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El poetes quebequesos Bernard Pozier i Seerge Patrice Thibodeau

Amb quina màgia,
la terra t’encega?

P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

En la selecció
present s’opta
per l’ordenació
cronològica

Diversos autors, Poetes quebequesos.
Antologia de Louise Blouin i Bernard
Pozier. Versions d’Anna Montero.

Proa. Barcelona, 2001.

A
mb quina màgia, la terra / t’en-
cega? són els darrers versos de
Retrats de mars, d’Hélène Do-
rion, traduïts per Carles Du-
arte. Poca cosa més coneixí-

em de la poeta, i encara menys d’altres
autors del Quebec –si bé d’alguna obra
de Nicole Brossard en tenim una tra-
ducció al castellà–. La fortuna ha vol-
gut que, arran del Festival
Internacional de Poesia de Trois Riviè-
res, avancés la iniciativa del Centre
Català del PEN d’incorporar veus des-
conegudes fins ara al panorama català.
En aquest sentit, el pròleg signat per
l’entitat defensa la reciprocitat de les
cultures literàries: cal ser traduïts, i
també traduir. Sovint aquesta tasca és
una batalla d’amor que el traductor o
la traductora mantenen per pròpia
voluntat. Sovint, i per sort, aquest ex-
cés de generositat omple buits insal-
vables de la literatura de recepció. I, en
aquest cas, tant en català com en cas-
tellà.

La selecció ve determinada ja per
una antologia d’origen, revisada i pre-
parada pels autors quebequesos, un
dels quals forma part també de la tria.
Potser aquest fet no ens permet d’ac-
cedir a un ventall que voldríem més
ampli, i més extens pel que fa als poe-
mes. El mateix Jean Royer, un dels an-
tologats aquí, és responsable de Poesie
Quebecoise contemporaine, i, en la dècada
dels noranta, n’apareixen d’altres a
càrrec de L. Mailhot i de J. Cotnam. Pel
que fa a la projecció exterior, a Itàlia,
T. Follieri presentava el 1998 Antologia
della poesia contemporanea del Quebec.

En la selecció present s’opta per
l’ordenació cronològica: l’autor més
vell és Roland Guiguère, del 1929, i el
més jove, Serge Patrice Thibodeau, del
1959. Si bé és cert que hi tenen cabuda
totes les estètiques, segurament hi
manquen postures més contrastades.
Els interessos dels poetes són variats i
provenen de camps professionals ben
diversos: Jean Royer, Jean-Paul Daoust,
Claude Beausoleil, Roger des Roches
pertanyen a diferents sectors del món
editorial; Célyne Fortin, François
Charron i Lucien Francofeur són, a
més de poetes, pintors; d’altres surten
del món del cinema o de la ràdio, com
ara André Roy i Pierre Morency; i uns
pocs es dediquen, sembla, exclusiva-
ment a la literatura: Denise Desautels,
Yolande Villemare, Jean-Marc Des-

gents, Renaud Longchamps, Elise Tur-
cotte i el mateix Thibodeau. Un total
de vint-i-quatre poetes, dels quals vuit
són veus femenines. Si Duarte ja ens
havia mostrat la naturalesa essencial
de la poesia de Dorion, ara descobrim
l’excel·lència reivindicativa de Nicole
Brossard i l’originalitat de Yolande Vi-
llemaire. Els poemes que els antòlegs
han triat de la jove poeta provenen
d’un recull interessant, Quartz et mica.

Guiguère prové del surrealisme i es-
criu amb una contundència notable,
des del compromís, des del sentiment,
sovint usant recursos de repetició que
solen acompanyar el vers lliure. De la
mateixa generació és Paul-Marie La-
pointe, destacat poeta quebequès d’u-

na gran projecció
internacional. No
és fàcil la traduc-
ció d’uns versos
que, en la versió
original, es carac-
teritzen per una
sonoritat que ar-
rossega el sentit
mateix. Novament,
els dos poemes tri-
ats mostren les du-
es forces de la poè-
tica del seu autor,
el compromís i el
sentit de l’amor i
de la vida humana,
aquest darrer mos-
trat en un bellíssim
poema que comen-
ça així: “Deixo en
tu volar ocells
blancs”. Poemes
que es dilaten en
versos lliures cise-
llats bruscament i
que sovint desem-
boquen en un vers
definitiu: “Els nens
es cargolen com
fulles cremades”.

De la dècada dels anys trenta, s’han
escollit Yves Préfontaine, Madeleine
Gagnon, Jean Royer i Paul Chamber-
land. En general, com els anteriors, ja
han fet una primera aproximació a
l’obra completa, de manera que se’n
pot tenir un coneixement ampli. L’ex-
perimentació formal, la diversitat de
registres i temes els caracteritzen. Les
poetes nascudes en la dècada dels
quaranta segueixen un ritme semblant
de renovació: France Théoret, que,
juntament amb Nicole Brossard, formà
part del projecte literari de la revista La
Barre du jour (1965-1975) en la seva
primera etapa, cultiva el poema en
prosa i defineix l’escriptura com una
veu silenciosa. Célyne Fortin prescin-
deix, per exemple, de la puntuació i
Yolande Villemaire segueix la força del
vers lliure en el poema llarg: “Escric un
llibre-màquina / per obrir la nostra re-
alitat”. Ella i Jean-Paul Daoust ens do-
nen imatges diverses de Nova York en
els seus versos. En general, els autors
fan evidents llur preocupació pel llen-
guatge en la seva capacitat per definir
el món. André Roy ens diu: “Noi, lle-
geix poesia / pel record de les metàfo-
res / que, un dia, escaparen a les lleis de
la gravetat”; mentre que Desauteuls
especifica: “Responc també: l’escriptu-
ra no és evident / ni el seu perill”. El
jazz, el rock o el cinema solen ser te-
mes tan propers a aquests autors, que
Daoust se sent una estrella caiguda
Presonera dels arxius de Hollywood. Entre
els darrers poetes, d’estètiques molt
diferents però igualment interessants,
cal destacar la poesia de Roger des Ro-
ches, la subtil ironia de Bernard Pozier,
i els esmentats Dorion i Thibodeau.

Les versions d’Anna Montero s’ajus-
ten molt als originals i no en traeixen
gens el sentit ni el ritme. Pulcres i ri-
goroses acompanyen la lletra menuda
que ens dóna el text en francès. El fet
que les puguem confrontar és un doble
plaer per a la lectura.

N A R R A T I V A

La disfressa
per sobreviure

A D R I À C H A V A R R I A

La història d’una
lesbiana soldat
i d’una refugiada
és poc freqüent

Caro Clarke, La llei del llop.
Llibres de l’Índex. Barcelona, 2001.

L
a llei del llop és la llei que
sembla regir la història de les
dones i dels homes des de
sempre, però sobretot del segle
XX. L’autora canadenca Caro

Clarke ens presenta una història de
dues dones que s’enamoren a les aca-
balles de la Segona Guerra Mundial,
quan l’Alemanya hitleriana i el Japó
imperial estan a punt de rendir-se.

La primera novel·la de Clarke forma
part de la narrativa d’identitat homo-
sexual que ha començat a fer-se present
a mesura que el moviment gai i lèsbic
ha pres cos en la llum pública de la
nostra societat. Encara ens resulta es-
trany, però, que en català, aparegui una
novel·la que parli de l’amor lèsbic –amb
l’excepció de la brillantíssima biografia
novel·lada que va escriure Maria-Mercè
Marçal sobre Pauline M. Tharn–, del
desig de l’amor entre dones, i de la
construcció d’una relació des dels pa-
ràmetres d’una màtria que segurament
restà abolida.

La novel·la és la història de Pascale
–soldada de l’exèrcit americà– i d’un(a)
refugiat(da) polonès(a). La Witold Ru-
kowicz és una pària polonesa que s’ha
de disfressar d’home per sobreviure.

Hem de tenir en compte que la narració
ens parla dels pàries, dels refugiats i de
tots els exiliats que ha tingut la nostra
bella Europa en tot el segle passat: des
de catalans fins a polonesos, des de
bosnians fins a kosovars; però també és
la història dels que han d’enganyar per
sobreviure, dels qui han filat estratègies
contra el poder del llop que crea pa-
ranys.

La història d’una lesbiana soldat i
d’una refugiada, si més no, és poc fre-
qüent, però totes dues recorreran un
fragment d’Europa fins a arribar a Pa-
rís. ¿París serà la salvació o la continu-
ació d’una estratègia de la disfressa que
només els permetrà sobreviure?

Dit tot això m’agradaria puntualitzar
que, pel que fa a l’estil, es detecta que és
la primera novel·la de Clarke. Sembla
que no estigui del tot ben nuada, i al-
guns fragments resulten pesats. Quant
al contingut, pensem que cau en el pa-
rany del reguitzell de tòpics de la soli-
daritat homosexual, que potser va ser
present en els temps de guerra, però
que costa veure en la nostra esfera
quotidiana, i un cop superada la pri-
mera fase de l’alliberament.

M’agradaria esmentar que les prota-
gonistes de la novel·la manifesten un
comportament moral molt gran, total-
ment inhabitual en la societat dels
nostres dies. Hi ha moltíssimes refe-
rències que ens suggereixen l’impera-
tiu moral kantià, com si les lliçons d’a-
questa ètica es traspassessin a alguns
fragments del relat.


