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un temps cap
aquí sovinte-

gen a la premsa notí-
cies que informen
que la policia ha tro-
bat un home o una

dona morts des de feia més d’un any
a casa seva. Sense signes de violència.
L’última l’hem coneguda aquesta set-
mana passada. Una dona de Valdile-
cha, un municipi de tres mil habitants
dels voltants de Madrid, que feia més
d’un any que no l’havia vista ningú,
que ningú la trobava a faltar, que nin-
gú sabia si se n’havia anat del poble,
que ningú la reclamava per a res. És
ben trist! Quan la policia entra en
aquestes cases ho troba tot intacte,
s’hi ha aturat el temps. En aquest cas,
la dona jeia al sofà on la va atrapar la
mort, vagin a saber si dormint o no. I
quan la policia accedeix a aquests ha-
bitatges normalment és perquè hi ha
algun veí que diu que fa temps que no
el/la veu. Si a això hi afegim que són
persones que viuen soles i que si te-
nen família no s’hi volen relacionar de
cap manera –com segons sembla era

el cas–, tenim una situació de solitud,
aïllament i incomunicació absoluta.
Que potser és volguda, no es pensin.
Hi ha moltes persones que troben que
val més estar sol que mal acompa-
nyat. Què volen que els digui: són fets
que fan pensar. Vivim en l’era de les
comunicacions i es posa cada dia de
manifest que estem més desconnec-
tats i incomunicats que mai. Que no
sabem qui són i què necessiten –si és
que necessiten res– els nostres veïns
o fins i tot els amics o els parents! In-
comunicació que em porta a pensar
en el fet de morir sol. Si no ens fa cap
gràcia morir, menys ens en fa afron-
tar-ho sols. A diferència del nostre nai-
xement que normalment quan traiem
el cap hi ha com a mínim dues perso-
nes, en el moment de la mort estem
sols. Morir-se fot, però alleuja saber
que hi haurà algú que es preocuparà
de tu, que vetllarà perquè el teu co-
miat sigui al més digne possible. Crec
que és un últim dret que no se li pot
negar a ningú. Ara, també cal respec-
tar el que se’n vol anar sol, sense fer
soroll, però trobo que la vida –i la mort
en forma part– és per compartir-la.

D’

Keep calm
Martí Gironell

Per compartir

Vivim en l’era de les
comunicacions i es posa cada
dia de manifest que estem
més incomunicats que mai

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

íctor-M. Amela ha guanyat
aquest any el premi Ramon
Llull –“el més ben dotat de la

narrativa catalana”, s’hi afegeix sem-
pre–, i a l’hora d’exposar-se davant la
premsa els periodistes li van pregun-
tar si havia escrit la novel·la en català.
Pregunta insòlita. ¿Doncs en quin
idioma l’havia d’haver escrit, si parlem
de Ramon Llull i no de Raimundo Lu-
lio, i si les bases indiquen que els origi-
nals han de ser en català i un jurat
presidit per Pere Gimferrer vetlla per-
què es compleixin? Amela, en comptes
d’estranyar-se per la inquisició va con-
testar que sí. I va afegir que l’havia ini-
ciada en castellà, que és la seva llen-
gua habitual d’escriptura, però que
com que l’acció se situa per la banda
de Morella es va sentir impel·lit a co-
mençar de nou i adoptar l’idioma dels
protagonistes. Fa uns anys a Albert
Sánchez Piñol li va passar al contrari.
Va començar en català Victus, s’hi va
encallar per uns motius que encara
ara és l’hora que hagi d’entendre i va
tornar al principi per fer-la en castellà.
De coses insòlites, les que vulguin. Ara
que un dia jo pensés que a un article
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meu li escauria millor el xinès. O el
castellà. Em trobaria en un real com-
promís perquè el xinès no el sé, i el
castellà, menys que el català.

Però entenc la suspicàcia dels perio-
distes. Com ells, estic una mica esca-
mat d’alguns llibres catalans, amb pre-
mi o sense, de narrativa o no, que em
trobo a la llibreria. Han estat escrits
en l’idioma que se’ns presenta o són
una traducció? El dubte em ve perquè
alguns autors els conec i sé que no són
hàbils en el català escrit. També per la
mateixa escriptura, que sembla passa-
da per un traductor, de vegades auto-
màtic. Aquests llibres surten publicats

simultàniament en català i castellà.
Quina és la versió original? Els crèdits
no en diuen res. Encara bo que hem
deixat enrere la Fira de Frankfurt que
va tenir de convidada la cultura catala-
na. Si llavors hi va haver discussions
sobre si s’havia de considerar literatu-
ra catalana l’escrita només en català o
també la d’expressió castellana produ-
ïda per escriptors catalans, no vull
pensar on ens durien ara les disquisi-
cions sobre la novel·lística o l’assagísti-
ca idiomàticament confusa. O potser
és que amb la confusió hem solucionat
el dilema. Tampoc dic res de nou: en
quin idioma va escriure Mort de Dama
don Lorenzo Villalonga? I els diaris
amb doble edició, castellana i catala-
na? Ara: els traductors, no haurien de
participar dels premis o dels drets
d’autor? El seu nom no hauria de sor-
tir a la portada en comptes de mante-
nir-se anònim? I el dels correctors?
Eduard Artells va ser un corrector fa-
mós per la seva fidelitat al Fabra. Des-
prés de corregir Onades sobre una ro-
ca deserta, premi Josep Pla de l’any
1968, va exclamar: “No escriuré mai
més una novel·la de Terenci Moix.”

“Molts llibres
no se sap
si han estat escrits
en català o castellà

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Literatura catalana




