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En un recent 
congrés acadè-
mic a Londres 
em va sorpren-
dre fins a quin 
punt la immensa 
comunitat d’an-

gloparlants han desenvolupat la 
noció de la seva heterogeneïtat in-
terna. S’hi va projectar el curtme-
tratge d’una jove autista que va po-
der, gràcies a una tecnologia sofis-
ticadíssima, traduir el conjunt 
dels moviments rítmics del seu cos 
i els sons guturals a un escrit fet en 
una llengua de paraules i amb una 
sintaxi coherent segons la majoria.  

De cop, aquell ésser que es mo-
via fent unes contorsions incom-
prensibles i, per això, irritants es-
devenia una ment dotada d’una in-
tel·ligència prodigiosa. Amanda 
Baggs sostenia el mirall davant de 
la societat de la qual ella mateixa 
formava part. Rere la façana opa-
ca hi havia una noia racional, capaç 
no només d’explicar com ella per-
cep les coses, sinó també d’etzibar 
que ella era sovint negligida, igno-
rada i menystinguda perquè el seu 
codi de comunicació no tenia una 
traducció lingüística directa.  

Gemma Ruiz Palà, amb Ca la 
Wenling, la seva audaç novel·la so-

bre la perruqueria xinesa de la can-
tonada, ha volgut salvar un abisme 
de comunicació semblant. Enten-
dre el que és diferent de tu, plan-
tejar-se en veu alta les preguntes 
roents de la societat actual és de 
debò urgent.  

L’univers literari que rodeja el 
saló de bellesa de la Wenling té el 
contingut, però no pas la forma. La 
traducció està feta només a mitges, 
intuïm que rere les frases agramati-
cals i l’ús militant de l’espanyol com 
a signe de progrés social hi ha veus 
matisades, ments brillants, cors 
sensibles. Però l’expressió lingüís-
tica dels personatges –i no només de 

L’Anglaterra de 
Samuel Butler 
era un país molt 
civilitzat, que ja 
feia gairebé cent 
anys que havia 
iniciat la Revolu-

ció Industrial. El britànic era un 
imperi puixant, que, tot i això, en-
cara havia de viure el seu apogeu a 
final del segle XIX, amb la pràctica 
colonialista –que avui ens sembla 
tan execrable–. Butler és fill de 
l’època victoriana, com Dickens o 
Bulwer-Lytton, compatriotes seus. 

Erewhon –gairebé un anagrama 
de la paraula nowhere– és el nom 
d’un país fabulós, als antípodes de la 
terra natal del protagonista, que hi 
ha viatjat com a missioner. En els 
seus Quaderns, Butler revela algu-
nes claus del pensament d’aquesta 

Heidegger va conèixer ‘Erewhon’?
seva novel·la filosòfica, tan plena 
d’idees brillants com una mica des-
manegada pel que fa a l’estructura 
(cal aplaudir-ne la magnífica traduc-
ció de Victòria Gual i Godó). I hi 
apunta: “Hi ha bastantes possibili-
tats que la meva obra sigui oblida-
da”. S’equivocava: el llibre, amb tots 
els seus defectes, transcendeix el seu 
segle. A més, llegit avui dia ens pot 
sorprendre per algunes curioses in-
tuïcions, més o menys oraculars. 
Traduint a l’anglès l’estudi d’un savi 
erewhonià, el narrador comenta: 
“L’autor diu aleshores que ell preveu 
un futur en què serà possible desco-
brir, examinant un sol cabell amb un 
potent microscopi, si una persona 
pot ser insultada amb impunitat”.  

El protagonista –un gentleman 
ros com un fil d’or– arriba al país i 
de seguida s’hi veurà retingut com 

Els erewhonians acostumen a ser 
d’una gran bellesa física. El jove pro-
tagonista s’enamorarà de la filla pe-
tita de la família que l’acull. Ella, mal-
grat l’ofegosa moral oficial, el corres-
pon. Fins al desenllaç delirant... L’es-
cèptic Butler sembla que es foti del 
mort i de qui el vetlla: el darrer capítol 
dibuixa una mena d’aliança entre les 
bones intencions del missioner i el 
càlcul del negociant capitalista. La 
ironia campa pertot: “Quan es mor al-
gú, els amics de la família no escriuen 
cap carta de condol ni van a l’escam-
pada de les cendres ni porten dol, pe-
rò sí que envien unes capsetes plenes 
de llàgrimes artificials amb el nom del 
remitent pintat amb pulcritud a la 
part de fora de la tapa”. Les pàgines 
més interessants expliquen la radical 
condemna de la tècnica: les màquines 
acabarien suplantant les persones.!
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si hagués ingressat en una secta. Es 
tracta d’una societat idòlatra, que 
associa crim i malaltia i que, des de 
fa generacions, condemna vigoro-
sament la tècnica i el progrés. A 
Erewhon hi ha una mena de bancs 
musicals merament testimonials, 
perquè les transaccions monetàri-
es es fan en un altre banc; unes fa-
cultats de la Desraó que ensenyen 
a fugir de la tirania del raonament, i 
dos idiomes per comunicar-se, per 
bé que un d’ells és una mena de llen-
gua morta. Menjar carn hi està pro-
hibit, però tothom mira de burlar la 
interdicció. I es creu en la preexis-
tència: nadons que busquen amb 
desesperació uns pares per néixer 
en la vida mundana. De tard en tard, 
algun il·luminat s’arroga una comu-
nicació directa amb el Suprem per 
imposar una nova llei... 

Viure en la  
traducció permanent

la família xinesa dels esteticistes, si-
nó també de les clientes de la perru-
queria del barri– persegueix un re-
alisme simplement impossible de 
transferir al paper.  

Atrapar la llengua viva i bategant 
Ruiz confessa, enmig d’un dels vi-
atges, que no es podia ni plantejar 
d’intentar reproduir la vivacitat 
dels carrers de Calcuta. Aquest és 
efectivament el repte que l’es-
criptora s’havia proposat. L’auto-
ra vol atrapar dins d’un llibre la 
llengua viva i bategant, la llengua 
en estat naixent. Vol capturar el 
vol d’aquell mot encara no del tot 
format. Pretén poder transmetre 
els pensaments que es comuni-
quen amb somriures i mirades. 
Els textos literaris suporten ma-
lament aquesta mena d’experi-
ments amb la realitat, sobretot 
quan hi intervé la coincidència de 
diverses llengües.  

La realitat viva d’un barri hi que-
da reflectida, és clar. Però els perso-
natges es desfan en les frases a mig 
construir i en uns relats intensos, 
colpidors, però tanmateix massa 
fragmentats. La novel·la és com un 
local en el qual podem entrar, però 
també en podem sortir. Hi podem 
trobar històries dures i reals que as-
serenen, però que tanmateix no po-
den arribar a esquerdar les nostres 
felices i segures existències.  

Les interferències inevitables 
mai poden interrompre la comu-
nicació profunda que tots els és-
sers humans som capaços d’esta-
blir. Gemma Ruiz ha escrit un lli-
bre bell i noble gràcies al desig 
d’esborrar fronteres. És alhora 
també un experiment literari pot-
ser un pèl incert, vacil·lant. L’error 
en la comunicació és la base im-
prescindible per poder eixamplar 
els horitzons. No es tradueix mai 
paraula per paraula, concepte per 
concepte, sinó que l’esforç és pre-
cisament trobar equivalències per 
allò que encara no ens pertany, el 
que encara no ha estat anostrat, 
domesticat, fet visible. Ruiz ha 
aconseguit una proesa: dibuixar 
els contorns d’una realitat que ig-
noràvem a consciència. Caldrà in-
sistir-hi molt, però el primer pas ja 
està fet.!
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