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Proa a reeditat ‘El Collsacabra’, de Joan Triadú

I L L E S P E R D U D E S

L’art de l’observació
M I Q U E L D E P A L O L

E
ls fluxos i refluxos de ten-
dències porten de vegades a
llocs que l’observador inno-
cent no s’espera, ajunten
contraris que l’observador

menys desprevingut sap que no són
tals, sinó tan sols peces situades a una
certa distància en el mapa, però tam-
poc no més distants que d’altres que
semblaven tant més a prop.

Així, la consideració dels autors
fluctua en el temps, i mirades noves et
fan valorar textos que en altres mo-
ments et podien haver passat desa-
percebuts. No és ben bé aquest el cas
d’El Collsacabra, de Joan Triadú; no l’he
hagut de rescatar de cap desconside-
ració pretèrita, perquè ja el vaig
apreciar en una primera lectura. És
que ara, rellegit en la digna reedició
de Proa –tot i que pel meu gust el
paper és massa setinat i
fa difícil anotar-hi al
marge–, li he trobat un
equilibri magistral en-
tre la cosa observada i la
natura de l’observador
com a instrument, però
també com a reflex.

El seu respecte cap a
una certa mena de tra-
dicions cristianes, la
majoria, sovint venera-
dor, no està de moda. A
un públic avesat al so-
roll li sembla més mo-
dern un ocasional pillet
que es presenta lliure de
compromisos com en
Pla, tot i que llegit aten-

tament resulta que encara n’està
menys. És recomanable saber veure,
més enllà d’algunes formes, una altra
manera de remarcar la utilitat de lle-
gir amb els prejudicis mantinguts a
ratlla.

El Collsacabra parteix d’una àmplia
descripció itinerant del lloc, i sobre
aquest baix continu entra en anècdo-
tes locals, en textos d’altres autors
(Triadú parla dels seus amics), en
rondalles (tots els pobles munta-
nyencs són rics en llegendes d’apare-
guts i dimonis), en meditacions sobre
l’art, sobre el pas del temps, sobre la
vida. En alguns noms citats hi ha un
regust d’època; és ociós constatar que
en literatura hi campen modes com
en qualsevol àmbit. ¿Qui llegeix avui
(anava a dir: qui sap qui són) Hamsun,
Thibon, Fromentin, viatger i pintor

abans de literat? Potser jo mateix no
en sabria gran cosa si no fos per la
vella biblioteca de la família.

A partir de les descripcions inicials,
que fan de coixí, a mesura que avança,
el text pren volada fins a la depuració
exquisida dels últims capítols, dedi-
cats a les estacions de l’any, possibles
gràcies a la sòlida base anterior sobre
la qual reposen. L’agilitat i la variació
fan lleugera la lectura, i un tanca el
llibre amb la impressió d’haver tran-
sitat per un discurs profundament
elegant, sense exabruptes, d’haver
participat en una aventura espiritual
que acompanya i asserena sense eva-
dir, sense anestesiar, capaç d’anar més
enllà sense deixar de lligar-se profun-
dament a la terra.

Tot i que, al meu parer, la bondat
principal del llibre està en el conjunt,

se’n podria fer un més
que notable extracte de
pensaments. Un dels
meus preferits, sobre el
desig de mar (p. 177 de
l’edició de Proa), diu:
“Els dominis d’arran de
mar són efímers, no te-
nen distància [subratllat
en l’original]. Els pocs
quilòmetres d’Atenes al
Pireu, de Roma a Ostia,
com han marcat allò
que, pompós, s’anome-
na la Història del món!
Si haguessin fet Barce-
lona al Vallès, just dar-
rere el Collserola, potser
encara”.

E N I G M Í S T I C A

Sempruniana
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

J
orge Semprún acaba de publicar la
seva primera novel·la escrita directa-
ment en espanyol: Veinte años y un día
(Tusquets). Un relat fascinador sobre
un crim succeït a Quismondo (Tole-

do) el 18 de juliol del 1936 que és rememorat
any rere any per la família del difunt amb
una grotesca cerimònia ritual. La força del
relat està en la reconeguda habilitat de
Semprún per avançar i retrocedir en el temps
a través de la memòria. Aquí el narrador
omniscient és tan present com en altres lli-
bres autobiogràfics semprunians i els límits
de la ficció també resulten imprecisos. Al
costat dels Avendaño i altres personatges
aparentment de ficció, desfilen Hemingway,
Lorca, Juan Benet, Múgica Herzog, Portabella
i els Sánchez (Dragó, Ferlosio, Federico Sán-
chez, l’alter ego més mític de Semprún a la
clandestinitat). A desgrat d’aquests perills, la
novel·la funciona perquè el relat és esplèndid
i la manera de servir-lo prou compensada. Un
altre dels atractius de Veinte años y un día és
comprovar l’estat de les relacions d’un es-
criptor francès com Semprún amb la seva
llengua materna.

Al final de l’obra el jove Lorenzo deixa anar
una frase tremenda amb regust de tesi doc-
toral: “La patria del escritor no creo que sea la
lengua, sino el lenguaje”. Semprún ha escrit al-
tres vegades sobre el desplaçament lingüístic.
Per exemple, quan explica que llegeix el Qui-
xot en alemany o Faulkner en italià a la bi-
blioteca de Büchenwald. O quan, a la pàgina
196 d’aquesta novel·la, es queda clavat davant
del mot turgescencia (dels pits femenins) per-
què li arriba l’alenada d’una lectura adoles-
cent de les traduccions de Zane Grey. Sem-
prún té l’ànima verbívora. De sobte troba que
un adjectiu és “abecedario, o sea propio del léxico
del diario Abc”, i l’inscriu en una tradició
retòrica que li produeix “cierto repeluco”. En
un altre moment, posa en boca d’un dels
protagonistes un acudit d’època basat en la
força combinada de la paronomàsia i la te-
legrafia sense fils. Just després de la victòria
de la CEDA a les eleccions generals del 1933,
Alfons XIII hauria enviat un telegrama a don
Niceto Alcalá Zamora, president de la Repú-
blica, on li diria: “Ante la CEDA cede. Te cito
en Biarritz. Alfonso”. El president de la Re-
pública li hauria respost: “Ni CEDA, ni cedo,
ni cita. Niceto”.

UNA AGUDESA GERMANÒFILA
L’episodi m’ha fet revisar les notes de lectura
preses del seu magnífic La escritura o la vida
(Tusquets). Semprún hi explica, amb orgull,
una agudesa germanòfila que improvisa en
circumstàncies ben poc favorables. Quan al
camp de concentració de Buchenwald el fit-
xen li demanen, entre altres dades, la pro-
fessió. “Philosophiestudent”, respon ell. El fun-
cionari se’l mira i li replica “Das ist doch kein
Beruf!” (això no és una professió). I Semprún,
escriu, “no pude evitar hacer un retruécano de es-
tudiante germanista: Kein Beruf aber eine Beru-
fung!” (no és una professió sinó una vocació).
El rostre seriós del funcionari s’il·lumina per
un instant. Valora que aquell estranger tin-
gui prou domini de l’alemany per fer el
contrapunt fonètic i semàntic entre beruf i
berufung. Després li adverteix que allà els es-
tudiants convenen menys que els obrers es-
pecialitzats. “Facharbeiter”, repeteix. El jove
Semprún no ho capta i insisteix en la seva
vocació. Anys després, li causarà un gran
impacte descobrir que probablement va sal-
var la vida perquè en comptes de registrar-lo
com a student el funcionari va apuntar a la
fitxa stukateur (estucador, és a dir, un obrer
especialitzat). Un xoc de mots que recorda la
confusió, involuntària i molt menys trans-
cendent, de Joan Brossa, en declarar-se poeta
al funcionari franquista del DNI i ser pres per
paleta.

A R A C O M A R A

Van Gogh, René Char i Vinyet Panyella
C A R L E S H A C M O R

R
ené Char escriu no pas sobre
unes coses, sinó que escriu
unes coses. I aquestes coses
que escriu no diuen pas co-
ses; les podríem qualificar

de pedres literàries. Les pedres sempre
apareixen en poesia; i les formes de
les pedres de Char són innombrables
i innominables.

Perquè a més de ser pedres, són
no-pedres, que vol dir que són pedres
que no ho són. I malgrat això, i pre-
cisament per això, tenen contorns
concisos que tanmateix evoquen abs-
traccions que acaben fent evanescents
les diguem-ne pedres.

Tot plegat és una manera d’adme-
tre que és impossible d’escriure res
sobre els poemes de René Char en si
mateixos, tret que, com hem fet fins
aquí, tirem al dret i, així, amb les
nostres concrecions gramaticals, ens
lliurem a l’esfumament, a allò que és
fonedís.

L’escriptura poètica de René Char,
si bé no és hermètica, ho sembla. I, per
tant, pot acabar sent inescrutable si el
lector cau en el seu propi parany, o
sigui, si vol entendre racionalment
allò que no és pas racional, sinó poè-
tic, i que, fet i fet, no té res a veure
amb l’evanescència, perquè és tota
una altra cosa.

I d’aquesta altra cosa hom només
en pot escriure mitjançant una poesia
que en sigui una resposta. I això és el
que ha fet Vinyet Panyella: ha elaborat
una versió en català, una traducció,
d’un llibre de poemes, en francès, de
René Char.

I prou que se n’ha sortit a basta-
ment, Panyella, en traslladar al català
la poesia que hi ha en les lleus cons-
truccions verbals de Char que com-
ponen el gran llibre intitulat, en ca-
talà, Els veïnatges de Van Gogh.

Publicada a la col·lecció Jardins de
Samarcanda, la recreació de Vinyet Pa-
nyella –acarada, a l’edició, a l’original
en francès– porta el català a l’essència
i els accidents de la pedra poètica –ben
diferent de la filosòfica– d’on han estat
extretes les destil·lacions de René Char,
que són de les més clàssiques i ensems
més modernes i més postmodernes de
la poesia en francès. I vet aquí que
aquests elogis igualment amaguen la
impossibilitat d’enfrontar-se directa-
ment en prosa no poètica a l’escriptura
poètica de Char i de Panyella.

A l’epíleg, la traductora o recreado-
ra, havent viscut la immersió en la
lectura, i en la seva escriptura que se
n’ha derivat, ens emmarca els veïnat-
ges de Char i de Van Gogh a la Pro-
vença mítica per on tots tres, Panyella,

Van Gogh i Char, bo i vivint per llurs
Provences interiors, han enraonat po-
èticament de les deus de la poesia
d’on brollen els veïnatges del títol del
llibre.

Char i Panyella desdiuen, desrao-
nen –i això és una lloança més–, es-
criuen coses com la següent, que no
arribem a capir què significa exacta-
ment, perquè és una esplèndida pedra
foguera que no demana pas de ser
desxifrada: “No cal repicar la cassola
per fer caure al sac el nombrós eixam
de palafreners, enfilall dels nostres
pensaments sempre amatents a res-
sonar en l’obstinada oïda de la joia”.

Aquest és un llibre molt i molt fàcil
de rellegir repetidíssimes vegades. I a
l’últim, passat un temps des de les
primeres lectures, cada vers i cada
ratlla no versificada esdevenen un
palet de riu o, segons com, un roc, o
una roca grossa que ens fan copsar
allò que cap altra manera de fer anar
el llenguatge no ens podria haver fet
entendre.

La versió de Vinyet Panyella de Veï-
natges de Van Gogh és Mistral i Verda-
guer més Riba, esplèndidament su-
mats, multiplicats i dividits per Pa-
nyella i diluïts en un cert postsurrea-
lisme difús –sobretot a França– en
això que en diem postmodernitat.


