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És sempre una bona notí-
cia que una col·lecció de
poesia pugui perdurar
més d’una dècada; si a

més ho fa amb la qualitat amb què
la lleidatana Versos ha sumat des
del 1994 50 volums –amb un catà-
leg d’autors tan diversos i estima-
bles com ara Brines, De Cuenca,
Formosa i Alzamora–, al goig cal
que se sumi una inevitable admi-
ració. El director, Pere Rovira, ha
cregut amb bon criteri que l’oca-
sió mereixia editar un poeta més
enllà de cap polèmica: la col·lec-
ció, coneguda pel seu petit i ama-
nós format i per les excel·lents an-
tologies, acull al seu volum cin-
quantè, de tapa dura vellutada,
vint-i-cinc poemes de Les flors del
mal, de Baudelaire.

Emoció i consciència
La vinculació de Rovira amb el
poeta parisenc ha estat, molt
abans d’aquesta traducció, llarga
i estreta. Potser perquè també en
la seva poesia l’emoció i la consci-
ència estan en tensió permanent
(una qualitat del francès que ja va
destacar un referent de Rovira, Gil
de Biedma), l’autor de Cartes mar-
cades ha homenatjat sovint en els
seus versos el mestratge del pare
de la lírica moderna, i fins i tot va
traduir al castellà un dels docu-
ments que millor n’acosten la di-
mensió humana, la biografia que
va fer-ne Asselineau: un llibre que
no ens mostra el Baudelaire “in-

tractable, retrògrad, / malgasta-
dor, covard”, sinó algú compro-
mès, en cos i ànima, en el treball
tenaç de l’escriptura.

Seran només vint-i-cinc de la
centena llarguíssima de poemes
que comprendria una edició origi-
nal definitiva, però són indiscuti-
blement les millors versions que
se n’han fet en català. Al costat de
les de Xavier Benguerel, mètri-
ques però constretes per una llen-
gua massa llibresca, o de les re-
cents de Jordi Llovet, que, lèxica-
ment capricioses algun cop,
només s’acullen fluctuantment al
metre regular, les de Rovira sonen
sempre naturals tot i el respecte
per la forma i preserven la senten-
ciositat característica del vers bau-
delairià. Un sol exemple: Baude-
laire escriu “et l’homme impatient
se change en bête fauve”; Bengue-
rel tradueix “i, ansiós, l’home en
bèstia salvatgina es transforma”;
Llovet, “i l’home impacient es
muda en bestiola”; i Rovira, “i
l’home impacient es converteix en
fera”. Composicions com L’alba-
tros, La serventa i El viatge a Cite-
ra són aquí servides en tota la
seva colpidora bellesa, que pot fer
enorgullir Pere Rovira d’haver
aconseguit no pas de fer actual el
primer dels maudits, sinó de fer-
nos a nosaltres sentir contempo-
ranis d’aquell home que va ser
capaç d’escriure (com diu un vers
de La mar de dins) el llibre més
perfecte del seu segle.❋

Alesdegegant
Poesia❚ Pere Ballart

Paisatges escrits

És un llibre ple de qualitats, en
primer lloc emocionant i interessant, i
després tot de coses més, des de ben
editat fins a útil. Suposo que molts
altres paisatges i espais amb referents
literaris seguiran el model. De fet ja n’hi
ha alguns, però poc coneguts, pel que
jo sé. L’obra es titula A les envistes del
Ter i és, com diu el subtítol, una guia de
la ruta literària entre Folgueroles i Roda
de Ter. La signen Ricard Torrents, el
primer rector de la Universitat de Vic,
amb la col·laboració de Pere Farrés,
mort el novembre de l’any passat, i
editada per Eumo Editorial i el Consell
Comarcal d’Osona. Les poblacions de

Folgueroles i Roda de Ter es troben a la
comarca d’Osona i són els pobles on
van néixer dos dels poetes més
populars de la literatura catalana, Jacint
Verdaguer i Miquel Martí i Pol.

El llibre estableix un diàleg de
poemes escollits de tots dos autors, amb
la visió d’un mateix espai com a pretext,
un mateix paisatge o motiu vistos amb
el temps que separa les dues biografies
com un tall necessari per mostrar la
continuïtat de temes i visions, amb tots
els canvis –com la llengua– que es
vulguin, començant pel romanticisme
del prevere i el realisme del treballador

tèxtil. Molts títols dels llibres i poemes
de tots dos poetes són noms de la
geografia del país, L’Atlàntida, Canigó,
Aires del Montseny, La pomarola..., de
Verdaguer; La fàbrica, El poble, Contes
de la Vila de R..., de Martí i Pol.

La passió per la llengua i per les
arrels del paisatge uneix el capellà i el
proletari, un temps afiliat al Partit –fins fa
poc i en temps difícils, dient el Partit ja
n’hi havia prou–, si bé tots dos un pèl
heterodoxos pel que fa a la doctrina
oficial. Aquesta lectura guiada servirà per
situar de manera clara els escenaris que
tradueixen els poemes dels autors i per

afegir a la lectura, gràcies als comentaris
sempre oportuns de Torrents/Farrés, els
entrellats de cada peça i les connexions
històriques locals i els ecos universals
que s’hi troben. I els ecos actuals, com
quan Martí Pol diu: “Mireu mestre
Pompeu / les coses ara estan, si fa no fa
/ com vós les vau deixar... / Com de
costum hi ha gent que ens fa la guitza /
la gent de sempre, és clar, i com de
costum / el llur més innocent se’ns
emfatitza / per manca de costum”. I el
diàleg entre el Puigmal i el Montseny de
Verdaguer: “No minva no / la nissaga
catalana / sols minven, ai!, sa fe i sa força
hercúlia”. Més guies com aquesta!❋
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Gràcies al sentit
poètic de Pere Rovira,
Baudelaire parla
per fi en català amb
la llengua natural
i punyent que va
revolucionar la poesia
moderna
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El poeta ‘maudit’ francès Charles Baudelaire (1821-1867)
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