
◆ C U L T U R A ◆ VII
A V U I

dijous

5 de desembre del 2002

➤ ➤ ➤

ARXIU

J.V. Foix va publicar el llibre ‘Gertrudis’ el 1927

J . V F O I X , T R A D U C C I O N S I L E C T U R E S

el reflex en si –la representació teatral,
la pel·lícula, l’atracció de circ o el nú-
mero d’il·lusionista– apareguin interpe-
netrats, integrats en una mateixa se-
qüència. Tampoc no seguida, la seqüèn-
cia –entre altres coses perquè, prescin-
dint com ho fa del temps i de l’espai
habitual, no pot ser narrativa–, sinó
presentada en fragments, en aspectes o
figuracions que signifiquen que l’acció
no hi és contada sinó evocada en mo-
ments àlgids, tallada i presentada com a
peça única, tal com fa la poesia i no el
relat o el drama.

Diu Foix mateix que “un crític il·lus-
tre, per qui sento profunda afecció”, li va
preguntar per què escrivia això. En ge-
neral, el país, aleshores sortosament
lliurat a la construcció d’una cultura
–una cultura normal, que el reflectís i
l’expliqués, fent-lo entrar en el concert
de les cultures hegemòniques–, ni va
saber què fer-ne, d’això, cara endins, ni va
ser capaç d’exportar-ho. La cosa més es-
plèndida de Gertrudis és fins a quin punt
mostra una llengua apta, rica i canviant
de lèxic, flexible i eficaç de sintaxi, que
representa un clàssic de l’avantguarda
europea: és una obra original que, com
KRTU –és millor llegir juntes totes dues
obres–, aporta un ordre, un sentit ar-
tístic construït amb paraules que no es-
tan només al servei del relat d’una acció
sinó particularment treballades per
constituir una unitat de la dispersió, per
mostrar-ne la coherència a través no de
l’ordre usual sinó d’un ordre que és in-
ventat, poètic.

SENSE IRRADIACIÓ EXTERIOR
Home de prestigi tardà, escarnit per
molts, en una literatura que es veu que
valora sobretot les coses com són i les
paraules com són usades –el format de
l’article de diari més que el de la prosa
poètica (i recordem que va subvertir, i
amb quina genialitat, els gèneres perio-
dístics del comunicat d’agència o la no-
tícia de corresponsal)–, Foix no va arri-
bar a tenir la suficient comprensió i ac-
ceptació dins del nostre àmbit lingüístic
perquè en fos possible la irradiació ex-
terior, la seva presència en les literatures
europees. Malgrat que, en el moment de
ser publicats, els seus textos ja podien
ser identificats com a clàssics, foren re-
buts com a arbitraris i inintel·ligibles.
Només quan després de la guerra va co-
mençar a publicar llibres de poesia en
vers, i el crític il·lustre va dedicar-li l’a-
tenció –això sí, ponderada i intel·ligent–

que calia, de mica en mica, a partir dels
anys 50, es va anar consolidant l’opinió
que, tot i que no s’entenia, era un gran
poeta, i el seu talent començà a ser re-
conegut a Espanya, gràcies a articles
apareguts a Ínsula (Paulina Crusat, 1955)
i a Destino (Antoni Vilanova, 1956; Enric
Badosa, 1957). Des de la primera a l’úl-
tima antologia de Badosa (1963 i 1988),
Foix ha tingut excepcionals traductors a
l’espanyol, entre els quals J.R. Masoliver
(1986), J. Ferran (1987 i 1988) i J.A.
Goytisolo (1986). No va ser però
fins al 1986, quan la seva obra ja
havia estat llegida com calia entre
nosaltres (fites en l’explicació de
Foix són els treballs de Romeu,
Ferrater i Gimferrer, entre d’al-
tres), que culminà un procés de
divulgació i irradiació de l’obra de
Foix que, de fet, havia començat el
1973, quan les revistes esclataren
en homenatges, li arribaren pre-
mis i distincions acadèmiques. Tot
perquè havia fet 80 anys. En la
dècada dels 60, d’altra banda, ha-
vien dedicat treballs importants a
Foix estudiosos estrangers com
ara Giuseppe Sansone i Arthur
Terry. Tot estava preparat per al
tardà, però justificat i sòlid, Ho-
mage to J.V. Foix, que fou el primer
número, el 1986, de la Catalan Re-
view. David Rosenthal, que ja havia
traduït poemes de Foix en una
antologia general (1979), va dedi-
car-li ara una antologia específica
(1988) i el número de la Catalan
Review era ple d’excel·lents traduc-
cions també de Patricia Boehne i
L.J. Rodriguez. Alhora, l’any 1986
va començar a produir-se, espon-
tàniament però significativa, una
relativa explosió de Gertrudis i de
KRTU. En el número de la Catalan Review
ja hi havia un article ben orientat i il-
luminador de C. Brian Morris sobre Ger-
trudis, a més d’unes molt destacables
traduccions de KRTU, per P. Boehne. Dos
anys després sortia a Frankfurt la tra-
ducció de KRTU und andere Prosadichtun-
gen, per Eberhard Geisler, i l’any anteri-
or, el 1987, havia estat publicada a París
una traducció francesa de tots dos lli-
bres, Gertrudis, suivi de KRTU, a càrrec
d’Anna Domènech i Philippe Lacoue-La-
barthe, amb un pròleg de Sala-Sanahuja.
L’any 1986 ja havia sortit una altra tra-
ducció francesa, antològica de vers i
prosa, obra de Montserrat Prudon i Pi-
erre Lartigue.

Aquest mes d’octubre ha estat a Bar-

celona Philippe Lacoue-Labarthe, que és
un notable filòsof i escriptor, professor
de la Universitat d’Estrasburg. Hi ha
vingut convidat per l’Aula Carles Riba
de la Universitat de Barcelona, on va
dissertar el dijous 24 sobre la recepció
de la Poètica d’Aristòtil a l’Idealisme
alemany. L’endemà, dia 25, va llegir,
per als Amics de J.V. Foix –oportuna-
ment avisats pels organitzadors de
l’Aula Riba de la seva presència a Bar-

celona–, a casa de Jordi Madern, alguns
dels poemes en prosa de la seva tra-
ducció, acompanyat per Anna Domè-
nech, que havia estat la seva intèrpret
per a la traducció i que allí llegia abans
l’original català. Lacoue-Labarthe és
també poeta, d’una embranzida entre
el poema en vers i el poema en prosa,
molt preocupat pel dir, per com els
mots prenen partit i la relació que
mantenen amb les coses, una proble-
màtica evocada des del títol del seu lli-
bre Phrase, que és més fàcil d’entendre a
partir del sentit del verb grec phrasai; un
llibre interessant, que revela el filòsof
que hi ha en el poeta.

De fet, els textos mostren la qualitat
que tenen també i finalment per la

manera com suporten la prova de la
traducció. En general, els textos en vers
de Foix tenen en contra això mateix,
que són en vers i tenen rima –i, a més
de les aparents, tantes d’internes–. Les
bones traduccions tenen dues caracte-
rístiques: la fidelitat i un ritme que,
sense haver de coincidir accentualment
amb l’original, no n’alteri sinó que en
potencïi l’efecte. Les traduccions dels
textos poètics en prosa poden resultar

excel·lents, si tenen aquestes ca-
racterístiques. I la de Philippe La-
coue-Labarthe les té, tal com va
quedar clar en el curs de la seva
lectura i en el debat subsegüent,
animat també per la presència
del més extens dels traductors de
Foix a altres llengües, Enric Ba-
dosa. D’altra banda, hi havia, en
el cas d’aquesta traducció, l’al·li-
cient de veure –i de sentir– ope-
rant en la recepció de Foix la
llengua d’Apollinaire, Eluard,
Breton. La poesia en prosa de Foix
no solament s’adapta amb natu-
ralitat a la tradició d’aquesta
llengua sinó que hi contribueix,
en el sentit que hi aporta un rit-
me compost, de recursos de l’a-
vantguarda i solidesa de la prosa
medieval catalana, nou en la lite-
ratura francesa. Quant a la dicció,
Gimferrer ha lloat la manera com
Foix llegia els seus versos. Sense
contradir –perquè, per exemple,
feia molt bé les pauses, que en-
tenc que són essencials–, sóc de
l’opinió que el seu estil de llegir
els seus poemes era declamatori.
Servia per a revelar, a nivell fònic
i de sentit, correspondències dins
de cada poema. Crec que els poe-
mes en prosa agraeixen un dir

molt objectiu, una mica opac i no pas
martellejat rítmicament. Vaig sentir
aquesta manera de dir en la lectura que
va fer Lacoue-Labarthe de les seves tra-
duccions de Foix, divendres passat; i hi
vaig sentir, enriquida poèticament, la
llengua francesa.

No només que els seus escriptors si-
guin traduïts sinó que les traduccions a
altres llengües que en resultin puguin
resultar en definitiva importants per a
la literatura d’acollida, això és un bon
senyal de la vitalitat d’una cultura. En
donem gràcies a Foix, en ocasió d’haver
estat llegit en francès per Philippe La-
coue-Labarthe, l’any que el llibre Ger-
trudis complia feliçment els seus pri-
mers 75 anys.

E N I G M Í S T I C A

Defectes especials
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

E
l tast mensual de Gramàtica del
català contemporani ens va dur
el novembre a la defectivitat
verbal (Volum I, p. 692, capítol
de Max Wheeler). Aplicada als

verbs, la defectivitat designa la manca
d’alguna forma en el paradigma de la
conjugació. Els verbs defectius que
Wheeler analitza són: caldre, dar, haver,
lleure, soler i toldre. Vèiem com caldre
exclou l’ús de les primeres persones. En
teoria, el rètol “calen aprenents” és cor-
recte, però aquests aprenents quan es
presenten a l’entrevista de treball no
poden dir “el rètol diu que calem” (a
menys que exerceixin de piròmans). El
quid de la proposta indefectible que vaig
llançar provenia d’una sàvia considera-
ció de Wheeler. Afirma l’estudiós que en
principi tampoc no s’usarien les formes
de segona persona «si no fos que Carles
Riba va escriure en un poema “Em cals
ben ardida i ben forta”». Aquest cas no-
table es completa amb un altre exemple
no adjudicat però que també figura al
Corpus: la 1a persona del plural del fu-

tur de soler (jo soldré) consta entre les
formes admeses per Wheeler perquè “hi
ha un exemple (al Corpus) del 1961”.
Naturalment, la proposta verbívora
llançada als poetes dels Països Catalans
era trobar contextos literaris escaients
que justifiquessin les formes de caldre,
dar, lleure, soler o toldre (encara) no
presents al Corpus.

La veritat és que no n’esperava gran
cosa, més enllà dels típics relats prota-
gonitzats per núvols capaços de dir “ploc
poc però pel poc que ploc ploc prou”.
Però en Josep Maria Vigatà va localitzar
a la xarxa un vers solt (“París plou com
tu plous capvespres àngels...”) i l’envià,
sense saber ni de quin poema formava
part ni qui n’era l’autor. Les pesquisses

posteriors m’han portat fins a la Safor.
Vigatà va localitzar el vers del plous en
una de les dues ressenyes que el poeta de
Gandia Josep Lluís Roig va escriure sobre
el llibre de Marc Granell Versos per a Anna
(Bromera. Alzira, 1998). L’una en aquest
mateix suplement. L’altra a la rigorosa
revista valenciana Caràcters. Per tant
Granell demostra que els plous persona-
litzats també vénen de París. La línia la-
crimògena del ploure en persona arriba
fins als poemes del mateix ressenyista.
“Un home plou al mig de la finestra” és
el vers que obre el poema Paisatge del
llibre de Josep Lluís Roig Oasi breu (Tàn-
dem. València, 2001). Llàstima que no-
més fos un home. ¿Què hauria passat si
el poeta hagués col·locat més d’un home

ploraner al mig de la finestra? Continu-
arem informant.

La lectura ludolingüística d’aquest
mes ens acosta al fascinant món dels
clítics (Volum I, p. 933, capítol Cliticitza-
ció, d’Eulàlia Bonet). Un clític no és un
crític de literatura xinesa, sinó un ele-
ment a mig camí entre el morfema i el
mot, com el que de “¡Que callis!” i la ema
de m’agrada. Després de llegir el complet
capítol de Bonet podríem arribar a la
trista conclusió que els clítics s’assem-
blen massa als catalans, perquè: “Encara
que depenen d’un mot veí, sintàctica-
ment són elements independents i [...]
normalment pertanyen a classes de
mots tancades (les que no permeten la
creació de mots nous)”. Els clítics pro-
nominals són els famosos pronoms fe-
bles. ¿Serà que els catalans tenim l’àni-
ma feble? ¿De debò estem en una posició
tan clítica que ja no som ni capaços de
crear mots nous? ¿O només fem passes
enrere per agafar embranzida? Incògni-
tes sense resposta. Ja ho cantaven els de
Supertramp: “Clisi, ¿quina clisi?”.


