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Traduir l’intraduïble
Tres propostes 

sense aniversari

d’una obra solar —la llum sempre és
encontre nupcial amb l’amor— i vital. 

De gran esdeveniment es pot qualifi-
car la incorporació d’una obra d’un
dels poetes suecs actuals més impor-
tants i amb una influència tan notable
com la figura de Swedenborg al seu
temps. La seva obra ha estat reconegu-
da amb guardons internacionals i tra-
duïda a una trentena de llengües. La
seva veu és una recerca constant de la
llum i del llenguatge i és tingut com un
mestre de la metàfora, capaç de sacse-
jar un poeta tan notable com Joseph
Brodsky. La plaça salvatge és un volum
publicat l’any 1983, en un moment ja
consolidat del poeta. Hi planteja la
necessitat d’un silenci existencial, que
ofereix la natura plena de sentit.
Tranströmer aconsegueix una gran
exactitud sensorial en els efectes que
vol aconseguir en el poema: el temps
s’escriu en la pàgina d’un color, d’una
metàfora plena que il·lumina el poema
per enfosquir-lo tot seguit i una casa de
debò esdevé la casa dibuixada per un
infant pel sol fet de fer desitjable una
realitat que amaga la veritable raó del
text, «hi ha una nau bessona de la nos-

tra vida que segueix tota una altra
ruta». De glaçada mediterraneïtat
podria qualificar-se la veu d’aquest
poeta del nord, ara finalment en català.

Manuel Forcano afirma en el pròleg a
la traducció El martiri de sant Sebastià
(Moll) de Gabriele d’Annunzio: «En art,
la desmesura i els experiments tenen
nom propi». Es reivindica així una figu-
ra abandonada pel seu passat polític en
una traducció —la primera en català de
la seva producció francesa— que té
molt de desmesura també, per la belle-
sa i competència amb les quals ha estat
executada: les fotografies de Toni Ca-
tany, una edició acurada i la mà del tra-
ductor que fa una versió reduïda de vuit
mil a tres mil versos que potencien la
intensitat de l’obra d’annunziana. Estem
davant d’un treball de poeta que inter-
preta i tesa el vers per donar-ne uns
resultats altament eficaços en la llengua
pròpia. L’obra és una peça dramàtica,
un misteri medieval en vers, destinada
als Ballets russos de Serge Diaghilev a
París, on Ida Rubinstein podia brillar
amb esplendor en el paper de sant
Sebastià amb la música de Claude
Debussy... El martiri de sant Sebastià és
ple de vitalisme i bellesa i la mort i el
sacrifici vénen a ser el pretext per con-
formar un món de gran exuberància
sensorial. En la proposta d’aquesta tra-
ducció també hi ha l’ull de qui fa de la
literatura matèria de vida.

Susanna Rafart

De les mal anomenades editorials
perifèriques, ens n’arriben tres traduc-
cions poètiques de relleu i qualitat.
Ofici de paciència és un llibre d’Eu-
génio de Andrade, desaparegut l’any
2005, que ens parla de la realitat de
l’escriptura. En l’evolució de la seva
obra, definida a partir de nuclis semàn-
tics concrets en poesia del cos i en poe-
sia del temps, aquest volum representa
un canvi. Molt influït per la generació
del 27, la primera època corresponia
a un tipus de poètica neobarroca amb
una implantació clara de l’ús de la
metàfora. Posteriorment, el poeta depu-
ra el seu estil i escriu, més d’acord amb
els seus interessos orientals, en els mar-
ges del silenci. Andrade és conegut
com a poeta de l’amor, pel fet que el
coneixement de l’existència prové de
la sensualitat i d’un sentit eròtic del cos
i de l’escriptura. A Ofici de paciència,
el cos de la veu lírica ha envellit, l’a-
mor és un record i el desig esdevé
amarg per impossibilitat d’acomplir-lo,
cosa que produeix, com a conseqüèn-
cia, l’esterilitat creativa. El poema es
resol, tanmateix, a través de la memò-
ria, en l’equilibri entre vida i literatura.
Andrade fa metaliteratura, construeix
realitat en el poema, construeix el
desig que el món real ja ha perdut i
persevera en l’eròtica del vers com a
única conquesta possible: la pluja ve
de la cançó de Verlaine, ens diu.
Antoni Xumet, en la seva traducció, fa
que aquest cant resulti punyent i des-
pullat, seguint així l’evolució lírica
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