
Patricia Langdon-Davies (1922), vídua de l’escriptor i periodista anglès catalanòfil 
John Langdon-Davies (1897-1971) i resident a Sant Feliu de Guíxols, amaga a les 
seves memòries –traduïdes al català amb el títol El gat, unes llavors i quinze llibres. 
Una anglesa ve a viure a Catalunya el 1950– la part més important del que ha fet 
Catalunya per divulgar la vida i l’obra de l’autor. Ens referim a la biografia que va 
dedicar-li Miquel Berga (Salt, Gironès, 1952) el 1991, premi Fundació Congrés de 
Cultura Catalana –producte de la seva tesi doctoral, del 1988– i el recull de textos 
d’Edicions 62, aparegut el 1987, La Setmana tràgica del 1937 i altres vivències 
de la Guerra Civil 
a Catalunya, una 
edició de Berga, 
també, amb tra-
duccions de Carles 
Urritz i Carme Gero-
nès i un pròleg de 
Marià Manent, un 
dels grans amics 
catalans de l’es-
criptor. Aquests 
dos llibres són els 
primers en català 
dedicats a l’autor. 
És còmplice del si-
lenci l’editor de les 
memòries, la Dipu-
tació de Girona. El 
volum s’ha publicat a la col·lecció “Josep Pla”, que dirigeix Lluís Muntada i que 
compta amb un consell assessor format per Gerard Bagué, Roger Costa-Pau, Nar-
cís Iglésias, Joan-Lluís Lluís, Imma Merino, Felip Ortega, Montse Vila, Mariàngela 
Villalonga i Xavier Xargay.

L’oblit de la senyora Langdon-Davies no sembla involuntari, sinó conscient. És 
més que probable que el motiu del menyspreament a la tasca de Berga, professor 
de la UPF i traductor de l’anglès, sigui degut a la discrepància amb la visió del biò-
graf sobre la posició del periodista a la guerra civil, especialment durant els fets de 
maig del 37. A Homenatge a Catalunya, George Orwell refuta pacientment les infor-
macions que donava Langdon-Davies a la premsa anglesa amb relació a la situació 
que es va produir a Barcelona. Langdon-Davies, sense fer-ne esment, va menystenir 
el llibre d’Orwell al diari comunista Daily Worker. Després del pacte germano-soviètic 
del 1939, però, Langdon-Davies va convertir-se en un crític de l’estalinisme, tan 
declarat com ho era Orwell. Berga ho recorda a la seva biografia, ben rebuda inicial-
ment per la vídua de l’escriptor. I no va ser fins que el biògraf no va parlar del tema 
en anglès, el 2002, que la família Langdon-Davies, de la qual formava part llavors 
el seu segon marit, John Palmer, no va mostrar les seves discrepàncies i enemistar-
se amb el biògraf. El 16 de novembre d’aquell 2002, Berga va parlar d’Orwell i de 
Langdon-Davies a la Universitat de Wales, a Cardiff, a la conferencia inaugural del 
congrés de l’Anglo-Catalan Society. Preguntat sobre la qüestió, Berga ha dit: “Tot-
hom té dret a explicar el que vulgui en les seves memòries. L’art de l’autobiografia 
es basa a decidir el que es vol recordar i el que no.”

El prologuista, Matthew Tree, s’afegeix al silenci sobre Berga quan diu que només 
del 2000 ençà Langdon-Davies ha deixat de ser relativament poc conegut, tant a 
Catalunya com a Anglaterra, gràcies a la reedició, el 2007, de Behind The Span-
ish Barricades, publicat en català el 2009. Patricia Langdon-Davies també parla 
d’aquesta traducció –en què no participa Berga–, sense doldre’s que era deficient.

Lluís Bonada
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La vídua de Langdon-Davies menysté el que ha fet 
Catalunya per a divulgar la vida i l’obra de l’autor

Patricia Langdon-Davis i el seu segon marit, John Palmer, a la platja de 
Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, els 80.
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Més que un article
El Diccionari de la literatura catala-
na diu que Josep d’Argullol i Serra 
(Manresa, 1839 - Barcelona, 1886) va 
escriure un article sobre “La caza bajo 
el punto de vista histórico, filosófico e 
higiénico”. No tan sols el va escriure, 
també el va publicar, el 1884, en forma 
d’opuscle. 
   
La màgia del set
Random House Mondadori, a través 
de la traductora Carme Arenas, fa 
dir al Gaviali d’El cementiri de Praga, 
d’Umberto Eco, que quan esclata una 
bomba de rellotgeria que heu preparat, 
“ja sou a set o deu milles lluny”. Com 
pot ser que digui dues distàncies, si ja 
es veu que només vol indicar que ja et 
pots trobar lluny? Efectivament, només 
en diu una, deu, xifra que, en aquest 
context, no es fa servir amb voluntat 
de precisió: “Quando voi siete dieci 
miglia lontano.” Què ha passat, doncs? 
Que Carme Arenas ha desdoblat per art 
de màgia l’italià “siete” en “sou” –fins 
aquí, bé– i en “set”, influïda pel mot 
castellà siete.

Mandra a confirmar
Josep Miquel Sobrer (La poesia dra-
màtica de Josep Maria de Sagarra, 
Galerada) diu que quan el 21 de maig 
del 1921 Sagarra estrena l’obra L’es-
tudiant i la pubilla “devia tenir vint-i-set 
anys”. Sí, ja els tenia, perquè havia 
nascut el 5 de març del 1984, informa-
ció ben fàcil de trobar.

Retoc barroer 
La darrera accepció de girada ha quedat 
així al DIEC2, és a dir, sintàcticament 
grollera: “Punt d’un camí o d’un carrer 
estrets on, eixamplant-se aquest, els 
vehicles poden fer girada.” El pronom 
“aquest” ha de ser “aquests” perquè 
es refereix al camí i al carrer. Origen 
de l’error: han afegit a la definició del 
Fabra, mantinguda pel DIEC1, “o d’un 
carrer”, i no s’han adonat que, després 
d’“estrets” era obligat l’“aquests”.
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