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Sobre tres grans autors: Costa i Llobera, Pla i el tàndem Mistral-Salvà

Usos del passat

E
D . S a m A b r a m s

“Hem d’estar
greument preocupats
per una cultura que
deixa tres llibres
d’aquesta categoria
passar tranquil·lament
entre els dits perquè
té massa feina
perdent el temps en
altres coses”

ncara ho recordo. Era
el curs 1968-1969 i
Paul White, el seve-
ríssim i exigentíssim
professor de l’assig-
natura més temuda,

Western Civilization, ens va fer llegir el
famós assaig, Els usos del passat: perfils
de societats anteriors, de l’historiador i
pedagog Herbert J. Muller. No he
oblidat certes afirmacions que fa
l’autor al llarg del text, com ara “si
creiem en absurditats, cometrem
atrocitats”, ni la tesi general de l’es-
tudi, una anàlisi de les lliçons de la
història per mirar de precisar com
“usem” el passat, és a dir,
com el passat, en gran me-
sura, determina el present i
el futur.

Les observacions de Muller
no es limitaven pas només a
l’esfera de la política i l’orga-
nització social, sinó que es
feien extensives al món de la
cultura, a tots els àmbits de la
cultura. I, en definitiva, so-
bretot en qüestions de cultu-
ra, el vell professor nord-a-
mericà tenia més raó que un
sant: el passat, en gran mesu-
ra, determina el present. Què
seria el teatre occidental sen-
se el tràgics grecs i Shakespe-
are? Què seria la poesia
occidental sense Homer o
Dante? Què seria la novel·la
sense Cervantes? Què seria
l’assaig sense Montaigne?
Què seria el pensament sense
Aristòtil o Spinoza? Què seria
la biografia sense Boswell?
Què seria el dietari sense
Pepys?

Ara bé, potser seria millor
dir que el passat hauria de
determinar el present perquè
la cultura catalana en el dar-
rers anys ha decidit trencar
amb el passat i enviar als
llimbs els clàssics antics o moderns,
tant els de la literatura universal com
els de la seva pròpia literatura. Per no
anar més lluny, podem fullejar els
catàlegs de la gran majoria de les
editorials o repassar les convocatòries
a actes públics recents o recordar, a la
concorreguda sessió de repàs de la
producció literària de l’any, Anatomia
04/05. Balanç i profecia de la literatura
catalana, la brillantíssima intervenció
del llibreter Antonio Ramírez (que
tots sabem, a hores d’ara, que és molt
més que un llibreter) reclamant, pre-
cisament, la falta d’edicions dels clàs-
sics.

Mentre un autor està viu, a partir
d’un moment determinat en la seva
carrera, quan ja té un cert gruix d’o-
bra acumulada, se li desdobla la feina:
d’una banda, ha de mirar el present i
el futur i vetllar per les seves noves
creacions, i, d’altra banda, ha de mi-
rar cap enrere i vetllar per la perpe-
tuació de les seves creacions passades.
Així tenim el cas de Joan Margarit,
que va treure una molt original obra
reunida, Els primers freds. Poesia
1975-1995 l’any passat, i ara acaba d’a-

parèixer el seu nou poemari, Càlculs
d’estructura. O el cas de Feliu Formosa,
que fa onze mesos va treure també
una obra reunida, Darrere el vidre. Poe-
sia 1972-2002, i en el darrer número de
la Revista d’Igualada (Número 18, de-
sembre del 2004) acaba de publicar set
poemes inèdits del que serà amb el
temps un nou llibre.

Quan un autor es mor tota la tasca
d’administració de la seva producció,
tant la nova, és a dir, els inèdits que
poden sortir a la llum, com l’anterior,
recau sobre els seus hereus, familiars
o no, i sobre l’establishment literari,
format per crítics, acadèmics, associ-

acions, institucions, editors i lectors.
Curt i ras, això vol dir que tots nosal-
tres som responsables de la supervi-
vència dels clàssics.

Afortunadament, contra tot pro-
nòstic, en els darrers mesos, hem tin-
gut en el món editorial tres exemples
extraordinaris i modèlics de l’admi-
correcta del llegat d’escriptors clàs-
sics. I subratllo els mots extraordinaris
i modèlics perquè les edicions en qües-
tió són bones per se i, després, servei-
xen d’exemples a seguir.

En primer lloc, he de citar la mag-
nífica edició de la Poesia completa de
Miquel Costa i Llobera, a cura del
professor, crític, poeta, i traductor
Gabriel de la S.T. Sampol, publicat a El
Gall Editor, Pollença, el mes d’octubre
de l’any passat. Sampol ens ha ofert
una edició acurada, des del punt de
vista textual, i altament llegidora i
àgil. En definitiva, Sampol ha fet un
llibre que tot bon lector de poesia
haurà d’adquirir. A més, l’editor ha
tingut la sensatesa de col·locar el lli-
bre en una col·lecció de poesia con-
temporània, en lloc d’aïllar-lo com si
tingués una malaltia infecciosa.

Aquest volum mereix articles de fons
i reportatges a tots els suplements li-
teraris del país i una presentació al
més alt nivell amb representants ins-
titucionals del Consell de Mallorca
(que han patrocinat el llibre), el Go-
vern de Mallorca i la Generalitat de
Catalunya. Tant de bo tots els clàssics
moderns tinguessin una edició de text
base com aquesta! O, dit d’una altra
manera, la correcta administració del
llegat literari de qualsevol autor passa
per establir una edició com la del
professor Sampol.

En segon lloc, he de parlar d’un lli-
bre que també ha passat de puntetes

quan és un llibre extremadament im-
portant. Em refereixo a la respectuosa
i bellíssima edició que el professor
Xavier Pla ha preparat, sota el títol El
primer quadern gris. Dietaris 1918-1919,
dels famosos papers de joventut de Jo-
sep Pla que serviren de base per a l’e-
laboració posterior d’una de les grans
obres mestres de la literatura catala-
na: El quadern gris (1966). Es tracta

d’una edició facsímil, amb la trans-
cripció del text original en paral·lel,
del llegendari “quadern gris” original,
que recull anotacions del 13 d’octubre
del 1918 al 25 de maig del 1919, i la
seva continuació el “quadern ver-
mell”, datat només el 25 de maig de
1919. El llibre és una meravella de
discreció professional, rigor literari i
bellesa editorial. El professor Pla, en la
seva breu i substanciosa introducció,
ens proporciona la informació neces-
sària sobre l’origen i el sentit del text
i després, discretament, es retira per-
què nosaltres puguem fer-ne la lectu-
ra o ús que vulguem. El rigor literari
es nota en la delicada i difícil feina de
transcripció del text. I la bellesa del
llibre s’ha d’atribuir a Edicions Desti-
no, que ha decidit fer una edició a
l’altura de la importància del text.
Així entre el professor Pla i Edicions
Destino toquen correctament un altre
aspecte de la transmissió de l’obra
d’un escriptor: el resseguiment de la
construcció literària de l’obra.

Finalment tenim l’esplèndida i ori-
ginal edició de Mireia de Fre-
deric Mistral, en la versió de
Maria-Antònia Salvà, a cura de
Lluïsa Julià i publicada per
Quaderns Crema el mes de
novembre de l’any passat. De
manera rigorosa, Lluïsa Julià
ha fet una cosa insòlita que
moltes vegades s’ha de fer:
restituir un text fals o cor-
romput a la seva versió origi-
nal. En aquest cas, resulta que,
des de la primera edició de la
traducció l’any 1917, les suc-
cessives generacions hem anat
llegint un text del gran poema
que no respectava la voluntat
artística real de l’autora de la
versió catalana. I ara, gràcies a
la intervenció rigorosa i in-
tel·ligent de Julià, podem lle-
gir el poema per primera ve-
gada en català tal com el va
traduir Salvà entre 1912 i
1913! Novament, estem da-
vant un altre aspecte de la
transmissió correcta de l’obra
d’un autor: l’establiment de
textos que respectin la volun-
tat de l’autor, sense interfe-
rències de cap classe. I, igual
que en el cas de Costa i Llobe-
ra, aquesta edició ens arriba
molt i molt oportunament per

commemorar un centenari, el dels
cent anys de la concessió del Premi
Nobel de Literatura a Mistral.

Tres llibres importants (Poesia com-
pleta, Quadern gris i Mireia) de tres au-
tors imprescindibles (Costa i Llobera,
Pla i el tàndem Mistral-Salvà), en
edicions de tres curadors de primera
(Sampol, Pla i Julià), publicades per
tres editorials meritòries (El Gall,
Destino i Quaderns Crema), que en-
carnen a la perfecció tres aspectes
importants de la transmissió apro-
piada dels grans clàssics (la produc-
ció d’una obra completa que reculli
un text base, la publicació de mate-
rial manuscrit que ens ajudi a com-
prendre obres mestres, i l’establi-
ment fidel de la voluntat artística de
l’autor). D’una banda, hem de cele-
brar la seva aparició i aplaudir els
curadors i els editors, però, de l’al-
tra, hem d’estar greument preocu-
pats per una cultura que deixa tres
llibres d’aquesta categoria passar
tranquil·lament entre els dits perquè
té massa feina perdent el temps en
altres coses.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


