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Al marge de les substancials bondats tèc-
niques i de plantejament, hi ha dues
condicions circumstancials imprescin-
dibles per a l’èxit d’una trobada

d’intel·lectuals i/o d’artistes: primera, ser en un
llocbonicd’onelsconvidatsnoespuguinescapar;
segona, una intendència gastronòmica solvent.
Totes dues es produeixen a la localitat pallaresa
de Farrera, en concret en el Centre d’Art i Natu-
ra –un lloc per cert estranyament bonic i feliç,
tocat per la gràcia d’algun déu mag ignot–, on la
Institucióde lesLletresCatalanesconvocauncop
l’any –i ara en seran deu– un seminari de traduc-
ció amb dos poetes estrangers convidats, l’obra
delsqualséselmaterialdetreball–repartitendos
grups, un per cada un–, i més o menys mitja dot-
zena de participants locals, ponderadament re-
partits entre traductors, poetes i poetes traduc-
tors, entre els quals és obligat que dos com a
mínim coneguin l’idioma dels convidats, amb la
presènciadedosotresorganitzadorsamblesfun-
cions moderadores pròpies de la seva condició.

LA GRÀCIA DE L’INVENT, A MÉS DEL RESULTAT en més o
menys mesura sempre útil per a la comunitat cul-
turalenformad’edicióbilingüe,és,peralspartici-
pants, l’exercici intel·lectual d’enfrontar-se al
repte de la traducció poètica des d’interessos i
punts de vista diversos, des del poeta que encara
un text aliè fins al traductor professional que es
regeix per paràmetres més generalistes, amb un
element que al final es revela un privilegi per a
totes les parts afectades: la participació activa
dels autors dels textos traduïts, que davant dels
inevitables atzucacs tenen la prerrogativa i l’au-
toritat de resoldre’ls.

ENGUANY L’ENCONTRE S’HA ESDEVINGUT amb dos es-
plèndids poetes suecs, Paul Nilsson i Tomas Eks-
tröm, per una experiència d’aquesta mena, segu-
rament en la millor fase de la seva trajectòria, en
la conjunció entre indomable joventut creativa i
maduresa sàvia i equilibrada. L’últim dia, com a
homenatge pòstum, ells mateixos van voler que
es traduïssin alguns textos de Jan Kunicki, poeta
polonèsquevaviuredepetit la invasiónazi i laSe-
gona Guerra Mundial, i després de les vicissituds
del socialisme real es va traslladar a Suècia, on va
viure precàriament i va fer una obra consistent
en suec fins a la seva mort recent.

LA FASCINACIÓ DE L’UNIVERS ARTÍSTIC nòrdic ha estat
sempre una referència en el món mediterrani, i
enelcatalàenparticular.Quèméssignificatiuque
la referència d’un dels poemes més emblemàtics
d’un dels nostres poetes més emblemàtics, Salva-
dor Espriu, en aquells versos, abans coneguts per
tothom –ara vés a saber–, on impreca la seva
terra i diu “[…] com m’agradaria allunyar-me’n,/
nord enllà,/ on diuen que la gent és neta,/ i noble,
culta, rica, lliure,/ desvetllada i feliç!”. El mite
suec, i nòrdic en general, té una dimensió
apol·línia, en part per l’accentuació del contrast
entre l’hivern i l’estiu, inapel·lablement obscur i
melancòlic l’un, l’altre generosament lluminós, i
en configuren la iconografia les qualitats agredol-
ces d’una immediatesa expressiva, no exempta
de certa tortura intel·lectual, emparentada de
mésomenysapropamblacentreuropea, l’alema-
nya sobretot, i l’eslava, o potser n’hauríem de dir

la bàltica, en contrast amb els mons expansius i
coloristes d’anglesos, italians i francesos.

NO ÉS LA MEVA INTENCIÓ D’IMPARTIR al lector una lliçó
d’història de l’art i la cultura escandinaus. Sí que
voldria transmetre el plaer intel·lectual de cons-
tatar, més enllà de realitats antropològiques, la
continuïtat d’aquest món estètic tan particular,
on dir senzillesa és inexacte i pobre, i cal dir eu-
rítmia, un món formalment net i de continguts
profunds, el de la literatura de Strindberg, de l’ar-
quitectura d’Asplund, del cine de Bergman
–podem posar-hi sense por de prendre gaire mal
Ibsen i el compositor Grieg, encara que siguin no-
ruecs,Sibelius iAaltomalquesiguinfinesos,Kier-

kegaard,Hammershøi iDreyermalquesiguinda-
nesos–, en els poemes de Nilsson i Ekström, dels
quals, per acabar, em permetré oferir un tast.

DIU NILSSON: “ÉS CERT AIXÒ/ QUE AAdolf Hitler/ quan
pintava quadres sol/ tan trist i desemparat/ que
cap crític d’art no gosava acostar-se/ a la seva
cambra austera/ molt abans que l’odi l’envaís/
li feia por la mort?// Treu dels amagatalls de la
història/ una vella fotografia banal/ de Hitler in-
fant //Mira el petit Hitler als ulls// i no hi troba-
ràs el mal”.

I EN UN ALTRE POEMA: “EL PAÍS ESTÀ condemnat/ però
tu seus aquí/ i jo sec aquí// tens una granada/ i jo
una altra// que em pots donar la mà”.

I DIU ECKSTRÖM: “[…] HI HA interferències sobre la
veu de Strindberg,/ es perd pels camps, s’endin-
sa en la terra/ com una maleïda bèstia baixa fet
untorrent/entrepedresiarrels//Estornaunter-
bolí de sorra,/ un manyoc de pèls i dents,/ ulls que
brillen malgrat la foscor”.

I EN UN ALTRE: “[…] A TERRA FERMAels camins es per-
den/ en ziga-zaga en la boira/ i els xais no paren
d’enfonsar-se/ a les maresmes// Jan Wolkers
somnia un matí de fa temps/ i pudor de pixats
de milers/ de criatures amuntegades// Somnia
una dona/ que se li va asseure a la pica/ i una
ginebra freda”.

EL MITE NÒRDIC TÉ UNA
DIMENSIÓ APOL·LÍNIA

Miquel de Palol Escriptor

Poetessuecs

“La fascinació de l’univers
artístic nòrdic ha estat
sempre una referència en el
món mediterrani, i en el
català en particular”

AL PEU DEL CANÓ

Sèrbia,
a cara
o creu

Xavier
Rius Sant

Per positiva que sigui la vic-
tòria de la coalició europeista
del president Boris Tadic,
amb 103 dels 250 escons del
Parlament, Sèrbia podria
quedar atrapada en una
nova paràlisi institucional
davant les dificultats per
obtenir una majoria per go-
vernar. Si sumem als es-
cons de Tadic els 13 dels li-
berals i els 7 de les minori-
es hongaresa, bosniana i
albanesa, arriben només a
123. Mentre que el Radical
de Tomislav Nikolic, el Par-
tit Democràtic de Sèrbia
del primer ministre dimis-
sionari, Vojislav Kostuni-
ca, i el Partit Socialista dels
nostàlgics de Milosevic, en
sumarien 127.

A Kostunica li ha sortit
malament la jugada de fer
caure el govern agitant el
victimisme serbi després
de la pèrdua de Kosovo i
haurà de triar entre fer de
soci d’un govern a tres pre-
sidit pel Partit Radical, que
mira cap a Moscou i rebutja
l’acord d’associació amb la
UE, o, des de la debilitat del
nous resultats, donar su-
port al victoriós Tadic, que
amb el reforç dels seu 30
escons tindria majoria per
governar. Si aquest acord
no fos possible, serien els
socialistes, que intenten
rentar la cara al seu passat
amb Milosevic, els que po-
drien donar suport a Tadic.
Tota una paradoxa, més
quan les males relacions
entre Kostunica i el partit
de Tadic vénen del 2001,
quan el llavors primer mi-
nistre Zoran Djindjic, pare
polític de Tadic i assassinat
el 2003, va lliurar Milosevic
a l’Haia. És hora de negoci-
acions per pactar: bé un go-
vern europeista amb socis
que no ho són gaire, bé un
govern enrocat en el passat,
que continuarà culpant Eu-
ropa de tots els mals.

ANTHONY GARNER

Periodista
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