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Ja ha començat el compte enrere per a la
celebració de la Fira de Frankfurt, en la
seva edició del 2007, on la literatura i/o
cultura catalanes han estat expressa-

ment convidades. L’esdeveniment suposa una
ocasió que les nostres institucions no poden
permetre’s el luxe de desaprofitar.

ÉS BEN ADMÈS QUE LA POESIA ÉS L’EXPRESSIÓ per
excel·lència del que podem anomenar l’espe-
rit d’un poble. El poeta assumeix la pròpia tra-
dició i tiba el llenguatge, fins a violentar-lo si
cal, a la recerca de la nova troballa comunica-
tiva, feta de música i sentit. Quan viatgem, la
millor guia pot molt ben ser la companyia dels
poetes. Viatjar a Lisboa amb el guiatge dels
versos de Pessoa, a Galícia amb els de Rosalia,
a Praga o al Valais suís sota l’influx de Rilke, a
Eslovènia amb Kosovel, a Turquia amb
Hikmet, a Hongria amb Attila, a Andalusia
amb Lorca... proporciona la possibilitat d’acos-
tar-se a la cara més oculta de la veritable es-
sència dels pobles i les cultures, i a la contri-
bució al coneixement de l’ànima universal que
han fet els seus poetes.

PER SORT, UNA DE LES CARTES DE PRESENTACIÓ més
segures de la nostra cultura és la poesia, que
ha completat un segle XX amb nota molt alta i
que ha estat conreada amb excel·lència arreu
dels països catalans, i que es pot homologar
perfectament a la lírica d’altres països euro-
peus que no han hagut de patir, com el nostre,
llargs períodes d’estroncament i persecució.

I, D’ENTRE ELS POETES, N’HI HA UN QUE REUNEIX un
seguit de condicions que el fan especialment
oportú per ser projectat des de Frankfurt. Es
tracta de Joan Vinyoli.

HI HA EL VALOR INTRÍNSEC DE LA SEVA POESIA, que el
converteix en un dels poetes fonamentals del
segle XX i en un dels més influents en les ge-
neracions que s’encavallen entre els dos segles,
com es va reconèixer i posar de manifest en la
revisitació de la seva obra feta en el marc del
simposi celebrat el 2004 a Santa Coloma de
Farners.

VINYOLI ENS HA LLEGAT UNES EXCEL·LENTS traducci-
ons de Rilke al català, fruit d’un esforç i apas-
sionament admirables. Precisament, un dels
trets que caracteritzen el nostre poeta és la

singular conciliació del Romanticisme germà-
nic amb un cert vitalisme o hedonisme medi-
terranis. La traducció de la seva obra a l’ale-
many seria una mena de cancel·lació d’aquest
deute pendent que han contret la cultura ca-
talana i l’alemanya.

ES DÓNA LA CIRCUMSTÀNCIA BIOGRÀFICA QUE Vinyo-
li acostumava a visitar, any rere any, aquesta
tradicional Fira de Frankfurt per raons pro-
fessionals. En aquestes estades hi trobem la
gènesi del preciós poema Bempflingen, mati-
nada. El poeta, aprofitant que era a Frankfurt,
visita la seva germana Carme, que aleshores
vivia a Bempflingen. Al matí fa una visita al ce-
mentiri d’aquesta població. Poc després, la
seva germana rep una carta del poeta on hi fi-
gura l’esmentat poema, que comença amb
aquells versos que evoquen els noms que havia
llegit a les tombes soterrades i el campanar del
poble, i que acaba amb els mots wir haben viel
geschafft, és a dir, “hem fet molta feina”.

LA POESIA DE VINYOLI, ESSENCIALMENT indagadora
i comunicativa, és el resultat d’una experièn-
cia viscuda molt intensament, i la presència en
els seus versos –sobretot a partir dels anys 70–
d’un rerefons quotidià que esdevé trampolí per
accedir al que és transcendent el fan un poeta
de bon traduir i en l’òrbita dels corrents majo-
ritaris en les poètiques occidentals. I la seva
obra té la virtut de poder-se llegir sota el pris-
ma del fecund diàleg que estableix amb poetes
i artistes de les diferents tradicions occiden-
tals; des de Shakespeare a Leopardi, passant
pels romàntics alemanys, i des de Miquel Àngel
a Van Gogh i Rembrandt.

FINS ARA, HA ESTAT TRADUÏT DE MANERA ESPARSA a
molts idiomes, generalment en antologies de
poesia catalana. Però de manera significativa
només ho ha estat al castellà, especialment per
José Agustín Goytisolo, i al francès, per Patrick
Gifreu. Al meu entendre, i al cap de més de
vint anys de la seva mort, urgeix una traduc-
ció significativa i digna de Vinyoli, com a
mínim a l’alemany i a l’anglès.

US IMAGINEU L’OBRA DE JOAN VINYOLI obrint pas a
la de Feliu Formosa, el darrer Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes, i a la de la resta de po-
etes de la impressionant ambaixada que
podem presentar a Frankfurt?

CAL UNA AMBAIXADA DE
POETES A LA FIRA DEL LLIBRE Josep Solà Professor
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“Al meu entendre, i al cap
de més de vint anys de la
seva mort, urgeix una
traducció significativa i digna
de Vinyoli, com a mínim
a l’alemany i a l’anglès”

VOLTA D’HORITZÓ

Trampes
inútils
a Itàlia

J.J. Navarro
Arisa

Si no fos perquè tot ha passat
de debò i perquè el principal
artífex és encara primer mi-
nistre del país, els fets du-
rant les recents eleccions
italianes i després semblari-
en el guió d’una farsa còmi-
ca. Ja era ben conegut que
Silvio Berlusconi ha fet ser-
vir tota mena de trucs,
trampes i desqualificacions
de crítics i adversaris per tal
de romandre al poder. Els
resultats de les eleccions i
l’activitat que ha desplegat
per posar-los en dubte con-
firmen ara que té molt mal
perdre. De fet, l’actuació de
Berlusconi recorda la d’al-
tres grups polítics que es ne-
guen a admetre la desfeta i
tracten d’explicar-la amb
quimèriques acusacions i te-
ories de la conspiració. A
Berlusconi tot això no li ha
servit de res.

Després d’haver mani-
pulat el sistema des del
poder per evitar respon-
dre davant de la justícia
pels seus qüestionables
negocis, i després d’haver
canviat al seu gust les lleis
electorals per assegurar-
se la victòria, Berlusconi
s’exclama ara dient que hi
ha hagut trampes quan,
malgrat tot, els resultats
no l’afavoreixen. I quan el
repetit recompte dels vots
suposadament dubtosos
no canvia res, s’apressa a
proposar una gran coalició
“a l’Alemanya” que a Itàlia
és innecessària i que servi-
ria només als seus interes-
sos en paralitzar el nou
govern.

El llegat dels anys de
poder de Berlusconi haurà
resultat nefast per a Itàlia.
El país es troba en situació
d’estancament. Les políti-
ques suposadament libe-
rals no han fet més que afe-
blir l’Estat i beneficiar uns
quants grups de poder. Tot
indica que s’ha produït un
procés de polarització soci-
al que farà el país més ines-
table i menys governable.
A nivell exterior, el segui-
disme de les polítiques de
Bush i els entrebancs po-
sats per Berlusconi a la
construcció europea
també són aspectes que el
nou govern haurà de pro-
curar redreçar.

Coherènciad’AlfonsoGuerra
Els joves socialistes reunits a
Bilbao en congrés commemo-
ratiu del centenari de la seva
organització ovacionaren Al-
fonso Guerra quan, després
de vantar-se d’haver-se “cepi-
llado”, en la comissió consti-
tucional del Congrés de Dipu-
tats que ell presidí, el pla Ibar-
retxe i el projecte d’Estatut
de Catalunya, criticà “compa-
ñeros del partido que hablan

els noms dels compañeros vi-
lipendiats però alguns són
identificables, com ara José
Bono, que es proclama “espa-
ñol hasta el tuétano” i en fa
ostentació grotesca i provoca-
tiva. La coherència pot deri-
var en fanatisme deformador
de la realitat en moviment i
excloure la col·laboració i l’en-
tesa amb persones i grups
que, eventualment, poden co-

incidir en l’acció política en
interès general. Quan Albert
Einstein viatjà a Barcelona el
1923 fou convidat a sopar a
casa del socialista Rafael
Campalans. El científic no
concebia que el seu amfitrió,
a qui Prat de la Riba confià la
direcció de l’Escola de Treball,
es declarés socialista i nacio-
nalista català. El mateix Cam-
palans revelà el desenllaç de

la conversa i escriu que el seu
hoste, finalment, “captà els
matisos més subtils i fràgils
de la vida catalana i justificà
la paradoxa”. Per a alguns po-
lítics contemporanis, cata-
lans i espanyols, segueix vi-
gent la paradoxa perquè “no
capten els matisos més sub-
tils i fràgils de la vida catala-
na”, que avui és més proble-
màtica que fa 84 anys.

SOCIALISME I NACIONALISME Teresa Pàmies Escriptora

como nacionalistas”. Recor-
dà als cadells reunits que “el
socialismo no es nacionalis-
mo”. Aquí, el veterà dirigent
del PSOE fou coherent amb
les idees de Pablo Iglesias i de
Jean Jaurès, el socialista fran-
cès assassinat per haver-se
oposat als capitalistes que
desfermaren la Primra Guer-
ra Mundial, invocant les pà-
tries. Alfonso Guerra ometé
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