
"make it new"
sobre la traducció i la modernitat

per J. M. Sala-Valldaura

Poetes i crítics actuals tornen, és clar, a 
conceptes difusos i vells: modernitat, no
vetat, originalitat..., valors estètico-histò- 
rics d'ençà del Modernisme (i del Nou
centisme, I de l'Avantguardisme). Fer-hi 
camí, ara, és d’allò més difícil perquè el 
terreny és ple de bassals, i en tot aquest 
xip-xap cada gota de pluja fa el seu fang; 
miraré, però, d’apassar el camp, tot tenint- 
hi com a nord i com a sortida, com a co
rol·lari i complement, la «mesura» de la 
traducció. És a dir, Make it new, a tall de 
síntesi d’una necessitat —la modernitat i 
la modernització de la nostra poesia— 
i de camí per a aconseguir-ho —la traduc
ció. I encara Make it new, en qualitat de 
petit homenatge, per mitjà de la citació, 
al creador-poeta-traductor, tot d'una peça, 
Ezra Pound, que va descobrir l’entrelligam 
dels dos temes: «Potser, una gran època 
literària és una gran època de traduccions, 
o en ve després.»
Qui sap si cal dir-ho o recordar-ho, ara 
que fruïm de ï’Ulisses i que fins i tot el 
govern català comença, precisament, la 
seva política de subvencions editorials 
amb l'ajuda de la traducció. Tanmateix, 
unes poques flors no ens faran estiu i en
cara menys si no les reguem. L’aigua, 
doncs, de la renovació és imprescindible, 
i benvinguda sigui també la que anem a 
cercar fora. Perquè és massa fàcil d'afir
mar, com alguns, la confusió de «moder
nitat» i «obra ben feta», i perquè si el 
poeta és, entre d’altres coses, «un inven
tor-explorador d'accents i entonacions: un 
musiquer de les llibertats» i hem d'acon
seguir, per tant, «un text propi fugint a 
l'escapada de la pol·lució doxal de l'este- 
reotip, frit i refrit (momiones de sentit), 
de la Nacional de l'Ainacohenisme»,1 no 
podem pas continuar pouant del mateix 
pou ni tampoc donant voltes a la mateixa 
sínia.
Aixoplugar-se a casa sempre ha estat pe
nat en el poble dels poetes, que necessi
ten sobretot (sobre tot) ser regats tant 
per l’aigua corrent com per l’aigua fresca. 

1. Citacions, totes dues, de Biel Mesquida, «Fo
tocòpia d’una lletra d’endreça d’eixos fulls a Pep- 
Maur Serracarriógaraurigosanchosancho», a Notes 
de temps i viceversa, Manacor, Casa de Cultura - 
Caixa d’Estalvis, 1981; pàgs. 107 i 109 respecti
vament.

I com a rea d'anacronisme i d'esclerosi, 
apostrofa l’assedegat Josep Albertí la poe
sia jove poc autocrítica, i el seu judici 
perfila els trets i,/de la rodella: «Calien 
moltes altres accions que no s’han dut a 
terme. I així la poesia jove s’ha vist encor- 
setada (sic) en moltes ocasions dins uns 
cànons expressius que han determinat un 
tipus d'escriptura més aviat univalent en 
comptes de la necessària polivalència tex
tual, només possible, recordem-ho, a tra
vés d’uns mitjans i maneres significants 
molt més amples. És un fet, per exemple, 
que un poema fònic o visual, que moltes 
experiències sígniques no tenen cabuda 
dins l'opció a una englantina d’uns jocs 
florals.»2 Aquests blasmes dels perifèrics 
Biel Mesquida i Pep Albertí testimonien, 
si més no, la conveniència de la pluja, tot 
i que la radicalitat del llenguatge no ga
ranteix ben bé la modernitat, ni l’obtenció 
de premis, la fossilització o l'encarcara- 
ment.

Tampoc no em sembla just creure que les 
«noves propostes» pertanyen exclusiva
ment als poetes nascuts entre el 1940 i 
el 1945, a Narcís Comadira, Francesc Par- 
cerisas o Pere Gimferrer, a més de Marta 
Pessarrodona i Salvador Oliva, segons que 
indica Dolors Oller: «En realitat, són ells 
els qui, amb les respectives evolucions 
poètiques —i aquí es pot parlar d’evolu- 
ció, perquè ja són poetes amb una obra 
considerable—, assenyalen i realitzen el 
camí de la novetat», mentre que els poe
tes més joves tenen una experiència poè
tica «més mimètica, no tan evolucionada 
culturalment, menys personal, i, per tant, 
menys nova».

La novetat, en l’opinió d’Oller i en el cas 
de Pere Gimferrer, provindria d’haver in
troduït a la nostra poesia «recursos poè
tics representatius de les avantguardes 
postsimbolistes filtrades a través de la 
cultura francesa i castellana bàsicament. 
Aquesta experiència, que els escriptors 

2. Josep Albertí: Parlar és respondre, a «Reduc
cions», núm. 13, Vic (març de 1981), pàg. 63. Hi 
afegeixo, en la mateixa direcció, un altre comen
tari de Biel Mesquida: el poeta «no floraleja, no 
concurseja, no ainacoheneja, ni vol acontentar 
les tietes del Serrat i els avantguardistes. El poe
ta sap que cada poema és un màxim d’electricitat 
sensitiva de lo verbal» (op. cit., pàg. 113).

catalans han defugit com el dimoni la 
creu (per raons segurament extraliterà- 
ries i llevat de glorioses excepcions, com 
Carner, Riba o Espriu), s’ha sumat a la 
seva pròpia tradició i ha donat nous mati
sos a l'expressió poètica catalana». Déu 
n’hi do, les excepcions: Carner, Riba, Es
priu... i llur mfluència, amb tot i que l'ori- 
ginalitat de Pere Gimferrer és evident, 
penso, en el ritme verbal, en l'arquitectu- 
ra circular dels seus dos millors llibres, 
en la reflexió sobre la creació poètica, en 
la (barroca) defensa de l'instant catàrtic 
i extàtic, etcètera.

La novetat, en l’opinió d’Oller i en el cas 
de Narcís Comadira, provindria de reini
ciar «una tendència (...) amb moltes pos
sibilitats d’arribar a ser la gran reivindi
cada dintre de poc»: el realisme líric 
romàntic. Col·locant com a romàntics Fer- 
rater i Cernuda, Hólderlin i Leopardi, Keats 
i Lowell.3 * * * També, Déu n’hi do!
A partir de tot aquest reguitzell d’afirma- 
cions, allò que aquí m'interessa de remar
car és el neguit i la dificultat d’establir on 
trobem la modernitat o la novetat. La tria 
de les citacions reflecteix les dues postu
res teòriques extremes: Biel Mesquida i 
Josep Albertí, per la riba menys transita
da del riu, cerquen una sortida mitjançant 
la radicalitat del llenguatge i, doncs, dels 
temes i els motius; Dolors Oller, per l'al
tre cantó, la busca en la continuïtat, la 
«mescla» i la reiniciació de les diferents 
tradicions de la poesia (universal). Abans 
he començat d’esbossar una crítica més 
particular de cada posició, i per bé que 
associaria més aviat els conceptes de 
«nou» i «modern» amb la indagació, amb 
la percaça de la sorpresa (amb la radicali
tat més que no pas amb les arrels en allò 
ben fet, si hom em perdona el joc etimo
lògic), des de totes dues perspectives es 
fa avinent la conveniència de les traduc
cions: com a pluja que neteja, i com a 
aigua d’afluent que augmenta el cabal d’i
dees i mots. Tot deixant, així, les aigües 
tèrboles de la polèmica, podem defensar 
de totes bandes i de manera general el 

3. Veg. Dolors Oller. Discurs sobre el mètode, a
«Els marges», núm. 20, Barcelona (setembre de
1980), pàgs. 35-48. He tret les citacions de les
pàgs. 42-44.
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trasbals i el trasbalsament de poetes es
trangers: cal confrontar la nova poesia 
amb la moderna escriptura en d'altres 
llengües; cal acréixer la nostra coneixen
ça d’altres tradicions.

Els últims mesos han aparegut alguns lli
bres que poden, més o menys, il·lustrar-ho. 
Encara que ¡'equilibri entre el gust d'una 
època i la seva poesia es trenqués —a 
altres països i pel que toca a la traduc
ció— a favor del plat de la balança més 
acadèmic i museístic, en el cas català la 
fretura d'edicions dels clàssics moderns 
inverteix, normativament o per torna, la 
relació: qualsevol autor traduït representa 
gairebé sempre tant una innovació de mo
tius i temes, com una ampliació del llen
guatge poètic. Baldament sigui, com pas
sa amb Les noces del cel i de l'infern de 
William Blake, una nova versió havent-n'hi 
una altra; fem un tast dels resultats lè
xics, sintàctics, rítmics... d’ambdues tra
duccions —la d’Agustí Esclasans (A) 4 i 
la de Segimon Serrallonga (B) 5—, i ho 
palesarem de totes totes:

A
«Rintrah bramula i espolsa els seus focs

[en l'aire espès; 
núvols amenaçadors planen damunt

[l’abisme.

4. Saadi: El jardí de les roses - William Blake: 
Les noces del cel i de l’infern. «Quaderns litera
ris», núm. 41, pàgs. 71-84.
5. William Blake: Les noces del cel i de l’infern, 
«Llibres del Mall», núm. 42, Sant Boi de Llobre
gat, Ed. del Mall, 1981; esp. pàgs. 39-71.

Col·lecció "Còmics" 27, 88 pàgs.
Les darreres aventures.de la colla d’en 

Charlie Brown: Snoopy, Lucy, Linus, Roy, 
Schroeder i tots els altres

Edicions 62 De venda a totes
Provença,278-Tel. 2160062-Barcelona-8 les llibreries y

Tot emmelangit i per un corriol perillós 
l’home just feia ruta
per la vall de la mort enllà.
On creixen els arços hom ha plantat les 

[roses 
i damunt l’àrida landa 
zumzegen les abelles.»

B
«Rintrah rugeix i esbat els focs per l'aire 

[dens;
sobre el pregon s’esbalcen núvols

[flamejants.
Un cop amansit, i per un perillós

[carrerany, 
l’home just la caminada emprenia 
vall enllà de la mort.
Es fan roses on creixen espines.
I per la bruguera seca 
brunzen les abelles de mel.»

El mateix enriquiment de les diverses va
rietats possibles ja representa una aporta
ció lingüística cabdal. Suposo que així ma
teix ho podríem constatar amb algunes 
poques versions de Hòlderlin, fetes per 
Carles Riba, i la recent edició dels Him
nes. 6 La d’uns quants poemes del nord- 
americà Archibald MacLeish, nat el 1892, 
completa el capítol d'autors de països 
més o menys propers idiomàticament, mal
grat que en aquest cas no ens donen 
l’oportunitat d’aprendre anglès o de l'aca-

6. Friedrich Hòlderlin: Himnes (introd, i trad, 
de Manuel Carbonell). Barcelona, Ed. dels Qua
derns Crema, 1981. (I Carles Riba: Versions de 
Hòlderlin, «Els llibres de l’Escorpí. Poesia», nú
mero 6. Barcelona, Ed. 62, 1971.)
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rament de textos, car hi manca l’original.7 

Si el coneixement en català d’autors d’ex- 
pressió anglesa o alemanya ofereix els 
interessos esmentats, el trasllat de poe
tes russos o grecs —lorgos Seferis, no 
fa gaire— aporta, a més, la novetat de 
llur quasi total estranyesa idiomàtica: Gui
llem Nadal, poliglot i diplomàtic, morí 
gran però malaguanyat el 1976; ara, l’edi- 
torial Moll espolsa la seva antologia de 
tretze poetes russos, des de Puixkin fins 
a levtuixenko.8 9 Un dels poetes més re
presentats, Maiakovski, serà l’escriptor de 
més fortuna dins l’àmbit de la traducció 
poètica, quan Manuel de Seabra i Joaquim 
Horta enllesteixin llur tasca de traduir-lo 
sencer; ’ l’obra del georgià és necessària 
arreu, ja que pertot cal «saber estimar, 
indignar-se, defensar o atacar», en parau
les d’Elsa Triolet bo i parlant-ne, i perquè 
va atènyer una difícil síntesi de capacitat 
crítica i popularitat, d’innovació i solidesa. 

Tanmateix, pròxims o estranys, paral·lels 
o exòtics, els aplega llur condició de clàs
sics moderns, de precursors o figures dels 
més diversos corrents contemporanis. 
Manquen, molt més que en la novel·la i el 
teatre, versions de textos ben nous, a 
causa del centrípet públic de la poesia ca
talana i, al capdavall, doncs, per raons 
econòmiques. L’esplet de traductors, des 
de Marià Manent fins a Àlex Susanna, po
dria permetre una altra cosa. De tot ple
gat, l'única excepció recent és Blanc im
memorial, a l’empara de les edicions, pe
riòdiques i si fa no fa intertextuals, d’«Èc- 
zema», les quals suposen una solitària 
temptativa de modernitzar ei suport, mal
grat el nombre de revistes actuals; ara, 
amb aquesta traducció, per Joaquim Sala- 
Sanahuja, de vuit (joves) poetes france
sos, els seus responsables, Vicenç Altaió 
i Lena Balaguer, ens lliuren també una 
magnífica eina per a verificar les direc
cions de la darrera poesia catalana res
pecte a la francesa, per a evidenciar el 
caràcter més obert i textualista, més frag
mentari —sintàcticament i semàntica— i 
fluorescent dels nostres veïns.10 11

Modernitat i modernització. Make it new, 
o, almenys, el gran privilegi per a la co
municació humana de la traducció." El rec 
de l’article, des de l’últim revolt d'aquest 
meandre ja darrer i cansat, sembla dur 
prou aigua. I ja que mai no plou a gust 
de tothom, que desemboqui damunt la 
poesia reumàtica.

J. M. SALA-VALLDAURA

7. Marià Manent: Poemes d'Archibald MacLeish, 
«Els llibres de l’Escorpí. Poesia», núm. 66. Bar
celona, Ed. 62, 1981.
8. Guillem Nadal: Poetes russos, «Balenguera. 
Col. de poesia», núm. 25. Palma de Mallorca, 
Ed. Moll, 1981.
9. Maiakovski: Poesia I, «Les eines», núm. 71. 
Barcelona, Ed. Laia, 1981.
10. Veg. Blanc immemorial, Èczema, Sabadell 
(setembre de 1981). Hi ha poemes, amb nota bio- 
bibliogràfica, de J.-C. Bally, Yves Buin, J.-Ph. Do
mecq, Petr Kral, H. Renon, S. Sautreau, A. Vel- 
ter i P. Werly.
11. No em puc estar de recomanar la lectura 
de Georgc Steiner: After Babel: Aspects of Lan- 
guage and Translation, Oxford, 1975. N’existeix, a 
més a més, el privilegi d’una traducció castellana, 
del Fondo de Cultura Econòmica.
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