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Segrestadors
E

D . S a m A b r a m s

l dia 9 de novembre
del 1953, és a dir ara
fa cinquanta anys,
moria al famós Saint
Vincent’s Hospital de
Nova York l’extraor-

dinari poeta, narrador, dramaturg,
guionista i rapsode anglo-gal·lès Dylan
Marlais Thomas. El Rimbaud de
Cwmdonkin Drive (el carrer de Swan-
sea on va néixer Thomas el 1914), com
s’autoanomenava amb ironia, va viure
la vida meteòricament de la mateixa
manera que el seu homònim francès i
va trobar la mort quan només li fal-
taven divuit dies per arribar als tren-
ta-nou anys.

Encara avui, la rica i complexa obra
de Thomas està envoltada d’una au-
rèola de prodigi, pel fet que va ser la
gran revelació de l’epoca a Londres,
on havia anat a buscar fortuna l’any
1934, quan va publicar el seu primer
llibre 18 Poems als vint anys. I, en rà-
pida successió, seguiren Twenty-five Po-
ems (1936), The Map of Love (1939), Death
and Entrances (1946) i Collected Poems
1934-1952 (1952), el darrer recull pu-
blicat poc abans de partir cap als Es-
tats Units per a una quarta gira de
lectures i conferències.

Juntament amb poetes com Vernon
Watkins i George Barker, formava
part d’un grup literari denominat The
New Apocalypse, que propugnava el
romanticisme, l’apassionament, la
turbulència, el paganisme i l’excés
com a antídots absolutament neces-
saris davant el classicisme distant i
cerebral dels poetes (Auden, MacNei-
ce, Day Lewis, Spender) que domina-
ven el panorama de la poesia en llen-
gua anglesa del moment, dels anys
trenta i quaranta.

Classificacions d’època a banda, la
valoració crítica de l’obra de Thomas
només ha fet que augmentar al llarg
d’aquests cinquanta anys, sobretot a
partir de la publicació pòstuma d’o-
bres importants com Under Milk Wood
(una obra dramàtica), 1954, i Adventures
in the Skin Trade (un conjunt de narra-
cions), 1955, fins al punt que actual-
ment es considera un dels escriptors
més rellevants de tota la tradició.

L’obra de Thomas està força ben re-
presentada en català. Amb la seva ge-
nerositat habitual i gust impecable,
l’admirat mestre Marià Manent va vo-
ler incorporar el nom del bard an-
glo-gal·lès a la literatura catalana a
partir d’una breu mostra de tretze
composicions, Poemes de Dylan Thomas,
publicat originàriament l’any 1974 per
Edicions 62 i que l’editorial, amb bon
criteri, ha reeditat dues vegades (1980
i 2001). Per una altra banda, tenim la
traducció a quatre mans entre Angela
Buxton i Salvador Oliva de la gran obra
de teatre Sota el bosc lacti (Edhasa, 1987),
i la versió de l’única novel·la de l’autor,
Retrat de l’artista com a cadell (La Magra-

na, 1987), de l’incansable i insuperable
Víctor Compta.

Dic que l’obra de Thomas està força
ben representada en català perquè sé
que podria estar immillorablement ben
representada si no fos per la inter-
venció d’un segrestador. Un segresta-
dor és aquella persona o institució,
extremadament gelosa de l’obra d’un
autor, que vol reservar o obstaculitzar
el dret d’admissió dels altres als lli-
bres del seu escriptor.

Existeix en català una versió integral
(i subratllo el mot) de la poesia com-
pleta de Dylan Thomas traduïda pel
poeta valencià Isidre Martínez Marzo,
preparada fa anys, que no podrà veure
la llum ara per festejar els cinquanta
anys de la mort de l’autor perquè un

segrestador ha comprat els drets en
català però no fa absolutament res
amb aquests drets, ni deixa que el jove
poeta-traductor doni a conèixer el seu
esplèndid treball. Martínez Marzo ha
respost a la crida de Marià Manent
perquè Manent feia tries breus, no
gens exclusives ni definitives, d’autors
com Blake, Dickinson, MacLeish i
Thomas, amb la secreta esperança que
vinguessin altres traductors amb el
temps a completar la tasca només
iniciada per ell.

Algun lector potser es pregunta qui
és Isidre Martínez Marzo. Si no fos per
la mania centralista de la literatura
catalana, que situa sistemàticament
en segon terme tot allò que no es fa al
Cap i Casal, sabria que es tracta d’un

dels poetes més solvents de la literatura
catalana actual, amb vuit reculls ben
sòlids al seu haver, i que, a banda de la
seva producció original, per passió i
entusiasme, posa el seu art poètic al
servei de la traducció de certs autors
centrals de la lírica anglosaxona com
ara Gerard Manley Hopkins i Dylan
Marlais Thomas. Doncs bé, no podrem
llegir la magnífica versió poètica d’Isi-
dre Martínez Marzo de tots els poemes
de Thomas perquè un egoista, un se-
grestador, que no té gens en compte el
bé general de la seva comunitat literà-
ria, ha decidit barrar-nos el pas. I, per
acabar-ho, d’adobar aquest segrestador,
un segrestador industrial, actua en nom
d’una empresa editorial, un petit col-
lectiu.

Malgrat les maniobres del segres-
tador, alguns lectors afortunats hem
tingut accés a la versió de Martínez
Marzo, perquè el poeta-traductor,
setmana a setmana, entre el 14 de
novembre del 2001 i el 9 de novem-
bre del 2003, ens enviava per correu
electrònic un poema diferent. Ara bé,
hauria estat infinitament millor per
a la literatura catalana i els lectors
catalans celebrar el 9 de novembre
d’aquest any amb un exemplar im-
près de la traducció d’Isidre Martínez
Marzo, però el segrestador industrial
no ho ha volgut de cap de les mane-
res.

Malauradament, el segrest d’autors
no és un fenomen exclusiu del món
editorial que, com a mínim, es pot

explicar amb una certa lògica a partir
de l’interés mercantilista. També hi
ha segrestadors d’altres tipus: hi ha
segrestadors acadèmics, institucio-
nals, temperamentals i artístics.

El segrestador acadèmic és aquella
autoritat del món universitari que no
pot soportar la idea d’haver de com-
partir l’objecte del seu amor filològic
amb altres estudiosos del gremi o
amb el públic lector en general. En
aquests moments, en el panorama de
la literatura catalana actual, tenim
un exemple preclar del segrestador
acadèmic en acció. Em refereixo, na-
turalment, al professor Jaume Coll i
la seva, ja coneguda de tots, passió
malaltissa, obsessiva i excloent per
l’obra de Josep Carner. I, paradoxal-
ment, els segrestadors acadèmics co-
bren de l’erari públic quan, en defi-
nitiva, és al públic mateix a qui se
suposa que serveixen que acaben es-
catimant un autor.

El parent proper que més s’assem-
bla al segrestador acadèmic és el se-
grestador institucional. Els segresta-
dors intitucionals són persones que
s’han introduït a l’estament públic
(ajuntaments, biblioteques, museus)
d’alguna manera i des d’allà mani-
pulen les coses per controlar l’accés
al llegat de certs autors. Aquests se-
grestadors són els més subtils perquè
figura superficialment que estan de-
dicats en cos i ànima a projectar i
divulgar l’obra que gelosament
guarden, però el que fan de veritat és
convertir els seus autors en autors
d’abast local que no puguin aixecar
el vol i escapar-se.

Després hem d’entrar en un ter-
reny menys públic i més personal per
trobar els segrestadors artístics i els
segrestadors temperamentals. Els se-
grestadors artístics són escriptors o
personalitats del món de la cultura
que s’han atribuït la patent exclusiva
pel que fa a la correcta interpretació
i coneixement d’un autor i no deixen
que ningú s’hi acosti, mentre que els
segrestadors temperamentals són
hereus malhumorats i avars que no
toleren el fet de les responsabilitats
que genera l’administració d’un lle-
gat cultural. Tots dos limiten greu-
ment l’abast dels autors que suposa-
dament custodien.

En aquest sentit, recordo personal-
ment el cas de demanar al fill d’un
poeta els drets, pagant és clar, de re-
producció d’un poema del seu pare.
Quan la responsable editorial va trucar
per gestionar la cessió del text, l’única
resposta que va trobar va ser un crit de
“No em toqui els collons, senyoreta,
amb els drets d’un poema”. El comen-
tari groller estava clarament destinat a
paralitzar la transacció.

Els grans autors no són el patrimoni
personal i exclusiu de ningú. Són pa-
trimoni del gran públic i per tant han
d’arribar al màxim de lectors possi-
bles. Els grans autors nodreixen la
substància d’una cultura. I tots els
agents de la cultura, és a dir, les edi-
torials, les universitats, els ajunta-
ments i altres institucions, els escrip-
tors i els hereus han de vetllar desin-
teressadament perquè els grans autors
puguin arribar a complir la seva fun-
ció. S’ha d’abolir aquest vici del segrest
literari.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


