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No és gens freqüent que
puguem entrar dins
l’edifici total d’una poe-
sia completa –llevat de si

es tracta d’algun clàssic–, sota la volta
d’un pòrtic tan sòlid i segur com el
dels tres pròlegs que ens inviten a
l’interior de l’Obra poètica i altres es-
crits, d’Andreu Vidal. Si Albert Roig i
Josep M. Lluró encerclen l’obra del
poeta traspassat el 1998 des de la
seva rica intertextualitat, Margalida
Pons ofereix un excepcional retrat de
cos sencer de la poesia de Vidal, que
vincula vida i llibres, temes i influèn-
cies en un exercici interpretatiu de
primer ordre, que du el segell de
rigor i sensibilitat que distingeix
aquesta investigadora. Ella és també
la que, amb Karen Müller, ha tingut
cura de l’edició, que no només aple-
ga tots els volums que l’autor consi-
derava de maduresa (de Llibre de les
virtuts fins al ja pòstum Ad vivum)
sinó també les seves traduccions de
Paul Celan i les notes i aforismes que
sota el títol Für Zamme va deixar en
gran part inèdits el poeta mallorquí.

Calia, evidentment, un treball tex-
tual i crític tan seriós com el que aquí
s’ha fet ni que fos per quedar a l’al-
tura d’una producció lírica com la
que el volum finalment ha recollit. La
de Vidal va ser una poesia que justi-
fica que encara de tant de tant algú
relacioni aquesta ocupació de l’es-
perit amb la de l’alquímia, i que
molts lectors, havent d’espavilar-nos
de la letargia en què fan caure els
versos banals, reconeguem que al

Detemor idegel i deno-res
Poesia❚ Pere Ballart

Alonso, Alzamora, Camps
Mundó, Castillo, Gifreu, Llavi-

na, Palol, Piera, Pons, Puig, Sòria,
Rovira, Vidal Ferrando... Alguns dels
millors prosistes actuals són poetes.
I sobretot els que han passat per la
dura disciplina del poema en prosa
com ho ha fet Jean Serra.

La prosa catalana en mans de
Serra és un instrument molt afinat,
molt precís i molt sensible com de-
mostra el seu darrer llibre publicat,
Quadern d’Astúries, el segon d’una
sèrie de cròniques de viatge que va
publicant el nostre autor d’una ma-
nera més o menys sistemàtica.

A nivell més anecdòtic el llibre
narra la participació de Serra en la

Dietari❚ D. Sam Abrams

La unió de totes les coses
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Una excel·lent edició
de la poesia completa
d’Andreu Vidal i
de les seves
traduccions de Celan
permet acostar-se
a l’obra bella i difícil
d’un autèntic
nigromant poètic
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costat de la lírica que copia i que re-
gistra, n’hi ha també una altra que
crea. Com diu una nota del mateix
Vidal, “en un país d’incrèduls un
acaba inevitablement fent tèrboles
amistats amb els arcàngels”, i és
d’aquest comerç, mig tenebrós mig
seràfic, amb un món que és a l’altra
banda del que coneixem, d’on surt la
millor poesia de l’autor. Podríem, es-
clar, parlar de Nerval, de Lautréa-
mont, del Celan que tan aplicada-
ment va traduir, fins i tot de Vinyoli,
però al capdavall això no seria sinó
la Via Làctia que feia sentir cobricelat
qualsevol poeta audaç de l’època, i
no n’explicaria la radical diferència.

Les al·lusions mítiques i cultes
Haurem d’admetre que no hi manca
ni un de sol dels obstacles que pre-
venen el lector poruc: el codi privat,
les al·lusions mítiques i cultes, la sin-
taxi fracturada, la imatge il·lògica.
Però tampoc el fascinant poder d’ali-
mentar, tendra i terrible, una escrip-
tura feta “de temor, de gel i de no
res” (un vers que en palimpsesta un
altre, d’Atemwende), i que retrobem
en el vellut obscur de molts versos
de Necròpsia, d’Els dies tranquils i de
L’animal que no existeix, abans del
tens combat final, d’uns sentits en
què no hi resta més que el moll de
l’os, del llibre Ad vivum. Com l’arbre
que creix dins el foll en el poema ho-
mònim, la paraula d’Andreu Vidal
s’enlaira “fins que la nit / esdevé pe-
rennal, eterna, / i els seus nervis en-
cesos estrangulen l’univ ers”.❋S’ha publicat l’obra completa del poeta Andreu Vidal (Palma, 1959-1998)
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17a edició del Seminari de Traducció
Poètica que la Institució de les Lle-
tres Catalanes munta a l’esplèndid
Centre d’Art i Natura a Farrera, on va
entrar en contacte amb dos poetes
en llengua asturiana, Xuan Bello i
Vanessa Gutiérrez. La coneixença
dels poetes asturians i de la seva re-
alitat social, cultural i lingüística, evi-
dentment, va ser el desencadenant
del viatge de Serra i la seva dona,
Rosa, al principat d’Astúries.

La coneixença dels poetes asturi-
ans i el viatge posterior al seu país
serveix de pretext perquè Serra
tracti tota una sèrie de temes com
ara la traducció, la identitat, la cul-
tura i la llengua, la història i la políti-

ca del segle XX, la natura i el paisat-
ge, els costums i els sistemes de
vida, el sentit de comunitat, l’exili i
el desplaçament... I tots aquests
temes apareixen transversalment
en el text d’una mena de dietari que
ressegueix l’intinerari dels viatgers:
Farrera, Salas, Luarca, Tineo, Pani-
ceiros, Oviedo, Gijón, Zoilo.

Un final inesperat
El llibre es tanca d’una manera geni-
al i inesperada amb un text sobre
Gaspar Melchor de Jovellanos, astu-
rià, i el seu empresonament a Mallor-
ca, i un altre sobre el poeta i bibliote-
cari mallorquí Miquel Ferrà, despla-
çat a Astúries per qüestions

professionals, i encara un colofó amb
textos de Bello i Gutiérrez traduïts al
català per Serra. Així, en el fons, el lli-
bre acaba on havia començat: el món
de la traducció, primer del seminari i
finalment de les versions poètiques.

Amb aquest gest, es revela el sen-
tit últim de tot el llibre perquè el text
de Serra, al capdavall, pren la traduc-
ció com una metàfora de la unió
entre llengües, entre cultures, entre
visions del món. En definitiva, Qua-
dern d’Astúries és molt més que un
mer llibre de viatges: és un gran cant
a la capacitat humana d’explorar les
aparents diferències que apareixen
en el món per acabar descobrint la
profunda unió de totes les coses.❋
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