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Assassinar el lector
E V A C O M A S

L’
excel·lent narració de Julio
Cortázar titulada Continui-
dad de los parques s’inicia
amb un home que s’asseu
en una còmoda butaca da-

vant d’uns finestrals que donen a un
parc per llegir la història d’un crim
passional. Al llarg del relat, Cortázar
ens acompanya per les pàgines que
llegeix el seu protagonista i s’introdu-
eix a la narració, en la qual un amant
desesperat decideix acabar amb la vida
del seu rival. Es narra l’agitació amb
què, punyal en mà, l’amant es dirigeix
a la casa on ha de cometre el crim.
Després d’haver travessat un parc, l’a-
gressor recorre les estances de la casa
fins que troba el seu rival, assegut
d’esquena llegint un llibre en una cò-
moda butaca. El lector és assassinat per
un dels personatges de la història que
està llegint. Aquesta situació que de
manera magistral narra l’autor argentí
pot servir de paràbola per explicar la
sensació que tenen la majoria de lec-
tors quan s’apropen als contes d’Edgar
Allan Poe. Efectivament, si l’obra de
l’escriptor nord-americà ha gaudit de
tanta popularitat al llarg de dos segles
és perquè resulta gairebé impossible
no participar en les seves històries i no
sentir-se, per exemple, enterrat en vi-
da. De manera metafòrica, alguns dels
contes de Poe també acaben assassi-
nant el lector.

Si bé és cert que aquesta capacitat
de Poe per provocar la identificació
dels lectors li ha reportat un extraor-
dinari fervor popular, no per això
deixa de ser un dels autors més con-
trovertits entre alguns crítics literaris,
que es neguen a incloure el seu nom
entre els grans. Harold Bloom, que no
s’està d’afirmar que els contes de Poe
“estan escrits d’una manera espantosa
(igual que els seus poemes) i es bene-

ficien de les traduccions, fins i tot les
que es fan a l’anglès”, l’exclou del seu
cànon. Aldous Huxley, que tampoc li
tenia gaire consideració, afirmava que
si Poe va tenir tant d’èxit entre els
simbolistes francesos del XIX era per-
què ni Baudelaire, ni Mallarmé, ni
Valéry tenien orella per a l’anglès. I fa
poc, a les pàgines dels diaris s’ha po-
gut llegir una polèmica sobre la qua-

litat literària de Poe entre Joan
Lluís Bozzo i Eduardo Mendoza.
En el seu article, l’autor de La
ciudad de los prodigios es referia a
l’escriptor nord-americà en els
termes següents: “No diré que fos
un escriptor baratet, però el meu
parer és que no era un escriptor
de primera categoria”. I afegia
que “el seu estil té el llast de la
retòrica de l’època i resulta una
mica encartonat”.

No negaré que entre tanta opi-
nió autoritzada no hi pugui haver
encerts, però considero que les
narracions de Poe, de les quals
Columna acaba d’oferir una nova
traducció al català, bé es merei-
xen una defensa. En primer lloc,
és innegable l’enorme influència
que han exercit molts dels seus
relats sobre autors posteriors. Per
exemple, L’escarabat d’or, amb una
trama que funciona amb la pre-
cisió d’un cronòmetre, és un pre-
cedent clar de L’illa del tresor, de
Robert Louis Stevenson. Així
també, en El pou i el pèndol s’hi pot
veure la llavor d’un tipus de relat
que Jorge Luis Borges explotaria
al cap d’un segle.

En segon lloc, és un error negar
l’entrada de Poe a l’altar dels
grans literats si és té en compte
que va ser ell qui va encetar amb
encert alguns gèneres que des-

prés han fet fortuna. Aquest és el cas
de les tres narracions de raciocini
protagonitzades per C. Auguste Du-
pin, Els assassinats de la Rue Morgue, El
misteri de Marie Rogêt i La carta robada,
que obren per primer cop la tradició
de les històries detectivesques. Encara
que Poe no hagués escrit res més, ja se
l’hauria de considerar un geni per
aquesta trilogia.

I en tercer lloc, cal considerar-lo un
escriptor de primera fila perquè acon-
segueix capturar les inquietuds i els
horrors d’aquella part de l’ànima hu-
mana que escapa al domini del raona-
ment, sense caure per això en les fla-
queses del Romanticisme que ell va
saber superar. En aquest sentit, L’enter-
rament prematur, El gat negre i El dimoni
de la perversitat són exemples magnífics
de com un conte pot arribar a nar-
rar-nos les nostres pròpies pors.

UN DESCENS A L’INFERN
Sovint s’ha intentat buscar en la seva
vida torturada l’origen d’aquesta des-
tresa per relatar l’angoixa i el terror.
Nascut a Boston l’any 1809, a Poe li va
tocar deambular pel seu breu recorre-
gut vital com si d’un descens a l’infern
es tractés. La tuberculosi, la malaltia
romàntica per excel·lència, va posar fi a
la vida dels seus pares quan ell només
tenia 3 anys, com si això ja fos un indici
del destí tràgic al qual s’hauria d’en-
frontar. Recollit per una família benes-
tant de Virgínia, al sud dels Estats
Units, va poder viatjar a Europa i assis-
tir durant un curs a la universitat, però
el seu caràcter rebel i inadaptat topava
constantment amb la duresa del seu
protector, John Allan, que poc abans de
morir el va rebutjar i el va deixar sense
herència. Després de ser expulsat de
l’acadèmia militar de West Point i ve-
ient que els versos que amb tanta passió
escrivia des de la seva primera joventut
no li proporcionaven gaires beneficis,
Poe va dirigir els seus esforços cap a un
altre gènere de composició literària: el
conte. És a partir d’aquest moment que
comença treballar en diverses publica-
cions i neix en ell un somni que mai va
poder veure realitzat: el de tenir la seva
pròpia revista literària.

Traduccions clàssiques
P A U D I T O T U B A U

S
ota l’auspici de Josep Carner,
aleshores director de la revis-
ta Catalunya, Carles Riba va
publicar durant el 1914 la
traducció de divuit contes

d’Edgar Allan Poe. La majoria d’aquelles
versions van ser recollides amb altres
de noves al volum Els assassinats de la
Morgue (1918) de la col·lecció Biblioteca
Literària, una de les branques d’aquella
aventura editorial no gaire duradora ni
monetàriament fructífera, l’Editorial
Catalana, que el mateix Carner va trac-
tar d’obrir a les literatures estrangeres
prenent com a exemple la Biblioteca Po-
pular de L’Avenç. La llengua catalana es
trobava aleshores en plena febre nor-
mativitzadora, i aquelles versions, difí-
cilment modèliques en l’actualitat, van
ser revisades pel mateix Riba quatre
dècades més tard, publicades a l’edito-
rial Selecta i periòdicament reeditades,
en una empresa a la qual es va sumar
Quaderns Crema el 1980.

La llengua i l’estil de Poe no tenen
gaire bona fama als països de llengua
anglesa, però la versió aplomada de
Baudelaire i el crèdit que els simbolistes
francesos van atorgar a les seves idees
sobre la composició poètica, estra-
fent-les al seu gust i vestint-les d’alta
modernitat, n’han mantingut intacte el
nom pel Vell Continent. Riba el va tra-
duir amb la versió francesa al costat de

l’anglesa, com era costum a l’època,
deixant-ne constància en més d’una
nota. La prosa que hi va vessar, d’una
generalitat tota clàssica, no dista gaire
de la que feia servir quan escrivia cartes,
i és un dels exemples més sòlids del
català literari de la primera meitat del
segle XX, sense aquella crispació d’idees
sobreenteses i enfrontaments dialèctics
que gastava en alguns assajos, intro-
duccions i conferències, com si rebatés
algun contertuli de la penya del Conti-
nental amb ironia i neologismes.

En aquella època la moral pública de
bona part dels catalans era encara molt
religiosa, carregada d’un afable segui-
ment de les lleis del pudor i del decò-
rum. Ho delata un passatge d’aquestes
versions, en què Riba, a qui de jove
agradava parlar de la idea de virtú dels
italians renaixentistes, la uirtus romana
i l’areté grega, emblemes d’orgull i
d’escomesa viril que desitjava implan-
tar entre els catalans de 1919, tradueix
castedat per virtut. Allà on Poe, en un

passatge d’El misteri de Maria Roget, refe-
reix d’una dona que “had absented herself
from the city for reasons involving a charge
against her chastity”, Riba diu que “s’ha-
via absentat de la ciutat per raons que
comprometien la seva virtut”.

La subtil, deliciosa transformació,
devia agradar d’allò més a un dels seus
coneguts de la penya del Continental,
l’il·lustre moralista i fervorós catòlic
Ramón Rucabado, que escrivia llibres
sobre el vici del joc, dirigia campanyes
contra la nuesa en les exposicions d’art
i predicava a favor de les Sagrades Es-
criptures com a bandera de tota crea-
ció, en una mena de periodisme contra
el liberalisme i la follia revolucionària
molt de l’estil dels noucentistes.

És clar que aquest detall de moral
pública de l’època, del qual es podrien
trobar paral·lelismes en qualsevol his-
tòria de les traduccions, no esmena
gens ni mica la polida feina de Riba
amb Poe, perquè aquesta reedició, més
que dels contes de Poe, ho és dels contes

de Poe traduïts per Riba. Tot i que no
assoleix la mateixa altura que les tra-
duccions en vers de Sòfocles i d’Homer,
pertany a aquella categoria de versions
que eleven l’original a un estatut de
creació en la llengua d’arribada, com a
servei a l’autor i a la història literària
autòctona. Baudelaire potser no hi es-
taria d’acord, o potser li desagradaria
que algú convertís la seva musa venal,
de peus glaçats i lascívia cansada, en
una formosa i ben plantada pubilla ca-
talana; però Baudelaire, a diferència de
Riba, no va haver de conviure amb els
defensors modernitzats de l’apologèti-
ca, els deixebles dels eclesiàstics Balmes
i Torras i Bages.

Edgar Allan Poe,
Narracions extraordinàries.

Traducció i pròleg de Carles Riba.
Quaderns Crema.
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