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MULTIMÈDIA
Edició íntegra de les dotze
hores del debat històric
‘Procés a l’atzar’
Editrama, l’editora de cine-
ma i televisió de Gonzálo
Herralde, es va crear el
mateix any que va tenir
lloc una trobada històrica
al Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres els dies 1 i 2 de no-
vembre del 1985. Convoca-
da per Jorge Wagensberg
per debatre el paper de
l’atzar en la ciència, a la
trobada hi van ser pre-
sents Peter Landsberg,
Günter Ludwig, René
Thom, Evry Schatzman,
Ramon Margalef i Ilya Pri-
gogine, amb la mirada par-
ticipativa i expectant de
Salvador Dalí. Són gairebé

MOTACIONS

E
n una traducció recent de
novel·la negra retrobo un
antic sinònim de diner: pàfies.
La novel·la està situada a la

Venècia d’ara, de manera que equival
a euros. Però tant se val. La pasta
genera col·loquialismes. En la meva
adolescència, els bitllets de cent
pessetes eren gambes, pel color, o bé
lliures. Quan van encunyar monedes
de vint duros, de sobte vam començar
a dir-ne dòlars. Mil peles feien un
talego, que en castellà designa un sac
semblant a les nostres taleques.
L’haixix, per exemple, el compràvem
per talegos. I encara ara es conserva
alguna antiga fracció de moneda en
expressions com ara quatre xavos
(1/8), costar quartos (1/4) o tenir
cèntims (1/100). De tots els
col·loquialismes que hem dut al
moneder –pàfies o pistrincs, que
deriva de pasta, líquid, metàl·lic,
panís...– n’hi ha un que resisteix el pas
del temps. Són els calés, mot derivat
del caló. El mateix nom de la llengua
gitana, caló, designa en caló les coses
fosques. Com per exemple les
monedes de coure, per oposició a les
de plata, més clares i dites parnó, que
significa blanc. D’aquí ve el castellà
parné. Tenir-ne equivalia al que abans
dèiem tenir pela llarga i ara, amb
l’euro, ja no sabem com anomenar.❋

DEBAT
L’editorial Herder
organitza un debat
sobre el totalitarisme
Des de fa un any, l’editorial
Herder publica una impor-
tant col·lecció de pensa-
ment. Els tres últims títols
són Una herencia sin tes-
tamento: Hannah Arendt
(Fina Birulés), El concepto
de lo político en la socie-
dad global (Antonio Cam-
pillo) i El totalitarismo: tra-
yectoria de una idea límite
(Simona Forti). Precisa-
ment aquest últim tema
serà el nucli del debat que
s’ha organitzat per di-
marts vinent, a les 19.30 h
a la Sala Mirador del Cen-
tre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona, amb la

presència d’aquests tres
autors i de Manuel Cruz,
director de la col·lecció.

PREMI
Pere Ballart i Jordi Julià
guanyen el Miguel de
Unamuno d’assaig
Aquesta tarda, a l’Ajunta-
ment de Bilbao, el crític de
poesia d’aquest suple-
ment, Pere Ballart (a la
foto), i el seu col·lega, Jordi
Julià, rebran el premi Mi-
guel de Unamuno en la ca-
tegoria d’assaig pel text es-
crit a quatre mans Sobre
islas y penínsulas. Ensayos
de teoría de la literatura y
literatura comparada. Es
tracta d’un assaig dedicat a
l’estudi de la literatura des
de la perspectiva de les

dues disciplines que apa-
reixen al subtítol, que
s’han desenvolupat al llarg
dels últims dos-cents cin-
quanta anys i que constitu-
eixen (juntament amb la
història de la literatura) les
aproximacions més mo-
dernes a l’explicació
d’aquells textos que con-
sumim com a literatura.

12 hores de debat que
Gonzalo Herralde va filmar
i que ara podem veure ín-
tegres en cinc DVD, acom-
panyats d’un llibre i un lli-
bret de navegació.

NOVETAT
‘En un món fet de nacions’,
nou recull d’articles
de Joan Francesc Mira
El pensament de Joan
Francesc Mira (a la foto),
“un savi polièdric”, com el
descriu Damià Pons a l’ex-

tens pròleg, té un nou
espai expositiu, el recull
d’articles En un món fet de
nacions (i altres textos i
papers), publicat per l’edi-
toral mallorquina Lleo-
nard Muntaner. Es tracta
de vint-i-un textos dividits
en dues parts: vuit articles
de to assagístic que tenen
el seu origen en conferèn-
cies impartides per Mira
als Països Catalans, l’Estat
espanyol i el Regne Unit, i
tretze aproximacions a
personatges rellevants de
la cultura catalana con-
temporània, com ara Ma-
nuel Sanchis Guarner, Al-
fons Cucó, Eliseu Climent,
el pare Batllori, Joan Coro-
mines, Jordi Pujol, Jaume
Fuster, Harold Bloom...

“Lo Nou Testament”
de 1832 (1)

Per fer
la versió,
Prat tenia

el text
llatí i sis
traduc-

cions, en
anglès,

francès i
castellà

A
l desembre del 2004 els parlava d’una
important i admirable empresa científica
dirigida per Armand Puig i Pere Casanellas:
l’edició de totes les bíblies catalanes des de

l’antiguitat fins a 1900: Corpus Biblicum Catalanicum
(CBCat). Aquell any van aparèixer un Èxode i un
Levític del segle XIV, embolcallats en uns preàmbuls,
una riquesa textual i unes anotacions dignes d’una
cultura de primera línia.

Ara tenim a les mans la traducció de Lo Nou
Testament feta per Josep Melcior Prat i publicada a
Londres l’any 1832, en segona edició el 1835, després
a Barcelona el 1836 i per quarta vegada a Madrid el
1888: en total, 8.000 exemplars. Malgrat l’èxit
indiscutible de la iniciativa, s’intentà frenar
l’operació i finalment es van quedar en manuscrit la
resta de traduccions bíbliques de Prat: un dels
infinits sarcasmes que estem farts de suportar en
aquest Estat on estem junyits vergonyosament i
mesellament. Segons l’agent de la Societat a
Espanya, aquesta traducció tenia poc sentit en un
moment en què «el Govern intenta suprimir l’ús del
català, i és prohibit a les escoles [...]. Essent els
catalans una raça conquerida, sembla que hi ha la
política de fer-los oblidar la llengua de llurs pares».

A part l’enorme feina estrictament filològica (de
tractament i anotació del text), el volum conté unes
200 pàgines d’introduccions on s’expliquen –amb
informació de primera mà i anant més enllà del que
sabíem de cada cosa– la vida i miracles del traductor

(a càrrec de Pau Alegre, que finalment estableix fins i
tot el seu veritable nom), les línies imprescindibles
de la Societat Bíblica Britànica i Estrangera,
promotora de la traducció (Carme Capó) i la resta de
traduccions de Prat (Casanellas i Antoni Coll). No fa
gaires dies denunciava des d’aquí l’escàndol d’uns
excel·lents filòlegs catalans als quals la nostra
administració havia negat el reconeixement de la
categoria d’investigadors. No fos cas que no ho
haguessin sentit, deixin-me repetir que empreses
com aquesta honoren tot un poble i tota una cultura.
Esmentem, doncs, les altres persones que han posat
el coll en aquest complex volum: Albert Rossich ha
orientat l’operació de la fixació lingüística del text
(que a mi m’ha semblat ben difícil); Josep M. Grané i
Segimon Negre han revisat el text; i, en fi, Casanellas
s’ha encarregat de la direcció general, de l’anotació
total i (amb Coll) de la maquetació. Diguem ara –a
favor dels nostres polítics– que de moment aquesta
magna empresa, planificada en 42 volums, compta
amb el suport públic.

Per fer la versió (que la Societat Bíblica revisava
amb lupa), Prat, exiliat al Regne Unit, tenia al davant
el text llatí i sis traduccions, en anglès, francès i
castellà. Casanellas ha comparat la nostra versió
amb totes les altres i amb els textos llatí i grec (¿calia
tant esforç?). I ens dóna un minuciós glossari i un
índex de tots els mots, que se suma al del volum
anterior. La setmana entrant els parlaré del text
pròpiament dit.❋
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PREMI
Presentació dels Premis
de la Crítica Catalana
atorgats per l’AELC
Joan Margarit en poesia,
per la seva obra Casa de
Misericòrdia, i Manuel Bai-
xauli (a la foto) en novel·la,
per L’home manuscrit, són
els guanyadors dels Pre-
mis de la Crítica Catalana
2007 que l’Associació
d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC) i l’Associa-
ció Espanyola de Crítics li-
teraris atorguen a les mi-
llors obres literàries en
llengua catalana publica-
des l’any passat en
aquests dos gèneres. Els
guardons a Margarit i Bai-
xauli suposen un reconei-
xement a dues obres que

MOTACIONS

U
na noia de 18 anys em parla
del seu laptop. Vol dir el
portàtil, esclar, en el terme
anglès que designa un fòtil

susceptible de posar-se damunt (top)
de la falda (lap). Un (ordinador)
portàtil que ella tragina pertot en una
mena de motxilla ventral, fins i tot
quan surt de nit. La parauleta, que en
la seva boca adopta un aire sensual,
em projecta divuit anys enrere. Ai.
L’admirada Maria Àngels Anglada em
truca per dir-me que em fa sortir de
personatge en una novel·la: L’agent
del rei (1991). Em diu que l’argument
requeria un personatge que exercís
de criptògraf i que l’ha batejat amb el
meu nom perquè li agraden els
articles d’enigmística que publico en
aquest mateix suplement (1989-
2007). Afalagat com un Garfield
qualsevol, rebo la novel·la, començo a
llegir-la i m’hi localitzo, en efecte,
desxifrant enigmes amb la meva
computadora. Computadora? Jo
llavors ja faig anar un capgròs de
Macintosh, després d’haver-me iniciat
amb un Amstrad vetust, però en dic
ordinador. No pas computadora, que
és l’opció anglosaxona que només
perviurà abreujada en la C de PC. Ara
em torna a passar el mateix. En dic un
portàtil, en comptes d’un laptop. Però
ho miro al DIEC i encara no hi surt. ❋

BICENTENARI
El Bruc commemora
el Bicentenari de la
Guerra del Francès
Amb motiu de la comme-
moració del Bicentenari
de la Guerra del Francès,
el Bruc acollirà els dies 23,
24 i 25 de maig les jorna-
des d’estudi La Guerra del
Francès als territoris de
parla catalana. Les ponèn-
cies, que aniran a càrrec
d’especialistes en la matè-
ria com ara Josep Fonta-
na, Maties Ramisa, Antoni
Moliner i Jesús Millan, s’es-
tructuren al voltant de tres
àmbits d’estudi: La domi-
nació francesa, La resis-
tència i Les conseqüències
de la guerra. Tots els actes
de les jornades tindran

lloc a la sala d’actes de
l’Ajuntament del Bruc. Cal
inscripció prèvia, i el ter-
mini per inscriure-s’hi fi-
nalitza avui. Consulteu:
www.irmu.org

CICLE
Explicar la modernitat a
través de tres referents
literaris
El cicle Tres llibres que van
conformar la modernitat
es proposa donar una mi-
rada a les arts i al pensa-
ment contemporanis a
partir de l’anàlisi de tres
obres literàries. Es tracta
de L’arxipèlag, de Frie-
drich Hölderlin (dimarts 20
de maig); Carta de Philip
Lord Chandos a Francis
Bacon (a la foto), d’Hugo

von Hofmannsthal (di-
marts 27 de maig), i Quatre
quartets, de T.S. Eliot (di-
marts 3 de juny). Cada un
d’ells serà presentat pels
autors Antoni Clapés, Adan
Kovacsics i D. Sam Abrams,
respectivament. Els actes
tindran lloc a les 8 del ves-
pre a la Sala Modernista
del Casino de Vic.

reflexionen sobre les rela-
cions entre vida i escriptu-
ra. L’acte de presentació
dels títols guanyadors
anirà a càrrec de l’AELC, i
tindrà lloc a les 19.30 h a la
Sala Cotxeres del Palau
Robert de Barcelona.

EXPOSICIÓ
Observar la Mediterrània
a través de la diversitat
de les seves llengües
L’associació Linguamón -
La Casa de les Llengües va

presentar divendres l’ex-
posició La mar de les llen-
gües. Parlar a la Mediter-
rània, que pretén observar
la Mediterrània des d’una
òptica diferent d’aquella a
què estem acostumats, al-
hora que la reivindica com
un espai d’intercanvi. La
mostra, que es pot veure
fins a l’1 de juny en un en-
velat instal·lat a la plaça
Universitat de Barcelona,
anirà acompanyada
d’actes com ara la taula
rodona La situació social
de les llengües emergents
a la Mediterrània, la pre-
sentació del llibre El pluri-
lingüismo en España i l’en-
trevista a Juan Carlos Mo-
reno, autor del llibre El
nacionalismo lingüístico.

“Lo Nou Testament”
de 1832 (i 2)

És la
primera
obra en

prosa
culta del

segle XIX,
una fita en
la recupe-
ració de la

llengua

V
egem algun aspecte lingüístic de la
traducció de Lo Nou Testament de Josep
Melcior Prat publicada a Londres el 1832 i
ara incorporada al Corpus Biblicum

Catalanicum amb gran luxe de comentaris de tota
mena. Com vam dir l’altre dia, en l’aspecte lingüístic
hi han intervingut sobretot Pere Casanellas, un dels
dos directors de la col·lecció, i Albert Rossich. El
primer hi ha fet la minuciosa anotació del text, un
glossari específic (amb Antoni Coll) i un índex
complet de mots, que se suma al que havia fet per al
volum anterior; i el segon hi ha actuat d’assessor
lingüístic de l’actualització del text.

Es tracta de la primera obra en prosa culta del
segle XIX, una fita en el procés de recuperació de la
llengua, encara que Prat no pretenia pas fer
literatura i malgrat que el caràcter semiclandestí de
la traducció (publicada anònima) i el fet que
aparegués “al marge de l’Església catòlica” van
impedir que exercís una acció normativa més
efectiva, ens diu Armand Puig, l’altre director de la
col·lecció. Però qui l’any 1832 volgués emprendre en
català una operació tan difícil com aquesta (d’una
obra de temàtica i llengua allunyades de l’època dels
lectors) no comptava sinó amb un diccionari molt
poc segur de 1803 (Esteve-Bellvitges-Juglà) i una
gramàtica més patriòtica que tècnicament fiable de
1813 (Ballot). La resta depenia de la intuïció i de la
sensibilitat del traductor. Afegim-hi que l’esmentat
diccionari (i molts altres de més tardans) acceptava

la llengua tal com es trobava aleshores, amb una
gran quantitat de castellanismes que es donaven per
integrats al català. Prat és fruit d’aquest ambient i cal
valorar-lo en conseqüència, sobretot si no tenia cap
intenció literària. Els il·lustro el text.

«He parlat, oh Teòfilo, en lo meu primer tractat,
de totes les coses que Jesús començà a fer [...] fins
al dia en què, després d’haver instruït [...] als
apòstols [...], fou rebut en lo alt» (Ac 1,1). Aquí
veiem el complement directe amb a i la
construcció en lo alt, que avui no admetríem.

«Perquè escrit està en lo llibre dels Salms:
“Quédia deserta sa habitació i no hi haja qui habítia
en ella”» (Ac 1,20). Els subjuntius quédia ‘quedi’ i
habítia ‘habiti’, que en aquella època encara
vacil·laven, eren recomanacions de Puigblanch.

«I vingué de repente un ruido del cel, com una
ratxada de vent, que omplí tota la casa a on
estaven ells sentats» (Ac 2,1). A les notes, de
repente es considera un llatinisme (en llatí és
l’adverbi repente). En canvi, ruido i sentats ja han
de ser castellanismes i el primer avui ens xocaria.
Però a la seva vora hi ha el mot ben castís ratxada.

Prat coneix bé la llengua i evita l’abús dels
possessius (tradueix Aperiam os meum per Obriré la
boca) i de les passives (diu No vullau judicar, si no
voleu que us judíquien on el llatí deia ut non
iudicemini, en passiva); i sap trobar el mot precís
contemporani: per a faber dóna menestral i per a
navigare usa la bella frase fer-se a la vela.❋

JOAN SOLÀ

A peu de pàgina❚
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