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1. Plagis i transtextualitats

Un plagi no sempre és un plagi

Un plagi no sempre és un plagi. De vegades la repe-
tició imitativa rep el veredicte sever del plagi (el més 
judicialitzable i ignominiós dels crims literaris), però 
també pot ser entesa com un tribut, una reescriptu-
ra, una represa o una apropiació transformativa (ac-
ceptable, fins i tot lloable). Que la balança es decanti 
cap a una banda o l’altra no depèn del grau de calc  
o de semblança, sinó bàsicament de quan i com ens 
ho hem mirat els que ho hem llegit. Josep Palàcios va  
escriure l’any 2009, enmig d’un poema de més de 
tres mil versos, que un plagi ho és segons el carrer  
on es faci. El veredicte del plagi depèn de les nor-
mes, de les convencions, dels criteris que cada Re-
pública de les Lletres ha posat en circulació, en un 
moment o altre. 
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Hi ha llibres que algun dia van ser denunciats i 
menyspreats com a fraus mercenàriament plagiaris 
que, si ara es publiquessin, no ho serien. I a l’inrevés, 
també hi ha llibres que en el seu temps es van publi-
car i llegir sense cap mena d’objecció plagiària que, 
en canvi, ara farien moure amunt i avall advocats i 
denúncies mediàtiques. 

La noció del plagi com a crim literari és confusa, 
canviant i fins i tot tramposa. Tendeix a barrejar-se 
amb la falsificació, la suplantació de l’autoria o 
l’apropiació indeguda: fenòmens que en principi no 
tenen res a veure amb el grau de semblança o de 
connexió entre dues obres. 

Quan parlem del plagi censurable i criminal i 
quan parlem d’una infracció dels drets d’autor, no 
sempre parlem del mateix. De vegades hi ha les  
dues coses, però no sempre. 

Per comprendre la complexitat jurídica d’aquest 
problema és especialment útil el llibre de Richard  
A. Posner, The little book of plagiarism (‘El petit lli- 
  bre del plagi’). La pirateria i la vulneració de la pro -
pietat intel·lectual dels drets d’autor produeixen un 
dany econòmic quantificable, i es poden perseguir  
judicialment amb normes força ben definides. Des-
carregar-se llibres o articles piratejats és un crim lite-
rari incontrovertible, però no té res a veure amb el  
plagi. 

De vegades el perjudicat no és tant l’autor com el 
beneficiari dels drets de l’autor: el mitjà de comuni-
cació, l’editorial, l’agent, la plataforma… En el cas 
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del plagi literari, si es produeix un perju dici, afecta 
principalment els drets morals. 

El plagi literari judicialitzable és una forma de 
frau, que abusa de la confiança del lector quan li fa 
creure que és de collita pròpia allò que algú altre  
ha escrit, o allò que depèn massa del que algú altre ha 
escrit. Quan ens ho mirem per aquesta banda tre-
pitgem el territori ja d’entrada minat, subjectiu i  
ambigu dels judicis d’intencions: hi haurà engany 
plagiari quan es vulgui enganyar, i en canvi no n’hi 
haurà si el que es vol és crear per la banda trans-
textual.

El càstig més habitual en cas de frau plagiari no 
té tant a veure amb la llei com amb la vergonya. De 
vegades s’arriba al judici i la indemnització, però so-
vint l’escàndol de queixa i de denúncia es queda en 
una foguerada mediàtica, que condueix a una humi-
liació social més o menys passatgera. Cal dir, també, 
que fins i tot aquells que, més enllà de l’escàndol me  -
diàtic, han estat condemnats judicialment per plagi, a 
la llarga aconsegueixen que el cas mig s’oblidi.

Segons la lògica de la propietat literària, els es-
crits plagiats poden arribar a convertir-se en compe-
tidors de l’obra original en el mercat, ja sigui perquè 
se n’associa la marca o perquè posen en perill part de 
la recompensa econòmica que se n’esperava. Però hi 
ha altres maneres de mirar-s’ho. Quan un improvi sa-
dor va ser acusat de plagiar l’estil del saxofonista 
Charlie Parker, el trompetista Dizzy Gillespie el va 
defensar amb aquestes paraules: «No pots robar un 
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regal. Bird va donar la seva música al món, i si la 
pots sentir la pots tenir».1

El crim no és en el «plagi» de la represa, la deri  - 
va, la imitació o el calc, sinó en una constel·lació 
d’accions paral·leles que s’hi confonen si ens ho mi-
rem distrets i de lluny (la descàrrega il·legal, el roba-
tori parasitari de dades i informacions, la suplanta-
ció de la identitat en l’autoria d’un text). No és 
possible robar la dimensió artística de l’art quan  
és art: no és possible robar un regal que ja d’entrada 
t’ha estat ofert gratuïtament. Evidentment, l’escrip-
tor ha d’obtenir un guany i ha de cobrar pel seu 
temps i el seu talent, però el preu que obté no té res 
a veure, ni entra en conflicte, amb si un altre creador 
el cita, o bé estrafà i capgira el sentit del que ha fet, 
o si fins i tot estira alguns fils que hi havia per allà.

1 Si no s’indica el contrari a la bibliografia, la traducció és 
nostra.


