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Les 
traduccions 
del Llull 

UN TRADUCTOR 
HOMENATJAT 

Dimarts passat l’Institut Ramon 
Llull va inaugurar la Biblioteca Ber-
nard Lesfargues d’obres traduïdes 
del català. El fet és rellevant per ell 
mateix. Tal com va comentar Àlex 
Susanna, director del Llull, ja és de 
remarcar l’obertura d’una bibliote-
ca d’aquestes característiques (se-
nyal que la nostra presència en al-
tres àmbits és important), però 
també, a més a més, el fet de bate-
jar-la amb el nom d’un traductor 
viu. Ens costa homenatjar en vida 
els nostres autors. O com en el cas 
de Lesfargues, els traductors que 
tant i tant ens han ajudat. Sembla 
que fer-ho en vida de l’homenatjat 
restés importància al fet.  

Tantes coses que importem dels 
nord-americans i tant que ens cos-
ta fer nostra aquesta seva actitud: la 
de reconèixer les persones que s’ho 
mereixen, no ja vives, sinó de vega-
des, horror dels horrors, encara 
prou joves. Lesfargues, que ja és 
gran (va néixer l’any 1924 a Brage-
irac, vila occitana famosa pel nom 
francès, Bergerac), va poder ser 
present a l’acte de dimarts. No hi va 
poder intervenir però la seva sim-
ple presència va ser tot un signe de 
dignitat. 

LITERATURA 
CATALANA PEL MÓN 

En un altre ordre de coses, ja no és 
novetat el progrés constant de tra-
ducció de la literatura catalana en 
altres llengües. Susanna en va do-
nar dades optimistes malgrat la cri-
si. N’hem d’estar orgullosos. Els 
4.500 títols aproximats de la nova 
Biblioteca Bernard Lesfargues, re-
partits en unes seixanta-sis llen-
gües, en donen testimoni.  

Ja ho va remarcar també Àlex 
Susanna: aquesta nova biblioteca, 
va venir a dir, és una prova tangi-
ble de la projecció internacional de 
la nostra cultura. Tangible vol dir 
tocable. No hi ha interpretacions 
possibles, és el que hi ha. I un, que 
coneix la tasca de l’Institut Ramon 
Llull, hi afegiria que el que s’està 
fent des d’aquesta institució tam-
poc no admet subterfugis: és im-
prescindible.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

La Gina, afectada 
per la síndrome de 

Rett, va morir amb 11 
anys. Un any després la 
seva mare va començar 
a escriure el llibre Se-
guirem vivint, per en-
tendre i transmetre 
que hi ha una manera 
més lluminosa de viu-
re la mort: “Recordar-
te, Gina, ja ho saps, em 
reconforta”.

Seguirem 
vivint 
E. PEDROSA 
Ara Llibres

ANA MAESTREL’APARADOR
NO-FICCIÓ

No devia ser fàcil 
ser la filla d’Esther 
Tusquets. Ser filla 
de l’excés, del ri-
gor i de la passió, 
tot a la vegada i tot 
quan ho volia ella. 

No devia ser fàcil. Però quan tan-
quem el llibre, tenim clar que també 
devia ser meravellós. O, si més no, 
que l’herència rebuda, que es pot re-
sumir en el fet d’haver après a ser 
lliure, és tan valuosa que les dificul-
tats, les humiliacions i la muntanya 
russa emocional que devia suposar 
tenir una mare en expansió perma-
nent van valdre la pena.  

Milena Busquets (Barcelona, 
1972), a més, s’ha atrevit a escriure-
ho, i això sí que és desafiar la mare, 
que era una escriptora excepcional, 
amagada rere l’ombra d’haver estat 
l’editora durant quatre dècades. El 
repte era majúscul, doncs, i part del 
mèrit consisteix a haver superat la 

La mare morta  
i el mar

fascinació per la mare anant, preci-
sament, al seu terreny. I el resultat, 
També això passarà, comença sent 
brillant, molt directe, fins i tot des-
carnat, però s’acaba diluint entre 
núvols de fum i copes de vi blanc de 
les nits de Cadaqués. 

Les filles de la generació del 68 
Quan el llibre és més potent és quan 
la protagonista –una Blanca que és 
una pal·lidíssima màscara de l’auto-
ra, pigues incloses– adopta la sego-
na persona, parla amb la mare mor-
ta i li retreu, entre altres coses, un fi-
nal de vida complicat per una malal-
tia: llavors el to està molt afinat, 
l’estil és sec però també suau, les 
frases tallen com ganivets o són fi-
nes com plomes, les imatges són 
precises i a vegades precioses. Som 
testimonis de la infància d’una de 
les filles de la generació del 68, amb 
banys en pilotes a Cadaqués, lliber-
tat sexual, viatges improvisats, so-

pars a base de pastissos de can Sa-
cha, i uns fills que, al contrari que 
avui, s’havien de guanyar l’aten-
ció dels pares. El llibre baixa i es 
fa una mica reiteratiu quan tor-
nem a una primera persona que 
narra el dia a dia d’una estada a 
Cadaqués a casa de la mare, amb 
una col·lecció d’exmarits, ami-
gues i possibles amants: tot el que 
prometia de profunditat la rela-
ció d’amor-odi amb la mare ho 
tenen de superficial les conver-
ses i les reflexions (algunes pre-
tesament profundes, ai!) sobre la 
vida als quaranta anys, el paper 
que hi juga el sexe, els fills i la 
constel·lació de persones que tri-
em perquè ens envoltin i ens fa-
cin la vida més agradable. Dos 
moments tornen a apujar la in-
tensitat del llibre: la baralla amb 
una de les amigues, que li retreu 
el caràcter frívol i capriciós a la 
nova òrfena, i que aporta un punt 
de vista interessant, però no prou 
explotat: la possibilitat que tot el 
que se’ns ha narrat fins aleshores 
sigui una versió molt edulcorada 
de la realitat, esbiaixada per la 
frivolitat i l’egoisme extrems de 
la Blanca. L’altre gran moment és 
l’escena final al cementiri, es-
plèndida, primer plena d’angoixa 
i després reconfortant, emmar-
cada pel mar de plata de prime-
ra hora del matí. 

Hi ha un component que con-
tribuirà, sens dubte, a l’èxit 
d’aquest llibre, a més del soroll 
mediàtic que n’ha acompanyat la 
publicació. És un factor que seria 
desitjable que no s’hagués de des-
tacar, però que obeeix al dèficit 
històric de protagonistes femeni-
nes. En ple 2015, moltes lectores 
(aquí el femení és obligat) podran 
trobar a També això passarà ele-
ments que satisfacin l’afany 
d’identificació amb una protago-
nista que beu i fuma marihuana 
sense parar, fa servir el sexe com 
vol i es nega a organitzar la seva 
vida segons els paràmetres de la 
societat vigent. Res que no hàgim 
llegit milers de vegades abans, 
però no tantes amb un personat-
ge femení: encara en falten molts 
per omplir el panteó de personat-
ges memorables.✒
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CRISTINA CALDERER

El pertorbador, amo-
ral, intel·ligent i fas-

cinant Tom Ripley, per-
sonatge prototípic d’un 
gènere a mig camí entre 
la  novel·la policíaca i la 
negra, torna convertit en 
el segon dels sis volums 
de la Biblioteca Patricia 
Highsmith que llança 
Anagrama. És una de les 
autores més representa-
tives de l’editorial.

El talento de 
Mr. Ripley 
P. HIGHSMITH 
Anagrama

FICCIÓ

El petit goril·la rep un 
encàrrec del seu avi: 

ha d’anar a buscar uns 
ous que els ha deixat la 
grua. Un malentès farà 
que alguns pensin que 
els ha robat sense permís 
i que mereix un càstig. 
Finalment, la veritat surt 
a la llum, i tots apren-
dran que, abans de jutjar, 
s’ha de veure i escoltar 
tot molt i molt bé.

El goril·la 
eixerit 
NADINE ROBERT   
Joventut

INFANTIL


