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ARXIU

El narrador italià Erri De Luca ha publicat ‘El contrari d’un’

Un viatge a les dualitats
més intenses del segle XX

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Erri De Luca, El contrari d’un.
Traducció de Pau Vidal. La

Magrana. Barcelona, 2004.

S
i atenem les declara-
cions de l’escriptor
italià Erri De Luca so-
bre la seva escriptura,
podem treure la con-

clusió que ha triat aquest ofici
per habitar el passat sense con-
cedir en cap moment una es-
cletxa a la nostàlgia. Però la
perplexitat o el somriure irònic
que ens podrien provocar les
seves idees, s’estavellen tot just
tenim ocasió de llegir els seus
textos. La narrativa d’aquest
autor neix en primer lloc d’una
biografia singular. Militant de
l’extrema esquerra italiana, fill
del boom de naixements dels
anys 50 i havent dut a terme
oficis molts diversos –xofer,
voluntari a la guerra de Bòsnia,
paleta–, De Luca ha articulat
les seves històries al voltant
d’elements com ara la solitud
del compromís polític i la per-
plexitat social davant d’unes
institucions molt allunyades de
la realitat del carrer.

De fet, bona part de les seves
narracions tenen a veure amb
les petites aventures que ens
presenta el dia a dia, al capda-
vall una mistificació del neor-
realisme dels 50, adaptat a les
noves idees de les dècades finals
del segle XX. Hi ha el pes de la
tradició com a eix o el món
quotidià que envaeix les petites
parcel·les de llibertat de les
persones amb una guerra freda
encara al seu punt àlgid. L’au-
tor comença a publicar ja amb
una certa maduresa d’escriptu-
ra el 1989, però fins al 1998 no
té el primer èxit significatiu
amb el llibre Tu, meu (Empúri-
es). L’any 1993, 3 i 4 li va traduir
Pedres de volcà, i, posteriorment,
Empúries ho va fer amb Tres
cavalls. Més recent és el volum

Montedidio (La Magrana), premi
Fémina de novel·la estrangera,
que recreava l’atmosfera del
seu barri napolità.

De nou, la Magrana presenta
El contrari d’un, amb una acura-
da traducció de Pau Vidal. I val
la pena aturar-se una mica en el
títol de l’obra. El mateix De Lu-
ca ha explicat que l’origen és a
la divisió numèrica de les gra-
màtiques grega i hebraica, en
les quals existeix una forma
dual, ni singular ni plural, per
a fer referència al dos, que ad-
quireix així una entitat pròpia,
una mena d’estatut indepen-
dent que faria començar el
plural en tres. Aquesta dèria
pels límits del nombre també
afecta altres aspectes de la seva
narrativa, a més d’ajudar a en-
tendre la proposta literària de
l’autor, ja que molts dels relats
tenen com a motiu central la
conversió del singular al dual,
és a dir, allò que passa per
exemple a les relacions de pa-
rella. Però no es pot oblidar que
la seva prosa, tan directa i pre-
cisa, té una especial cura a fer
dels límits una estètica, com
passa amb la tan mesurada
utilització d’adjectius.

L’AVENTURA D’UNA ÈPOCA
El contrari d’un explica històries
senzilles que volen posar de
manifest l’existència d’aquest
nombre, el dual, en relats que
ratllen la mestria, que tracten
de la lluita política, però sense
deixar de banda l’ésser humà.
En aquest sentit, algunes de les

històries de l’autor són aproxi-
macions a una història con-
temporània que pocs han trac-
tat amb un desig semblant de
reflectir l’aventura d’una èpo-
ca. Tot i que també la podem
copsar en relats més fora del
temps, com Ajuda, en què un
escriptor que s’estima l’escala-
da la fa servir com a exemple de
la valuosa existència individual.
Però potser la imatge més po-
tent del llibre és l’esplèndida
recreació de les corregudes da-
vant dels grisos italians, amb
aquest títol tan ben trobat de

Vent a la cara, i ho és perquè
poques vegades haurem llegit
un retall de realitat paral·lela
tan proper als retalls somiats
d’una època.

Una escriptura gairebé
transparent, però sense perdre
de vista el rigor i el sentit intern
de les frases, i una connexió
ferma amb les idees que ens
han format haurien de ser prou
per llançar Erri de Luca als llocs
de preferència dels lectors ca-
talans, sobretot si tenim en
compte que les seves històries
no queden gaire llunyanes d’a-

quells successos vitals que a ca-
sa nostra tant ens van influir
durant els anys tractats. A més
a més, no hi ha gaires autors
italians traduïts que ens hagin
arribat amb una voluntat d’es-
til tan manifesta, ni tampoc
amb les idees tan fermes d’allò
que conforma els orígens del
nostre pensament polític i so-
cial. Per totes aquestes coses
s’ha de llegir Erri De Luca, pe-
rò amb el mateix motiu potser
també s’hauria de promocio-
nar a les escoles. La seva és una
visió oberta, que ens permet
treure el millor i el més fosc
dels nostres instints. I això no
és poca cosa!

Traducció i poesia
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Svetlana Makarovic / Brane
Mozetic, He somiat que havies
mort. Seminari de Traducció

Poètica de Farrera VI.
Institució de les Lletres

Catalanes i Emboscall.

Vic, 2004.

D
os poetes eslovens
són objecte d’estudi
poètic en aquest si-
sè lliurament del
Seminari de Tra-

ducció Poètica de Farrera, una
experiència que ha dut diversos
poetes i traductors i traducto-
res catalans a conviure durant
una breu estada amb els poetes
i les poetes als quals han donat
veu en la nostra llengua, en un
paratge privilegiat per a l’estudi
i la dedicació a les lletres.

Els seminaris se celebren re-
gularment dos cops a l’any i
tenen com a objectiu donar a
conèixer autors d’altres llen-
gües i fomentar l’intercanvi
d’idees i l’enriquiment perso-
nal entre poetes i traductors
professionals. En aquesta oca-
sió, Vicent Alonso, Jaume

Creus, Feliu Formosa, Txema
Martínez Inglés, Francesc Par-
cerisas com a inspirador del
projecte, i Melcion Mateu eren
els poetes que acompanyaven
Makarovic i Mozetic.

L’ANGOIXA DEL PRESENT
La poesia de Svetlana Makaro-
vic s’inspira en les formes po-
pulars de la tradició eslovena,
que usa amb extrema eficàcia
per denunciar amb els seus re-
cursos l’angoixa del present. El
seu univers és del tot tancat i hi
plana sovint una ironia pu-
nyent que s’allunya del model
de poesia autobiogràfica, sense
defugir, però, els grans proble-
mes del seu poble, tals com la
injustícia, la manca de llibertat
i la violència en el món.
Aquesta veu, que s’ha de veure
en tota la seva importància, a
partir de la recitació oral, no
deixa indiferent, ja que, en les

lectures públiques, Makarovic
se submergeix en una mena
d’estat de trànsit que desenca-
dena una sèrie d’engranatges
per forçar la veu cap a la reve-
lació. De manera que qualsevol
apropament a la seva obra no
és mai còmode, perquè crea
unes expectatives de lectura
que sovint a meitat del poema
prenen un rumb contrari. Això
dóna una gran efectivitat al
mot que, a partir d’usos que
semblen innocents, esdevé una
amenaça i una vetlla de la
consciència humana. La poeta
se serveix de musicalitats equí-
voques per tal de potenciar
aquest darrer aspecte.

La poesia de Brane Mozetic
s’endinsa per altres boscatges,
els de la poesia del jo, lligada a
l’amor homoeròtic i al dolor
com a reflexió. La seva veu des-
vetllada i unida a una geografia
de la soledat moderna deixa

entreveure una tensió personal
que es manifesta en el ritme
trencat dels versos. D’una qua-
litat excepcional és el poema
circular que s’inicia amb el vers
“passada mitjanit em llevo amb
calma”, en què ja s’intueix que
la primera persona és només el
suport del malson i la vigília,
una consciència que ocupa el
teatre de la contemporaneïtat
de manera desolada i a la qual
s’uneix, en el tractament del
text, la geminació estilística,
que aquí queda perfectament
justificada. El poeta de Ljublja-
na és traductor de poesia fran-
cesa.

LA IMATGE DEL CÉRVOL FERIT
Tots dos poetes, amb les seves
diferències, són una clara mos-
tra de la riquesa de la poesia
eslovena. No és debades que en
totes dues poètiques la imatge
del cérvol ferit imposi noves i

segures lectures. Makarovic ens
diu: “Profunda olor de sang se
sentirà, cérvol. / De sobte ja sa-
bràs on vas, qui ets”; i Mozetic
rebla: “Després em vaig arrece-
rar vora un cérvol encara ca-
lent, / ja no respirava, només la
sang li gotejava les venes [...]
m’hi vaig arrambar i esperava,
esperava, / tota la nit els ulls ens
han escodrinyat per les espie-
res”. El cérvol esdevé, d’alguna
manera, la poesia sotjada, vio-
lada pels ulls del món. De ma-
nera significativa, les dues veus
que el llibre presenta, testimo-
nis lúcids de l’agitada història
del seu país, impregnen la fi-
gura de l’animal d’un mateix
sentit tràgic. De manera espe-
cial en els versos de Mozetic, la
consciència que el poeta s’ex-
posa al món adopta una imat-
geria tallant.

Cal dir, finalment, que la
qualitat dels participants en
aquest Seminari proveeix
aquestes traduccions modèli-
ques d’una afinada percepció
de la llengua, a la vegada que
constitueixen per elles matei-
xes una demostració pràctica
de les dificultats, riscos i aven-
tures que hi ha en tota trans-
posició poètica.


