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Imatge del concert d’Adolf Alcañiz

A R A C O M A R A

Sons centellejants
i imatges enceses

C A R L E S H A C M O R

F
a poc, al Macba, el
concert Munda Fe-te,
the Sirens, de Barbara
Held i d’Adolf Alca-
ñiz, es va desenvolu-

par amb projecció d’imatges
de vídeo i, és clar, amb músi-
ca; o bé podem dir, per no
caure en jerarquitzacions,
amb música i amb imatges de
vídeo. La música no hi feia pas
de subratllat de les imatges,
les quals al seu torn no eren
en absolut il·lustracions d’a-
quella.

Per tant, va ser un concert
d’imatges i un concert de
música; dos concerts simulta-
nis i que es trenaven i es des-
trenaven. Es feia palès que
l’autor de les imatges i l’auto-
ra de la música havien treba-
llat conjuntament i amb molt
de respecte de l’un cap a l’al-
tra i de l’altra cap a l’un.

Quant a la grandesa extre-
madament subtil de la música
de Bàrbara Held, fabulosa in-
tèrpret de les seves composi-
cions exquisides, és tan perso-
nalíssima que se’ns fa impos-
sible de racionalitzar allò que
amb sons ens arriba al marge
de tota raó: és important de
consignar aquest impedi-
ment, que ho diu tot a favor
de Held.

I amb això arribem a la
conclusió que, havent-la es-
coltat, val més callar i no
emetre judicis de valor. Si no
ho fessim així, ens lliuraríem
a la descripció de tremolors,
d’incerteses, de fragilitats, de

dubtes i de pauses que con-
formen suggeridors dibuixos
mentals en un desert, lluny de
qualsevol construcció arqui-
tectònica, que hi fora sobrera.

En efecte, Held fa paisatges
sonors infreqüentats i privats
de referents: de fet crea un
ultradesert que sorgeix, gaire-
bé en silenci, de la inefabilitat.
És a dir, la seva música brolla
d’un enlloc inadjectibable, i
creix amb infinitud de mati-
sos: fremiments tènuestancats
en si mateixos sense al·lusió a
res més, ni a cap jo, ni dirigit
a cap tu: a fi de comptes, sons
i prou.

Omnipotència, doncs, d’u-
nes fluctuacions sense ombra
d’efectisme ni de voluntat
d’imposar res, com si l’escol-
tador no existís. Aquest s’hi ha
d’atansar si vol fer d’oient, i
l’esforç li és recompensat amb
una indiferència que li acaba
il·luminant enlluernadora-
ment els sons.

METONÍMIES PRECIOSES
Pel que fa a les imatges d’Al-
cañiz, hi van arrencar amb un
hiperrealisme de metonímies
precioses sobre navegació ma-
rítima, amb moments de re-
mor d’Homer (una referència

a uns haikús d’Ester Xargay,
homònims a la remor esmen-
tada i citats al programa de
mà del concert).

I de les onades, els núvols el
cel resplendent, el vent, les
veles i les quilles, les cintes
d’Adolf Alcañiz passaven des-
inhibidament al realisme,
amb motius muntanyencs, i a
l’abstracció informalista i a la
geomètrica, amb magnífiques
composicions videopictòri-
ques –que haurien de formar
part del fons del Macba– fetes
amb cables d’immenses ante-
nes de radiofonia.

En resultava una simfonia
on la força de Conrad es con-
fonia amb la delicadesa de
Kandinski, amb el rerefons de
tota la història de la música
visualitzada cinematogràfica-
ment, amb belles interrupci-
ons que remetien a Nam June
Paik i amb concatenacions
d’arrel lacaniana. I tot plegat
sense que Alcañiz en fos cons-
cient, a causa de l’arravata-
ment de la seva inspiració,
conseqüència d’un treball ci-
clopi.

El concert d’Adolf Alcañiz,
per si sol, (o sigui mut) o amb
música, suposa una meravella
del videoart o, més ben dit, de
l’art sense prefix ni qualifica-
tius. La seva és una mirada
original, que vol dir que ve de
l’origen de tot, i insòlita, sense
el déjà vu que sovint es repeteix
en obres de videoartistes. Alca-
ñiz hauria de ser present a to-
tes les programacions de vídeo.

L ’ A P A R A D O R

Clèrquit Nosa, Les flors del
Montseny (Llegenda d’un massís).

Turismapa S.L.

Barcelona, 2001.

S ota el pseudònim de
Clèrquit Nosa s’hi amaga
un poeta que sorprèn

per la seva gran imaginació.
Amb aquest llarg poema de-
dicat al Montseny va guanyar
el 1998 el 20è concurs literari
Hilari d’Arenys.

Fernando Sendra, Passeig pels
molins d’aigua de la Safor.
Edicions del Bullent.

Picanya, 2001.

A mb aquest molt ben do-
cumentat passeig pels
molins de la Safor, Fer-

nando Sendra va guanyar
l’últim premi Bernat Capó.

P A R L E M - N E

El món invisible
de la traducció

J O A N S O L À

L
a setmana passada es
van celebrar a l’IEC
les II Jornades per a la
Cooperació en l’Es-
tandardització Lin-

güística, enguany dedicades a
la traducció. Vaig poder-hi
treure, literalment, el nas:
només una taula rodona. Però
em va impressionar la quan-
titat de professionals que tre-
ballen bé en aquest nostre
món de la llengua. No és pas
per aquí que patim, estigueu-
ne segurs. Neus Nogué va in-
tentar explicar diverses par-
ticularitats de la llengua pe-
riodística (sovint notícies d’a-
gència), com ara no col·locar
(com fem espontàniament)
els circumstancials temporals
a l’inici d’una frase (“Pere
Macias va donar ahir detalls
de les infraestructures pre-
vistes”), perquè l’inici es re-
serva per a elements més re-
llevants políticament, etc.; o
posar com a subjecte un nom
comú sense article (“Experts
van negar que...”), fenomen
estranyíssim, no tant si
el nom duu complement

(“Experts en navegació submarina
van negar que...”).

Anna M. Torrent tocà “La
traducció publicitària”, un
dels aspectes més crítics i
crucials en la nostra societat
i en aquest món de la tra-
ducció. Les grans agències
publicitàries no tenen preci-
sament un gran interès a
servir o respectar la nostra
llengua; i hi trobem des dels
anuncis creats de nou (ben
poquets) fins als que ens ar-
riben intactes en l’original o
amb barreja (Le temps Chanel,
Nova Neutrex Futura Fórmula
Azul), passant pels que es
tradueixen servilment (“...a-
quí està el saló, aquí la cui-
na...”).

Marta Xirinachs va tenir
l’habilitat de fer ressaltar els
aspectes positius de l’opera-
ció lenta i difícil d’anostrar el
llenguatge administratiu i
jurídic: ara disposem dels
elements imprescindibles
(formularis, legislació, con-
sells per a casos imprevistos)
per moure’ns en català per
aquests terrenys complexos.
Els professionals tenen al cap
una sèrie de rutines i de fór-
mules que no es poden can-
viar d’avui per demà, sobretot
si l’ordenament legal les con-
diciona, com passa amb la
clàusula de “precs i pregun-
tes”. Pensin en rutines tan
“espanyoles” com cohecho, fallo
o causar baja.

Rosa Agost va mostrar la
complexitat de l’operació de
doblatge d’una pel·lícula: allò
que arriba a l’espectador pot
ser prou diferent del que diu
l’original, perquè hi ha molts
“agents” que hi intervenen:
l’empresa televisiva, l’estudi
de televisió, el traductor, els
ajustadors, la direcció, els
mescladors. I factors invisi-
bles: la por que el traductor
pugui tenir de les directrius
polítiques o del públic (que
pot protestar, etc.). Tot això
explica que “a snake travels
through the undergrouwth”
doni en “català” el correcte
“la serp es desplaça pel sota-
bosc”, però arribi en “valenci-
à” a l’incomprensible “la serp

es desplaça arran del bosc”,
perquè el traductor té por, no
pas de la serp sinó de la pre-
posició “catalana” sota (!!),
prohibida en una famosa llis-
ta de terrible memòria.

Laura Santamaria va fer
veure la no menys complexa
operació de la subtitulació,
que, malgrat l’extrema bre-
vetat que ha de tenir, ha de
ser coherent amb tota l’am-
bientació cultural, musical i
teatral de l’escena, i ha de
percebre quan el receptor ja
no necessita traducció: hooli-
gans, un dia mot foraster difí-
cil de traspassar a l’especta-
dor, avui no s’ha de traduir.
Però els pobres subtituladors
han passat un calvari per
fer-se un lloc en aquest món
de la traducció. No hi va faltar
la polèmica: ¿millor la subti-
tulació o el doblatge? Joa-
quim Mallafrè, gran senyor
de la traducció i director de
les Jornades, va dir el que tots
sabem però no gosem dir da-
vant els amics: que, a l’espec-
tacle de masses que és el cine,
la gent no hi va pas a llegir.


