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cal fer front a la incipient globalització.

L’assaig, per tant, queda parti-
cularitzat, segons l’autor, per la seva
llibertat; llibertat de tria, llibertat de
procediment. I potser és certament
així, en societats “democràtiques”.
Però, tot i això, deixem sempre un
espai per al dubte. Caldria, tal
vegada, aprofundir en el vast
concepte de ll ibertat per fer
afirmacions tan rotundes. Actualment
el capitalisme juga a fer-nos creure
que realment gaudim d’aquesta
llibertat. L’assaig potser també s’ho
ha cregut (qui sap). La veritat és que,
apaivagada la prohibició explícita, la
llei penada, restam immersos en una
societat que beu d’aquest “fer creure
que...”, una societat que juga a
escriure i dir el que vol. I dic juga
perquè l’assaig, com qualsevol
producció artística, es veu supeditat
als patrons que hem esmentat, a les
regles d’un joc pensat per les grans
empreses editorials del país, el joc
que subjuga la creació artística a les
constants que condicionen la llei de
l’oferta i la demanda, el
“merchandising”. De fet, això ens ha
conduït a una situació que ja critica
Adorno en aquest llibre: la concepció
del text com quelcom que ens ha de
distreure, d’esbargir, i que, en
conseqüència, no ha de comportar
cap tipus de dificultat. Tot això ens
mena, com bé diu l ’autor, a un
ajornament del pensar [que] no fa més
que impedir-lo. (p. 40)

Així, Adorno concebrà l’assaig com a
heretgia, com a crítica de la ideologia
i, en certa manera, podríem afegir,
que com a reescriptura d’allò
tradicionalment establert en tant que
ens és presentat com a gènere
utòpic que pot portar-nos pels camins
oposats al deductivisme i al
cientifisme, que fins fa ben poc han
presidit el món de la cultura, per
donar pas a la llibertat i poder defugir
la recerca d’allò pur i originari, pel
simple fet que l’assaig no apunta a
una construcció tancada, deductiva
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El nom de Puixkin, segurament, li
sona a tothom que tingui el mal
costum de llegir poesia, però sospito
que pocs lectors catalans han tingut
l’oportunitat d’adonar-se de la
grandesa d’aquest poeta rus i
d’admirar sincerament les seves
obres. La culpa és, sense cap mena
de dubte, de l’escassíssima quantitat
de bones traduccions de poesia al
català, i del paper francament
miserable que juguen en el comerç
editorial d’avui dia. I és una pena que
el geni més poderós de la literatura
russa passi pràcticament desaper-
cebut en aquest país perquè els pocs
traductors que hi ha no li facin cas o
no siguin capaços de transmetre
l’encant únic de la seva creació.

Tanmateix, sempre hi ha algú que va
a contra-corrent i a pesar del poc
prestigi de la traducció poètica
catalana s’atreveix a proporcionar-li
un moment de glòria. En el nostre

o inductiva (p. 29). I és precisament
el fet que l’assaig convidi a la reflexió
constant i sempre oberta el que ha
provocat durant segles la por de
molts dels seus detractors, que han
vist en aquest gènere, així com en
molts dels altres, la possibilitat del
tombar del seu poder.

Conscients, doncs, del poder dels
mots de la mateixa manera que ho
era Adorno, i situats en un espai i un
temps concrets que ara són els
nostres, tal vegada sigui ara, com
sembla que també plauria a l’autor
del text introductori d’aquesta edició,
definitivament, l’hora de l’assaig.

MARIA MUNTANER GONZÁLEZ
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cas aquest algú és Helena Vidal, que
ha fet una versió, precisament, d’un
poema de Puixkin, un poema llarg
(ocupa prop de 20 pàgines) i
pràcticament desconegut fora de
Rússia, que porta el títol d’”El genet
de bronze”. És una obra esplèndida,
una de les més ambicioses i
reeixides de l’autor, perfecta pel que
fa a la forma i tràgica pel contingut.
S’hi parla de la gran inundació soferta
per Sant Petersburg, la ciutat natal
de poeta, l’any 1824, i d’un jove,
Eugeni, que perd el seny en veure
que la calamitat ha destruït la casa
de la seva enamorada. El poema
arriba, com deia Pla, al seu punt
solar, quan al protagonista, pobre,
boig i sense casa, li comença a
semblar que el persegueix l’estàtua
de bronze de Pere el Gran —que
realment existeix a Sant Petersburg i
és una mena de símbol de la ciutat—
i Eugeni en fuig corrents. A l’epíleg
es diu, breument i amb una gran
senzillesa, que el protagonista va
morir solitari i se’l va enterrar per
caritat.

En el poema original, s’hi manifesten
tots els trets més tipics de l’obra de
Puixkin, que el converteixen en la
summa eminència de les lletres
russes, i alhora el fan tan difícil de
traduir: la claredat cristal·lina del seu
estil, l’elegància i l’expressivitat
ingràvida de les seves imatges, un
ritme dinàmic i intens i una
extraordinària vivesa i musicalitat
dels seus versos. Helena Vidal, en
la seva traducció, ha sabut conservar
totes aquestes característiques i
projectar-les sobre la tradició poètica
catalana. Citem-ne un fragment:

Ciutat, creada pel tsar Pere, mon cor t’estima;
M’estimo el teu paisatge, sever i equilibrat,
El poderós corrent del Neva
Clos entre marges de granit,
Les teves reixes d’arabescos,
L’aire somiós i l’ombra transparent
D’aquelles nits de claror, sense lluna,
En què jo a casa, al meu racó,
Puc escriure i llegir sense candela,
I claregen els amples espais adormits
Dels carrers solitaris, i es retalla

L’agulla de l’Almirallat,
I l’un crepuscle estalona l’altre,
Deixant per a la nit tot just mitja hora,
Sense permetre que l’ombra nocturna
Venci el reflex daurat del firmament.

La descripció viva i pintoresca de
Sant Petersburg —un dels passatges
més famosos de la poesia russa—
tant en l’original com en la traducció
dóna la mateixa sensació d’una cosa
imposant i grandiosa, i les paraules
que tria la traductora són totalment
congenials al llenguatge emprat per
l’autor. Els passatges que parlen
dels estralls produïts per la inundació
són d’una naturalitat colpidora, i els
detalls minuciosament recollits per
Puixkin no fan sinó subratllar encara
més el dramatisme de la situació.

Bruscament
l’aigua envaeix els soterranis, els canals
llancen les ones contra els enreixats,
i, com un déu Tritó, Petròpolis
queda enfonsada amb l’aigua a la cintura. (...)
I hom veu passar surant entre les aigües
parades de mercat, teulades,
desferres de cabanes, troncs,
tot l’arsenal dels botiguers,
les pobres possessions de la misèria,
ponts ensorrats per la tempesta,
taüts del cementiri devastat!

La versió d’Helena Vidal, tot i que
difereix de l’original en el ritme, i a
diferència del poema puixkinià, no té
rima, és sempre fidel a les paraules
exactes del poeta i, cosa més
important i més difícil encara, a
l’entonació general i l’esperit de la
seva obra. El Puixkin d’Helena Vidal
és igual de lluminós, transparent,
puixant i expressiu que el Puixkin
original, és a dir, el Puixkin percebut
per la majoria de lectors russos. Ho
confirma, per exemple, el passatge
del poema que fa referència al
protagonista llastimós i alienat a
conseqüència de la calamitat que ha
hagut de sobreviure.

Però el meu pobre, pobre Eugeni...
Ai las, que el seu esperit trastornat
No resistí el sotrac espantós d’aquells dies.
El bramular rebel dels vents i del riu Neva
Li retrunyia a les orelles. Taciturn,

Perdut en pensaments horribles,
Vagarejava, mut, sense objectiu.
El turmentava alguna idea, com un somni.(...)
Passava el dia errant d’aquí d’allà,
Dormia al moll; s’alimentava
De qualsevol bocí de pa
Que algú li donés per almoina.
La roba que duia s’anava envellint,
Es gastava i es desfeia a parracs.
Els nens, cruels, sovint el perseguien
A cops de roc. I més d’una vegada
Rebia fuetades dels cotxers,
Perquè no distingia plaça ni carrer,
Tant li feia per on travessava.
L’eixordava el soroll d’una ànsia interna.
I així, ni home ni animal,
Ni carn, ni peix, ni ésser d’aquest món
Ni esperit difunt, anava arrossegant
La seva vida miserable...

Val la pena esmentar, també, un
element d’aquest poema, molt poc
freqüent en la literatura russa del
segle XIX: un toc de misticisme. Les
al·lucinacions sinistres d’Eugeni
—la imatge del monument a Pere el
Gran que de cop i volta resulta animat
i el persegueix— tenen un matís
transcendent i una gran força
suggestiva.

Li havia semblat entreveure
Com el rostre terrible del monarca,
Encès, de cop i volta, d’ira,
Es girava cap a ell a poc a poc...
I ara corria per la plaça buida,
Sentint al seu darrere,
Com un retruny de trons,
El cavalcar feixuc i ressonant
Damunt l’empedrat sotragat.
Il·luminat per una lluna pàl·lida,
El braç alçat, l’encalçava el Genet
Damunt del seu corser de casc retronadors;
I tota aquella nit, el pobre orat,
Anés per on anés, el perseguia
Pertot arreu amb cavalcar feixuc
L’estàtua del Genet de Bronze.

La traducció, editada per les
Publicacions i Promocions Univer-
sitàries de la Universitat de
Barcelona, inclou notes i comentaris
força recomanables i instructius per
a aquells que vulguin saber més de
Puixkin, de la seva obra i d’”El genet
de bronze”.

Tot plegat, això vol dir que, malgrat
tot, encara existeixen persones que
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Llegeixo l’antologia poètica
IMPARABLES, contra la qual no tinc
res i sí molt a favor, ultra la simpatia
personal i poètica amb uns quants
dels antologats; de manera que no
entro en l’antologia pròpiament dita i
em quedo amb el Pròleg. Per no fer
cas dels exabruptes que es
prodiguen en aquest curtíssim text
carregat de vidriol i prepotència, (tan
carregat que quasi es podria prendre
com una animalada semi-ridícula
d’una colla d’alumnes brillants i
entremaliats), em centraré en la
desafortunada frase final, d’estètica
“gore” i feixista, que no convé deixar
passar: “Som els qui obrim les portes
del mil·lenni: brindem davant el
ventre obert de l’enemic”. Saben la
connotació nazi del mot “mil·lenni”?
De quines portes són vostès
porters? Està inclosa, en la seva
feina d’uixer, un protocol o un llistat
de qui hi entra i qui en surt (del
mil·lenni)? Qui necessita que vostès
obrin o tanquin res? De quin enemic
parlen? Qui té enemics de categoria
esbudellable en poesia? Qui serà
l’esbudellador i qui l’esbudellat?

Senyors i senyores: massa copes
han brindat al llarg de la història
sobre ventres oberts (miren de tant

Un mil·leni de què?

en tant el diari?), com perquè ara,
vostès, orientats per vés a saber
quina mala bava, gosin fer un brindis
que posa la pell de gallina. Si
aquesta frase només volia fer gràcia,
igualment no deixa de ser
desdenyable. Dóna la impressió que
la gasòfia televisiva ha penetrat el
món de l’alta cultura, amb la
connivència d’uns quants
intel·lectuals que fan servir la mateixa
estratègia dels dirigents televisius:
audiència al preu que sigui, ni que el
preu sigui la perversió del gust. O és
encara quelcom més terrorífic?

Si el futur de la poesia catalana ha
d’estar governat per unes ments amb
evident mania persecutòria —que els
fa inventar enemics on, amb molta
sort, només hi ha lectors i en el pitjor
dels casos hi ha la indiferència no-
lectora— val més que els i les poetes
de bona jèia es retirin al quarter
d’hivern dels inservibles (un
suggeriment per una nova antologia:
INSERVIBLES), o enfilin l’exili, o
desertin de tanta faramalla.

No cal desitjar als “imparables” que
topin amb cap esbudellador pel llarg
camí de la vida, ni que ningú brindi
davant el seu ventre obert i sí, en
canvi, que gaudeixin de molta salut i
prosperitat. A fi de comptes, la platja
de la poesia és gran i hi cap tothom,
àdhuc algun eixelebrat-ada,
probablement insignificant, que vol
prendre el sol, o remullar-se, o mirar
l’horitzó tot reflexionant sobre la
humana condició i les seves
collonades.

JOSEFA CONTIJOCH

(Article publicat a l’AVUI, dijous 28
d’octubre del 2004, pàg. VI Cultura)

volen i poden enriquir la literatura
catalana amb unes magnífiques
versions de la poesia estrangera, i
més concretament, la de Puixkin,
com hem dit al començament,
pràcticament ignorada en aquest
país. D’aquesta manera, als lectors
catalans se’ls presenta una ocasió
única de llegir, comprendre i
enamorar-se d’una gran obra del
poeta rus, gràcies a la traducció
digna i acurada d’Helena Vidal.
Aprofiteu, senyores i senyors.

XÈNIA DYAKONOVA


