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Una capbussada al Bàltic  
amb Sofi Oksanen

ERA LISTÒNIA, 
STUÀNIA I LLETÒNIA? 
D’ençà que el president Pujol va es-
mentar-los com a exemple a seguir 
per a Catalunya, la presència dels 
països bàltics en el nostre imagina-
ri quotidià ja no és cap extravagàn-
cia. Sobretot des de la independèn-
cia de l’URSS, a principis dels no-
ranta. Encara que els tractem sem-
pre com un paquet, de fet, de nord 
a sud, Estònia pertany culturalment 
a l’àrea finesa, mentre que Letònia i 
Lituània són els dos pobles pròpia-
ment bàltics. Són països petits, amb 
un nivell cultural extraordinària-
ment alt i amb una literatura de 
qualitat que, dissortadament, ens 
arriba molt amb comptagotes.  

La recent publicació de la no-
vel·la de l’autora finoestoniana So-
fi Oksanen Quan els coloms van des-
aparèixer (RBA, traducció d’Emma 
Claret i Eila Pyrhönen) ens permet 
fer-hi un cop d’ull i alhora és un re-
cordatori. Val a dir que és una no-
vel·la interessant i molt ben escri-
ta sobre una època difícil de la his-
tòria estoniana que abraça més de 
25 anys. Des de la duresa de la Sego-
na Guerra Mundial, amb els parti-
sans lluitant contra l’exèrcit roig, 
aliats dels nazis, passant pel perío-
de de guerra, convertits en una de-
marcació política de l’Alemanya 
nazi, fins a la reocupació soviètica 
i la dècada dels 60. Aquesta no-
vel·la, a través d’exemples concrets 
de personatges que estan molt ben 
construïts, documenta la destruc-
ció social, política i humana que va 
patir aquest país (i per extensió els 
altres dos veïns seus bàltics). Quan 
els coloms... ha tingut un gran èxit 
internacional i també ha triomfat 
a Hèlsinki com a obra de teatre. 
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L’èxit de la finoestoniana Sofi Oksanen amb ‘Purga’ es 
repeteix a ‘Quan els coloms van desaparèixer’. Els lectors 
no haurien de deixar escapar l’obra de Jaan Kross ni la de 
Saulius T. Kondrotas, estonià i lituà, respectivament

O ERA LLITÒNIA, 
LISTUÀNIA I ESTÀNIA? 
Per als lectors curiosos, si després 
de llegir Oksanen volen continuar 
amb els autors bàltics tenim dues 
recomanacions. En primer lloc, El 
loco del zar (traducció de J. Jordà i 
J. Talvet; Anagrama, 1992), del gran 
escriptor estonià Jaan Kross (1920-
2007), diverses vegades candidat al 
Nobel. La novel·la recrea els ambi-
ents i els personatges estonians de 
la primera dècada del segle XIX, tot 
i que no pot deixar d’establir pa-
ral·lelismes amb l’època contempo-
rània. Una novel·la històrica, doncs, 
d’intenció indirectament ideològi-
ca que en el moment de la seva apa-
rició, el 1978, va causar un gran en-
tusiasme (en aquella època, l’URSS 
travessava un període de regressió 
conservadora que duraria fins a la 
perestroika).  

En segon lloc, recomanaríem Els 
ulls de la serp (traducció de J. Fer-
ré i M.L. Muntané, Columna, 1992), 
de Saulius T. Kondrotas, lituà nas-
cut el 1953. Aquesta novel·la és una 
petita meravella de les que aparei-
xen molt de tant en tant. Si en l’obra 
de Jaan Kross saludem l’encontre 
amb la literatura històrica ideolo-
gitzada d’un vell resistent bàltic a 
l’opressió cultural soviètica, en 
Kondrotas hem de saludar allò que 
en el seu moment va significar la se-
va joventut: la nova generació d’es-
criptors bàltics fets a la seva profes-
sió durant la pre-perestroika i que 
estaven vivint els nous temps amb 
tota la intensitat. Els ulls de la serp, 
situada al segle XIX, mostra serena-
ment la realitat nacional i cultural 
lituana. I els podem assegurar que 
és un prodigi d’emoció, màgia i gran 
literatura descriptiva.✒

NASCUDA EL 1977, OKSANEN VA COMENÇAR A PUBLICAR EL 2003, PERÒ NO ES VA CONVERTIR EN 
UN FENOMEN LITERARI –I DE VENDES– FINS A LA TERCERA NOVEL·LA, ‘PURGA’. BEOWULF SHEEHAN

EL NOM, EL MÓN

Marc és el nom que més s’ha 
mantingut entre els més 
posats a Catalunya des de 

l’any 1990.  Ho va confirmar un es-
tudi elaborat pel Gabinet d’Estu-
dis Socials i Opinió Pública l’any 
2013. Aquest informe constata la 
lenta però imparable transforma-
ció en els hàbits dels catalans a 
l’hora de triar el nom dels seus 
fills des de la dècada dels 80 fins 
a l’actualitat.  

Els noms tradicionals han anat 
perdent posicions fins a desapa-
rèixer de la llista dels vint-i-cinc 
noms més habituals. Això ha pas-

sat amb noms com Josep, Antoni 
i tants d’altres. Només hi ha una 
excepció. Un nom tradicional que 
encara es manté en bones posici-
ons: Joan. Però d’aquest nom en 
parlarem un altre dia. Avui ens de-
diquem a Marc, que és el nom que 
s’ha anat enfilant amb més força 
per les llistes del rànquing i s’hi 
manté amb més solidesa. A la dè-
cada dels 90, els noms de nen més 
escollits pels pares catalans eren 
Marc, David i Daniel. A la prime-
ra dècada del segle XXI, el pòdium 
l’ocupen Marc, Àlex i Pau. És a dir, 
podem dir que Marc és –així de ro-

tund– el nom que més agrada a Ca-
talunya en els últims 20 anys. I per 
què? Doncs molt probablement 
perquè Marc és un nom curt, que 
sona molt català i en canvi és fà-
cil de pronunciar pels forans. 
També es pot pensar que, per a al-
gunes persones, el fet que es pro-
nunciï exactament igual en cata-
là que en anglès és un punt a favor. 
Pel que fa al seu significat, té re-
lació amb el déu Mart, que és el 
déu de la guerra. Si som de mena 
pacifista, sempre podem dir –i no 
mentiríem– que en realitat Marc 
ens remet a la qualitat de comba-

tiu. Segons una segona teoria, 
Marc podria tenir origen en la pa-
raula germànica martello, que sig-
nifica viril. A mi, el nom de Marc 
em fa pensar en l’escriptor Mark 
Twain, autor de Les aventures de 
Tom Sawyer (tot i que el seu nom 
real era Samuel Langhorne Cle-
mens). D’on ve el pseudònim? Sa-
muel pilotava vaixells de vapor pel 
riu Mississipí i va aprendre que 
quan estaven a 12 peus –3,65 me-
tres– es podia considerar que na-
vegaven aigües segures. D’això 
se’n deia “marca dos”, mark twain 
(twain, forma arcaica de two).✒

Marc
SILVIA 
SOLER

ÉS UN NOM 
CURT, QUE 
SONA MOLT 
CATALÀ I 
QUE 
ALHORA ÉS 
FÀCIL DE 
PRONUN-
CIAR PER A 
TOTHOM


