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Andrés Pau
La reedición de un libro que re-
sulta difícil de encontrar incluso en
las librerías de viejo de la red es
siempre una buena noticia. La re-
edición de La noche quedó atrás es,
pues, un acontecimiento de primer
orden. Pero también confirma, la
palabra «reedición» lo dice todo,
una terrible sospecha: La noche
quedó atrás de 2008 —a pesar de
su traje de gala, sus tapas duras, el
buen papel y la sobrecubierta—
reproduce punto por punto, tilde
por tilde, la infumable traducción
de 1966, tan infumable que —y
sólo es un ejemplo entre cientos,
¡qué mala es!— mientras un nazi
tortura a un comunista en las clo-
acas del cuartel general de la Ges-
tapo, exclama: «¡Hijo de ramera!».
Sin comentarios. ¡Qué pena que a
los editores no les haya llegado
para contratar a un buen traductor!
Incluso podían haber solventado
el problema echando mano de
cualquier becario que fuese capaz

de lubricar los chirridos léxicos y
sintácticos del texto y así poder sa-
borearlo en la medida que real-
mente merece. En fin.

La noche quedó atrás es el testi-
monio que escribe Jan Valtin —
seudónimo de Richard Krebs— a
los 36 años en 1941, cuando consi-
gue llegar a los Estados Unidos
tras haber escapado de las garras
de la Gestapo y la GPU, las policí-
as políticas nazi y soviética res-
pectivamente; ahí es nada. Hijo de
marino, su infancia discurrió por
numerosas ciudades portuarias.
Pronto entró en la marina mer-
cante y también enseguida tomó
conciencia de clase y se afilió al sin-
dicato de los marineros y estiba-
dores. (Entonces, hacia los prime-
ros años veinte y casi avergüenza
decirlo, afiliarse a un sindicato era
una tarea arriesgada y peligrosa,
propia de tipos corajudos y lanza-
dos, que se sentían actores —pro-
tagonistas, secundarios o figuran-
tes de una gran escena de masas—

en la trágica mojiganga de la revo-
lución mundial). Además, el hecho
de ser políglota, generoso y soli-
dario, así como sus profundísimas
convicciones políticas permitieron
a Krebs ocupar puestos de primer
orden en la organización de huel-
gas, algaradas e insurrecciones en
muchos puertos de Europa, Amé-
rica y Asia. Eso sí,  siempre —
¡ay!— bajo la tutela y el mandato
de la III Internacional Comunista,
la Komitern, en su momento la úni-
ca Iglesia de los revolucionarios de
todo el mundo.

Los rastreadores de personajes
secundarios de la historia, aque-
llos tipos que se batieron el cobre
como colosos en las décadas se-
gunda y tercera del siglo pasado,
han tenido y tienen en este libro
una mina inagotable. Son docenas
y docenas: aparecen, pronuncian
unas palabras o ni siquiera eso,
conspiran, luchan en las calles, son
detenidos y detienen, son tortura-
dos y ejecutados y torturan y eje-

cutan, son engañados y engañan…
Tipos cuyos apellidos o alias aca-
ban en «–mann» o en «–ovski» o en
«–sson» y tienen tantos sobrenom-
bres como dedos en las manos y
una fe ciega —¿hay alguna fe que
no lo sea, que se quede sólo en
miope o hipermétrope?— en la
transformación de la sociedad. Ti-
pos que no suelen aparecer en los

manuales —Danilo Kis rescató a
uno de ellos, Badura, en su Enci-
clopedia de los muertos— pero que
sin su descomunal arrojo —y ce-
guera— el siglo XX habría sido
otro cantar. Se les llamó activistas,
terroristas, espías, agitadores…
Se les enterró en los vertederos de
la historia y pocos fueron los que
dieron nombre a una calle. Eran
capaces de idear —o sólo llevar a
la práctica— maquinaciones inve-
rosímiles y maléficas que, en oca-
siones, triunfaban. Esos tipos au-
daces y fanáticos, cuya generosi-
dad conmueve, sin medias suelas
en su carácter, decíamos, confor-
man gran parte de las entrañas del
siglo XX, unas entrañas en ocasio-
nes luminosas, casi siempre malo-
lientes y nauseabundas, pero en-
trañas al fin y al cabo. Y sin entra-
ñas, que sepamos, no hay vida; mu-
cho menos vida inteligente.

La noche quedó atrás permite
múltiples lecturas, y cualquiera de
ellas satisfará a los lectores más he-
terogéneos. Podemos abordarla
como un libro de memorias plaga-
do de suculentas experiencias via-
jeras, amorosas y sindicales. Tam-
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Eduard Ramírez
Josep Porcar (Castelló de la Pla-
na, 1973) és un menestral de les
paraules, de temes actuals i llen-
guatge consistent. Ha decidit
oferir al blog que manté
(www.porcar.net) Els estius, el
seu nou poemari que ara també
edita Brosquil. Feia deu anys
que Porcar no publicava cap lli-
bre de poemes, després de guan-
yar els premis Miguel Hernán-
dez, Senyoriu d’Ausiàs March i
Octubre. Apareix, a més, a l’an-
tologia blocaire La catosfera lite-
rària (Cossetània). Els estius pre-
senta versos d’expressió pode-
rosa, reposats i compromesos
amb la vivència: bona poesia ac-
cessible a la xarxa.
-Després d’un seguit de premis
importants, per què tants anys
sense publicar?
-No tinc pressa. No m’acaça nin-
gú ni m’agrada la sensació que
ja patisc cada dia quan, a la im-
premta on treballe, he d’acom-
plir els terminis exigits. Els úl-
tims dos anys, la impossibilitat
de publicar el poemari m’abocà
a una certa desesperació. Sin-
cerament. Però també a la re-
bel·lió. Això del «si no guanyes,
no publiques» és una cosa que
s’ha d’acabar. I les noves tecno-

logies, si compten amb les ga-
nes del poeta, ho permeten. Els
premis són molt bonics i afavo-
reixen la promoció dels volums,
però han fet caure el poeta en
una certa comoditat.
-Publicar a internet permet in-
cloure estímuls audiovisuals.
S’eixampla així la capacitat evo-
cativa del poema?
-Són estímuls opcionals. Els re-
ferents, històrics o conceptuals,
són importantíssims en la poe-
sia. No tant, potser, per a ser en-
tesa com per a ser sentida. És
com la música, en això. Si el po-
ema ofereix un accès immediat
a fonts d’informació que con-
textualitzen els versos (siguen
altres versos, llibres, imatges,
músiques, vídeos...), ajuda a so-
breviure el text. Això no signifi-
ca que la poesia haja de ser ex-
plicada, explicitada, però sí que
permet que les seues intencions
siguen més ben al·ludides, insi-
nuades, suggerides. El fet de lle-
gir i escriure és tan important
com convidar a llegir i escriure.
-També facilita l’accés als lectors
i en permet major difusió?
-Tècnicament, multiplica la difu-
sió a un cost molt baix. Ara bé,

l’obertura al públic no és una
qüestió només tècnica, sinó tam-
bé espiritual. Per a mi, un poeta
clar és aquell que fa tot el possi-
ble per la construcció d’un llen-
guatge i una veu que el lector pu-

gue sentir com a còmplice, con-
fident, pròpia. L’hipertext, en la
poesia, té la mateixa finalitat. Si
permet una major difusió, de-
pendrà, com en els llibres im-
presos, dels ànims del poeta.
-Per què ha publicat «Els estius» a
banda del circuit editorial habitual?
-En les nostres circumstàncies,
parlem d’una qüestió de mino-
ries. En primer lloc, perquè és
poesia, el més marginal i també
el més marginat dels gèneres li-
teraris. Segon, perquè està es-
crita en català, és a dir, una llen-
gua minoritzada i minoritària. I
tercer, hem de sumar l’escàs di-
namisme de les nostres edito-
rials. L’única eixida que ha tin-
gut el poeta valencià per a pu-
blicar ha estat guanyar algun
premi, i a causa dels precaris ca-
nals de distribució, no li ha ga-
rantit l’accés a un públic nom-
brós i divers. Internet i els nous
formats digitals revolucionen
aquesta situació. La relació en-
tre escriptor i lector és ara di-
recta, i el lector pot interpel·lar
l’autor sobre la seua obra. És
una gran oportunitat, els temps
estan canviant.
-Com explica l’experiència del
Bloc de Lletres (www.blocsdelle-
tres.com)?
-Sempre m’han apassionat les
revolucionàries possibilitats
que les tecnologies obrin en el
món de la comunicació i l’edició
de textos. Això ha fet possible el
naixement del Blocs de Lletres,

reconegut com el primer Hiper-
bloc Català de Literatura, inter-
nacionalment pioner en la seua
especialitat. Blocs de Lletres
sindica (recull) escrits de dife-
rents blocs relacionats amb el
món de la literatura, preferent-
ment la catalana, gràcies a un
sistema automàtic de lectura
RSS que periòdicament actua-
litza les fonts textuals (feeds)
existents. La idea és compartir
i facilitar un accés global, ràpid,
fàcil i flexible a moltes i diverses
fonts d’informació amb referèn-
cies literàries.
-I el públic? Com valora la seua
resposta?
-Una resposta boníssima, la del
públic. L’han descarregat i he
rebut correus de persones que
mai no hauria conegut de no ha-
ver publicat aquest poemari.
Després de dos mesos, el moni-
tor de comptabilitat de descà-
rregues marcava 1.263. Una xi-
fra superior al número d’exem-
plars de poesia que arriba a pu-
blicar, per premi guanyat, qual-
sevol editorial al nostre país. Xi-
fres, sí, però estic emocionat.
Amb els lectors he comentat els
poemes i els hem discutit.
-Espera que aquesta experiència
provoque canvis en el nostre en-
torn poètic?
-En sóc escèptic, no sóc dels qui
espera. Jo em llance a fer coses
en les que crec, cas del meu úl-
tim llibre. Tampoc he tingut vo-
luntat d’esdevenir redemptor de
cap mena de malaltia gremial.
Ho he fet perquè volia arribar a
un públic lector que existeix
però que m’era negat. Després,
altres escriptors s’hi han aven-
turat vir tualment, gràcies en
bona part a eines com l’ISSU. Si
aquesta iniciativa ha servit, d’u-
na manera o altra, magnífic.

«Internet està revolucionant
la situació de la poesia»
■ Josep Porcar ha publicat «Els estius», el seu nou
poemari, a Internet i en dos mesos ja l’han descar -
regat més de 1.200 internautes. Ara el llibre apareix
també en paper, publicat per Brosquil, però l’autor
reinvindica les possibilitats d’edició de la xarxa.
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«Els premis són molt
bonics i afavoreixen
la promoció, però
han fet caure el
poeta en una certa
comoditat»

Jan Valtin
La noche quedó atrás
Traducción de Julio Bernal
Seix Barral, Barcelona, 2008


