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A propòsit de ‘Poesies’, exquisida traducció de Maria Antònia Salvà

La poesia de Giovanni Pascoli

S’
J o r d i L l a v i n a

acaba de publicar
un llibre impor-
tant, que fóra bo
que no passés
desapercebut. No
és un llibre més.

Es tracta de la primera notícia que, en
forma de volum independent i en la
nostra llengua, ens arriba del poeta
italià Giovanni Pascoli (1885-1912) –el
“poeta de les coses menudes”, la fama
o el coneixement del qual han viscut
una mica a l’ombra del gran sol car-
duccià. Poesies, amb una exquisida tra-
ducció de Maria Antònia Salvà, ha
sortit a l’editorial Galerada.

De Pascoli n’havien aparegut poe-
mes esparsos en publicacions diverses:
a La Revista o La Veu de Catalunya, per
exemple, o en altres de menor difusió
com Sóller, Correu de les Lletres, Almanac
de les Lletres, La Nostra Terra, La Comarca
de Vich o Claror. Eren, doncs, notícies
escadusseres, sotmeses al ritme de
traducció de la poeta de Llucmajor.
Tenim encara en català un aplec d’on-
ze poemes pascolians en traducció de
Salvà (nou) i de López-Picó i Garcés (un
cada un), continguts en el volum De
Leopardi a Ungaretti. Un segle de poesia
italiana, a cura de Gabriella Gavagnin
(Proa). I poca cosa més, que jo sàpiga.
En castellà, sí que disposem d’un recull
de poemes seus, publicats per la col-
lecció La Veleta, dirigida per Andrés
Trapiello, de l’editorial granadina Co-
mares: 25 poemas, amb selecció i tra-
ducció de Miguel d’Ors. I para de
comptar.

Aquest és, com dic, un llibre especi-
al. Un llibre de Pascoli, però també un
llibre de Salvà. La traducció de la poeta
mallorquina –perfectament rimada i
ritmada, com no podia ser d’altra ma-
nera en una alumna tan avantatjada

de l’Escola Mallorqui-
na– avala la tesi que
tota bona traducció és
un gènere literari tan
meritori i autònom
com l’anomenada crea-
ció. Va ser, però, una
traducció plena d’en-
trebancs i d’avatars ad-
versos. Breu: Salvà tra-
dueix un bon plec d’a-
quests poemes i els en-
via a Carner, per mirar
de publicar-los a l’Edi-
torial Catalana. El
manuscrit s’extravia.
Els torna a traduir, mig
de cor, i en fa un volum
consistent, però l’any
1941 la censura fran-
quista prohibeix que es
publiqui. A partir d’a-
quí, el poeta i huma-
nista Miquel Ferrà farà
mans i mànigues per
corregir aquesta situa-
ció –ell que tant havia
encoratjat Salvà perquè
posés el cantor de Cas-
telvecchio en vers català–, però no se’n
surt, i mor sense veure aquest llibret
publicat. Fins i tot el cònsul italià a
l’illa de Mallorca –un enamorat de la
poesia de Pascoli– mirarà d’interce-
dir-hi, i malda per fer aparèixer l’obra
a Milà. Res. A les acaballes de la seva
vida, Salvà es resignarà a la situació
amb un raonament una mica inquie-
tant, de tan acomodatici: tot plegat val
més que hagi acabat així, perquè, ben
mirat, Pascoli no combrega gaire amb
el dogma catòlic que ella té tan ben
aferrat. Semblava talment un llibre
perseguit per una mena especial de
malastrugança.

Així doncs, les poesies de Pascoli tan
admirablement traduïdes per la Salvà
han romàs més de seixanta anys inè-
dites, amb escasses clarícies aparegu-
des en revistes i, recentment, en el vo-
lum curat per la professora Gavagnin.
I ara, un obre aquest llibre editat amb
pulcritud, en llegeix la introducció del
professor Miquel Edo i Julià –curador
de Poesies–, i queda astorat de l’alta
qualitat d’aquesta poesia –d’Ors, po-
sem per cas, tradueix literalment; Sal-
và no traeix mai la literalitat, i a sobre
aconsegueix traduir l’emoció estètica,
aprofitant les nombroses afinitats en-
tre la llengua d’origen i la de recepció:

en resulten uns poemes
catalans impecables–.
Poesia plena d’incisives
referències a la natura-
lesa –a la naturalesa
més pròxima, mai a la
naturalesa còsmica de
Leopardi–. Pascoli pot
fer pensar en poetes de
la tradició anglosaxona
com Hardy, Frost, Ka-
vanagh o Heaney; o en
poetes de la nostra
llengua com Pons, Ma-
nent o Garcés. Dylan
Thomas va començar
practicant, amb la seva
poesia, una llei de pi-
rotècnica verbal que
pretenia enlluernar el
lector, i va acabar es-
crivint una poesia molt
més despullada i emo-
cionant. Pascoli sempre
va ser partidari d’a-
questa última. En els
quatre versos del poe-
ma El passat en té prou
per copsar el drama del
pas del temps: “Retorn
als llocs del meu antic
plorar, / i avui m’és un

somriure aquell plorar. / Retorn als
llocs del meu antic somriure... / Oh,
com és llagrimós aquell somriure”.
Uns versos que m’han fet pensar en
uns altres de Hölderlin, que és un líric
que no té res a veure amb Pascoli (la
traducció castellana d’aquest poema
–Antes y ahora– és d’un altre gran poe-
ta, Luis Cernuda): “En juveniles días a la
mañana sentía regocijo, / por la tarde llo-
raba, y ahora, cuando más viejo soy, / du-
dando empiezo el día, aunque no obstante, /
apacible y sagrado es para mí su fin”.

■ Jordi Llavina. Escriptor

Els moments màgics
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

V
aig tancar l’any entre amics
tot parlant de l’amor. Vaig re-
cordar una vella cançó ameri-
cana: Magic Moments, que pot-

ser defineix la nostra vida. Això és,
justament, el que cercam. Això és el
que li demanam a la vida: alguns mo-
ments màgics, convinçuts que són
aquests moments que ens proporcio-
nen alguns espais de felicitat. Llavors,
el millor de la vida és una suma de
moments màgics, un suma de les bo-
nes estones que hem passat amb les
persones que hem estimat. Una suma,
doncs, de fragments.

Això mateix també ens succeeix amb
l’art: recordam determinades seqüèn-
cies de les pel·lícules que ens impres-
sionaren, el fragment d’un poema, una
simfonia que ens balla per la memòria,
el punt de mira des del qual hem ob-
servat una pintura... Només som una
suma de fragments. I la nostra història
amorosa també és això: la successió
fragmentària de certs moments mà-

gics. Els fragments d’un discurs amo-
rós, tot parafrasejant el títol d’un co-
negut llibre de Roland Barthes.

Ramon Llull, que en tenia llarga i
profunda experiència, va escriure que
l’amor és “mar tribulada d’ones i
vents”. Es tracta, doncs, d’una visió de
l’amor tempestuosa. I, probablement,
és aquesta idea de l’amor comparat a la
tempesta la que més agrada a la gent.
També Julia Kristeva ha parlat de l’a-
mor en la mateixa direcció: l’amor és
“aquesta revolució súbita, aquest cata-
clisme irremeiable del qual ningú no
parla fins que ha passat”. Perquè
mentre es viuen els moments màgics
de l’amor no hi ha res a dir.

La literatura és plena d’aquests mo-
ments màgics, explicats després de la
vivència amorosa. Però tan bells, que el
lector té la impressió que l’escriptor
ens en parla per primera vegada. Pens
ara en una de les històries d’amor més
fascinants de la literatura: l’aventura
amorosa de Tirant lo Blanc i de Car-

mesina, la filla del rei de Constantino-
ble. I pens en el plant de Carmesina
sobre el cos mort de Tirant, perquè em
sembla una de les més belles elegies
d’amor que mai s’han escrit.

Tot i que, sovint, l’amor produeix
penes i angoixa. També és Ramon Llull
qui ens en dóna la resposta: “Penes que
venien d’amor –escriu–, més nobles
que rubí, maragda i zèfir”. Potser és
per això que “l’amor –ho escriví el
Dante– mou el sol i les estrelles”.
També aquesta idea circula per tota la
literatura: el poder fecund de l’amor.
Ho havia dit sant Agustí i ho cità des-
prés Corín Tellado: Omnia vincit amor.
L’amor ho venç tot: la misèria, la fam,
les guerres i l’odi... Bé que em ve a la
memòria aquell eslògan que els hippies
posaren en circulació al començament
dels anys seixanta: “Fes l’amor i no fa-
cis la guerra”. Però, qui sap?, l’amor i la
guerra potser són la mateixa cosa.

A les rondalles surten sovint els
grans temes que l’amor confegeix.

Pens ara en la rondalla de La Bella i la
Bèstia. En Es murterar del rei de França, de
l’ Aplec de Rondaies Mallorquines. O en El
príncep granot, dels germans Grimm. En
totes elles la jove protagonista es veu
abocada a enamorar-se fervorosament
d’una bèstia horrible, i haurà de be-
sar-la perquè al final es transformi en
un príncep generós i bell. Fa algun
temps una jove adolescent contava per
ràdio les seves experiències amoroses.
Va dir, com si res: “No us podeu ima-
ginar quants de granots he hagut de
besar, fins a trobar un príncep”.

I encara va tenir sort si el va trobar.
Crec que moltes dones s’han passat la
vida besant un granot i un altre sense
aconseguir res d’especial.

En una de les darreres pel·lícules de
Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre,
hi ha un personatge que em va cridar
l’atenció: es tracta d’Agrado, un
transvestit que es veu obligat a im-
provisar un discurs, una nit que al
teatre han hagut de suspendre la re-
presentació. Diu: “En mi no hi ha res
de veritat, fora dels sentiments i al-
gunes tones de silicona”. Doncs em va
semblar una magnífica lliçó. Proba-
blement, només hi ha de veritat els
sentiments en cada un de nosaltres. I
la silicona que l’educació ens ha obli-
gat a amuntegar.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


