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Vaig néixer a Anvers (Bèlgica),
actualment regió flamenca, el 10 de
gener de 1931. Els meus pares provenien
d’un poble de la província de Flandes
Oriental. Atès que la ciutat els procurà la
feina que no trobaven al poble,
s’establiren al municipi veí d’Anvers,
Deurne, actualment districte de la
mateixa ciutat. Encara no havia fet cinc
anys, quan el meu pare, fuster de
professió, va morir a causa d’una
malaltia, que era conseqüència de la
Primera Guerra Mundial. La meva mare,
una dona amb una voluntat ferma i molt
treballadora, va tirar endavant i va
començar a treballar com a dona de fer
feines en una escola municipal nova de
trinca, on jo vaig entrar als sis anys.

Esclatà,  però,  la  Segona  Guerra  Mundial.  Aleshores  v am

conv ertir  el  nostre petit  jardí  en un hort,  criàv em  conills  i

durant  les  v acances  jo  anav a amb bicicleta al  poble dels

meus av is a comprar blat, ous, f ormatge... Cap al f inal de la

guerra v a caure un míssil V2 (del seny or v on Braun) sobre

casa nostra que v a matar la mev a mare.  Com  a orf e de

guerra  podia  començar  a  estudiar  a  l’Escola  Normal  on,

després  de  cinc  any s,  v aig  aconseguir  el  diploma  de

Magisteri.  Hauria  pogut  cursar  estudis  superiors,  però  els

meus  tutors  v an opinar que ja hav ia estudiat  prou i que ja

era  hora  de  guany ar-me  la  v ida.  De  seguida  v aig  poder

començar a donar classes  a la mateixa escola on jo hav ia

estat alumne i on hav ia treballat la mev a mare. La prof essió

de mestre m’agradav a,  i haig de conf essar que ja no v aig

f er cap esf orç per buscar un altre camí.  Interiorment,  però,

em  seguia  rosegant  el  cuc  cultural  i  literari.  A  l’Escola

Normal ja hav ia escrit alguna cosa, sempre bastant dif erent

del  que  produïen  els  meus  amics  de  classe,  però  això

encara no signif icav a res.

Sempre  v aig  estudiar  en  la  mev a  llengua  materna,  el

neerlandès,  ja que,  f ins  i tot  com a Estat  unitari,  a Bèlgica

s’hav ia instal·lat  progressiv ament  un règim multilingüe amb

delimitació  territorial  de  les  àrees  lingüístiques,  cosa  que

molts  any s  després  v a resultar  en la ref orma f ederalista.

Tant a l’Escola Normal com al serv ei militar, l’ús de la mev a

llengua  estav a  garantit  legalment  (sobre  l’ev olució  de  la

normalització lingüística v aig escriure un text  publicat  a La

Revista  de  Catalunya,  núm.  10).  Això  no  v ol  dir  que  no

tingués  nocions  de la llengua i  literatura f ranceses;  durant

molt de temps, i malgrat la posició normalitzada de la llengua

neerlandesa  a  Flandes,  el  f rancès  v a  ser  sempre  una

llengua de ref erència amb un prestigi social i cultural. Tant és

així,  que la mev a mare —quan jo tenia deu o onze any s—

em  f eia  rebre  classes  priv ades  de  f rancès...  A  l’Escola

Normal  i  en  tot  l’enseny ament  secundari  de  Flandes,
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s’estudiav a,  a més,  l’anglès  i l’alemany,  f ins  i tot  amb els

seus complements literaris. De f et, l’estudi i el coneixement

d’altres llengües sempre v a tenir un f ort pes a Flandes. I per

què dic  «neerlandès» i no «f lamenc»? Neerlandès  signif ica

llengua dels  Països  Baixos  en el sentit  històric  i geogràf ic.

No  oblidem  que  la  separació  dels  Països  Baixos

septentrional  (comunament  «Holanda»)  i  meridional  (les

regions  f lamenques  de  Bèlgica)  v a  ser  conseqüència  del

tractat de Münster de 1648.

A partir  del  moment  que v aig  començar  a  guany ar-me la

v ida, me’n v aig anar a v iure sol, a la casa dels meus pares

(reconstruïda després de la guerra gràcies a una subv enció

del  gov ern  belga).  Tothom  esperav a  que  em  casés  av iat

(trobar  una «bona noia» estav a socialment  ben v ist  i  era

gairebé  obligat),  però  jo  pref eria  organitzar-me  la  v ida  de

manera personal. Jo pintav a la casa i un amic em dibuixav a

els  mobles.  Comprav a  llibres,  dibuixos,  pintures,

expressionistes  i  abstractes  (em  deien  que  era  boig),

escoltav a música (o anav a a concerts). En una ocasió, v aig

descobrir  una  casa  de  gent  benestant,  on  cada  mes

s’organitzav en  exposicions,  durant  les  quals  es  donav a

alguna  conf erència,  un  recital  de  lieder,  un  concert  de

música de cambra o f ins i tot teatre i ballet. Allà, hi passav a

molta  gent  interessant  (no  només  escriptors  de  Flandes  i

Holanda, sinó també de França (per exemple Jean Cassou).

També  hi  v aig  descobrir  la  música  culta  moderna

(Strav insky,  Bartok,  Hindemith,  Honneger i compositors  de

casa nostra).  De tant  en tant,  hi apareixia algun dels  pocs

poetes  f rancòf ons  que  encara  sobrev iv ien  a  Anv ers,  el

poeta dadaista Paul Neuhuy s,  per exemple.  El compositor

suís Frank Martin hi donà un recital.  Una galeria de París hi

exposà  obres  d’artistes  seus  (Zao-Wouki,  Manessier…).

També l’escultor Ossip Zadkine v isitav a sov int la casa, f ins

i tot quan no tenia planejada cap exposició. Després que els

propietaris  de  la  casa  es  v eiessin  obligats  a  plegar  per

causes de salut,  alguna cosa v a sobrev iure de tots aquells

contactes. Per exemple, v a néixer una estreta amistat entre

el pintor del mov iment  de la postguerra,  La Jeune Peinture

Belge,  Jan Vaerten (1909-1970) i el compositor de la mev a

generació, Willem Kersters (1929-1998): sobre el primer v aig

escriure un llibre i textos per a catàlegs, amb el segon es v a

desenv olupar  una  col·laboració  intensa  i  f ructíf era  en  un

moment  en  què  ell  v a  tenir  la  necessitat  d’estudiar  les

teories  dodecaf òniques,  però els  llibres  disponibles  eren en

alemany,  aleshores  em  demanà  ajut,  ja  que  el  seu

coneixement  d’aquesta  llengua  era  insuf icient.  Passàv em

estones  molt  agradables,  sempre bany ades  amb una bona

ampolla de v i.  Any s després,  v a escriure un cicle de lieder

sobre poemes  meus,  i  jo li  v aig escriure librettos,  que no

sempre conduïen a bon f i.  La sev a òpera Gansendonk  és

una obra remarcable que mereix  un lloc  entre els  clàssics

moderns, com ho són les òperes de Benjamin Britten, Alban

Berg...  Quan  Willem  Kersters  v a  hav er  d’escriure,  any s

després,  una  suite  coral  per  al  cor  de  la  ràdio  f lamenca

(dirigit  per  Vic  Nees,  molt  conegut  entre  alguns  directors

corals  de Cataluny a i  també a  Montserrat),  que hav ia  de

donar concerts  a Barcelona i a altres  llocs  del país,  li v aig

suggerir  textos  catalans.  Finalment  v am  triar  poemes  de

Joan  Salv at-Papasseit  (el  cor  f lamenc  v a  cantar  aquesta

suite  en  català,  tot  i  que  jo  v aig  f er-ne  una  v ersió

neerlandesa cantable sobre la partitura...).

Explico tot això perquè, en certa manera, aquests contactes

v an ocupar el lloc d’una f ormació acadèmica. No només es

limitav en  als  mateixos  contactes,  sinó  que  em  guiav en,



m’inspirav en  en  les  lectures  i  en  els  propis  estudis  que

complementav en  la  mev a  f ormació  intel·lectual,  i  potser

d’una  manera  molt  més  àmplia  que  no  pas  una

especialització univ ersitària. Penso que aquesta absència v a

quedar  compensada  per  la  llibertat  a  l’hora  d’abordar

f enòmens  culturals,  ja  que  precisament  la  reticència  del

cercle  dels  hispanistes  env ers  el  multilingüisme de l’Estat

espany ol prov é parcialment de la sev a especialització i de la

f alta d’una v isió més àmplia de la cultura en general. També

hi inf lueix  el concepte d’Estat,  d’origen f rancès,  però estès

arreu juntament amb les idees positiv es que en l’època de la

Il·lustració  es  v a  produir  a  França,  que  v a  proposar  la

identitat  estatal  amb una  sola  llengua  i  que  indirectament

determinav a la manera de v eure les llengües i literatures en

altres estats.  Una cosa,  però,  són els estats,  productes de

l’arbitrarietat de la història, i l’altra són les àrees lingüístiques

que s’han f ormat independentment de les entitats polítiques

sobre territoris determinats.

Una  de  les  persones  que  més  v an  inf luir  en  el  meu

descobriment del català i de la literatura catalana, també v a

exposar en aquell atelier de Deurne-Anv ers,  em ref ereixo a

l’escultor  J.  M.  Subirachs.  De  f et,  no  el  v aig  conèixer

precisament allà. El pintor f lamenc Luc Peire (de qui tinc una

obra pictòrica) l’hav ia portat al nostre país, on es v a quedar

durant  dos  any s,  però  en  l’època  que  v aig  començar  a

f reqüentar  la  casa het  atelier,  Subirachs  ja hav ia tornat  a

Barcelona.  Però  hi  hav ia  deixat  alguns  rastres:  dues

escultures sev es f ormav en part de la col·lecció de la casa i

hi hav ia deixat  alguns  dibuixos  per si algú… I  aquest  algú

v aig  ser  jo:  per  això  tinc  un  dibuix  de  Subirachs,  La

destrucció (reproduït  en el llibre de Corredor-Matheos sobre

aquest escultor).

Hi v a hav er un moment, en plena dècada dels cinquanta, en

què v aig començar a v iatjar a Espany a. Amb una carta dels

seny ors  de  l’atelier,  v aig  v isitar  per  primera  v egada

Subirachs, que aleshores encara v iv ia al Poble Nou. Va ser

aleshores que v aig sentir parlar de la llengua catalana i de la

situació d’injustícia que patia durant el règim f ranquista. Les

v isites es v an repetir durant  els  any s següents,  sense que

això em decantés def initiv ament cap a l’interès d’aprof undir

en  la  llengua,  f ins  que  v aig  conèixer  la  noia  que  es

conv ertiria en la mev a esposa. Si amb Subirachs encara ens

hav íem entès en f rancès,  ara em v eia obligat  a estudiar el

que  deien  «l’espany ol»,  aleshores  no  hi  hav ia  cap  altra

opció.  Això sí:  a casa d’ella parlav en en català (però,  a mi,

tothom  se’m  dirigia  en  espany ol).  En  una  ocasió,  v aig

descobrir,  en un calaix,  un llibre de lectures  que la  mev a

cuny ada hav ia f et serv ir a l’escola abans de la Guerra Civ il.

Amb  aquest  llibre  i  una  petita  gramàtica  que  v aig  poder

comprar, v aig començar a conèixer les primeres nocions de

la  llengua  catalana,  tot  sol  (igual  com  ho  hav ia  f et  amb

l’espany ol).  Es  pot  dir  que,  de f et,  sóc  un autodidacte de

cap a peus.

L’any  1963,  la mev a dona i jo v am anar a Cantonigròs,  on

cada any  s’organitzav a un encontre literari sota la protecció

del  rector  de  la  parròquia  (i  alguns  guàrdies  civ ils  que

v igilav en des  d’una certa distància).  Hi v aig conèixer Joan

Triadú,  Joan  Colomines  i  d’altres  persones,  f ins  i  tot

Salv ador Espriu,  que en aquella ocasió v a rebre un premi.

Precisament  aquests  f ets  i  la  constatació  de la  immensa

injustícia social de la qual era objecte la llengua i la literatura

catalanes  (precisament  a  Flandes,  la  noció  de  «justícia

social»  v a  impulsar,  després  de  les  manif estacions



romàntiques  del  segle  XIX,  de  tipus  «Renaixença»,  d’una

v egada  per  totes,  les  ref ormes  successiv es  de  l’Estat

belga) em v an decidir a f er una antologia de poesia catalana,

cosa no gaire f àcil en aquella època, ja que era dif ícil trobar

el  material  necessari.  Gent  com  ara  Joan  Triadú  i  Joan

Colomines i també els mateixos poetes em v an ajudar molt.

Cinc  any s  després,  es  v a  publicar  l’antologia  de  poesia

catalana Een Catalaans  Bericht  (Una notícia  catalana),  un

llibre de més  de dues-centes  pàgines,  que inclou la poesia

catalana des  del  segle XX f ins  a aquell  moment  (de Joan

Maragall  f ins  a  Salv ador  Espriu-Pere  Quart,  passant  per

noms com ara Josep Carner —que després v aig conèixer a

Brussel·les—,  Joan  Salv at-Papasseit,  Carles  Riba,  Joan

Viny oli,  etc.).  Aquest  llibre  v a  obtenir  de  seguida  un  cert

reconeixement,  i  el  Ministeri  de  Cultura  belga  (aleshores,

igual  que  el  Ministeri  d’Educació,  amb  dues  ales

lingüístiques,  la f rancòf ona i la neerlandòf ona) li v a atorgar

un premi de traducció.  Amb l’obstinació de v oler corregir la

imatge  del  que  es  diu  «literatura  espany ola»,  em  v aig

entestar a completar aquesta edició amb una antologia de

poesia  gallega,  De gouden  Schaduw  van  Rosalia  (L'ombra

daurada  de  Rosalia),  i  una  de  poesia  èuscara  (amb  la

col·laboració  de  Jan  Deloof  i  l’ajut  de  Frantzisko  Xabiar

Kintana).

Com  que  no  pensav a  que  aquestes  publicacions  tindrien

continuïtat,  v aig  tornar  a  la  mev a  pròpia  obra:  publicav a

poesia mev a,  escriv ia altres  coses...  Fins  que un dia v aig

rebre  la  carta  d’un  editor  d’Amsterdam  amb  la  petició  de

traduir Tirant  lo Blanc.  Hav ia descobert  l’obra en la v ersió

anglesa de Dav id Rosenthal a Nov a York. M’ho v aig pensar

molt abans de decidir-me, perquè no estav a preparat per una

cosa així.  Però f inalment,  v aig acceptar l’encàrrec  amb la

idea que aquesta podia ser una ocasió única que no podia

deixar córrer, i que tenia l’obligació de posar-m’hi a f ons. La

f eina de traducció v a durar un any  i tres mesos. L’editor v a

organitzar tota una campany a que v a tenir com  a resultat

que l’obra es  reedités  tres  v egades  en mig any.  I  això v a

ser el causant del meu compromís def initiu amb la llengua i

literatura  catalanes.  Tota  la  resta  és  només  una

conseqüència: les traduccions, els diccionaris...


