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yung-Chul Han,
l’autor de La so-

cietat del cansament
ha estat al CCCB i ha
explicat unes quantes
coses interessants.

Més diria jo, radicalment necessàries.
“Avui tot gira al voltant de transmetre
el que fem, volem, pensem. Gairebé
ens despullem, però no escoltem l’al-
tre.” El nostre present ve marcat per
aquest afany de demostració, de
constatació. El que toca, el que ens
empeny a ser contemporanis –és a
dir, a incardinar-nos en la societat on
vivim– parteix d’un error de fonament.
Ens sentim (o pensem que ens sen-
tim) habitants d’aquest món a base
d’exhibir les nostres accions, les neu-
res o els desitjos. Sense esperar que
l’altre respongui. Ens despullem, això
sí, i fem veure que anem d’un lloc a
l’altre i tenim el delit d’informar a tot-
hom que hem vist una pel·lícula, hem
llegit un llibre o hem fet un viatge feno-
menal. Només en mostrem, però, una
aparença, una superficialitat, construï-
da perquè siguem vistos com a singu-

lars. Sense tenir al damunt la mirada
de l’altre, que, en unes altres circums-
tàncies, ens qüestionaria, ens planta-
ria contra la nostra pròpia feble imat-
ge.

“Hi ha connexions en comptes de
relacions”, diu Han, i “Ja no existeix l’al-
tre com a misteri, com a seducció,
com a desig, com a infern”. El despu-
llament real (el que du a una purifica-
ció, a un elogi sincer i honest de la ve-
ritat) només és possible davant l’acció
interlocutora, davant la mirada que
pregunta, interfereix, suscita el neguit i
la passió.

M’estimo aquells que es mantenen
al marge de les selfies com a catego-
ria. I que ho fan amb la convicció de la
mirada franca, del rebuig a “les boni-
ques superfícies llises i setinades”. Es-
timo els qui es defensen de l’exhibició
amb les armes que procuren que el
palau de la intimitat no es malmeti.
Potser són els contemporanis de de-
bò. Perquè, en contra de l’excés de
l’aparador, advoquen pel retorn a les
essències dels ulls que no miren l’es-
pectacle sinó que observen l’interior.
La “bellesa original”, que diu Han, un
llenguatge despullat de la pell.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Llenguatge
de la pell

Només en mostrem una
aparença, una superficialitat,
construïda perquè siguem
vistos com a singulars

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ls llibres més pròpiament d’eva-
sió que tinc a casa són els de la
col·lecció de “lladres i serenos”

La Cua de Palla. Tinc tots els que van
sortir mentre Manuel de Pedrolo la va
dirigir, i pinten una franja groga molt
bonica en la meva, diguem-ne, biblio-
teca. Entre el pare i jo en vam com-
prar uns quants a mesura que s’ana-
ven publicant i més tard un parent
que va haver de buidar la casa em va
ajudar a completar-los. La col·lecció es
va interrompre perquè va acabar sent
un negoci ruïnós per a Edicions 62.
Anys més tard, mort Pedrolo, es va re-
prendre, però em vaig abstenir de ser-
ne client. L’“evasió” en aquell moment
em venia a contrapel o tenia altres
“evasions”. Ara he tornat a agafar els
antics llibres de La Cua de Palla. Al-
guns els tenia presents; d’altres no els
recordava; uns altres potser no els ha-
via llegit. Pedrolo, que deia que ell vi-
via com si Catalunya fos independent,
va fundar La Cua de Palla per “norma-
litzar” la producció editorial en català.
Dashiell Hammet, John Le Carré,
George Simenon o Patricia Highsmith
també podien expressar-se en l’idioma
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de Fabra. Fabra i Pedrolo són motiu de
commemoracions, aquest 2018.

Fa uns dies Valèria Gaillard entre-
vistava en aquest diari Albert Jané,
lingüista, antic director de Cavall Fort
i traductor genial dels Barrufets. Dedi-
cava paraules poc amables a les tra-
duccions de La Cua de Palla. No és
nou, altres les han lamentades: l’ús del
“vós” entre els delinqüents i els poli-
cies, la insistència en el “llur”, les pa-
raules cultes per referir-se a les coses
més quotidianes, la conjugació verbal
que no fa servir ningú... Sembla que
en comptes de traduir Le Carré tra-
dueixin Tolstoi. Tot això és cert i fa

que els llibres perdin autenticitat, pe-
rò la veritat és que un cop entro en la
convenció tant me fa. Tinc, també per
casa, una traducció de llavors de Ten-
dra és la nit de Francis Scott Fitzge-
rald. No s’entén res, ja des del primer
paràgraf. Els llibres de La Cua de Palla
s’entenen de dalt a baix perquè els tra-
ductors dominaven l’idioma original.
Potser massa i tot. També tinc la tra-
ducció recent d’un Maigret en castellà.
A mig llibre es nota que el traductor
ha caigut en la trampa de l’aparent
senzillesa del francès de Simenon:
atrapat en les dobles negacions, arriba
a explicar el contrari de l’original. A La
Cua de Palla això no passa mai.

Però la pregunta que em faig és: per
què reincideixo en els llibres de La
Cua de Palla, que durant anys només
han servit per fer bonic a la meva lli-
breria? Quan els adquiria, als anys sei-
xanta i setanta, em feien “evadir” de
les incomoditats del franquisme. Lle-
gir-los ara, quan la Catalunya indepen-
dent de Pedrolo, i la nostra, rep basto-
nades per tots cantons i cada dia ens
ofereix un disgust, em porta a conclu-
sions funestes.

“Per què torno a
llegir ara els llibres
de la col·lecció
La Cua de Palla?

Vuits i nous

L’evasió
Manuel Cuyàs


