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■ Pere Ballart

No conec cap millor defi-
nició de què pot ser la
mètrica i què busca que
la que Ferrater va donar

un dia dins de Foix i el seu temps,
quan explicava que al damunt de
l’esquema de la llengua se’n pot su-
perposar qualsevol altre, tant se val
com d’absurd o d’arbitrari. Comp-
tem així, seguits, uns grups de
síl·labes, o disposem accents regu-
larment, o fem rimar paraules (jocs
que intenten únicament “que el lec-
tor els reconegui i que, per tant, els
sàpiga esperar”), per subjectar en la
pura convenció d’“un sistema d’es-
peres” el sentit calculat d’un discurs
que hem volgut sòlid.

Hi va haver justament entre els
deixebles del poeta reusenc algú
que un dia va demostrar, amb tre-
balls més que notables, tenir una
comprensió tan afinada com la seva
d’aquest aspecte artístic, i que,
donat d’antic a divulgar-lo, ha tor-
nat a oferir-nos unes eines impres-
cindibles perquè fem cabal del com-
ponent formal de la poesia.

Vint-i-dos anys després de la pri-
mera versió, Salvador Oliva fa una
Nova introducció a la mètrica, que
aporta una altra exposició molt en-
tusiasta, semblantment combativa,
amb l’avantatge que ha estat enca-
ra més meticulosa i ponderada amb
el detall de tots els usos mètrics, i
dels seus perquès, en el format
d’una edició que plany només una
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■ Oliva ha revisat
la seva clàssica
‘Introducció’, que
amb dos capítols
nous es torna encara
més indispensable si
el que volem és
apreciar què fa tan
rellevant la forma
dels poemes
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darrera expurgació dels errors tipo-
gràfics. L’evidència que escriu algú
d’una passió real per la poesia, ma-
nifesta sempre en tots aquells
exemples que analitza, ens assegu-
ra el fet que a ningú pugui semblar-
li insuperable al llarg del llibre la for-
malització més rigorosa o el tecni-
cisme més esquerp d’entrada.

La poesia és un art complex
Avui que són molt pocs aquells poe-
tes capaços de comprendre un fet
tan simple com que, igual que la mú-
sica, és aquest un art complex, amb
exigència doble de sentit del com-
pàs i afinació (que no qualsevol ratlla
de deu síl·labes forçosament fa un
vers, per dir-ho en plata), s’agraeix
que una veu com la d’Oliva faci que
ens adonem del que és la forma: el
“suport i vehicle del sentit”, i el res-
ponsable de la “qualitat” que una
imaginació pot assolir. I que algú
docte faci entenedor que aquestes
consideracions només poden sem-
blar mecàniques i ocioses per a algú
totalment privat d’oïda: Oliva ha fet
molt bé de recordar-nos que el
poeta que ja coneix l’ofici s’està de
comptar res seguint els dits, i que no
hem de concebre cap poema sense
atenció a la vida que li ha infós la
mètrica, per molt que de vegades
pot ser que ens passi un pèl inadver-
tida. Però que hi és, i no hem de
menysprear-la –sumem-nos a
l’autor–, ja és un judici tan cert com
que heu llegit una ressenya escrita
íntegrament en decasíl·labs.❋

■ D. Sam Abrams

Molt sovint hi ha veritats im-
menses que senzillament

passem per alt. Una d’aquestes ve-
ritats és la importància capdal de la
tasca dels traductors en el sistema
literari del país. Una mirada a les
taules de novetats de qualsevol lli-
breria és prova suficient del que dic.
Els grans traductors són discrets i
modestos de mena perquè es col·lo-
quen darrere de l’autor que han ver-
sionat, però no hem de confondre
aquest gest de reserva amb una
manca de relleu.

Els traductors literaris de Catalu-
nya són massa invisibles. I per això
és tan necessari que reconeguem la
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Paraula de traductor
seva presència quan decideixen sor-
tir a la palestra com a autors d’una
obra pròpia, que és exactament el
que ha passat amb Tots els colors
del camaleó (Un assaig sobre la tra-
ducció), de Joan Fontcuberta i Gel.

Recull de petits textos
L’elegant i graciós llibre de Fontcu-
berta és, més que un assaig unitari
i formal, un recull de petits textos
que enfoquen temes essencials
que afecten el món de la traducció.
A més, es veu pels llibres i els
exemples que cita l’autor que es
tracta d’una obra que fa temps que
cou lentament. Fontcuberta defen-
sa la seva professió, explica la seva
experiència al llarg dels anys i fa

que els lectors prenguem consci-
ència de tota una sèrie de qüesti-
ons de pes, de caràcter general i
també de particular.

De generalitats, Fontcuberta in-
sisteix en el traductor com a autor,
la importància de la traducció, els
profunds lligams entre la lectura,
l’escriptura i la traducció, la presèn-
cia de la traducció en el sistema uni-
versitari i als mitjans de comunica-
ció, la responsabilitat del traductor,
la traducció davant la censura... I
quan baixa al detall, l’autor insisteix
en la formació i l’aprenentatge dels
traductors, el bagatge cultural que
implica traduir, la necessitat de cor-
regir i revisar els textos, els paranys
de les possibles errades, les tarifes

del traductor, els calcs lèxics i sintàc-
tics i la presència oculta del castellà.

Són tan poques les oportunitats
que tenim de sentir directament
les veus dels traductors que crec
que tots hauríem de llegir aquest
llibre per mirar de ser menys igno-
rants respecte a un tema de vital
importància per a la cultura. Ara
bé, també opino que Fontcuberta
podia haver entrat més a fons en
qüestions teòriques de la traduc-
ció. Ha confiat poc en la intel·ligèn-
cia i dedicació dels lectors i ha vol-
gut assegurar-se la seva benvolen-
ça i bona disposició i per això a
vegades tens la sensació que ha
fugit d’estudi o s’ha refugiat en
l’anècdota o la facilitat.❋
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