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ASSAIG XAVIER COROMINA

s comprensible que la traducció
d’aquest assaig aparent sobre la no-
vel·la de Bram Stoker sigui l’exercici

d’un alumne de la Facultat d’Educació,
Traducció i Ciències Humanes de la Uni-
versitat de Vic “a partir d’una assignatura
[...] en la qual em demanaven traduir 100
pàgines d’un llibre en anglès no traduït al
català ni al castellà”, com confessa l’autor
en un blog. Consideri, si no, el lector, si en
una altra situació li acceptaria “cortejar”
per “festejar”, “recent casats” per “nuvis”,
“malicia” per “malícia”, “al llarg d’una ca-
mí” per “al llarg d’un camí”, “F.W. Mir-
nau” per “F. W. Murnau”, “malfiar-se” per
“malfiar-se’n”, “cognom” per “renom” o
“sobrenom”, “enfrontament” per “troba-

É El Dràcula
d’aquesta nit
da”, “el qual” per “que”, “1978” i “1980”
per “1897” i “1890” repetidament, angli-
cismes tan innecessaris com la pronomi-
nalització dels subjectes o totes les cita-
cions de la novel·la referenciades a una
edició anglesa, com si no tinguéssim en ca-
talà, si més no des del 1984, una traducció
prou decent on poder-les constatar.

El lector m’haurà de dispensar si igno-
ro la poderosa raó que hi pot haver al
darrere d’un tal provincianisme, però
l’acceptació habitual del peix al cove, del
més val el bou d’un exercici mal corregit
que la bèstia grossa d’un assaig essencial
que no es tradueixi, m’intriga.

Vegem, doncs, el valor d’aquest estudi
que no puguem trobar a la Viquipèdia o
en qualsevol altre racó guguelià on l’estu-
diant o l’interessat pugui adreçar-se;
aquí, al cèlebre rincondelvago.com espa-
nyol radicat a Salamanca, i a l’anglofília
circumdant, en espais semblants com
l’enotes.com operat des de Seattle, Was-
hington; perquè cal saber que el mèrit
d’aquest llibre és que es recomana a les
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raga en el temps de l’ocupació ale-
manya del Tercer Reich. Jueus, gi-
tanos, txecs o estàtues, tot és el ma-

teix, la púrria com pensarà Reinhard Hey-
drich, el Herr Protektor, amo absolut de la
ciutat, uns minuts després d’haver estat
víctima d’un atemptat. Però encara que ell
mori, les víctimes són uns altres: no hi ha
ni un espai, ni una escletxa, ni un recer, res
que pugui evitar l’omnipresència absoluta
de la Gestapo i de l’exèrcit alemany del
Tercer Reich, en qualsevol hora i en qual-
sevol lloc, a tota la ciutat i, naturalment, a
la vil·la on viuen els jueus i a cadascun dels
pisos assenyalats, en un dels quals, quan
convé amagades en una habitació dissi-
mulada darrere d’un armari, hi ha l’Adela
i la Greta.

P
Més dur que la pedra

Tots hem llegit escriptors que narren
partint del seu món imaginari; Weil va es-
criure partint del seu xoc brutal contra el
temps de l’ocupació alemanya de Praga.
Com el doctor Rabínovitx, “el jueu il·lus-
trat” de la seva novel·la, ell també va treba-
llar al Museu Jueu on s’aplegaven “objec-
tes confiscats de les sinagogues suprimi-
des, tot amb les degudes cerimònies reli-
gioses”. Res no va impedir, tanmateix, que
un sentit de l’humor acre, irònic, absurd,
planés per sobre els capítols i les planes de
Mendelssohn és a la teulada, força més
amunt que les estàtues que s’aixecaven da-
munt del teulat de La casa de les Arts i on
el doctor Rabínovitx serà inútilment con-
duït perquè identifiqui l’estàtua del com-
positor jueu Felix Mendelssohn.

Julius Schlesinger, “funcionari munici-
pal i membre no pas de les Waffen SS, sinó
només un simple SS sense graduació”, ha
rebut l’ordre de treure-la. Però ni ell, ni
l’Antonin Becvar o en Josef Stankovsky,
les dues persones que han de complir les
seves ordres, no saben quina estàtua és ex-
actament perquè, malgrat el que diu el tò-
pic i malgrat també aquells experts en fi-
siognomia amb què les autoritats france-
ses volen fer creure a Heydrich que cer-
quen jueus, no tots tenen un nas aguilenc
o, si més no, no el té l’estàtua del pobre
Mendelssohn.

Jiri Weil va escriure una novel·la un xic
desconcertant, dividida en capítols com
peces que sembla que no acabin d’encai-
xar, peces que deambulen per aquesta no-
vel·la com Becvar i Santkovsky deambulen
amunt i avall del teulat. Potser no n’hi ha
prou amb les diferents referències a està-
tues o a la pedra per poder travar-ho tot
ben travat. Hi ha aquelles estàtues, com hi
ha l’estàtua de la justícia que Richard Re-
isinger es veurà obligat a destruir a cops de
martell, la malaltia estranya del metge
jueu Rudolf Vorlitzer, que jeu des de fa
tres anys en un hospital a causa d’un mal
que ningú no sap curar, que va convertint
gradualment tots els seus membres i tots
els seus òrgans en pedra i, com hi ha enca-
ra la forca, “com una suposada escultura”
que el també jueu Frantisek Schonbaum es
veu obligat a dissenyar per tal que els fus-
ters la puguin construir a fi de fer una ex-
ecució exemplar. I potser hi ha encara més
exemples. Però ja es veu que tot plegat és
un xic forçat, una metàfora del món en què
estan vivint, sota les ordres del Tercer Re-
ich, sí que és l’atmosfera anorreadora i ab-
soluta d’aquell món el que ho trava tot ple-
gat, potser no la pitjor dictadura que hi ha-
gi hagut, però sí la que ha passat a la histò-
ria com uns dels grans exemples de l’hor-
ror. Un món molt més dur que la pedra. ❋
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