
Siskin o un estudi especulatiu sobre la possibilitat d’un llenguatge de

les plantes1 

Anna Dot

Nota introductòria

Algunes investigadores en traducció utilitzem l’acadèmia com a pretext per vehicular un problema

personal amb una mena de fets: les separacions. El llenguatge científic és una disfressa de

novel·les d’amor. Després d’aquesta revelació que em pot costar el lloc de treball, si us plau,

permeteu-me un primer comentari a tall d’anècdota per introduir aquesta investigació acadèmica

sobre la traducció de les plantes, i disculpeu-me per la possible poca pertinència d’aquestes

paraules en un entorn de formalitat i distanciament com el que ens trobem.

No puc evitar confessar que, com tota investigació, la que he vingut a presentar també sorgeix

d’una història personal. De fet, sorgeix d’una mala relació amb les plantes d’interior, que va

acabar denotant la imminent separació d’un matrimoni. Casats com semblava que estàvem,

compràvem plantes i se’ns morien, no pas per falta d’aigua o de llum, sinó per abandonament. El

mateix va passar amb la relació. 

Ara recordo que, mentre les plantes se’ns morien, ell sempre havia volgut tenir un llebrer espanyol

i jo m’havia estat preocupant pels dos lluers que des de feia anys intentaven construir un niu sobre

els cables elèctrics del nostre carrer i no ho aconseguien. Alguna vegada havia pensat que els

podríem adoptar i donar-los una casa, o una gàbia... diga-n’hi com vulguis.

1 Aquest article de ciència-ficció es va escriure com a resposta a l’encàrrec de realització d’una acció sobre la figura 
d’Olga Sacharoff que Eduard Escoffet va fer a Anna Dot a finals del 2017. Es va presentar públicament a la sala 
d’actes del Museu Picasso de Barcelona el dia 11 de gener de 2018, a la sessió d’accions Constel·lació Cravan: 
Mina Loy, Olga Sacharoff, Otho Lloyd, Francis Picabia, organitzada per Escoffet i en la qual també van participar 
Laia Estruch, Laura Llaneli, Clàudia Pagès i Maria Sevilla. 
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En un recent viatge a Tallinn, Estònia, entro a una llibreria de vell i un llibre escrit en rus em

troba: 
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Val 3€. No entenc el rus però té imatges boniques de plantes d’interior com les que s’havien mort a

casa nostra.
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Ara vivim separats i jo m’estic fent la meva, de casa. Penso que l’ompliré de les plantes d’interior

més fràgils que existeixen, aquelles que puguin morir amb més facilitat, i així aprendré a tenir-ne

cura perquè em demanaran atenció. A més, el llibre no només explica les característiques de cada

tipus de planta, sinó que també proporciona bones idees sobre com col·locar-les a casa.
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Al final, vaig tornar de Tallinn amb el llibre. El primer dia al laboratori on treballo vaig començar

un petit experiment que va consistir en els següents passos: iniciar l’aplicació de Google Translate

que tinc instal·lada al mòbil, configurar els llenguatges perquè la traducció es porti a terme del rus

a l’anglès, seleccionar l’entrada de dades a través de la càmera i enfocar les pàgines del llibre.

Primers resultats cubistes de la traducció automàtica de plantes del rus a

l’anglès

Contextualització

L’any 1916 Olga Sacharoff va arribar amb Otho Lloyd, la seva parella, a Barcelona. Es diu que

sempre havien viscut força separats però la separació important va venir el 1929. També es diu que

això va provocar els 5 anys de depressió i silenci de Sacharoff, com si no pogués ser que, potser,

l’artista només hagués sentit unes ganes enormes de callar i desaparèixer de la vida en societat. Qui

sap? De la gent, sobretot a partir del moment en què ens morim, se’n diuen moltes coses i

d’aquelles dones que van ser les esposes de, les mares de, les germanes de, les veïnes de, les

amigues de, les amants de, les muses de, les convidades de, les alumnes de… encara se’n diu més.

Però com afirma la cançó2, l’Olga era l’artista. I sobre això també se’n diuen coses. Nascuda a

Geòrgia, es diu que va ser la introductora del cubisme a Barcelona. Suposo que d’aquí ve que la

ciutat li dediqués un parc públic, amagat pels voltants de l’Avinguda Diagonal, en el qual hi ha unes

escultures: cubs blancs.

És possible una aproximació cubista que no tracti sobre la falsedat de les coses? Alguna cosa així es

va preguntar, quan parlava d’altres coses, Lars Bang Larsen3. A partir d’aquí, en el nostre estudi,

l’adjectiu “cubista” servirà per referir-nos a tot allò que sorgeixi d’una reflexió sobre la falsedat de

les coses.

2 LAS ODIO (2017). Indiespañol. Enllaç: https://www.youtube.com/watch?
v=Bja0oCIKt4o&list=RDBja0oCIKt4o&t=5

3 Bang Larsen, Lars (2013). “The Society Without Qualities”. E-flux Journal #47, Setembre 2013. Enllaç: 
http://www.e-flux.com/journal/47/60058/the-society-without-qualities/ 
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Sacharoff, Olga (1920). Matrimoni.

A l’exposició Arthur Cravan. Maintenant?, que el Museu Picasso dedica a la figura d’Arthur

Cravan hi trobem dues obres de la pintora cubista: un retrat de Cravan amb un gat siamès ajagut a

les cuixes que data del 1913, i l’obra “Matrimoni”, de l’any 1920. En aquesta última s’hi representa

una parella, podrien ser uns nuvis. Ella vesteix de blanc, té les mans creuades i amb la dreta aguanta

un ram de flors violetes i roses que parlen d’ella. 
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Ell fuma un puro i vesteix un esmòquing. Reposa el morro sobre una de les seves cames un gos.

Podria ser un caçador. Darrere d’ella hi ha una gàbia amb dos ocells de color groc i gris. També hi

ha dues plantes d’interior. 

Ah, agulles, què ens voleu dir?
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Els éssers no-humans

El gat, els ocells engabiats, el gos, les plantes. Alguns historiadors han afirmat que la influència de

Henri Rousseau i la seva representació pictòrica d’animals i plantes és notable en el treball de

Sacharoff. Si és així, vull pensar que la presència d’aquests elements als quadres que hem

mencionat no és gratuïta, sinó simbòlica.

Desconec el món de la botànica però en les últimes setmanes m’he trobat treballant amb un

algoritme de traducció automàtica que accidentalment ha identificat certes manifestacions de

naturalesa lingüística en les plantes que il·lustren un manual rus sobre les característiques i la cura

de les plantes d’interior. Per raons polítiques originades en els anys de la Guerra Freda, els

mecanismes de traducció automàtica capaços d’oferir traduccions de més qualitat són aquells que

operen amb la traducció del rus a l’anglès. Per aquest motiu el meu equip d’investigació ha estat

treballant amb aquestes dues llengües. 
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Sembla que les mostres vegetals d’origen rus amb les que comptem al nostre experiment tenen la

voluntat d’expressar-se. Timothy Morton explica que alguns filòsofs, com Arthur Schopenhauer,

van afirmar que les plantes no tenen la voluntat de ser com són, sinó que tenen la forma que tenen i

es comporten com ho fan com a conseqüència del medi en què habiten. 4 Morton es basa en Jacques

Lacan per respondre que, de fet, no sabem si les plantes volen o no tenir la forma que tenen. I això,

segons Morton, vol dir que les plantes podrien mentir. Al meu equip d’investigació regna

l’optimisme i la bona fe i pensem que, de la mateixa manera que podrien mentir, també podrien dir

la veritat en el temps de la post-veritat.

Per exemple, preocupada pel significat dels dos ocells engabiats que apareixen al quadre

“Matrimoni” de Sacharoff, em va semblar pertinent que en la presentació d’avui m’acompanyessin

els dos canaris de la tieta àvia d’una companya del laboratori. Així els donaríem l’oportunitat

d’expressar-se. El cas és que els ocells del quadre de Sacharoff no eren canaris. Segons aquesta

planta, eren lluers, o “siskin”, en anglès.

4 Morton, Timothy (2013). “What Vegetables Are Saying About Themselves”. Al simposi The Secret Life of Plants, 
Princeton University, 3 de maig de 2013. Enllaç: 
https://archive.org/details/WhatVegetablesAreSayingAboutThemselves
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Els lluers són uns ocells grocs i grisos que només passen per la península Ibèrica per hivernar.

Popularment també se’ls ha anomenat: lluonet, gavatxet, llogueret, joqueret, liberal, lloveret, lluidet,

niueret, llaniset, nic, niquet, nyic, nyiquet, tiro, tiroret, franceset, mentiró, o mentironet.

Resultats

Donades aquestes condicions i amb aquestes reflexions en ment, hem parat atenció especialment als

dos tipus de plantes d’interior que apareixen al quadre “Matrimoni”, de Sacharoff. Hem dedicat

grans esforços per millorar l’algoritme que les interpreta i hem obtingut el següent missatge:

AGULLES LLIGA I CAP AL NIL I NIL MM NEN D’ELLA LOS ANGELES CAP AL NIL

CAP AL NIL  LLIGUES ERIÇÓ LA LLIGA DELS SALZES FIL SUD PEUS

AH I ELLA 

Ara per ara, aquest missatge ens resulta indesxifrable.

Agraïments

Eduard Escoffet, Anna Guarro, Eva Marichalar Freixa, Jaume Coll i Mariné.
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