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C
onfesso que no
havia llegit mai els
quaranta-quatre
Sonets del portu-
guès, i ho dic amb

més llàstima encara que ver-
gonya. Perquè em dol que men-
tre m’endinsava en la versió
d’un cert nombre de Sonets de
Shakespeare m’hauria convin-
gut haver fet l’experiència
d’aquesta impressionant lec-
tura de l’amor d’una dona. No
pas per comparar una obra
amb l’altra, sinó per diferenci-
ar-les des dels respectius orí-
gens. Si el geni va escriure els
sonets per encàrrec (sembla),
la modesta Elizabeth ho féu
per necessitat i, més concreta-
ment, per agraïment. Ja
sabem prou, em penso (i Eliza-
beth també ho sabia, ja que di-
verses vegades crida que el seu
amant se’n vagi) que la grati-
tud i la compassió són grans
ocells de mal averany quan
volen pel cel de l’amor. Aquí la
dona, quatre anys més gran
que el seu espòs i físicament
feble, es rebaixa fins a una
(potser, pense’m, en moments
de passió) submissió total a
l’home que estima, el gran, el
gloriós poeta. Es tracta, ironia
de la vida!, de Robert
Browning, de qui mig segle

després de la seva mort, deia B.
Ivor Evans, com un lloc comú,
que ja era més conegut per
haver arrencat Elizabeth Bar-
ret de la reclusió de Wimpole
Street que no com a poeta.

Val a dir que quan passava
això, és a dir, quan el rebaixat
era Browning (1940, dins A
Short History of English Lite-
rature) corria arreu una
mena de conte filosòfic, com
diu Louis Gillet, titulat Flush,
de Virgina Woolf, dedicat a
Mrs. Barret, per mitjà de la
vida, el caràcter i les vicissi-
tuds del gosset del mateix
nom, un cokney del qual la
seva pretesa parla en detall en
centenars de cartes de la seva
correspondència amb
Browning. Flush, traduït per
Roser Cardús, fou publicat en
La Rosa dels Vents, de Janés i
Olivé i en plena guerra (per-
duda) en fou exhibida, en ses-
sió especial, al Casal de Cultu-
ra, la versió cinematogràfica
(Els Barret de Wimpole
Street, aquí Las vírgenes), on
deixat per força el quisso en el
lloc que li corresponia, veiem
com Norma Shearer (Miss
Barret) tornava de la mort a la
vida per obra de l’enèrgica ir-
rupció de Fredric March (Mr.
Browning) i de l’amor. Fi.

Les editorials Cafè Central i Eumo, de
Vic, han publicat la traducció de Dolors
Udina dels ‘Sonets del portuguès’,
d’Elizabeth Barrett Browning, esposa
del poeta Robert Browning ● Joan Triadú

Reportatge

Novetatencatalàdelapoetaanglesa

Una victoriana

La poesia de
Barrett Browning
té molta força i
una gran noblesa

La mala premsa dels autors victorians la va
promoure concretament la segona generació
d’escriptors moderns que va sorgir cap als anys
30, com a reacció davant dels gegants literaris
de primera generació d’escriptors moderns: T.S.
Eliot, E. Pound i J. Joyce. A tall d’exemple,
només cal recordar que W.H. Auden va titllar
Alfred Tennyson de poeta més imbècil de la
llengua anglesa!
L’època victoriana, que hem de situar
aproximadament entre el 1850 i el 1900, va ser un
període de grans contradiccions, de grans lluites i
de grans realitzacions. Va ser l’època de

l’imperialisme conservador de la reina Victòria,
però també va ser l’època de la creació de
l’escolarització obligatòria. Va ser l’època del
triomf de la ciència positivista amb Darwin i també
l’època de la fantasia de Lewis Carroll. Va ser el
moment de l’art compromès d’Elizabeth Gaskell i
també el moment de l’art per l’art de Wilde.
D’aquest mig segle tumultuós i turbulent, i alhora
gloriós, va sorgir, a banda i banda de l’Atlàntic
una generació de grans genis de la poesia. A
Anglaterra van aparèixer Browning, Tennyson,
Arnold, Christina Rossetti, Hopkins i Hardy
mentre als Estats Units apareixien Emerson,

Whitman, Dickinson i Edwin Arlington Robinson.
És aquí on hem de situar la figura i l’obra
d’Elizabeth Barrett Browning. Barrett Browning va
fer diverses contribucions a la poesia en llengua
anglesa: demostrar la vàlua intel·lectual de la
dona, revifar la tradició poètica a base de
modernitzar-la, crear formes noves com ara la
novel·la en vers, introduir el compromís social i
polític en el discurs poètic sense que degeneri en
pamfletisme barat, sotmetre les formes
clàssiques i la llengua a una gran tensió per trobar
efectes acústics i tècnics agosarats i renovadors.
Els quaranta-quatre Sonets del portuguès (1850),

una de les seves obres mestre
mostra de la seva extraordinàr
artística. Va atrevir-se a revita
completament la tradició aban
de sonets amorosos, una tradi
arrencat amb clàssics com ara
Camoes i Shakespeare. Barret
el mateix nivell dels mestres i,
l’exemple de predecessores co
i Sor Juana Inés de la Cruz, inc
amb tota la naturalitat del mó
amorosa de la dona dins la tra
i de la lírica en general.

Aquell
mig segle
tumultuós

D. Sam Abrams

Mig segle més tard, Bloom
es digna esmentar només dos
títols del gran Browning.
Quant a Elizabeth Barret
Browning, només la fa sortir,
després de recordar Safo i
Emily Dickinson, les més bri-
llants entre els grans poetes i
l’aparella un moment amb la
segona, per bandejar-la sense
remissió. Certament, les com-
parances entre genis i altres
escriptors, fins i tot dels reco-
neguts com a grans, no tenen
cap valor crític. Una altra cosa
és, com a críticament signifi-
cativa, que Marià Manent in-
clogués (a Poesia anglesa i
nord-americana) tres Sonets
del portuguès i un altre
poema, precedits d’una nota
biogràfica i crítica, en la qual
deia: “Rarament ha estat ex-
pressat amb més noblesa i
més força el punt de vista fe-
mení en la poesia amorosa”.

Amb el títol 40 sonets del por-
tuguès (però n’hi ha de debò
44), traduïts en vers per Do-
lors Udina i confrontats amb
l’original anglès, tenim per fi
els sonets a l’abast. Per què tot
i el tast admirable aportat per
Manent i per les seves parau-
les (ignoro si n’hi ha hagut al-
tres d’escampades) ha calgut

esperar tant? Dolors Udina, a
l’epíleg, exposa amb autoritat
i profund afecte el context de
l’obra. Començant pel títol,
que, fidel a l’original definitiu,
té un cert grau d’ambivalència
i fins i tot d’estranyesa. En
una primera edició no vanal,

diu Dolors Udina, Browning
va posar-hi un aclariment.
Així: Sonets (translated)
front the portuguese. La solu-
ció francesa, Sonnets portu-
gais, evita l’ambigüitat i
manté l’equívoc secretívol que
Elizabeth volgué per als seus
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La recordo a la galeria de
la casa dels dracs.
Asseguda al balancí, que
des de temps immemorial
albergava la seva
malenconia d’una joventut
porteña, l’àvia Maruxa
llegia sense descans. Fruïa
amb la lectura de poemes, i
el seu pare, amb negocis
de fusta a Entre Ríos, es va
encarregar fins a les
darreries dels 50
d’alimentar la seva passió.
Poc l’importava que l’àvia
s’hagués casat, que pogués
disposar dels seus
recursos. Mai no tornava
d’un viatge a l’Argentina
sense aquell regal que el
vell fuster anomenava
“belezas de papel”.
Aquestes “belezas” van ser
durant molts anys culpables
d’un dels llaços més ferms
que vaig establir amb la
meva àvia, la poesia. Cada
nit, després de sopar, en
aquella casa de llums tènues
i sense televisió, l’àvia
construïa la memòria d’un
temps que sense els versos
hauria esdevingut inexistent.
Poemes de Whitman, de
Tennyson, de Wordsworth i,
entre molts altres, aquell
petit volum en octau
d’Elizabeth Barrett
Browning, una versió en
castellà dels Sonets del
portuguès que jo heretaria
més tard.
Així vaig descobrir algun del
motius de la fascinació que
els poemes de la senyora
Browning exercien sobre un
noi que maldava per obrir-se
al món. Addicte a la història
física dels llibres durant els
meus primers anys de
dedicació a la poesia, vaig
seguir l’estela de molts
d’aquells volums. L’edició de
la Barrett Browning, que
havia fet un curiós viatge des
de la península a l’Argentina
per tornar de nou a les Ries
Altes gallegues, era del 1954,
el número 110 d’Adonais,
una col·lecció poètica que

havia engegat Edicions Rialp
el 1943, gràcies a Juan
Guerrero Ruiz, gran amic de
Juan Ramón Jiménez, amb
un rigor poc habitual en
aquells temps.
L’esforç de Juan Guerrero
per contrarestar la creixent
oficialitat de la poesia durant
la postguerra va suposar
una recerca incessant de
poetes i traductors
d’excepció. La responsable
en aquest cas havia estat
Julieta Gómez Paz, una de
les poetes argentines més
destacades de la generació
dels 30, exegeta d’Alfonsina
Storni i traductora de Poe i
de Barret Browning, entre
molts altres.
Així, l’atracció que durant
tants anys m’havien produït
els poemes de l’escriptora
anglesa no era només
producte de la “amarga
visió proustiana” que va
apuntar Marià Manent:
també hi havia la mà de la
traductora excepcional.
Aquesta és la sensació que
ens transmet Dolors Udina
en una nova versió que ha
publicat la sempre
sorprenent Jardins de
Samarcanda. Udina s’hi ha
enfrontat amb una valentia
inusual i, després d’un llarg
temps de dedicació, ha
pogut enllestir els 44
poemes que configuren el
llibre. La seva versió queda
molt lluny dels llenguatges
cursis i encarcarats amb
què traductors recents
havien resolt la feina.
Durant molt de temps s’han
lloat aquests sonets, escrits
per la poeta anglesa com a
bàlsam en una època difícil
del seu marit, el també
poeta Robert Browning, que
de seguida va veure’n la
qualitat i es va negar a
acceptar el regal sense
compartir-lo amb els
lectors. Ara tenim
l’oportunitat de gaudir-ne
en una excel·lent versió en
llengua catalana.

a eminent
Terminologia
i globalització

Parlem-ne

Tres especialistes del Termcat han
publicat una sèrie d’articles impor-
tants sobre un tema que s’ha situat
al centre de la nostra vida cultural i

lingüística: la manera d’incorporar al català
una multitud de termes procedents de cultu-
res molt diverses que avui conviuen amb nos-
altres. Els autors al·ludits són Rosa Colomer,
Xavier Fargas i Dolors Montes (directora i
tècnics de la dita institució), i els articles els
trobaran a les revistes Llengua i Ús (núm. 32
i 33, del 2005) i Estudis Romànics (núm. 28,
del 2006). Jo em limitaré a fer-los-en un
resum perquè seria una llàstima que un tema
tan actual, important, difícil i ben exposat els
passés desapercebut. A mi de vegades m’inte-
ressa més el rerefons, les circumstàncies, la
metodologia, la comprensió dels fenòmens
que no pas la solució concreta d’un dubte
pràctic. M’interessa més saber com i per què
s’ha arribat a establir tai-txi (o tai-txi-txuan)
que no pas saber que aquest terme és així o
aixà. És allò de l’estímul intel·lectual; o allò
d’ajudar els pobles a guanyar-se la vida més
que no pas donar-los menjar.

El cas és que avui veiem més clarament
que mai que l’estandardització i codificació
de la llengua és un procés viu, dialèctic, con-
tínuament renovat. Fins fa poc intentàvem
distingir entre manlleu (element lingüístic,
especialment lèxic, que passa d’una llengua
a una altra; ¿potser xip?) i xenisme (ele-
ment que designa una realitat d’una altra
cultura i que és difícil o impossible de tradu-
ir: ¿potser iglú, xador, falàfel, tai-txi?); però
avui la distinció es revela definitivament
confusa, i de qualsevol manera mancada
d’utilitat, perquè les “altres cultures” són
també nostres, les tenim pertot entre nosal-
tres, a la roba (sari), a la cuina (tagín,
sushi), als auditoris (sarangui), als esports
(múixing), als tallers de fusteria (nyatoh), i
per tant els hem de donar forma. Però
aquesta invasió de termes “nous” presenta
característiques singulars que obliguen a
tothom a estar al dia i al cas, a coordinar-se
amb altres col·legues de disciplines dife-
rents: cal donar-los “solució” ràpida, fins im-
mediata, perquè ens vénen inesperadament
amb una notícia de l’Orient, de l’Àfrica: un
tsunami, un mosquit, una planta descone-
guts aquí; interessen a qualsevol persona
(un escriptor, un turista, un aficionat a qual-
sevol cosa), perquè tots viatgem, llegim,
col·leccionem, fotografiem; es difonen ràpi-
dament pels mitjans de comunicació, de
manera que ja no són només del terreny
dels científics, com fa cinquanta anys; circu-
len, concretament, per Internet i en qualse-
vol llengua o adaptació, de manera que fins i
tot els tècnics han de recórrer a aquest tot-
poderós (i no sempre fiable o innocent)
mitjà; i, diguem finalment per ara, es poden
originar en llengües d’alfabets no llatins
(àrab, hindi, rus, hebreu...) i de sistemes
fonològics allunyats del(s) “nostre(s)” (!).
I... i nosaltres hem de vigilar sempre a no
anar subordinats a les llengües més fortes.
Continuarem.

Joan Solà

La senyora Browning
al balancí

Xulio Ricardo Trigo

s, són una bona
ria intel·ligència
litzar i a assumir
ndonada de cicles
ició que havia
a Petrarca, Ronsard,
t Browning assoleix
bo i seguint

om ara Louise Labé
orpora plenament i
n l’experiència

adició del sonetisme

I ara, de la mà de la més que veterana
traductora Dolors Udina, ens arriba finalment la
primera versió integral de Sonets del portuguès
en català. La versió d’Udina és un bon exemple
de lucidesa, eficàcia i rigor, tot al servei d’una
idea molt clara del que havia de ser Barrett
Browning en català. La traductora ha evitat els
extrems perillosos de l’arqueologia i la
cursileria per oferir-nos una versió acurada,
llegidora i actual de la poeta, que subratlla la
modernitat de la seva visió i del seu discurs. I
que consti que és la primera vegada que es fa
això a Espanya!

treballats poemes, gresol
d’una pura i ardent passió. Ro-
bert Browning mateix, bai-
xant del seu pedestal, declarà,
quan es decidí a anar cap a
l’edició normal, que “no gosa-
va guardar-se per a ell els mi-
llors sonets escrits mai en
qualsevol llengua des de Sha-
kespeare” (pàg. 97).

Sembla, en canvi, que la
seva devotíssima enamorada
lliurà amb recança portugue-
sa, com a recurs extrem d’una
escriptora que gairebé precoç
i culta (traduí Prometeo enca-
denat, d’Esquil) figurava en
bon lloc a les lletres angleses
des de la joventut. Quan publi-
cà Poems l’any 1844, Robert
Browning ja li era a la vora. Els
Sonets arrenquen d’aquell
temps, però no fou sinó a Pisa,
guarida i reviscuda, en un bell
exili fecund, quan féu l’ofrena
dels seus rigorosos i esplèn-
dids sonets als peus de l’altar
del sacrifici. Res no se n’ha
apagat ni evaporat. Jo subs-
cric, després de llegir-los (una
mica tard), el que diu Dolors
Udina: “No és exagerat dir que
són un dels grans himnes a
l’amor escrits per una dona”.

Som a l’any del segon centenari
del naixement d’Elizabeth
Barret, fet que no he sabut tro-
bar esmentat en aquesta opor-
tuna edició. Morí a cinquan-
ta-cinc anys, però no fou fins
que en complia trenta-nou que
se li aparegué l’amor, mentre
que el que esperava era la
mort. Només cal llegir el pri-
mer sonet –que no és pas dels
més característics– per a una
escenificació fantasmal de la
situació: a la primera estrofa
tot és llum, els anys idíl·lics al
camp servits per Teòcrit en
llengua original (pel que
sabem) per a una forta per-
cepció de poeta cap a un pas-
sat imaginari, el qual a la sego-
na quarteta contrasta amb la

fosca del present, la seva prò-
pia vida, velada per les llàgri-
mes, pels anys de consol,
amargor i melangia, els quals
s’entenen (primer tercet) da-
munt seu, fent ombra. De cop,
entre llàgrimes, veu que se li
acosta una forma fantasmal
(“mystic shape” diu i “presèn-
cia mística” tradueix Udina)
que l’arrossega enrere pels ca-
bells; llavors, al segon tercet ve
la conclusió, com escau, ja que
una veu dominadora li fa dir,
mentre ella es debat, si sap
amb qui se les heu; ella respon
que amb la mort, però ara un
timbre afinat de veu li fa: no la
mort, l’amor... Així arrenca el
que serà l’itinerari de la seva
vida, des del mateix moment
de l’aparició de Robert
Browning.

Un cant, doncs, a l’amor que
salva. “L’amor pur és bell / i
digne d’acceptació” declara a
l’admirable Sonet X, “I quan
dic exaltada / que t’estimo...
fixa-t’hi bé... em veig / em veig
en els teus ulls transfigurada,
esplèndida”... Però més enllà,
encetat el primer tercet, vol
arribar fins al fons del seu aju-
piment i li cal dir: “[...] No hi ha
mai res baix / quan estima el
menor; Déu rep l’amor /de la
més vil criatura si el dóna”.
Com el dóna ella, com el seu,
del qual diu, però, sonets enllà
(XXXV, pàg. 75): “He patit
tant que sóc de mal amar”.

Dos comentaris més. En la
relació de la veu femenina, en
els Sonets, hi he trobat una
“distribució de papers” que en
alguns trets m’ha fet pensar
en la interacció Murià-Bartra.
(Però no en la de Clementina-
Riba). La traducció en deca-
síl·labs potser no té prou lloc
per recollir el fruit de l’original,
dens i rimat. Cal agrair a Do-
lors Udina la cura en la fideli-
tat a una poesia difícil, tan per-
sonal i apassionada.
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