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L’actor alemany Bruno Ganz caracteritzat d’Adolf Hitler en la pel·lícula ‘El hundimiento’

J O C N O U

Gos menja gos
E M I L I T E I X I D O R

W
oody Allen va es-
criure un diàleg
en el qual afirma-
va que els intel-
lectuals, igual que

els guionistes i escriptors amb
els quals es confonen sovint,
són com la Màfia, que només
maten els seus. En una de les
seves pel·lícules, Delictes i faltes, fa
dir a un dels protagonistes que
“el món de l’espectacle és una
demostració clara de la dita gos
menja gos, i encara pitjor que
això, perquè el que passa és que
gos no contesta les trucades telefò-
niques d’un altre gos”. O sigui que
avui parlarem altre cop de les
terres de ningú que encetàvem la
setmana passada. De la feina
dels escriptors al cinema i a la
tele. Començant pel doblatge.

Bruno Ganz, l’actor protago-
nista de la pel·lícula alemanya
El hundimiento, explicava des-
prés de l’èxit mundial de l’obra
que el que més li havia costat
per interpretar el paper de Hit-
ler havia estat la veu, els mati-
sos de la veu del dictador, que
s’havia passat temps escoltant
gravacions de la veu del Führer
per poder-ne imitar totes les
inflexions i matisos, un esforç
enorme per aconseguir-ho;
sense aquella veu no hi havia
personatge. En el doblatge que
vam escoltar en castellà no en
queda res, de la feina de l’actor,
podríem dir que se’ns ha esca-
pat la meitat de la composició
del personatge. La llista de veus
que hem perdut pel doblatge
seria llarguíssima. Els gossos
del doblatge se les han menja-
des. Les oportunitats per escol-
tar les veus originals i aprendre
dels grans artistes, sobretot dels
que s’han fet al teatre, també
s’han perdut.

APRENENTATGE D’IDIOMES
No trec mèrits als actors de do-
blatge, magnífics, dic només
que l’automatisme amb què
funciona el canvi d’idioma a

pràcticament totes les pel·lícu-
les al cinema i a la televisió
resta oportunitats a la produc-
ció audiovisual del país i també
a l’aprenentatge d’idiomes. La
proporció de pel·lícules en ver-
sió original és mínima.

Si cada autonomia les ha de
doblar a la seva llengua, això és
un pou sense fons. Una despesa
inútil de diner públic, en molts
casos, que podria destinar-se a
altres obres més importants
que facilitar la comprensió als
espectadors dels embolics suats
de comedietes mediocres nord-
americanes que només servei-
xen per omplir espais buits.

Parlàvem en l’article anterior

de la manera com la feina ru-
tinària de guionista havia afec-
tat negativament la qualitat de
l’obra d’autors com William
Faulkner. Els Diaris, de Chris-
topher Isherwood, centrats en
gran part en la seva feina a
Hollywood com a guionista, di-
uen el mateix. Les neurosis i les
frustracions viscudes sota el sol
de Califòrnia mostren la feina
dels guionistes com un malson
de projectes avortats, de situa-
cions kafkianes. I no parlo de la
situació dels guionistes –i tam-
bé dels actors– denunciats com
a esquerrans en temps del se-
nador McCarthy, que va portar
autors com Dalton Thumbo a

signar els guions amb pseudò-
nim –i gràcies a l’amistat amb
directors i productors que l’a-
judaven de sotamà–, sinó de la
càrrega d’ansietat que el siste-
ma de treball dels estudis com-
porta. Actrius com ara Marilyn
Monroe i Judy Garland no ho
van poder suportar i ho van
pagar amb la vida.

PLAER I COMPLAENÇA
L’escriptor és sovint un treba-
llador solitari que escriu per
plaer, per posar-se un repte a si
mateix, i el seu públic és limitat
fins i tot quan obté un gran
èxit. El guionista de cinema o
de televisió ha de complaure els

productors i interessar la mà-
xima quantitat de públic possi-
ble; tot es dirigeix al rendiment
més alt, de públic, de beneficis,
de fama... Aconseguir un pro-
ducte de qualitat que interessi
l’audiència és una proesa. Hi ha
gent que ho ha fet, i té un gran
mèrit. Molts, però, publiquen
un llibre o dos per explicar-nos
el que no han pogut dir a les
pantalles, o per trobar una veu
més íntima i personal, la veu
individual de l’escriptor, que es
perd en les grans produccions
com una peça més de l’equip
que fa l’obra col·lectiva. Un d’a-
quests grans guionistes diu en
un d’aquests llibres solitaris
que el secret de l’escriptura, en
llibres o guions, és la línia me-
lòdica de la prosa, la veu que
l’espectador ha de sentir cantar
des de la butaca, el ritme que
dóna vida a una història, de fet
l’única cosa que fa la història
creïble, això intangible que en
diem art o gràcia o manetes, que
eleva un argument amb els di-
àlegs i veus a un nivell més alt
i que fa que una obra d’imagi-
nació ens emocioni i ens pene-
tri. I, esclar, si el doblatge no
conserva aquest ritme, aquesta
melodia, aquesta veu, tornem a
perdre una altra meitat de l’o-
bra que se’ns mostra. Mutilada.
Sense la veu original de l’actor
ni la veu de l’escriptor, què ens
queda?

Això per no parlar del temps
que han de perdre en guions
insubstancials autors de novel-
les i obres de teatre notables, i
que per raons alimentàries han
d’entretenir l’audiència televi-
siva amb serials plens de mis-
satges cívics que semblen pa-
gats per la conselleria de Ben-
estar Social i Família. En defi-
nitiva, pura propaganda, pur
tòpic, pura sensibleria. En la
qual tots podem caure. Toquem
fusta. Però això ja són figues
d’un altre paner. O carn per a
altres gossos.

P A R L E M - N E

Coromines i l’onomàstica
J O A N S O L À

E
n el cicle de confe-
rències de l’IEC en
honor de Coromines,
Xavier Terrado va
tractar de l’onomàs-

tica. Aquest és el terreny que
constituïa la raó de ser de tota
la vida del nostre poderós lin-
güista, però les circumstàncies
polítiques li van capgirar to-
talment els propòsits i ell ja no
comptava poder escriure l’obra
cabdal i la confiava als seus
col·laboradors i successors: “els
que la faran seran vostès”, deia
al mateix Terrado. Finalment,
Coromines encara va redactar
els vuit volums de l’Onomasticon
Cataloniae (OnCat), amb l’ajut
dels col·laboradors Max Cah-
ner, Joan Ferrer, Josep Giner,
Joseph Gulsoy, Josep Mascaró,
Philip Rasico i Terrado. Hi van
fer tots plegats, “honesta-
ment”, el que van poder en
aquelles circumstàncies. Als
seus noranta anys Coromines
ens va llegar, en redacció fe-
brosa i atapeïda, la major part
del que sabia i del que tenia
recollit, amb llacunes, oblits i
altres aspectes perfectibles: un

noble i ambiciós casalici que
nosaltres hem de continuar i...
¿acabar? No, l’home no acaba
mai res: només avança en una
direcció, i anima els altres a
continuar o els indueix a tòr-
cer per altres viaranys.

Xavier Terrado ha treballat
la toponímia del municipi de
Monesma i Queixigar, a la Ri-
bagorça aragonesa, entre els
rius Isàvena i Noguera Riba-
gorçana, i pren d’aquesta zona
quatre tipus exemples de la
manera de fer de l’investiga-
dor, que alhora il·lustren sobre
el que avui pot fer un especia-
lista en onomàstica, millorant
o completant l’obra que ens
ocupa: exemples d’hagiotopo-
nímia (topònims provinents de
noms de sants), de fitotoponí-
mia (de noms de plantes) i
d’antroponímia (de noms de

persones) o de toponímia ar-
caïtzant. Per al primer cas te-
nim l’ermita de Santa Baldesca,
que Terrado havia redactat per
a l’OnCat “amb massa poca co-
neixença del nom”: ara sap que
es tracta de la monja italiana
Ubaldesca (1136 - 1206), de l’or-
de de Sant Joan de Jerusalem,
que convertia l’aigua en vi: per
tant, patrona de les vinyes i els
cultius, etc. Avui Terrado dedi-
caria menys esforços a l’eti-
mologia, diu, i més a precisar
l’àrea d’extensió a les nostres
terres, als perquès, etc. Per a la
fitotoponímia tenim el tossalet
de Bilatruga, restes de pedres
cobertes de molsa, on l’infor-
mant li deia que “Aquí hi era
estat una casa”: una casa o casal,
que ara allà ja volen dir ‘un
munteguer de pedres’. Terrado
sap que el sufix català –osa per

al col·lectiu vegetal (ginebrosa,
ginestosa) és en aquella zona
–oa > –oga (ginestoa > ginestoga),
i creu que aquell nom podria
amagar no pas una vila sinó el
llatí VERATROSA ‘baladrosa,
paratge de baladres’ (col·lectiu
de VERATRUM ‘baladre’), si te-
nim en compte que en el prò-
xim aragonès baladre és belatro
o –tre (amb t) i que no gaire
lluny d’aquí es pronuncia bila-
dre. Però cal comprovar que
aquí és terra de baladres: com-
provat positivament, descansa
(¿s’imaginen els dies, l’esforç
que tot això suposa?). Per a
l’antrotoponímia (l’aspecte
que Coromines ja no va poder
atendre), aquí hi ha el mas
Quixanell, no recollit a l’OnCat
(on tanmateix ja hi ha molts
masos), que Terrado deriva de
Quixà (que ve de CASSIANUS),

que deu ser el mateix Quijano
del Quixot (a l’OnCat ja hi
consta això per a Queixàs, Quei-
xans). Per al cas d’arcaismes
lingüístics, aquí hi ha el bar-
ranc dels Moniments, i a la Vall
de Boí Coromines havia trobat
també un Moniment que no
s’explicava (a pesar que al dic-
cionari català ja n’havia donat
el desllorigador): moniment
consta en català antic amb el
valor de ‘tomba’ (a la traducció
de la Divina comèdia d’Andreu
Febrer, etc.), i s’ha acabat el
misteri.

Terrado sintetitza: avui els
investigadors poden empren-
dre obres més especialitzades
d’hagiotoponímia, de fitotopo-
nímia i d’antrotoponímia, on
es focalitzin més els valors
culturals, històrics, d’història
natural (repercussió toponími-
ca de cada espècie d’una plan-
ta), etc., que no pas els de la
simple etimologia. I això s’ha
de fer, esclar, amb equips
multidisciplinars. És la mane-
ra més positiva d’honorar qui
va posar els sòlids fonaments
de tot això.


