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“Els meus ver-
sos són el meu
diari íntim”,
afirmava la po-
eta russa Mari-
na Tsvetàieva
(1892-1941).

Doncs quina vida, perquè els ver-
sos tallen l’alè: exiliada a Europa,
a la dècada dels 30 va malviure als
afores de París i va escriure uns
quants relats, tres dels quals po-
dem llegir per primera vegada en
català en traducció, intuïm que
dificilíssima però reeixida, de
Miquel Cabal. Són uns relats mig
fantàstics i molt lírics que evo-
quen la infantesa de l’escriptora.
“La infantesa, el lloc on tot va
quedar així i allí”, li explicava
Tsvetàieva en una carta a Borís
Pasternak. ¿Tot va quedar fixat i
programat, o oblidat i deixat de la
mà de Déu? En qualsevol cas, és
possible que, enmig de la misè-
ria en què vivia, amb dos fills pe-
tits i gairebé sense un ral, quan es
llevava a trenc d’alba per escriu-
re mentre els altres dormien,
pouar en el pensament màgic in-
fantil li servís per trobar forces
per poder tirar endavant. Hem
dit que eren proses, però són les
proses d’una poeta, i ja se sap que
les poetes saben com enfilar-se a
la galleda que les durà fins al fons
del pou.

Si volen baixar amb ella, conei-
xeran els seus orígens: una nena
que s’estima els amics Serioja i
Nadia com si fossin la seva vida i,
quan els dos germanets van mo-
rir de tuberculosi, va patir la pri-
mera gran pèrdua de la seva vi-
da. A qui coneixeran, també, és a
la mare de la nena, omnipresent i
omnipotent. A La mare i la músi-
ca, el segon relat, un prodigi de
llenguatge, vol que la seva filla si-
gui música, i la martiritza a cops
de metrònom, però la filla ja sap
que serà poeta, i només sap veu-
re en el teclat del piano la imat-
ge d’una ala d’àliga estesa. Si vo-
len aprendre a fer metàfores, lle-
geixin aquest relat, sisplau. Però
amb qui es voldran quedar és
amb la nena del primer conte, la
que veu el diable a tot arreu i no
s’espanta, s’adreça a ell i li diu:
“On hi ha molta gent, no hi ets. Si
se t’ha de buscar, ha de ser per les
cel·les solitàries de la Revolta i
per les golfes de la Poesia Lírica”.
Com era, allò? ¿Són mals temps
per a la lírica, o per a la revolta?
Són bons temps per a totes dues
coses, segons la poeta Marina
Tsvetàieva.✒

La vida acadèmi-
ca dóna penes i
alegries, sigui a
costa de fer la viu-
viu o de fer d’es-
carràs, depèn del
cas i de la sort, pe-

rò, tot comptat i debatut, si fructi-
fica finalment en un llibre com
aquest, el resultat justifica plena-
ment l’aspror de l’experiència. No
sé si és perquè és l’Any del Drac Ne-
gre d’Aigua, o bé és que, com fruita
que ha madurat, Manel Ollé ha arri-
bat al punt dolç d’aquesta saviesa
necessària que permet de donar a la
llum un llibre com aquest.

Pedra i pinzell és un llibre que fe-
ia molta falta al lector català de poe-
sia, que ara pot tastar amb més con-

La lluna
tremola a l’aigua

fiança que mai un petit mos d’aques-
ta mel excelsa que és la poesia xine-
sa clàssica, en bella i pràctica edició,
que pot enfonyar-se a la butxaca de
l’abric per anar a córrer món. ¿Cal
evocar com ens havia fet gaudir la
Lluna i llanterna de Josep Carner, el
Com un núvol lleuger de Marià Ma-
nent o les seves versions posteriors
de Wang Wei, amb l’ajuda de Dolors
Folch, que també donà un cop de mà
a Joan Ferraté per a les seves poesi-
es de Du Fu? Totes elles recreacions
molt respectables, mal que fossin in-
termediades, per les versions angle-
ses d’Arthur Waley, o bé a cop de dic-
cionari.Peròaquítenimlasensació–i
és ben bé no més que una sensació de
common reader, no pas d’un expert–
que estem davant d’un intent seriós

de traslladar aquesta poesia tan sub-
til com llunyana a un grau màxim de
significació i connotació. No hi aju-
da pas poc el fet que Manel Ollé sigui
ell mateix poeta i, doncs, per aques-
ta raó, una persona que ha conviscut
cos a cos amb el llenguatge i que deu
havermeditatllargamentsobrelapa-
raulapoèticaisobrelacomplexitatde
traduir poesia tan extrema en tants
sentits. Evidentment, del procés tra-
ductiuhomnoméséscapaçdejutjar-
ne el resultat, que és d’una bellesa i
precisió i d’un poder d’evocació es-
borronadors, però, justament, per
mor d’aquest resultat, i de la lectura
del pròleg, s’arriba a la conclusió que
estem davant d’una obra que frega
l’excel·lència, si no és que la toca del
tot. I és que els mots que llegim a la
contraportada són justos: “Per pri-
mercopencatalà,lesveusméssingu-
larsdelapoesiaxinesaclàssicaenuna
traducciódirectadel’originalienedi-
ció bilingüe”.

El pròleg és una meravella de sín-
tesi. En vuit pàgines es diu tot el que
cal, explicant amb exactitud i intel·li-
gènciaquinssónelsproblemescolos-
sals a què s’enfronta el traductor
d’aquesta poesia. I això és el que és
apassionant, que Manel Ollé reïx en
l’empresa que es proposa. Ho resu-
meix a la perfecció, observant la in-
fluència que aquesta poesia ha tingut
en la poesia contemporània, la que
intenta “imaginar la utopia d’una
llengua poètica que escapa a les cons-
triccions de la substància i la forma,
[...]queencarnaunaconcepciórítmi-
ca i dinàmica del món, on les fronte-
res entre subjecte i objecte, entre
nom, verb i adjectiu no són indefu-
gibles, on el llenguatge reflecteix en
la seva pròpia organització estructu-
rallaformalitzaciódeprocessosires-
sonàncies o simpaties.” Tal com diu
una de les màximes autoritats de la
sinologia de tota la Península, Anne-
Hélène Suárez: “Hauria d’abordar la
traducció amb el mateix rigor i la ma-
teixa cura que mereixen la redacció
d’un assaig o d’un estudi; i aquestes
qualitats –rigor i cura– haurien d’im-
plicar una especial intimitat amb el
text, així com una sensibilitat a les se-
vescadències,alasevalògicainterna,
als seus jocs del que és explícit i del
que és implícit, a la seva substància
fonosimbòlica”. Manel Ollé ho ha
aconseguit a bastament.✒

No sé si avui hi ha
o no llibres ne-
cessaris, que
comportin el sen-
tit final d’aquesta
paraula. D’altra
banda, la literatu-

ra compromesa sempre ha anat al
solc dels problemes humans i soci-
als. Sovint, però, aquest tipus d’es-
crits no suporten la llosa del pas del
temps. Llevat de Dickens, que s’an-
ticipava als moviments socials, o un
Txékhov, pioner a advertir del pri-
mordial equilibri entre home i na-
tura. Però aquests són genis de la li-
teratura i la seva meravellosa pa-
raula transcendeix i s’universalitza.
No és el cas d’Ilija Trojanow i Des-
Glaç, ni tampoc és, de cap manera,
la seva lloable intenció. Sempre hi
ha gent seriosa preocupada pel món

La consciència de Zeno Hintermeier
en el qual viuen, s’emparen en el
principi de responsabilitat i van
més enllà de la pròpia vida compro-
metent-se amb el present. ¿No és
aquesta la possibilitat de futur? Que
el canvi climàtic ens matarà a tots
sembla tan pròxim i evident que la
idea de fons, jo diria el crit desespe-
rat, de la narració de Trojanow, es-
devé un clam vibrant d’ironia i sar-
casme, davant els ulls cecs i les ore-
lles sordes d’aquest neoliberalisme
cínic i destructiu que nega el princi-
pi de la vida, perquè només viu el
que aspira a un gradient energètic,
el nostre pecat mortal civilitzador.

Ha arribat l’hora. Són les parau-
les del nostre antiheroi, Zeno Hin-
termeier. Convertit en guia de cre-
uers turístics que viatgen a l’Antàr-
tida, el Zeno és el cap d’expedició i
conferenciant, l’expert que dóna ex-

plicacions a les preguntes que fan
aquests suposats clients amants de
la natura. Que hagi deixat la càtedra
a la universitat no té cap importàn-
cia: s’ha abandonat a la lluita callada
del glaciòleg que veu desaparèixer
els símbols blancs de la pervivència
i l’equilibri. Només l’acció extremis-
ta pot activar la consciència contra
la immobilitat acomodada i escèpti-
ca de la futura extinció.

Un quadern de bitàcora, on resse-
guim la història de Zeno i la seva im-
molació personal. Brillant, per la fal-
ta total de pamfletisme, i per una
prosa punxant que irradia literatu-
ra. És un text breu, dinàmic i lleuger,
amb la força escaient per atrapar el
lector. Llegiu DesGlaç, si confieu en
la força salvadora de la imaginació,
per deslliurar l’essencial i abatre
l’innecessari.✒
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