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El qui conegui l’obra de Valère Novarina potser se 
sorprendrà de saber que un reguitzell dels seus tex-
tos —incloent-hi algunes peces teatrals— han estat 
traduïts fins ara a més d’una dotzena d’idiomes tan 
diferents com l’alemany, el grec, l’hebreu, l’hongarès, 
el portuguès o el rus. Al meu entendre, el fet que un 
escriptor tan singular i tan íntimament lligat a la 
llengua francesa s’hagi obert camí en altres territoris 
s’explica, d’una banda, per l’excepcionalitat de les 
seves creacions, un univers lingüístic transfigurat en 
què els mots dansen i la sang dels homes són les pa-
raules. No és estrany, doncs, que tot de parles s’hagin 
deixat sotragar per la llengua novariniana a través 
de la traducció, un art que sovint trenca les barreres 
corcades de la llengua pròpia i contribueix a eixam-
plar-ne les fronteres. 
  D’altra banda, però, l’engendrament d’aquests «bes-
fills» estrangers dels escrits de Novarina no s’explica-
ria sense l’amor a la llengua materna que conforma 
l’essència de tot traductor literari entestat a lliurar-se 
voluntàriament «al cruent martiri» que és la traduc-
ció, la qual obliga «a seguir punt per punt amb son 
peu feixuc els gegantins revolts del Pegàs indompta-
ble [sic]», com manifestava l’ínclit Cebrià de Monto-
liu el 1908 al pròleg de la seva traducció de La 
tragèdia de Macbeth. La causa impulsora d’aquest 
rude opus és, doncs, la inclinació viva i vehement per 
la llengua que manifesten els qui fan d’intermediaris 
entre dues literatures, per als quals les creacions 
novarinianes o, més concretament, el seu teatre —
gènere en què s’inscriu L’acte desconegut— poden 
esdevenir el cim de la seva activitat, un somni que a 
estones tomba cap al malson.
  I és que el teatre de Novarina és un regne de la 
paraula, de la llengua i el llenguatge; un viatge al cor 
de l’idioma, a l’arrel, a la llavor; un laboratori de lo-
gologia en què cada mot conté tot el germen de l’o-
bra i la paraula interpel·la els qui gosen apropar-
s’hi. I encara més que tot això: és un teatre sobre 
l’actor i per a l’actor compost amb un seguit de for-
mes d’escriptura que cal observar de ben a prop a 
l’hora de desplegar el text en un altre idioma: neolo-
gismes de tota mena, relats pseudohistòrics, discur-
sos paròdics, referències bíbliques, citacions li-
teràries, anàfores, anacoluts, pleonasmes, oxímorons, 
al·literacions, homofonies, tautologies, homeotelèu-
tons, apories, recursos com l’epèntesi, l’apòcope o 
l’afèresi, jocs de paraules, proverbis i frases fetes i 
refetes, aforismes…
  Per tot això sembla que Novarina dinamiti el con-
cepte de traduïbilitat i faci impossible la tasca de 

qualsevol traductor ardit —o imprudent— que, pel 
seu mestratge o bones intencions, tingui cor d’en-
frontar-se a les obres d’aquest autor. Tanmateix, les 
traduccions dels seus llibres són una realitat —L’acte 
desconegut ja és una realitat—, i, per tant, queda de-
mostrat en la pràctica que els textos de Novarina són 
efectivament traduïbles. Una altra qüestió seria de-
terminar si el resultat del procés de traslladar una 
peça com L’acte inconnu del francès a una altra llen-
gua —en aquest cas, el català— és una traducció, una 
versió, una adaptació, una recreació, una paràfrasi…, 
i mesurar el grau de tensió a què són sotmesos els 
membres de dicotomies clàssiques en traductologia 
com fidelitat/traïció, lletra/esperit, literalitat/literarietat…

  Més enllà, però, d’aquestes discussions termi-
nològiques difícilment resolubles, m’agradaria recó-
rrer —a cop de metàfora, com Novarina— els camins 
que Sabine Dufrenoy i jo hem enfilat al mateix pas 
per anar desbrossant el text novarinià. Així, en el 
procés de reescriure L’acte inconnu al català hem 
creat un nou paisatge toponímic de pobles i ciutats 
arrelats en la protohistòria; hem donat a llum llinat-
ges moderns del temps d’Adam; hem refundat la 
història natural i hem forjat heretgies; hem recitat 
lletanies falses de l’antigor i ens hem extraviat en 
deliris morfològics; hem conjugat el verb «dolorir» i 
hem cantat a les pedres, als rocs i al sord de Benis-
sanó, que sent els quarts, i les hores, no. A l’ombra 
de Novarina, doncs, hem paraulejat fins al desvari i 
ens hem deixat endur a la callada per enraonies i 
raons.
  Però, sobretot, hem cercat el so, el moviment, la 
cadència dels mots, el temps just. Ja que, per Nova-
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rina, el pensament humà és rimat i, per tant, la 
substància sonora del text en concreta la identitat i 
el sentit. «Cada paraula que pronuncies se m’entafo-
ra a l’orella com un bocí indefiniblement tàcit», diu 
la Dama de Piques a L’acte desconegut. Així que, men-
tre traduíem, anàvem aplegant tots aquests bocins a 
fi de modelar la còrpora, la caixa de ressonància 
adequada a l’energia de la llengua novariniana, que 
calia fer sonar en tota la seva amplitud. És justament 
en aquest terreny, en el de la respiració, l’aura rítmi-
ca, on s’evidencia amb més claredat el producte de 
l’operació de transvasament d’una llengua a una al-
tra: el text francès repica a oïda meva a la manera 
d’un carilló; la versió catalana sona més aviat com 
un cop de roc, com l’espetec d’un tro, el garric d’un 
xerrac o un xeric de por.
  Per traçar aquest pentagrama rítmic i bastir l’edifi-
ci lingüístic concebut per Novarina, hem extret els 
mots dels fonaments, de la memòria, d’acord amb el 
que diu el Bonàs Nihil a «Rocam d’ombra», l’acte III 
de la peça:
  “Tot pensament veritable deixa a la boca un regust 
de pols: una traça del terrer, cicatriu d’una estimba-

da, una resta del grapat de terra d’on venim; tot pen-
sament veritable porta una marca en profunditat: el 
negatiu de la matèria i del llenguatge, el record d’un 
grapat de terra a la boca.” 
  En el meu cas particular, he anat a pouar paraules 
i expressions a la falda del Montseny, i guiada sovint 
pel Diccionari català-valencià-balear i altres obres de 
consulta diverses, m’he desplaçat a territoris més 
remots del domini lingüístic català.
  L’acte desconegut, la traducció catalana de L’acte 
inconnu, és un acte d’ofrena dels nostres mots a 
Valère Novarina i un intent de construir un espai en 
què el vent de la llengua novariniana pugui mostrar 
la seva dansa misteriosa al públic català. De resultes 
d’un procés llarg i laboriós, presentem un text llegi-
ble i sobretot dicible —perquè ha de ser dit en esce-
na—, una obra genuïnament novariniana, però em-
peltada ara en la nostra llengua. Ens hi hem cremat 
les celles; esperem, però, que no ens hi hàgim cre-
mat els dits. El fruit d’aquesta tasca inversemblant el 
podreu paladejar badant bé les orelles.

Fragment de L’acte desconegut, de Valère Novarina, 
en la versió d’Anna Soler Horta i Sabine Dufrenoy 

(Palma, Lleonard Muntaner, 2012, p. 106-107)

LA DONA ESPIRAL: Acord: vol per sobre el temps, pentagrama del temps. Els actors ben afinats 
estan immòbils sobre el temps just com una companyia de gavines posades d’una ti-
rada sobre l’ona: són alçats per la pulsació del temps just, l’onatge respiratori, el ba-
tec profund, igual com el mar alça les gavines; es mouen en repòs; reposen sobre el 
pentagrama rítmic de la natura, sobre una música inaudible. Vuit actors ben afinats 
posats exactament sobre el fil del temps.

L’HOME NU: Voldria que el pensament em servís aquí per testimoniar la meva incapacitat 
mental. He obert la finestra en comptes d’una porta per actuar. Davant el fet que 
sigui, sempre m’he estimat més la contemplació. La meva finestra donava a un camp 
de no-gaire-res. A través d’ella veia de vegades els meus ulls que hi miraven vuit ho-
res seguides. A la llarga veia el paisatge en llàgrimes en lloc dels ulls. Passava el dia 
mirant fixament com es rovellava el filferro espinós i com florien les ortigues, com 
feia sentir la natura el seu murmuri terrible. La vida continuava, els animals morien, 
els avets blaus formaven creus de no-res sobre el cel; els núvols descabdellaven els 
seus rulls; de tant escombrar l’aigua de la pica després de rentar-me sense parar du-
rant els descansos, de vegades em venien ganes d’escombrar-me a mi mateix de tant 
escombrar: hauria volgut acompanyar-me a mi mateix com a escombra fins a la pols. 
Les coses d’acció les guardem amb el cervell ajagut al damunt com una pedra: una 
tapadora de coses totes dites. Per la finestra es veuen: tres estaques, dues línies de 
filferro espinós, una gran mata d’ortigues, tiges de saüc, gaferots, angèliques i una 
moixera petita.

LA DONA ESPIRAL: Així els amants quan els cossos estan afinats: estan units d’una tirada en la 
separació de l’amor, lligats tots junts a la font del moviment. Així els actors, així els 
amants.

LA DAMA DE PIQUES: A l’actor la llum li ve de baix, de la posició justa dels peus damunt la 
terra: està afinat amb la superfície que trepitja. La primera condició per cantar bé és 
haver-se calçat les sabates adients.


