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En un dels molts 
passatges hila-
rants d’aquest lli-
bre, trobem el pro-
tagonista hostat-
jat en un hostal 
d’Ipswich. És tard, 

hora de fer un pensament, i Pickwick 
ja du posat l’estrenyecaps. Llavors 
s’adona, consternat, que entra una 
dona a la seva habitació, i que s’hi 
mou com si fos casa seva. L’home no 
sap on posar-se, bé que no és la pri-
mera vegada que, a la nit, es troba en 
fals davant una senyora. Li fa por es-
pantar-la, que ella munti un sagra-
mental. A més, els cordons de l’estre-
nyecaps se li han entortolligat de ma-
la manera al clatell... Pateix encara 
més pel fet que la dona el pugui veu-
re cofat amb aquella peça de roba tan 
íntima que no pas per la situació in-
trusiva en si, tan amoïnosa. Al final, 
però, se’n surt prou dignament: “Per 
bé que s’hagués posat atropellada-
ment el capell damunt l’estrenye-
caps, a l’estil de les patrulles de mi-
licians, encara que portés sabates i 
polaines a la mà i frac i armilla da-
munt el braç, res no va poder atuir la 
seva nadiua cortesia”. La proverbial 
exquisidesa anglesa en les formes, 
doncs, no s’ha vist seriosament com-
promesa en aquesta trifulga! 

El Pickwick no és una novel·la, va 
dir-ne G.K. Chesterton, un dels seus 
més eximis comentaristes. I és que 
una novel·la amb argument i desen-
llaç no ens farà mai aquesta impres-
sió d’eterna joventut, va afegir. Dic-
kens va publicar-la en fascicles, amb 
el pseudònim Boz, als anys trenta del 
segle XIX, i va constituir un èxit rodó. 
Sovint s’ha remarcat el deute compo-
sitiu que manté amb el Quixot. Jordi 
Llovet ho ha explicat de manera ame-
na i sapient. A mi també em sembla 
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PERFIL sentir-hi ecos dels Contes de Canter-
bury, de Chaucer. I és que totes dues, 
aquesta i la novel·la immortal del cas-
tellà, fan un ús generós de la tradició 
oral, tot recollint, enfilades per l’ar-
gument vertebral, un fum d’històries 
que il·lustren vicis i virtuts de l’espè-
cie humana (Dickens en segueix 
l’exemple). I perquè totes dues enge-
guen els seus cèlebres protagonistes 
a rodar pels camins (com passarà, 
també, amb el Pickwick). 

Un filòsof d’estar per casa 
En aquest cas, són quatre, els mem-
bres del club que du el nom del seu 
cap de brot, “amatents com les abe-
lles, si no tan lleugers com les fades”: 
Snodgrass, Tupman, Winkle i 
Pickwick. Aviat s’hi sumarà el servi-
dor del líder, el memorable Samuel 
Weller, que, amb el seu parlar 
cockney, aporta saboroses notes de 
comicitat. Les aventures que viuran 
plegats recorrent pobles i llogar-
rets, fent-hi estada en fondes 
i tavernes, són incompta-
bles. En totes, el guiatge de 
Pickwick resulta essenci-
al: observador de la natu-
ralesa humana, s’erigeix 
en un ver filòsof d’estar 
per casa: “El senyor 
Pickwick era filòsof, pe-
rò els filòsofs al capdavall 
no són, sota l’armadura, 
sinó homes”. Probable-
ment si aquest home de geni 
s’hagués criat a la riba del Danu-
bi i no del Tàmesi, la seva predispo-
sició davant els esdeveniments de 
l’existència i les meravelles del cos-
mos hauria estat una altra de ben di-
ferent. Però la ironia amaneix el relat 
de punta a punta, i, en el formigueig 
de vida londinenca i provincial que 
els quatre pickwickians van trobant 

i amb el qual es van barrejant, el mes-
tre hi sol dir sempre la seva, una opi-
nió tothora ponderada, però no in-
fal·lible del tot. Ironia a manta, sí. Ara 
em ve al cap una de les moltes histò-
ries que se sumen al corrent narratiu 
principal: la del viatjant de comerç 
que s’enamora de la viuda fondista i 
que a la nit, tan borratxo de ponx que 
no s’aguanta dret, entaula conversa 
amb una vella cadira de la seva habi-
tació, que li donarà tot de valuosos 
consells! 

La traducció de Carner ha estat 
històricament controvertida, sobre-
tot els últims quatre decennis: ha 
concitat adhesions insubornables, 
però també algunes detraccions ba-
ladreres. A mi em sembla molt bona. 
La pregunta és: ¿com s’ha de fer par-
lar català el senyor Pickwick i el seu 
seguici? La solució de Carner resul-
ta equilibrada, bé que en el parlar de 
Weller potser podria haver fet servir 
una llengua més deixatada. Hi tro-
bem Carner en estat pur, esclar: obra 
de l’artífex més brillant que ha donat 
mai la llengua catalana. Weakness 
no es tradueix com a feblesa o debi-
litat, sinó com a poquesa. The gent-
le air es torna airet (¿com millor es 
podria haver dit, això?). Un pastís de 
noces esdevé un pastell (paraula que 
recull l’Alcovell-Moll). Ens hem 
d’anar avesant als qui-sap-lo, en les 
diverses modalitats de flexió, que 
van salpebrant el relat. I a aquelles 
paraules que fan arrufar el nas als 

defensors de la naturalitat ex-
pressiva (llur, àdhuc...). Al-

guns personatges no s’en-
rojolen mai, sinó que se’ls 

torna la pell de la cara 
carmesina (traducció li-
teral del crimson origi-
nal). Les consecucions 
de tota mena, però, són 
qui-sap-les! A un perso-

natge que té la llàgrima 
fàcil se li retreu això: 

“Deixeu córrer aquesta 
andròmina de la bóta de re-

gar”. Cada pàgina és un goig 
viu de traducció! I l’edició, amb 

l’original anglès a mà esquerra, en-
carat a la traducció catalana, un au-
tèntic luxe! Cal agrair una vegada 
més la feina rigorosíssima de Jaume 
Coll, mestre d’editors, i, en aquest 
cas, també la de Joan Ferrer, que 
s’ha cuidat del text anglès.!
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Hi ha qui escriu 
amb personalitat i 
hi ha qui no. L’es-
criptora Imma 
Monsó (Lleida, 
1959) té un estil 
molt personal i ho 

demostra en cada llibre. La seva dar-
rera novel·la –aquest cop breu– es ti-
tula Germanes i és molt i molt mon-
soniana. A sobre, està il·lustrada de-
liciosament per Ignasi Font, que ha 
sabut copsar l’esperit del llibre. 

Però què vol dir que és molt mon-
soniana? Com que el que compta 
sempre és la mirada, diré que la de 
Monsó il·lumina sempre territoris 
humans en els quals es donen con-
flictes profunds amb una lleugeresa 
aparent. El resultat són ambients 
que podrien ser inquietants però que 

La família, un lloc per viure
només ho són una mica perquè estan 
creats des de la indulgència envers 
els personatges i sense cap afany fis-
calitzador. En aquest cas, Germanes 
parla de relacions familiars i l’esce-
nari són les festes nadalenques. 

“Quan la germana trucava («Què 
farem per Nadal?»), no veia, doncs, 
altra opció (a finals de novem-
bre, sempre l’agafava 
d’improvís) que donar 
la resposta habitual 
(«El de sempre, 
oi?»)”. Així és com la 
Rita, protagonista i 
narradora, enfoca el 
Nadal: com un com-
promís al qual no es 
pot resistir encara que 
vulgui, i creu que vol. Des-
apareguts ja els pares, ella és 

una reforma, sinó el que han cons-
truït els vincles– trontolla. No bus-
quin però la intensitat dramàtica 
d’Agost, l’obra teatral que va triom-
far entre nosaltres; ni som a Oklaho-
ma ni hi ha cap càncer pel mig.  

Deixant de banda les famílies en-
verinades –com més lluny millor–, 
el problema de les saludables és sa-
ber negociar amb els canvis. Tenir 
cintura per deixar créixer els mem-
bres sense ofegar-los en el constre-
nyiment d’allò que s’espera d’ells i 
elles. Aquí, escapçada la família per 
l’absència dels pares, toca fer front 
a les novetats sense que l’edifici 
s’enfonsi. Llegeixin Germanes però 
no s’oblidin de llegir tampoc Un ho-
me de paraula, la gran obra d’Imma 
Monsó que és, en la meva opinió, un 
regal en la literatura catalana.!
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l’encarregada d’obrir la casa fami-
liar a la Vall i d’esperar l’arribada 
dels familiars: la Germana, el Cu-
nyat, el Nen i el Petit. Després ani-
ran a buscar al poble la Palmira, 
l’anciana que és com de la família. 

Tots i totes sabem que els àpats 
nadalencs poden tenir una funció 

catàrtica o resultar més ex-
plosius que la pólvora. 

“Era possible que el 
Cunyat no s’hagués 

adaptat tan bé com 
ella sospitava a la 
vida daurada dels 
darrers quaranta 
anys?”, es pregunta 

la narradora. Ha pas-
sat el temps i l’edifici 

familiar –no la casa de la 
Vall, que per cert reclama MARC ROVIRA
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