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Cada vegada compro menys novel·les tra-
duïdes al català. Només ho faig quan sé
qui és el traductor o en tinc una referèn-
cia fiable. Sempre hi ha, però, un amic de

bona fe que et regala l’últim bestseller “en català,
com a tu t’agrada”, ignorant el mal que pot fer la
feina de corrector al pur plaer de llegir.

CARREGANT, DONCS, LA CREU d’aquesta deformació
professional l’altre dia vaig obrir Elshomesqueno
estimaven les dones, de Stieg Larsson, un dels
gransèxitsdel2008.Llegeixo laprimerafrase:“Hi
tenia lloc cada any, pràcticament era un ritual”. I
penso: no pot ser que la primer paraula d’un dels
llibres més llegits ja sigui un despropòsit. Si no hi
ha cap locatiu en el context, per què “Hi tenia lloc”
i no “Tenia lloc”? Faig la meva hipòtesi. Com que
en castellà el pronom hi no existeix, molts par-
lants han perdut la intuïció sobre el seu ús. I el tra-
ductor, que tem que hi hagi d’anar, l’hi posa. En el
pitjor dels casos, deu pensar, ningú podrà dir que
ha comès un castellanisme tot just començar.

SEGUEIXO LLEGINT. El que tenia lloc cada any és que
li envien una flor, una flor que costa molt que ar-
reli a Suècia. I ho subratlla –i som només al tercer
full– amb una frase contundent: “Calia aviciar-la”.
Aviciar-la? Una flor? No és pas que en parli com
d’una persona, com el Petit Príncep. No, en parla
com d’unaplanta iprou.Per quèdiuaviciar-la ino
mimar-la?Nova hipòtesi. Ha vist al diccionari que
en català mimar s’ha de dir aviciar. No s’adona
que només hi ha coincidència parcial de signifi-
cats i que se’n podria sortir traduint, com fa la ver-
sió castellana: “Exigía muchas atenciones”.

QUÈ ÉS, DONCS, EL QUE FALLA i fa que tantes traducci-
onsalcatalàenscaiguindelesmans?Unacosabà-
sica: el traductor (o qui després l’hacorregit) ja no
es fia de la seva intuïció i, per tant, ja no es plante-
ja si el que escriu sona bé. Només l’obsessiona que
sigui correcte. Canvia un mimar familiar per un
aviciar que no diria mai, oblidant que les parau-
les, com les persones, només les coneixem per
acumulació d’experiències.

PERÒ FALLEN MOLTES MÉS COSES. Falla que la traduc-
ció literària en català, com que “és una feina molt
maca”, està pèssimament pagada, i els que s’hi
dediquen, quan en comencen a saber, pleguen,
tips de demanar un preu digne a un editor que té
sempre a mà noves fornades d’inexperts dispo-
sats a deixar-se explotar per iniciar-se “en aques-
ta feina tan maca”. Falla que el llibre, com que és
cultura, rep tantes subvencions que el fracàs co-
mercial no expulsa del mercat la incompetència.
Però falla, sobretot, la sensibilitat dels lectors,
que es resignen a anar trobant coses estranyes,
quasi incomprensibles, perquè ja se sap que “no
en sabem prou i en català potser es diu així”.

SEMBLA, DONCS, QUE EN AQUEST CAS la feina mal feta
té futur. Però realment en té? La nostra cultura
encara viu d’una generació militant que tot ho
disculpa si és en català. Però el jovent que puja,
més pragmàtic i menys ideològic, serà un jutge
implacable si no reaccionem a temps.

EL TRADUCTOR, COM L’ÀRBITRE,ho fa bé quan és invi-
sible. I per ser-ho ha de fer servir un llenguatge
que es creu, que té a dintre i és el pòsit d’innom-
brables lectures. Un llenguatge que ha assimilat
la normativa amb prou sentit crític per tenir-la
en compte sense perdre autenticitat ni deixar-se
intimidar per una correcció mecànica.

DE TRADUCTORS AIXÍ, ENCARA N’HI HA. Potser cobren
més però són imprescindibles per aturar aquest
gota a gota que va calant entre els lectors i pren
cos en el prejudici que el català literari és estrany,
difícil, poc creïble. Cada any surten centenars de
nois i noies de les facultats de traducció. Molts
s’orientariencapala literaturasi laprotecciód’un
col·legi professional donés dignitatal seu ofici. Un
ofici que s’ha de tornar a entendre com a creació,
en la brillant traducció noucentista, i que és el mi-
llor planter de futurs escriptors. El castellà és tan
potent que pot deixar la traducció en mans del
mercat; nosaltres l’hem de mimar, com a la flor
del llibre. Per a la nostra cultura el prestigi no és
cap caprici: és una qüestió de supervivència.

Albert Pla Nualart Filòleg

Aviciar una flor
“El castellà és tan potent que
pot deixar la traducció en mans
del mercat; nosaltres l’hem de
mimar. Per a la nostra cultura
el prestigi no és cap caprici:
és una qüestió de supervivència”

Catalunyaés‘multiculti’...

Amb aquest suggerent títol
–que goso manllevar– Mar Ji-
ménez signava a l’AVUI d’ahir
un d’aquells articles que la
posteritat convertirà en
parada obligatòria de l’en-
senyament periodístic de

prestigi, si és que aquest
sobreviu a tanta ploma
banal. Amb prosa ferma,
veu de vellut, i arguments
fins ara inèdits, Jiménez
recordava l’esperit innega-
blement positiu de la Cata-
lunya multiculti i feia pale-
sa la necessitat d’encarar
aquesta realitat ontològica
de l’univers català “defu-
gint estèrils i perillosos es-
sencialismes excloents”.
La Mar, ortodoxament, hi
reafirmava l’esperit bàsic
de qualsevol text periodís-

tic –that’s to say, la corres-
pondència estricta entre
opinió i fets– citant alguns
dels noms dels catalans de
ple dret que poblen l’uni-
vers lingüístic del país
(Laia, Hayam, Angely,
Adam.... tot i que es va dei-
xar el Txònatan, si em per-
met una vaga crítica). La
Mar té raó; Catalunya és
fruit essencial de la immi-
gració, no de quatre pujols
isolats que se’n creuen pro-
pietaris unívocs. Catalu-
nya és filla de la crema de

la iaia Caterina, però
també de les esplèndides
torrijas de la meva santa
àvia Pilar, que tenen cro-
mosomes espanyols. La
Mar encerta de ple; la dreta
i el nacionalisme, sempre
pèrfids, pretenen negar la
realitat multiculti catala-
na, perquè –com sap fins i
tot un negat– la filosofia
multiculti no porta a cap
discurs essencialista, sinó
que és conseqüència es-
tricta de la natura huma-
na. Recordem-ho sense

embuts; tots formem part
d’aquesta essència anome-
nada Catalunya. L’impor-
tant –bo i mantenint l’es-
perit essencialista– és com
ens hi aproximem; diversa-
ment. La Mar ens recorda
escaientment allò que
som, i jo he gosat demanar
als Reis que algun dia em
regali la seva capacitat de
copsar la palpitació del
temps en articles tan ex-
traordinaris com Catalu-
nya és ‘multiculti’...
bernatdedeu@gmail.com
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L’escola
positiva

Xavier
Gual

Els excel·lents llibres de Gre-
gorio Luri –L’escola contra el
món– i el de Daniel Pennac
–Mal d’escola– són lliçons
d’esperança davant les rei-
terades crítiques que rep
el món educatiu. Luri,
sense deixar de ser crític
amb el sistema, ens aporta
alternatives interessants.
Pennac abandera l’ànima
de tots els estudiants des-
astrosos que, tot i així, ar-
riben a l’excel·lència. L’un
i l’altre coincideixen a dir
que a l’escola actual se li
demanen massa objectius
i que remenar-la tant des
dels mitjans de comunica-
ció és contraproduent.
Luri l’encerta quan diu
que part de l’error és con-
siderar l’alumne víctima
sense cap responsabilitat i
aplicar-li una “pietat ino-
perant” que deixa en l’oblit
la voluntat de superar-se.
Pennac, en canvi, va ser el
típic alumne que no va tro-
bar res que li interessés
fins que va topar amb un
mestre que el va fer apassi-
onar per l’escriptura. L’es-
cola positiva no és la que es
dedica a acaronar els seus
alumnes, sinó la que treba-
lla en la voluntat i
l’excel·lència. Els docents
han de ser, sobretot, mi-
ralls i models de referèn-
cia. Potser per això, els mi-
llors mestres són els que
mostren passió per la seva
assignatura, els que són
un model de comporta-
ment a dins i a fora del
centre, els que s’interes-
sen per l’actualitat del
món, per les bones lectu-
res, les pel·lícules més in-
teressants, o els darrers
avenços de la ciència. Tot
això no és utòpic, és l’edu-
cació positiva que necessi-
tem per escapar de la me-
diocritat actual centrada
en la mandra.
xgual.avui@gmail.com
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