
Estil clar, concís i proper
amón Carnicer (Villafranca
del Bierzo, 1912-Barcelona,
2007) va ser un excepcional

narrador, assagista i viatger. La reedi-
ció d’alguns dels seus llibres de viatges
i diversos homenatges, com el que es
farà a la Universitat de Barcelona el 18
d’octubre, ofereixen l’oportunitat de
descobrir un gran prosista, un escrip-
tor que va aplicar la seva curiositat a
explorar molts terrenys del coneixe-
ment històric i la realitat contemporà-
nia d’una manera amena i accessible.

Carnicer va passar la major part de
la seva vida a Barcelona, on va ser pro-
fessor universitari i va fundar institu-
cions com l’Escola d’Idiomes Moderns
i el curs d’Estudis Hispànics per a Es-
trangers, que van contribuir a obrir al
món una ciutat i un país aleshores
molt tancat. Va participar activament
en la vida literària a Barcelona. Amic
de Gabriel Ferrater, Carlos Barral, Jo-
sep Maria Castellet i Gil de Biedma, va
ser un dels motors de la revista Laye, i

va deixar una obra literària rica i molt
diversa: assaig, narrativa, llibres de
viatges, memòries, biografies i llibres
sobre el llenguatge.

Entre les obres més conegudes de
Carnicer hi ha els llibres de viatges.
Donde las Hurdes se llaman Cabrera
(1964), un intens i colpidor recorregut
a peu per un dels territoris aleshores
més pobres i oblidats de la península, i
que es considera un clàssic de la litera-
tura de viatges. Gadir l’ha publicat en
una edició nova que inclou 40 fotogra-
fies fetes per l’autor en el curs del viat-
ge. Hi trobem personatges que roma-
nen en el record, com el capellà don
Manuel, o Justina, la dona que es re-
bel·la en un país amarat de resignació.

El seu segon llibre de viatges té un
escenari radicalment diferent. Nueva
York. Nivel de vida. Nivel de muerte,
que ara han reeditat a Cálamo en una
cuidada edició il·lustrada, és un retrat
crític i ple d’humor de la vida a la gran
ciutat. Nascut d’una estada de sis me-
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sos com a professor a la City Universi-
ty en un any molt convuls, el 1968,
manté una actualitat sorprenent.

En el seu gran llibre de viatges per
Castella, Gracia y desgracias de Castilla
la Vieja, que es reeditarà aviat, la preci-
sa observació de la decadència de viles
de gloriós passat de vegades es tenyeix
d’humor esperpèntic, i alhora hi ha
una profunda i rigorosa anàlisi histò-
rica. En conversa amb un veí d’un po-
ble, l’autor explica que el que intenta
fer és vidalogia, acostar-se a la realitat
humana d’una manera directa, fugint
de la retòrica i els tòpics. Un principi
present en tota la seva obra: en les qua-
tre novel·les i en els contes, com els de
Pasaje Domingo, en què mostra les vi-
des en un petit carrer de l’Eixample, o
en els llibres de memòries. En el pri-
mer, Friso menor, descriu amb intensi-
tat els anys de la postguerra i el fran-
quisme a Barcelona, amb figures ma-
gistralment traçades com la del profes-
sor de la UB Font i Puig, la galeria de

personatges que giren entorn d’una ta-
verna del barri Xino i molts més.

Ramón Carnicer va escriure grans
biografies, com la del poeta romàntic
Pau Piferrer o la de l’extravagant i he-
terodox Marià Cubí, introductor de la
frenologia. Entre la Ciencia y la Magia:
Mariano Cubí és una de les seves obres
literàries més riques.

L’obra de Carnicer és plena d’hu-
mor i sentit crític, i una ètica en la con-
ducta personal i cívica que el va dur a
expressar-se de manera sincera i apas-
sionada i a desemmascarar, sovint
amb una forta càrrega irònica, la pe-
danteria i la vanitat.

En els seus llibres, l’observació agu-
da es combina amb comprensió i em-
patia amb les persones i la fascinació
per les rareses humanes. Aquests trets
expliquen l’atractiu durador d’una
obra que es resisteix a la classificació
en gèneres, en què trobem un ús ex-
cepcional de la llengua i un estil clar,
concís i proper. ❋
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mb motiu del Dia Internacio-
nal de la Traducció, que es va
celebrar diumenge passat,

m’agradaria dedicar aquest article a la
traducció de topònims, una qüestió es-
pinosa per a molts traductors i correc-
tors, sobretot de mitjans de comunica-
ció, perquè a vegades pot semblar que
la decisió de catalanitzar o no la forma
d’un topònim estranger és arbitrària.

En primer lloc, cal diferenciar que hi
ha topònims estrangers que tenen una
forma tradicional en català (Rússia,
Florència) i els que mantenen la forma
original (Santa Cruz de Tenerife, Santo
Domingo). Els motius pels quals un to-
pònim es catalanitza són diversos, però
majoritàriament responen a raons his-
tòriques, com és el cas de Saragossa, Te-
rol i Osca, territoris que van formar
part de la Corona d’Aragó; o bé a la im-
portància que té el topònim en el món
(Nova York o Gran Bretanya).

Ara bé, quan els topònims, o bé els
noms propis, provenen d’una llengua
que no té alfabet llatí, com ara l’àrab, el
rus i el xinès, l’adaptació al català esde-
vé necessària i una feina a vegades fei-
xuga. Es poden seguir dos criteris: la
transliteració o la transcripció. La
transliteració intenta reproduir lletra
per lletra l’original, la qual cosa obliga a
fer servir diacrítics i signes especials per
reproduir amb exactitud la pronúncia
d’aquell topònim o nom propi en la
llengua original, que esdevenen molt
difícils de pronunciar per als parlants
que no són d’aquella llengua. D’altra
banda, la transcripció busca grafies que
permetin al parlant de la llengua d’arri-
bada pronunciar còmodament el topò-
nim o el nom propi estranger aproxi-
mant-se al màxim a la pronunciació
original. Per exemple, el so [x] del rus i
de l’àrab es representa amb la grafia kh
en català (Khartum, Andrei Sakharov),
mentre que el castellà fa servir la j (Jar-
tum, Andrei Sajarov). ❋
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Sabíeu que...
La majoria de vegades els topònims i
noms de llengües que no tenen alfabet
llatí ens arriben a través d’una
transcripció de l’anglès, el francès o el
castellà. Cal vigilar a l’hora de fer
l’adaptació al català. Per exemple, en
transcripcions castellanes, angleses i
franceses de noms russos la ch
correspon a la tx en català, com en el
cas de Txernòbil




