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Montesquieu, autor de ‘Lettres persannes’

J O C N O U

¿Com es pot
ser persa?

E M I L I T E I X I D O R

M
ontesquieu es preguntava
a les Letres persannes, a la
carta XXX, que dirigeix el
viatger persa Rica a un
seu amic llunyà, rient-se

d’un tret atribuït als parisencs: la cu-
riositat indiscreta per tot allò que surt
de l’ordinari. Quan el viatger surt al
carrer amb el seu vestit nacional, tot-
hom se’l mira com si fos un enviat del
cel, però així que es treu el vestit folk-
lòric per posar-se’n un d’europeu, per
saber el que valia realment, va com-
provar que no inspirava cap admiració,
que entrava en l’anonimat total. Però
si algú s’assabentava que era persa, se
sorprenia molt i exclamava: “¡Quina
cosa més extraordinària! ¿Com es pot
ser persa?”.

El joc de l’ornament folklòric i de
l’entrada a la normalitat ambiental,
trencada només quan el viatger –no vull
dir el diferent o l’estrany– proclama la
seva procedència –no vull dir naciona-
litat o identitat–, ens portaria molt
lluny. ¿Com es pot ser persa?, es mera-
vellen els parisencs –no vull dir ¿com es
pot ser català?–, com si tots els que vi-
uen a París haguessin de ser francesos.

Si un persa viatgés a Catalunya és Un
pamflet sobre el nacional progressisme ca-
talà, segons diu l’autor, Miquel Porta
Perales, en el subtítol d’aquest llibre
publicat per l’Esfera dels Llibres. Una
visita al país de la innocència “sobre
els okupes, els pares que es manifesten
amb bolquers, el bonisme del Fòrum,
l’exposició Tour-Ismes de la Fundació
Tàpies i les declaracions d’un diputat
d’ERC el juliol del 2004”. I més coses,
sobretot la llengua que es parla a Ca-
talunya, els textos del Museu d’Histò-
ria i el llibre d’Hèctor López Bofill, La
independència i la realitat. En el fons, el
que es demana el nostre ingenu fingit
és: ¿com es pot ser tan català?

El paper del pamflet és provocar, i
l’autor exagera trets o els singularitza
del tema en el qual posa l’ull, per
fer-nos adonar dels absurds, els preju-
dicis o l’obsolescència que els mante-
nen. Però en generalitzar tan fort, hi ha
el perill que no focalitzi bé la seva mi-
rada. Per exemple, quan parla dels
pintors moderns dient que són “fills
consentits del benestar occidental, ta-

llats pel patró d’un elitisme que no vol
confondre’s amb la massa i té la pre-
tensió de saber exactament què és el
que interessa o no interessa a la gent”,
¿ho hem de donar per bo? ¿Tots, són
així? ¿No es fa una injúria a noms com
Mark Rothko i altres, que van patir la
seva obra sense cap concessió fins a
deixar-hi literalment la pell? A més,
¿on comencen els pintors moderns?
¿No s’alimenta l’immobilisme més
tronat amb exabruptes com aquest?

DRETS COL·LECTIUS O INDIVIDUALS
En el tema de la llengua, se’ns repeteix
que no hi ha drets col·lectius, que són
individuals, però aleshores, ¿de què
parla la Constitució en recollir les na-
cionalitats i pobles d’Espanya? ¿Per
què els diputats gallecs i catalans no
poden exercir el dret individual d’es-
collir la llengua que els convingui al
Congrés? Els drets civils, polítics i so-
cials bàsics estan orientats a l’individu
i no al grup, és cert, però també ho és
que aquesta individualització dels
drets bàsics pot destruir els fonaments
existents de la coexistència social, di-
uen altres estudiosos. Una manera in-
dividualista de viure anihila els pro-
jectes comuns. Ara mateix, ha apare-
gut el nou assaig de Samuel P. Hun-
tington, el del polèmic Xoc de civilitza-
cions, titulat ¿Qui som? i subtitulat
Identitat nacional i xoc de cultures, en què
planteja la incapacitat de certes co-
munitats per integrar-se a l’Estat na-
ció. La societat ianqui no pot assimilar
el grup hispano-mexicà, i això pot te-
nir un impacte en la identitat nord-a-
mericana. Els fa por el bilingüisme i
posa la llengua anglesa i el protestan-
tisme entre els valors fonamentals de
la cultura angloprotestant, que cal
protegir. Es torna a parlar d’indenti-
tats, doncs, d’integració de comunitats
diferents i tota la pesca. Potser el viat-
ger persa hauria d’anar a observar què
passa a altres països. Així globalitzaria
el mercat i la polèmica. De moment,
acollim amb respecte el viatger que
ens visita i provoquem-lo, si cal, amb
preguntes innocents, com la situació a
Pèrsia, els desordres a l’harem des que
ell és fora i altres prou interessants que
trobarem a les seves cartes.

P A R L E M - N E

Els llibres
de la jungla (1)

J O A N S O L À

E
ls llibres de la jungla (1894-95)
va ser l’obra que va donar
més fama al premi Nobel
Rudyard Kipling. Marià Ma-
nent en va fer ben d’hora

(1922) una esplèndida traducció que
tot d’una es va convertir en un clàssic
sobretot entre l’ambient de l’escoltis-
me, que tant va contribuir a formar la
joventut catalana en la coneixença de
la terra i de la cultura. Jo no vaig ser
escolta, però la terra i la llengua m’han
fascinat sempre, i un bon dia em va
caure a les mans aquesta traducció i
em va enlluernar literalment. De fet,
era la tercera edició (1952, 1962), poc o
molt actualitzada de llenguatge, diu el
traductor.

Per començar, Manent explica que
va adoptar aquest terme, jungla, de
l’anglès perquè no n’hi havia cap altre
que reflectís tan bé els diversos signi-
ficats que tenia a l’original. I a mi em
dringava pels endintres com un mot
patrimonial insubstituïble i ferreny.
Un dia vaig veure l’obra traduïda al
castellà amb el mateix mot i no m’ho
acabava de creure: en castellà el mot
em feia més aviat angúnia. Després he
sabut que en castellà també era una
adaptació i que jo no era l’únic que hi
feia ganyotes. Manent intenta mante-

nir tota la “intensa veritat poètica” de
l’obra, i els tècnics hauran de dir si,
com sospito, no la supera i tot. Aquells
versos inicials, que se’t graven per
sempre: “Ara Rann, l’esparver, acom-
panya la nit / ... / Aquesta és l’hora de
força i orgull, / del pas astut i de l’urpa
i de l’ungla. / Oïu el cant! Bona caça per
tots / els qui serven la Llei de la Jungla!”
(l’any 1922 havia escrit per a tots, més
preocupat per la gramàtica que pel
ritme). I aquells, no menys insupera-
bles, que tanquen el primer conte:
“Quan l’alba apuntava, el sambhur
belà / un i dos cops i tres! / I un cérvol
saltava i un cérvol saltà / vora el llac
on la daina es solia abeurar. / Jo, a
l’aguait, tot ho vaig espiar / un i dos
cops i tres!”.

No em mouré del primer conte, per
no desbordar aquest espai esquifit. Els
qui puguin seguir poc o molt l’anglès
sabran apreciar les contínues merave-
lles, signe d’un geni de la traducció,
d’una persona que sap cada matís de les
paraules i dels pensaments: Tabaqui
“s’apressà cap al fons de la cova, on
trobà l’os d’una daina no del tot escu-
rat” (“where he found the bone of a
buck with some meat on it”). Manent
diu que usa “certes fórmules literàries
que potser expressen amb frescor la vi-
da dels boscos o dels seus feréstecs ha-
bitants”. I anomena la parella de llops
protagonistes Compare Llop i Comare Llo-
ba. Doncs Compare Llop està enquime-
rat perquè li diuen que Shere Khan, el
tigre, vindrà “a esverar tota la caça d’a-

quests volts [...] i jo hauré de trescar per
dos, si ell arriba” (“and I – I have to kill
for two, these days”); i Comare Lloba
rebla: “¡Ja et dic jo que n’estem ben
agraïts, de Shere Khan!” (que reflecteix
l’indeed anglès). El nen protagonista,
Mowgli, “s’allunyava selva endins, cor-
rent a tota pressa i amb el cor abrandat”
i arribà a la cova dels pares panteixant:
“–Què et passa, fill meu?”, li pregunta
Comare Lloba: “Xerrameques de Shere
Khan, que escaurien millor a la rata-pi-
nyada”, diu Mowgli (observin l’anglès:
“Some bat’s chatter of Shere Khan”).
“Mowgli començà a ventar cops als que
formaven el cercle, aquest vull, aquest
no vull” (“Mowgli struck righ and left
round the circle”). Compare Llop li en-
senyava a sentir i interpretar “cada
cruixit de les herbes”, cada remor, “i el
soroll d’un peix petit quan botia dins
l’aiguamoll”, igual que el traductor ens
ensenya a diferenciar cada soroll i cada
moviment, i, vora les fórmules literàri-
es i alguna servitud pròpia de l’època
(“veié com un noiet [...] sortia per cu-
rar de les vaques a la cort” o el plural
roigs), es complau a trufar el text d’i-
maginació i d’expressions populars:
de Bagheera [la pantera] és una cosa
que pla bé la faria lluitar”. Dijous vi-
nent hi tornarem.


