
Barcelona no és Nova York o el sistema estilístic d'una llengua subordinada,*per 
Xavier Lamela 

.La [traducción] de Red harvest es 
del mismo autor que la anterior, pero 
es diez veces peor, porque Red harvest 
es diez veces más difícil de traducir. 
Con esta novela vas a encontrarte con 
dificultades serias, y desde luego yo no 
me atrevería a asumir el encarguito, 
porque mi castellano está muy lejos de 
los requeriments del libro. Si no lo has 
leído recientemente, échale una ojea- 
da,  y verás de qué va: los diálogos se 
llevan en ocho o diez dialectos distin- 
tos (de gángster irlandés, de policía ir- 
landés, de gángster polaco, de puta 
middlewestern, de policía california- 
no, etc.) -y en el original Se distinguen 
a la segunda frase, pero cualquieva los 
da en español!» ' 

Aixo ho escrivia Gabriel Ferrater en 
una carta a Jaime Salinas. Ara no m'inte- 
ressa esbrinar corn es va acabar la histo- 
ria ni si existeix una traducció catalana 
de Red hawest de Dashiell Harnmett ni 
saber, si és que hi és, corn resol o corn 
no resol aquests problemes. M'interessa 
només remarcar el contrast entre el sis- 
tema variacional de l'angles ue s'a un 
ta en a uest text i el del cada .  1, o%vii 
ment, l e s  conseqüencies estilístiques 
d'aquest contrast. 

Recordem un pare11 de kocions relati- 
ves a a uest tema. Les formes lingüísti- 
ques uaitzades pels membrer dJun de- 
terminat grup social o que apareixen 
generalment en determinades situacions 
es converteixen en evocadors dels grups 
i de les situacions. No cal dir que les 
practiques literaries deriven justament 
d'aquesta capacitat evocadora de la llen- 
ua. Pero, que ocorre quan es vol fer 

gteratura en una llengua que no és par- 
lada Der tots els aruvs socials ni en totes 
les siiuacions? ~ ~ l l & ~ i u - v o s  Et tout le res- 
te est littérature dJAracil: conté una se- 
rie d'observacions a pro osit de la vana 
iMusiÓ de construir una eengua a partir 
d'una literatura en lloc de, procedint per 
ordre, construir una literatura a partir 
d'una llengua. 

* Una primera versió d'aquest text va ser llegida 
al 11 Encontre d'Escriptors celebrat a Valencia del 
25 al 28 &octubre de 1989: 

1 .  Gabnel FERRATER Carta a Jaiine Salinas del 23 
de novirnbre de 1966,'dins Joan FERRATÉ (ed.), Pa- 
pers, cartes,\earaules Barcelona l986), p. 466. 

2. Lluis ARACIL !Et tout le reste est littérature 
~L'Espill~, núm. 16 '(1982), F. 57-70. També, del 
mateix autor, dins Dir la rea rtat (Barcelona 1983), 
ps. 135-153. 

Un aspecte de la qüestió, el més obvi, 
és que I'escnptor es trobara en la disjun- 
tiva d'ignorar o de falsificar les situa- 
cions en que se sol parlar l'altra llengua. 
Aquestes situacions són I'origen d'enor- 
mes forats dins del sistema estilístic de 
les llengües subordinades. Si l'escriptor 
es decideix a falsificar les situacions, 
aquestes no sonaran corn han de sonar 
perque no poden evocar res que soni ai- 
xí. 

Cal dir, pero, que, en la mesura en que 
hi ha una romoció eficac de la llengua i 
la seva di&ió obre nous Imbits d'ús, es 
pot forcar el sistema estilístic rebut i 
produir una ficció que operi corn a ante- 
cedent i després corn a reforcador dels 
nous dominis estilístics. Aixo és perfec- 
tament possible i necessari; és dramati- 
cament grotesc imaginar-ho suficient. 

Pero hi ha un altre aspecte més insi- 
diós. El sistema estilístic d'una llengua 
subordinada no només té forats, esta 
fragmentat. L'ús de la llengua dominant 
oculta usos possibles de modalitats de la 
propia llengua. L'experiencia i la fixació 
de solucions lingüístiques i, doncs, esti- 
lístiques propies és neutralitzada per l'a- 
parició única o més insistent de les solu- 
cions de l'altra llengua. Pensem en la 
distancia que va de la capacitat d'evoca- 
ció que té el topbnim Russafa per a un 
ciutada de Valencia al reto1 sobreimpres 
a la pantalla de TV3: «Barri de Ruzafa 
(sic), Valencia.» Un exem le ben repre- 
sentatiu de la intrusió de f a  llen ua do- 
minant entre els parlants d'una flengua 
~ubordinada.~ 

Els parlants d'una llengua establerta 
poden ser molt ignorants respecte a les 
diverses modalitats lingüístiques pre- 
sents en la seva comunitat, pero les 
seves apreciacions estilístiques són 
congruents amb el con'unt. Tota I'ex- 

eriencia lingüistica rellevant dins de 
fa seva societat es produeix en la matei- 
xa llengua i aixo genera un sistema esti- 
lístic variable i vinculat a tota una gam- 
ma de prejudicis, corn li toca de ser, 
p y o  essencialment compartit i per 
tant eficac. 

Als parlants d'una llengua subordina- 
da, la seva experiencia lingüística limita- 
da els ha donat un sistema estilístic limi- 

3. Vid. Lluis V .  ARACIL, Sobre la situació minorita- 
ria, dins Dir la realitat (Barcelona 1983), ps. 201 
1 SS. 
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tat i en contradicció amb el d'altres par- 
lants de la mateixa llengua. La incapaci- 
tat de veure més enlla d'aquest nas tan 
curt explica la insistencia dels membres 
d'una certa tribu de correctors a elevar 
el seu propi sistema a model de valor ge- 
neral. 

Qui vulgui arribar a disposar d'una 
llengua eficac en tots els ambits haura 
de restablir la comunicació dins del pro- 
pi domini lin üístic i no és pas per ca- 
sualitat que h n i c a  política lingüística 
real i eficac es proposa d'impedir-ho. 

En aquesta perspectiva, és interessant 
d'analitzar, ni que sigui d'una manera 
sumaria, el paper dels programes de fic- 
ció emesos per la televisió. El doblatge 
de series estrangeres i la producció 
autoctona poden tenir funcions comple- 
mentanes. 

No cal dir que passant series estrange- 
res, insistentment anglo-saxones, es re- 
forca el propi caracter de societat subor- 
dinada i es perd l'ocasió de 
desenvolupar el ropi sistema estilístic. 
Pero, havent de aonar com te de situa- 
cions en que s'utilitza una a f tra Ilengua, 
s'obté un marge de Ilicencia estilística 
ue, en el cas d'una llengua subordina- 

lata, resulta cbmode i Gtil. Joan Sales, 
citat per Aracil? afirma: 

«En canvi, el novel.lista occita dels 
nostres dies ha de renunciar a emmira- 
llar extensíssims sectors de la societat 
occitana contemporania a menys de re- 
córrer al bilingüisme, degut a l'efecte 
d'inversemblanca -mortal er a una no- 
vella- que produiria en el Ector un di&- 
leg en occita entre personatges que en la 
realitat parlen frances.~ 

Doncs bé, qui accepta el joc de la tra- 
ducció, ha de fer ressuscitar la novella 
en qüestió. Traduir o doblar és crear i 
acceptar un món de referencies i d'evo- 
cacions, a més de fictiu, fals per defini- 
ció. El món dels uesterns és un món de 
ficció molt codificat, pero és percebut 
d'una manera com letament diferent 
per un espectador de% Estats Units i per 
un de catala. 

En la bona traducció literaria hi ha 
I'opció de recrear el text recodificant-lo 
en el propi sistema estilístic. En la tra- 
ducció o en el doblatge de producció de 
serie, n'hi sol haver prou amb I'obtenció 
d'un llenguatge cotivencional que per- 
meti d'ennenar la maauineta de fer xur- 
ros. Com - Üe hem vi& que la construc- 
ció de laliteratura &una llengua que 
parteix de I'estat de subordinació co- 
menea obligant-se a enetrar en el buit, 
no hi ha dubte que & representació de 
mons falsos, formulats dins d'una con- 
venció se ura, li ha de ser un punt de 
partenga %en cbmode. 

Pero qui s'abandoni a aquesta comodi- 
tat no passara d'obtenir una llengua des- 
connotada i opaca, útil com a llen uatge 
de referencia neutre pero del tot fimita- 
da des del punt de vista de la creació 
lingüística i, doncs, literaria. Es absolu- 
tament indispensable donar la mkima 
projecció a una producció autoctona 
que explori les diverses possibilitats esti- 
lístiques de la Ilengua, que potencii el 
contacte entre les diverses varietats i 
que obn el camí a un sistema estilístic 
renovat, compiet i compartit per tots els 
parlants. 

4. ARACIL (1982). Xavier LAMUELA 
5 .  Joan SALES, Prbleg del traductor catala, dins 

Lois DELLUC, El gane[¡ (Barcelona 1963). p. 14. 

La recepció de la poesia de Joan Salvat-Papasseit durant la decada dels seixanta, 
per Jaume Auht 

Els estudis literaris sobre la decada 
dels seixanta pateixen encara moltes in- 
suficiencies. Aquesta mancanca pot fer 
caure en esquematismes facils -la carac- 
terització i la influencia del realisme 
historic, per exemple- i prescindir de la 
varietat i complexitat de posicions exis- 
tents. En aquests moments, un estudi de 
conjunt sobre el tema requereix encara 
un treball previ d'analisi aprofundida de 
determinats aspectes puntuals. Alguns 
d'aquests aspectes són prou significatius 

com per reproduir, a escala reduida, les 
Iínies mestres d'aquella varietat i com- 
lexitat esmentades. Per exemple, la uti- 

ització ue es vol fer, des de diversos 
Ambits, $e la figura de Salvador Espriu o 
la rebuda que es dóna a Poesia catalana 
del segle XX (1963) de Josep M. Castellet 
i Joaquim Molas. 1 també, és clar, la 
recepció que es fa de la poesia de Joan 
Salvat-Papasseit. Una poesia que sera 
punt de referencia permanent. 1 és que 
Salvat-Papasseit ha estat sempre una fi- 

Notes 


