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El poeta i pintor William Blake

S O B R E L A N O V A T R A D U C C I Ó D E ‘ M I L T O N ’ , D E W I L L I A M B L A K E

Traduir els clàssics sempre
ha estat una generosa manera
de créixer i de sublimar

A
mb independència
dels resultats asso-
lits, més o menys at-
zarosos i en bona
part indiscernibles

per qui s’hi afanya, tot escrip-
tor que manté una relació
honesta i atrevida amb la tra-
dició escrita sap que aquesta
relació només pot produir-se
de dues maneres diferencia-
des: sublimació o revolta.
Ningú neix del no-res ni creix
i es desenvolupa sense models
–ara passa per literatura una
manera de fer en què no exis-
teix cap consciència de perti-
nença a un llegat de talents
adquirits, una mena d’igno-
rància de la pròpia insignifi-
cança que condensa les mil
cares de l’autoengany–, i fins
i tot el més resolut o desafor-
tunat dels lletraferits es com-
para amb el del costat i el de
més enllà. Els miralls són llei,
per bé que no sempre agradi
acarar-s’hi. I entre els escrip-
tors amb talent, ànimes orgu-
lloses, la mirada s’afila i la ve-
ritat és lluita i és esforç fins a
fer impossible l’oblit de les
pròpies posicions.

Els sublimadors acostumen
a ser epígons de la tradició.
Són hàbils devoradors de les
pàgines del passat, a vegades
menors, a vegades incompa-
rables, que tracten de contenir
els magmes rebuts fins a sot-
metre’ls en una síntesi perso-
nal, però una mena de reti-
cència humil o la certesa de
no poder-hi aspirar fa que no
acabin d’omplir-se’n com d’u-
na presa; els revoltats, en
canvi, s’hi acarnissen com si
cap rival fos prou fort en el
cara a cara, i el passat conegut,
tot en bloc, els sembla un epi-
sodi més de la seva set formi-
dable. Amb independència
dels resultats assolits, William
Blake pot incloure’s entre els
que posseeixen la vitalitat ar-
dent i sempre desbordant dels
segons. “La via de l’excés mena
al palau de la saviesa”, afir-
mava aforístic en un passatge
de Les noces del cel i de l’infern
(1790), que es compta entre les
moltes obres bones del llegat
de traduccions de Segimon
Serrallonga, poeta, capellà,
comunista dels seus dies i
erudit malaguanyat, el pròleg
del qual a les versions del bard
és encara exemplar; “exube-
rància és bellesa”, insistia
l’anglès una mica més avall.

CANVIS A LES CÒPIES
Dels problemes d’edició de
Milton n’hi ha d’un d’insoluble
que encara provoca pugnes
entre historiadors i crítics: hi
ha quatre còpies dels origi-
nals, amb matisos diversos, en
què els canvis a les còpies
–Blake era gravador i va il-
lustrar alguns dels seus llibres
com si fossin peces úniques–
juguen un paper potser no

crucial però sí important,
perquè el poema és un gali-
maties de símbols tan com-
plex i tan dirigit a fer-ne una
interpretació més enllà dels
significats interns possibles
que només pot prendre’s com
una aventura caòtica i oceà-
nica en qualsevol de les versi-
ons. Fet i fet, glorifica amb
majúscula la llibertat indivi-
dual fins a emparar-se en el
solipsisme, si bé amb maneres
d’orat i de profeta antic. La
tria s’imposa i Casasses ha
optat per l’anomenada còpia
C, el manteniment d’unes
quantes estranyeses de pun-
tuació i algunes dislocacions i
dificultats afegides. El registre
de llengua que utilitza conté
simultàniament un to més o
menys llibert. Tot hi passa
com si l’eclecticisme fet cos-
tum esdevingués un estil que
no necessita justificació, si bé
a les notes es reclama tan fidel
a l’original com musicalment
propi i d’orella: arcaismes com
el llur al costat de dialectalis-
mes i castellanismes d’adop-
ció ja normativa, conceptes
filosòfics o mitològics derivats
de les invencions de Blake al
costat de locucions i diminu-
tius de ressò popular, tant de
l’època del senyor Labèrnia
com de la mola de Salvat-Pa-
passeit. Els resultats, en
aquest sentit, són desiguals,
perquè s’acosta més a l’apro-
piació creativa que al calc de
l’original.

Un altre problema és el de
l’ús formal de versos de cator-
ze síl·labes amb tirada a l’hep-
tàmetre iàmbic, que en Blake
no funciona de manera uni-
forme sinó que queda delicio-
sament subvertit quan li ve de

gust. És clar que darrere hi ha
una pugna amb el pentàmetre
iàmbic i els meravellosos
mestres de la música de l’an-
glès que són Shakespeare i
Milton –Recovered Paradise to all

Mankind, deia Milton a El para-
dís retrobat–, però en esperit de
contesa i de no submissió, en
heroica i declamatòria lluita
per desfer-se de les cadenes
imposades. I és possible que

l’allargament mètric provin-
gui d’algun simbolisme bíblic
convertit en hermètic al de-
dins dels versos, no només
perquè el set és un número
amb forta tradició tant a
l’Antic com al Nou testament,
sinó perquè a Blake li agrada-
va manipular mites i símbols i
formes amb afamada ironia
vital, més o menys de bursada,
si bé sabia sempre el que es
feia.

ELS VERSOS CATALANS
Marià Manent va optar com
Casasses per la prosa retallada
en els escassos i significatius
trossos del Milton que va tra-
duir. Només Miquel Desclot va
atrevir-se a reproduir el text
de base amb versos catalans de
catorze síl·labes en traslladar
Visions de les filles d’Albió, Amèri-
ca. Una profecia i Europa. Una
profecia,si bé va negligir els
ritmes adduint que li sembla-
va impensable atenir-s’hi. I en-
cara que allà es queixava de
ser l’únic que s’hi havia llan-
çat, els resultats eren tan pul-
cres com poc profitosos a viva
veu. Casasses omet el tema en
el postfaci d’imitació blakiana
i les breus notes aclaridores
que ha confegit, però esmenta
en compendi la bibliografia
secundària més reconeguda
sobre el poema. És de suposar
que amb les rareses de pun-
tuació de l’original i els resul-
tats previs de Manent ha cre-
gut que les qüestions mètri-
ques quedaven diluïdes, i que
amb versos tan llargs, alguns
assimilables a alexandrins,
gairebé no feia sentit.

Les àrides cosmogonies de
maduresa de Blake potser no
són un bon reclam per a qui
s’hi acosti sense conèixer-lo,
però més enllà de les diverti-
des i fantàstiques excentrici-
tats del seu caràcter, per altra
banda indestriables de la seva
obra, és un poeta de primera
de la tradició moderna i un
precursor tant del romanti-
cisme anglès com d’alguns
detalls d’orfebreria de la poe-
sia d’avantguarda. Té, a més,
unes composicions breus que
aquí va traduir Toni Turull, les
Cançons d’innocència i d’experièn-
cia, que són d’una delicadesa i
una simplicitat extraordinàri-
es. No és casual que diversos
poetes autòctons s’hi hagin
esforçat i que l’hagin convertit
en un dels poetes més traduïts
de la tradició anglosaxona.
Traduir els clàssics sempre ha
estat una generosa manera de
créixer i de sublimar.

William Blake, Milton.
Traducció, postfaci i notes

d’Enric Casasses.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2004.

Fragment de ‘Milton un poema’
I tots sota les Nacions de l’Ulró innumerables
aparegueren, els Set Regnes de Canaan i cinc Baalim
de Filistea, en Dotze dividits, dits amb els Noms
d’Israel: com a l’Edèn. Muntanya Riu i Pla
Ciutat i Desert arenós entremesclats enllà de tot enteniment mortal

Però girant-se a Ololon en majestat terrible Milton
contestà. Obeeix tu les Paraules de l’Home Inspirat
tot el que pot ser i ser anihilat serà anihilat
perquè els Infants de Jerusalem s’estalviïn l’esclavitud
hi ha una Negació, i hi ha un Contrari
s’ha de destruir la Negació per a redimir els Contraris
la negació és l’Espectre; el Poder Raonador en l’Home
i és un Cos fals: una Incrustació sobre el meu Immortal
Esperit; un Ego, que s’ha de descartar i anihilar sempre
per tal de rentar la Cara del meu Esperit examinant-me a mi mateix.


