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Es publica una nova traducció del narrador sicilià Antonio Tabucchi

Fora del temps
N A R R A T I V A

E V A C O M A S

És un estrany
quadern de
viatge que
recull textos
de les
procedències
més diverses

Antonio Tabucchi, Dona de
Porto Pim. Traducció de Pau

Vidal. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

S
ovint es té la temp-
tació de creure que
l’estil resideix en la
creació de galimati-
es emfàtics i en l’ús

de paraules altisonants que
meravellen el lector inex-
pert, però que en realitat el
que fan és impedir el ritme
fluid de la lectura. Un altre
dels equívocs generalitzats
consisteix a pensar que l’estil
literari és un afegit al text,
una peça d’ornamentació
que embelleix les idees, ja
per si mateixes poc atracti-
ves, de l’escriptor, com si
l’obra literària requerís una
capa de maquillatge que la
dotés de brillantor. No, això
no és estil, és simulacre.
L’estil només té sentit quan
les paraules i el ritme de les
frases es posen al servei d’u-
na idea interessant.

En el cas de les obres
d’Antonio Tabucchi (Vecchi-
ano, 1943), l’estil està al ser-
vei de l’ambientació. En
efecte, l’escriptor italià té
una habilitat sorprenent per
crear atmosferes fora del
temps, atmosferes que reme-
ten a un passat extingit i
mític, però que alhora resul-
ten molt pròximes. La seva
prosa, de vegades excessiva-
ment ensucrada, transporta
el lector a un univers únic en
el qual germinen històries
presidides per la nostàlgia.
Així ho ha deixat demostrat
en obres com ara Afirma Pe-
reira (1994) i Rèquiem (1991). I
ho demostra també a La dona
de Porto Pim, un llibre publi-
cat en italià el 1983, però que
fins ara no ha estat editat en
català.

La dona de Porto Pim
és un estrany qua-
dern de viatge que
recull textos de les
procedències més di-
verses: contes, cites,
descripcions, biogra-
fies i fins i tot un re-
glament de pesca de
cetacis. Tots inspi-
rats en una estada de
Tabucchi a les illes
Açores. Entre els re-
lats destaca sobretot
el que dóna nom al
llibre, una petita pe-
ça rodona que ja té
molt valor per ella
mateixa i que ha ser-
vit d’inspiració a To-
ni Salgot per rodar la
pel·lícula Dama de
Porto Pim. Sens dubte,
es tracta de la narra-
ció més reeixida de
tota l’obra. En ella
s’explica una histò-
ria d’amor i de traï-
ció ben diferent del
que tradicionalment
s’entén per una his-
tòria d’amor i traï-
ció. És el relat en
primera persona
d’un balener que, ja vell,
canta pesinhos i sapateiras en
una taverna de turistes
nord-americans i veient que
un escriptor italià l’escolta
atentament decideix rega-
lar-li la història de la seva jo-
ventut. Malauradament, l’o-
riginalitat i la profunditat
d’aquest conte breu no es
veuen reproduïdes en la res-
ta de fragments del llibre.

Pau Vidal, traductor d’a-
questa obra al català, ha sa-

but recrear l’estil naïf i nos-
tàlgic de l’original, però en
algun moment es troba a fal-
tar una mica més de fluïdesa
en el text. És cert que Vidal ha
triat un model de llengua
gens estrafet, amb paraules
que per la seva senzillesa s’a-
deqüen perfectament al sen-
tit general de l’obra. Ara bé,
l’ordre de la frase i una sin-
taxi que resulta un pèl sinco-
pada fan que de vegades la
lectura avanci a batzegades.

La composició fragmenta-
da de tota l’obra, la barreja
entre la realitat i la ficció, i el
recurs del viatge fan que La
dona de Porto Pim recordi va-
gament Austerlitz, un llibre
excel·lent de Winfried Georg
Sebald publicat el 2001. A
pesar de les semblances, cal

reconèixer que si
Austerlitz s’eleva per
sobre de qualsevol
proposta europea ac-
tual és perquè es
tracta d’un exemple
d’innovació literària,
de risc i d’ambició
estètica, un objectiu
que La dona de Porto
Pim està lluny d’as-
solir.

La dona de Porto Pim
és un llibre de lectu-
ra amable, amb des-
cripcions plenes de
lirisme. En les seves
pàgines ressonen
grans veus de la tra-
dició literària, des de
Melville, Milton i
Shakespeare fins a
Chateaubriand. L’o-
bra és plena de curi-
ositats sobre les ba-
lenes i els baleners,
símbol a partir del
qual es va construir
tot el llibre, segons
explica el mateix Ta-
bucchi. És també una
exploració del senti-
ment de pèrdua i de
la casualitat que re-
geix l’existència hu-

mana. Però a pesar de totes
aquestes virtuts, sota els fo-
naments de La dona de Porto
Pim no hi ha una idea verita-
blement interessant que
aguanti tota l’estructura. A
l’hora de recrear l’atmosfera
de les Açores i de la seva gent,
a l’hora de crear un univers
fora del temps, el llenguatge
de Tabucchi es revela magní-
fic, però és una llàstima que
l’estil només quedi sotmès a
l’ambientació i no a una idea.

El mantell dels cínics
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traducció i notes de
Francesca Mestre i Pilar

Gómez. La Magrana.

Barcelona, 2003.

D
e primícia en català
es pot qualificar
aquesta versió de
l’escriptor sofista
Dió de Prusa, ben

conegut d’altra banda pels hu-
manistes hispànics a partir de
la traducció que Diego Gracián
en féu del llatí (Salamanca,
1570). Amb tot, la versió direc-
ta del grec correspon a Pedro
de Valencia que la publicà com
a obra de Dion Crisóstomo.
Certament, el tema de l’elogi
de la pobresa no devia desa-
gradar al Góngora de les Sole-
dades (1613), que, seguint el
model de l’autor de Prusa, va
cantar més tard la vida senzilla
de la gent camperola a través
del relat d’un nàufrag de noble
condició.

Dió, en el relat en primera
veu, llançat a la terra d’Eubea

a causa d’una tempesta, surt
a l’encontre d’un grup de ca-
çadors que perseguien un
cérvol. L’estranger, sense al-
tra possessió que el mantell
que duien aleshores els filò-
sofs cínics, és acollit en la
senzilla llar del caçador. En el
trajecte que va fins a la casa,
l’home li explica les condici-
ons de vida en aquell indret
abandonat de tots fins que un
ambaixador de la capital ar-
riba per demanar-los diners.
Sempre sota patrons que re-
corren els rius de la tradició
occidental: “Faré un relat del
que jo mateix he vist, sense
haver-ho sentit dir als altres i
que trobem encara en els
textos d’ara mateix: Jo, que
sóc conegut amb el nom de
Suen, vaig iniciar aquest vi-
atge per tal de veure el nostre
venerable Emperador” (L’E-
mperador, de Jordi Coca, 2000).
Es tracta. doncs, de l’inici tò-

pic de la narració contada pel
subjecte de l’experiència, que
té la intenció primordial de
semblar verídica.

A CAVALL DE DUES ERES
Les condicions del celebradís-
sim Dió de Prusa, el de boca d’or,
són, tanmateix, diferents. En
un acurat pròleg, els autors si-
tuen en un context a cavall de
dues eres l’obra del sofista que
se serveix del relat personal
per exemplificar la superiori-
tat dels pobres sobre els rics.
Dió va patir l’exili en època de
Diomicià –època en què sem-
bla que patí una conversió a la
filosofica cinicoestoica–, fou
després rehabilitat per Nerva i
es convertí en l’amic incondi-
cional de l’emperador Trajà. Va
passar la major part de la seva
vida viatjant i fent conferènci-
es fins que de nou es va retirar
a Prusa. El nàufrag escolta les
vicissituds del caçador a la

ciutat quan és acusat de no
pagar els tributs per una terra
erma. La naturalitat i perícia
amb què s’enfronta a l’oratori
de magistrats el presenten
com un ésser de gran dignitat.
El caçador acaba el relat a casa
seva en una idíl·lica escena en
què l’estranger ajuda el jove
gendre enamorat a decidir les
noces amb la filla. El nàufrag
és convidat a la festa, de la qual
valora les diferències respecte
a les complicades cerimònies
de les classes adinerades. A
continuació, ja referits els fets,
es discurseja sobre els costums
dels pobres: la misèria que no
impedeix el seu sentit hospi-
talari, el valor de la feina feta
amb les mans, les ocupacions
que poden tenir a la ciutat i el
consell de no acceptar cap tre-
ball que depengui de l’oci dels
afortunats. Els models d’Eurí-
pides i Homer demostren la
superioritat dels pobres sobre

els rics. A banda, es critica la
societat de consum de l’època i
es defensa, sota lleugers prin-
cipis morals, la virtut del qui
no té res.

Que el text és actual ho de-
mostra l’estrena de la darrera
pel·lícula de Marc Recha, Les
mans buides –un film que cele-
bra el sentit de l’hospitalitat, la
superioritat moral dels desa-
fortunats i, en certa manera, la
idea mateixa del naufragi vital,
sota una certa clau estoica i en
un espai fronterer semblant.

A la vegada, l’elogi de Dió
inclou subtils informacions
sobre les formes i maneres de
l’escriptura, tals com ara la
justificació estilística de les di-
gressions i les solucions es-
tructurals de l’argumentació.

De fina peça discursiva es
pot qualificar l’obra de Dió de
Prusa, un escriptor l’obra del
qual explica l’època en què
elits gregues convivien a pro-
víncies amb l’invasor romà
marcant el territori intel·lectu-
al que els definia, sempre sota
la perspectiva filosòfica encu-
nyada pels autors de la Segona
Sofística, atents a comunicar el
sentit de la vida als seus con-
gèneres.


