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E L N O T I C I A R I

El gag de les setze tones
sobre els reclutes

P E R E G U I X À

A
l New Yorker, Dave Eggers firmava l’ar-
ticle Sixteen Tons of Fun! en què feia un
repàs de la trajectòria dels Monty Pyt-
hon. El periodista es fixava sobretot en
els registres d’humor de la companyia

anglesa. Considerat un humor de registre alt
–d’allò que se’n diu intel·ligent–, pel que sem-
bla els inicis no van ser fàcils, ja que abans que
es veiés el primer episodi de Monty’s Python Flying
Circus (a la tardor del 1969), John Cleese va dir als
altres: “¿Us n’adoneu? Aquest podria ser el pri-
mer xou còmic de la història sense rialles”. ¿Els
espectadors van riure? No gaire. En aquell pro-
grama, entre d’altres gags, Picasso pintava un
quadre damunt d’una bicicleta, i no hi faltaven,
si de referències de pintura parlem (també n’hi
havia de literatura, música, història...), les al·lu-
sions a Chagall, Miró i Léger. Ben aviat, per
pressions dels directius de la BBC i autoimposa-
des, els actors van començar a introduir algun
gag que fos diguem-ne gruixut, cosa que millo-
rava la resposta del públic. Com que en el primer
d’aquest tipus un pes de setze tones queia da-
munt d’uns reclutes que s’atacaven amb bana-
nes i gerds, Terry Gilliam i companyia van re-
soldre que aquella seria la consigna (“el gag de
les setze tones sobre els reclutes”) cada cop que
calgués farcir el text amb una escena que fos,
segons Eggers, “diversió ha-ha-hà per a una
franja àmplia de gent”. La qüestió és interessant
perquè rebat la idea que els Monty Python no
hagin penetrat, com addueixen els experts, en
l’humor d’arreu, i perquè treu la pols al clixé
que iguala l’humor català i l’anglès.

☛ El suplement Ñ de Clarín ha enquestat uns
quants milers de lectors sobre el novel·lista ar-
gentí que prefereixen. Cap sorpresa. Al primer
lloc, guanyen amb claredat els clàssics moderns
Cortázar (42,7 dels vots), Sabato (24,7) i Manuel
Puig (7,2); a continuació Héctor Tizón (5,3), José
Pablo Feinmann (4,7) i Ricardo Piglia (2,8). La
següent enquesta: “¿Lee usted a novelistas argenti-
nos?”, pregunta impossible en cultures amb una
identitat definida. O blindada.
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Groucho, Harpo i Chico, reis mags?
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H
i ha moltes hipòtesis so-
bre els noms dels tres
homes savis que, segons
el relat bíblic, avui di-
positen ses ofrenes a cal

fuster on hi ha novetat. Personal-
ment, estic convençut que els noms
reals d’aitals éssers reials no són
Melcior, Gaspar i Baltasar sinó
Groucho, Chico i Harpo. Durant els
últims mesos he retrobat el plaer de
trasllada la verborreica llengua
marxiana al català. Ja ho
havia fet quinze anys
enrere amb els guions
radiofònics que després
es van dir Groucho i Chico,
advocats (1989) i també
amb un llibre curiós que
en versió catalana es diu
Memòries d’un amant sar-
nós (1989). En versió ca-
talana també es pot tro-
bar el clàssic Groucho i jo
(1990) en excel·lent tra-
ducció de Mònica Mar-
tin, i d’aquí a poques
setmanes sortirà un re-
cull anomenat Groucho
Marx fa l’article que conté
totes les columnes i car-
tes que Groucho va escriure per a
publicacions tan diverses com el
New Yorker o el Variety. Com sempre,
traduir els jocs de paraules cons-
tants de Marx vol dir moure’s en la
finíssima llenca de terreny que se-
para la traducció de la traïció.
L’enginy verbal és una part indes-
triable del discurs marxià, de ma-
nera que cada joc de paraules de-
mana un tractament que repro-
dueixi al màxim l’efecte que causa
entre els lectors de la seva versió
original.

En aquestes condicions, traduir
s’assembla molt a passejar per un
camp de mines equipats amb un
detector d’enginyositats que ens
permeti localitzar expressions que
semblen intraduïbles. Un cop loca-
litzades cal desactivar-ne el perill
mitjançant el discret mètode de
fer-les esclatar controladament.
Com que el moviment es demostra
caminant, serà millor que repro-
dueixi un dels exemples més radi-

cals de la lluita ferotge contra la
intraduïbilitat. És un joc de parau-
les extrem que figura en un article
publicat per Groucho Marx a Colli-
er’s el 20/12/1930 amb el títol My
poor wife (la meva pobra dona) i que
he reproduït en un text de justifi-
cació sobre les opcions de traducció
escollides.

El considero extrem perquè s’hi
explica el procés de creació d’un
gag, de manera que l’ocurrència
esdevé doblement central. Groucho
parla d’un cavall que va guanyar el

Derby de Kentucky sota la pluja i
assegura que els diaris de l’endemà
el van qualificar de bon mudder
(fanguista, que se’n surt corrent
sobre fang). Llavors el veritable rei
de la verbositat dispara el seu gag:
And I said, “And does the mudder eat his
fodder?” (i jo dic: "I el fanguista es
menja el seu pinso?"). Sembla una
pregunta completament absurda,
però els comensals de Groucho la
troben divertidíssima, perquè en

anglès el neologisme
periodístic del fanguis-
ta (mudder) sona igual
que mother (mare) i la
mateixa proximitat ho-
mofònica es repeteix
entre fodder (pinso) i
father (pare). La força
del gag, doncs, recolza
en la versió antropofà-
gica de la pregunta: “I
la mare es menja el seu
pare?”. Som davant
l’estranyament habitu-
al que provoca l’hu-
mor.

Davant d’un text així
el traductor té tres al-
ternatives: traduir-lo li-

teralment amb l’esperança que el
lector creurà, avergonyit, que no
l’entén perquè li manca sentit de
l’humor, buscar de reproduir el
gag mitjançant altres associacions
verbals en la llengua d’arribada o
fugir. El traductor verbívor ha de
triar, per força, la segona: “...els
diaris van explicar que havia fet
sol tota l’última recta mentre
queia un gran aiguat i se’m va
acudir preguntar: Però en què
quedem, a l’última recta plovia o
feia sol?”.
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Portada de la nova capçalera

A R A C O M A R A

Notícia d’una
sopa lírica,

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

H
a sortit el número 8 de Fede-
rates –títol amb regust de fe
d’errates i de fe en les rates,
i amb ressò federal–, que és
una revista –i no pas una

revisteta, ni una revistota, ni una revis-
tassa– de poesia, que aquest cop llueix
coberta i contracoberta de paisatge urbà
entre industrial i postindustrial on han
crescut dues atzavares gegants.

Federates s’autodefineix com a eixida
del no-res, de l’anar fent, de la necessitat
d’escriure d’una gent que afirma que ho
fa perquè sí. I ara, i diuen que en
comptes de caure en la temptació de
convertir-se en encefalogrames plans,
presenten el grup Lolita Pop i agraeixen
el suport d’Eduard Escoffet.

Hi trobem uns trossos de Una esparde-
nya al paradís, en els quals en Xavi Gri-
mau, camí de Lleida, fa de la Panadella,
concretament de la barra del bar de
l’Hotel Bayona, un oasi des d’on, entre
els camions que fan benzina, albira les
terres de Ponent, amb els seus indis que
no paren de cercar foc en un forat.

Una mica més endavant, hi veiem en
Pere Mallén, que, amb un fetge tossut
que li penja d’una parpella, pastura i fa
com qui resa mentre el senyor Banyeta
canta una sonetina burocràtica: “Admi-
nistració cua / el tricorni funcionari /
taquilla morros corrua / més taquilla
formulari”. I en Vicenç dels Horts anima
tothom a obrir la cleda dels porcs.

Llavors en Guri crida: “Jo sóc un
principiant / i dels poemes / en faig carn.
/ No em dic Riba / ni Casasses / no sóc nét
d’avi famós.” I torna la sonetina: “Pape-
ram estrafolari / la paperassa dement /
signatura talonari / torni demà docu-
ment”. I Matilda, produccions visuals va

il·lustrant, amb un car-
gol a la llauna, el canvi
de rumb d’en Grimau,
que ara escriu, segur
que de Lleida estant,
que Girona “fot pànic”.

Tot seguit, hi llegim
unes notícies fresques
de les Produccions Foll
sobre un poll que ha
tornat, que ha estat
vist als Pirineus i que
és capaç de saltar mi-
lers de quilòmetres al
compàs de la sonetina:
“Quin embolic lapida-
ri / el paperot sangui-

nari / quin desfici quin desmai // quin
estrès patibulari / això de ser perdulari
/ si pot ser no torno mai”.

I, oh les muses!, vet aquí que en Ja-
not refila “gafo el perico i foto el camp,
gafo el perico i foto un misto, el gas
obert i el misto encès”. I la Laia Puig li

respon: “L’airet em toca a la cara quan
ja sóc al balcó. Mmm... la formiga s’ha
amagat a les rajoles...”. I amb un vers
que diu que val cinquanta cèntims
d’euro, entrem en una ciutat sense
cantonades.

Mentrestant, en Ferran Miquel
branda un cullerot amb bocins de pa,
i iniciem una relectura federatesca on
tot es barreja encara més a causa dels
sotracs d’una màquina agrícola que la
Mercè Galí empeny cap al front d’Ara-
gó, cap a la falsa entre les falses Repú-
blica Francesa, cap a la samarreta im-
peri de les celebracions obreres dels
poemes de l’Isarn.

“Que no creiem en la paraula –ar-
gumenta ara l’editorial de la revista–,
ni en la pregunta, ni en l’aspiració, ni
en el desengany, ni en la poesia, ni en
les portes, ni en els lligams, ni, ni, ni...”
I prossegueix tot assegurant que la re-
vista no mira de modificar les conne-
xions neuronals de ningú i que tampoc
no vol fer sentir la bellesa.

A l’últim, ens fixem en un heptasíl-
lab: “Ungles llargues com navalles” i
l’ajuntem a “glòria per l’extinció dels
dinosaures” i a “hauria d’anar a com-
prar el pa”. I ens lliurem a fer, amb
totes les pàgines de Federates, una mix-
tura, una sopa de lletres que en veritat
és, com ve a dir l’editorial, igual que
l’aigua de la font que hi hi ha al cap-
damunt de la realitat de cartró.


