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Traducció d’Ernesto Montequin
Lumen. Barcelona, 2007

Aida Segura Ribes

Fins fa poc, l’escriptor
Julian Maclaren-Ross
jeia en una tomba

sense nom (Plot H1) d’un ce-
mentiri de Londres. Perquè
Maclaren-Ross, de fet, més
que un escriptor va ser un
personatge literari (i en
aquest cas de manera literal,
ja que és el Trapnell d’Una
danza para la música del ti-
empo, d’Anthony Powell).
Un lletraferit que va escriure
poc però amb talent recon-
centrat unes quantes obres
que van entusiasmar Cyril
Connolly, Graham Greene i
Evelyn Waugh; un escriptor
que, més que escriure, venti-
lava el temps pels pubs, ves-
tit amb roba extravagant,
perseguit per dones desespe-
rades i personatges que li re-
clamaven deutes, fins i tot
passant una temporadeta a
la presó. Un home que va
morir el 1964, als 52 anys,
d’un atac de cor. Per celebrar
que li havien pagat uns ro-
yalties es va beure una am-
polla sencera de brandi, pot-
ser acompanyada de les am-
fetamines que ingeria per
escriure de nit. Un escriptor
d’aquells que, buscat o no, ha
aconseguit que la seva vida
eclipsés la seva obra.

‘De amor y hambre’ és una
novel·la veloç, de diàlegs vius,
escrita amb una prosa d’una
força plàstica sorprenent,
capaç de transformar les pa-
raules en fotografies, les es-
cenes en pel·lícula. Una
novel·la que il·lumina l’Angla-
terra d’entreguerres, fent la
seva grisor més brillant però
no pas menys grisa. Amb un
protagonista que, com el ma-
teix autor va fer, ven aspira-
dores a domicili, espera a la
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cua de l’atur al costat d’un
company que menja cebes a
queixalades, s’enamora de la
dona que no toca, beu per an-
estesiar-sede l’apatia i lames-
quinesa imperants, és un bo-
hemi entès en l’accepció de
“pobre il·lustrat”, un romàn-
tic amarg que somia ser es-
criptor més que escriure.
Però tot plegat… per què?, si
la Segona Guerra Mundial no
pot trigar. Si la guerra potser
és l’única escletxa en un car-
reró sense sortida, o com a
mínim un engrescador canvi
de plans per a tota una gene-
ració pobra i fastiguejada que
ja havia viscut, de prop o de
lluny, la Primera Guerra
Mundial.

Des del juliol de l’any pas-
sat, gràcies als esforços d’un
petit grup d’admiradors in-
condicionals, Julian Macla-
ren-Ross té finalment una
tomba amb el seu nom. Va
escriure poc, és cert. Preferia
les dones, l’alcohol, passejar-
se de nit amb abric llarg, bar-
ret de palla i ulleres de sol. Al-
guns diuen que va malgastar
el seu talent. No és cert. Va
escriure poc perquè va viure
al marge, i si no hagués vis-
cut d’aquesta manera no
hauria pogut escriure tan bé.
Perquè, com va dir Josep M.
Castellet, la gran literatura,
la que guanya el combat con-
tra el temps, s’ha fet sempre
des dels marges, des de la
distància i el dolor que com-
porta viure als límits, als afo-
res del món.

Poesia
Antologia
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Traducció de Guillem Nadal
Editorial Moll
Palma, 2007

Xènia Dyakonova

Ara no recordo el
nom d’un escrip-
tor nord-americà
que deia: “Molta

gent creu que traduir poesia
es difícil. Però els traductors
sabem que no és veritat: tra-
duir poesia és impossible”.
És precisament en virtut

d’aquesta afirmació, molt
encertada, al meu parer,
que no deixa de sorprendre
fins a quin punt estan infra-
valorats els bons traductors
de poesia. Tots hem llegit al-
guna cosa de Shakespeare,
Dante o Homer, però és
molt probable que no ens
hàgim fixat en el nom de la
persona que ens ha fet pos-
sibles aquestes lectures, si
no coneixem o no dominem
prou la llengua original. Dit
sigui de passada, la mateixa
falta d’atenció per part del
públic no especialitzat afec-
ta també els intèrprets de la
música clàssica: com si les
obres de Bach o Chopin po-
guessin sonar soles.

Tornant als pocs traduc-
tors dignes de poesia, i en
aquest cas de la poesia
russa, Guillem Nadal n’és
un. Nascut a Palma el 1911
i mort a Zuric el 1976,
aquest personatge fascinant
era diplomàtic de formació,
membre de la Maioricensis
Schola Lul·lística i soci fun-
dador de l’Obra Cultural Ba-
lear. Però de vocació era, so-
bretot, poeta i traductor del
rus i de l’alemany, un
intel·lectual incansable i un
entusiasta de la seva feina
com n’hi ha pocs.

Aquest volum és una re-
copilació de les traduccions
que Nadal va fer dels poetes
russos que més li agrada-
ven. Tot i que el seu llen-
guatge moltes vegades és
massa arcaic, i no pas tots
els versos versionats per ell
llisquen amb dolçor i natu-
ralitat, sempre es nota que
Nadal tractava de mantenir
l’esperit general dels poe-
mes, comprenia molt bé el
tarannà de cada poeta tra-
duït, i els estimava de debò
a tots, per separat i en con-
junt. La seva llengua literà-
ria té l’encant dels regiona-
lismes mallorquins i la mú-
sica de la millor poesia
catalana.

Els poetes que trobem a l’an-
tologia són molts i diversos,
des de Puixkin fins a Evtui-
xenko, passant per totes les
estrelles del Segle de Plata
rus. Hi ha de tot: el roman-
ticisme amarg i sobri de
Lermontov, la malenconia
visionària de Fet, la sereni-
tat i la transparència d’Akh-
matova, la imatgeria místi-
ca de Blok, la ingenuïtat
commovedora de Iessenin,
i tants d’altres...

Les vides tristes i fins i
tot tràgiques de la majoria
s’insinuen a través de la
seva escriptura, tot i que
aquesta moltes vegades bro-
lla amb frescor, alegria i vi-
talitat. La tasca feta per
Nadal és immensa, i aquest
llibre dóna una oportunitat
única al lector català: la de
conèixer el panorama dels
poetes més especials i insò-
lits de la llengua russa, acos-
tant-s’hi gràcies a un inter-
mediari fiable i competent.
I sobretot, gaudir de tants
versos magnífics.
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Ferran Aisa

Domènec Pastor Petit
és un autor especia-
litzat en espionatge

a Europa i, sobretot, un
gran expert en les xarxes

d’espies de la Guerra Civil
Espanyola. És autor de di-
versos llibres sobre aquest
tema: Espías en acción
(1962), La mujer en el es-
pionaje (1970), Dossiers
secretos de la Guerra Civil
(1978), Diccionario Enci-
clopédico del Espionaje
(1996) i Els espies catalans
(2006). El seu darrer llibre,
Traïdors a Catalunya, és
una nova edició corregida i
augmentada del ja clàssic
La Cinquena Columna a
Catalunya.

És la història dels cata-
lans que, des de la mateixa
zona republicana, van
col·laborar amb l’exèrcit re-
voltat del general Franco.
Cinquena columna és un
terme que va encunyar el
general rebel Queipo de
Llano en els seus discursos
radiofònics des de Sevilla.
El general digué que, men-
tre les quatre columnes del
seu exèrcit es dirigien cap a
la capital d’Espanya, existia
una cinquena columna dins
de Madrid, constituïda per

falangistes clandestins i mi-
litants lleials a la causa na-
cional que lluitaven contra
el govern republicà.

A Catalunya també hi va
haver una cinquena colum-
na que passava informació
als feixistes i que lluitava
clandestinament al costat
dels rebels. Malgrat que no
van aconseguir grans fites
ni el suport de la població, la
cinquena columna va col·la-
borar a propagar el derro-
tisme en el bàndol republi-
cà. A la llista dels agents de

la cinquena columna cata-
lana hi havia militants de
Falange Espanyola, mem-
bres de la Lliga, parents de
militars represaliats, mem-
bres d’Acció Catòlica, ene-
mics del laïcisme i els que
tenien interessos econò-
mics capitalistes.

Domènec Pastor explica
amb aquest treball interes-
sant qui eren i què van fer
aquest grup de catalans que,
treballant a favor de Franco,
van trair la República i l’au-
tonomia de Catalunya.

La cinquena columna catalana

La poeta russa Anna Akhmatova. ARXIU
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Eugeni d’Ors,
llums i ombres
Diversos autors
Cossetània. Valls, 2007

M. Veloy Planas

L’any 2004 l’Institut
d’Estudis Penedes-
encs va organitzar

unes jornades commemo-
ratives dels 50 anys de la
mort d’Eugeni d’Ors. Dos
anys més tard, part del re-
sultat d’aquelles jornades
queda plasmat en les vuit
ponències que es recullen a
Eugeni d’Ors, llums i om-
bres, vuit ponències que: a)
fan palès que en 50 anys el
país no ha evolucionat prou
perquè la controvèrsia
abandoni algú que va glos-
sar l’ideal català i, alhora,
va cedir retòrica i coartada
intel·lectual al feixisme es-
panyol; i b) davant d’aques-
ta controvèrsia, s’endevi-
nen dues postures: la dels
que s’endinsen en les cir-
cumstàncies de l’home i la
dels que destaquen el que
hi ha d’universal en l’obra.

Dins del primer grup, hi tro-
bem Josep Murgades, que,
amb graciosa erudició, as-
senyala com D’Ors, després
de ser l’ideòleg de Prat de la
Riba i topar amb Puig i Ca-
dafalch, es retroba amb la
burgesia catalana a Burgos
l’any 1936, i Fonxo Blanc,
que, prolix en detalls i cites,
vol que la ironia diferenciï
D’Ors de la demència quar-
terària de la dictadura fran-
quista. Dins del segon grup
hi tenim Norbert Bilbeny,
que, emparat per la atem-
poralitat del pensament
abstracte, destaca l’arrel di-
onisíaca del pensament de
D’Ors; Teresa Costa-Gra-
munt, que analitza la figura
femenina en l’obra de D’Ors
des del pensament junguià;
Oriol Pi de Cabanyes, que,
després d’una encesa defen-
sa de D’Ors, n’analitza la re-
lació amb el Vendrell; i els
néts de D’Ors: Carlos, que
hiperbolitza l’avi, i Pablo,
que disserta sobre el seu
concepte de dibuix.

La tercera via estaria re-
presentada per Ricard Mas
Peinado, que, en comptes
de parlar de D’Ors, parla de
Salvador Dalí: ho prometo!

Julian Mclaren-Ross. ARXIU
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