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«M’agrada el meu accent», escriu en un poema
Goran Simić. I quan el llegeix, fa servir un anglès
rogallós, i tanmateix simpàtic. «En el meu accent
podeu trobar el meu passat» diu també, i es demana
«qui sóc jo, ara?». Nascut a Sarajevo, va trobar recer
al Canadà en els anys més difícils. Va haver
d’aprendre a surar entre els ports provisionals.
Aquest és el món on vivim, un món que ha explotat
per les costures. Amb aquest número celebrem els
deu anys de la revista Visat. Hem volgut fer una
reflexió entorn dels ponts fràgils entre les cultures,
que es construeixen —i enderroquen—
constantment. El conjunt d’articles reunits pot obrir
l’horitzó de l’ofici i ajudar a comprendre’n l’abast.
Però en aquesta tardor dura, en la qual Europa ha
quedat inundada per tantes persones
desemparades, volem recordar que en nosaltres les
llengües s’acaben soldant amb la carn, ens
construeixen des de dins. I moltes vegades resulta
impossible de contestar el crit de «qui sóc jo ara?».
La traducció sempre ens expulsa de la seguretat del
món conegut. De vegades ens aventurem a fora per
pura curiositat; en altres casos, els traductors
s’improvisen sense cap recurs, per la necessitat
imperiosa de comunicar els conflictes més brutals.
La traducció és una resistència obstinada a
qualsevol intent de desaparició —traduïm per
transmetre, per preservar, per construir-nos un
llegat.
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Els sons de la
llengua
Per Andrei Kurkov

Vaig entrar en contacte per
primer cop amb les llengües
estrangeres quan tenia set
o vuit anys. En aquella
època, la meva fascinació
pels cactus em va portar a
inscriure’m al club
d’aficionats als cactus de
Kiev i a començar a
col·leccionar-ne i cultivar-ne
de diferents tipus. De
seguida vaig aprendre que
tots els cactus, com les
persones, tenen nom,
cognom i de vegades, igual
que la gent de Rússia i
Ucraïna, fins i tot
patronímic. Per descomptat,
tots aquests noms eren en
llatí. Així, doncs, el llatí
botànic es va convertir en la
meva primera llengua
estrangera, si bé mai no
vaig arribar a dominar-la
fins al nivell de la fluïdesa;
al capdavall, no hi havia
ningú amb qui pogués
parlar-la. Al Kiev d’aquells
temps (eren els anys
setanta), hi havia una
singular llibreria
anomenada Friendship, on
es podien comprar llibres
publicats als països
socialistes. Tenien obres de
Polònia, Txecoslovàquia i
Iugoslàvia. Va ser allà que
vaig aconseguir els únics
llibres sobre cactus que es
podien trobar a Kiev,
publicats a l’Alemanya de
l’Est i escrits en alemany.
Em vaig comprar el més
bonic que vaig trobar: era
ple de fotos en color i a
sota de cadascuna hi havia
el nom del cactus en llatí, la
llengua que aleshores ja no
m’era desconeguda. Tota la
resta era en alemany i no
ho podia llegir.
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