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Claude Monet (1840-1926) és 
el gran pintor impressionista 
francès. Qui no coneix algun 

dels seus quadres? Els nenúfars, 
les roselles, les grans escenes a l’ai-
re lliure, la Camille... El color i la 
llum per sobre la forma. La recent 
exposició amb tecnologia immer-
siva que s’ha vist a Barcelona ha 
permès a molta gent capficar-se en 
el seu univers pictòric, en el seu ta-
ller de Giverny, una mena de som-
ni fet realitat. I ara ens arriba l’as-
saig biogràfic Els dos remordiments 
de Claude Monet (LaBreu Edici-
ons), de Michel Bernard, en tra-
ducció de Ferran Ràfols. És, com 
no podia ser d’una altra manera, un 
treball impressionista, no una bio-
grafia canònica. Sense una preten-
sió exhaustiva, l’autor agafa mo-
ments i personatges de la vida del 
pintor i els retrata amb llibertat, a 
pinzellades, buscant l’esperit del 
temps i de Monet.  

Més enllà de la documentació, el 
llibre té una gran força literària, 
evocadora. Et transporta a una èpo-
ca i et capfica en una personalitat, la 
del geniüt i apassionat Monet, un 
jove que contra la voluntat del seu 
pare –aviat va ser orfe de mare– va 
dedicar-se a la pintura, i que va tro-
bar en l’amistat juvenil amb Bazille, 
Renoir i Sisley, i en l’amor per Cami-
lle, el seu gran suport creatiu. De fet, 
el llibre arrenca amb el menys cone-
gut dels tres amics pintors, Frédéric 
Bazille, un jove de Montpeller, de 
bona família, que va morir als 26 
anys, el desembre del 1870, als 
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¿Sortirem, en sortirem o 
ens en sortirem més forts?

Diumenge a la nit el ministeri 
de Sanitat va fer traduir alho-
ra a diversos mitjans en cata-

là un anunci llençol presidit pel lema 
“Saldremos más fuertes”. El proce-
diment professional, en aquests ca-
sos, és fer traduir l’anunci i passar 
una única versió catalana als dife-
rents mitjans. Però les presses i al-
tres motius espuris van provocar 
aquest despropòsit. Resultat: un di-
ari va traduir “Sortirem més forts” 
i d’altres –inclòs l’ARA– “En sorti-
rem més forts”. A primer cop d’ull, 
pot semblar que els primers es van 
deixar l’en, un pronom feble en perill 
de mort per la pressió del castellà. 
Però és una falsa impressió.  

Si Guardiola diu “Sortirem més 
motivats al camp”, ningú hi pot tro-
bar a faltar cap en. És un sortir que 
no pressuposa la procedència. Pas-

sa a pressuposar-la, en canvi, si ens 
avança com sortiran del camp si 
perden. Llavors ha de dir: “En sorti-
rem desmotivats”. De manera sem-
blant, Sanitat pot centrar el lema en 
la manera com sortirem al carrer o 
en la manera com sortirem del con-
finament, amb la diferència que el 
castellà –que no té cap en– pot fer 
servir sempre la mateixa frase. 

Si el lema –com jo crec– juga amb 
aquest doble sentit, les dues traduc-
cions són possibles. El traductor, per 
bo que sigui, ha de jugar-se-la i triar-

ne una. Jugar amb dobles sentits és 
típic de la publicitat. Com traduiríeu 
“Ahorra o nunca”? Per això els anun-
cis cal versionar-los. Només els fa tra-
duir sense mirar prim qui no entén el 
seu llenguatge o es pensa que les al-
tres llengües són una còpia de la seva. 
Esclar que també pot ser que tant li 
faci que el resultat sigui un nyap, per-
què no els paga de la seva butxaca. 

Però la cosa no acaba aquí. Ara se 
sent per la ràdio una falca que diu 
“D’això ens en sortirem més forts”. 
Doncs no. Hauria de ser “D’això ens 
en sortirem” o bé “D’això en sorti-
rem més forts”. La locució sortir-se’n 
ja expressa un sentit complet –el de 
sortir airós d’alguna dificultat– i no-
més admet adverbis. Del que sigui 
te’n pots sortir bé o malament però 
no te’n pots sortir més fort. Sí, en 
canvi, que en pots sortir més fort.!
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dona. Monet es va enamorar de la 
model reservada, la Dona del vestit 
verd, que es negava a posar nua, i 
que va resultar ser una noia forta i 
sensible, amb un interès genuí pels 
altres, i que sense proposar-s’ho 
temperava el geni: “Era com si per 
un misteri desconegut de les lleis de 
la fisiologia, en l’alè d’ella s’hi eva-
poressin la por del fracàs, la còlera 
i la tristesa d’ell”. Era com si ell vis-
qués en l’interior del cos de la Cami-
lle quan la pintava. 

I el tercer protagonisme del llibre 
se l’endú la relació de Monet amb el 
seu jardí i, més en general, amb el 
paisatge. Des de l’horitzó marítim 
de l’Holanda rural, on la vida era un 
somni viscut, fins als entorns de Pa-
rís, aleshores encara no conquerits 
per al progrés industrial: a Argente-
uil primer i a Giverny després, on va 
viure en cases amb jardí, la cura del 
qual cada cop va esdevenir una ob-
sessió més forta per a ell, com si prè-
viament a l’acte de pintar hagués de 
palpar, entendre i treballar la natu-
ra amb les mans.  

Hi ha més coses, en aquest recor-
regut per la seva vida: més amics, 
com el polític Georges Clemen-
ceau, o mecenes, com Ernest 
Hoschedé, o galeristes, com Paul-
Durand Ruel. I els fills. I l’Alice, la 
vídua de Hoschedé, que esdevé la 
seva segona dona. O la Blanche, la 
filla de l’Alice. Tots ells punts de 
llum en aquest inspirador retrat co-
ral d’un artista que deia que la pin-
tura no és ni el passat ni l’eternitat, 
sinó el lloc i l’instant.!
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camps de batalla de la guerra fran-
co-prussiana, de la qual Monet ha-
via fugit, refugiant-se a l’exili londi-
nenc. Monet havia fet la mili a Algè-
ria el 1861, on havia emmalaltit. No 
volia saber res de militars... El llibre 
s’obre amb un capítol colpidor, de 
pel·lícula, amb el pare de Bazille 

buscant el cos del seu fill enmig del 
caos bèl·lic. És un gran inici. Com a 
lector esperes Monet, fins que 
t’adones que allò que trobes és una 
pèrdua que el marcarà de per vida. 

La Camille és l’altra gran presèn-
cia. Bernard defuig la cursilada que 
rere tot gran home hi ha una gran 

Claude Monet 
al jardí de casa 
seva, a Giverny, 
el 1910. GETTY


