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Seguim 
parlant  
de la mort

La setmana passada ens vam acostar 
a la visió de la mort a partir de llibres 
que l’examinen des d’una visió, di-
guem-ne, científica: costums, punt 
de vista forense… Fins i tot vam es-
mentar la gairebé ficció científica de 
La muerte de la muerte, de José Luis 
Cordeiro i David Wood (Deusto, 
2018). Hi tractaven seriosament del 
fet d’enfocar l’envelliment com una 
malaltia tractable i, per tant, de for-
ma indirecta, proposar l’“erradica-
ció” de la mort. No vam parlar dels 
llibres que parlen del “ben morir”, 
que són una colla i entre els quals te-
nim el magnífic Per una mort apropi-
ada, de Marc Antoni Broggi (Edici-
ons 62, 2011). Aquesta setmana trac-
tarem el tema des d’un punt de vis-
ta una mica més frívol. ¿Feu servir la 
locució “…abans de morir” quan us 
voleu referir a alguna cosa impres-
cindible, que cal fer? Ens ve a la me-
mòria l’excel·lent 501 llocs que has de 
conèixer abans de morir, de Cèsar 
Barba i Sergi Ramis (Ara, 2008), en 
la línia dels llibres miscel·lanis que 
tant de públic tenen als països anglo-
saxons. Aplicat a la literatura de fic-
ció seria “Llibres que has de llegir 
abans de morir”. Hi ha l’apartat Li-
brotea d’El País, que amb l’excusa de 
fomentar les recomanacions dels 
lectors té una secció titulada 30 li-
bros que has de leer antes de morir. 

Ximpleria 
Tal com ho plantegen, és d’una sim-
plicitat astoradora. A més, tant en un 
cas com en l’altre, ¿per què hi ha 
aquesta necessitat de banalitzar la 
mort? En el cas dels llibres, ¿per què 
trenta només? Quina pressió, per fa-
vor! Ens diuen: “Hay una serie de li-
bros que toda persona debería leer, al-
menos una vez en la vida”. Quina por! 
I si no què? I ens en diuen trenta, en-
tre els quals n’hi ha de clàssics com 
ara Don Quixot i la Divina Comèdia. I, 
si volem, Cien años de soledad, de 
García Márquez. Però i la resta? Ro-
meu i Julieta (Shakespeare), Donetes 
(Louisa May Alcott), Sentit i respon-
sabilitat (Jane Austen) i Nada (Car-
men Laforet), així fins a trenta, més 
que discutibles. “Abans de morir?” 
Sisplau, és el paràmetre menys inte-
ressant. I si ens morim demà? Ja sé 
que és una frase, i fins i tot veig que és 
un bon titular. Però el trobo molt do-
lent. Llegim tant com puguem. I llar-
ga vida a tothom, plena de llibres i del 
que més plaer ens provoqui!!
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La nova col·lecció de 
novel·la negra 

d’Efadós aposta per 
Manuel Quinto, autor 
de Manresa que va des-
tacar sobretot als anys 
80. A Sopar per a ogres, 
l’escriptor combina se-
xe i gastronomia amb 
la voluntat de denunci-
ar una societat en per-
petu estat de descom-
posició.

Sopar  
per a ogres 
MANUEL QUINTO 
Efadós

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

Aquest vers de 
W.H.Auden (“per 
a mi, el tema de 
l’art és el fang hu-
mà”), extret del  
seu famós poema 
Carta a Lord By-

ron, traduït aquí íntegrament, resu-
meix sens dubte allò que trobarem en 
la seva obra. Auden és proteic, i en do-
na compte, com veurem, el pròleg 
magnífic d’Àlex Susanna, en una sín-
tesi esplèndida del que ens cal saber 
sobre l’autor. 

No descobrim res si diem que Edi-
cions de 1984 està fent una tasca im-
pagable a favor de la literatura: edici-
ons de poesia completa d’autors de 
primera magnitud i traduccions gene-
roses de poetes poc accessibles fins 
ara a càrrec de traductors de prime-
ra línia (recordem ràpidament l’Anna 
Akhmàtova de Jaume Creus o el W.B. 
Yeats de J.M. Jaumà). Ha arribat el 
moment, per celebrar amb bombo i 
platerets, de Marcel Riera, que ha 
traslladat el poeta W.H. Auden 
(1907–1973), considerat per alguns el 
més important del segle XX en llen-
gua anglesa, amb molta competència. 
La traducció poètica és una qüestió 
envitricollada que sempre porta cua 
i no acontenta ningú del tot. Segimon 
Serrallonga (de qui sentirem parlar 
més aviat que tard), excel·lent traduc-
tor ell mateix, deia que la traducció de 

El tema de l’art és el fang humà
poesia (si mal no recordo parlava de 
les versions rilkeanes de Joan Vinyo-
li) ha de constituir una mena d’intor-
sió. És a dir, ni una distorsió de l’origi-
nal, ni una contorsió preciosista, si-
nó justament això, una torsió cap en-
dins, on el traductor, convertit, encara 
que no ho sigui, en poeta, és capaç de 
girar aquells mots en la seva llengua 
perquè, d’alguna manera, s’ha imbu-
ït de l’esperit de l’autor que tradueix, 
l’ha interioritzat per anostrar-lo. En 
aquest sentit, l’anostrament d’Auden 
efectuat per Riera és ajustat i seriós. 
La traducció és l’art del guany i de la 
pèrdua, un estira-i-arronsa constant 
entre fer més llis l’original (“domesti-
car-lo”), a risc de banalitzar-lo, o mi-
rar d’acostar la nostra llengua a l’exo-
tisme del forani (“estrangeritzar”), a 
risc de deturpar el propi idioma.  

El traductor és un equilibrista 
El bon traductor deu ser l’equilibris-
ta, aquell que sap posar la balança i ju-
gar a sospesar per aconseguir resul-
tats feliços. Sempre hi haurà qui tro-
barà a faltar més “apropiació”, més 
“transcreació”, però és inevitable: la 
subjectivitat regna en el terreny dels 
assoliments artístics, i criticar és fà-
cil. Si a algú no li agrada, que s’hi po-
si, a veure què surt. Sovint hi ha aquell 
lector que en té prou amb una traduc-
ció més o menys literal, “fidel” (què 
vol dir fidelitat en traducció?), que li 

acompanyi la lectura que ell sap fer 
amb més o menys traça de l’origi-
nal. D’altres cerquen en la versió 
una “intorsió” total. Ja se sap, mai 
no plou a gust de tothom.  

La gràcia de l’antologia és que 
inclou poemes (alguns ja traduïts 
anteriorment al català) que són 
memorables, com Musée des 
Beaux Arts, In Memory of W.B. Ye-
ats o Stop all the clocks (de les Twel-
ve Songs), que va fer-se famós per-
què sortia a la pel·lícula Quatre bo-
des i un funeral, de Mike Newell. 
Si ens fixem en aquest darrer po-
ema, per exemple, veurem la me-
na d’operació a la qual Riera sot-
met l’original, inventant noves ri-
mes per mantenir l’efecte. Els dos 
darrers versos diuen: “Pour away 
the ocean and sweep up the wood; / 
For nothing now can ever come to 
any good”. I el traductor fa “escom-
breu els boscos i buideu els oceans 
/ perquè ja res no tornarà a ser com 
abans”, invertint els sintagmes del 
primer vers per aconseguir tenir 
els “oceans” a final de vers, i acabar 
el poema amb una diana, que és 
convertir el literal anglès “res ja no 
pot ser bo” en un modisme català, 
“res no tornarà a ser com abans”, 
i quadrar la rima. De troballes com 
aquesta n’hi ha moltes, en el llibre, 
i això sol ja el justificaria. Felici-
tats.!
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En aquest assaig 
breu i revelador, el 

filòsof britànic Julian 
Baggini analitza quins 
són els deu tipus de ve-
ritat més habituals i es-
tudia quines són les 
aplicacions i els límits 
de cadascuna. Hi ha les 
veritats esotèriques, 
les creatives, les relati-
ves, les morals i les em-
píriques. 

Breve  
historia... 
JULIAN BAGGINI 
Ático de los Libros

ASSAIG

La Verònica és una 
hipopòtama que viu 

envoltada de la seva fa-
mília. Té una fixació: 
marxar cap a la ciutat 
per viure-hi grans aven-
tures o, fins i tot, fer-s’hi 
famosa. Aquesta història 
divertida i entranyable 
és una de les més ben 
considerades del reco-
negut escriptor i il·lus-
trador Roger Duvoisin. 

Verònica 
ROGER DUVOISIN 
Alba Editorial 

INFANTIL


