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DANIEL BOADA

Tres llibres ben diferents i, tanmateix, un esdeveniment literari

Amb les mans a la
massa de la llengua

E
À l e x S u s a n n a

n un número de la re-
vista universitària Del-
ta (1979) dedicat a Ma-
rià Manent, llavors un
escriptor poc valorat a
casa nostra, Josep Pa-

lau i Fabre qualifica les versions ma-
nentianes de poesia xinesa aplegades
sota el títol de L’aire daurat com “un dels
llibres més càlids de la poesia catalana
moderna” (“em refereixo –diu– a la
calidesa sensorial i auditiva”) i alhora
ens diu que planteja com cap altre “el
problema dels límits entre creació i
adaptació”. Pocs anys després, arran de
la publicació per primer cop de la Poesia
completa (1986) del mateix autor, en què
prescindeix de les seves interpretacions
de poesia xinesa, Palau tornà a insistir
en la qüestió en un Apunt sobre la poètica
de Marià Manent (posteriorment recopi-
lat als Quaderns inèdits de l’alquimista,
1991): “Tant si es proposa de fer una
traducció, una versió o una interpreta-
ció, el cert és que Manent sap que, d’u-
na manera o altra, el resultat que ha
d’obtenir ha de ser immancablement el
d’una obra d’art”.

Abans, però, Palau fa dues conside-
racions generals que no tenen pèrdua i
que ajuden a situar amb tot rigor la
qüestió de la importància i necessitat
de la traducció poètica en qualsevol
tradició, però més encara en una de tan
intermitent com la catalana. “En la
tasca de redreçament de la nostra llen-
gua, l’exercici de la traducció ha tingut
sempre un paper rellevant”, ens diu
Palau, per afegir un xic més endavant:
“La nostra identitat l’hem volguda for-
jada a través de personalitats i cultures
alienes, precisament com una forma de

no alienació”. Bé, tot això ve a tomb de
la recent aparició d’un seguit de volums
de traduccions poètiques que consta-
ten, en contra del que alguns dels seus
autors diuen, la prou bona salut d’a-
quest gènere a casa nostra i, de retruc
–perquè una cosa comporta l’altra–, la
de la nostra cultura literària, sovint tan
blasmada com menystinguda per nos-
altres mateixos en la seva –semblaria–
congènita indigència. Em refereixo a
l’àmplia “selecció de versions poèti-
ques” De tots els vents, de Miquel Desclot
(Angle Editorial, 2004), la traducció ín-
tegra dels Cants de Leopardi a cura de
Narcís Comadira (Edicions 62, 2004) i la
de l’últim volum del poeta irlandès Se-
amus Heaney, Llum elèctrica,
a càrrec de Pauline Ernest i
Jaume Subirana (Edicions
62, 2004): no es tracta pas de
posar-los en un mateix pla
–són autors d’èpoques i tra-
dicions ben diverses– sinó
de ressaltar l’ambició, l’en-
vergadura i l’excel·lència de
la feina feta en tots tres ca-
sos (possibles diferències de
plantejament traductiu i
fins de resultats a part).

La mera coincidència
temporal d’aquestes tres
obres seria qualificada com
d’autèntic esdeveniment en
qualsevol tradició dotada de
les pertinents caixes de res-
sonància: no ens estiguem
doncs de celebrar-ho com
escau –cadascú a la seva
manera, però fonamental-
ment dedicant-los el nostre
temps i atenció– i sapiguem

apreciar aquests tres immensos regals
que poden fer les delícies de qualsevol
lector exigent i, sobretot, enriquir a la
llarga la pròpia tradició tant o més que
si es tractés d’obres escrites original-
ment en català. D’altra banda, el fet que
es tracti de volums tan diferents –una
seixantena llarga d’autors des del s. VII
fins al s. XXI en el cas del de Desclot,
una de les obres clau del romanticisme
europeu en el de Comadira, i la tra-
ducció d’un contemporani, premi No-
bel 1995, en el del tàndem Ernest-Subi-
rana– els fa encara més atractius i
complementaris en la seva simultaneï-
tat. En tots tres casos estem davant el
que Miquel Desclot, en la seva impaga-
ble nota introductòria destinada justa-
ment a reivindicar la traducció poètica
com a gènere, en diu “una art del

guany, o almenys una art de l’escreix, de
la propina”, per oposició a aquella cèle-
bre frase de Robert Frost –un dels seus
autors més traduïts, per cert– segons la
qual poesia és allò que justament es
perd en una traducció: “Cadascuna de
les meves traduccions és només una in-
terpretació del poema original, i en
aquest sentit és en efecte una traïció, o
una reducció, però també cadascuna
d’elles és un text poètic en ella mateixa,
i doncs també un objecte irradiador de
múltiples ecos i significacions”.

L’atzar ha volgut que mentre a casa
nostra apareixien aquests tres volums i,
més en concret, el de l’últim llibre de
Seamus Heaney –una poesia, la seva,
endimoniadament difícil de traduir–, a
Irlanda acaba de publicar-se com en una
mena de reciprocitat el volum Done into
English –Collected Translations– del po-
eta Pearse Hutchinson (1927), on s’aple-
guen, com en el cas del volum de Miquel
Desclot, una àmplia selecció d’autors
procedents de les més diverses tradici-
ons. Tot i conèixer les seves traduccions
de Josep Carner –tan preuades per algú
com Marià Manent, que és qui ens va
parlar per primera vegada com a exem-
ple d’“art del guany”–, ignoràvem la
resta de la tasca feta amb els nostres
autors per aquest poeta irlandès: des

d’un anònim del s. XIV fins a
poemes de Martí Pol, Marga-
rit o Parcerisas, passant per
Carner, Pere Quart, Espriu o
Blai Bonet, disset són els au-
tors pertanyents a la nostra
literatura que Pearse Hut-
chinson ha fet seus des de
l’empatia i l’admiració: “Tots
els poemes d’aquest llibre
han estat traduïts perquè
m’agradaven”, ens diu a la
nota introductòria en què,
entre moltes altres coses, ens
assabentem de com va entrar
en contacte amb el nostre
país, la nostra cultura i lite-
ratura. Aquest poeta irlan-
dès, per cert, ¿ha rebut algun
tipus de reconeixement per
part de les institucions cata-
lanes, més enllà d’haver par-
ticipat fa anys en un festival
de poesia?

■ Àlex Susanna. Escriptor

La jove de la perla
G e r a r d V e r g é s

N
ormalment, en el cas d’un film
basat en una novel·la, la majo-
ria dels espectadors que han
llegit el llibre afirmen que

aquest és superior a la pel·lícula. No és el
cas, almenys pel que a mi toca, de La jove
de la perla, la novel·la de Tracy Chevalier
i el film de Peter Webber. Perquè aquesta
–penso– és una història de silencis i de
mirades, de secreta complicitat entre el
pintor Vermeer i la criadeta Griet, una
història que millora amb les imatges i
que difícilment poden explicar amb su-
perior intensitat els mots. Ell apareix
madur, ella poc més que una adolescent.
Ell és l’artista, ella la inesperada musa.
Ell un burgès, ella una tendra noia de
classe humil. Ell catòlic, ella calvinista.
“Els catòlics no són gaire diferents de
nosaltres –li havia advertit el pare. En
tot cas, menys solemnes. Els agrada
menjar i beure i cantar i apostar”. Però

Vermeer (del seu físic i del seu caràcter
no se’n sap res del cert) es mostra aquí
reconcentrat i taciturn i tan sols ena-
morat del seu art. I un dia descobreix
que Griet, aquella noieta que no sap de
lletra i que cuina i que frega la casa i que
renta els bolquims dels fills del pintor,
comprèn –ja sigui d’una manera ins-
tintiva– la bellesa dels seus llenços. I és
ella la que va a casa de l’apotecari a
comprar la goma aràbiga i l’oli de lli-
nassa (“No l’hi diguis a la senyora”, per-
què els Vermeer a vegades van justos) i és
ella la que ajuda el pintor a preparar els
colors: la laca robí, el vermelló, la mala-
quita, el carbó animal, el blanc de plom.
Tracy Chevalier sap d’allò que escriu i
segurament coneix manuals de pintura
com el de Waldemar Januszczak, que
tinc i que fa anys vaig llegir i que explica
fil per randa la tècnica de Vermeer.

L’estudi del pintor estava al primer pis

de casa seva i tenia dues finestres cara
nord, amb vidres emplomats. En la ma-
joria de les teles als personatges retratats
els arriba la llum des de l’esquerra: una
llum suau i pàl·lidament daurada que
acaricia les teles i els rostres. Els retrats
són generalment de dones joves, dones
que centren la composició tot i anar
acompanyades algun cop per un cava-
ller cerimoniós o alegre. Si apareixen
alguns instruments de música –una es-
pineta, una viola, un llaüt– aquests ro-
manen en silenci. La pintura és per als
ulls. Vet aquí, com deia l’admirat histo-
riador Huizinga, “una calma de somni,
una completa immobilitat i una claror
elegíaca”. Huizinga parlava de Vermeer.
I la pel·lícula, totes les imatges de la
pel·lícula, són com una successió de
quadres del nostre pintor. I de qui el
mèrit? Del fotògraf portuguès Eduardo
Serra. Escrivia el crític cinematogràfic

Esteve Riambau: “Si Vermeer hagués fet
cinema, el resultat no seria gaire dife-
rent d’aquest film”.

Curiosament, i a l’inrevés que molts
dels seus contemporanis, Vermeer no
va pintar mai un nu. En l’únic llenç
seu de tema mitològic, “Diana i les
nimfes”, tan sols es veuen dos peus
descalços i un turmell. No és gaire.
Com tampoc ho és –unes quaranta– el
nombre de teles que ens ha deixat. I és
que Vermeer era un pintor lent, per-
feccionista, potser mandrós. El 1675,
als 43 anys d’edat, moria a Delft, el
mateix lloc on havia nascut. Al seu es-
tudi tan sols hi trobaren, entre d’altres
coses, tres pinzells. Que tampoc és
gaire. I el llenç de La jove de la perla? Mai
no sabrem el seu pelegrinatge fins al
Museu Mauritshuis, de l’Haia, on avui
es pot contemplar. Tampoc no sabrem
mai qui fou la model. En tot cas, la
història que darrerament ens han
contat és prou versemblant i sugge-
rent. I si més no, a Scarlett Johansson,
la dolça i bonica actriu que encarna en
la pel·lícula la figura de Griet, sempre
la incorporarem els cinèfils a la nobi-
líssima pintura de Vermeer.

■ Gerard Vergés. Escriptor


