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ADA CASTELLS

Andreu Subirats
és poeta i profes-
sor de l’IES Euge-
ni d’Ors, del barri
de Sant Roc de
Badalona. Proba-
blement els seus
alumnes no sa-
bran mai que al
davant hi tenen el
traductor de les
balades del me-
dieval francès
François Villon,
que ara acaba de
publicar Labreu,
unes balades que
els parlarien de la
duresa del carrer,
de la delinqüèn-
cia, de les dones
de mala vida, de la
injustícia que pa-
teixen els misera-
bles... Posats a
fer, Subirats s’ha
atrevit amb el
més difícil enca-
ra: traduir les ba-
lades en argot, un
impossible que ja
tenim a les llibre-
ries, un luxe ex-
clusiu per a la
nostra llengua
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A.S. Totes les balades de François
Villon no hi eren, en català. N’havia
traduït algunes Feliu Formosa i unes
altres Jordi Teixidor, musicades per
Jaume Arnella. Jo també he inclòs les
balades en argot, que aquestes no
estaven traduïdes en cap llengua ro-
mànica, que sapiguem, ni en alemany
ni en anglès.

A.C. Deu haver estat una feina
ben complexa, això de traduir ar-
got francès del segle XV.

A.S. Molt, Villon fins i tot té hà-
pax.

A.C. Què és això?

A.S. Una paraula que un autor
només utilitza un cop i ell en té unes
quantes. M’he dedicat a desxifrar-
les a partir de notes i edicions de
lectures sobre els textos. Havia de
trobar vocabulari de la delinqüència,
de la policia i dels furts, dels deser-
tors de l’exèrcit i del llenguatge de la
Coquille, que era una associació de
malfactors amb base a Dijon.

A.C. I quines eines has fet ser-
vir per versar-ho al català?

A.S. Una mica per casualitat,
vaig trobar en una llibreria de vell un
vocabulari de l’argot de la delin-
qüència catalana, dels anys setanta,
feta per Joan Vinyoles, que em va
anar molt bé. Així vaig veure els
mots específics que utilitza Villon
per a la pasma, la bòfia, els monos...

A.C. Alguns dels autors de no-
vel·la negra actual es queixen que
és complicat trobar paraules en
la nostra llengua.

A.S. No és veritat que no hi hagi
tradició. És un tòpic sense gaire fo-
nament. No deuen haver llegit Juli
Vallmitjana o Blai Bonet o el mateix
Ferran Torrent. Qui diu això és que
no coneix la literatura catalana.

A.C. Potser no, però hi ha un
altre problema: que la gent ho en-
tengui.

A.S. Aquesta ja és una altra
qüestió. El que sí que és cert és que
no hi ha tanta tradició aplicada en la
poesia.

A.C. Això només ho fa un ma-
leït com Villon.

A.S. Ell és un clàssic important
medieval. Jordi Llovet situa les se-
ves balades entre el millor que es va
fer en poesia francesa del segle XV.
Era un contemporani d’Ausiàs
March i protagonitza un procés de
desprovençalització semblant, no-
més que François Villon s’encara a
uns altres temes, com ara la mort,
la vellesa, la pobresa, l’amor i la hi-
pocresia social. A més, cal tenir en
compte que François Villon té un jo
líric sincer, una visió molt individual
de la literatura i del poema, que no
ens tornarem a trobar fins al ro-
manticisme i el simbolisme del se-
gle XIX.

A.C. Però el que el fa maleït és
la vida que va portar. Va triar la
dark side. Tu mateix escrius en la
introducció que “Villon juga, de
vegades juga amb foc, i fins i tot
es crema”.

A.S. Ell és fruit de la seva època.
Neix en un París enmig de la guerra
dels Cent Anys dominat pels angle-
sos i pràcticament el fan capellà, pe-
rò passa més temps a la taverna
que a l’església. És un esperit lliure i
del seu temps. El que més m’atrau
d’ell és la sinceritat amb què ens
parla de la seva vida i té un punt tra-
gicòmic que m’interessa molt. Des

de Catul no trobem un poeta tan
sincer, encara que ara penso en els
poetes perses del segle VIII, que
també són molt descarnats, com
ara Abu-Nuwàs i Al-Ajtal, entre d’al-
tres. Potser estaven més avançats.
Villon topa amb una religió molt
opressora.

A.C. I qui el va recuperar?

A.S. Rabelais, un segle després.
En parla, com a personatge, fent-lo
sortir al Gargantua i Pantagruel. Du-
rant la il·lustració ja no els va tornar
a interessar perquè tira massa cap
al surrealisme i el recuperen altre
cop Baudelaire i Rimbaud. Després
entra amb força en el cinema mut
del segle XX, també com a perso-
natge, era el pobre Villon, i la seva
llegenda acaba sent més gran que
la seva obra, com passa amb Gón-
gora i el Rector de Vallfogona. Més
endavant també el van recuperar
Tristan Tzara i Bob Dylan. Fins i tot
hi ha una Societat General François
Villon, que queden per fer sopars
medievals.

A.C. Ja t’han fitxat, els
d’aquesta societat?

A.S. Encara no els he enviat el lli-
bre. De fet, Villon és molt present en
la cultura francesa. Em va explicar
l’Annie Batts que a l’escola els feien
aprendre La balada dels penjats i
que ells no sabien què significava.
No deixa de ser una mica gore per a
un nen, ja que és un mort que penja
d’una soga i va reflexionant de la vi-
da. Té un vessant molt plàstic, amb
la descomposició de la carn i la pu-
trefacció. Encara atrau. L’actriu Pe-
pa Arenós ja en va preparar un es-
pectacle el 1979 i ara l’està treba-
llant a partir de la traducció de les
balades del Formosa i també n’in-
corporarà de meves. Ho estan fent
amb Víctor Obiols.

A.C. Els parles d’aquestes ba-
lades als teus alumnes de l’insti-
tut?

A.S. No, parlar de literatura cata-
lana a l’ensenyament ja és compli-
cat; de literatura medieval francesa,
és impossible. S’han carregat les
humanitats amb la idea que són
inútils. Jo faig classe a gent que ve
del Senegal, del Pakistan, del Mar-
roc i ja no els expliquem els nostres
referents. És un desastre! ❋

Andreu Subirats


