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ETCÈTERA 
DAVID PALOMA

El papir del Cèsar
acaba de publicar el 36è àlbum
dels gals més famosos. Com que
la primera aventura d’Astèrix i

Obèlix va sortir el 1959, els canvis s’han
anat succeint. Goscinny i Uderzo van tre-
ballar plegats fins que Goscinny es va mo-
rir, el 1977. Després se’n va encarregar
Uderzo tot sol. Però va arribar, també, el
moment del relleu total: Ferri és ara el gui-
onista dels Astèrix i Conrad, el dibuixant.
Tots plegats es beneficien de l’èxit que
comporta la venda de desenes de milers
d’exemplars, en “més de 107 idiomes i
dialectes”, segons la pàgina oficial.

També els traductors al català han anat
canviant amb els anys. Jo en compto vuit,
amb el risc de deixar-me’n algú: Berta,
Víctor Mora, Alfred Sala, Mireia Porta,
Marga G. Borràs, Montserrat Albó Cor-
rons, Jordi Puntí i Carles Santamaria. No-
més fixant-me en la pàgina inicial de les
historietes d’Astèrix, la del mapa de la
Gàl·lia ocupada, amb una lupa gegant per
veure millor el poblet gal i els quatre cam-
paments de legionaris que l’assetgen,

comprovo que els canvis també hi són, i
visibles. Parlo només dels noms que sur-
ten al mapa i del petit text que l’acompa-
nya. No dic res del català de les bafarades.

Abans el punt volat era un guionet i al-
gunes majúscules havien perdut l’accent.
Per això en el mapa es llegia GÀL-LIA i els
petits campaments dels legionaris romans
anaven sense accent, com AQUARIUM i
LAUDANUM. En canvi, LUTÈZIA en
portava (més tard s’escriuria LUTÈCIA).
Els gals indomables rebutjaven “una i altra
vegada ferotgement l’invassor”, grafia que
no es va corregir fins a El cop de menhir i
que va reaparèixer, per Tutatis!, en El llibre
d’or, quinze anys més tard. Recentment
s’alterna la forma habitual llogaret amb
poblet; en un parell d’aventures va saltar
l’adverbi ferotgement, i Laudanum té dues
possibilitats més: Laudànum, amb accent,
i Làudanum, també amb accent, però a la
primera a. El text en francès sempre ha dit
el mateix: en català, no.

Oh, Panoràmix, dóna’ns una mica de
poció màgica. L’aventura és l’únic que
compta. No? ❋

S’

L’apunt
L’octubre del 2005 també hi va haver
un compte enrere per al nou àlbum.
Però l’obra es va haver de reimprimir a
corre-cuita perquè a la portada hi deia
El cel s’ens cau al damunt!

lgun dia, un investigador en li-
teratura catalana s’esforçarà per
entendre el serial que ha signifi-

cat la publicació de la Poesia completa
de Blai Bonet. La responsabilitat de
l’edició d’aquest llegat indiscutible ha-
via passat per les mans d’Albert Roig,
Xavier Lloveras, Carles Rebassa i Joan
Terrassa. Cap d’ells no va fer la feina.
Fins i tot m’atreviria a dir que, en al-
guns casos, han sembrat dificultats.
Han hagut d’arribar Nicolau Dols i Ga-
briel de la S.T. Sampol per fer realitat
aquest projecte feliç. El resul-
tat s’acompanya amb un prò-
leg portentós de Margalida
Pons, possiblement el text de-
finitiu sobre Blai Bonet.

Per altra banda, Edicions
62 era la casa que havia
d’acollir aquesta obra. Però
ha estat Edicions de 1984 la
que s’ha dignat a fer-nos arri-
bar l’esperat volum. No ha
estat fàcil. I és que des d’Edi-
cions 62 són experts a segres-
tar llibres, com l’obra poètica
d’Andreu Vidal (rescatada
per Margalida Pons, curado-
ra, per a Edicions del Salo-
bre); la traducció de l’obra
poètica completa de Dylan
Thomas (rescatada pel seu
traductor, Isidre Martínez-
Marzo, per a Edicions Els
Llums, que publicarà el vo-
lum aquesta tardor); i l’obra
poètica de Segimon Serra-
llonga (encara a la garjola).

Quan encara vivia, Blai
Bonet va signar un contracte
amb els de 62. En teoria havia
d’estar al costat de les obres
completes de Joan Vinyoli,
J.V. Foix i Joan Fuster, aque-
lles blaves de tom dur patro-
cinades per la Diputació de
Barcelona i La Caixa. A partir
d’aquest contracte s’elimina-
va la possibilitat que Àlex Susanna pu-
bliqués Blai Bonet a l’editorial Colum-
na, que ja havia acollit el mític llibre
Nova York o, precisament, l’obra poèti-
ca completa d’un altre autor mallorquí
insigne: Josep Maria Llompart. Sí, un
autèntic serial que res té a envejar a la
dramàtica publicació del genial A Con-
federacy of Dunces, de John Kennedy
Toole, recentment traduïda com a Una
confabulació d’imbècils per part de Xa-
vier Pàmies a Anagrama.

Tenir Blai Bonet a l’ombra durant
disset anys ha estat una perversa forma
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Blai Bonet rescatat
d’assassinat voluntari i programàtic,
una clausura que, sortosament, ha arri-
bat a la seva fi. Ara l’obra d’aquest poe-
ta al·lucinat roman a la vora de William
Faulkner, Walt Whitman, Óssip Man-
delstam, Joseph Brodsky, Hans Fallada,
Marilynne Robinson, Lydia Davis, E.L.
Doctorow, George Saunders, Elizabeth
Strout i Anna Akhmàtova, entre molts
altres. Forma part d’un catàleg intens,
coherent i ja llegendari que demostra, a
cada nou lliurament, tot el seu vigor i la
seva esplendor, la seva ferma capacitat

per encara fascinar i establir una gran
família literària ambiciosa, de qualitat.

Cal agrair la gesta als responsables de
l’edició ja esmentats i també a Josep
Cots, màxim responsable de l’editorial i
segurament un dels últims editors de
raça que queden. Pocs com ell s’atrevei-
xen a publicar autèntica literatura com
la de Blai Bonet, desafiant, que torna a
brillar amb voracitat, amb versos sor-
prenents i salvatges, capaços de superar
serials i fronteres, capaços de seguir ge-
nerant emocions de visceral entusiasme
il·luminador. ❋

Blai Bonet
ja té reunida en un
sol volum la seva
obra poètica
ÒSCAR PIPKIN
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