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‘L’eclipsi’, de Georges Perec:  
tota una novel·la sense la lletra ‘a’

història del lipograma”, text on 
manca una lletra. “Més enllà dels 
avatars argumentals [de la novel·la], 
que també inclouen desaparicions, 
la veritable desaparició de la no-
vel·la és la de la lletra més difícil de 
negligir en francès: la e. Perec, des-
cendent d’hebreus morts durant el 
nazisme, eleva el lipograma a la ca-
tegoria de correlat tot expulsant la e 
de les més de tres-centes planes ple-
nes de lletres de La disparition”. 

Una “estructura d’estat literària” 
Adrià Pujol (Begur, 1974) no hauria 
traduït la novel·la de Perec si, en pri-
mer lloc, no hagués après francès a 
l’escola, però tampoc hi hauria arri-
bat si, “després del tràfic de rareses 
de l’adolescència, música i llibres es-
tranys, entre els quals hi havia títols 
de Perec”, no s’hagués retrobat amb 
l’autor francès estudiant antropolo-
gia. Va ser gràcies “a l’entusiasme 
que desbordava Manuel Delgado”, 
que Pujol el va continuar llegint, 
descobrint-hi nous matisos.  

“La primera característica que 
em va interessar dels oulipians va 
ser l’element infantil i lúdic dels 
jocs de llenguatge –diu Pujol–. Més 
tard, quan ja corria per casa l’edició 
castellana de La disparition [El se-
cuestro, 1997], em van cridar l’aten-
ció dos elements recurrents en to-
ta l’obra de Perec, que són el pati-
ment i l’absència”. 

Fa sis anys Adrià Pujol va comen-
çar a traduir la novel·la, que ara pu-
blica L’Avenç amb el títol de L’eclip-
si. En la seva versió, en comptes de 
la e desapareix la lletra a. “M’hi vaig 
posar perquè em va semblar que ca-
lia que hi fos en català, que era una 
estructura d’estat imprescindible 
–assegura–. No tenia editor, però 
m’hi podia posar a les nits, i de ganes 
no me’n faltaven”. De les onze tra-
duccions disponibles, només la ca-
talana ha estat feta per un escriptor. 
I es nota: la fluïdesa, musicalitat i 
força són remarcables. “Els passat-
ges hiperfeixucs, perquè també n’hi 
ha algun, ho són una mica menys 
que en la versió original”, promet 
Pujol, que rumia ara si traduir Les 
revenentes (1972), escrita utilitzant 
només paraules amb la lletra e.e

L’autor de la primera versió catalana, publicada a L’Avenç, és Adrià Pujol
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“Aquest llibre em sembla, com a gai-
rebé tothom que l’ha llegit, una obra 
de culte, un fetitxe, una cosa estra-
nya que tendeix a meravellar”, diu 
Adrià Pujol, que va néixer cinc anys 
després que Georges Perec (1936-
1982) publiqués La disparition l’any 
1969, el llibre que ara publica en ca-
talà L’Avenç amb el títol de L’eclip-
si. L’autor francès només tenia 33 
anys, però ja havia publicat tres ar-
tefactes narratius d’una singularitat 
remarcable, tot i que aquesta no si-
gui la seva única virtut.  

En la dècada dels 60, Perec treba-
llava a l’arxiu del departament de 
neurofisiologia del Centre Nacional 
per a la Investigació Científica de 
França, i paral·lelament es reunia 
amb els membres del grup Oulipo 
(Ouvroir de Littérature Potenti-
elle), que havien fundat Raymond 
Queneau i François Le Lionnais el 
1960 i que buscava, entre altres ob-
jectius, crear peces literàries a par-
tir de posar-se traves i constricci-
ons. “Era una manera com una altra 
de forçar la imaginació i fabricar 
mons nous”, recorda Pujol abans de 
mencionar un oulipià il·lustre avant 
la lettre, Raymond Roussel, que 
compta amb una traducció ex-
cel·lent al català de Noves impressi-
ons d’Àfrica –publicada a LaBreu– a 
càrrec de Jordi Vintró: “Roussel 
imaginava un començament i un fi-
nal homofònics, i entremig havia 
d’omplir el forat entre un i altre ex-
trem amb un text de tres-centes pà-
gines”. 

A Verbàlia 2.0. (Empúries, 2010), 
Màrius Serra recorda que La dispa-
rition és “la fita més important en la 
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Posar al dia el llegat de Perec
L’Avenç és l’única editorial que 
publica en català que ha apostat 
recentment per Georges Perec. 
Primer va arribar Ellis island 
(2008) i tres anys després W o el 
record d’infantesa –havien apare-
gut en francès el 1980 i el 1975, 
respectivament–. L’eclipsi és una 
de les novel·les emblemàtiques de 
l’autor. Arrenca amb el llarg deliri 
de Toni Vokl: quan desapareix el 
seu millor amic, Eimeric Conson-
te, decideix trobar-lo costi el que 
costi, acompanyat d’una singular 
tropa. Impedimenta acaba de llan-

çar en castellà 
una altra fita  
en la producció 
de Perec, Me 
acuerdo (1978). 
Totes les fra-
ses del llibre 
comencen amb les 
dues paraules del 
títol, i així, a més 
de retratar el jo de 
l’autor també s’en-
dinsa en elements 
icònics de la seva 
època.

 

La ingènua Florentina i el seu cor de gallines, vull dir veïnes
TEATRE

plica la trista història de l’amis-
tançada Florentina, que tarda-
rà vint-i-cinc anys a desco-
brir que el seu amor Ho-
mer és un pocavergonya i 
finalment reaccionarà, 
en un final gairebé feliç. 

La comèdia admet di-
ferents tractaments. 
Mario Gas, que la va es-
trenar el 1993 amb una 
gran Rosa Novell, la va lle-
gir des del pes de l’agredol-
ça quotidianitat i amb enor-
me delicadesa. Sergi Belbel as-
sumeix el repte de la Sala Gran del 
Teatre Nacional de manera molt di-
ferent. Belbel aposta per l’humor, 
prescindint de subtileses i desta-

Crítica

‘La senyora Florentina i el seu amor 
Homer’ TEATRE NACIONAL 222 DE FEBRER 

L’
obra de Mercè Rodore-
da seria una clàssica co-
mèdia burgesa de prin-
cipis del XX sobre les 
relacions sentimentals 

entre homes i dones si no fos perquè 
exhibeix una melangiosa reivindica-
ció de la dona i de la importància de 
la seva llibertat en un món dominat 
pels desitjos i voluntats del mascle. 
És una comèdia sense acció que ex-
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cant la caricatura de les senyores 
veïnes. I el que queda és una co-

mèdia intranscendent, diverti-
da i ambientada en una pèr-

gola infestada de gladiols, 
seguint les acotacions de la 
primera versió no publica-
da, en comptes dels lliris de 
l’original. Una estètica i 
una atmosfera dignes del 

castell de Moulinsart (de 
Les aventures de Tintín) que 

dilueix gairebé qualsevol bes-
llum de tristor. Una funció que 

no estic gens segur que li escaigui 
al Teatre Nacional, i potser l’imagi-
no més lluint al Teatre Condal o al 
Borràs. Teresa Urroz, Margarida 
Minguillón i Carme Callol donen vi-

da a un trio de gallinàcies amb les fe-
rides ja curades i moltes ganes de fes-
ta. Estiren tot el que poden les acti-
tuds i accentuen les rèpliques bus-
cant el riure. Estan estupendes. En 
una altra tessitura treballa Mercè 
Sampietro, que ha copsat perfecta-
ment el caràcter bondadós, força in-
genu, de la Florentina, a la qual apor-
ta una tendresa maternal entranya-
ble. En les seves expressions i mira-
des, i en tot el que fa, hi ha una 
sinceritat sense edulcorants. Li do-
na la rèplica la jove actriu merlinia-
na Elisabet Casanovas (la criada Ze-
rafina), una mena de ventafocs desca-
rada que no desaprofita ni una sola 
rèplica, ni tan sols un silenci, per 
col·locar-hi un gag.e
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