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L a traducció de Morts per la Unió,
de Robert Lowell, firmada per Josep Maria Fulquet
es va publicar a Quaderns Crema l’any 1988 (du el
número 25 de la col·lecció Poesia dels Quaderns Cre-
ma). Però el pròleg del traductor –i, doncs, hem de
suposar que també les seves versions– és datat al juny
de 1986. Ha fet, doncs, vint anys. Al cap d’aquest
temps, no tenim cap altre llibre independent de
Robert Lowell en la nostra llengua. Si de cas, uns
quants poemes esparsos publicats en antologies, no
gaires, i para de comptar.

“A Lowell, hi vaig arribar gràcies a Ferrater. En
concret, gràcies a aquell poema que es diu ‘Els aristò-
crates’, que comença dient: ‘Oh Borges, Lowell, oh
patricis / americans! Teniu la vostra / història tan prop,
i us viu el fàstic. / Tinc història prop. En tinc el fàs-
tic’. Aquesta va ser la primera notícia que vaig rebre
del poeta”. Jo penso que els poetes ens duen a altres
poetes. Rellegint aquests dies Morts per la Unió,
m’adono que en un poema hi surt un altre poeta ame-
ricà, el nom del qual jo també havia llegit per primera
vegada en una citació ferrateriana: Hart Crane.

 Llavors Fulquet va suggerir a l’editor Vallcorba
la possibilitat de traduir algun llibre de l’americà. Pri-
mer va pensar en Life Studies, probablement la seva
obra més coneguda i controvertida, però finalment es
va inclinar per For the Union Dead (“que literalment
seria allò que en castellà en diuen muertos por Dios y
por la patria”).

El professor Fulquet ha traduït, entre d’altres,
La guerra dels mons, de H. G. Wells, i En aquest
costat del Paradís, de Francis Scott Fitzgerald. I, en
poesia, i en col·laboració amb Pauline Ernest, un
llibre polèmic, que se sol considerar el testament
líric (i moral) de l’autor: Cartes d’aniversari, de Ted
Hughes –l’obra en què difon la seva versió dels fets
pel que fa a la dissortada relació que va mantenir
amb la poeta Sylvia Plath, mare dels seus dos fills.

Una deixeble, val a dir-ho, de Lowell). “Passa, però,
que quan estic a mig camí en una traducció de po-
esia, el poeta en qüestió deixa d’interessar-me”.

FERRATER EM VA FER INTERESSAR PER
LA TRADICIÓ ANGLOSAXONA. El traductor
i també poeta J. M. Fulquet –Perillosa riba (1978) i
Platges de temps (1980); tots dos, a la col·lecció L’es-
corpí Poesia, de 62– se sent més a prop de la tradició
poètica francesa (Valéry, Mallarmé) que no pas de
l’anglosaxona. Allò de la poesia de l’experiència –o de
la consciència, segons l’expressió de Joan Ferraté– li
fa més aviat una certa basarda (refusa, sobretot, els
epígons d’aquest corrent). “Crec que ens equivoquem
quan, des d’aquí, mirem d’imitar aquesta tradició” (és
curiós, perquè jo diria exactament el mateix però no
pas de la tradició anglosaxona, que és la que més
m’agrada, sinó de l’oriental: aquesta fal·lera de tants
poetes catalans per escriure tankes i haikus!). Ell ma-
teix és de formació francesa, però un bon dia es va
obrir a la tradició anglosaxona.

“Aquí he de tornar a esmentar el nom de Ferrater.
De Gabriel Ferrater, però també el del seu germà Joan.
Era a començaments dels setanta. Els dissabtes al
matí, a Sant Cugat. Primer dinàvem al Mesón, i des-
prés en Joan ens feia un seminari sobre Nabí, de Josep
Carner. Un luxe. De les classes de crítica literària d’en
Gabriel, en recordo un magnífic comentari sobre
Dover Beach, un poema de Matthew Arnold. Com a
alumnes, també hi havia, entre d’altres, en Francisco
Rico i la Marta Pessarrodona. És aquí que em vaig
començar a interessar per la literatura anglesa i nord-
americana”.

Carner, però, no és el poeta autòcton que més
estima. Per ell, el més gran és Riba. I també valora
molt un deixeble de Riba –i deixeble de la gran tra-
dició alemanya: oh Hölderlin, Rilke, oh patricis ger-
mànics–: Joan Vinyoli. De Vinyoli troba que enca-

ra avui dia no se li ha fet justícia. “Era, al seu temps,
un personatge incòmode. Els Triadús de torn no se
l’estimaven gaire”. L’autor de Vent d’aram, per cert,
va prologar –apadrinar, per tant– el primer llibre de
poemes de Fulquet, el de títol marquià (per bé que
la influència del mestre es percep de manera més
clara en el segon).

Tornem a Lowell. Conegut com a poeta confes-
sional, el seu vers “lay my heart out” (‘despullar el
meu cor’) és una mena de màxima que resumeix la
intenció de llibres seus tan característics com Life
Studies o Day by Day (aquest últim, en traducció
castellana a Losada: Día a día). Lowell no coneix,
com Robert Frost, el nom de cada ocell ni de cada
planta, però en canvi se’n surt prou bé radiografiant
l’angoixa humana. Va tenir una existència moguda:
casaments, divorcis, ingressos en frenopàtics, rela-
ció difícil amb una filla. Consignem, com a exem-
ple, els versos finals del poema “L’urna neoclàssica”,
en la traducció de Fulquet: “Em frego el crani, /
aquesta closca de tortuga, / i respiro el tuf de mort
que exhala, / mentre observo passar encara, tolits,
els últims supervivents, / coixejant, geperuts, per
l’herbei gris”.

Morts per la Unió és un llibre una mica diferent
dels dos que he citat més amunt. “Críptic, en alguns
poemes. Els pretextos sovint estan molt lligats a la
seva pròpia experiència. D’altra banda, hi ha moltes
referències a la tradició americana. Traduir-lo volia
dir tenir presents tots aquests aspectes”.

I tenir-los-hi en un moment, fa vint anys, en què
no existia el correu electrònic. “Les meves cartes a la
Mary Ann Newman van ser constants”. Diu que Sal-
vador Oliva també li va donar un cop de mà, en la
traducció lowelliana. “Twenty years later”, de Robert
Lowell, en català, només disposem d’una obra: aques-
ta. Hi ha poetes tan grans com ell que encara han
tingut menys sort.

“Lay
my heart out”

Benzina parla amb Josep Maria Fulquet amb
motiu dels vint anys de la traducció de Morts per la Unió,
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