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Les llengües sempre m’han agradat.
Recordo la fascinació i desesperació amb
què vaig intentar llegir el primer llibre en
francès, una edició escolar amb
vocabulari a peu de pàgina. Tot i així, la
meitat, o més, del contingut se
m’escapava.

Any s  més  tard,  quan s’apropav a el f inal de l’enseny ament

secundari,  se’ns  of eria,  f ora  del  programa  of icial,  la

possibilitat  de seguir classes  d’espany ol.  Se n’encarregav a

un prof essor jesuïta —d’aspecte dur,  mètode sev er,  tracte

f red— que com un militar ens inculcav a la gramàtica bàsica

de la llengua cerv antina.  Eren els  any s  del  «boom» de la

literatura  sud-americana.  En  acomiadar-nos  del  nostre

mestre —en el f ons  era un home amable— li v am  regalar

Rayuela de Julio Cortázar. Quan, al cap dels any s, v aig llegir

el  llibre,  v aig  pensar  que  el  prof essor  el  dev ia  hav er

considerat una obra «lasciv a».

Vaig  matricular-me  com  a  estudiant  de  lletres  i  f ilosof ia;

especialitat, espany ol; llengües secundàries, f rancès i italià.

Abans de llicenciar-me, v aig decidir estudiar un any  a Madrid

per rebre una immersió lingüística i  cultural.  Amb un any,

però, no en tenia prou i v aig allargar la mev a estada. Llav ors

v aig conèixer una persona de Barcelona,  ciutat  que mai no

hav ia v isitat  i  capital  d’una cultura i  una llengua totalment

desconegudes  per  mi.  Em  v a conv idar  a v isitar-la,  era la

setmana de Carnestoltes, i en v aig quedar impressionat. Em

v an conv idar  a  f er  un curs  de català,  i  el  v aig  f er.  Vaig

quedar-me a Barcelona f ins al 1996.

Mentrestant  hav ia  començat  a  treballar  com  a  traductor

literari.  La primera nov el·la catalana que v aig traduir v a ser

Camí de sirga de Jesús Moncada. Eren els any s del «boom»

de la literatura catalana (és clar, un «boom» molt relatiu). Un

editor  neerlandès  v a  quedar  impressionat  en  v eure  la

renglera planiana (més de quaranta v olums) dins l’estand de

l’editorial a la Fira de Frankf urt. S’hi v a interessar i com que

tenia una prestigiosa col·lecció de llibres autobiogràf ics —de

Jules  Renard  a  Thomas  Mann  passant  per  Txèkhov  i

Friedrich Nietzsche—,  v a decidir incloure-hi El quadern gris

de Josep Pla.

Jo no coneixia l’obra de Pla.  Coneixia,  pels meus amics,  la

mala  f ama  que  tenia,  coneixia  algunes  f otograf ies  on

apareixia  com  un  f antasma d’un  món antic,  que  a  mi  no

m’ha tocat  a  v iure.  Però a mesura que anav a traduint  El

quadern gris  i llegint altres llibres d’ell,  em v aig conv ertir en

un admirador entusiasta del kulak  de Palaf rugell.  Pensav a

que sabia alguna cosa de Cataluny a,  però la  lectura dels

papers de Josep Pla em v a demostrar que no en sabia res

de res. Ara considero que tots aquells papers han f uncionat

a manera, tal com av ui dia en diríem, de «curs d’integració».

El que més m’agradav a,  i continua agradant-me,  és  el seu

tarannà  perspicaç  i  absolutament  independent  (i  per  tant,

molt  personal,  molt  subjectiu);  però  els  seus  comentaris
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crítics, irònics i tal v egada mordaços són sempre suav itzats

per l’humor —«el sentit  del  ridícul»,  que ell  en diria— que

dóna la justa dimensió humana als seus escrits.


