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CULTU A

■ Pere Ballart

Ara sí. Així sí. Quan fa poc
més d’un mes jo planyia
en aquest mateix suple-
ment l’escassa fortuna

que havia escaigut al genial poeta
italià Dino Campana amb l’edició
que ha fet Moll de la seva poesia,
poc em podia imaginar que caldria
esperar tan poc temps per poder
donar notícia del rescabalament de
la seva obra, i molt menys el fet que
aquest seria tan complet.

I és que –casualitat o no– un mes
després d’aquella edició, segons el
peu d’impremta, i en una altra casa
mallorquina, la de Lleonard Munta-
ner, tornen a veure la llum els Canti
orfici de l’autor, aquest cop traduïts
al català per Arnau Pons. No cal ni
tan sols ponderar els mèrits d’aques-
ta versió per contrast amb els defec-
tes de l’altra, perquè n’és ben bé
l’exacte revers de la moneda.

Fidelitat al text original
Pons acredita en cada pàgina
d’aquesta edició també bilingüe una
fidelitat absoluta al text original,
amb una escrupolositat palesa en
les seves anotacions, que compre-
nen tant l’aclariment de passatges
ambigus com la necessària media-
ció respecte d’un context real (geo-
gràfic, històric) que Campana, tot i
l’onirisme que li és atribuït sovint
precipitadament, també és capaç de
representar amb un al·lucinant de-
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tallisme. L’empresa era difícil perquè
la sinuosa “fuga musical”, com diu
el mateix traductor, que és el discurs
del poeta esdevé sovint una seqüèn-
cia libèrrima d’imatges, aquí obedi-
entment transposada d’una llengua

a l’altra tant en la prosa poètica com
–encara més– en les composicions
que l’autor concep en vers. Si alguna
cosa però aconsegueix aquesta tra-
ducció és retornar a l’escriptura de
Campana els seus intensos colors. I

Manhattan/Barcelona

Quan Woody Allen va titular un
film seu Manhattan, el lloc era prou
conegut i ajudava a conèixer l’obra del
director. Barcelona, en el títol del film
que ha rodat Allen, fa l’efecte del
contrari, que és Barcelona la que
necessita el cineasta, sobretot quan
l’Ajuntament ha donat totes les
facilitats perquè la cinta es rodi aquí i
es converteixi en una mena de targeta
postal turística. El fet ja va aixecar
algunes protestes dels cineastes locals,
que també voldrien els mateixos
favors. I pel que fa al nom, ara mateix
Ventura Pons té un magnífic Barcelona,
un mapa, que ha portat amb èxit la
ciutat per festivals de mig món.

Hi ha una mica de provincianisme
en aquesta rendició incondicional al
director nord-americà, i aquesta
manca d’atenció amb els creadors del
país, sobretot ara que Allen ja no és el
que era. El seu darrer film passa sense
pena ni glòria i el seu darrer llibre
traduït aquí, Pura anarquia (Columna i
Tusquets), ha rebut més d’un pal als
EUA, un text mig divertit mig
verborreic, diuen, sense l’exuberància
còmica dels seus millors anys, els 70 i
80. Potser perquè ser graciós, com ser
una estrella del rock –diu un dels
crítics–, és per a gent jove. I pel que fa
a Barcelona, semblen insultants les
declaracions que va fer dient que ell

anava a fer pel·lícules allà on les hi
pagaven. Millor que l’aventura surti
bé. I pel que fa al llibre, d’una
comicitat un pèl encarcarada, no
entenc per què els primmirats veien
amb reticència totes les diades de
Sant Jordi les obres d’Andreu
Buenafuente o Toni Soler i un dels
retrets que els feien era l’excés de
producció, quan Woody Allen no sols
fa una pel·lícula anual, sinó que, a
més, escriu, interpreta, toca el
clarinet, és articulista del New Yorker
–articles recollits després en llibres–,
coedita els films, supervisa la música i
els publicita ell mateix com si fos tota
una indústria, ell solet.

M’alegra molt l’èxit televisiu
de Toni Soler i companyia perquè per fi
se li reconeix el talent i la feina i
demostra que la confiança amb la gent
d’aquí pot donar bons resultats. I el
mateix podríem dir de Buenafuente.
Prefereixo mil vegades les històries
d’Empar Moliner que les escenes de
Manhattan d’Allen. I és que l’humor és
un fenomen normalment local i, si no,
que m’expliquin per què Joan Capri no
va fer riure ningú a Madrid i Mariano
Ozores aquí no ens fa gràcia. Passa que
Woody Allen té un aire intel·lectual
perquè no fa comèdia, sinó que
reflexiona sobre la comèdia, i això
sembla més artístic. ❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

així comprovem que, en efecte, qui
defensava que “en tota poesia [cal]
fer el quadre”, quan situa el seu text
a les muntanyes sembla pintar-les
amb la paleta densa i rica d’un Se-
gantini; quan ho fa a la ciutat, confe-
reix al paisatge urbà la massiva i in-
quietant presència que també té en
De Chirico.

L’èxit de l’edició, tanmateix, haurà
de venir avalat per una altra de les
seves virtuts, que és l’escreix de po-
esia que ens regala: tot i el títol,
Arnau Pons inclou aquí pràcticament
tot Campana, ja que la incorporació
al volum també del contingut dels
taccuini, dels poemes que l’autor va
deixar esparsos en diversos qua-
derns i llibretes –on sentim ressonar
una veu lírica més directa i moderna
encara– dobla el nombre dels de la
seva única obra publicada en vida.

Edició amb valor extraordinari
Dues contribucions amb caràcter
d’annex de Brunel·la Servidei sobre
la novetat de Campana i de Rossend
Arqués a propòsit de la mecànica to-
talitzadora de les seves visions són
suficients perquè el conjunt de l’edi-
ció acabi adquirint un valor extraor-
dinari. No hi ha dubte, en definitiva,
que a la vista de les dues recupera-
cions d’aquest enorme artista que
ara han coincidit entre nosaltres, un
Campana tapa l’altre, ni ha d’estra-
nyar tampoc, doncs, que l’elecció
del lector en poques ocasions hagi
pogut estar més clara. ❋
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