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Miquel Desclot ha publicat una selecció de poemes traduïts per ell

L’ambició poètica
d’un gènere

P O E S I A

L L U Ï S A J U L I À

Miquel Desclot, De tots els vents.
Selecció de versions poètiques.

Angle Editorial. Manresa, 2004.

E
l volum De tots els vents. Selecció
de versions poètiques publicat fa
uns mesos per Angle Editorial
és una invitació explícita a
parlar del concepte i de la

funció de la poesia i de la traducció de
poesia a través d’un llarg recorregut per
46 veus de poetes de tots els temps.
Ordenats cronològicament des del ja-
ponès Amaru, del segle VII, fins a autors
de la més estricta contemporaneïtat
com ara Anna Crowe i Miquel Anxo
Fernán-Vello, Miquel Desclot ofereix un
balanç complet de la seva trajectòria de
traductor de poesia, un ofici que ha dut
a terme al llarg de més de vint-i-cinc
anys. De fet, la poesia original i la tra-
ducció neixen en Miquel Desclot d’una
manera simultània i així s’ha anat des-
envolupant al llarg de la seva vida
d’escriptor.

Desclot sempre ha manifestat un in-
terès molt destacat per la poesia popu-
lar, que d’una manera natural l’ha dut
a desenvolupar la seva escriptura cap al
públic infantil amb nombrosos títols,
tant en vers com en prosa; una tasca
que li ha estat reconeguda amb més
d’una ocasió, com amb el Premio Naci-
onal de traducción (per Versos perversos,
de R. Dahl, el 1986) i, més recentment,
l’any 2002, amb el Premio Nacional de
literatura infantil i juvenil per Més mú-
sica, mestre! Això ens porta a un altre
tema important a discutir, que és la
poesia per a infants, un gènere molt
poc reconegut en l’actualitat a casa
nostra, com si haguéssim oblidat la
necessitat bàsica, central per a tota
cultura, d’introduir el cant i el vers en
els nostres infants per crear el nostre
imaginari col·lectiu. Encara que no si-
gui l’aspecte central del volum que co-
mento, alguns dels poemes antologats
–El problema del nom del gat, de T.S. Eliot,
altres d’Umberto Saba que tenen forma
de poemes enigma o d’endevinalles, i
encara altres del poeta parisenc Jacques

Prévert com Per fer el retrat d’un ocell–
tenen la clara voluntat de mostrar que
els poetes de més renom s’han dedicat
a la poesia infantil. En més d’una ocasió
Desclot ha manifestat el seu acosta-
ment a la poesia i la literatura infantil
amb la mateixa intenció que ho feien
Walter de la Mare, Lewis Carroll i Ted
Hugues en la literatura anglesa. És un
acte de generositat, sens dubte, a voltes
en detriment de dedicar-se a la pròpia
obra original, però també una afirma-
ció d’ambició cultural i literària, com
escriu en el pròleg al volum De tots els
vents: “D’ambició política de ser alguna
cosa més que una remota província li-
terària”.

La traducció poètica al català, des

d’Andreu Ferrer fins a Verdaguer, pas-
sant per Salvà, Maragall, Carner, Sa-
garra, Riba, Leveroni, Manent, Villan-
gómez, Marçal i molts altres, tenen
aquesta voluntat de crear poesia, no
sols de facilitar la lectura de les obres
d’altres poetes en la nostra, sinó de re-
novar i fer créixer la pròpia llengua
poètica. És allò que l’any 1912 escrivia
Josep Carner a Maria Antònia Salvà:
“Sigui el seu ideal crear Mireio en llen-
gua catalana”. És lamentable que enca-
ra avui Miquel Desclot tingui necessitat
de fer-ne una reivindicació, la reivindi-
cació d’un gènere poètic, prou consoli-
dat al llarg del segle XX, i acompanyat
també per la introducció Poesia i traduc-
ció, de Ricard Torrents.

Com diu Torrent, amb la tria que
presenta De tots els vents, Desclot ens ofe-
reix la seva biblioteca ideal, una altra
invitació: la de passejar-nos per èpoques
i poètiques ben distants en el temps, ben
diverses en estils i motivacions. De la
poesia essencial, continguda, sintètica
de la tanka i l’haiku japonès a l’exube-
rància visionària de William Blake i
Walt Whitman, del sonet amorós de
Dante i Petrarca a l’irònic estrip fònic de
Shakespeare i Molière. Llegint la pro-
posta poètica de Miquel Desclot es po-
den resseguir les diverses etapes de la
seva traducció, els seus interessos i la
seva maduresa. Ja ens adverteix que al-
gunes traduccions han estat encàrrecs,
d’altres fruit d’un buit literari en català
(Blake i Wordsworth) i producte d’una
tonada musical abans de posar-li lletra.
Excel·leix sobretot quan la seva veu de
poeta s’acorda amb el dring del joc fò-
nic, del poema picardiós, bromista o
burlesc de poemes de Shakespeare, Mo-
lière, La decepció, d’Apha Behn, i fins i tot
els sonets de taverna d’Arthur Rimbaud,
un to poc conegut de l’enfant terrible.

CANÇONS D’AMOR, SEXTINES I SONETS
L’altre aspecte fonamental són les can-
çons d’amor, les sextines i els sonets,
sobretot, sobre els poetes italians medi-
evals i moderns. Destaquen, per innova-
dors, les divuit composicions antologa-
des de Michelangelo Buonarroti i les
vint-i-dues d’Umberto Saba. Hi fan con-
trapunt els tres sonets de Ronsard i les
cançons líriques de Goethe.

I encara més, situats històricament
amb els seus coetanis occidentals, les
veus dels diferents poetes japonesos fins
a l’immens Ishikawa Takuboru. Desclot
els ordena en la seva particular partitura
fins a arribar a establir un diàleg obert
amb poetes coetanis de la seva genera-
ció. Formen la part final del recull, amb
referències als conflictes bèl·lics actuals,
i a d’altres aspectes més quotidians. En
acabar de llegir-lo, l’amor s’imposa com
el tema central del llibre, com una flaire
agradable que amaga la destresa del
traductor. Potser per això s’encarreguen
de tancar-lo aquests versos ben evoca-
dors del concepte poètic de l’autor: “La
pitjor cosa de l’amor / és aquesta: que
mai / no t’alliberes del tot de la flaire”.

Per als lectors
de diccionaris

A S S A I G

M E L C I O N M A T E U

Germà Colón Domènech, De Ramon
Llull al ‘Diccionari’ de Fabra: acostament
lingüístic a les lletres catalanes. Edició a
cura de Núria Mañé i d’Albert Soler.

Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona, 2004.

É
s un fet que entre els grans
textos escrits en la llengua
catalana –sens dubte un cas
de pervivència insòlit dins el
conjunt de les llengües romà-

niques– hi destaquen els diccionaris.
Obres com ara l’Alcover-Moll i el Diccio-
nari Coromines la situen, pel que fa a la
lexicografia, entre les més privilegiades
de les llengües neollatines. De Ramon
Llull al ‘Diccionari’ de Fabra, de Germà
Colón (Castelló de la Plana, 1928), és un
llibre en principi destinat al públic es-
pecialitzat –això és: bàsicament filò-
legs, tant els dedicats a la llengua com
a la literatura–, però la idiosincràsia de
la nostra tradició el converteixen en un
llibre apte per a tots aquells capaços de
gaudir fullejant i llegint els grans dic-
cionaris de la nostra llengua, perquè es
tracta d’un volum que complementa i
amplia moltes de les seves entrades.

Però De Ramon Llull al ‘Diccionari’ de
Fabra no és, en cap cas, un mer llistat de
mots: es tracta, de fet, d’un conjunt
d’estudis sobre documents i obres de

creació diversos, des de les primeres
expressions literàries en català (dels se-
gles XIII, XIV i XV) fins al Noucentisme,
sense negligir els tres segles general-
ment coneguts com la Decadència (se-
gles XVI, XVII i XVIII). Germà Colón
analitza i comenta des de la perspectiva
lingüística obres literàries i documents,
entre els quals destaquen els estudis
dedicats a textos de Ramon Llull, a la
Crònica de Jaume I, als Furs de València, a
l’Espill de Jaume Roig, als versos d’Ausi-
às March i Andreu Febrer, al Tirant lo
Blanch, al dramaturg satíric valencià del
XIX Josep Bernat i Baldoví, i a escriptors
de diccionaris com ara mossèn Alcover,
Francesc de Borja Moll i Pompeu Fabra.

L’aproximació lingüística a textos li-
teraris que practica Germà Colón per-
met al lector curiós capbussar-se en
textos més aviat feixucs des del punt de
vista, diguem-ne, estrictament artístic.
Amb la prudència i el rigor que el ca-
racteritzen, el filòleg valencià ens acos-

ta a mots curiosos com malenconi de
Llull (substantiu o adjectiu masculí
amb el sentit d’ irritat que el beat ma-
llorquí tan sols fa servir dues vegades),
relacionat etimològicament amb mal-
enconia, però que Colón també vincula
al llenguadocià; revisa una Taula de pa-
raules difícils d’una edició valenciana del
1557 de la Crònica de Jaume I –la qual
cosa li permet fer un comentari erudit
sobre l’estat de la llengua al segle XVI i
la seva evolució des del XIII–; ens co-
menta les traduccions castellanes
d’Ausiàs March i uns versos de Jaume
Roig de procedència bíblica, entre
moltes altres coses.

FER UNA GRAN BASE DE DADES
En un altre apartat, Colón ens ofereix
“una quarantena de cèdules valencia-
nes per al Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar”, i és que ja comença a ser hora que
algú actualitzi i completi les entrades
de l’Alcover-Moll, o com molt bé pro-

posa l’erudit valencià, que es faci una
gran base de dades amb les entrades de
tots els nostres grans diccionaris més
d’altres que es troben en glossaris o
treballs esparsos com els que conté
aquest llibre.

Malgrat el seu caràcter antològic, els
textos aplegats a De Ramon Llull al ‘Dic-
cionari’ de Fabra conformen un volum
d’una profunda coherència i unitat.
Coherència perquè constitueix un re-
pàs cronològic dels moments més es-
plendorosos i foscos de la nostra his-
tòria literària, i unitat perquè l’òptica
erudita i versàtil de Germà Colón ins-
criu el filòleg valencià en la tradició
d’eminents filòlegs que ell mateix in-
voca, des de Marià Aguiló fins a Joan
Coromines, passant per Balari, Sanchis
Guarner, mossèn Alcover, Francesc de
Borja Moll i Pompeu Fabra.

L’òptica de Colón és alhora tradici-
onal i moderna. Colón s’aboca a una
ciència tradicional com la lingüística
diacrònica sense menystenir els
avantatges que les noves tecnologies
ens ofereixen. L’autor tampoc no
s’està d’obrir el seu llibre amb una
defensa de la unitat i riquesa de la
llengua catalana. Un llibre, doncs, que
farien molt bé de llegir “ignorants” i
“persones interessades per altres co-
ses” –en paraules de l’autor– que en-
cara posen en dubte aquesta unitat o
es dediquen sistemàticament a em-
pobrir la capacitat expressiva del
nostre idioma.


