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La tomba de Poe, amb conyac i roses blanques
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Però el matrimoni amb la seva co-
sina Virgínia va ser sens dubte el ca-
pítol més tràgic de la seva existència.
Després d’haver fet front a les críti-
ques ràncies dels qui reprovaven que
un jove de 27 anys es casés amb una
noia de 13, Virgínia va emmalaltir
greument poc temps després del ca-
sament. Van ser cinc anys en què Poe
va caure en una desesperació de la
qual ja no va sortir. Veient com la tu-
berculosi que li havia robat els seus
pares, li robava ara també la vida de la
seva dona, l’escriptor es va refugiar en
l’opi i la beguda. El 1849, dos anys
després de la mort de la seva esposa, es
clausurava en un hospital de Balti-
more la vida irreverent i excèntrica
d’Edgar Allan Poe.

A partir d’aquest recorregut bio-
gràfic, en el qual es pot veure l’em-
premta de la màscara del romàntic i,
sobretot, del seu admirat Lord Byron,
s’han traçat inevitables comparacions
entre la vida i l’obra de Poe. Indepen-
dentment del fet que contes com Li-
geia o la seva única novel·la, La narració
d’Arthur Gordon Pym, revelin les neuro-
sis i les obsessions de l’au-
tor, és necessari valorar
l’obra de Poe sense atendre
a aquestes similituds. Ell
mateix semblava enten-
dre-ho així quan a La filoso-
fia de la composició va expli-
car el procés de creació d’El
corb, el més conegut dels
seus poemes. És en aquest
assaig on Poe ataca la per-
niciosa creença romàntica
en la inspiració i on defen-
sa que la poesia no és el
resultat de l’aflicció de l’à-
nima i de les penes patides
en vida, sinó més aviat del
rigor i d’una lògica gairebé
matemàtica.

Si els contes de Poe van
obtenir un èxit internacio-
nal, el reconeixement del
seu mèrit literari va ser
gràcies al poeta francès
Charles Baudelaire, que va
fer-ne una excel·lent tra-
ducció al francès pocs anys
després de la mort de l’es-
criptor nord-americà. Sens
dubte, aquesta primera
gran traducció, que per al-
guns crítics millora fins i
tot l’original, va exercir
una forta influència sobre
algunes traduccions poste-
riors. En català, la versió de
Carles Riba és una mostra
d’aquesta influència quan,

per exemple, a Berenice l’autor català
tradueix alguns fragments força ex-
tensos que Baudelaire havia incorpo-
rat a la versió francesa per millorar les
transicions entre els paràgrafs de Poe.
Tot i que a Riba se’l consideri un gran
traductor, és inevitable convenir que
la seva versió exhibeix un excés d’ar-
tifici lèxic amb expressions com ara
nogensmenys i llurs que difícilment re-
sulten digeribles per al lector actual.

LA TENDÈNCIA ALS ARCAISMES
La nova edició en català que ha fet
Columna de les narracions de Poe
presenta una traducció correcta a
càrrec de Joan Solé. Si dic tans sols
correcta és per subratllar que en aquest
cas el traductor tampoc escapa a la
tendència d’utilitzar arcaismes, com
per exemple dos quelcom en dues pà-
gines seguides. És clar que aquesta
llicència no deu ser gaire greu ja que
el conseller en cap, Artur Mas, i les
promocions d’El Corte Inglés abusen
tant d’aquest arcaisme que fins i tot
haurem de començar a pensar que
quelcom torna a formar part del re-
pertori propi del català col·loquial. A

pesar d’això, traduir Poe sempre és
una empresa extremadament difícil, i
per aquesta raó cal reconèixer el mè-
rit de Joan Solé.

Aquesta traducció dels contes està
encapçalada per una llarga presenta-
ció escrita pel mateix Joan Solé en la
qual el lector pot trobar una bona bi-
ografia de Poe i on s’exposen, a més,
els criteris de traducció i edició. En
aquest cas, els contes han estat divi-
dits en dos volums segons el tipus de
registre a què pertanyen. Així, com
explica Joan Solé, “el que al primer
[volum] és solemne al segon és gro-
tesc; el que al primer és esgarrifós al
segon és satíric; el que al primer és
metafísic al segon és natural”. Per di-
vidir els contes en aquests dos grups,
el traductor s’ha basat en l’únic pre-
faci que Poe va escriure per a les seves
narracions, en el qual deia que en al-
guns hi predominava l’arabesc, i en
altres, el grotesc.

A part de la presentació, els contes
també van acompanyats d’unes notes
al final de cada volum en les quals fi-
guren la data i la revista en què va ser
publicada la narració, alguns aclari-

ments sobre els personat-
ges, conceptes i llocs que
apareixen en els contes i un
comentari de cadascuna de
les peces narratives. Aquest
procediment, que, sens
dubte, deu haver suposat
un gran esforç d’edició, és
el mateix que va utilitzar
Julio Cortázar en la magní-
fica traducció i edició dels
contes de Poe al castellà.

En definitiva, si és cert
que, com diuen alguns crí-
tics notables, les obres de
Poe llegides en anglès tenen
un regust excessivament
arcaitzant i recargolat, és
necessari continuar exigint
més traduccions superbes
com les que van fer Baude-
laire i Cortázar. Perquè com
més pròxim sigui el llen-
guatge amb què llegim els
contes de Poe, més fàcil-
ment tindrem la sensació
del que Cortázar descrivia a
Continuidad de los parques:
que el terror i el misteri as-
sassinen, almenys metafò-
ricament, el lector.

Edgar Allan Poe,
Tots els contes.

Traducció i presentació de
Joan Solé. Columna.

Barcelona, 2002.

L ’ A P A R A D O R

Octavi Franch,
La tèrbola mirada de la mar.

Res Pública Edicions.

Sant Jordi de ses Salines, 2003.

N ovel·la curta amb la qual Octavi
Franch (Barcelona, 1970) va gua-
nyar el premi de narrativa Ciutat

d’Eivissa. Aquesta obra recrea un ambi-
ent urbà de triomfadors moderns, en-
voltats de sexe dur i compulsiu barrejat
amb l’addicció a la xarxa d’Internet.
Com ja és habitual en la narrativa d’a-
quest autor multidisciplinari, entre al-
tres virtuts, els diàlegs són secs, però
sense perdre la naturalitat. (S. Vancells)

Clara Soley, Beatus.
Columna. Barcelona, 2003.

E ns arriba un més dels llibres de la
col·lecció Els Set Pecats Capitals, en
aquest cas dedicat a l’avarícia. Cla-

ra Soley (Sabadell, 1967), pren el relleu
d’autores com ara Pilar Rahola, Maria
Mercè Roca i Olga Xirinacs, entre d’al-
tres. Ferran Gudiol, el protagonista d’a-
questa novel·la breu, és un professor
d’institut setciències, addicte a la xoco-
lata i expert en Apocalipsis, Beatus, Bí-
blies, martirologis i altres erudicions. Un
relat trepidant, ple de força, ironia i hu-
mor, ben racomable. (P. Tamarit)


