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Oh, quin bell text, ‘L’eclipsi’ de Georges Perec

L’autor havia de
posar el seu
enorme enginy i
la seva
fenomenal
plasticitat formal
al servei de la
narració

a uns anys, a Presència, vaig intentar explicar la història de la lletra a.
És una història important ja que es
tracta no només de la primera
lletra de l’alfabet sinó també de
la lletra més emprada en català. Aquesta posició capdavantera és prou original: a les llengües romàniques més parlades només la comparteix el
portuguès. Al francès,
espanyol, italià i romanès, guanya la e. I volent, doncs, explicar la
història de la a vaig pensar que podia ser interessant explicar-la justament sense utilitzar mai
la a. Una mena de retrat
in absentia. Per això vaig
confegir un lipograma (del
grec lipos, treure i grama, lletra), un text en el qual no apareixia mai la lletra més utilitzada en català. L’exercici era engrescador i, al final,
no tan complicat com pot semblar. El secret del lipograma és que amb paciència i
tossuderia s’arriba a tot. Perquè l’autor, a
part d’un munt de diccionaris, té al seu
abast la cosa més important per aconseguir el seu propòsit: el poder de decisió.
Pot decidir que si només disposa d’una
paraula per dir el que vol dir però que
aquesta paraula no és ben bé la que volia i
que, doncs, el porta per camins narratius
diferents, pot utilitzar-la i seguir el nou camí. Qui l’hi impedirà?
És el que devia passar a Georges Perec
(1936-1982) mentre escrivia La disparition, obra lipogramàtica majúscula. Una
novel·la, publicada el 1969, d’unes setanta
mil paraules en què no apareix mai la lletra e, lletra més emprada en francès. Una
feina colossal. L’autor havia de posar el seu
enorme enginy i la seva fenomenal plasticitat formal al servei de la narració però,
també, si calia, podia fer que la narració
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fes tombs, girs i rodolons en funció de
paraules que li eren necessàries. Com en un poema en què la rima, a vegades, pot condicionar el sentit
d’un vers. Tot sigui per la bona marxa de
l’obra literària.
La traducció d’una novel·la com aquesta no permet tanta llibertat. Traduir La
disparition, paradoxalment, pot ser més
difícil que escriure-la. Perquè la traducció
implica de seguir el fil de la narració amb
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la més gran exactitud possible. El marge
de llibertat és esfereïdorament inferior. I
per això la traducció de La disparition,
realitzada per Adrià Pujols Cruells és, a
més de brillant, noble. La portada del llibre precisa que L’eclipsi, (editorial
L’Avenç, 2017) és, més que una traducció, una “versió”. No podia
ser cap altra cosa. I la lletra
omesa, en català, no és la e
sinó la a. La tradició vol que
qualsevol menció d’una versió d’aquest text sigui il·lustrada per la primera frase
traduïda. Ço és: “Tres bisbes,
un mestre en lleis jueu, un coronel membre de diverses lògies
i un trio de politiquets negligibles
sotmesos pels desigs d’un trust britó
difonen per les emissores i ho preconitzen en libels: el risc de morir per
desnutrició és imminent.”
És clar, al llarg del text, hi ha adaptacions que poden semblar curioses,
com el fet que, sense manies, el versionaire injecti personatges i llocs catalans
en una novel·la francesa. Hi apareixen
breument Guifré el Pilós, Begur, Ceret, el
Conflent, el Liceu, Coromines o el Noi del
Sucre... La part literàriament més fascinant és la reescriptura d’alguns poemes
convertits en lipogrames: substituint Rimbaud per Foix, Adrià Pujol Cruells adapta,
sense a, Les irreals omegues. El meu canvi
preferit, però, és minúscul però admirable
perquè afegeix a l’original un deix d’assonància i, a més, fa befa d’aquells de qui
parla: el Klu-Klux-Klub.
El 1972 Georges Perec va publicar la
novel·la mirall de La disparition: Les revenentes. Una novel·la que escenificava la revenja de la lletra e, ja que hi era l’única vocal utilitzada. Aquesta trava, anomenada
monovocalisme, és molt més enrevessada
i estressant que el lipograma. La versió en
català d’aquesta novel·la, si fos reeixida, seria doncs una altra proesa digna de ser recordada.
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