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Construiríeu un tres de vuit, el dia de sant Fèlix, amb patins 
de rodes als peus? Satiritzaríeu el sant patró de Vilafranca de 
manera grollera i per escrit abans de posar el vostre nom? 
Declararíeu davant d’un jutjat de primera instància que el 
campanar de Moja té una forma molt fàŀlica? Faríeu la vere-
ma en ple mes de maig? Aleshores, per què molts no tenen 
cap mirament a l’hora d’escriure correctament i escampen 
de mala manera el seu poc domini de la llengua? 
Els que ens guanyem les garrofes ensenyant català i pro-
movent-ne el seu bon ús ens costa déu i ajuda entendre la 
deixadesa de les noves generacions en qüestions, per exem-
ple, ortogràfiques. L’alumnat que omple avui les aules dels 
instituts ha fet català des de P3 i en molts casos arriben a 
l’ensenyament secundari i entren a les universitats amb 
moltes deficiències, de forma que només s’expliquen per la 
nuŀla rellevància que donen al fet d’escriure amb correcció. 
Cometen errors gravíssims perquè no s’hi fixen i dominen 
a la perfecció els processos informàtics sense haver assistit 

mai a cap curs. No els culpo només a ells. Les faltes d’ex-
pressió i també les ortogràfiques són una plaga que ens en-
vaeix. Estem voltats de cartells publicitaris sense cap cura 
formal, alguns de molt cars. Les cadenes televisives projec-
ten a la pantalla tota mena de piulades dels telespectadors 
sense cap filtre ortogràfic de manera que estenen pel terri-
tori uns errors ortogràfics que no semblen ni d’aquest món. 
La idea que escriure correctament és una exceŀlent targeta 
de presentació personal va tant a la baixa que es troba en 
perill d’extinció. Som uns deixats en aquest sentit i molts 
ni se n’adonen. A la vella idea que moltes persones no van 
poder estudiar català en un temps de prohibició de la nostra 
llengua miŀlenària, que podria explicar el poc domini de la 
llengua, s’afegeix ara la poca importància que s’atribueix a 
parlar-la i a escriure-la correctament. Sempre hi ha algú que 
assegura categòricament que hi ha coses molt més impor-
tants que plantejar-se escriure bé en català.  T’ho diu amb 
paraules, no pas amb senyals de fum.
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Bertolt Brecht, autor ale-
many ben conegut com a 
dramaturg, també va ser 
un bon narrador d’històri-
es curtes i de poemes, com 
els que trobem a Històries 
de calendari (Adesiara), ex-
quisidament traduïdes per 
Feliu Formosa. Brecht re-
escriu i inventa al seu gust 
i imaginació episodis de la 
vida de Juli Cèsar, Sòcra-
tes, Giordano Bruno, Fran-
cis Bacon, Lao Tse, Buda, o 
el misteriós senyor K., que 
entre d’altres pensaments 
expressa aquest, ben perso-
nal: “Quan els alumnes han 
oblidat ja fa temps els er-
rors del mestre, ell mateix 
encara se’n recorda”. Un 
bon mestre és exigent pri-
mer de tot amb ell mateix. 
Es diu que una bona es-
criptura encomana ganes 
d’escriure. És clar, Bertolt 
Brecht és un gran escriptor. 
I, sí, venen ganes d’escriure 
un grapat d’històries de ca-
lendari, ara que som a l’úl-
tim full del calendari. No es 
pot pas dir que els full-me-
sos que d’aquest any 2018 
ja han caigut no hagin estat 
plens d’històries, i fins i tot 
d’episodis acolorits (alguns 
de groc) de la Història, si 
parlem dels esdeveniments 
polítics i socials que hem 
viscut, que estem vivim a 

casa nostra. 
Només que estiréssim el 
fil d’algunes de les notíci-
es llegides sense anar gaire 
lluny, potser en aquest ma-
teix setmanari, ja tindríem 
prou maons per construir 
un petit edifici literari, ja 
sigui que escrivíssim un 
conte rodó, amb comen-
çament, desenllaç i final, 
o un relat desplegat en un 
temps de ficció i amb final 
obert, o un poema que mos-
trés, posem per cas, un ima-
ginari diàleg entre un fill o 
una filla amb el seu pare 
o mare morts sense haver 
pogut dir-se allò que calia 
per desfer aquells nusos 
afectius que potser els han 
amargat no poques hores 
de la vida. Aquest poema 
potser només ocuparia un 
dia d’aquest calendari ima-
ginari, però això seria fals, 
ja que les paraules que no 
s’han dit a vegades ocupen 
anys, és a dir, molts fulls 
de calendari... Ja veieu què 
passa quan estires un fil, de 
seguida sorgeix un fet que 
provoca una història, o una 
història que vol ser explica-
da a través d’imatges sugge-
rents perquè sigui a través 
de la lectura que la història 
s’expliqui en la imagina-
ció del lector... tu, que em 
llegeixes.
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“Darrere les 
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Sort de tu, Rosa, que poses seny i calma, parlant de balne-
aris i de records balsàmics. Perquè jo vaig a la bona de Déu 
tots els dies i tothora. La feina, les obligacions a casa, amb 
els fills... Si sempre he tingut la intuïció que el temps pas-
sava molt de pressa, ara —amb gairebé cinquanta anys— se 
m’escola entre els dits a una velocitat que no puc ni repro-
duir amb paraules. Se m’acumulen els llibres que hauria 
de llegir —i els que hauria de comprar—, les ciutats que 
em deleixo de visitar, els projectes que un cop vaig pensar 
d’endegar, les ratlles que no puc aturar-me a escriure, les 
obres d’art que em piquen l’ullet escàpoles.
Ara més que mai penso en com seria la meva vida d’haver 
escollit una opció diferent en un moment clau, com el dia 
que vaig decidir no anar a fer aquell examen o quan vaig 
escollir treballar a l’Hotel Patilla en lloc de l’Stella Maris. 
Tinc aquella mena de síndrome que anhela haver viscut 
—o millor encara, viure, en present— un munt de vides 
distintes en una de sola. Fins a aquest punt em pertorba 
aquest delit que fa unes setmanes, quan els meus amics 
van descobrir una notícia a El 3 de vuit parlant d’una banda 
de lladres que havien atrapat a Santa Pola, i van començar a 
fer conya dient-me si era jo el protagonista, m’hauria agra-
dat sorprendre’ls i dir-los que sí. Que era jo, el detingut, el 
que vivia a Santa Pola, el que tenia dos fills, el que tenia 
carnet de conduir, que si no els deia que em dedicava a as-
saltar bancs, com volien que els digués que sabia conduir. 
I, sobretot, el que tenia una altra vida, una vida oculta, 
allunyada del teclat de l’ordinador.
Curiosament, Santa Pola, aquests dies, ha sortit molt a les 
notícies. No sé si te n’has assabentat, Rosa. Un pesquer, el 
Nuestra Madre de Loreto, ha rescatat 11 migrants prop de la 
costa de Malta i Líbia. Escapaven d’una embarcació de la 
guàrdia costera de Líbia. Han hagut de patir molt, perquè 
cap govern europeu, ni l’italià ni el maltès ni l’espanyol, 
els permetien desembarcar en els seus ports. Tots tres els 
deien que anessin a Líbia, que era el lloc més proper i segur 
(¡sic!). És a dir, enviaven els 11 rescatats a l’escorxador, a 
consciència. Finalment, el govern espanyol ha arribat a un 
acord i han desembarcat a La Valetta; després, els migrants 
seran transferits a l’Estat espanyol.
Si en comptes d’11 negres pobres de l’Àfrica, el rescat ha-
gués estat d’un veler o un iot de 40 metres d’eslora, ¿creus 
que haurien tingut tants problemes? Potser hauríem mo-
bilitzat les forces aèries per anar a treure’ls del pesquer i 
tot. No fos cas que s’haguessin contaminat amb la puden-
tor del peix acabat de pescar —que realment és una cosa 
fastigosa.
Això sí, aquesta vida, la de les persones que anomenem 
migrants, Rosa, no la voldria per a mi. Ni per a ningú. Ni 
tan sols per als polítics europeus.
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