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L
a il·legalització de Batasuna i la
sorollada posterior són un bon
pretext per rellegir Carroll. I
concretament The Hunting of the
Snark, un poema èpic en vuit

parts que narra la recerca infructuosa
d’un temible animal inexistent anome-
nat Snark (una de les paraules maleta
carrollianes, que podria agermanar un
shark o tauró i una snake o serp). Concen-
trat en la cacera impossible d’un monstre
terrestre del llac Ness, Carroll fa baixar de
la barca la seva tripulació tautogramàtica
en B –tots els seus oficis comencen per B:
banker, barrister, beaver, bellman, broker...– i
es llança a navegar per les procel·loses
terres de l’absurd.

UNA RELECTURA TRILINGÜE
La meva proposta de relectura d’aquesta
meravella carrolliana és trilingüe i passa
per dos volums. La versió catalana que
Amadeu Viana va publicar a Pagès Editors
(The Hunting of the Snark/La caça del Merma;
Lleida, 1998) i la doble traducció caste-
llana que Adolfo Sarabia ha publicat a
Lumen (La caza del Carabón; Barcelona,
2001). Totes dues edicions contenen el
text carrollià original, però es dóna la
circumstància que Sarabia n’ofereix dues
versions distintes en castellà: una de li-
teral, en vers però sense rima, i una altra
de festiva en la qual els quartets carrolli-
ans es despleguen en una estrofa caste-
llana de nou versos anomenada saravilla,
composta per tercets encadenats que es
rematen amb un rodolí. En un deliciós
pròleg, Sarabia s’endinsa en la metalite-
ratura d’una manera hilarant i ens ex-
posa la rocambolesca història del poeta i
aventurer don Pedro de la Cavada, pre-
sumpte autor de les saravillas originals de
les quals el reverend Dodgson hauria

plagiat a la baixa el seu The Hunting of the
Snark. De manera que tots dos traductors
s’enfronten de manera diversa a la
temptació de reescriptura que sempre
provoquen els textos de Carroll: Viana
fent-ne una versió (eufemisme de traduc-
ció) mètricament impecable i Sarabia
transportant el sentit en una traducció
no mètrica i després permetent-se de
fer-ne una versió adornada i augmentada.

Les diferències són notables, comen-
çant per la traducció del nom de la bèstia.

Per referir-se a l’ snark Viana
tria el referent mironià del
merma (la mítica peça teatral
Mori el Merma! data del 1978,
dècades abans del naixement
de la banda punk mexicana La
Merma, de Nogales, Sonora) i
Sarabia opta pel trisíl·lab cara-
bón (quan un cárabo és una
mena de cranc). També és
molt divers el registre de les
dues solucions proposades al
terme fit (que s’usa per refe-
rir-se a un atac sobtat d’alguna
afecció). Carroll divideix el
poema en vuit fits, que Viana
transforma en crisis i Sarabia
en tiritonas. La relectura que
els proposo és de fit a fit, però
amb quatre passades per fit:
llegeixin primer la traducció
literal al castellà de Sarabia,
que ens situa en el context,
gaudeixin després amb l’es-
forç titànic de Viana per ager-
manar fons i forma en la seva
versió catalana, en tercer lloc,
meravellin-se amb la grandi-
loqüència castellana que pot
suscitar un ajustat text anglès.
I finalment, provin de gaudir

amb veu alta del text original carrollià.
Per si tenen algun problema de com-
prensió amb l’anglès, potser és millor
llegir-lo en les quartetes gairebé subtitu-
lades que reprodueix l’edició de Lumen,
ja que estan impreses just damunt de la
traducció literal castellana.

Rellegir sobre la marxa aquest clàssic
de la poesia anglesa per quadruplicat és
una festassa. Fa entendre moltes coses
sobre les pors del poder i sobre els poders
de la por.

A M B C O M P T E

Guerra de la
Independència

A L B E R T C O M P T E

D
e la nostra infante-
sa en conservem
tots una sèrie d’i-
matges que se’ns
han quedat com

tatuades per sempre més a les
retines. Jo ara mateix recordo
amb la mateixa perplexitat
dels meus 9 o 10 anys un film
èpic de Juan de Orduña sobre
una cèlebre heroïna de la
guerra de la Independència
anomenada Agustina de Ara-
gón.

La pel·lícula del 1950 imagi-
no que devia ser un èxit de
taquilla a Espanya perquè es
ficava clarament contra la na-
ció francesa, que total només
venien a casa nostra en quali-
tat d’exèrcit invasor i obrint-se
pas a canonades. L’actriu es-
panyola idònia escollida per
interpretar la figura d’aquesta
heroïna de guerra va ser Au-
rora Bautista, una actriu de
l’escola d’art dramàtic crida-
ner només superada dècades
després per l’actor Jack Ni-
cholson interpretant-se a ell
mateix a El resplandor, de
Stanley Kubrick.

El film d’Orduña descriu el
comportament d’aquesta do-
na jove i fins aleshores anò-
nima durant el primer setge
de Saragossa, fet per les tro-
pes napoleòniques l’estiu del
1808. Atrafegada portant
menjar i provisions als com-
batents de la primera línia de
foc, la noia va observar que
una bateria exterior havia
quedat sense defenses, estesos
i morts tots els defensors que
en tenien cura, i ella, sense
encomanar-se a Déu ni al di-
moni, va agafar una metxa
encesa de la mà d’un artiller
que acabava tot just de morir
per la pàtria i va disparar el
canó amb tanta fúria espa-
nyola i entusiasme contagiós
que els francesos van haver de
recular amb la Marsellesa en-
tre les cames. El general Pala-
fox va atorgar-li el grau d’ofi-
cial d’artilleria per aquest
episodi bèl·lic diguem-ne na-
cional. A la pel·lícula esmen-
tada recordo vagament l’es-
cena de la concessió d’aquest
honor militar a una Aurora
Bautista ja envellida i maqui-
llada com la mare de Norman
Bates. Però no he pogut treu-
re’m mai del cap un perso-
natge grassonet molt eixerit,
amb barretina i trabuc, que la
protagonista anomenava
sempre el catalán i que, abans
de morir entre els seus braços
amb una aparatosa glopada
de sang causada per una ba-
ioneta francesa clavada al
ventre, va voler-li fer un petó
de comiat a una medalleta de
la Moreneta que duia penja-
da. Jo també, pel que fa a les
mares de Déu, em considero
un tipus molt independentis-
ta. I més tenint en compte el
color de la pell de la nostra
Rosa d’abril.

I D È N T I C S O V A R I S

Les monges en la poesia catalana
M A R I A A B E L L À

U
na de les peces a la vegada més
divertides i impactants de la
poesia catalana medieval és La
Malmonjada, una peça curta i
deliciosa en què una monja,

presumiblement jove, i enconventada
contra la seva voluntat, renega airada-
ment dels qui l’han portada al convent i
declara que ni que li donessin tot Mon-
tagut no hi hauria pas entrat. El contrast,
als inicis de la literatura i de la cosa cata-
lana, entre aquesta joveneta emprenyada
(suposem que amb raó) i la mare de l’i-
dealista Blanquerna de Llull (que ho dei-
xa i dóna tot per dedicar-se a l’ideal més
alt) no pot ser més matisat i paradoxal.
No se sap, però, qui va escriure aquesta
malmonjada, encara que Rubió i Bala-
guer assenyala que el fet d’esmentar
Montagut podria fer pensar que la monja
fos d’Alguaire.

EXALTACIÓ REVOLUCIONÀRIA
No és fins 400 anys més tard, al segle XIX,
que es troba una poeta monja. Es tracta
d’una parenta dels Güell, Mercè Anzizu i
Güell (per al convent: Sor M. Eulàlia An-

zizu), nascuda el 1868. Aquesta monja té
una peça anomenada Sometent en què,
amb exaltació revolucionària, arenga els
catalans a lluitar i morir per la pàtria
amb versos com aquests: “Toqueu a So-
metent, toqueu, campanes! / Després ja
tindreu temps de tocar a morts!”. Aquesta
temàtica patriòtica es retroba en una al-
tra poeta nascuda a principis del segle
XX, encara que els sospirs patriòtics de la
vigatana Josepa M. Damunt (que convis-
qué al convent amb una parenta de Ver-
daguer) són ja més asserenats: “Sospiro
per un cel que albiro lluny / sospiro per la
pàtria benaurada”. El tema de la pàtria
sembla resoldre’s en paisatge. Aquesta
temàtica l’aigualeix encara més Elionor
Cabré, nada el 1917 al Baix Camp, quan
exclama: “Quina olor de romaní / que fa
el cor de Catalunya!”. La barcelonina
Montserrat Devesa, nascuda el 1918, ja fa
poesia totalment religiosa. Aquestes dues
temàtiques, la religiosa i la patriòtica,
són les que es troben en les poetes mon-
ges nascudes després del 1920. El tema
patriòtic traspassa els murs i perd força
als convents com a la vida.

Cinc són les poetes que consten a l’an-
tologia del 1975 Les Cinc Branques. La
manresana Roser Torra (1928), les barce-
lonines Maria Pons (1933) i M. Regina
Guberna (1934), la terrassenca Griselda
Cos i Pepa Puigdeval (1945), nascuda a
Santa Coloma de Gramenet. La temàtica
ja és bàsicament religiosa i bíblica. No-
més Maria Pons parla de la terra estimada
(suposem que referint-se a Catalunya).

De totes elles, força tòpiques i recurrents
de la tradició missaire, destacaria uns ver-
sos de Griselda Clos: “En el desert de la re-
núncia / sóc estimada”. Mirat a trets gene-
rals sembla com si les monges que s’han
dedicat a la poesia perdessin llibertat indi-
vidual a partir del segle XX, segle de la in-
dividualitat i de la llibertat suposada, mo-
ment en què els seus versos es tornen gri-
sament allò que s’espera que ha d’escriure
una monja. O com si els convents catalans,
els medievals luxuriosos del Llibre de Fra
Bernat, posem per cas, o els místics de Llull,
haguessin esdevingut funcionarialment
religiosos, en una involució de la llibertat i
el somni cap a una teoria establerta pels
pastors del ramat.


