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Deu anys de traduccions
gràcies al Llull

VOLEM NORMALITAT:
EL LLULL
Aquest dimarts es va celebrar el de-
sè aniversari de l’existència de l’Ins-
titut Ramon Llull com a motor de
les traduccions de literatura catala-
na a altres llengües. Les dades són
extraordinàries i s’han fet públiques
aquests dies i no cal repetir-les. Si de
cas, a tall d’esment brevíssim, es po-
dria dir que, sense l’existència de
l’Institut Ramon Llull, l’esclat de la
presència literària catalana fora de
casa nostra no hauria existit. És ai-
xí de simple. Parlem d’un esclat. És
obvi que abans de l’existència de
l’IRL ja es traduïa literatura catala-
na. Però aquesta existència marca la
gran diferència cap amunt per di-
verses raons. Sobretot n’hi ha una
de molt important: es treballa per
normalitzar la nostra cultura. I
aquest desig, tot i la bona voluntat
puntual, no el podia acomplir –ni
pot– l’Institut Cervantes. Per què?
Senzillament, si Espanya no apos-
ta per la plurinacionalitat, una ins-
titució com el Cervantes –d’altra
banda, modèlica en moltes de les se-
ves actuacions– no pot apostar tam-
poc per la promoció a un nivell de
normalitat de la literatura de les al-
tres nacionalitats espanyoles (cosa
que no exclou la col·laboració entre
l’IRL i el Cervantes, sovint forçada
per qüestions de pressupost). Per
això, la necessitat d’un organisme
com l’IRL era gairebé obligada.

Que la literatura catalana tingui
les mateixes possibilitats d’accés al
mercat internacional que les altres
literatures és buscar la normalitat.
La nostra normalitat. Però això to-
pa frontalment amb el punt de vista
oficial espanyol. Els angunieja molt
perquè trenca la seva visió romànti-
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Sense l’existència de l’Institut Ramon Llull, l’esclat de la
presència literària fora de Catalunya no hauria existit.
Amb la voluntat de normalitzar la cultura en català, el
Llull ens ha fet una mica més independents abans d’hora

ca de la jerarquització cultural: una
mare espanyola i uns fillets (cata-
lans, bascos, valencians, etc.). L’IRL
ens ha fet una mica més indepen-
dents abans d’hora. És així. Els ajuts
de l’IRL han estat imprescindibles.
I tothom n’ha sortit guanyant: au-
tors, editors, agents literaris… I el
país. Ah, i també Espanya, ja que la
castellana és quantitativament la
primera llengua de destí de les tra-
duccions subvencionades per l’IRL.

MÉS NORMALITAT:
XAFARDERIES
Una de les novetats d’aquest darrer
Sant Jordi va ser Guia xafardera de
Catalunya d’Anna-Priscila Magriñà
(Angle Editorial, 2013). El títol és
enganyós perquè el que se’ns oferei-
xen no són tafaneries sinó curiosi-
tats diverses relacionades amb la
història del nostre país. No passa res
perquè el llibret està molt ben fet,
redactat amb un estil desenfadat,
però alhora seriós, i editat de mane-
ra molt original.

Aquesta proposta és interessant
perquè contribueix a normalitzar
un espai editorial que a casa nostra
no es té gaire en compte i que, per
exemple, als països anglosaxons té
una tradició importantíssima. Ens
referim als llibres anomenats mis-
cel·lanis, per raons òbvies. Per citar-
ne un, tenim l’Extraordinary origins
of everyday things [Orígens extraor-
dinaris de les coses quotidianes] de
Charles Panati. Gràcies a Anna-
Priscila Magriñà, el lector inquiet
pot conèixer fins gairebé una vui-
tantena de curiositats relacionades
amb la història gran i menuda, la
llengua, la geografia, la gastrono-
mia, la religió, la literatura, etc. de
casa nostra.✒

LA PRESÈNCIA DE LA CULTURA CATALANA COM A CONVIDADA A LA FIRA DE FRANKFURT DE
L’ANY 2007 HA ESTAT DECISIVA. ROLF FISCHER

EL NOM, EL MÓN

Un grup de persones decidei-
xen fer el seguiment de les
informacions que aparei-

xen als mitjans internacionals re-
latives a Catalunya. Treballen per
assegurar que l’opinió pública
mundial pugui fer-se una idea fidel
de la realitat del país, de la seva
història i de les seves aspiracions
col·lectives. Aquestes persones
–catalans i no catalans residents
en diversos països–, busquen un
nom que els identifiqui com a
grup. Desconec quin va ser el pro-
cés per la recerca d’aquest nom, si
van valorar altres opcions abans

de decidir que havia de ser un nom
de pila, però el cas és que, quan van
triar aquesta opció, el nom escollit
va ser Emma. Col·lectiu Emma.
Els seus responsables expliquen
que van triar el nom perquè és
curt, fàcil de lletrejar i es diu igual
en diversos idiomes. I també per-
què els agrada la història de l’aba-
dessa Emma. Ja ho recordareu:
Emma era filla de Guifré el Pilós,
comte de Barcelona, i va ser la pri-
mera abadessa del monestir de
Sant Joan de les Abadesses. El
comte va fundar el monestir amb
l’objectiu que fos un dels nuclis

impulsors del repoblament de les
comarques centrals de Catalunya,
l’any 885. L’Emma, una dona
d’una energia excepcional, va as-
sumir amb responsabilitat l’en-
càrrec i va assolir la missió amb
èxit: va activar el repoblament de
la vall de Sant Joan i molt més en-
llà, cap al Vallès i el Berguedà. És
a dir, el nom d’Emma evoca un
personatge significatiu en la histò-
ria de Catalunya, pel seu caràcter
i el seu compromís amb el país. El
nom, una altra vegada, ens arriba
amb una càrrega determinada i el
Col·lectiu Emma la fa seva, al segle

XXI. Si mirem cap a la literatura,
el nom d’Emma ens remet a dos
personatges femenins de primer
ordre: Emma Bovary, que Flau-
bert va dibuixar inspirant-se en al-
gunes dones del seu entorn (cosa
que després va haver de negar amb
la cèlebre frase “Madame Bovary
c’est moi”) i la protagonista de Ja-
ne Austen, Emma Woodhouse, la
matrimoniera insofrible que aca-
ba reconeixent els seus errors i
rectificant. L’abadessa enèrgica,
l’adúltera somiadora o la manipu-
ladora ingènua. Amb què identifi-
queu el nom d’Emma?✒
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