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Opinió

Hi ha una dona amb
les mans brutes de
terra perquè està
treballant al seu

hort. Una part de l’hort és un
jardí. Ella té cura de les toma-
queres, però també dels lliris.
Recorda quan plantaven pè-
sols amb el seu home. Els seus
dos fills s’estan a prop seu. Són
petits, i encara no fan gaire
cabal de la bellesa de les flors ni
encara menys de l’amenaça de
les punxes. La dona està sola.
L’home és lluny. Ella també re-
corda el paradís construït,
temps ha, pel seu pare: un
altre jardí. Llavors no hi repa-
rava, en aquell locus amoenus.
Donava per fet que la felicitat
és l’estat natural de la persona.
És ara que el jardí paternal
torna a la memòria. Ara que,
justament, se sent expulsada
del paradís, ara que mira de
construir-ne un simulacre. Té
les mans brutes de terra i
pensa en l’home que se n’ha
anat. Construeix un bell dis-
curs sobre l’absència, una ele-
gia commovedora.

Louise Glück és una poeta
novaiorquesa desconeguda
entre nosaltres. Té publicats
més d’una desena de llibres de
poesia i un assaig sobre poèti-
ca. El iris salvaje (1992) va
merèixer el premi Pulitzer de
l’any 1993, i ara ens arriba a
través d’una traducció d’Edu-
ardo Chirinos per a Pre-Textos.

Potser el més atractiu d’aquest
llibre és la potència de la veu
que els habita. La veu d’una
dona solitària, que indaga
sobre la naturalesa de l’experi-
ència amorosa al mateix
temps que arrenca males her-
bes del seu hort. En la línia,
doncs, de la millor tradició an-
glosaxona (Hardy, Frost, Gra-
ves, Heaney, Wilbur), els mi-
llors poetes de la qual semblen
conèixer perfectament el nom

de cada flor i de cada ocell. Els
correlats que fa servir aquesta
veu van posant els colors de la
desesperació o de la malenco-
nia damunt del paper: “la tier-
ra brilla igual que la luna, /
como materia muerta, encos-
trada de luz”. Hi ha molt de
glaç, en aquests versos. I lilàs,

que és una flor que s’associa
amb la mort. Les tomaqueres
requereixen, com l’ànima,
cures amatents perquè el
temps no les cremi amb el seu
glaç. Aquest vincle tan sensi-
ble entre la naturalesa i la na-
turalesa humana és el que pro-
dueix, en els versos de l’auto-

La poeta Louise Glück va néixer a Nova York el 1943. SP

Les flors del mal
Budapest

Parlem-ne

Fa un parell de setmanes va tenir
lloc el XIV Col·loqui de l’Associa-
ció Internacional de Llengua i Li-
teratura Catalanes en l’esplèn-

did escenari de Budapest, amb uns 200
inscrits i un centenar d’actes acadèmics.
Fa 35 anys que l’ànima del Col·loqui,
Kálmán Faluba, un home de gran bondat,
saviesa i modèstia (amb paraules de Joan
Veny) i de gran eficàcia organitzativa, va
introduir a Hongria els estudis de català,
que hi continuen amb una vigoria admira-
ble, en persones com Ildikó Szijj (el segon
puntal del Col·loqui), Károly Morvay o Ba-
lázs Déri. Faluba, que va fer una agrada-
ble conferència sobre relacions lèxiques
entre el català i l’hongarès, va ser votat
com a nou president de l’entitat. Diré del
Col·loqui quatre impressions personals, i
encara limitant-me als aspectes lingüís-
tics. Felicito l’organització per la capaci-
tat de coordinació d’un acte tan complex,
i concretament per l’engrescament que
va saber infondre en els alumnes de cata-
là de la Facultat.

En lingüística, els dos camps propo-
sats eren la fraseologia i els contactes
lingüístics del català amb altres llengües.
En el primer, Károly Morvay va presen-
tar la innovadora metodologia del seu
Petit diccionari fraseològic cerdanià (de
Jordi Pere Cerdà), acabat de publicar. En
el segon terreny, diversos ponents més
aviat joves van encarar-se al difícil tema
de la morfologia verbal comparada:
entre el parlar de la Cerdanya i l’occità
(Montserrat Adam); entre diversos dia-
lectes catalans, l’occità i l’italià, concre-
tament pel que fa a la presència de [g]
(beguent ‘bevent’, pèrdiguen ‘perdin’,
Laia Querol); entre vuit llengües pel que
fa a les formes d’imperatiu (comparant-
les amb les d’indicatiu i subjuntiu: obser-
vin del català canteu, canteu, canteu,
enfront del portuguès cantai, cantais,
canteis, etc.; Ildikó Szijj). Kata Pálvölgyi
va estudiar el difícil però essencial aspec-
te de la diferència en l’entonació de les
interrogatives en hongarès i català
(¿T’agrada aquest quadre?). Elisenda
Campmany va acostar el microscopi a la
variació em diu, me diu en el català cen-
tral septentrional, per explicar-la i
veure’n l’evolució per efecte de la pressió
de l’estàndard. Aina Torrent-Lenzen va
fer veure que el català i l’alemany no són
paral·lels exactes en la qüestió de les
“partícules modals” com ara el ja de ¡Ja
podries tancar la porta! Jordi Suïls,
Ramon Sistac i Gemma Rigau van estu-
diar detalls del benasquès, el ribagorçà i
l’occità: en aranès, p. ex., no és igual ¿Ja
sabeu qui vindrà? (‘¿Ja sabeu que vindrà
ella?’) que ¿Ja sabeu se qui vindrà? (‘¿Ja
sabeu si vindrà ella?’).

La taula rodona de traductors va ser
emotiva: és una feina que només es pot
fer amb una forta voluntat de fer-la,
nascuda sovint de la connexió ideològi-
ca i estètica amb la terra i la cultura
que es tradueix. Hi havia represen-
tants de Rússia (Marina Abràmova),
Hongria (Balázs Déri), Romania (Jana
Matei), Polònia (Anna Sawicka), Repú-
blica Txeca (Jan Schejbal) i Eslovènia
(Simona Škrabec).

ra, el plaer de la lectura.
Aquesta bellesa construïda
des de l’observació i la vivència
del dolor. La suite de poemes
Vísperas en representa el mi-
llor exemple. Tant de bo l’edi-
torial valenciana Pre-textos
recuperi altres títols de la
poeta nord-americana.

Sobre ‘El iris salvaje’, de Louise Glück

Jordi Llavina

Ja era hora que algú tingués la bona pensada
d’incorporar la poeta, assagista i professora
Louise Glück (que es pronuncia glic, que rima
amb clic) a la nòmina d’autors contemporanis
traduïts! Glück, nascuda a la ciutat de Nova
York l’any 1943 i criada a Long Island, és
indubtablement un dels valors més sòlids de la
poesia nord-americana actual.
És autora de 12 poemaris de primera línia, de
Firstborn [Primogènita] (1968) i Averno
(2006). I també ha publicat un excel·lent recull
d’assajos literaris, Proofs and theories. Essays
on poetry [Proves i teories. Assaigs sobre
poesia] (1994), fruit dels seus més de vint anys
de docència universitària, primer a Williams

College, a Massachusetts i ara a la prestigiosa
Yale University.
És una poeta molt reconeguda entre el públic
lector general, la crítica i l’acadèmia i molt
guardonada. Ha guanyat, entre altres, el
premi Pulitzer, el premi Bollingen, el premi
William Carlos Williams de la Poetry Society
of America i el premi PEN International de
prosa expositiva.
I, finalment, després d’un retard de vint-i-cinc
anys, Glück desembarca a la literatura
espanyola amb el seu setè poemari, El iris
salvaje, gràcies als esforços del traductor
peruà Eduardo Chirinos. A més, El iris salvaje,
publicat originàriament el 1992, és un dels

millors llibres de la poeta i el que li va valer el
Pulitzer. L’única llàstima és que el traductor
s’ha passat de llest perquè Glück és més difícil
de traduir del que sembla a primera vista.
Justament el gran repte de la poeta sempre ha
estat la utilització d’una llengua aparentment
diàfana i pobra i d’elements extrets de la
realitat més immediata per anar molt més
enllà a partir d’una clara tendència a la
confessió psicologista i a la metafísica. Per
entendre’ns, és com si Louise Glück hagués
aconseguit de fondre en un sol discurs el
llegat de poetes tan oposats com ara T.S. Eliot
i William Carlos Williams, o Robinson Jeffers i
George Oppen.

Louise Glück finalment és nostra D. Sam Abrams


