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Gravat antic en què Dante i Virgili passegen pel bosc vivent

S O B R E L ’ E D I C I Ó D E L A ‘ D I V I N A C O M È D I A ’ D E L C E R C L E D E L E C T O R S

L’obra de
Barceló mostra
gairebé amb
arrogància
la seva
naturalesa
d’obra mestra

un personatge molt impor-
tant o especialment grotesc
(els dos protagonistes, els ci-
tats Paolo i Francesca; les fú-
ries i altres monstres). Són re-
alment magnífics, en aquest
sentit, els centaures: icono-
grafia fantàstica alternativa a
la imperant en la segona mei-
tat del segle XX, sobretot la de
Tolkien i els seus il·lustradors,
amb Alan Lee al capdavant.

Barceló aconsegueix una
textura que convida a passar
les mans per sobre de les pà-
gines. I un fons de conceptes
ben digerits en què s’imposa

una lectura personal, amb el
text i amb la iconografia que
se n’ha derivat, però jo diria
que no amb la crítica que hi
ha reflexionat. Això desem-
boca en una aproximació feta
més amb la pell que amb el
cervell, en què la intuïció ha
guanyat el combat a la intel-
ligència. Si bé aquesta opció
podria haver comportat cert
èmfasi en l’atrocitat inherent
a la cosmovisió dantesca, les
escenes de desmembració i de
violència tenen poc protago-
nisme, possiblement perquè
la fascinació per la visualitat
del món humanista creat ori-

ginalment només amb pa-
raules s’imposa per sobre de
la resta de consideracions.

MOMENTS EXCEPCIONALS
Penso que la il·lustració que
tanca el volum de l’Infern és la
més magnètica de totes, amb
la seva combinació salvatge
de negre, verd, colors oxidats
i violeta magenta. No queda
clar a qui pertany aquest ros-
tre hipnòtic. No és de Satanàs,
mostrat amb banyes tres pà-
gines abans, en el paratge ge-
lat que troba Dante al final
del seu descens. Hauríem
d’esperar potser les estrelles,
però ens trobem una cara
monstruosa sense identificar.
Sospito que és el mateix Dan-
te, amablement retratat se-
gons el perfil tradicional al
començament del llibre,
transformat ara per l’experi-
ència de catàbasi que s’ha
descrit en els trenta-quatre
cants que l’ha conduït fins al
mateix Àngel Caigut i la seva
boca triple. Però si és Dante,
és un Dante que es fusiona
amb el mateix Barceló, su-
pervivent també de la matei-
xa experiència, a través de la
lectura i de la recreació.

El segon volum, Purgatori,
comença també amb una ca-
ra, però en aquesta ocasió
s’ha retratat en forma de
bust, el de Virgili; i acaba amb
un nou perfil de Dante, de
tonalitats verdoses com l’ai-
gua amb fons de molsa. Els
colors són menys greus, com
si ja preparessin l’enlaira-
ment del Paradís. En el centre,
un desplegable de quatre pà-
gines s’obre com una flor per
mostrar, davant la mirada
atònita del lector/espectador
l’aparició de Beatriu, a qui
Dante no havia vist des de la
seva mort prematura, quan
tots dos eren tan joves... Es
tracta d’un moment màgic
dins del desenvolupament de
la lectura, perquè et trobes

amb unes pàgines obscures
que recorden les textures
volcàniques de Kiefer o l’oxi-
dació volguda d’un Tàpies o
un món de descomposició
microscòpica augmentat per
una lent. No t’esperes que
darrere d’aquest teló hi hagi
Beatriu amb el seu carro i el
seu sèquit, preparada per ro-
bar-li a Virgili el seu rol de
guia metafísic.

El moment s’ho val. En ell,
lleugerament traspassat el
centre de la trilogia, l’obra de
Barceló mostra gairebé amb
un gram d’arrogància la seva
naturalesa d’obra mestra.
D’obra mestra en l’exposició
que es podrà veure en alguns

dels millors museus del món,
a partir de la temporada vi-
nent, sí; però sobretot d’obra
mestra en forma de llibre.
Perquè els porus excitats pel
tacte del paper, la captació
visual de les imatges en la
seva mida paral·lela a la de
les columnes de versos o el
desplegable de Beatriu no
són possibles en un altre su-
port que no sigui el del vell i
bell llibre. I això és fona-
mental. Perquè no és altra
cosa que un llibre, la Comèdia.
Perquè no és altra cosa que
un llibre el catalitzador de la
passió entre Paolo i Frances-
ca. I aquest llibre, tripartit,
reprodueix ipso facto en el seu
lector el mateix efecte: eros
platònic, set de coneixement.

Quan, en el Cant XXXI, ja al
bell mig del Desè Cel, el blau
absolut –tan sols interromput
pel blanc, entre el cotó i la
calç, dels àngels– s’apoderi
del Paradís, el lector recordarà
el seu itinerari de pelegrí, els
versos i les imatges com a es-
glaons d’una escala que con-
dueix a un dels més impor-
tants mons de les idees creats
per la ploma d’un home. I
magistralment recreat pel
pinzell d’un altre.

Novel·la i traduccióM
olts pocs fenò-
mens similars
han tingut lloc
en català durant
la història cultu-

ral contemporània. Malgrat
que escriptors de la talla de
Monzó o de Moncada han
combinat amb rigor i excel-
lència la traducció de grans
autors moderns amb la crea-
ció d’obra pròpia també al
més alt nivell, hem de re-
muntar-nos potser a Riba i
Sagarra, pel que fa al diàleg
intertextual amb clàssics an-
tics, si volem trobar la nissaga
amb què entronca la doble
aportació dantesca que ha fir-
mat Joan Francesc Mira en els
tres últims anys.

De la seva versió de la Divina
Comèdia (2000) l’únic que puc
criticar és la forma que va tri-
ar per presentar-la pública-
ment, mitjançant la compara-
ció amb fragments de la tra-
ducció d’Ángel Crespo i una
agressivitat vers aquest text, al
meu parer, innecessària. Però
la versió en ella mateixa no
admet crítiques, sinó elogis.
Perquè les possibles recances

tenen a veure amb una opció
teòrica (la traducció que res-
pecta a ultrança el sentit ori-
ginal i que aposta per la lite-
ralitat, amb el conseqüent sa-
crifici de components mètrics
i retòrics) que és tan legítima,
almenys a priori, com la que
força la rima. I ja que de ver-
sions amb rima i manierismes
ja en tenim dues (la d’Ángel
Crespo en castellà i la de Josep
Maria de Sagarra en català,
oportunament rescatada
aquesta última per Quaderns
Crema el mateix any 2000),
l’arribada d’una traducció
més entenedora i més fidel al
significat de les paraules ori-
ginals, amb un coneixement
previ de l’obra de Dante a
l’alçada dels seus precedents
il·lustres, només pot rebre
aplaudiments.

L’entusiasme de la meva
lectura de la novel·la Purgatori,
guanyadora del premi Sant

Jordi, ha estat fins i tot superi-
or al que vaig experimentar
amb la traducció de tres anys
enrere. És prodigiosa tant la
recreació urbana que fa de la
València del canvi de mil·lenni
–que s’obre històricament cap
endarrere, perquè la toponí-
mia i les derrotes de reis re-
mots expliquen el present amb
igual eloqüència que l’arqui-
tectura de l’IVAM– tant com
les descripcions de les petites
accions dels personatges que
determinen, no tan sols la seva
psicologia, sinó també el seu
destí. Un puro, una trobada
per atzar a l’autobús, una pas-
sejada en Harley, una mirada:
detonants, en la narrativa de
Mira, de conseqüències ines-
perades en aquest purgatori
–espera de no se sap ben bé
què– que és la nostra vida.

El diàleg amb la Comèdia es
realitza simultàniament a di-
versos nivells: en un de pri-

mer, trobem la cita i l’inter-
text, com “el cel cap a l’orient
té un dolç color blavíssim de
safir” (pàg. 13), que remet al
famós vers “Dolce color d’orïental
zaffiro” (Purgatori I), traduït per
Mira com “El dolç color de sa-
fir oriental”, i abastament co-
mentat per Borges al seu as-
saig La Divina Comedia (Siete no-
ches). En un segon graó, troba-
ríem la recreació d’escenes i
personatges de Dante, com
s’observa especialment en la
configuració de l’hospital on
està ingressat el germà del
protagonista, indret de pur-
gació i de reclosió de tota me-
na de malalts, metges i fami-
liars que exemplifiquen tots
els vicis, virtuts i pecats que va
enumerar l’autor de La vita
nuova. Per últim, trobem el
trampolí cap a elaboracions
que s’allunyen de Dante, mal-
grat el vincle conceptual. Un
dels millors moments de la

novel·la, al meu parer, utilitza
el cercle (cornisa en la versió de
Mira) cinquè del Purgatori, el
dels avars i pròdigs, preludi
del cercle dels goluts on Dante
escolta relats violents, com a
impuls per a la configuració
d’un dinar en un restaurant
de luxe, ple de punyalades i de
gola i de superficialitat. En
aquesta escena es veu més
clarament encara que en la
resta del llibre que Salvador
Donat –el protagonista– és
un inadaptat que reivindica la
seva inadaptació, algú que
com Dante “no sap compor-
tar-se, no sap com actuar, què
dir, com saludar”, segons les
paraules de Mandelstam en el
millor assaig que he llegit so-
bre el poeta florentí: Coloquio
sobre Dante (publicat per Visor).

Aquests nivells comple-
mentaris provoquen que Pur-
gatori sigui: una novel·la urba-
na excel·lent, un instrument
de coneixement de la comple-
xitat de l’ésser humà, una
conversa amb l’obra dantesca
i una lectura que combina
plaer estètic i intel·lectual.
Què més es pot demanar?


