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“Em sembla, en efecte,
que la traducció no sols
planteja un treball
intel·lectual, teòric o
pràctic, sinó un problema
ètic. Dur el lector a l’autor,
dur l’autor al lector, a risc
de servir i de trair dos
senyors, és practicar el
que m’agrada anomenar
l’hospitalitat lingüística”.
Som prou hospitalaris els
catalans? Segur que quan

Paul Ricoeur (1913-2005)
va dir això –ho podeu
trobar transcrit a Sobre la
traducció, Publicacions de
la Universitat de
València–, no pensava en
nosaltres. Però la idea ens
interpel·la. Si ens referim
estrictament al terreny
literari, francament sí que
ho som, d’hospitalaris: el
català és una llengua molt
traductora i ara comença

a ser cada cop més
traduïda. Totes dues coses
per necessitat, esclar.
Necessitat d’obertura,
necessitat d’existir. Per
cert, dissabte que ve es fa
el XVII Seminari sobre la
Traducció a Catalunya i
Barcelona serà aquest
2009 Ciutat de la
Traducció. En canvi, si
traslladem la idea de
Ricoeur al terreny parlat

en sortim més malparats.
No crec que tingui gaire
efecte la campanya del
govern Encomana el
català i, en canvi, crec una
mica més en la bondat de
les parelles lingüístiques.
D’acord, l’autèntica
hospitalitat dels catalans
serà lingüística o no serà,
però la cosa no es resol
sols amb voluntarismes.
També calen lleis i cal

aplicar-les. En fi. Tornem
a Ricoeur i a la literatura:
“La tasca del traductor no
va de la paraula a la frase,
al text, al conjunt cultural,
sinó a la inversa: tot
impregnant-se de l’esperit
d’una cultura a través de
vastes lectures, el
traductor torna a baixar
del text a la frase i a la
paraula”. Llavors s’ateny
l’autèntica textura.❋

D
inàvem en un
d’aquests llocs tan
ben posats que
sembla que no hi
hagi ningú més.
Parlava ell, Jordi
Vivancos, de la seva
joventut (que té molt

a la vora, malgrat que és tan formal)
quan estudiava piano, sis, set hores al
dia, da-li amb el teclat, i per esbargir-se,
per fer una mica de vida normal, es va
apuntar a geografia i història i va acabar
la carrera com un contrapunt a tanta
soledat obligada. Sempre m’han fascinat
els músics i especialment els músics
clàssics, per aquest aïllament que els
imposa l’instrument, per la seriosa
concentració, pels anys i anys d’estudi, i
perquè és un art que amb prou feines
existeix en la natura: no hi ha model a
imitar per aprendre excepte la pròpia
tradició. Ara que és professor de
l’Esmuc, l’escola oficial de música, em
deia en Vivancos que s’aconsella als
alumnes de clàssica apuntar-se també a
estils contemporanis, jazz o rock o
flamenc o el que sigui, perquè respirin
una mica. “Encara hi ha malestar a
l’Esmuc?”, li pregunto. I més o menys em
diu que no, que és aigua passada.

Apassionat com és, Vivancos
m’explicava coses de l’Orfeó Català, del
qual és gerent, i cosa que significa
arribar de bon matí al Palau, amb la
llum que s’hi filtra, i com el cor es
nodreix del planter, com el Barça, tot i
que hi ha audicions obertes a tothom, i
que els falten més homes que no pas
dones, i que són amateurs, a diferència
del Cor de Cambra, que s’ha
professionalitzat. Però ell volia anar a
parar al Concurs Internacional Maria
Canals, prestigiós com el que més, que
representa una concentració de talent a
Barcelona com no n’hi ha en cap altre
moment de l’any, perquè ve aquest
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jovent hiperdotat de tot arreu del món. I
per què no aprofitar aquest doll?, es van
preguntar, i van decidir perllongar
l’estada dels concursants no
seleccionats tot oferint-los de tocar en
diferents espais públics de la ciutat. Vet
aquí una idea perfecta.

La música clàssica sempre està
autocontinguda en el seu circuit i, en
una ciutat tan regulada com és
Barcelona, que per fer una mica de
música on sigui has de tenir papers, és
difícil de trobar-te-la per sorpresa, si no
és en un passadís del metro o en un racó
del Gòtic. Però la gent del Maria Canals
estan encantats de protagonitzar un
circuit de centres cívics –i van haver de
llogar pianos perquè només n’hi havia a
Sarrià– i escoles de música i patis
historiats del centre i fins i tot un
concert a la presó de Can Brians i també
una marató al vestíbul del metro
d’Universitat, de la Línia 2. No és això la
cultura? Uns pocs elegits concursen en
les proves finals per obtenir el prestigi
d’un guardó molt buscat –i aquestes
proves també són públiques–, mentre
els altres s’escampen per la ciutat i
aprenen l’emoció del concert. Això serà
entre l’11 i el 27 de març, o sigui que
estigueu preparats, que la música ha
trencat la closca que la sacralitza.

Postdata. Tinc la impressió que l’èxit
de Penélope Cruz s’assembla molt i molt
al que li concedien a Sofia Loren quan la
feien fer de camperola napolitana
primitiva, malparlada i morenassa. La
pel·li del Woody Allen es deixa veure, és
agradable, Barcelona hi surt en to pastel
com en els anuncis de l’Ajuntament, és
falsa però no embafa. I la Pe s’ho menja
tot, dels col·legues no deixa ni les
molles. Ara, ens queixàvem de la postal i
la postal ha resultat ser aquesta María
Elena typical Spanish que se centra en
el tòpic de passió i fúria i salvatgia, com
la Carmen de Merimée.❋
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