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Aquesta obra va
guanyar el premi
de narrativa juve-
nil Benvingut Oli-
ver, que convoca
l’Ajuntament de
Catarroja, en l’edi-

ció corresponent a
l'any 2008. El seu
autor, Francesc
Mompó, natural
de l’Olleria, que ha
publicat anterior-
ment novel·les com
L’elegit, Els greixets
o Uendos i també
un llibre de poemes,
hi planteja la his-
tòria de Màrius i de
Talia, que es veuen
sorpresos pel senti-
ment de l’amor de
ben menuts. Hi des-
criu el “camí” que
aquest amor reco-
rre, amb moments
de felicitat i de do-
lor. Un relat senzill
sobre la vida i els
seus perfils.
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Editorial Afers
Catarroja
Aquest número de
la revista de recer-
ca i pensament que
dirigeix Manuel Ar-
dit centra el seu
dossier en un ele-
ment històric que

ha suscitat polèmi-
ca i ha patit moltes
manipulacions: els
mossàrabs. Amb el
títol Cristians d’al-
Andalus. Llengua,
política i societat,
una sèrie d’especia-
listes coordinats
per Josep Torró,
analitzen precisa-
ment els mites que
al voltant de la po-
blació mossàrab
s’han volgut propa-
gar. El mateix To-
rró, Pierre Gui-
chard, Virgilio
Martínez Enamo-
rado i Diego Ols-
tein són els autors
dels articles d’a-
quest dossier.

Biografies
parcials
Xavier Serra

Editorial Afers
Catarroja, 218 pàgines
A mig camí entre
l'entrevista i la crò-
nica, Xavier Serra
(Sueca, 1967) fa en
aquest llibre, el pri-
mer d’una série or-

denada per criteris
temporals, els re-
trats literaris de sis
personatges que,
per uns motius o al-
tres, van desenvolu-
par una activitat cí-
vica o cultural relle-
vant en la dècada
dels setanta. Es
tracta dels escrip-
tors Josep Lozano
i Francesc Pérez
Moragón, del diri-
gent del moviment
cooperatiu Josep
Maria Soriano Bes-
só, del jurista Lluís
Aguiló, de l’estu-
diós d’Ausiàs Mar-
ch Robert Archer i
del pintor Manuel
Boix.

Narrativa RevistaAssaig

Un dels signes més evi-
dents de la vitalitat
d’una llengua de cul-
tura l’ofereix la seua

capacitat d’assimilar les grans
obres del pensament i la literatu-
ra per mitjà de la traducció. El
fet mateix de mesurar-se amb
les millors idees i les millors pa-
raules de tot arreu és un repte la
superació del qual eixampla la
gamma de possibilitats de la
llengua que l’assumeix al ma-
teix temps que enriqueix el
món, la sensibilitat i el conjunt
d’instruments expressius dels
seus lectors. Si pensem que una
llengua de cultura val tant com
les coses que efectivament ha
estat capaç de dir, no caldrà dis-
cutir que un idioma en què po-
dem llegir la Bíblia, Plató, Dan-
te, Shakespeare, Kant, Witt-
genstein o Proust es mou en un
univers diferent que un altre en
què això és impossible. Fins i
tot en el cas que no les llegim,
aquestes obres, a pesar de tin-
dre-les traduïdes i a l’abast, és
segur que algú sí que ho haurà
fet, i n’haurà tret profit. Així la
seua fecunda influència acaba-
rà arribant a nosaltres, ni que
siga per vies indirectes.

Precisament perquè això està
tan clar, la literatura catalana ha
fet un esforç titànic per a incor-
porar el bo i millor del pensa-
ment i la literatura universals a
través de traduccions, de vega-
des amb més intensitat i de vega-
des amb menys, segons els vai-
vens de les circumstàncies. L’últi-
ma eclosió de traduccions de
grans clàssics en la nostra llen-
gua es va produir als anys 80,
just després de la recuperació de
les llibertats democràtiques,
quan la voluntat de convertir la
nostra en una llengua de cultura
normal, capaç d’amidar-se amb
dignitat i solvència amb les
grans tradicions, va fer que la
necessitat d’ampliar i d’actualit-
zar el nostre corpus de traduc-
cions es fera sentir molt.

Després d’aquell esclat, el rit-
me de traduccions ha anat aga-
fant una velocitat de creuer més
rutinària, però hi ha signes posi-
tius de recuperació d’un ritme
més viu en els últims temps. En
el camp de pensament, hi ha
per exemple les benemèrites
col·leccions de la Universitat de
València o de l’editorial Afers, i

a Catalunya, diverses editorials
privades que fins ara havien pu-
blicat poc en català, tradueixen
cada vegada més obres relle-
vants en aquesta llengua (com
ara Paidós, que acaba de publi-
car L’art de la vida de Zygmunt
Bauman, molt ben traduït per
Dolors Udina). Aquest revifa-
ment s’observa encara més en el
cas de la traducció dels grans
clàssics. Fa un any que Vicent
Alonso va acabar la seua enor-
me traducció dels Assaigs de
Montaigne, i en poc de temps
hem vist noves versions d’Hora-
ci i de Gogol (aquesta a la valen-
ciana Tres i Quatre), i sobretot
les traduccions de poemes de
Baudelaire i Ronsard degudes a
Pere Rovira.

Rovira, que és un gran poeta
per dret propi, és també un tra-
ductor meticulós i subtil, dotat
com pocs del geni de l’idioma i
del sentit del vers. A més, és un
admirador documentat de l’art

de Baudelaire i s’entén que haja
volgut oferir-nos un tast, 25 poe-
mes, de Les flors del mal, “el
llibre més perfecte del seu se-
gle”, com Rovira mateix l’ha de-
finit en un vers memorable. Bau-
delaire necessitava una versió
així. De Les flors del mal, n’hi
havia l’antiga traducció de Xa-
vier Benguerel, que és molt dig-
na, i que pot continuar fent un
bon paper, tot i que els anys se li
noten, i hi ha també una recent
versió en prosa de Jordi Llovet,
més pretensiosa que agraciada,
francament. En canvi, els 25 poe-
mes traduïts per Rovira ens mos-
tren com pot sonar Baudelaire,

ara, en català, de la millor mane-
ra. Rovira s’ha esforçat a conver-
tir de nou en vers el que era vers
i no ha de ser altra cosa. N’ha
mantingut l’estrofa, la mesura,
el ritme i fins i tot la rima i ha
aconseguit oferir-nos un equiva-
lent astoradorament vàlid dels
cèlebres poemes. El resultat és
extraordinari, i honora la poesia
i la llengua en què ara viu. El
lector que es prenga la molèstia
de comparar poemes com “L’al-
batros” o “El rellotge”, per
exemple, amb l’original i que es
faça una idea de les dificultats
que implica traslladar a una al-
tra llengua el so, la cadència, el
sentit i la gràcia d’un gran poe-
ma, haurà de traure’s el barret.

Per descomptat, una tasca
així, tan ben resolta, a més de
talent, exigeix molt de temps, i
s’entén que aquesta versió de
Les flors del mal no siga més,
per ara, que una antologia d’un
llibre enorme. Això i l’escassa
distribució que aquest volum se-
gurament tindrà —publicat en
la col·lecció “Versos” de la Uni-
versitat de Lleida— són els
únics retrets que en podríem fer.
Amb tot, aquesta mostra, breu
com és, assenyala un camí i plan-
teja una exigència, perquè posa
el llistó molt alt.

El mateix podem dir de la
seua versió de Les roses de Ron-
sard, una antologia, en aquest
cas més extensa, dels sonets que
el vell poeta francés dedicà a He-
lena. Ara enfrontat amb la fè-
rria estructura del sonet re-
naixentista, Rovira aconsegueix
de nou uns resultats esplèndids,
que proven que domina aquesta
difícil forma com els mestres
infal·libles del Segle d’Or. A des-
grat de la seua immensa fama,
els poemes de Ronsard havien
tingut poca sort fins ara en ca-
talà. Només hi havia algunes ver-
sions puntuals i disperses
—però bones, com les de Mi-
quel Forteza—. Cap, em pense,
que es puga comparar amb la
flexibilitat rotunda, la precisió
de matís i l’ondulant bellesa de
les de Rovira. Estic segur que la
seua versió del cèlebre “Quand
vous serez bien vieille” passarà a
totes les antologies. De mo-
ment, podem disfrutar, des
d’avui mateix, d’aquestes Roses
de Ronsard, mentre fem per co-
llir les roses de la vida.

CARTES DE PROP

Flors del mal, roses de la vida
ENRIC SÒRIA

Vaig saber que a l’escriptor, his-
toriador i polític Alcides de Ar-
guedas els feixistes italians li ha-
vien concedit el premi Roma,

el 1935, un fet que em va deixar negui-
tós, ves per on el cap dels liberals boli-
vians! Ho vaig saber una nit de vent
molt fred, enmig de la desolació de la
màgica i mística ciutat de Tiwanaku.
Queia una pluja menuda que ens va
obligar a arrecerar-nos a la barraca
del guarda —o d’un dels guardes—
d’aquelles hectàrees de vestigis, amb
més de quatre mil anys a l’esquena, tot
i que l’arqueòleg Arthur Posnansky
els en va atribuir, basant-se en càlculs
astronòmics i matemàtics, fins a tretze
mil, com si res. El guarda, un aimara
silenciós i reservat, ens va oferir el seu
modest allotjament i ens va col·locar
al recer d’un foc de troncs, mentre ens
oferia les seues escasses provisions de
boca. Després, mentre parlava amb
Hugo Boero, el guarda, alié a les nos-
tres coses, va entretancar els ulls i vaig
observar que movia els llavis, quasi
imperceptiblement. Vaig pensar que
potser invocava Viracocha o Pachama-
ma, o ambdues divinitats ancestrals, o
unes altres. I jo què sé el que els devia
demanar en aquella immensitat de
l’Altiplano, on tots els sants de la con-
quista i de la rapinya vagaven encara
com a guiris, sense procurar-se cap for-
nícula o peanya des d’on poder exercir
el seu ministeri: i és que, en unes altu-
res tan intempestives, la competència
es feia molt inclement i fer unes pre-
gàries era tota una proesa.

Aquell matí, enjorn, Hugo Boero
em va passar a buscar a l’hotel amb el
seu tot terreny i, com altres vegades,
vam enfilar el camí del Titicaca. Lla-
vors Hugo, que a més de novel·lista era
un investigador de l’antropologia i de
les cultures precolombines, feia un do-
cumental subaquàtic en un punt on ha-
via localitzat un jaciment arqueològic;
documental que seria premiat en el festi-
val de cine de Taixkent. Recorde que
vam dinar en un restaurant de Copaca-
bana, una ciutat riberenca menuda on
es poden tastar anques de granota ge-
gant i es pot visitar la imatge d’una ma-
rededéu tallada amb or i fusta de Cama-
güey, els trets de la qual són els d’una
princesa inca. Posteriorment ens vam
traslladar a Tiwanaku: 20 quilòmetres,
aproximadament. “És segur que fa mi-
lers d’anys Tiwanaku es va alçar a la
vora del llac”, em va dir l’investigador.
Recórrer aquelles nobles ruïnes és tota
una experiència. Vam pujar dalt de tot
de la piràmide d’Acapana i la vista era
impressionant: el temple de Calasasa-
ya, el recinte semisubterrani de les ano-
menades cabezas clavas (caps de pedra
que decoraven els temples), els
monòlits Barbado, del Fraile i de Pon-
ce. I més tard em vaig estremir davant
de la Porta del Sol, “a escala mundial
és potser el monument més conegut
de Tiwanaku La imaginació va anar
molt més enllà dins del cap d’alguns
escriptors que ‘van trobar’ que les ins-
cripcions representen un ‘calendari ve-
nusià’, de manera que van tornar a
rescatar la idea dels éssers extraterres-
tres que, segons ells, van construir
Tiwanaku Una hipòtesi ben deslluï-
da”, va escriure Hugo Boero, que al
llarg d’aquella nit, en un lloc tan pro-
digiós, no va parar de protestar con-
tra l’abandonament de tanta riquesa
en què la major part, centenars d’hec-
tàrees, encara estan sense excavar.
“Per ací vénen més ufòlegs que ar-
queòlegs, i així anem”. El tot terreny
del meu amic ens va deixar a l’estaca-
da i vam passar la nit a la barraca del
guarda. Hugo Boero acabava de pu-
blicar la seua novel·la El valle del
cuarto menguante, que va rebre el pre-
mi nacional de Bolívia. Hugo Boero
va morir fa dotze anys. Quin individu
tan inquiet, tan inquietant.

Les restes
del món

E. CERDÁN TATO

Baudelaire
necessitava una versió
com la que ha fet
Pere Rovira

El poeta Pere Rovira, traductor de Baudelaire i Ronsard. / CARMEN SECANELLA
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Entrevista a Rafael Calatayud, director de la companyia La Pavana, que fa vint-icinc anys

dalt dels escenaris � Josep Piera recorda la influència que el llibre de Carmelina
Sànchez-Cutillas ‘Matèria de Bretanya’ va tindre sobre tota una generació

Ídols” vol dir imatges, vol dir
representacions, en sentit de
Francis Bacon, el filòsof del
segle XVI, no el pintor del

XX. “Cultura”, per a la major
part de la “tribu” de Bacon, de la
gent, és allò que els és mostrat
com a tal: allò que els mostra
com a cultura qui té poder per a
mostrar-ho. És valuós, o gran o
bo aquell objecte o individu, un
edifici, un poeta, un quadro, un
músic, que és proclamat com a
tal per qui posseeix “poder pro-
clamador”. Si la Llonja de Valèn-
cia és declarada “patrimoni de la
humanitat” per la Unesco, a ini-
ciativa dels poders correspo-
nents, voldrà dir que és un edifici
valuosíssim. Si Ausiàs March no
tenia —i encara— grans places o
avingudes cèntriques, monu-
ments ben visibles, pàgines fre-
qüents en els diaris i capítols en
els llibres de text, vol dir que era
ben poca cosa, tan poca cosa que
era o és gairebé invisible. Com
quan jo feia el batxillerat i, en els
llibres de text, hi figurava en lle-
tra menuda dins de les poques
ratlles dedicades a les “literatures
regionals”, i el professor ens deia
que això no tenia cap importàn-
cia i no entrava en l’examen: “Sál-
tenlo”. De manera que el valor
del poeta per a la “tribu” no resi-
deix en la qualitat interna dels
versos, que poca part de la gent
llegirà i sabrà entendre, sinó en
la proclamació pública d’aquesta
qualitat com a imatge valuosa.
El Misteri d’Elx era, fora de la
ciutat d’Elx, poc més que una cu-
riosa cerimònia o un residu en-
tranyable fins que ha estat reco-
negut com una part singular-
ment valuosa del patrimoni cultu-
ral. I la ciutat de Morella, el Ti-
rant lo Blanc, el botànic Cavani-
lles o qualsevol altre exemple que
vulgueu: no pot ser rebut com a
gran, important, valuós, supe-
rior, allò que no és projectat amb
aquests atributs. I qui decideix,
en definitiva, l’ordre d’aquests
valors superiors, els seus compo-
nents i la seua jerarquia, no són
els receptors d’imatges, sinó els
emissors. Perquè la “tribu” no
troba aquests atributs de valor
per contacte directe i espontani
de cada individu amb l’obra va-
luosa, sinó a través de, i per mitjà
de, la imatge projectada, i més
com més poderosament és projec-
tada. El fet, la desgràcia, la pena,
és que, ací, qui té el poder de
projectar té uns ídols propis. I
que és més valuosa una cursa de
cotxes, per exemple, que tota la
història de l’art i de la literatura.

JOAN M. OLEAQUE

Ivo Rovira, nascut a Barcelona
però establert a València, ha es-
tat el fotògraf oficial del veler de
competició Alinghi durant tot el

temps que va durar la mil vegades
anomenada Copa de l’Amèrica. En
aquell entorn d’esport d’alta gamma
i d’elit monetària, Rovira va trobar
la manera d’anar més enllà de l’ac-
ció exclusivista en les seues instantà-
nies. De fet, no hi falten elements de
lirisme: ens poden recordar ocasio-
nalment les velles natures mortes ma-
rines, o les tenses evocacions de la
mar que podem trobar en llibres
com La línia d’ombra, de Joseph
Conrad. Qui tinga curiositat ho pot
comprovar en el seu bloc (http:-
//46020studio.blogspot.com).

Ara bé, poc podia imaginar Rovira
que un dia, a cinc minuts de la luxosa
dàrsena portuària creada pel govern
valencià —avui tan lamentablement
poc aprofitada—, treballaria com a
fotògraf amb l’antítesi d’allò. Entre
altres coses, no sabia que dos mons
estaven tan prop. Perquè ell i la també
retratista Ana Ponce, a l’escola de pri-
mària Santiago Apòstol del Caban-
yal, s’han dedicat a fer fotografies al
nucli familiar dels gitanos que viuen

al barri. El resultat, reflexiu i punyent,
es pot contemplar ja, i fins al 19
d’abril, al Centre Octubre de Valèn-
cia. No falten veïns paios del barri
que culpen un excés de gitanos margi-
nals okupes del procés de degradació
que ha experimentat la zona. I tam-
poc no falten els qui —algun colum-
nista valencià inclòs— arriben a res-
ponsabilitzar d’això tots els gitanos
de la zona i posen al mateix sac els del

món de la droga o els que es dediquen
a vendre roba en mercats ambulants.

“Nosaltres hem fet retrats de famí-
lia, i així anomenem la mostra”, expli-
ca Rovira. “No hem volgut saber un
munt de detalls d’aquestes persones,
no hem volgut preguntar d’on vénen
ni on van, ni com passen el dia: tot
això ens hauria condicionat els re-
trats”, considera. “Era una gran opor-
tunitat per a mostrar amb rigor i natu-

ralitat una imatge que, o bé no s’en-
senya, o es fa de manera molt desnatu-
ralitzada”.

Es tracta de deu peces de 1,80 per
1,20 metres, on els gitanos posen de
manera sincera —però estèticament
decidida pels fotògrafs— a la sala de
música de l’escola. No hi ha disfres-
ses que suavitzen l’impacte. No hi ha
tampoc excessos hiperrealistes. Si
s’intueix un tatuatge o una cicatriu,
l’objectiu no s’hi recrea. Si els ulls
semblen indis, no s’abusa d’això. No
es furga en els tòpics. No hi ha res
més que allò que es veu. Una oportu-
nitat única per a penetrar en un cer-
cle que pot semblar impenetrable.
“Ells fugen dels periodistes o dels
qui volen fer una mena d’investiga-
ció social”, indica Rovira, “però no-
saltres som retratistes, únicament
això, i és el que els va convéncer”.

“La major part de l’alumnat
d’aquesta escola és gitano, i ens ha
resultat sorprenent aquesta concen-
tració; el Cabanyal no ha estat un
dels barris gitanos tradicionals de
València, tot i que ja sabem que la
població ha augmentat durant els
darrers temps”, explica Ana Ponce,
que coneix la zona de lluny.
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Ídols, cultura
JOAN F. MIRA

Retrats de família
Una exposició fotogràfica mostra l’essència familiar dels controvertits

gitanos del barri valencià del Cabanyal

Una de les fotografies de la mostra d’Ivo Rovira i Ana Ponce.

“Ells fugen dels
periodistes o dels qui
volen fer una mena
d’investigació social”


