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La música, l’assetja-
ment psicològic, l’odi 

al geni, el declivi, però 
també la revolta contra la 
injustícia són alguns dels 
temes de fons de Frances-
ca, primera novel·la de 
Quim Español, arquitec-
te gironí que es va donar a 
conèixer el 1994 amb Ul-
tralleugers, amb el qual va 
guanyar el premi Carles 
Riba de poesia.
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Les flâneuses són 
la versió femeni-
na del passejant 
sense rumb per la 
ciutat moderna, la 
persona que bus-
ca i troba, tot per-

dent-se, una figura que va néixer al 
París del segle XIX gràcies a Charles 
Baudelaire i que encaixa del tot amb 
la narradora de Bon dia, mitjanit, que 
fa tot el contrari del que es proposa: 
“L’important és tenir un programa, 
no deixar res a l’atzar, res de buits. No 
arrossegar-te sense rumb amb discos 
barats de gramòfon rondant-te pel 
cap”. Visita bars i habitacions bara-
tes d’hotels de París com qui torna a 
la casa on va ser feliç de jove i la recor-
re de dalt a baix, obrint i tancant amb 
força portes, finestres i armaris, per 
provar de reviure el passat a través 
del present. Evidentment, no ho 
aconsegueix, però això no és el que 
importa en aquesta història.  

La caiguda a l’infern  
d’una ‘flâneuse’

L’escriptora Jean Rhys (1890-
1979) era nascuda a Dominica pe-
rò va viure tota la vida en una An-
glaterra que odiava, amb totes 
aquelles convencions i normes so-
cials, i aquell clima. Va escriure 
quatre llibres i després va desapa-
rèixer durant tres dècades, i només 
la dramatització a la BBC de Bon 
dia, mitjanit va aconseguir que la 
localitzessin i la rescatessin d’un 
pou d’on sortiria triomfant, escri-
vint la que és la seva novel·la més 
coneguda, L’ampla mar dels Sar-
gassos, ambientada al Carib i prota-
gonitzada per una dona aparent-
ment boja, una revisió d’un perso-
natge de Charlotte Brontë passada 
pel filtre postcolonial.  

Sasha també sembla que no esti-
gui en possessió de totes les facul-
tats. És una dona que s’ha fet gran i 
que pateix per un amor antic. El que 
aconsegueix l’estil el·líptic, discon-
tinu i fragmentari de Rhys, deutor 

de les tècniques que havien inau-
gurat Virginia Woolf, James Joy-
ce i tots els escriptors que els an-
glesos anomenen “modernistes”, 
és fer el retrat d’una caiguda als 
inferns tot reproduint la pèrdua 
progressiva de consciència (i 
l’entrada en una de nova) que do-
na l’alcohol, perquè aquesta és 
una de les grans novel·les sobre 
l’alcoholisme que ha donat la li-
teratura, i no n’hi ha pas poques. 

Una literatura èbria 
L’ebrietat és un estat que pot de-
finir moltes manifestacions ar-
tístiques: una literatura èbria és 
aquella en la qual les paraules es 
trastornen, el temps i l’espai es 
dilaten, i on les atmosferes es fan 
fuliginoses, exactament com pas-
sa als dos París que combina Je-
an Rhys al llarg de la novel·la: el 
dels anys vint on una parella 
d’acabats de casar viu l’apogeu i 
el final de l’amor, i el de quaran-
ta anys després, on la dona sola 
s’arrossega per bars, cocteleries, 
sales de festes i sobretot hotels de 
mala mort, amb un aspecte frà-
gil però una llengua viperina i 
una ment que no para de parlar-
li. Aquesta veu és un prodigi lite-
rari, perquè és la que marca el to 
de la novel·la i ens acompanya i 
ens fa de guia al llarg de la lectu-
ra, que és complexa perquè la vi-
da també ho és, sembla que ens 
vulgui dir Sasha, que tan aviat es-
colta històries tristes de borrat-
xos com ens explica una escena 
entre un home i una dona en una 
habitació d’hotel d’una sordide-
sa inoblidable. 

Una protagonista que a vega-
des està desperta i a vegades so-
mia, que a vegades segueix al joc 
als gigolós que es pensen que és 
una vella rica i a vegades plora 
desconsolada i sola: tot li serveix 
a Rhys per descriure la inestabi-
litat i la por que comporta el pas 
de la joventut a l’edat madura, 
l’exclusió de la societat d’aquelles 
que fracassen, les mentides que 
relatem als altres i a nosaltres 
mateixes per sobreviure: la fragi-
litat de les flâneuses, que encara 
que facin el mateix que els 
flâneurs, pateixen el doble.!
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La Mortina juga a vam-
pirs a casa seva, la 

Vil·la Decadent, quan es fi-
xa en un espectre que apa-
reix al sostre. El fantasma 
es continua manifestant 
fins que la nena el deixa 
entrar: així comença la in-
vestigació sobre la identi-
tat del difunt. La traducció 
catalana del conte de Bar-
bara Cantini ha estat feta 
per Jordi Vidal Tubau.

Mortina. 
L’amic  
fantasma 
BARBARA CANTINI 
La Galera

MoMoMMMo ttrtrtrtiiiiinininaaa

INFANTIL

Una setmana abans 
de la publicació del 

38è àlbum de Les aventu-
res d’Astèrix, Salvat pu-
blica un homenatge als 
personatges creats per 
Goscinny i Uderzo a par-
tir de la influència que els 
gals han tingut en una se-
tantena d’il·lustradors i 
guionistes. Tots ells rei-
maginen Astèrix, Obèlix, 
Idèfix... en els seus estils.

Generacions 
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La medalla 
dels traductors
La xarxa s’ha omplert recentment 
de reivindicacions i elogis per als 
traductors i traductores del país co-
incidint amb el Dia Internacional de 
la Traducció. Enguany fa vint anys 
que tradueixo –vaig lliurar la prime-
ra traducció literària l’octubre del 
1999– i no he pogut evitar recordar 
quan tot just començava a dedicar-
m’hi i semblava que en comptes 
d’iniciar-me en una professió esti-
gués a punt d’entrar en una trinxe-
ra enfangada amb el fusell descarre-
gat arran d’espatlla i tot de comba-
tents disposats a morir per la causa. 

He mirat enrere i he vist que la pro-
fessió pot fer un balanç positiu de tot 
el que ha aconseguit. Per descomptat 
que encara hi ha feina per fer, però 
hem avançat i potser convé que ens ho 
diguem, que ens pengem, tots els del 
gremi, aquesta valuosíssima medalla, 
perquè ens l’hem guanyada a còpia de 
molts petits esforços individuals fets 
en un mateix sentit, coordinats, asso-
ciats. Han sigut anys de rondinar 
molt, de ser els que sempre es quei-
xen, de discutir tarifes, de llegir con-
tractes amb lupa, de fer-se valer cada 
dia per negociar terminis de lliura-
ment raonables, per aparèixer als crè-
dits, després a la portadella, en alguns 
casos –cada cop més– a la coberta, per 
fer entendre primer als editors i des-
prés, ja de bracet amb ells, als lectors 
que el traductor és un autor. 

I ara, vint anys després, veig com 
els traductors són entrevistats a la 
premsa i a la ràdio, i fins i tot a la te-
levisió, com són convidats a fer clubs 
de lectura dels llibres que han tradu-
ït, com hi ha gent que tria un llibre en 
funció també de qui l’ha traduït, veig 
que tenim traductors i traductores 
de primera, i sé que continua sent 
complicat viure només de traduir li-
teratura, però en tot cas ho és menys 
que fa uns anys, i que contractes, ta-
rifes i terminis o han millorat o hi ha 
opció de negociar per millorar-los 
en la majoria dels casos. No podem 
abaixar la guàrdia, però la medalla 
ens la podem penjar i convé que des-
prés ens plantem davant del mirall 
i ens la mirem, perquè fa goig. 

Als que venen, però, als que ara co-
mencen a traduir literatura, els vol-
dria dir que hi haurà dies que tindran 
la sensació que la medalla no llueix, 
i que llavors convé que no oblidin que 
fa vint anys teníem la solapa bruta de 
fang de les trinxeres i buida de con-
decoracions, i que, tot i que no ho 
sembli, traduir sovint continua sent 
una lluita, i les medalles que es gua-
nyen també es poden perdre. Fem 
que la medalla dels traductors no 
deixi de brillar, sisplau.!
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