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MIQUEL DESCLOT

El poble de Farrera, a la coma de Burg

A R A C O M A R A

De l’asturià al català, a Farrera
C A R L E S H A C M O R

D
os cops l’any, al Centre
d’Art i Natura de Far-
rera (al Pallars Sobirà),
tothom té alhora el
mateix somni, amb al-

gunes variants, és clar. El somni
consisteix en unes muntanyes
nevades i en una veu que hi es-
campa un poema, que no és mai
el mateix. Aquesta primavera, la
veu hi deia, entre altres versos:
“Dorm, dorm / que t’ompliré de
lliris”.

Aquest somni –que, com és lò-
gic, no el programa ningú– s’es-
cau amb motiu dels seminaris de
traducció que hi organitza la Ins-
titució de les Lletres. Enguany, al
somni col·lectiu, quan la veu hi va
esbombar “No durarà l’engany. /
Aquesta nit, / sota la meva lluna,
/ he preparat una nova història”,
tothom va saber que l’endemà
seria creada la comuna llibertària
de Farrera. I així va ser, sota la
inspiració àcrata de Jordi Valls,
que va entendre que una nova
història volia dir l’abolició de la
Història, la fi de l’engany d’abans
del triomf de la utopia.

I un cop tothom al Centre d’Art
i Natura de Farrera va entrar en la
no-Història, Cinta
Arasa, que és l’auto-
ra del poema que la
veu cridava al somni
comunitari, va es-
candir, des del cam-
panar de la tan bella
església romànica
de Farrera, dos ver-
sos més del seu poe-
ma: “Dorm, després
de tanta sang. /
Dorm.” I, tot fent cas
d’un gest no gens
autoritari de Iolan-
da Pelegrí, els mili-
cians del no-res es
van posar a dormir.

Jaume Subirana
es resistia a caure
adormit, però Cinta

Arasa li va xiuxiuejar: “No,
dorm, / que el seu perfum / t’en-
dolcirà la nit”. I l’aroma tan
desconeguda del comunisme lli-
bertari, una fragància indisci-
plinària que Jordi Valls escam-
pava mitjançant una ampolla de
ratafia, va omplir tot el Centre
d’Art i Natura de Farrera, que és
el lloc on es menja, es viu i es
treballa millor del món, gràcies
a Cesca Gelabert i a Lluís Llobet,
que en tenen cura.

JA NO ERA ESTRANYA
I Cinta Arasa anava recitant: “I he
sentit una llengua estranya, /
amarga, / i m’han escopit la fel
als ulls, / en dir-li lluna a la llu-
na”. I de seguida aquella llengua
va deixar de ser estranya, i ja no
era amarga, i la fel ja només era
gel i neu, i ningú no escopia i, en
canvi, la lluna es continuava di-
ent lluna.

Aquella llengua era l’asturià,
perquè el seminari de traducció
d’aquesta primavera era de l’as-
turià al català, concretament de
poemes d’Ana Vanessa Gutiérrez
i de Xuan Bello, els versos dels
quals eren enlairats per Jordi

Llavina, gesticulats per Helena
Porteros, ponderats a l’eivissenca
i a l’algeriana per Jean Serra, i
matisats amb valencianismes per
Josep Lluís Roig.

I tot de sobte el sol ixent de
l’antipoesia va anar escalfant to-
ta la coma de Burg, Farrera i el
seu Centre d’Art i Natura; i Me-
ritxell Cucurella hi va començar
a treure comes, punts i comes i
parèntesis de tot arreu, perquè
els considerava repressius i poc
adients amb el foc de l’anarquia
calat al cap plurilingüe de Fer-
nando Álvarez-Balbuena, un as-
tur indòmit que, una nit, havent
molt ben sopat, va compondre
l’himne de Farrera arran d’una
favada asturiana.

“Dorm, dorm entre lliris”, ana-
va repetint Cinta Arasa quan al-
guns pretenien de tornar a la
Història. “Sang a la mirada i aigua
fosca. L’ànima se t’ha tancat, /
puny i sorra / i amagues les mans.
/ Has perdut l’aire?”. I els esma-
perduts –que havien murmurat
un vers desesperat de Vanessa
Gutiérrez que fa: “Yá nada me que-
da por facer”– es revifaven a l’acte
i exclamaven: “Siento nel mio puñu

/ desesperades, / como
s’axiten les particules
de povisa / intentando
lliberarse / de la cárcel
de les mios manes”.

I quan el seminari
va acabar, la comu-
na es va anar esfu-
mant a mesura que
les muntanyes ana-
ven quedant enrere.
“Sota el sol de foc, /
amb gotes de pólvo-
ra als ulls, / m’he
despertat”, va sospi-
rar, en arribar a
Barcelona, el poema
de Cinta Arasa. I li va
respondre un vers
en asturià: “Que me
lleven dica’l monte”.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

De més comes
en maduren

G E R A R D A L T A I Ó
gerard@teklamedia.com

E
xposició. He obert un compte permanent a
l’oficina del Mercat de la Llibertat que manté
en peu la curiositat. En canvi, per iniciativa
privada, Cal Juanito ha tancat portes i els
magnífics peus de porc han passat a ser lle-

genda. Pre-LEM i capitanejat per Sebastià Malèvol, els
collons de mico s’han acomiadat de la clientela. Les to-
valles s’ompliran de runa quan despullin l’arquitectura;
la vaixella sembla que la salvarà el Miralda. A manera
de repetició, cada dijous d’aquest mes de març hem
passat el mono amb la pauta de tastar un vi amb ritual
de músics, poetes i cuiners. La creativitat, expressada
amb totes les seves fesomies del paladar i el bon gust,
ha acomiadat l’establiment. Víctor Nubla, d’habitud el
darrer a incorporar-se a les llistes de signatures, estam-
pà l’últim plat. Sabent que aquest Juanito no ressuscita,
jo passejo guardada a la butxaca de l’infern l’última
espina de bacallà.

Nus. Entre la visibilitat i la indiferència, la repetició
consisteix en un fenomen basat en l’acumulació i la
disposició de significants a través de l’ús dels signes, i de
la seva codificació. No hi ha res a dir fora del temps i de
l’espai i, doncs, dient no es diu mai res, es diu cada ve-
gada. I mil vegades u, un cop i un altre, la repetició es-
tructura un retorn, una irrupció, un silenci. És en el
buit de significat que apareix el text, l’art. La combina-
tòria dels signes, les seves possibilitats internes i exter-
nes, configura tota cal·ligrafia. El problema, així, no rau
en la repetició o el leitmotiv, sinó a saber si les signa-
tures fomenten els trets. L’art està per damunt del mal?
I els artistes? Prou que ho fan evidents els balls de xifres
amb què es paga l’avantguarda. Fins i tot m’atreviria a
dir que d’ençà del taylorisme l’artista és qui genera la
plusvàlua del capital. La cultura ha deixat de ser un
valor d’ús per esdevenir un valor de consum. Amb una
sola clau de vidre i amb cua de palla, diria que en
aquesta època de multiplicats canals d’informació, dis-
ciplines i conxorxa, no es pot continuar operant amb
una poesia de la revolta dels invisibles. El combat per la
revelació dels nuclis d’expressió ha de ser comunitària.
Un poema s’ha d’escriure per fer visibles les idees, pin-
tar-les. No pas per proclamar una descripció minuciosa
i altiva del jo o de les afinitats polítiques, sexuals.

Desenllaç. Si algun camp de la cultura ha sabut
treure partit i adaptar aquesta nova creativitat és l’e-
lectrònica. Subalterns de la irrupció anaeròbica i el cutre
descodificat, Atún i companyia van celebrar aquest di-
vendres de sant Anselm unes sessions en directe al
Convent de Sant Agustí. Els alumnes del taller hi eren,
a l’aperitiu, en escabetx, al natural i amb oli d’oliva. Els
pinyols, com sempre, els carrego a la butxaca esquerra.

E N I G M Í S T I C A

La perla de Shakespeare
M À R I U S S E R R A
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A
bans d’explicar els
detalls de l’extraor-
dinària coincidència
verbívora a la qual
al·ludeix el títol cal-

drà establir-ne el context. Ni-
cholas Lezard és el crític a qui
el diari britànic The Guardian
va encarregar la ressenya de
l’assaig Power and Glory, d’A-
dam Nicolson (Harper Peren-
nial). El llibre de Nicolson
descriu la societat anglesa de
la qual va sorgir la famosa
traducció bíblica de la King Ja-
mes Bible, tal com l’autor ens
aclareix des del mateix subtí-
tol: Jacobean England and the
making of the King James Bible. La
traducció de la Bíblia que Jau-
me I d’Anglaterra va auspiciar
el 1611 encara ara és la versió
de les sagrades escriptures que
l’Església anglicana considera
oficial. El seu model de llen-
gua té grans defensors entre
els lletraferits anglòfils, tot i
els anacronismes que el pas de

quatre segles permeten supo-
sar-hi. Nicolson el compara
amb el llenguatge de la New
English Bible –la versió que so-
na a les actuals esglésies del
país de Carles i Camilla– i
troba que no hi ha color. És a
dir, que la moderna és una
versió molt descolorida. De
fet, T.S. Eliot ja es va despatxar
a gust contra ella, titllant-la de
contenir elements “vulgars,
trivials i pedants”. Nicolson
afegeix que “l’aplanament de
llenguatge és també un apla-
nament de significat. Un llen-
guatge que no manté la tensió
amb la seva significació o que
es mostra delerós de ser ac-
ceptable per a una consciència
moderna és un llenguatge que

ja no pot transportar la càrre-
ga que la Bíblia requereix. Ras
i curt, ha perdut autoritat. És
una forma morta de llenguat-
ge”. No sé pas què opinaria
Nicolson de les múltiples ver-
sions simplificades del Quixot i
altres clàssics que omplen en-
guany les llibreries, però la
seva reflexió és pertinent i in-
quietant. Aplicada a una llen-
gua com la nostra, que té
problemes perpetus de pervi-
vència, resulta devastadora.

LA RESSENYA DE LEZARD
Establert, doncs, el context en
el qual Nicholas Lezard divul-
ga l’anunciada perla verbívora
sobre Shakespeare, tradueixo
el primer paràgraf de la seva

ressenya: “L’única cosa que
tothom sap sobre la King James
Bible és que Shakespeare devia
ficar cullerada en la traducció.
L’any 1610, quan el Comitè
Revisor es va reunir al Statio-
ner’s Hall de Londres per pre-
parar la publicació de l’any
següent, Shakespeare tenia 46
anys; la paraula 46a des de
l’inici del 46è salm i el 46è
mot comptat des del final són
shake i spear, respectivament”.
Shake vol dir agitar i spear tra-
vessar amb una llança. L’ex-
traordinària coincidència amb
el nom de Shakespeare ha agi-
tat el cor ludolingüístic dels
lletraferits anglòfons. Val a dir
que com a primer paràgraf de
ressenya és una mica exhibici-

onista, però el crític recondu-
eix posteriorment l’article, tot
titllant la coincidència de frea-
kish i assenyalant que Adam
Nicolson no esmenta en cap
moment el salm 46.

La troballa del shake & spear
empeny qualsevol esperit mí-
nimament inquiet cap al salm
46 de la Bíblia. Jo n’he triat
dues versions catalanes que
difereixen fins i tot en el títol.
Segons la Bíblia de Montserrat el
salm 46 fa “Déu fortalesa del
seu poble”; segons la Bíblia
Catalana Interconfessional “Déu
és el nostre castell de refugi”.
Les paraules catalanes situa-
des en la 46a posició per da-
vant i per darrere del salm 46
són, en el cas montserratí
EXÈRCITS i HA, i en el cas in-
terconfessional RIU i ARREU.
A quins autors nostrats reme-
ten? Qui és qui en la literatura
catalana que Exèrcits Ha? Qui
Riu Arreu? Qui és el nostre
Shakespeare?


