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per Tomàs Garces

En poc temps m’han arribat dos 
planys de poetes. Tots dos es decla-
ren víctimes de sensibles errades. Age- 
let i Garriga, de París estant, em par-
la del plaer d’escriure versos, «un 
plaer, però, mesclat amb angoixa, la 
qual perdura quan hom els veu tra-
vessant els dies. Prenen mal, sovint». 
I em conta com, en una recent anto-
logia de poetes lleidatans, uns quants 
versos seus queden desfigurats. I al-
gun molt greument. Veure «bancs» on 
ha de dir «brancs», «no hi vol» en 
lloc de «no hi val», «espigar» per «as-
pirar», desficia, naturalment, l’autor. I, 
encara més, constatar com sota el tí-
tol de «La riuada» hi ha el text del 
poema «Magnòlia». Efectivament, els 
versos prenen mal, pels corriols de la 
impremta.
El poeta Villangómez, des de la seva 
Illa, en una altra carta, a propòsit 
d’errades, m’explica com en una anto-
logia de fa alguns anys el seu sonet 
«Puig des Molins», que ja en l'edició 
original del llibre Sonets de Balansat 
havia sofert un accident («cosa» en 
lloc de «cova»), va veure «palps» trans-
formar-se en «pals». I com que aquest 
sonet figura en una antologia de poe-
sia catalana publicada a Flandes, Villan- 
gomez es demana, amb raó, com deu 
sonar en llengua neerlandesa el seu 
poema si el traductor no s’ha adonat 
a temps de les errades de l’original.
Traduir, per altra banda, és difícil, tots 
J10 sabem. Difícil i exposat. L’anecdo- 
tan dels errors de traducció no acaba- 
ria mai, i aquests errors són més greus, 
sovint, que les errades d’impremta. Qui 
11 raria, però, la primera pedra? Així i 
í, ' hi ha coses difícilment excusa- 
?,les' valguin a tall d’exemple aque- 

*es ™es sorprenents versions de poe- 
™es de J. v. Foix que espigolàrem

*lna voluminosa antologia editada a 
acrid no fa gaire. On Foix escriu

Selva s’han mudat;
10 flors de ¡ene calquen a l’era, etc.,

llraductor- prenent, hem de creure, 
nc>> per «fems», engega:

Selva infinidad
estiércoles dan a cada era. 

en comptes de

Diuen que ho duu el diari
i ho ha llegit el bus
ens cal admetre, en la versió d’un al-
tre poema.
Diz que lo trae el diario
que alguien leyó en el bus.
El traductor ha suprimit fàcilment el 
bus que es capbussa ran de les ro-
ques del Cap de Creus i amb la ma-
teixa facilitat ha implantat un servei 
d’autobusos al poblet de la Costa 
Brava.
Imagineu, doncs, quin efecte podria 
obtenir un traductor despreocupat 
operant damunt un text ple d’errades. 
D’altra banda, ja només amb unes 
quantes traduccions successives, vull 
dir traduccions de traduccions, on ani-
ria a parar qualsevol text? Vaig lle-
gir, fa una colla d’anys, que en un 
cercle de poetes hongaresos, poc abans 
del 56, un entreteniment consistia pre-
cisament en això: un poema d’excel-
lent qualitat era traduït primer a l’a-
lemany, i retraduit després a l’honga-
rès, i així successivament mitja dot-
zena de vegades. El poema acabava, 
sempre, si el director del joc s’ho pro-
posava, i amb l’ajut de no massa gros-
ses infidelitats, cantant les glòries d’un 
determinat detergent o d’una conegu-
da pasta per a sopa.
Errades, errades, trista servitud de la 
difusió d’una obra, ditada de cendra 
que ratlla la petita glòria dels au-
tors! Dic la petita glòria perquè la 
gran, la veritable, ja compta amb els 
seus equips d’especialistes que vetllen 
per la puresa del text. Feina inevita-
ble, d’ençà que les còpies existeixen. 
Penso en aquells monjos del mones-
tir de Ripoll que ja a la primeria del 
segle XI esmerçaven el seu esforç 
(vid. Josep Pijoan, Obra Catalana, Edi-
torial Selecta, pàg. 149) a «depurar els 
textos corromputs, fent lo que avui 
ne diríem edicions crítiques». Feliços 
monjos que treballaven amb una ma-
gra però essencial biblioteca de no-
més uns quants centenars de vo-
lums! Amb quina calma i seguretat 
devien anar desfent les errades! I em 
demano si les facilitats i la constant

multiplicació de la lletra impresa no 
les han fet més abundoses en els lli-
bres d'avui. És una llei del progrés 
l’aparició d’una sèrie de problemes in-
herents a cada pas endavant que hom 
fa. Així com la pol·lució de l’aire i de 
l’aigua ha acompanyat inevitablement 
el procés d’industrialització del món, 
així la difusió del llibre ha donat una 
superior densitat a les errades.
Hi ha, però, consolem-nos, errades 
màgiques. Vegem-ne una. L’any 1821, 
Shelley va escriure un breu poema, 
«Lament», inserit per primera vegada 
en el seu recull de Poemes pòstums 
(1824). Heus-ne ací l’original:
Oh, world! oh, life! oh, time!
On whose last steps I climb

Trembling at that where I had stood 
[before;

When will return the glory of your 
[prime?

No more — O, never more!
Out of the day and night 
A joy has taken flight;

Fresh spring, and summer, and winter 
[hoar,

Move my faint heart with grief, but 
[with delight

No more — O, never more!
(En tímida versió catalana diríem:
Oh, món! oh, temps! oh, vida! / pujo 
els vostres darrers / graons, tot es-
tremit del que deixava enrera. / Quan 
tornarà l’albada gloriosa? / Mai més, 
oh no, mai més! / De la nit i del 
dia / la joia ha pres volada; / oh ten-
dra primavera, estiu, nevat hivern! / 
El meu cor amb dolor feu batre. Amb 
alegria / mai més, oh no, mai més!)
El vers vuitè («Fresh spring, and sum-
mer, and winter hoar»), ens expliquen 
John Carter i John Sparrow en un 
llarg article erudit publicat fa uns me-
sos al suplement literari del «Times», 
ha estat objecte, a través dels anys, 
d’una llarga polèmica. A totes les edi-
cions de l’Obra Poètica de Shelley, el 
Lament s’ha publicat així. Llevat d’u-
na vegada, el 1870, quan W. M. Ros-
setti, en una edició dirigida per ell, 
va atrevir-se a suposar que aquell vui-
tè vers era curt, i que hi mancava la 
tardor per completar la ronda de les
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estacions. Però enfront d'aquesta afir-
mació, un altre poeta gloriós, Swin-
burne, en prendre la defensa del vui-
tè vers en la seva forma tradicional, 
va gosar escriure:
«Si hi ha un vers de Shelley, o un 
vers anglès, de més divina i sobirana 
dolcesa que cap altre, és el del La-
ment
’’Fresh spring, and summer, and winter 
hoar”.
La música d’aquest vers, presa en el 
seu context — el melodiós efecte de 
la seva exquisida irregularitat—, hau-
ria pensat que era capaç d’estremir 
les venes i portar les llàgrimes als 
ulls de qualsevol home que no tingui 
les orelles tancades a tota harmonia 
per una mena de tap més dens i in- 
commovible que el que defensava del 
cant de les sirenes la tripulació d’Ulis- 
ses».
En un cert moment, però, el 1911, un 
altre poeta, també estudiós de Shelley, 
A. E. Housman, convençut d'haver 
descobert una prova de la defectuosi- 
tat del famós vers vuitè, va escriure, 
sarcàstic:
«El vers de Shelley, el vers anglès, 
de més divina i sobirana dolcesa, re-
sulta que no és de Shelley, sinó d’un 
caixista. Les venes de Swinburne es 
van estremir, i els seus ulls es van 
omplir de llàgrimes, a causa d’una 
errada d’impremta».
Cal dir-ho tot: no es tracta ben bé 
d’una errada —ara que hem vist la

reproducció fotogràfica de l’esborrany 
manuscrit, amb les diverses solucions 
apuntades i després rebutjades per 
Shelley—, sinó de la publicació pre-
matura d'un text, car l’autor, entre les 
paraules «summer» i «winter» havia 
deixat un espai en blanc. I el famós 
vers vuitè del Lament era, doncs, tal 
com ha rodat pel món, un vers in-
complet.
Sí, hi ha errades màgiques. Errades 
que fan bonic. Errades que semblen 
obeir la inspiració d’un atzar benèfic. 
El meu estimat amic Ventura Gassol, 
que va tenir la benvolença de tra-
duir al francès el meu poemet «Pas-
sera sobre el mar», no va adonar-se, 
en treballar sobre la reproducció del 
text en una antologia, que s’hi havia 
esllavissat un error. «La pedra llisca 
lleugera» havia esdevingut «la pedra 
llissa lleugera». Només una coma, des-
prés de la paraula «pedra», i la imat-
ge era versemblant i fins bonica. Llis-
sa, Hissera, per què no? Doncs: «La 
pierre, alose légère»...
«Deixem-ho així. Resulta molt bé», em 
proposava Gassol — segurament per 
facècia. Jo vaig refusar. «No vull 
aprofitar-me, vaig dir-li, d’una errada.»
Imagineu, tanmateix, les que s’acumu-
len al llarg del temps, en una cançó 
popular, o en un joc d’infant. Res no 
corromp tant con la tradició oral. Ar-
nold Hauser, en la seva famosa His-
tòria social de l’art i de la literatura, 
quan parla dels rapsodes homèrics, 
diu que amb tota probabilitat es trac-
tava de gent que sabien escriure, car

«la recitació ininterrompuda sense 
text escrit hauria provocat amb h  
temps la descomposició total dels nJ 
mes». ue'
Em torna ara a la memòria aquella 
ronda que cantaven i dansaven les 
noietes al meu carrer, vora mar les 
tardes lentes i xafogoses de l’estiu 
«Olles, olles de vi blanc — totes són 
plenes de jang — de -fang i de ma-
duixa». «De fang i de maduixa.» Qujn 
vers tan bonic, quina estranya asso-
ciació! Per quins viaranys va arribar 
a produir-se? És una errada més? Pro-
bablement. I aquelles «olles de vi 
blanc», per què no serien «olles de 
Montblanc»? O «noies de Montblanc»'! 
Aleshores, «totes són fetes de fang» 
— la nostra simbòlica primera matè-
ria-— tindria potser més lògica. Però, 
«de fang i de maduixa»?, quin enigmaf 
i quina claror!
Tanmateix, no ens refiem de l’errada- 
troballa. El vers i la prosa no són 
palets de riera o arrels de canya que 
el mar transforma i llança a la platja, 
Com més teclegen les linotips, com 
més llibres ens inunden, i quan tot 
es fa tan de pressa, més caldria vi-
gilar les errades que —sobretot en 
poesia— poden desmuntar, només 
amb el canvi d’una lletra, l’esforç pa-
cient de l’autor. Caldria que els com-
piladors d’antologies, i els traductors, 
i els simples reproductors de textos, 
en copiar-los, els tractessin amb cu-
ra, si no amb una mica d’amor. La 
poesia és fràgil i delicada. De fang 
i de maduixa. •—- TOMÀS GARCÉS.
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