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El convuls primer 
terç del segle XX 
va ser narrat a la 
premsa catalana 
per una generació 
de periodistes 
que tenien grans 

qualitats professionals i literàries, 
molts dels quals es desdoblaven com 
a novel·listes, poetes, assagistes i po-
lítics. La Guerra Civil va venir a es-
capçar, modificar o adaptar als nous 
temps moltes d’aquelles trajectòri-
es. Fou el cas d’Agustí Calvet (Sant 
Feliu de Guíxols, 1887 - Barcelona, 
1964), a qui sobreviure al franquis-
me va costar-li l’expulsió de la direc-
ció de La Vanguardia i el trasllat a 
Madrid com a responsable de l’edi-
torial Plus Ultra. Dins aquest exili 
interior forçat, el casual contacte 
amb Josep Pla (Palafrugell, 1897 - 
Llofriu, 1981) es va convertir en la 

Solitaris sota una dictadura
palanca cap a una modesta norma-
lització de la seva presència física i li-
terària a Catalunya. 

Per a Josep Pla eren ja lluny 
aquells anys de joventut en què Ga-
ziel se li apareixia com el màxim ex-
ponent d’una generació a combatre 
i també començaven a quedar enre-
re les esperances de càrrecs a la post-
guerra com la direcció de La Van-
guardia. Obsessionat en la pròpia 
obra i en la preservació d’una cultu-
ra i una llengua, Agustí Calvet és ara 
vist com un peó útil sigui com a ali-
at editorial a Madrid, sigui com a au-
tor català a recuperar via l’editor Jo-
sep Maria Cruzet, sigui com a baula 
sociocultural, sigui com a contertu-
lià culte d’un món ja desaparegut. 

Una mirada clau a ‘La Vanguardia’ 
Aquesta visió utilitària del vincle 
mutu de Pla s’evidencia en la cor-

fer-ne un dels seus homenots. La de-
tallada resposta, inclosa en uns 
apèndixs que juntament amb el prò-
leg són el més interessant del volum, 
servirà tant de base per al futur text 

de Pla com per a la Història de 
La Vanguardia del mateix 

Gaziel, recuperada en 
català recentment per 

L’Altra. I és que per a 
ambdós solitaris 
–“Vós en la vostra 
fecunda soledat del 
Mas Pla, jo en aquest 

silenci i aquest de-
sert de Madrid”–, 

l’històric diari va jugar 
un paper bàsic personal i 

nacional. Estimat amic ho 
exemplifica i, al mateix temps, suma 
una nova peça al fonamental projec-
te de recerca i recuperació encapça-
lat des de la Càtedra Josep Pla.!
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respondència (parcial) editada pel 
gazielista Manuel Llanas. El ganxó 
és molt més constant, extens i ex-
pansiu en les seves cartes. Sovint 
cerca l’aprovació del seu destinata-
ri, quan no directament la 
complicitat, tot situant-se 
mútuament dins aques-
ta “colla raríssima 
dels catalans actuals 
que estimen per da-
munt de tot la veri-
tat”. En canvi, l’au-
tor d’El quadern gris 
(1966) es limita so-
vint als mínims co-
municatius i només 
trenca aquest laconisme 
quan persegueix un objectiu 
concret. 

Així succeeix arran del qüestio-
nari sobre els Godó i el seu diari que 
remet a Calvet, amb la intenció de 

Ingeborg Bach-
mann (1926-
1973) és una es-
criptora en llen-
gua alemanya 
que conrea la po-
esia, la novel·la, 

el relat, l’assaig i el teatre radiofò-
nic. Per primera vegada es presen-
ta la seva Poesía completa, en edi-
ció bilingüe alemany-castellà. Es 
tracta d’un esdeveniment literari: 
la crítica sempre l’ha col·locat al 
nivell dels grans autors com Go-
ethe, Holderlin i Rilke. Quan l’any 
1953 va debutar amb El tiempo 
aplazado, va tenir una rebuda molt 
important malgrat la seva joventut 
i el fet de ser una desconeguda. Poc 
després va publicar Invocación a la 
Osa Mayor (1956) i ja es pot par-
lar d’una poeta amb una gran for-

A la vora del volcà: 
Ingeborg Bachmann

ça expressiva, que no defuig la pro-
blemàtica històrica que ha viscut 
(el nazisme, la cultura patriarcal) 
i que es caracteritza, sempre se-
gons la crítica més rigorosa, per 
una gran audàcia metafòrica. Con-
rea les formes clàssiques i practi-
ca la rima però, més endavant, 
també el vers lliure. Aquesta edi-
ció presenta uns cent poemes, es-
crits del 1948 al 1967. Són els dos 
llibres esmentats i uns poemes que 
l’autora va pensar que es podrien 
publicar (aquí se segueix la prime-
ra edició de les obres completes 
del 1978). 

En general es tracta d’una poe-
sia de “pensament”, de reflexió, 
sobre la problemàtica moral i que 
pretén una certa transcendència: 
“Lo que es verdad no echa arena en 
tus ojos, / por la verdad sueño y 
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que hom pugui pensar que la  po-
eta, tal vegada, “vol escriure algu-
na cosa que serà oblidada per sem-
pre”, no és pas així. I en el moment 
de fixar la recepció, la importància 
de l’obra en el concert comunita-
ri i cultural és quan arribem a un 
punt bàsic d’aquesta Poesía com-
pleta: la traducció. 

Treball d’orfebreria 
Deia Theodor W. Adorno a Notes 
de literatura que en no poder lle-
gir una poesia en llengua original, 
el mecanisme d’adaptació (la tra-
ducció) fa del tot impossible com-
prendre-la adequadament. L’es-
tudiós Stephen Reckert ens diu a 
Más allá de las neblinas de noviem-
bre que “qualsevol poema autèn-
tic és pràcticament intraduïble”. 
De l’autenticitat de la Bachmann 
en donen testimoni els seus ver-
sos: “¡Vosotras, palabras, adelan-
te, seguidme! / Y aunque ya nos ha-
yamos ido lejos, / demasiado lejos, 
seguimos todavía / más, hacia nin-
gún final vamos” (Vosotras pala-
bras). Finalment, Goethe –que era 
un gran traductor i coneixia mol-
tes llengües–, referint-se a la im-
portància de la pròpia llengua i de 
la seva traducció a d’altres, deia: 
“Aquell qui no coneix llengües es-
trangeres no coneix pas res de la 
seva pròpia”. Cecilia Dreymüller 
ha fet cas al gran autor i ha desple-
gat un treball d’orfebreria a l’inre-
vés: de la llengua materna a la 
llengua estrangera. El resultat en 
aquest cas de poesia lírica és, a 
més, de la “fidelitat semàntica” de 
la qual parla la traductora, com di-
rien a Roma –ciutat on visqué i 
morí la poeta–, un lavoro ben 
fatto. Un prefaci entenedor i sen-
zill introdueix l’obra poètica de la 
Bachmann. 

Qui pensi que la poesia, a part 
de comunicar, el que fa és expres-
sar i de vegades revelar –de retruc, 
però, és un acte de comunicació– 
trobarà en la poesia de la poeta 
austríaca una pila de versos per a 
la reflexió: “La tierra quiere un sal-
voconducto al universo, / cada día 
desde la noche, / para que ama-
nezcan mil y una mañanas / en la 
joven gracia de la antigua hermo-
sura” (Salvoconducto).!

muerte te piden perdón, / lo que es 
verdad mueve la losa de tu tumba, 
/ en lo más profundo, aconsejado 
por tus penas. / …” (Lo que es ver-
dad). Poesia que té una certa es-
tructura en comú –relativament– 
amb l’obra d’altres grans autors: la 
que cerca i postula l’exigència de 
l’absolut. Aquesta necessitat tam-
bé la tenia el poeta Paul Celan, 
amb qui Bachmann va mantenir 
una important i accidentada rela-
ció. Per a Celan, la poesia era “una 
manera de tornar a respirar: una 
proclamació des de dins, de la ma-
teixa mortalitat, del que és etern”. 
Llavor, d’aquest sentit d’eternitat 
i alhora de transcendència, que 
ens recorda el que deia el místic i 
teòsof Jakob Böhme quan afirma-
va que “el cel i l’infern es manifes-
ten a l’interior de la nostra àni-
ma”. Els dos grans principis con-
centrats en nosaltres mateixos. El 
Bé i el Mal, l’Amor i l’Odi –de remi-
niscència del filòsof i metge Em-
pèdocles, el dels quatre elements–
, el llenguatge i l’estructura simbò-
lica del llenguatge són les colum-
nes damunt les quals Bachmann 
basteix el seu món poètic. Malgrat 
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