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Josep Pla, autor de ‘Quadern gris’
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Vides literàries
E M I L I T E I X I D O R

En la mateixa
col·lecció del
llibre sobre Pla
ha sortit una
altra vida
literària, la
de Rodoreda,
escrita per
Mercè Ibarz

A
les notes per a una
biografia de Josep
Pla, publicada en la
col·lecció Vides Literà-
ries d’Edicions Ome-

ga, l’autor, Arcadi Espada, ens
adverteix en el pròleg d’això,
que el llibre pretén ser només
unes notes a partir de la lec-
tura i anotació d’uns diaris
poc coneguts escrits per Pla
entre el 1965 i el 1968, un
temps crucial per raons per-
sonals i literàries. A pesar dels
pocs anys que toca, el llibre
pot ser una introducció molt
útil per als lectors que conei-
xen poc la importància de Pla
o que han sentit campanes –el
Pla misogin, el Pla conserva-
dor, el Pla espia franquista, el
Pla pintoresc i anecdòtic, el
Pla viatger, el Pla dels dife-
rents manuscrits, el Pla gas-
trònom i bon vivant, el Pla i la
qüestió del Premi d’Honor, el
Pla solitari, el Pla creació de
l’editor Vergés...– i no saben a
quina cerimònia convoquen.

El llibre aclareix tot de
punts, com ara les relacions
de Pla amb Aurora Perea, el
nom que hi ha darrere les A.
que apareixen en els apunts,
que el va portar a passar dies a
Buenos Aires, on ella s’havia
traslladat. També hi ha totes
les peripècies del manuscrit i
el text publicat, amb les in-
tervencions de l’editor Vergés
en el resultat final. Hi ha, na-
turalment, els noms impor-
tants que van tractar amb Pla,
des d’Eugeni Xammar fins als
industrials cotoners amb Ma-
nuel Ortínez en primer lloc,
les trifulgues amb La Vanguar-
dia, Ernest Lluch i els amics de
Palafrugell. En un parell de
punts, com un llampec, hi
surten els noms de Mauthau-
sen i l’Holocaust, com si tren-
cant la grisor i mediocritat de
la vida sota el règim dictato-
rial, la Història amb majúscu-
la imposés la seva presència.

El llibre es llegeix molt bé,
segur que molts lectors s’hi
apassionaran, i per als estu-
diosos planians serà un tema
de discussió. Només voldria

destacar aquí l’aparició d’un
terme nou i que serveix per
definir moltes coses: “El ca-
talanisme diputacional”. Pla
s’estranya que Narcís de Car-

reras hagi acceptat la presi-
dència del Futbol Club Bar-
celona, i l’autor es pregunta
què esperava l’ingenu de Pla.
“¿Que el catalanisme diputa-
cional aspirés a res més que
la presidència d’un club de
futbol? ¿Que el risc personal
i públic que afrontés Carre-
ras anés una mica més lluny
que el del penalti?”. I ens re-
corda el que va deixar escrit i
anotat Gaziel en el seu llibre
Meditacions en el desert sobre
Cambó i els dirigents de la
Lliga: “Políticament, ideolò-
gicament, no han deixat res;
econòmicament, tots s’han
enriquit”.

Al pamflet que comentà-
vem la setmana passada, Si

un persa viatgés per Catalunya,
Miquel Porta Perales també
hi introduïa un terme nou:
“nacional-progressisme”. No
penso que siguin conceptes

aplicats a fantasmes, en el
buit, penso que responen a
unes realitats poc estudia-
des, i també crec que el pitjor
que podria passar és que cap
individu o grup s’apliqués
l’etiqueta i tots passessin per
alt l’envit.

En la mateixa col·lecció del
llibre sobre Pla ha sortit una
altra vida literària, la de Mer-
cè Rodoreda, escrita per Mer-
cè Ibarz. Una dona que va dir
que “tots deixem de viure als
dotze anys” i que fa dir a un
pesonatge dels seus contes “és
veritat que jo sóc jo si jo no
fos una altra”, dóna per més
d’una biografia i per més
d’un misteri. Mercè Ibarz
aclareix moltes coses fosques
i relaciona molt bé les ombres
de la vida que es poden ras-
trejar en l’obra, respectant
sempre el misteri final de la
creació i de la perillositat del
viure de la Rodoreda. Les re-
lacions amb Julio Cortázar i
els traductors a Ginebra i Vi-
ena, Andreu Nin i els anys de
la República, Prat-Obiols i la
colla de Sabadell, amb tot el
calvari de l’exili i l’enamora-
ment amb Joan-Armand, el
primer matrimoni amb el seu
oncle, la tornada, els dies fi-
nals a Romanyà amb el testi-
moni de l’examiga-veïna...
Llibre savi i terrible, en certs
aspectes, apassionant com
una novel·la, ple de referènci-
es cultes... Amb frases aclapa-
radores, com quan diu de la
Rodoreda: “Era una dona cui-
rassada que no amagava un
cor sec; l’exercia”. Dos bons
textos en castellà, amb selec-
ció de textos en català, per
acostar dos grans autors als
lectors d’arreu. Com si tots
dos estiguessin d’acord amb
unes paraules del diari d’Imre
Kertész, el Nobel hongarès,
que cita Ibarz: “El suïcidi més
apropiat per a mi és, segons
sembla, la vida”.

P A R L E M - N E

Els llibres
de la jungla (i 2)

J O A N S O L À

N
o els vaig dir per què els co-
mentava dijous Els llibres de
la jungla. Els ho dic ara: per-
què me n’arriba una altra
versió, actual, d’un altre

traductor de raça, Joaquim Mallafrè. La
versió de Mallafrè és de només cinc
contes, en dos volums d’una col·lecció
pedagògica de Vicens Vives (2001 i
2004). Paco Anton hi afegeix activitats
pedagògiques i notes de lèxic, útils en
una traducció que és de tanta ambició
literària com la de l’altre dia i que és
per si mateixa complexa: pel tema i
per l’ambient. (Al final de l’altre article
hi falta “l’honra de Bagheera [la pan-
tera]...”.)

Quan et trobes davant traduccions
d’aquesta mena tens la sensació que
traduir vol dir entendre perfectament
el text i l’ambient de l’original i po-
sar-te’l a dins perquè reposi durant un
temps, fins que se’t va acudint com
hauria dit un parlant català allò i allò
altre. Més d’una vegada el traductor
pot no tenir cap sensació sobre la ma-
nera de dir una cosa, simplement per-
què és una cosa inhabitual en la cul-
tura d’arribada o perquè és una in-
venció, com en el nostre cas. En
aquests contes de Kipling hi interve-
nen una bona quantitat d’animals, de

plantes i d’objectes més o menys pro-
pis de l’Índia i del segle XIX. Però al-
hora es tracta d’un text que vol ser
pròxim a la joventut i que, al mateix
temps, té pretensions més universals;
com han fet observar els comentaris-
tes, això no són només contes per
passar l’estona: aquí hi ha una filosofia
de la vida, dels humans, i una preten-
sió poètica de gran envergadura. Trec
notes de “Els gossos rojos” i “L’ankus
del rei” (l’ankus és l’agullada, el bastó
amb una punta metàl·lica per menar i
fer creure els elefants).

Observin també ara tant l’enginy
del traductor com la seva fidelitat a
l’original: “–Bona cacera! Sóc Wunto-
la, jo” (“Good hunting! Won-tolla amb
I”). Won-tolla en hindi vol dir llop soli-

tari o esquiu, i Mallafrè l’adapta com
el Jaç-a-banda: que fa vida a part dels
altres. Mowgli en un moment deter-
minat l’escarneix per la seva covardia
davant els temibles douls o gossos ro-
jos i diu irònicament: “Escolteu el
Jaç-a-banda! [...]. Poble Lliure, hem
d’anar al nord i atrapar llangardaixos
i rates, no fos cas que vinguessin els
douls!” (“... lest by any chance we meet
the dhole”). La cobra blanca, guardia-
na del tresor del rei, diu a Mowgli que
“aquella cosa” (l’ankus) “és la mort”,
perquè molts humans “Mataran i
mataran per haver-la” (“They will kill,
and kill, and kill for its sake”), car és
feta de pedres precioses; i Baguira, la
pantera, l’hi confirma: “Jo vaig néixer
a les gàbies del rei a Udaipur i tinc coll

avall que sé alguna cosa dels humans”
(“... and it is in my stomach that I
know some little of Man”). A l’ankus
hi ha una pedra vermella cobejada
pels humans, que Mowgli menysprea:
“Però la pedra pesa molt i no és de bon
agafar. Més m’estimo el meu ganivet
petit i brillant” (“My little bright knife
is better”).

Hem vist l’ús del verb literari haver
‘tenir’. Al text hi ha algun mot o gir
arcaic o poètic, com ara ere ‘abans’, i el
traductor hi troba l’equivalent (ans):
“Jo només miro de liquidar el deute de
sang que tinc amb ells ans que no em
facin a trossos” (“... ere they have me
in many pieces”). I de vegades es po-
den adaptar també els crits onomato-
peics de la selva, convertits en ex-
pressions d’allò més popular: “Au va,
au va! –va fer Mowgli picat” (“«Aowa!
Aowa!» said Mowgli pettingly”). Com el
de la setmana passada, aquest text
manté una sorprenent altura poètica
i una gran precisió: quan Mowgli i
Kaa, el gran pitó de la roca, van als
Cataus Freds a veure el tresor del rei,
la cobra blanca els explica que algun
cop algú va intentar entrar en aquella
caverna per robar, “però no van dir res
fins que els vaig enxampar furgant a
les palpentes”.


