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CULTU A

El pinyol i el bosc

En la varietat hi ha el gust, diu
la dita, i ho confirmo amb dos llibres
de contes que no poden ser més
diferents. De l’un, el recull d’en
Sánchez Piñol, se n’ha parlat a
bastament; de l’altre, gens: és Fora de
casa, de Joan Casas, un autor que es
prodiga poc perquè es dedica a altres
afers, però que, quan s’hi posa, sap
molt bé el que es fa. Els dos autors
tenen estils oposats, beuen de fonts
diferents i es proposen fites
antipòdiques. Això sí, comparteixen un
cert escepticisme sobre el gènere
humà, segurament necessari per
escriure, i un sentit de l’humor generós
i inquisitiu.

Sánchez Piñol, tothom ho sap,
apel·la sempre a la faula, és a dir, a
l’exemple moral: la seva narrativa és
clara, directa, imaginativa, eficaç, i ens
ho explica tot excepte la conclusió, que
sol ser unívoca. Està molt en la tradició
de Pere Calders, amb els seus fets
anòmals que graviten sobre
personatges correntets, però en Piñol
és molt més despullat, ràpid, tac, tac,
tac i carambola. En aquest sentit, és un
autor fàcil, que no vol dir que sigui
banal. Vull dir que enganxa: són
aquells llibres que la gent diu que ha
llegit d’una tirada. Joan Casas és tot el
contrari: la seva tradició és la de
Txékhov, o, si es vol, la d’una

determinada narrativa americana que
mira passar la vida, n’agafa un
fragment, l’observa, el deixa. Sembla
que no hi passa res fins que de sobte
som en un espai estrany, però mai no
arribarem a saber què en resulta, de
tot plegat, perquè la vida continua i ja
no la veiem.

Aquesta manera de narrar
requereix una llengua dúctil i subtil,
més densa, més pausada, perquè no
compta tant el que se’ns explica com el
que hem d’arribar a intuir, tot
construint, nosaltres sols, una
atmosfera al voltant del personatge
que estem seguint. Cal un lector més

avesat, però la satisfacció és més gran.
Això no és pirotècnia: és una
arquitectura de paletades de fang. La
diversitat entre els dos estils, els la
dóna la natura. Parleu amb ells una
estona, a peu dret. En Piñol és
monosil·làbic; Casas t’improvisa una
tertúlia. No vull dir que l’un sigui millor
que l’altre (o potser sí), dic que hem
d’anar amb compte quan establim
jerarquies absolutes i ens acabem
creient que la literatura catalana és un
nom, un estil, un editor, un èxit, un
bestseller. No voldria pas que el pinyol,
ai què dic, que l’arbre ens impedís de
veure un bosc que creix esponerós,
amb fruits de veritable talent. ❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

Fa més de vint anys que
ningú no havia publicat en
català poesies de Lorenzo Il
Magnifico (1449-1492), ho-

me d’Estat que va governar la Repú-
blica de Florència en un temps de
gran esplendor cultural. Narcís Co-
madira en va traduir alguns poemes
en una antologia de poesia italiana el
1985 i des d’aleshores el silenci més
absolut. Ningú no havia fet cas dels
versos d’aquest príncep del Renaixe-
ment que es va envoltar d’objectes
artístics i d’artistes de renom. Loren-
zo de Mèdici va ser un personatge in-
signe que va saber integrar a la seva
vida el poder, l’art i la bellesa i com a
tal va ser valorat pels seus contem-
poranis. “La natura no produirà mai
més un home semblant”, va clamar
a la seva mort Caterina Sforza.

L’aparició de la traducció al cata-
là del Cançoner de Lorenzo de Mè-
dici ja és, d’entrada, una notícia que
s’ha de celebrar. Per natural desig
conté setanta-un poemes, entre so-
nets, cançons i sextines, que posen
a l’abast del públic català una secció
prou àmplia de la lírica cortesana
que va escriure el Magnífic.

Podríem, però, buscar-hi pegues
i demanar-nos si els versos del mag-
nat es mereixen l’esforç de ser tras-
lladats a una altra llengua. Encara
que alguna història de la literatura
es pregunta si els donaríem tant
valor si ell no hagués estat el senyor
de Florència i el gran mecenes que
va ser, es reconeix que el seu és un
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El príncep Lorenzo de Mèdici (1949-1492), conegut com ‘el Magnífic’
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dels noms més importants de la po-
esia petrarquesca del cinc-cents ita-
lià. Encara que els seus poemes no
tinguin la dolçor dels stilnovisti (per
dir-ho amb l’adjectiu de Dante) o
l’elegància i complexitat dels de Pe-
trarca, al segle XIX Lorenzo de Mè-
dici va merèixer els elogis de Car-
ducci pel seu lirisme descriptiu, la

seva artificiositat i el to filosòfic. La
feina val la pena, doncs.

La introducció de Per natural
desig, signada per Maria-Isabel Se-
garra, contextualitza el personatge
amb la informació indispensable
per acostar-lo al públic lector i co-
menta els aspectes essencials de la
seva poesia, amb referències encer-

tades a Guido Cavalcanti, Dante i Pe-
trarca i amb una comparació no tan
reeixida amb els versos d’Ausiàs
March. Òbviament, Segarra parla
del neoplatonisme, de mitologia, del
cançoner com a obra que traça un
recorregut vital, de la importància
poètica dels oposats i del rol de la
dona en la poesia amorosa (objecte
de desig, de contemplació, de frus-
tració, de dolor). Les dones, però, no
juguen aquí només un paper passiu,
sinó que Segarra els atorga prota-
gonisme com a autores en ressaltar
l’Heptameró, de Margarida d’Angu-
lema (que té com a referència el De-
cameró, de Boccaccio), i el tractat
sobre la infinitud de l’amor escrit
per Túl·lia d’Aragó, cortesana de
gran cultura establerta a Roma.

Vicis i virtuts de la traducció
La versió catalana dels poemes, sig-
nada per Israel Clarà i Maria-Isabel
Segarra, fa un esforç notable per
mantenir fidelitat al contingut, a l’es-
tructura i als esquemes mètrics de
les composicions. La tasca és difícil
perquè Lorenzo de Mèdici escriu en
el registre més culte i literari de la
variant toscana i demana un traduc-
tor i poeta d’alçada. La traducció de
Clarà i Segarra té virtuts (com al
sonet 78, “I encara que l’Amor ens
sigui un frau, / i vana l’esperança”),
però també vicis, com els versos hi-
permètrics, els mots tornats o la re-
petició una mica maldestra del ma-
teix lexema en un sol vers.❋
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