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U
na epidèmia de creativitat
sacseja els despatxos d’al-
guns editors espanyols. Dos
llibres recents en els quals el
llenguatge juga un paper

central n’han estat les dues primeres
víctimes. Així, la preciosa faula meta-
lingüística del francès Erik Orsenna La
grammaire est une chanson douce –perti-
nentment traduïda per Jordi Espinet al
català com La gramàtica és una dolça
cançó (Proa)– es diu en la llengua veïna
La isla de las palabras (Salamandra). A
més, han traduït la primera novel·la de
l’italià Diego Marani Nuova Grammatica
Finlandese com Memoria Callada (Gadir).
¿És que aquests editors creuen que la
mera al·lusió gramatical dissuadirà els
lectors de comprar el llibre? ¿Que pot-
ser es pensen que els llibreters són tan
tanoques per posar aquestes novel·les a
la secció dels diccionaris? ¿Com hauri-
en traduït avui la Gramàtica de la fantasia
de Gianni Rodari? ¿Haurien suggerit a
Octavio Paz que revisés el títol del seu
esplèndid El mono gramático? Queda clar
que la gramàtica espanta fins i tot al-
guns editors.

Les novel·les d’Orsenna i Marani
parteixen d’una situació similar de
mutisme patològic. A la petitprinci-
pesca faula d’Orsenna dos germans,
fills de pares separats, perden la parla
en un naufragi i la recuperen després,
mot a mot, en una curiosa illa per on
les paraules circulen gairebé lliure-
ment. En la primera novel·la de Marani
és un soldat aparentment finlandès qui

cau ferit al nord d’Itàlia en plena Se-
gona Guerra Mundial i, de resultes de
la commoció, també perd la parla. Si en
la faula d’Orsenna els nens transiten
pel llarg camí verbalitzador de la mà
del senyor Henri, el seu amfitrió a l’illa,
a la novel·la de Marani primer un met-
ge d’origen finlandès i després una in-
fermera enamorada s’ocuparan del
soldat emmudit. Ja retornat al país
nòrdic, assistirem a la seva lenta recu-
peració de la parla, però aquí d’una
manera molt menys màgica que a l’illa
de les paraules en llibertat. El soldat

estudiarà amb esforç i aplicació l’enre-
vessada gramàtica finlandesa, a la re-
cerca d’uns records d’infantesa que
mai no li retornaran. El finès és una
llengua d’origen remot que, per exem-
ple, té quinze casos o declinacions: “A
la frase finlandesa les paraules es rea-
grupen al voltant del verb com satèl·lits
al voltant d’un planeta i el subjecte és
allò que s’acosta més al verb. A les
llengües europees la frase és una línia
recta. En finlandès és un cercle dins del
qual pot succeir qualsevol cosa”. A la
novel·la aviat intuïm què pot succeir,
però ara s’imposa fer mutis. Mentre els
russos envaeixen Vyborg, la segona
ciutat finlandesa, nosaltres descobrim
que en finès “dir orient no significa
res; a la nostra llengua és necessari
especificar. Itä és l’est genèric i Kaakko
el punt exacte on neix el sol. Si en finès
tenim dues paraules diferents és per
no haver de donar el mateix nom a
l’alba i al lloc des d’on ens arriben les
invasions eslaves”.

Diego Marani ha publicat tres cele-
brades novel·les amb el llenguatge al
centre de mira –Gadir ja anuncia la
traducció de la segona: L’ultimo dei Vos-
tiachi–, però també és conegut per ha-
ver inventat una llengua sense regles
gramaticals rígides anomenada euro-
panto. Marani viu i treballa a Brussel-
les, on fa de traductor i corrector con-
tractat pel Consell de Ministres de la
Unió Europea. Dijous que ve, ja allibe-
rats del Fòrum de les Multicultures,
assajarem l’europantisme.

I L L E S P E R D U D E S

Autoreciclatge
M I Q U E L D E P A L O L

R
eprendre de manera literal
la pròpia obra és una pràc-
tica artística amb una tra-
dició tan noble i extensa
que fins que apareix el con-

cepte d’autoria –i aparellat amb
aquest, el de plagi–, l’autoreciclat –en
els bons temps de la seva pràctica
habitual i reconeguda no s’hauria
ocorregut a ningú dir-ne així– forma
part del paisatge ideal de l’artista
igual que els conceptes de forma, estil,
influència i esbós. L’originalitat no era
el valor substancial que és ara, i l’art
en general tenia un aspecte consu-
mista que en fonia la frontera amb
l’artesania. El consum de materials
artístics formava part del paisatge ci-
vil com ara els ponts, els ports i les
muralles, i hi havia uns temes que el
públic –és a dir, el poble– reconeixia
i n’apreciava variants, novetats i visi-
tacions diverses. Ai, la majoria acos-
tuma a ser conservadora –també ara,
i potser més que mai malgrat que al-
guns vulguin fer creure el contrari–,
i en matèria artística, com a la cuina,
com en les diversions, sempre prefe-
rirà la cosa coneguda executada cor-
rectament i amb respecte als costums
que no pas la innovació.

L’artista disposava d’un repertori
propi, més o menys original en l’as-
pecte formal, en el temàtic adaptat a
les necessitats, als materials en ús en
el terreny mitològic, religiós, costu-
mista, etcètera, i els revisitava tants
cops com els encàrrecs ho requerien.
Sovint els comitents demanaven una
peça igual que una que havien vist o
sentit i els havia agradat. En temps en
què la tecnologia no permetia que la
producció industrial s’estengués a
determinades disciplines, no hi havia
cap raó perquè l’autoparòdia fos
considerada impròpia, o fins i tot
fraudulenta, i només se’n van haver
d’inventar quan va caldre prendre
distàncies amb la indústria.

Abans, Grünewald va pintar quatre
vegades el mateix Gòlgota, el mateix
nombre de cops que Böcklin va fer
L’Illa dels Morts i Munch El crit. En una
altra disciplina, trobem en qualsevol
músic barroc –en els grans: Vivaldi,
Telemann, Händel–, el mateix tema
en una peça per a clavicèmbal i en
una altra per a orgue, harmonitzats i
desenvolupats de manera diferent,
fins i tot el mateix moviment for-
mant part d’un concert i com a sim-
fonia inicial d’una cantata, per no
parlar de les melodies chorals utilit-
zades eclècticament i adaptades per a
instrument de teclat.

Tret de quan les diferències prove-
nen de propostes formals alternati-
ves, i són aleshores, en rigor, peces
diferents, o de quan hi ha variants
que proporcionen elements únics,
tret que no es tracti de l’obra d’un
geni com Bach, l’únic que no s’ha de
fer en autors autoparòdics és reunir
totes les peces en l’obra completa. No
s’ha de fer com amb en Pla. És del tot
legítim produir quatre versions d’un
mateix text –i quatre-centes, si el cli-
ent no reclama–, però en una reco-
pilació el que correspon és contras-
tar-les, triar-ne una –la més elabora-
da i extensa, la més reeixida en la
forma, l’última en el temps, la que es
vulgui i amb el criteri que es consi-
deri més oportú, si no hi ha més re-
mei amb alguna nota a peu de pàgi-
na–, i discretament obviar les altres.

P A R L E M - N E

Saramago, anostrat
J O A N S O L À

D
ic anostrat, però hauria po-
gut dir més nostre. Perquè de
nostre ja ho és, ja ho era. Un
bon escriptor és aquell que
ens fa reflexionar de mane-

ra fructífera i agradable sobre la nostra
realitat: l’etern instruir amb plaer, que
ve prou a tomb ara que comença el curs
escolar. Aquest dia vaig veure una de-
dicatòria que un científic feia d’una
obra seva a un col·lega: “Al Dr. XX, que
ens fa reflexionar sobre les moltes co-
ses que sap”. Això: gran ideal de tot
professor, de tot escriptor, dels pares i
mares. Aquest estiu he llegit Assaig sobre
la lucidesa, de Saramago: no diria que
sigui una obra cabdal, de primeríssima
línia, però és una gran obra, plena de
lucidesa, d’instrucció sobre la nostra
condició, d’ironia fina. Molt ben escri-
ta, molt treballada: n’hi ha que es
pensen que s’escriu a raig; i no, no,
amics; com tampoc no es fa a raig (ni es
representa sense gran esforç) l’esplèn-
dida obra de teatre El mètode Grönholm,
de Jordi Galceran.

Ni es tradueix l’Assaig sense una pro-
funda coneixença de la llengua origi-
nal i del català, sense una estructura
professional sòlida en l’ofici, sense
plantejar-se i resoldre múltiples detalls
i ensopecs que tota llengua ens pre-
senta, i més la nostra. Esplèndida, ad-
mirable, modèlica traducció (Edicions
62, 2004) de Xavier Pàmies, a qui no

tinc l’honor de conèixer personalment.
M’emociona de constatar l’altíssima
salut que té aquesta llengua, malgrat
totes les malvestats, els diabòlics i se-
culars intents d’anorrear-la. Dic diabò-
lics perquè les llengües són una de les
propietats més nostres que ens va donar
el creador, i el diable, diu la faula,
s’encarrega de fer la punyeta al crea-
dor, vull dir a nosaltres. Pàmies tras-
llada al català els diferents registres i
matisos de Saramago, i diria que sem-
pre es manté dins l’ortodòxia més es-
tricta (ja esmentaré les excepcions),
cosa que més d’un mandrós creu difícil
o impossible. Il·lustrem-ho breument.

UNA SÈRIE DE SOLUCIONS
Pàmies adopta una sèrie de solucions
que avui formen part del consens ge-
neralitzat. El seu mèrit és que ho fa
sistemàticament; ergo, ho té ben estudiat
i resolt. Usa sempre l’hi amb el signifi-
cat de ‘li ho’, ‘la hi’, i n’hi per ‘li’n’: “Això
que em demana [...], No l’hi demano, l’hi
ordeno, fraret” (p. 212), “Li faré una pre-
gunta, I jo l’hi respondré” 166, “[...] el seu
vot, que cap autoritat té dret a fer-n’hi pre-
guntes” 66 (però, naturalment, tant se li’n
dóna 255). (Hi ha algun l’hi per li, dis-
culpable en una obra que és tota dià-
leg). Usa sempre d’aquí uns dies (sense a),
qüestió que fins avui només s’havia
plantejat Coromines, que jo sàpiga (i la
resolia també així) i en acabat ‘després’,

qüestió també fosca i debatuda (i mal
resolta als manuals i als diccionaris): jo
li aconsellaria que tirés directament
per encabat. Usa sempre sisplau, adhe-
rint-se a una opinió generalitzada que
crec irrefutable, malgrat que aquest és
un dels nostres dimoniets, pobres de
nosaltres; i aviam. I Sí senyor, No senyor
(sense coma, com correspon, sí senyor):
“Sí senyor, va dir l’un, Sí senyor, va dir
l’altre” 179 (Sim senhor), “Està fugint d’es-
tudi [...], No, no senyor, senyor ministre” 96
(não senhor), contraposat a Sí, senyor pri-
mer ministre 132, No, senyor comissari 234;
amb algun descuit a l’original (Sim,
senhor; Sim senhor, primeiro-ministro 153),
però no a la traducció (132). Però hi ha
aspectes encara més importants: la
traducció de fraseologia i refranys (n’hi
ha molts) és perfecta, admirable: Està
fugint d’estudi 96 (Está a fugir ao problema),
sense més embuts ni més circumloquis 238
(sem mais rodeios nem mais circumlóquios),
En saps el vent i no en saps el torrent 233
(Não sabes tu da missa a metade), barca
aturada no guanya nolis 224 (barco parado
não faz viagem), al fet incontrovertible [...]
que el que no es paga amb diners, es paga
amb dinades 219 (o facto incontroverso [...]
de que o que tem de ser, tem de ser: d’això
se’n diu flexibilitat i rapidesa de refle-
xos). Ho diré amb altres paraules, les
més elogioses que se m’ocorren: no es
nota mai que això sigui una traducció.
Cordialment, per molts anys, col·lega.


