
a Rotterdam, "Poetry International'

Des de fa sis anys, durant la segona set-
mana de juny té lloc a Rotterdam un esde-
veniment que es pot qualificar sense exa-
geració d'excepcional: poetes de tot el 
món es donen cita en aquesta històrica 
ciutat holandesa per fer conèixer la seva 
poesia en el festival anomenat «Poetry 
International». Cal assenyalar, també, que 
dins el marc del festival cada any es ret 
homenatge a una literatura de difusió res-
tringida i que en aquesta ocasió li ha tocat 
el torn a la catalana, per la qual cosa han 
estat especialment invitats els poetes 
Agustí Bartra i Francesc Vallverdú.
«Poetry international» no és, però, un mer 
encontre de poetes. El seu propòsit és 
més ambiciós: es tracta de posar en con-
tacte directe els poetes d'arreu del món 
amb el públic neerlandès —entre cinc-cen- 
tes i dues-centes persones, segons els 
dies— que cada vespre assisteix a l’extra- 
ordinari espectacle d’escoltar les més di-
verses llengües amb una atenció i una 
receptivitat que trenquen, des del primer 
moment, la barrera de la incomprensió lin-
güística. És cert que el públic de Rotter-
dam està en bones condicions per seguir 
l’espectacle, no sols perquè com a ciuta-
dans d’un país petit són multilingües, sinó 
també pel fet que amb l'entrada els són 
subministrades les traduccions neerlande-
ses dels poemes, les quals, a més, són 
llegides abans o després de cada lectura.

A part els poetes catalans esmentats, en-
guany han intervingut en el festival de 
poesia l’andalús universal Rafael Alberti 
—que va conquistar la ràpida simpatia del 
públic amb els seus grans dots d'actor—, 
el francès Pierre Emmanuel, l'italià Anto- 
nio Porta, el japonès Taro Yamamoto, el 
nord-americà Robert Bly —amb una remar-
cable «actuació» amb instrument de cor-
da—, l’escocès Sorley MacLean, la grega 
Katerina Anghelaki Rooke, la russa Natalya 
Gorbanevskaya, el romanès Leonid Dimov, 
el finlandès Caj Westerberg, el turc Aras 
Oren, l’indi Nissim Ezequiel, l'anglès Tom 
Raworth, l’hebreu David Rokeah, l’alemany 
Peter Rühmkorf... Entre els poetes neer- 
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Agustí Bartra entrevistat per al programa en llengua castellana de Ràdio Nederland. 
L’entrevistadora és Roser Misiego, catalana resident a Amsterdam i una eficaç col·laboradora 
del Festival 1978.

landesos destaquem Rein Bloem, Frank 
Koeneghracht, Rutger Kopland, Gerrit Krol, 
Hanny Michaelis, Cees Nooteboom, el fla-
menc Hugo Claus i d’altres de més joves. 
La participació dels poetes catalans con-
sistí —a part la seva intervenció dins el 
programa normal— en la col·laboració en 
el «Vertaalprojekt» (projecte de traduc-
ció múltiple), enguany dedicat, com he 
dit, a la nostra literatura, simbòlicament 
representada en tres poemes de Bartra: 
El nàufrag, La cançó del gegant, l'àngel 
i la carreta i Et veig... En una memorable 
uessió, el dia 16 al vespre aquests poemes 
foren llegits per l’autor i tot seguit traduïts 
al neerlandès per Bert Schierbeek —que 
parla un pintoresc català de Formentera— 
i a les altres llengües a cura dels poetes 
assistents al festival. L’acte fou emocio-
nant pel corrent de simpatia i d’interessos 
comuns que s’establí tant entre els poetes 
com entre aquests i el públic.
A tall de fi de festa —cada vespre s’aca-
bava amb música popular dels més diver-
sos països—, l’homenatge a Catalunya va 
concloure amb una audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla la Principal de Coll- 
blanc, que foren ballades espontàniament 
no sols pels catalans assistents, sinó tam-
bé per nombrosos holandesos. I ja que 

m'he referit a la colònia catalana, és de 
justícia destacar l’extraordinària activitat 
desplegada per Roser Misiego, barcelonina 
resident a Amsterdam, que amb el seu 
dinamisme i la seva iniciativa ha estat una 
col·laboradora eficaç per a l'organització 
d'aquest festival, al costat de l'entusiasme 
dels amics neerlandesos Adriaan van der 
Staay, Thea i Bert Schierbeek, Martín Mooij 
i tants altres.
És difícil —i en sóc conscient— que en 
una apressada ressenya periodística el 
lector es pugui fer càrrec de la importàn-
cia real d’aquest festival únic en el seu 
gènere. Sempre hi ha el perill que només 
se'n copsin els aspectes més anecdòtics. 
A parer meu, «Poetry International» de 
Rotterdam és per damunt de tot un acte 
de solidaritat —i una expressió concreta 
d’aquesta solidaritat s’ha manifestat, per 
cert, en una carta col·lectiva a favor del 
poeta indonesi W. S. Rendra, empresonat 
al seu país per raons polítiques—, i el 
fet de practicar-se a través de la poesia 
el converteix en una de les manifestacions 
culturals més lliures i desinteressades en 
un món en què les manipulacions ideològi-
ques i polítiques són presents en tantes 
reunions internacionals.
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