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E R U D I T S D ’ A Q U Í

Anton Monner,
de Gandesa
A L B E R T M A N E N T

E
l 1961 vaig anar, amb Jaume
Casajoana, a la Terra Alta i hi
vaig conèixer un minyó de
disset anys (nat a Gandesa el
1944) que havia enviat una

carta a Serra d’Or demanant orientació.
El seu pare era un dels pocs catalanistes
d’abans de la guerra, culte, bibliòfil i
col·laborador de la revista El Llamp. Sen-
tia una gran admiració per mossèn Joan
B. Manyà, el canonge gandesà que vivia
a Tortosa, proscrit pel règim i pel bisbe
franquista, i va haver de fer classes al
seminari de Castelló. Però Manyà era
també un gran comunicador i Anton
Monner i Estopinyà restava embadalit
davant les explicacions que feia sobre
història de Catalunya o sobre teologia.

Monner va fer el batxillerat i després
estudià dret laboral. Va rebre lliçons de
català per correspondència de Ramon
Folch i Camarasa i el 1967 Joan Triadú
l’examinà a Barcelona per a obtenir el
títol de mestre de català. Durant molts
anys Anton Monner va ser l’activista
catalanista de Gandesa i la Terra Alta
per excel·lència. Hi va dur la Nova Can-
çó, amb Raimon i Pi de la Serra, i hi van
fer conferències Josep Maria Ainaud de
Lasarte i Josep Espar sobre civisme, jo-
ventut o història. El mateix Monner hi
dirigí cursos de llengua catalana. El
1970, amb el rector de Gandesa, mossèn
Miquel Romero i dos companys, van
organitzar la corresponsalia de premsa
de la Terra Alta per donar a conèixer
una població i una comarca que eren
quasi totalment desconegudes. Amb di-
ferents pseudònims, Monner va publi-
car més de mil articles i reportatges a la
premsa de Barcelona i Tarragona.

El 1976 Jordi Pujol va fitxar Monner
per a CDC i fou un dels redactors dels
estatuts del Consell Intercomarcal de les
Terres de l’Ebre, del qual va ser presi-
dent. Monner treballà per les llistes
municipals de Gandesa, on el seu partit
guanyà l’alcaldia durant 20 anys. Com a
regidor de Cultura creà la revista Alhora
i després Ràdio Gandesa. El 1983 fou
elegit diputat provincial de la Diputació
de Tarragona, on fou també vicepresi-
dent. Mentrestant treballava a Banca
Catalana i es dedicava a l’agricultura i
lluitava per elevar el nivell cultural,
cristià i polític de la comarca dins la
catalanitat. A petició meva, el 1970 co-
mençà a estudiar els noms de lloc d’al-
guns pobles de la comarca. A Gandesa
investigà els llibres parroquials que
s’havien salvat de la barbàrie del 1936,
va llegir obres de Rovira i Virgili i de
Ramon d’Abadal, i el 1973 va guanyar el
premi Eduard Brossa d’una filial de
l’Institut d’Estudis Catalans. El 1975
publicà Toponímia i onomàstica de Gandesa
(Tarragona). I després Toponímia i ono-
màstica de Vilalba dels Arcs (Tarragona
1985), Història de Vilalba (1986), Les cartes
de poblament de Gandesa (1992), Gandesa i
la Fontcalda (Tarragona, 1995) i Imatges i
records de Gandesa (Barcelona, 1995).

El 1998, aprofitant el 50è aniversari
de la Batalla de l’Ebre, va organitzar
exposicions i un cicle de conferències a
Gandesa. I va crear el Centre d’Estudis
de la Batalla de l’Ebre, on s’integra un
museu en fase de creació. Treballa
també en un llibre que recollirà els
noms tradicionals de les eines agrícoles
i de professions desaparegudes a la
Terra Alta i organitza l’arxiu de la noble
casa Català, de Batea, descendents dels
ducs de Cardona.
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Fotograma d’‘O’Brother, Where Art Thou?’

P À G I N E S F I L M A D E S

‘O Brother, Where Art Thou?’
A R N A U C Ò N S U LHomer, L’Odissea.

Traducció de Carles Riba.
La Magrana. BCN, 1993.

Joel i Ethan Coen. Dirigida
per Joel Coen, O Brother,

Where Art Thou?

D’
entrada, reco-
mano a qui
no hagi vist el
film dels ger-
mans Coen,

que vagi a veure’l. Com qual-
sevol altra versió del clàssic
entre clàssics de tots els
temps, des de Joyce a Ange-
lopoulos, L’Odissea que ens
presenten el sorprenent duet
de cineastes és, fonamental-
ment, un joc. D’adaptacions
de l’epopeia homèrica n’hi
ha per a totes les edats. Par-
tint d’aquesta base, els Coen
plantegen un divertiment ple
de salts i de picades d’ullet als
coneixedors de l’epopeia. Es
tracta d’endevinar els capí-
tols homèrics que hi ha dar-
rere de cada seqüència del
film: que cadascú faci la seva
exegesi.

El film dels Coen es plan-
teja com una road movie (què
podria ser, si no, L’Odissea?) on
tres personatges fugits d’una
presó passen un seguit de
penúries que serveixen als
guionistes per retratar l’A-
mèrica profunda en la de-
pressió dels anys trenta. Mite
i realitat segueixen un camí
paral·lel on, per començar,
Tirèsias és un ferroviari cec,
mentre els lotòfags els tro-

bem convertits en una con-
gregació baptista que fa fugir
del cap, als dos acompa-
nyants d’Ulisses (Everett Ulis-
ses McGill, el paper de George
Clooney, magnífica caricatu-
ra de Clark Gable), la seva
condició de facinerosos amb
deutes pendents. En aquest
capítol les intencions dels ci-
neastes queden al descobert:
per si algú ho dubtava, el seu
retrat de la Depressió no serà
innocent. De fet, hi sortiran
tots els tòpics de l’època, des
del Ku Klux Klan, en una ses-
sió paròdica a ritme de gospel,
fins a un productor musical
alter ego d’Homer: el cec visi-
onari que preveu l’èxit dels
protagonistes i els catapulta a
la fama amb una cançó po-
pular. I no oblidem perso-
natges reals com el gàngster
George Nelson, a qui els fu-

gitius recullen a la carretera i
ajuden a atracar un banc,
convertint-se en còmplices i
fugitius per partida doble. En
un tiroteig, Nelson mata
unes vaques que pasturen:
picada d’ullet per als conei-
xedors del capítol dels vedells
del Sol. Aquests tres capítols i
el del Polifem (interpretat per
John Goodman) són els més
clars del joc, malgrat que els
guionistes intercanvien els
papers: és el ciclop, convertit
en venedor de bíblies i esta-
fador, qui enganya Ulisses.
L’episodi més confús és el de
les sirenes, ja que els Coen
juguen a confondre’l amb el
de Circe la fetillera: l’estètica
de tres senyoretes que canten
sensualment vora el riu sem-
bla no oferir gaire dubtes,
però en canvi Ulisses no se
salva de l’encís lligat a un pal

major, mentre que el perso-
natge de John Turturro que-
da convertit (en aparença) en
gripau. Una mostra més de la
subversió del mite, que arri-
barà al seu clímax amb l’a-
parició d’una Penèlope infi-
del, un Telèmac transvestit
en set nenes repel·lents i la
lluita entre candidats repro-
duïda com una cursa electo-
ral. L’alcaid de les ulleres fos-
ques que persegueix impla-
cablement els presoners, ha
de representar el venjatiu
Posidó, déu del mar, malgrat
que en alguna escena se’l fil-
ma amb foc als ulls. Vet aquí,
altre cop, la truita girada
respecte els símbols homè-
rics, que es fa més patent a
l’analitzar els recorreguts de
les dues històries: mentre el
divinal Ulisses navega per ar-
ribar a Ítaca, la seva terra, el
personatge dels Coen volta
per carreteres polsegoses per
atènyer la dolça llar... sota les
aigües d’un pantà de nova
construcció. Al final, un toc
kavafià amb gir humorístic
inclòs: el mite de l’etern viat-
ger per a qui l’aventura no
s’acaba mai, es redueix a la
realitat d’un marit calçasses
incapaç de plantar cara als
capritxos de la cònjuge. Al
capdavall, una situació cohe-
rent amb l’Ulisses que dibui-
xen els germans de Minneà-
polis. Tot el contrari, doncs,
de l’heroi protegit per la de-
essa de la saviesa, una Atenea
que en aquest film només
podem trobar en els crèdits
disfressada sota els noms de
Joel i Ethan Coen.

T E M P S E R A T E M P S

Els ‘traïdors’, traïts
V Í C T O R A L B A

P
otser coneixeu la dita italiana
Traduttore, traditore. Traductor,
traïdor. Era certa sovint, en el
passat, entre nosaltres, però ja
no ho és. Fins i tot a les orga-

nitzacions internacionals, on solien ser
tolerants, hi havia excel·lents traductors
de primera; Eugeni Xammar, per exem-
ple. O Carles Esplà. O l’Eduardo Mendoza
que encara escriu novel·les. Molts refu-
giats amb una mica de llengües acaba-
ren de traductors molt respectats.

Si els contem, no acabem. Sobretot
dels que es creuen saber una llengua i
només en tenen idees vagues. A la fira de
mostres de Birmingham es veien cartells
que, en la part en castellà, deien: Come-
dero o Entrada para visitantes extraños. Un
text anglès s’hagué de modificar a l’ONU
perquè hi deia: De los derechos de la mujer
americana a utilizar los órganos interameri-
canos. Ve de lluny això de traduir per la
fonètica o amb ajuda del diccionari sen-
se conèixer la llengua de l’original. La
traducció castellana (del segle passat) de
la història de Seignobos té un capítol,
dedicat a la literatura, que porta aquest
títol: Romanos de aventuras.

Al cap i a la fi, els traductors poden
consolar-se amb allò que deia Borges:
“L’original es infidel a la traducció”.

Bromes a part –millor dit, bromes
incloses–, a casa nostra, avui, hi ha
molts i excel·lents traductors. Però no
se’ls té pas gaire en compte. Ni tan sols
en les pàgines sobre llibres dels diaris
–els que en tenen– i les revistes –les
que en tenen–. Em sembla injust, i no
ho dic pas per raons personals, tot i
que si bé m’he guanyat la vida durant
anys traduint per a organismes inter-
nacionals i després per editorials d’a-
quí, ara ja estic superretirat.

Fixeu-vos en les crítiques de llibres
traduïts. En general, porten el nom de
l’autor, el títol del llibre, l’editorial, a
voltes el preu i rarament el nom del
traductor, malgrat que aquest darrer
figura en el llibre.

I llegiu les crítiques d’aquests llibres.
¿Quants cops haureu trobat una refe-
rència a la feina del traductor, ni tan
sols quan es tracta de llibres de tra-
ducció gairebé impossible, que, mal-
grat això, han sigut esplèndidament
traduïts?

Feu una ullada a les revistes angle-
ses, nord-americanes, franceses, ale-
manyes, i veureu que sempre hi ha no
solament la menció del traductor, sinó
sovint un comentari sobre la seva fei-
na. A voltes és un comentari desfavo-
rable –arreu hi ha traductors traïdors–,
però mai se’ls deixa de banda.

Conec traductors d’aquí que mai
han estat citats i que tenen al seu arxiu
cartes elogioses dels autors als quals
han traduït. Una, per exemple, en què
l’autor (un anglès que llegeix bé el
castellà) li diu que ha millorat la qua-
litat del seu estil.

Aquest silenci és greu. No solament
greu, sinó sovint suïcida, perquè hi ha
crítics que són, també, amb pseudò-
nim, traductors. Una mica de solidari-
tat gremial no els vindria malament.

Traduir un llibre és feina pesada, al-
gun cop –rarament– estimulant, so-
vint exasperant. He trobat llibres la
traducció dels quals ha costat més suor
i més temps i paciència que no pas la
seva redacció. De fet, com més medio-
cre és l’original, més difícil resulta
fer-ne una bona traducció. I seria bo
que els crítics, quan es troben amb un
cas així, ho fessin constar.

Deixem que els traductors tradueixin,
i quan no traeixen, que ens ho diguin els
crítics. I preguem per tal que els crítics,
quan donen la seva opinió, no s’oblidin
del traductor i, sobretot, que no el fiquin
en el mateix sac que l’autor.


