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¿Lafaltadetraductorsésundels
problemes amb què es troben
els poetes catalans per difondre
les seves obres?
La falta de traductors és un
problema general, per a tot-
hom, catalans inclosos. A
mi em molesta una mica el
papanatisme actual que tot-
hom ha d’aprendre anglès.
Més valdria que algú apren-
gués letó, islandès, grec mo-
dern, kurd, swahili, gal·lès,
hongarès... Cal posar tots
els elements per poder di-
versificar els traductors, i
mimar-los al màxim.

La poesia busca i troba vies al-
ternatives per ser difosa, però,
l’objectiu últim és el llibre?
L’objectiu últim és el conei-
xement, per qualsevol via.
Si hi ha llibres, fantàstic. Els
festivals, els intercanvis
personals, els seminaris, les
revistes, funcionen força bé.
Atès quin és el mercat de la

Cap a FrankfurtFrancescParcerisas

“La falta de
traductors és un
problema general”
Francesc Parcerisas creu que s’han de mimar tant com
sigui possible els traductors ● Per: Noemí Bibolas

poesia no cal magnificar el
tema en excés. En alguns
països, per exemple, hi ha
revistes que tenen una difu-
sió importantíssima. El que
es fa a través de programes
com ara Literature Across
Frontiers, els seminaris de
la Institució de les Lletres
Catalanes i els encontres del
PEN, les traduccions de
Quark Poesia, etcètera, en
són bons exemples.

¿En quines col·leccions estran-
geres li agradaria publicar?
A mi i a tothom ens agrada-
ria publicar en bones edito-
rials de prestigi. Sincera-
ment, crec que hi ha edito-
rials molt bones que tenen
pendent l’assignatura cata-
lana (d’autors o d’antologi-
es). Una bona antologia de
poesia catalana a Gallimard
o a Faber, Farrar & Strauss,
o a Bloodaxe, posaria a
l’abast dels seus lectors un

cabal poètic importantíssim
a l’Europa moderna. Com-
prenc que traduir llibres in-
dividuals faci comercial-
ment més por, però bé es va
publicar Ferrater a Ark i ara
Joan Margarit a Bloodaxe.

¿La traducció és una de les
àrees que més suport instituci-
onal ha de rebre?
Per descomptat. És així en
tots els països com el nos-
tre. Però aquests ajuts ja
existeixen d’ençà de fa una
pila d’anys. Del que es trac-
ta és de facilitar la tasca del
traductor i de l’editor. No
podem simplement pagar-
ho tot per quedar-nos-ho
aquí o perquè l’editor s’es-
talviï qualsevol interès a
promoure la traducció.

Davant l’amenaça de l’extinció
de la llengua, ¿la traducció as-
segura unes hores més de vida?
Em temo que només uns

minuts o uns segons. La
salut del malalt està relacio-
nada amb la fortalesa del
cos del malalt, no amb met-
ges ni aparells miraculosos.

¿La polèmica que ha suscitat la
Fira li ha semblat estèril o més
aviat necessària…?
Hi ha qui s’ho passa molt bé
fent perdre el temps i
l’humor als altres. Sempre
ha estat claríssim el que s’hi
havia de fer, i estic conven-
çut que és el que s’hi farà. I
si alguns tenen la dèria de
parar sempre l’altra galta,
jo ja n’estic massa cansat.
No m’interessa seguir
aquesta mena de joc. ¿Oi
que ensenyarem què han
estat els 800 anys de la li-
teratura catalana? Podrí-
em haver arribat només
fins al 1960 i continuaríem
sent una de les grans lite-
ratures romàniques. Això
és el que importa.

Sara VancellsL’aparador

Aquestes tres obres de te-
atre (L’armari, Aoi i El
ventall d’Hanjo) formen

part del repertori de peces de
teatre nô contemporani sorgi-
des de la ploma de l’escriptor
japonès Yukio Mishima (1925-
1970), famós per la seva im-
portantíssima obra, però
també per haver estat un per-
sonatge provocador, exhibicio-
nista i narcisista que va morir
suïcidant-se públicament se-
gons el ritual del seppuku, més
conegut com harakiri. El nô és
avui dia una relíquia del pas-
sat, un teatre popular que va
esdevenir senyal d’erudició i
d’elitisme, d’aquí que el culti-
vés Mishima. Els mites i els
déus del Japó del segle XIV,
quan es va originar el nô, Mis-
hima els situa allà on l’home
modern els pot reconèixer: a
l’interior dels éssers humans,
sempre complexos i polièdrics.

L’armari. Tres peces
de teatre nô modern
Yukio Mishima
Traducció de Mercè Altimir
Arola Editors
Tarragona, 2007

Jason Goodwin, autor an-
glès nascut el 1964, es va
enamorar d’Istanbul men-

tre estudiava història bizantina
a la Universitat de Cambridge.
Fa quinze anys, després de
l’èxit que va ser Els jardins de
pólvora: viatges per la Xina i
l’Índia a la recerca del te, va fer
sis mesos de peregrinació a
través d’Europa, un viatge que
va acabar a Istanbul. De tot
plegat neix aquesta novel·la
històrica i detectivesca molt
rica (tant pel que fa a la trama
com a la documentació, com a
les descripcions dels ambients,
com a l’extraordinari elenc de
personatges envoltats de sen-
sualitat i decadència) i entre-
tinguda que endinsa el lector
(de la mà de l’eunuc protago-
nista, Yashim Togalu) en les
conspiracions i intrigues políti-
ques i personals de l’Istanbul
del segle XIX.

L’arbre dels geníssers
Jason Goodwin
Traducció de Maria Iniesta
Edicions de 1984
Barcelona, 2007

És possible que el nom de
Félix Rubén García Sarmi-
ento no els digui gran

cosa, fins i tot si hi afegim que és
un dels poetes en llengua caste-
llana més importants de la his-
tòria. Si diem que va néixer i
morir a Nicaragua (1867-1916),
que gràcies a la carrera diplo-
màtica va poder conèixer diver-
sos països europeus, que va in-
fluir en Juan Ramón Jiménez i
en Machado, entre milers de po-
etes més, i que els mals d’amor
el van conduir a l’alcoholisme i
l’alcoholisme a la mort, potser
algú ja gosarà donar un nom:
Rubén Darío. Amb l’acurada edi-
ció a què ja ens té acostumats
Rey Lear, podem llegir aquests
textos breus, triats per Luis Al-
berto de Cuenca, acompanyats
per reproduccions del pintor
modernista francès Gustave
Moureau; un moviment, per
cert, impulsat per Darío.

Tan bonita, Margarita,
tan bonita como tú... y
otros cuentos en verso
Rubén Darío
Edició i pròleg de Luis
Alberto de Cuenca
Rey Lear. Madrid, 2007
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Elsllibresmésvenuts
07.06.07 - 13.06.07

Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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El pont dels jueus

Si menges una llimona sense...

La ciutat sense temps

El conte número tretze

Incerta glòria

El Quart Reich

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

E. Moriel
DESTINO

D. Setterfield
EMPÚRIES

J. Sales
CLUB EDITOR

F. Miralles
EDICIONS 62
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Gomorra

Entre una Espanya i l’altra

El preu de ser catalans

Relacions particulars

Ànima de carrer: retrat de Raúl...

Fruits de la vida

R. Saviano
EMPÚRIES

No-ficció

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

P. Gabancho
METEORA

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

T. Guasch
DAU

P. Senpau
PROA

JOSEP LOSADA

Ja hi som tots?

La mostassa

Ahir es va obrir la
caixa de trons i
avui vindran les
patacades. Jo re-

comanaria que els qui
tenim la mala sort d’es-
criure en català sortíssim
de casa amb el casc posat.
Amb tanta manipulació,
hem quedat com els pro-
tegits del govern, els qui
necessitem anar de la mà
dels polítics per triomfar a
l’estranger... Però, ben
mirat, els qui estan que-
dant retratats són els mit-
jans de comunicació que
s’encarreguen d’enterbolir
l’ambient. L’agència de no-
tícies alemanya Dpa publi-
cava abans-d’ahir que el
Llull comptava amb un
pressupost de 16 milions,
el màxim que mai s’ha es-
tablert per a un convidat
d’honor. Mentida: són 12.
El prestigiós –potser cal-
dria revisar-ho– Frankfur-
ter Allgemeine deia que al
final representaria la cul-
tura catalana “un equip de
segona”. Més mentida: hi

aniran Porcel, Monzó,
Mira, Gimferrer, Riera
(Carme), Sànchez-Pi-
nyol... ¿Són escriptors de
segona? I, aleshores, els de
primera, qui són? ¿Només
els qui escriuen en caste-
llà?

Amb mala llet, posa-
ven l’exemple de Ramon
Llull, que sabia 12 llen-
gües i sempre s’adaptava
a la llengua que parlava
el seu interlocutor. Què
és el que s’estila a casa
nostra: que els qui par-
lem en català ens passem
al castellà o que els qui
parlen en castellà canvi-
ïn al català? De tota ma-
nera, això és una bestie-
sa més, perquè tothom
ha de poder triar què
parla i en què escriu.

És una pena que el que
hauria pogut ser una
festa de la literatura ca-
talana acabi en una
mena de lluita de poder.
Al cap i a la fi, l’única pà-
tria de l’escriptor és la in-
fantesa, o no era així?

Ada
Castells

Dues suites
Barcelona, Edicions 62, 1976
Castellà: Dos suites (traducció i
notes d’Enrique Molina), Málaga,
Montes, 1991

L’edat d’or
Barcelona, Quaderns Crema,
1983
Castellà: La edad de oro, edició
bilingüe castellà-català (versió i
edició de Xulio Ricardo Trigo i
Vicente Gallego), València,
Mestral Libros, 1989; anglès: The
Golden Age and other poems,
edició bilingüe català-anglès
(selecció i traducció de Sam
Abrams), Barcelona, Institut
d’Estudis Nord-Americans, 1992

ANTOLOGIES
Poemes
(traducció de David H.
Rosenthal), International Poetry
Review, Greensboro, N.C (EUA),
vol III, número 1, 1982

Poemes
(versió d’Albert Tugues),
Barcelona, Hora de poesía,
Javier Lentini, número 25, 1983

Eight poems
(traducció de Hardie St. Martin),
The Journal of Literary
Translation, Nova York, vol XVI,
1986

Poemes
(traducció d’Emilio Coco),
Antologia europea: le
prospettive attuali della poesia
in Europa (a cura de Fabio
Doplicher), Avezzano, Quaderni
di Stilo, 1991

Poema
(traducció de Lasse Söderberg),
Malmö, Poesidagarna, número 5,
1991: 22. Malmö, Aura Latinam,
1998

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Francesc Parcerisas (Begues,
1944) és poeta, traductor i crític
literari. Membre destacat de la
generació dels 70, és autor de
poemaris com ara Vint poemes
civils (Ariel, 1967, premi Joan
Salvat-Papasseit), Homes que es
banyen (Proa, 1970, premi
Carles Riba), Dues suites
(Edicions 62, 1976, premi Joan
Alcover), L’edat d’or (Quaderns
Crema, 1983, Premi de la Crítica
de poesia catalana, Premi de
Literatura Catalana de la
Generalitat de Catalunya), Focs
d’octubre (Quaderns Crema,
1992, premi Ciutat de
Barcelona), Natura morta amb
nens (Quaderns Crema, 2000) i
Dos dies més de sud (Quaderns
Crema, 2006). L’any 1991 va
publicar Triomf del present:
Obra poètica 1965-1983
(Columna), antologia que va
guanyar el premi Lletra d’Or i un
llibre clau dins la seva trajectòria
que es convertiria en un referent
indiscutible de l’anomenada
poesia de l’experiència.
Professor del departament de
traducció i d’interpretació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, ha traduït obres de
Pavese, Rimbaud, Poe,
Mansfield, Fitzgerald, Tolkien,
Sciascia, Styron, McLuhan i
Marcuse, entre d’altres. Per la
seva magnífica contribució en
aquest camp ha rebut el premi
de la Crítica Serra d’Or (per la
traducció de La llanterna de
l’arç, de Seamus Heaney) i el
premi Cavall Verd Rafael Jaume
(per Un esborrany de XXX
Cantos, d’Ezra Pound).
Coneixedor de la feina,
Parcerisas afirma que els
traductors de català ho són
gairebé per atzar, perquè es van
enamorar de la llengua i la
literatura. Creu que en això de
les traduccions el que sempre
funciona és la seducció.
Va ser director de la Institució de
les Lletres Catalanes entre el
1998 i el 2004. Col·laborador en
diferents publicacions, una
selecció dels seus articles va
quedar recollida a L’objecte
immediat (Curial, 1991).

Com que del cuiner Ferran
Adrià fa anys que se’n
parla molt en àmbits més

enllà dels purament gastronò-
mics, el millor potser és conèi-
xer algun dels motius pels
quals l’autor d’aquesta “biogra-
fia d’un restaurant” el va voler
escriure, a banda de per gua-
nyar el premi Sent Soví. Com
ara perquè a El Bulli s’ha creat
un llenguatge que ha renovat
l’herència de la cuina clàssica i
de la nouvelle cuisine, o perquè
Adrià ha establert un nexe sòlid
amb la ciència i la indústria ali-
mentària. Cal destacar l’àlbum
central de fotos, en què podem
veure un joveníssim Ferran
Adrià, els inicis del local i una
de les primeres cartes, corregi-
da per la Generalitat, i curiosi-
tats com la seva primera nòmi-
na, del 1981, quan treballava en
un restaurant de Castelldefels:
31.601 pessetes, netes, això sí.

El Bulli des de dins
Xavier Moret
Premi Sent Soví
La Magrana
Barcelona, 2007

Primer llibre de la nova
col·lecció Serie animal de
l’editorial Melusina que

vol oferir una lectura insòlita
de la relació entre els éssers
humans i el regne animal. En
cada volum s’analitza el valor
històric que diversos animals
han tingut, i s’examina la seva
importància en àmbits com ara
la mitologia, la religió, la cièn-
cia, la gastronomia, el comerç,
les relacions afectives i els ima-
ginaris artístic i literari. Són
uns llibres complementats
amb una gran quantitat de fo-
tografies i gravats de diferents
èpoques, a més d’imatges ex-
tretes del cinema i la televisió.
Afegint-se a Hormiga, ja s’han
publicat Cucaracha, de Marion
Copeland, i Perro, de Susan
McHugh. Una formiga no és
una mascota gaire comuna,
però llegir aquest llibre en-
gresca a domesticar-ne una.

Hormiga
Charlotte Sleigh
Traducció de Xavier Martínez
Melusina
Barcelona, 2007
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