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L
a poesia del polo-
nès Czeslaw Mi-
losz està marca-
da per una línia
mitjana d’huma-

nitat que el converteix en
molt atractiu per al públic
tradicional de tot arreu, el
que encara es complau a
creure que la poesia té una
funció social efectiva com a
cànon laic i com a mirall de
l’existència, una idea here-
va del romanticisme i de la
figura del poeta com a por-
tador de les veritats més
dolces o més amargues, que
en el seu cas tendeix a un
excés de llum, d’esperança,
de cosa sagrada i necessà-
ria. És una poesia prèvia a
les ruptures de la moderni-
tat i de la postmodernitat,
una de les moltes menes de
poesia que conviuen avui, o
més aviat sobreviuen dins
d’un panorama eclèctic, en
les nostres societats.

A les incerteses de la rea-
litat, de la història i dels
llenguatges sobre la realitat
i la història, Milosz hi oposa
l’exaltació del jo líric, so-
frent o joiós, que passa per
diverses etapes i s’enfronta

Crítica

Lament captiu
Proa publica una antologia de la poesia del polonès Czeslaw Milosz ● Xavier
Farré s’ha encarregat de la tria, l’acurada traducció al català i el pròleg ● Milosz
ha estat comparat amb Goethe pel fons de la seva poesia ● Pau Dito Tubau

L’antologia de
Milosz escollida
per Xavier Farré
és llarga
i exhaustiva

set dècades del segle XX, re-
tallada aquí per algunes
omissions temporals que
són del tot justificades, sinó
que està feta per un devot
que hi ha esmerçat tot l’es-
forç possible, que coneix la
mètrica catalana i que és un
bon traductor de versos,
dolç i dúctil tant amb els es-
tilemes com amb les sonori-
tats de la llengua d’arribada.
La inexistència d’una anto-
logia d’aquesta mena d’un
autor amb tanta trajectòria,
no només en poesia sinó
també com a novel·lista i as-
sagista, unida a la mort de
Milosz el 2004, feia encara
més urgent donar-lo a conèi-
xer, de la millor manera pos-
sible, des de la faceta que al
capdavall va reivindicar amb
més empenta. No és estrany
que un llibre com aquest fos
finalista del primer premi
Jaume Vidal Alcover de tra-
ducció poètica, dins dels pre-
mis literaris Ciutat de Tar-
ragona. I és digne de cele-
bració que, a temps passat,
un llibre com aquest s’hagi
aconseguit editar.

a totes les contradiccions i
dificultats de l’existència,
en especial els totalitaris-
mes, els exilis i les pèrdues,
una imatge que ha provo-
cat les comparacions amb
el Goethe clàssic en cons-
tant cerca de més llum,
imatge que no deixa de ser

reductiva i que amaga tot
el que l’ànima té de discon-
tinu; contra la dissemina-
ció del jo en una amalgama
d’identitats, la personifica-
ció en la veu del poeta dels
dolors col·lectius íntima-
ment viscuts; contra la dis-
solució de la tradició literà-

ria, la tendència a l’èpica
poètica d’arrel bíblica, el
dramatisme del bé i del mal
en períodes de destrucció;
contra l’immoralisme, el
predomini d’un sentiment
religiós de confiança en la
condició humana, de fe i de
renaixement entre la im-

mundícia i el desastre, però
sense creure en excessives
bondats.

L’antologia, escollida i
prologada per Xavier Farré,
no només té l’avantatge
que és llarga i exhaustiva,
un repàs a una obra poètica
sencera que recorre gairebé

L’autor polonès Czeslaw Milosz era poeta, novel·lista i assagista. AFP
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Enric Castelló

L’any 1534 l’explora-
dor Jacques Cartier
va passar de Terra-

nova a la península de Gas-

El Quebec més a prop
qué i va reclamar aquelles
terres per al rei de França.
Han passat moltes coses des
de llavors: avui en dia el Que-
bec és una regió del Canadà
on viuen més de set milions
i mig d’habitants, on es parla
el francès –en un país anglò-
fon– i on hi ha oberta una
qüestió nacional. Quebec.
Estat i societat ens apropa
l’experiència de la societat
quebequesa des de la socio-
logia política.

El llibre recull catorze as-
sajos sobre el Quebec que

toquen diversos temes,
com ara el significat de ser
quebequès, el pluralisme
cultural, l’educació a les es-
coles, el mercat i la globalit-
zació, les minories ètniques
i les relacions internacio-
nals. És per tant una visió
molt àmplia sobre el país,
això sí, tractada amb rigor
acadèmic. Un llibre adient
per a iniciats o interessats
en l’assaig profund, més
que no pas per a aquells que
busquin una aproximació
lleugera.

Alain-G. Gagnon diu que
les mancances dels projectes
nacionals del Quebec i Cata-
lunya depenen en bona part
d’una manca de reconeixe-
ment al si del Canadà i d’Es-
panya, donat que totes dues
societats s’han dotat d’apa-
rells de govern importants i
es poden considerar una
mena d’Estats regió, tant a la
Unió Europea com a l’àrea
econòmica nord-americana.

Sobre la qüestió del plura-
lisme Gagnon i Raffaele Iaco-
vino expliquen que el Quebec

construeix la idea d’una soci-
etat d’acollida i que el francès
ha de servir com a llengua co-
muna de la vida pública. Ha
de ser per tant una eina de
cohesió i no vista com un en-
trebanc pels ciutadans; és
una porta, un vincle. Els au-
tors assagen una via de con-
junció entre el multicultura-
lisme i la integració nacional
des de posicions que Will
Kymlicka ha etiquetat de
“nacionalisme liberal”.

Llegint el llibre no dei-
xem de formular-nos

paral·lelismes amb la situa-
ció catalana. El mateix
Gagnon, tot parlant de la
qüestió constitucional, des-
punta amb una idea con-
tundent: “Per començar, el
Quebec no és una província
com les altres”. El profes-
sor de ciència política con-
clou advertint que només
valdrà la pena prosseguir
dins l’Estat federal cana-
denc si els Estats membres
tenen llibertat per fer-ho i
si es condemna qualsevol
estructura de domini.


