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Un dels més
il·lustres
practicants de
l’heteronímia
és Fernando
Pessoa

N
o és una manera
encoberta d’al·ludir
a la darrera novel·la
de Gabriel Galmés;
tan sols és l’entrada

a una variant del joc literari:
la de l’autor que crea un altre
autor per atribuir-li obra i
miracles, posar distàncies o
establir lligams, i, al capda-
vall, fer més cert allò dels in-
finits miralls que ens reserva
la literatura.

Un dels més il·lustres prac-
ticants de l’especialitat és el
portuguès Fernando Pessoa
(Lisboa 1888-1935), que en els
seus darrers 27 anys de vida
obscura –i sentimentalment
poc esplèndida, almenys de
cara enfora– va practicar la
cultura de l’heterònim, amb
un refinament que gairebé va
explorar tots els racons ima-
ginables. Perquè ell no es va
limitar a la signatura amb
pseudònims variables, sinó

que va crear personalitats
completes i distintes de la se-
va, i un cop ben perfilades
amb il·lusió d’autonomia, les
va dotar d’una producció lite-
rària singular, en expressions
tan diverses com ara la poesia,
la prosa, l’assaig crític, i fins i
tot les novel·les policíaques. A
causa d’aquest particular bosc
literari, l’obra atribuïble a
Pessoa –com a pare de tots els
heterònims– no ha pogut ser
recopilada sinó després d’una
recerca molt laboriosa, i de
resultats incerts, a partir dels
anys quaranta, tot i que enca-
ra no es pot considerar tanca-
da i manté una part inèdita.

El professor Basilio Losada
–que s’ha especialitzat en l’o-
bra de l’enigmàtic portuguès
que escrivia perfectament en
anglès– destaca com a hete-

rònims més solvents Álvaro de
Campos, Alberto Caeiro i Ri-
cardo Reis, però n’hi ha d’al-
tres que no es van desprendre
prou del seu amo, com ara el
prosista Bernardo Soares, el
doctrinari António Mora i el
Doutor Quaresma, un estrany
especialista en gènere negre, i
no van fer una carrera tan in-
teressant. En canvi, Caeiro

anava plenament investit de
poeta instintiu i sensualista,
s’oposava a la interpretació
del real a través de la intel·li-
gència i es considerava mestre
de Reis i de Campos. Per la
seva banda, Reis era hel·lenista
i pagà de caràcter, amb una
poesia centrada en una imat-
ge anticipada de la mort,
mentre que Campos era el
menys intel·lectual, un cantor
a la manera de Walt Whitman
que va derivar cap al tedi au-
todestructiu.

Hi ha prou elements per
interpretar que la dèria de
Pessoa per multiplicar-se en la
creació més aviat responia al
seu afany de despersonalit-
zar-se en la intimitat. Per ell,
la simulació era l’actitud que
més s’adeia amb la base del
seu caràcter i, al cap i a la fi,

era el reflex d’una profunda
crisi personal i de l’època que
li havia tocat viure. Nosaltres,
com a lectors receptius, enca-
ra ens podem beneficiar d’una
obra àmplia, polièdrica, inter-
mitent, amb molts caps per
lligar, altament suggerent i
ambigua, i al damunt, ali-
mentada per la figura esmu-
nyedissa del seu autor.

Però a més de proposar
l’acostament a un escriptor
complex –un d’aquells que

trenca totes les brúixoles en
forma de guies de lectura–,
ara voldria reivindicar la li-
teratura com a lliure i ines-
gotable joc de miralls, quan
res no és ben bé el que sem-
bla, o en el moment més im-
pensat deixa de ser-ho. Evi-
dentment, no és requisit in-
dispensable tenir una perso-
nalitat tan fragmentada com
Pessoa per experimentar el
plaer del camuflatge. N’hi ha
prou de fer ficció com si fos
no ficció, dissenyar la biobi-
bliografia d’un poeta xinès,
d’un professor britànic o
d’un Leonardo da Vinci fran-
cès; a continuació, ja li pots
atribuir aquelles obres o teo-
ries que tu sempre has somi-
at escriure i mai no has tin-
gut temps de consolidar.

L’avantatge de la ficció és
que, per damunt de tot, li
demanem que ens deixi con-
vençuts.
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Com parla Internet
J O A N S O L À

Aquest
diccionari
adapta i
defineix prop
de 1.800
termes

L’
altre dia vèiem
com la Internet
es pot usar amb
finalitats més
aviat socials (de

comunicació personal i lúdi-
ques). Però no us penseu pas
(vull dir els que, com jo, no-
més coneixeu una part peti-
tíssima d’aquest món) que
tot és broma i xalar: hi ha
molt més de negocis, i per
tant de formalització. I això
vol dir que les llengües que
no vulguin quedar arracona-
des necessiten apropiar-se
l’àmplia teranyina termino-
lògica que hi ha a la base de
la informàtica; operació
complexa que avui es duu a
terme amb uns criteris d’es-
tandardització prou ben de-
finits. Ja fa anys (1978) que
uns capdavanters coratjosos
van publicar un Diccionari
d’informàtica, i no s’ha parat
de treballar en aquest camp
en constant ebullició des de
llavors fins ara mateix, que

acaba d’aparèixer la següent
obra, que a mi em sembla
útil i ben feta: Societat de la
informació. Noves tecnologies i
Internet. Diccionari terminolò-
gic, publicada pel TERMCAT
(2000).

Aquest diccionari adapta i
defineix prop de 1.800 ter-
mes dels terrenys que es-
menta el títol, i en dóna l’e-
quivalència en castellà, fran-
cès i anglès. Els que vam néi-
xer l’any quaranta i ens hem
dedicat a col·leccionar i llegir
diccionaris “clàssics” que-
dem literalment bocabadats
davant tanta realitat nova i,
més en concret, davant la
traça que hi ha, que hi ha
d’haver, al darrere d’una de-
finició tècnica. A mi una bo-
na definició de diccionari em
produeix un plaer profund,
què volen que els digui, en-
cara que de vegades les me-
ves limitacions no em per-
meten d’entendre-la del tot.
Mirin com es defineix aquí

virtual: “Dit d’un lloc, d’un
recurs, d’un servei, etcètera,
creat artificialment per ana-
logia amb el món real, que es
representa en un sistema au-
diovisual”. I ara busquin la
definició d’aquesta mateixa
paraula en un diccionari ge-
neral. Observin aquesta altra,
de galeta, on poso en cursiva
tots els termes necessaris per
entendre aquest: “Fitxer amb
informació sobre els hàbits,
les preferències i el compor-
tament d’un internauta que
visita una pàgina web, que el

servidor envia al disc dur de
l’ordinador de l’internauta
per mitjà del navegador”.

Aquí hi ha informació,
doncs, de la terminologia
aprovada per aquest organis-
me oficial, que l’ha seleccio-
nada i estudiada amb compte
amb l’ajut de molts professi-
onals: hi trobem web, xat, xip,
telèfon mòbil, telèfon sense fil,
correu brossa (en pla català, la
propaganda o i les escom-
braries que ens omplen els
correus electrònics), busca (la
fletxeta que movem per la
pantalla amb el ratolí), node
(que potser, doncs, podrà
servir també per als arbres de
la sintaxi), memòria viva, me-
mòria volàtil, peatge per visió
(sí, això: quan veuen el futbol
pagant), moneder electrònic o
targeta moneder, roseta de con-
nexió (on connectem el telè-
fon, el mòdem, el televisor;
terme més específic, doncs,
que endoll), disc compacte. El
diccionari proporciona tam-

bé altra informació lingüís-
tica, com ara que el plural de
fax és faxos, o expressions
verbals: per a clic i xat (o ter-
túlia), fer (“(un) clic”, “un xat,
(una) tertúlia”); per a fitxer
adjunt, enviar (però també hi
ha el sintètic adjuntar); per a
correu electrònic (o “c/e”), no ho
diu (¿fer, enviar?). Quedarien,
doncs, per a l’argot informal
clicar, xat(ej)ar, emeil(ej)ar, et-
cètera. Però per als curiosos i
juganers el mateix TERMCAT
acaba de treure el Diccionari
d’Internet, més divulgatiu.

L’obra que comento ens
diu també què signifiquen
les sigles, nombrosíssimes en
aquest terreny. A mi m’hau-
ria agradat que, posat a ser
útil, el TERMCAT ens infor-
més també de la pronuncia-
ció dels termes nous o no
adaptats i fins de les sigles:
de web, Plug and Play, Archie,
megabyte, megabit, memòria ca-
che, PostScript o, esclar,
CD-ROM.


