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L’artista plàstic i poeta Albert Ràfols-Casamada

A N T O L O G I A P O È T I C A D ’ A L B E R T R À F O L S - C A S A M A D A T R A D U Ï D A A L C A S T E L L À

Cada llum era
una fita incerta

D . S A M A B R A M S

A
ra que estem a punt d’entrar
al darrer tram de l’any de la
celebració dels 80 anys d’Al-
bert Ràfols-Casamada podem
constatar amb tristesa que la

commemoració literalment ha anat
passant de puntetes! Certament Ràfols
es mereixia molt més per l’excel·lència
intrínseca de la seva obra pictòrica i li-
terària, per la seva infatigable contri-
bució com a intel·lectual i com a pro-
fessor a enriquir el món de la cultura
catalana, pel seu suport incondicional a
totes les iniciatives a favor de l’art al
país, etcètera. Sí, molt més!

Sortosament, però, hi ha hagut ho-
noroses excepcions a la regla general, i
una d’aquestes excepcions és El color de
las piedras. Antología poética 1976-2000,
publicada per Rosa Cúbica per coinci-
dir, dia per dia, amb l’aniversari del
poeta, el 2 de febrer del 2003. Es tracta
d’una tria bilingüe, català-castellà, de
l’obra poètica madura de Ràfols, és a
dir, de l’obra posterior a l’any 1976, la
data en què el poeta es va donar aco-
nèixer de manera definitiva amb la
publicació d’un volum d’obra conjun-
ta, Signe d’aire, a l’editorial Llibres del
Mall, corresponent a l’entusiasme i
l’encoratjament del poeta-editor Ra-
mon Pinyol.

La tria i la versió dels poemes ha anat
a càrrec de Victoria Pradilla i Alfonso
Alegre Heitzmann, poetes-traductors i
editors, que tothom coneix com a pals
de paller de la Rosa Cúbica, la revista i
l’editorial. De fet, El color de las piedras.
Antología poética 1976-2000 és una germa-
na bessona de l’antologia d’anotacions
de dietari, Huesped del dia. Dietario
1975-1985, traduïda per Núria Casellas i
publicada per Ediciones de la Rosa Cú-
bica a la mateixa col·lecció l’any 1998.
Ara bé, si filem encara més prim veu-
rem que per Pradilla i Alegre la seva tria
té dos propòsits més: homenatjar l’a-
mic i homenatjar el fidel seguidor i
col·laborador de la insòlita aventura
artística i editorial de Rosa Cúbica.

La primera cosa que he de dir sobre
aquesta antologia de Ràfols-Casamada
és l’extraordinari encert de l’esforç li-
terari i editorial que hi ha al darrere, i
la idoneïtat del disseny del llibre, amb
el seu petit format, elegant i resistent.
En aquest sentit, cal recordar que es
tracta de la primera antologia de l’obra
poètica madura de Ràfols que s’hagi fet
mai i, a la vegada, és la primera mostra
significativa de la seva poesia versiona-
da al castellà.

Aquestes dues finalitats o funcions
del llibre són absolutament modèli-
ques. Un cop que un autor important, i
aquest és el cas de Ràfols, hagi reunit la
seva producció en una edició d’obra
completa de prestigi, cal procedir a la
diversificació de l’obra justament a
partir d’antologies temàtiques o perio-
ditzades. Ràfols va publicar el seu im-
prescindible i imponent Signe d’aire.
Obra poètica 1939-1999 fa tres anys i ara
havia arribat precisament el moment
oportú de diversificar els canals de
projecció de l’obra. Després, caldria que
els editors catalans es traguessin de so-
bre la mandra i els prejudicis, i bus-
quessin la manera de traduir el bo i
millor de la poesia catalana contempo-
rània al castellà. ¿On són les versions
castellanes de Màrius Sampere, Feliu

Formosa, Bartomeu Fiol i Lluís Solà, per
exemple? No és impossible de fer, i
Pradilla i Alegre han predicat amb un
exemple ben eloqüent! I a més són re-
incidents en el tema de la traducció i
edició de poesia catalana perquè l’any
1994 van versionar i publicar Suite
trance o La cuenta atrás d’un altre gegant,
Joan Brossa.

INDEPENDÈNCIA DE CONCEPTES
Una cosa que m’agrada especialment
d’El color de las piedras. Antología poética
1976-2000 és la visió o lectura general de
l’obra de Ràfols que els antòlegs han
usat com a punt de partida de la seva
tria. Amb això vull dir que han mostrat
clarament la seva intel·ligència en con-
siderar l’obra de Ràfols, la plàstica i la
literària, dues esferes independents en

lloc de cedir a la concepció més comòda
i facilona de la interdependència de les
dues. En el pròleg els autors ho deixen
ben clar: “A pesar de esa plural y diversifi-
cada voluntad creativa, para el artista cada
lenguaje que emplea se basta a sí mismo. Si
no supiéramos que Ràfols-Casamada es pintor
tampoco lo sabríamos, en esencia, después de
leer su poesía, aunque ésta tenga una enorme
riqueza de elementos plásticos”.

Però per mirar de ser equànime, no
he de deixar que el meu entusiasme per
l’oportunitat d’El color de las piedras. An-
tología poética 1976-2000 em cegui davant

dels seus defectes, que són pun-
tuals, però d’un grau d’importàn-
cia que afecta el conjunt del llibre.

Per exemple, ja que es tractava
de la presentació formal d’Albert
Ràfols-Casamada davant la comu-
nitat poètica en llengua castella-
na, tant a Espanya com a Amèrica
del Sud, feia falta un pròleg més
general que introduís la figura i
l’obra del nostre artista.

POEMES NO INCLOSOS
Després, a la tria falten alguns
dels poemes més emblemàtics de
Ràfols-Casamada, com ara El bufet
blau, d’Angle de llum (1984), per
esmentar-ne algun de llarg o Res-
seguies senders, d’El color de les pedres
(1989), la meravellosa recreació a
petita escala de l’Odissea, per es-
mentar-ne algun de breu. Els an-
tòlegs tampoc han reservat cap
espai per al Ràfols traductor
d’Ungaretti o Celan. També la
pràctica exclusió de llibres con-
tundents com Espais de veu (1987)
detreu de l’efecte global de la tria.

I, finalment, els salts cronològics en el
text i la reutilització de títols de reculls
de Ràfols com a subtítols de les diver-
ses seccions de l’antologia crearà mol-
ta confusió al lector si, com s’espera
que faci, va a la recerca dels llibres
originals de l’autor.

Pel que fa a la traducció dels poemes
es nota la mà dels poetes que hi ha al
darrere, i els petits problemes de ma-
tisos que trobem aquí i allà són atri-
buïbles precisament a la manera tan
graciosa i emocionant com va néixer el
llibre. El llibre va ser una sorpresa pels
80 anys del poeta, amb la col·laboració
de la Fundació Eina, de manera que
Ràfols no sabia res del projecte i els
traductors no van poder consultar res.

Quin luxe de poeta, quin luxe d’a-
mics!
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E
l verb nominar ha estat pro-
gressivament devaluat per la
cultura audiovisual. Les nomi-
nacions dels Oscars de Holly-
wood encara tenen un to op-

timista, però aquesta ombra d’esperança
nominal s’ha esvaït amb la irrupció dels
neonominats als programes de televisió
convivencial (ho sento, però dir-ne tele-
brossa trobo que és injust per a paletes
i poetes, apostar per teleescombraria se-
ria injust per als escombriaires i decan-
tar-se, com Jordi Costa al CCCB, per la
teleporqueria és definitivament injust
per als porcs). Com és notori, ara els
nominats ja no aspiren a la glòria sinó al
desterrament. Expulsats del paradís
mediàtic de torn, vagaregen pels platós
a la recerca d’una engruna de posteritat.
Nominar, doncs, ha canviat substancial-
ment. Nomenar, en canvi, continua vi-
gent entre la gent que aspira als càrrecs
públics. L’editora Míriam Tey, per
exemple, va ser nomenada pel PP (partit
popular) i en canvi es resisteix a ser no-
minada pel TP (todas putas).

Només nòmer, que és un verb pro-
digiós –“jo nom Màrius, com és que
noms tu?”, diríem a Mallorca en un
català de ressons germànics–, manté
la dignitat nominalista. Tots nomem
d’una manera o una altra, encara que
sovint traginem noms secrets. I aquest
és el motiu d’aquest article. Última-
ment he detectat una certa revifalla
d’un joc d’ocultació nominal al qual
són molt afectes els escriptors de
l’Oulipo i que podríem batejar com el
nòmer clus. Durant la llarga campanya
electoral a la presidència blaugrana
una agència matrimonial que noma
Samsara va repartir a l’estadi un fullet
sensacional que oferia els seus serveis
professionals. Partint del doble sentit

que permetia l’absència de Reina –el
president interí Enric Reyna–, el pu-
blicitari Pep Torres es va empescar un
text en nòmer clus que, millor o pitjor,
contenia els noms de tots els precan-
didats: “Si no tens Reina, i estàs cansat
de creuar la porta sense que ningú no et
rebi, de llevar-te tot sol a la medinada i
t’has Bassat la Major part del temps
passejant el teu llaurador. Et trobarem
qui et robi ràpidament el cor. Fes-nos
cas, aspira al millor per a tu i deixa de
col·leccionar gerros Ming: ella existeix.
A l’agència matrimonial Samsara et
trobem la teva Reina”. El joc era, en
aquest cas, pura exhibició, perquè els
cognoms dels vuit precandidats esta-
ven tipogràficament ressaltats.

Ara la verbívora Julieta Sunyol ha
anat més enllà i ha transformat el
nòmer clus en un enigma operístic. La
seva nota manuscrita en un penta-
grama oculta títols d’òperes: “Esti-
mat Giuseppe, aquesta destinació
encara no l’he païda, tinc tos de gos
(tos canina), els dispensaris són am-
bulatoris i jo no em puc atipar si falta
sal o menjant només enciams. Des de
la finestra de l’hotel local puc veure
aquesta escena que el fals tafetà no
amaga: una nena sola plora al carrer.
Pobra criatura, és orfe o té pares? Es
van aturant dotze persones però de
tant trista ni soldats de plom ni pa-
llassos la consolen. La gent no escar-
menta i ho van intentant. Res, no
calla. Finalment baixem al carrer i
–que bo!–, hem aconseguit que es
distregui!... És ben bé que val qui ria-
lles encomana... Ja veus, ma vida ben
distreta, oi? En fi, fins la propera!
Petons! Joan Rigol, etòleg”. L’última
òpera és el Rigoletto, però ¿i les dotze
anteriors? Sort.


