
AVUI
DIJOUS, 17 DE MAIG DEL 200712

Assaig
La neu de l’any passat
Aleš Debeljak
Traducció i epíleg de Simona Škrabec
Lleonard Muntaner. Palma, 2007

“U
n passeig
breu vora
el mar i tot
s’haurà
acabat”.

Aquestes paraules de l’actor
Rade Šerbedija, títol també
del bellíssim i demostratiu
epíleg de Simona Škrabec a
La neu de l’any passat, sim-
bolitzen, en certa manera,
l’amenaça indefinida de la
mort, sia veritat sia menti-
da; entre altres coses, De-
beljak creu que Occident
s’ha transformat en un

Crítica

Iugoslàvia,
generació
meva
Ens arriba la traducció al català de
dues obres de l’autor eslovè Aleš
Debeljak: l’assaig ‘La neu de l’any
passat’ i el poemari ‘La ciutat i el nen’
● Per: Adrià Chavarria

riència específica del lloc iu-
goslau. Des de la malenco-
nia, però a la vegada des de
l’assumpció d’una nova rea-
litat, l’autor es converteix
en testimoni-narrador
d’aquell espai cultural que
va ser la República Federa-

museu imaginari en què tot
ha esdevingut no obligatori.
Aleshores, comprendre el
trasbalsament d’una guerra
deixa de ser una prioritat.
La Unió Europea girà l’es-
quena quan Sèrbia, abrusa-
dorament, amenaçà l’exis-
tència de les altres nacions
iugoslaves.

El poeta eslovè Aleš De-
beljak ofereix una visió par-
ticular del seu passat iugos-
lau. La neu de l’any passat
el componen quatre assajos
publicats entre el 1994 i el
2004. L’autor eslovè, des
del primer assaig, afirma
que l’antic Estat iugoslau
havia estat un espai cultu-
ral comú per a ell i els seus
companys de generació. El
delicat text El crepuscle
dels ídols reivindica l’expe-

El poeta i assagista eslovè Aleš Debeljak parla del passat del seu país. JORDI GARCIA

Poesia
La ciutat i el nen
Aleš Debeljak
Traducció de Xavier Farré,
Simona Škrabec i Jaume Creus.
La Guineu. Barcelona, 2007

Xènia Dyakonova

De poetes eslovens, en
coneixem ben pocs.
Els lectors que llegim

en català i castellà, fins ara
només hem tingut l’ocasió
d’apropar-nos a la poesia
d’un dels autors moderns

més importants, Tomaz Sa-
lamun, una selecció dels po-
emes del qual es va publicar
a Visor fa uns anys. Ara, a
més a més, podrem gaudir
dels versos d’un altre poeta
interessant del mateix país
i de la mateixa llengua, Aleš
Debeljak.

Es tracta d’algú que es va
educar a Eslovènia i va con-
tinuar la seva formació a
Nova York i, després de fer
estudis de literatura compa-
rada i sociologia de la cultu-
ra, es va dedicar a escriure
poemes i assajos que a poc a
poc van guanyant territori.

El primer poemari de
Debeljak que es publica en
català presenta una refle-
xió profunda sobre dos
temes que no podrien ser
més importants: la vida i
la mort. La primera està
enfocada des del punt de
vista d’un pare que acaba
de tenir la seva primera
filla, i la segona, des de la
perspectiva d’una persona
que ha viscut l’última
guerra balcànica. Totes
dues, com sempre, estan
íntimament lligades:
l’exaltació d’un home que
veu néixer un infant seu

és propera a l’aterrament
que un experimenta en un
país que cau a trossos, són
com dos números del ma-
teix mòdul, el que els dife-
rencia és el signe. I és al
voltant d’aquests dos sen-
timents contigus que gira
el poemari.

La mirada de Debeljak es
posa sovint en la natura,
una natura que parla amb
l’home i està impregnada
de símbols, cosa que fa re-
cordar la veu grandiloqüent
de Walt Whitman. Però
aquesta mirada viva, àvida

i penetrant també es fixa
en la vida quotidiana, en els
seus detalls més comuns,
com ara la taca de l’aigua
vessada d’un càntir, que en
una paret deixa una em-
premta enigmàtica com
uns jeroglífics.

No només els ulls
d’aquest autor descobrei-
xen coses, sinó també la
seva oïda. És una oïda que
s’adona que els juraments
tòpics que se senten en els
casaments de cop i volta
fan que entre els joves en-
amorats sorgeixin uns
morts.

Es tracta d’una poesia
plena de referències geogrà-
fiques concretes, ambienta-
da en un context de crisi po-
lítica i històrica que deixa
darrere seu la guerra, però
al mateix temps entre
aquestes runes neix l’amor i
el seu fruit. Malgrat tots els
estralls, el que triomfa és la
regeneració, segons la visió
de Debeljak. Els seus versos
són llargs i greus, el seu to és
solemne i emfàtic, i el seu
origen és llunyà. No obstant,
les coses de les quals parla
són universals i la seva ma-
nera de sentir-les, també.

La destrucció de l’amor

tiva Socialista de Iugoslàvia
(1943-1991). Aquesta ex-
periència es dreçava per
l’amistat i els interessos
culturals. Tot i pertànyer a
comunitats nacionals amb
llengües diferents, alguns
acceptaven que aquell
Estat era un bon mètode
per a la unió dels germans
eslaus del sud. És per això
que el crepuscle té un valor
literari excel·lentíssim.

Però Sèrbia, que ja comp-
tava amb un pes màxim a la
federació, no en va tenir
prou. El memoràndum de
l’Acadèmia de les Arts i de
les Ciències del 1985 insti-
gava a la unió de tots els ser-
bis escampats per l’Estat.
En el segon assaig, La meva
visió privada dels Balcans,
Debeljak diu, d’una manera

clarivident, que a Sèrbia els
defensors més fervents de
la política de neteja ètnica
van sorgir de la comunitat
literària. Es van decantar
per un aristocratisme litera-
ri i van obviar les conseqüèn-
cies polítiques d’aquesta su-
posada neutralitat estètica.
No hi ha mai neutralitat es-
tètica. L’intel·lectual no pot
defensar l’humanisme en
abstracte, sinó que sempre
ha de rastrejar els dilemes
del context que l’envolta.

Els altres dos assajos s’esca-
pen més d’una perspectiva
pròpiament eslovena o iu-
goslava. Cansat d’història
és una crítica a la postmo-
dernitat i als cants tectònics
del final de la història de
Francis Fukuyama. El llibre

es tanca amb un resolutiu
article en què Debeljak aler-
ta de l’errònia política iden-
titària de la Unió Europea.
Els ciutadans de la Unió ne-
cessiten construir-se un
nou relat per a una nova Eu-
ropa ampliada. Un relat
comú que assumeixi, sense
recança, les diversitats na-
cionals i lingüístiques com a
part del projecte polític, eco-
nòmic i cultural europeu.

La neu de l’any passat no
pretén exalçar cap essència,
ni sobrevalorar cap nació.
En certa manera, és un ho-
menatge de l’autor a la seva
joventut iugoslava, estron-
cada feroçment per la guer-
ra. El llibre és un assaig in-
esperat sobre els Balcans, i
amb escreix una bona tra-
ducció de Škrabec.

L’intel·lectual
sempre ha
de rastrejar
els dilemes
que l’envolten
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