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L’heura i el blat
P A U D I T O T U B A U

U
na de les coses més
curioses de les tra-
duccions de poesia és
que la comparació
entre els versos tra-

duïts i els del traductor obliga a
despullar tant els atributs de
l’original, i la poètica que els
empara, com el pas més o
menys fidel, en la translació, de
manera a manera i d’una llen-
gua a una altra. A banda i banda
la qüestió es planteja com un
problema moral: per al poeta,
sobre la constància i la vigilàn-
cia en la recerca de l’excel·lèn-
cia; per al traductor, sobre la in-
transigència a acceptar la
renúncia de valors vitals de l’ori-
ginal i la recerca en la llengua
de rebuda de l’equilibri més es-
table entre els inestables. El ta-
lent, després, fa la resta per a
tots, però la resta és immesura-
ble i moralment prescindible.

Potser per un desinterès for-
matiu, acumulatiu i evolutiu
que ha esdevingut consubstan-
cial en la seva relació amb la his-
tòria de la matèria, la poesia de
Montserrat Abelló s’ha distingit
per una austera absència de re-
tòrica i de misteri. Acostuma a
descarregar paraules contra la
caducitat constant de les coses,
frec a frec, amb una llengua
arran de la pell o de la sang. És
estranya a la construcció o a la
conquesta de la identitat al de-
dins dels versos: no s’omple de
memòria, l’anota; no s’hi busca,
la constata. D’aquesta notació
en el temps de les circumstàn-
cies de la vida en destaca el
dolor, la desolació i la solitud,
però una mena de fermesa in-
terna impedeix que s’extremi o
es deixati. Aquest apassionat
instint de resistència no només
és el centre de força de la seva
poesia, sinó que fa que aparegui
desvinculada d’usos formals
concrets, escoles i tendències,
enllà de vagues afinitats a pos-
teriori amb la poesia social i de
l’experiència. És, per tant, fàcil
de traduir, en especial a altres
llengües romàniques.

Més enllà del to impressio-
nista i lletraferit tant del pròleg
com dels criteris a l’edició i a la
traducció, l’antologia d’Abelló
versada al castellà és prou fidel
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a l’original en la transposició
dels significats, però no s’aven-
tura en provatures que afecten
la relació entre el fons i la forma
dels seus versos. El model gai-
rebé interlineal de traducció
que utilitza no permet reduir la
disparitat entre llengües, so-
bretot la presència en català de
moltes més paraules de final
agut que esdevenen planes en
castellà. La sequedat més o
menys brusca d’Abelló troba en
els finals aguts de vers un po-
derós correlat objectiu, no per
càlcul, si no per pura floració
espontània, que recalca un to de
veu tan alçada i reeixida com
dolguda. Trobar equivalents cas-
tellans és difícil, en alguns casos
gairebé impossible, i això fa que
els versos sonin en castellà més
melòdics i regulars, com si tin-
guessin alguna mena de distri-
bució d’accents o de base mè-
trica que no apareix en
l’original català.

MILITANT DE L’AVANTGUARDA
El cas de Maria-Mercè Marçal és
prou diferent perquè va avan-
çar des d’una poesia marcada
per l’herència militant de
l’avantguarda, la qual va enca-
valcar a partir de cert moment
amb la poesia peninsular i an-
glosaxona de l’experiència, fins
al despullament màxim de la

seva poesia última, la més in-
cisiva o directa a l’hora de re-
unir la vena confessional amb
la meditativa. D’entrada va
tenir olfacte amb les aptituds
alienes perquè els avantguar-
distes catalans, el seu valedor
Brossa i els mestres d’aquest,
Foix i Salvat, tenen una obra
més elaborada amb elements
formals i encara de fons de la
tradició clàssica que la majoria
dels poetes que passen per ser-
ne deutors, per bé que tendei-
xin a subvertir-la o a revoltar-la
des de dins. Les conquestes
amoroses dels trobadors, els di-
versos genis dels cançoners, els
abeuradors de la poesia popu-
lar i els simbolistes i els avant-
guardistes francesos són alguns
dels llegats que van quedar sub-
vertits, i acomodats a la mo-
dernitat, en les obres dels seus
predecessors. Aquesta acumu-
lació de coses fa que Marçal,
molt complexa, preparada i
personal en tots els sentits,
sigui difícil de traduir fins i tot
a llengües similars.

La traducció al castellà dels
seus versos –el pròleg és litera-
tura sobre literatura per a lec-
tors castellans– és prou encer-
tada a l’hora de traduir els
significats, fins i tot imagina-
tiva en diverses peces d’art
menor en què els versos s’allar-
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guen una síl·laba per encabir
els girs de l’original, però no va
més enllà d’això amb els deca-
síl·labs ni assaja formes regu-
lars. Fins i tot recreant-la a grat
en la llengua d’arribada, Mar-
çal és difícil de traslladar, però
no impossible. En són testimo-
ni les recents versions en ende-
casílabos dels decasíl·labs clàs-
sics amb cesura d’Ausiàs
March, a càrrec del poeta i pro-
fessor Josep Maria Micó, en què
la baralla amb els ingents mo-
nosíl·labs del català medieval
obliga a uns esforços de conci-
sió encara superiors. Això no
obstant, entre l’edició en bi-
lingüe, els diversos encerts
d’expressió i la generosa mos-
tra d’una tria de poemes de
totes les èpoques, cal esperar
que tant l’antologia de Marçal
com la d’Abelló tinguin el ressò
i la bona acollida que la seva
poesia mereix.

Montserrat Abelló, Antología.
Traducció de Neus Aguado.
Los Libros de la Frontera.
Sant Cugat del Vallès, 2005.

Maria-Mercè Marçal, Antología.
Traducció de Luisa Cotoner

i Neus Aguado.
Los Libros de la Frontera.
Sant Cugat del Vallès, 2005.
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Josep Faulí, Els primers 40 anys
d’Òmnium Cultural. Proa.

Barcelona, 2005.

El periodista i crític literari
Josep Faulí (Barcelona,
1932) ens ofereix la histò-

ria de 40 (1961-2001) anys de su-
port a la cultura catalana que ha
fet Òmnium Cultural, una ins-
titució que ha estat i és una
forma de mecenatge social en
què la suma dels esforços de
molts es tradueix en una acció
col·lectiva, conjunta i concerta-
da. És una història que ve de la
dictadura franquista i continua
en la llibertat. Una tasca arre-
lada al segle XX i vigent el XXI.

Oriol Pi de Cabanyes,
A punta d’espasa. Noves glosses
d’escriptors. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.
Barcelona, 2005.

Els breus comentaris o glos-
ses que constitueixen A
punta d’espasa participen

tant de l’assaig com del perio-
disme d’opinió personal i estan
dirigides a un lector no estric-
tament especialitzat. Oriol Pi de
Cabanyes aborda temàticament
autors i textos en llengua cata-
lana que van des de l’Edat Mit-
jana fins a l’actualitat. Síntesi de
la llarga tradició de llums i om-
bres de la literatura catalana.


