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A N T O L O G I A E N R U S D E L A P O E S I A C A T A L A N A C O N T E M P O R À N I A

Salutació als lectors
i lectores russos

J O A N M A R G A R I T

Sobre els poetes
d’aquesta
antologia,
només diré que
escrivim en
la llengua
d’un país petit,
vell i culte

H
e viscut una mica
més de seixanta
anys en el segle XX.
Per més que la me-
va vida arribi a en-

trar en el XXI, pertanyeré al
segle passat. Sóc, doncs, un
poeta del segle passat, un segle
en què a Catalunya ha estat
molt important la literatura
russa, mentre que la literatura
catalana a Rússia ha estat un
assumpte reduït als especialis-
tes. Per això aquesta és una
salutació alegre als lectors rus-
sos: perquè esperem que sigui
un pas en el vostre coneixe-
ment de la nostra literatura i
perquè una salutació és, abans
que res, un acte d’amor que, en
aquest cas, ve de la nostra lec-
tura dels vostres escriptors, de
l’amor per una literatura cap a
la qual ens hem obert pas de
vegades a través de grans difi-
cultats.

L’Europa revolucionària del
primer terç de segle havia fet

sentir a Catalunya una gran
curiositat per la vostra litera-
tura: potser la magnífica tra-
ducció d’Andreu Nin d’Anna
Karenina, feta el 1933 i vigent
encara, seria la culminació
d’aquell interès. Però gran part
del que anava arribant-nos ja
era el que la vostra censura
deixava sortir o ens feia arri-
bar. Perduda per part de la
nostra República la Guerra Ci-
vil l’any 1939, el règim feixista
que va quedar instaurat i que
es va allargar fins al 1977 va
col·laborar-hi, també, amb els
seus filtres censors. I malgrat
tot, el nostre coneixement de
la vostra literatura va continu-
ar sent notable. Recordo no fa
gaire la sorpresa d’Elena Zer-
nova quan a casa meva va
veure els llibres de literatura
russa en català i en castellà, la
major part procedents de
compres de joventut, els anys
cinquanta i seixanta. Al nostre
país eren corrents les traduc-
cions de les obres dels novel-
listes russos: eren llibres que

sovint compràvem al mercat
de llibres de segona mà, alguns
editats molt a principi de segle
per editorials com ara Mauci,
Antonio López i La Nave, la
majoria de Tolstoi, Dostoievs-
ki, Turgeniev, Andreiev i Gorki.
També, a través d’editorials
com ara Rialp, coneixíem an-
tologies dels poetes del XIX,
poetes que anaven des de
Puixkin, Lermontov, Nekrasov
i Xetxenko fins a A.K. Tolstoi i
Polonskij. Després de la Guerra
Civil encara es van anar fent
reedicions d’algunes d’aques-
tes obres fins que durant els
anys cinquanta van començar
a aparèixer les magnífiques
edicions en pell i paper bíblia
de l’editorial Aguilar, les obres
completes de Dostoievski, de
Tolstoi, de Gogol, de Txékhov.
Tots aquests llibres van signi-
ficar per a nosaltres un con-
junt de lectures sense les quals
no seríem el que som, ni com
a persones ni com a poetes.

Però, com que la nostra cen-
sura no deixava passar gaire li-
teratura russa posterior a la
Revolució, vam acudir, com en
tants de temes literaris prohi-
bits (inclosos els nostres ma-
teix) a les edicions d’Argentina
i Mèxic, que van salvar en gran
part la nostra cultura d’aquells
anys seixanta i setanta: Maia-
covski, Essenin, Lilian Breck,
van arribar-nos des d’aquests
països, mentre a la culta França
anàvem a buscar en aquells
mítics viatges en tren de Barce-
lona a París que oxigenaven
sobretot les nostres ànsies lite-
ràries i cinematogràfiques les
antologies a través de les quals
ens van arribar tants de noms
que llavors no sabíem classifi-
car gaire bé, dels poetes interi-
ors o emigrats, represaliats o
no. En aquells llibres vam co-
nèixer les primeres mostres
d’un gran nombre de poetes,
des de Balmont, Bielyi, Blok,
Gumiliov, Kirilov, Ajmàtova i
Mandelstam, passant pels Vos-
nessenski, Jodassievitx i Tsvetà-
ieva, i fins als Smeliakov i Bella
Ajmadúlina. Sempre era un co-
neixement parcial, de pocs po-
emes, a través de dues traduc-
cions, però així i tot ens va ar-
ribar el perfum intens d’aquells
versos perquè, malgrat que a
vegades la poesia pot ser jus-
tament allò que es perd en
una traducció (segurament
per a nosaltres el cas de Puix-
kin), la major part de les ve-
gades podríem dir que la poe-
sia és precisament allò que
resisteix el pas fins i tot d’un
mal traductor.

Uns casos a part van ser, en
primer lloc, el de Maiacovski,
del qual vam disposar de la

poesia completa des de finals
dels anys cinquanta a l’edito-
rial Platina de Buenos Aires. En
segon lloc, el de Pasternak, a
qui el Nobel va permetre una
major difusió, també en la
nostra dictadura, encara que
només fos per dur la contrària
a la vostra. El tercer cas espe-
cial ha estat el d’Eugene Iev-
tuixenko, que, potser a causa
dels dos viatges que va realit-
zar al nostre país, el primer a
meitat dels seixanta en ple
franquisme i el segon a co-
mençament dels noranta, ha
tingut sempre un tractament
editorial prou complet i –so-
bretot a mans del malaguanyat
López Pacheco– molt digne.

Finalment, els poetes russos
van tornar a ser protagonistes
per a nosaltres quan els anys
1984, 1990 i 1991, respectiva-
ment, ens van arribar tres
obres fonamentals: les memò-
ries de Nadiezhda Mandels-
tam, Nina Berberova i Olga
Ivinskaia. Protagonistes direc-
tes dels fets, ens explicaven tot
allò que ens havia furtat la
combinació de les tres censu-
res: la nostra, la vostra i la de
gran part dels intel·lectuals
europeus que durant tants
anys van ajudar a mantenir-la.
A partir d’aquí, l’obra de Blok,
Mandelstam, Ajmàtova i, so-
bretot, Tsvetàieva, s’està tra-
duint amb una intensitat in-
comparablement més gran
que la d’aquelles antologies.

Això i l’obra, àmpliament
traduïda, de Brodski, marquen
al final del segle XX la nostra
relació amb la vostra literatu-
ra. Diuen que un s’enamora no
de l’altre, sinó del propi amor
per ell o ella. Per això he volgut
que aquesta salutació fos, com
fan sovint els enamorats, un
repàs de la història del mateix
amor per la literatura russa.
Sobre nosaltres, poetes d’a-
questa antologia, no seria pro-
cedent cantar-vos cap excel-
lència. Si de cas agraira a l’e-
quip de professors i poetes que
–continuant la vostra gran
tradició d’excel·lents traducci-
ons– ens ha fet l’honor de
traduir-nos. Sobre nosaltres,
per a aquells que menys ens
coneguin, només diré que es-
crivim en la llengua d’un país
petit, vell i culte situat en un
lloc de pas entre França i la
península Ibèrica, un país que
en l’època de la formació dels
Estats no va saber, o no va
poder, o no va voler disposar
del propi destí, com van fer
altres pobles en situacions
també difícils –penso per
exemple en Polònia.

Aquests poemes són part
dels que hem escrit uns
quants poetes d’entre els
molts que actualment hi ha a
Catalunya. Voldríem –em
sembla que aquest desig el
podríem signar tots nosal-
tres– que si us retrobeu en les
emocions que aquests textos
us volen enviar, pensessiu que
només som la punta d’un ice-
berg cultural i que altres poe-
tes i escriptors us esperen
darrere nostre. Tant de bo que
ens arribéssiu a conèixer un
dia, com nosaltres a vosaltres,
a través de la nostra literatura.


