més et deixen sense alè–, com 
poden ser espontanis d’altres rams o 
individus no cultivats per l’estudi. 

Bé, una cosa és que una llengua evo-
lucioni i una altra que es corrompi i des-
figuri per tenir damunt seu un Estat que 
l’ha atacada i s’ha vist forçada a assimilar 
un cúmul de mots estranys que acabaran 
per sufocar-la i suprimir-la. Per cert que 
l’evolució de les llengües es produeix no 
en qüestió d’un petit grapat d’anys, i per-
què un colós les persegueix, sinó que ho 

fa a base de segles, evolució que es pro-
dueix d’una manera insensible i sense que 
els portadors en facin consciència, en un 
ambient de pau i normalitat. El llatí, per 
exemple, evolucionà durant tres o quatre 
segles, abans no restà fixat en les llengües 
romàniques actuals, de les quals és mare 
i arrel i, per això, totes en porten la feso-
mia. La naturalesa presideix aquesta evo-
lució observant les seves lleis, les quals 
són meravelloses i fora de la manipulació 
de l’home. Per sort seva i de l’home.

Voler desentendre’s de la puresa d’una 
llengua excusant-ho amb l’«evolució», és 
abandonar-la, és manifestar que hom no 
l’estima, és condemnar-la a mort. La llen-
gua catalana ha passat quatre segles sense 
la protecció d’una autoritat decidida i visi-
onària, i allò que ara sofreix no és evo-
lució, sinó penetració a l’ample de virus 
destructius. El màxim organisme de la 
llengua castellana, forta i plena de vita-
litat com és, és la Real Academia de la 

Lengua, que té per lema: Limpia, fija y da 
esplendor. Limpia, neteja, feina primera 
i fonamental; una llengua cal vetllar-la, 
cal protegir-la, cal netejar-la, no diguem 
quan no té Estat que la suporti i enemics 
formidables que la volen perdre.

En l’actitud d’aquests que en l’actual 
conjuntura defensen «l’evolució» hi veig 
irresponsabilitat, desconeixement de la 
seriositat del problema, un tant-se-me’n-
fum respecte a la llengua, d’una banda; i, 
de l’altra, o ignorància o aquella impotèn-
cia de desconèixer-la, de no veure’s capaç 
de parlar-la com la parlen els capacitats 
i voler cobrir-ho amb actituds d’esperit 
fort que no es rebaixa a passar les angú-
nies innecessàries que passen els pobres 
turmentadets. Fan, del despropòsit, un 
pedestal per a la seva fanfàrria, encaixant 
ínfules de singulars, per tal de mostrar-se 
cultes en un nivell superior al dels altres i 
amagar el llautó, el qual, de tota manera, 
se’ls veu d’una hora lluny. u

Evolució o corrupció?
Pere Ortís


