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El poeta polonès Adam Zagajewski

T R A D U C C I Ó A L C A T A L À D E ‘ T E R R A D E F O C ’ , D E L P O E T A A D A M Z A G A J E W S K I

Alegria i tristesa
S U S A N N A R A F A R T

Quadrens Crema ha publicat

‘Terra de foc’, d’Adam

Zagajewski, en traducció de

Xavier Farré. És el primer cop

que podem llegir en català un

llibre de poemes d’aquest

important poeta polonès

N
o és casual trobar
en la poesia d’A-
dam Zagajewski la
dualitat constant.
Fins i tot quan el

poeta parla de la seva experi-
ència, ho fa a través de la
merla que ve al món a plorar
alegria i tristesa. La seva veu
és, fins a un cert punt, dic-
kinsoniana, en la manera de
reivindicar fins a l’absolut la
petita realitat individual de la
qual parteix cadascú. Però en
la veu de Zagajewski hi ha
també el compromís, l’haver
d’enfrontar-se amb un deter-
minat concepte de realitat

col·lectiva amb la qual hi
conversa críticament.

En un dels seus assajos, So-
lidarité, solitude, ens parla pre-
cisament d’això, de les com-
plexes relacions entre el poe-
ta que segueix el dictat, la
moda, i la veu que se n’estra-
nya des de la solitud. I es
pregunta, per exemple, per
què Nabokov i Jünger van es-
tar experts en papallones, i,
en canvi, en la literatura po-
lonesa, l’artista no es pot
permetre sortir d’un deter-
minat codi de bona conducta.

Zagajewski és el poeta de la
imatge brillant, sorprenent-

ment fàcil i evocadora,
fins i tot en els seus
textos en prosa, quan
reflexiona sobre la in-
utilitat d’anar darrere
la imaginació, ja que
no hi podem comptar,
en tant que visitant
capriciosa, tot i que,
inevitablement, ens
acabem ocupant dels
cordons de les seves
sabates.

Terra del foc és un lli-
bre de l’any 1994. Es
tracta d’un volum
molt sòlid que elabora
lentament els matisos
diversos dels binomis
comuns en el poeta. La
conquilla, el primer po-
ema, té un efecte mi-
rall sobre la resta de
composicions. Allí, la
veu renuncia a conèi-
xer el passat d’una
manera absoluta, en
termes, com ens diria ell, de
totalitat hegeliana, i destaca
ja que massa sovint el saber
no pot trobar-se ni en la be-
llesa ni en la cultura. Davant
d’aquest escepticisme inicial
en allò que de millor es pot

trobar en l’ésser humà, s’o-
fereix la natura, el petit gest,
el present singular i anònim,
dels quals la memòria n’és
un ínfim reflex: “Un poema
pot copsar l’eco de la tem-
pesta, / com la conquilla que

va trepitjar / Orfeu en
escapar”. La funció del
poema, per tant, serà la
de donar la veu diferi-
da i mitigada de l’exis-
tència, tal com fa una
cargola de mar. A par-
tir d’aquí, se’ns oferei-
xen les condicions
constants de l’exili a
què el jo se sotmet. A
vegades, ho fa a la ma-
nera holandesa –com a
bon observador de la
pintura flamenca–,
donant objectes i fets
en exposició, tothora
amb el suggeriment de
l’angle obscur.

L’ART I LA FOSCOR
Una pregunta constant
en el llibre és per què
l’art no dóna respostes
a la foscor. En d’altres
ocasions, el tema és
l’estrangeria que s’ex-

plica a partir de l’estranyesa i
de la por a l’estranyesa que
provoquen el viatge o, senzi-
llament, el passeig. Contrast
novament entre estatisme i
moviment.

La bellesa rescatada
A N D R E U G O M I L A

E
n el discurs de re-
cepció del premi
Nobel de literatura,
el 1980, el recent-
ment desaparegut

poeta polonès Czeslaw Milosz
es demanava si seria possible
la pèrdua total de memòria
com a estat permanent de
l’esperit. L’escriptor es preo-
cupava llavors per la difusió
de les teories negacionistes de
l’Holocaust i, en la seva poesia,
es pot percebre aquesta in-
quietud constant per situar la
memòria, el record, al centre
de la creació, bé com a justifi-
cació de l’obra pròpia, bé com
a eix vertebrador d’una visió
particular del món: “Si jo sóc
la humanitat, ¿és igual ella
sense mi?”, es pregunta el po-
eta a Estudi de la soledat. Però
Milosz no és l’únic autor del
seu país que dedica bona part
de la seva obra a parlar del
passat, la qual cosa és una
constant de la millor poesia
contemporània polonesa. Una
altra escriptora il·lustre, tam-
bé Nobel (1996), Wislawa Szy-
mborska, s’hi aboca des d’un
altre punt de vista: “Tot és
meu, res propietat, / res pro-
pietat de la memòria, / i meu
només mentre miri”, escriu a
Elegia d’un viatge.

Szymborska i Milosz tenien
en comú el fet d’haver viscut
l’exili i la història d’un país
que ha patit el segle XX com
pocs altres. Una realitat que
comparteixen amb Adam Za-
gajewski (L’viv, 1945), possi-
blement un dels millors poe-
tes europeus contemporanis i

que ara podem gaudir en ca-
talà gràcies a la traducció que
Xavier Farré ha ordit per a
Quaderns Crema. Un fet, el de
la publicació de Terra del foc,
que obre un petit parèntesi
en l’isolament galopant que
viuen les nostres lletres res-
pecte al que es publica nord
enllà (cal recordar que no hi
ha una trista traducció de la
poesia de Milosz?).

UN AUTOR IMPORTANTÍSSIM
Tot i que encara no li ha ar-
ribat l’hora dels homenatges,
Zagajewski és ja un autor
importantíssim a Europa i als
Estats Units i, segurament,
ocuparà aviat el lloc deixat
per Milosz. Fa dos anys, la
prestigiosa editorial novaior-
quesa Farrar, Straus & Giroux
va publicar una segona obra
gairebé completa de l’autor
(Without end), lloada de mane-
ra unànime per la crítica
nord-americana. Aquí, la ma-
joria, ens acabem d’assaben-
tar que existeix. A França, on
viu l’autor, el volum que ha
publicat Quaderns Crema va
sortir fa quatre anys. Allà,
com als Estats Units, es titula
Misticisme per a aprenents i és,
de fet, una versió més extensa
que la traduïda per Farré.

Per dimensionar la vàlua i
la qualitat de Zagajewski no-
més cal llegir qualsevol dels
seus poemes de Terra de foc o
transcriure una cita de Derek
Walcott a la revista The New
Republic: “La seva és la veu
tranquil·la a la cantonada de
les immenses devastacions
d’un segle obscè, més íntima
que la d’Auden, encara tan
cosmopolita com la de Mi-
losz, Celan o Brodsky”. Uns
noms que són algunes de les
primeres espases de la litera-
tura del segle XX i que el No-
bel antillà no cita debades, ja
que la petja de tots és clarís-
sima en Zagajewski. L’autor
polonès, a més, la reivindica:
“Antics poetes vivien en mi,
cantaven” (Antologia, Terra de
foc); “Només en la bellesa cre-
ada / pels altres hi ha consol,
/ en la música d’altres i en els
poemes d’altres”. (En la bellesa
creada pels altres, Early poems.)

La marca d’Auden, la tro-
bem en la capacitat d’apro-
par-se al lector i construir
poemes polítics sense caure
en la demagògia ni en el
pamfletisme, en la preocupa-
ció pel que passa al seu vol-
tant (evita l’evasió): l’escriptor
polonès podria subscriure
aquell “no tinc armes però

puc escopir” de l’autor an-
glès. Celan, Brodsky i Milosz
són els seus pares literaris,
tots tres nascuts a l’Europa de
l’Est, autors que van viure en
carn pròpia molts dels temes
que aborda Zagajewski: la re-
pressió, l’Holocaust, el gulag,
l’exili, l’oblit als seus llocs
d’origen. Són els poetes als
quals s’aferra i dóna continu-
ïtat. A tots els ha dedicat al-
gun poema. Traduint tot això
a les lletres catalanes, podrí-
em dir que l’autor de Terra del
foc s’atansa a l’obra moral de
Gabriel Ferrater, al seu gust
per la quotidianitat i la capa-
citat metafòrica, cosa que
també és característica de Pe-
re Gimferrer i J.V. Foix; a la
poesia de Marta Pessarrodo-
na, cosmopolita i amb la mi-
rada que no perd de vista el
passat, la memòria; i a una
assumpció de la natura que
trobem en Lluís Solà.

EL SENTIT DE LA VIDA
Malgrat tot, tot el patiment,
Zagajewski troba un sentit a
la seva obra, a la vida: la re-
cerca i recuperació de la be-
llesa, la qual sap traslladar a
les seves pàgines amb una
gran precisió. “Però nosaltres
hem de viure”, assegura el

poeta en veu d’un castanyer
ple de floridura a Allò que va
passar (Terra del foc). Una re-
cerca que no és gens fàcil i
que, normalment, només
troba els seus fruits quan
s’allunya de la humanitat.
“Oblida’t de tu”, proposa a
Jardí de palmeres (Terra del foc).
I és que Zagajewski només
localitza l’essència perduda
dels homes en les fulles dels
arbres, la merla que canta
sense vergonya, en els pai-
satges i les ciutats assossega-
des. Aquí troba la salvació:
“L’amor ens allibera, el
temps ens mata” (Petit vals,
New poems).

Zagajewski demostra,
doncs, que és possible la po-
esia després d’Auschwitz,
com va deixar clar Celan.
Günter Grass, en una confe-
rència sobre el tema donada
a Frankfurt el 1990, editada
aquí per Paidós, assegura que
cap autor “pot atrevir-se per
ell mateix a un projecte nar-
ratiu sense ser empès, pro-
vocat i seduït des de fora per
entrar en aquells immensos
abocadors de runa”. Més en-
davant, el novel·lista ale-
many diu que va entendre,
gràcies a Celan, que “Ausch-
witz no té fi”. I acaba afir-
mant que renunciar a escriu-
re després d’Auschwitz no-
més és possible si el gènere
humà vol renunciar a ell ma-
teix. Zagajewski no hi renun-
cia i, com a home, intenta
rescatar la bellesa de la deso-
lació, conscient que vivim en
un “temps ple de buidor”.


