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PRESENTACIÓ
Aquest número 4 de Veus baixes es publica coincidint amb el cinquè aniversari de l’aparició
del primer número, dedicat a Gabriel Ferrater, de qui es complia llavors el 90è aniversari
del naixement i el 40è de la mort. De llavors ençà, hem publicat un número 1 dedicat als
“poetes del centenari” (Espriu, Rosselló-Pòrcel, Villangómez, Teixidor), un número 2
centrat en els clàssics grecollatins i en la poesia satírica i un número 3 sobre literatura
hebraica. Aquest número 4 gira entorn de la literatura del conjunt de l’àmbit eslau.
La secció d’estudis s’obre amb un extens estudi de Simona Škrabec que reflexiona
conjuntament sobre literatures eslaves i sobre les relacions que les traduccions, les
dominacions i les interferències estableixen entre les cultures que s’expressen en diferents
llengües. Si els membres de l’equip de redacció de Veus baixes agraïm sempre les
aportacions dels col·laboradors, en aquest cas volem expressar una gratitud especial a
Škrabec pel seu magnífic i treballadíssim text. I gratitud també per a tots els qui han fet
possible el que segueix. Dos dels nostres millors coneixedors de les literatures eslaves,
Manel Bellmunt i Monika Zgustova, ens ofereixen aproximacions a aspectes de la lletres
poloneses i txeques. De Xènia Dyakonova publicam un text de caràcter més personal o
memorialístic, que ofereix llum sobre la intensitat amb què viu la literatura una part
important de la societat russa.
A la secció de creació, presentam una aportació d’interès singular: uns epitafis en esperanto,
escrits Nicolau Dols, un dels millors coneixedors d’aquesta llengua als Països
Catalans. L’esperanto no és, lògicament, una llengua eslava, però sí que és una llengua
nascuda a l’àmbit eslau. Aquest fet, unit al tema rus del text, justifica plenament la seva
inclusió en aquest número.
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La secció següent està formada per traduccions, inèdites fins ara en català, de poesia russa
(Grigori Daixevski, traduït per Arnau Barios, Anna Akhmàtova, traduïda per Mayya
Levkina i Eloi Creus, Borís Pasternak, traduït per Esteve Miralles i Ricard San Vicente, i
Vladímir Maiakovski, traduït per Arnau Pons), txeca (Jaroslav Seifert i Vladimír Holan,
traduïts per Jaume Creus), polonesa (Jan Kochanowski, traduït per Arnau Barios, i Michał
Sobol, traduït per Xavier Farré), búlgara (Konstantin Pavlov, traduït per Eva Sableva),
croata (Marko Pogačar, traduït per Pau Sanchis) i eslovena (Tomaž Šalamun, traduït per
Simona Škrabec). També oferim una traducció de l’alemany, la de Johannes Bobrowski: el
propi traductor, Bartomeu Prohens, ofereix les dades de la seva pertinença a un món que és
alhora germànic, bàltic i eslau. Tot plegat constitueix, creiem, una mostra més que
interessant de la poesia contemporània de l’àmbit cultural eslau. Només el text de
Kochanowski escapa a aquesta adscripció a la literatura contemporània: hem cregut
interessant incloure un petit tast dels seus Laments, un gran clàssic de la literatura que un
dia hauríem de tenir en català.
El número es clou, com en les ocasions anteriors, amb un diàleg. En aquesta
ocasió, l’escriptor entrevistat és un dels poetes vius més reconeguts del panorama
internacional, el polonès Adam Zagajewski. Agraïm l’amabilitat amb què ens va
atendre, així com les facilitats que ens van donar els organitzadors de la seva estada a
Mallorca (Biel Mesquida i Sebastià Perelló) i les fotografies cedides per Jean Marie del
Moral.

–6–

ESTUDIS

Simona Škrabec

VEUS ESPARSES I FRAGMENTADES SENSE PEDESTAL.
SOBRE LA INTERFERÈNCIA.
SOBRE LA TRADUCCIÓ EN GENERAL
I SOBRE LA POESIA ESLAVA EN CONCRET
Simona Škrabec

Certes formes, com el quadrat, poden ser plenes de
color, però no són de cap color. Per això, «potser el dibuix
és la més pura/forma de pintura/el dibuix és ple/de pur
buit». En suma, només aquests formes bàsiques mantenen
la seva identitat en aquesta Praga falsejada.
Josep A. Ysern, 2010

Mimetisme del discurs dominant
La traducció es confon sovint amb una mena d’operació, com si allò que és
incomprensible perquè està escrit en una altra llengua pogués ser reproduït ara i aquí en una
forma nostrada, fàcilment assumible, gens estranya. Donem per descomptat que la
traducció neta, clara i definitiva és possible. La paradoxa més gran és que la traducció d’un
text literari, de fet, sempre és definitiva. Tot text «girat» d’una llengua a l’altra, trasplantat
d’un indret a l’altre, un cop publicat esdevé un cos autònom i funciona com una obra
literària independent que es torna a envoltar dels seus propis lectors, adeptes, detractors.
Ja en 1978, Itamar Even-Zohar va constatar que no hi havia «cap consciència que la
literatura traduïda pogués formar un sistema literari particular». 1 Les coses s’han certament
mogut des d’aleshores, però la confusió sobre la posició de la literatura traduïda encara és
un tema ben esmunyedís. No hi ha dubte, però, que en la traducció s’hi concentra el
potencial d’innovació de qualsevol literatura. Aquesta és la raó que no puguem pas traçar
1 ENVER-ZOHAR, Itamar. Polysistem Studies. Número especial de Poetics Today, vol. 11, núm. 1 (1990), 45.
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una línia gaire clara entre allò que podríem considerar un escrit original i una traducció. Els
autors literaris —sobretot els poetes— utilitzen la traducció per esmolar les seves eines de
creació, però no només en el sentit d’un exercici anodí comparable amb un dibuix a
carbonet per esbossar un gran fresc o una pintura a l’oli.
La traducció i la creació literària estan unides amb un jou molt més interessant. Els
autors d’avui han rebut en herència el sonet o la novel·la com a formes precises,
comprovades infinites vegades. No els calia inventar ni la mal·leable estructura de la
narració sobre el món modern ni tampoc descobrir que els catorze versos exactes són
suficients per expressar els pensaments filosòfics més sofisticats. La traducció literària no té
res a veure amb la cerca d’equivalents mot per mot, això resulta bastant evident. Menys
visible és, però, que les interferències més influents entre les cultures literàries són aquests
esquelets de formes buides, la manera d’organitzar l’escriptura. Quan un poeta escriu el seu
propi sonet, traça el seu gest pautat amb anterioritat damunt d’un paper. No és ben bé la
traducció, però s’hi acosta. Sense models previs, sense referents, l’originalitat i la creativitat
serien, de fet, molt més difícils d’aconseguir.
Els sistemes literaris necessiten la traducció sobretot quan són encara immadurs i
no del tot desenvolupats o bé quan creixen a l’ombra, en la perifèria. En aquests casos, la
traducció és bàsicament unidireccional. S’importen els models des de cultures consolidades,
però aquestes en canvi romanen sordes a tot allò que passa als marges. Emular les fórmules
que tenen un prestigi adquirit als grans centres de cultura serveix a tots els altres per
cimentar els fonaments de la cultura literària pròpia. Un exemple dels models importats
seria la cultura francesa, que es va convertir, per a pràcticament tota la perifèria europea, en
«la font permanentment i assequible de conceptes». Hi podem constatar que aquest poder
cultural acumulat es perpetua fins i tot després del declivi polític. 2
Tots els polisistemes, fins i tot els més ramificats i consolidats, fan l’ús de la
traducció quan entren en una època de crisi. En els moments de desconcert, a tots ens
agrada «aprofitar l’experiència dels altres», en definitiva. 3 Les crisis literàries sovint esclaten
quan els models convencionals deixen de ser interessants per a les generacions més joves i
llavors cal trobar noves maneres d’escriure. La inspiració certament podria provenir de
models forans, però això curiosament no passa sempre. Les obres traduïdes, gràcies a
preferir l’aurèola d’uns clàssics indiscutibles perquè s’han comprovat en tantes altres
circumstàncies, poden esdevenir el baluard del gust tradicional. La presència i consolidació
2 ENVER-ZOHAR, Polysistem Studies, 64.
3 ENVER-ZOHAR, Polysistem Studies, 47.
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de textos canònics poden frenar els canvis i no permetre cap evolució. Una cultura
perifèrica que importi tots aquests models forans, tendeix a ossificar-los en la producció
literària pròpia, a simplificar-los, a regularitzar-los, a convertir-los en patrons cada cop més
elementals perquè siguin més fàcils de calcar. Els models que en la cultura original ja han
esdevinguts caducs troben una nova vida a les perifèries que tendeixen a buscar referents en
les fases anteriors perquè aquestes tenen més prestigi acumulat.
Tot i que aquestes tendències d’estandardització i el gust arcaïtzant en la traducció
són prou pronunciades, la literatura traduïda també pot convertir-se, exactament a l’inrevés,
en un incentiu per explorar opcions inaudites i que els traductors s’aventurin molt més enllà
de les opcions previstes. Llavors la traducció pot ser una part molt activa del procés que
genera models nous, primaris. 4
Davant de les traduccions mostrem sovint aquella actitud pragmàtica —«si els
llibres traduïts existeixen, aprofitem-los, doncs»— 5 que van il·lustrar amb tant d’encert
Susan Bassnett i André Lefevere en un volum breu de contribucions disperses que,
tanmateix, amb el temps es va convertir en un llibre de referència. A Translation, history & culture,
de 1990, els editors anunciaven un gir de percepció que amb els anys efectivament es va
produir. L’element bàsic amb el qual hem d’operar quan parlem de la traducció no és ni la
paraula, ni tan sols el text, sinó directament la cultura.
Val la pena que recordem l’anècdota amb la qual Bassnett i Lefevere arrenquen la
seva reflexió. A Sodoma i Gomorra Marcel Proust es diverteix descrivint la seva pròpia àvia,
que no pot suportar la nova versió de l’Odissea d’Homer ni els canvis en la transcripció dels
noms dels protagonistes de Les mil i una nits. Mme Amédée estava acostumada a unes
determinades convencions i no podia sofrir que la «familiaritat immortal» d’un nom com
Odisseu fos substituïda pel «barbàric» Ulisses. Aquesta simpàtica lectora demostra un fet
innegable, la nostra vida està regida per convencions i quan ens acostumem a una
determinada manera de procedir, totes les altres ens semblen més aviat intolerables.
L’entusiasme dels filòlegs per transvasar les paraules d’una llengua a l’altra de
manera cada cop més acurada no és fàcilment contagiable a la resta dels lectors. Cada
convenció ha de lluitar la seva petita guerra per consolidar-se. En el cas que ara ens ocupa
ens podríem estendre interminablement sobre com transcriure, adaptar, transliterar o
simplificar els noms dels autors eslaus i els personatges que pul·lulen als seus escrits.
Reconèixer Ulisses sota les diverses disfresses que pot adoptar la transcripció del seu nom
4 ENVER-ZOHAR, Polysistem Studies, 51.
5 BASSNETT, Susan; LEFEVERE, André (eds). Translation, History & Culture. Nova York: Cassell, 1990, 2.
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és bufar i fer ampolles al costat de les vacil·lacions sobre com reproduir els noms de les
llengües que utilitzen l’alfabet ciríl·lic o com adaptar les nostres màquines d’escriptura i
impressió perquè puguin reproduir tota mena de signes que «adornen» les lletres dels
pobles eslaus que utilitzen l’alfabet llatí. Quan travessem fronteres cap a indrets poc
freqüentats, tot esdevé qüestionable. Com no he hagut de lluitar, jo mateixa, perquè els
editors em respectessin el barret invertit sobre la essa del meu cognom, no pas per mi,
perquè amb els anys aquests detalls comencen a ser del tot prescindibles, sinó perquè allò
que era vist com una anomalia esdevingui un tret usual i comprensible. Costa aconseguir la
simple acceptació que a altres indrets les coses es fan d’una altra manera.
Darrere la ingènua convicció que només hi ha una sola Odissea d’Homer digna de
ser llegida hi ha l’apropiació d’una traducció determinada com si fos l’únic original
imaginable, un original que ens parla directament a cau d’orella i testifica que totes les grans
obres de tots els temps han estat escrites, de fet, en la nostra pròpia llengua... I no és pas
poca cosa, aquesta confusió! Perquè ens puguem sentir còmodes amb aquest procés de
substitució o suplantació de l’original, hem de creure fermament que la traducció sense
residu sí que és possible. Allò que ha estat dit en grec fa milers d’anys, pot ser transmès
sense més al francès actual i no només això, sinó que la traducció pot ser fins i tot millor que
l’original. Quantes vegades no haurem sentit a dir aquesta sentida convicció. Aquesta és
exactament l’emoció que les traduccions produeixen, ens ofereixen la seguretat
reconfortant que allà fora no hi ha res d’incomprensible i així ens permeten fruir sense
contenció d’experiències que no ens pertanyen.
La traducció com a suplantació es basa en la convicció que existeix «alguna cosa que
flota suposadament entre les llengües en una mena de bombolla d’aire i “garanteix” (res
menys que això) que la paraula en la llengua a la qual es tradueix (la llengua d’arribada) de
debò equival a la paraula en la llengua de la qual es tradueix (la llengua de sortida)». 6 Aquest
suposat nivell superior, aquesta bombolla d’aire on es troben els equivalents exactes per a
tots els possibles conceptes, és un recurs útil i pràctic i pot arribar a ser molt afinat, com
demostra la capacitat actual de les traduccions automàtiques. La lingüística aplicada
efectivament és capaç de produir aquests encerts de traducció precisa perquè opera, no ja a
un nivell elemental de traduir mot per mot, sinó a partir d’aquest sofisticat engranatge en el
qual els conceptes d’una llengua es transvasen a l’altra a partir del pas per una regió invisible
on totes les coses troben el seu equivalent, vàlid per sempre.

6 BASSNETT i LEFEVERE , Translation, History & Culture, 3.
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La literatura, però, sembla no pertànyer a aquest regne de solucions eficients
bàsicament perquè la literatura té, més que cap altre producte escrit, una marcada existència
històrica. Els textos literaris connecten no només regions distants, sinó també èpoques
distants. I aquesta distància, tant la geogràfica com la històrica, s’inscriu dins la traducció
com un no-solapament. És impossible ni tan sols pensar en l’existència d’un estàndard
absolut que sigui adaptable a tots els contextos. Si segueixo explorant una mica els
exemples tan il·lustratius que ofereixen Bassnett i Lefevere, Milan Kundera (Brno, Txèquia,
1929) va ser severament adaptat en la seva traducció a l’anglès perquè el seu estil era massa
difícil per a un lector-model anglès. I si l’autor txec traduït no podia ser comprès a la
primera, això forçosament havia d’afectar els ingressos de l’editor.
Aquest exemple mostra que el poder no consisteix només en la força bruta i la
capacitat de repressió, sinó també que el poder ens inculca els seus models gràcies al fet
que ens ofereix productes adaptats a les nostres suposades necessitats, ens promet el plaer
instantani i ens proporciona la sensació que tenim accés al saber. El poder del poder és la
seva capacitat de produir discurs. 7 Per això, la traducció sovint es converteix en el
mimetisme del discurs dominant. La traducció literària no es produeix mai en una bombolla
aïllada on la podríem contrastar amb categories lexicals pures, sinó que ve sempre
carregada d’intencionalitats.
Quan la pràctica de la traducció va començar a estendre’s pel continent al voltant de
1800, la cultura europea començava a perdre la capacitat de comunicació a través del
coneixement directe de les llengües cultes. Aleshores la mera possibilitat de traduir del llatí,
o del francès, a una altra llengua menor significava una autèntica revolució. La traducció
portava el missatge implícit que la cultura i el coneixement havien de ser accessibles i no un
privilegi de les capelletes d’escollits. Tota traducció és encara avui part d’aquesta silenciosa
revolta contra un saber institucionalitzat que hauria de romandre completament
inaccessible per als no iniciats. La traducció trenca les barreres d’exclusió.
És per això que la traducció, de fet, encara és una activitat que provoca suspicàcies.
La traducció usurpa el saber privilegiat i amb això usurpa el poder. L’incident produït a
Espanya amb l’anul·lació del Premi Nacional de Traducció de l’any 2016 és un exemple
flagrant del pànic que el poder té davant de la potència de les llengües que li podrien fer
trontollar la seva posició indiscutible. «L’error era majúscul, però ningú no se n’havia
adonat», va escriure un periodista per explicar que el jurat havia donat amb sincera alegria el
premi al frare carmelita Luis Baraiazarra per la traducció de l’obra completa de santa Teresa
7 FOUCAULT, Michel. Power/Knowledge. Nova York: Pantheon, 1980, 119.
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de Jesús al basc —fins que es va descobrir que aquell premi significaria considerar
l’espanyol una llengua estrangera dins el propi estat. 8 El premi va ser anul·lat de manera
fulminant i la veritat és que sense gaires protestes. I així l’aparell de l’estat una vegada més
havia guanyat la seva batalla per cimentar l’espanyol com una llengua insubstituïble,
literalment sagrada. La idea subjacent no és només no cal traduir res aquí, perquè tothom ja
ho pot llegir tot en directe en espanyol, sinó que la traducció podria modificar el missatge i
això podria fer perdre el control sobre la seva divulgació.
La traducció és i pot ser entesa com un sacrilegi. La supremacia d’una única llengua
d’alta cultura a Espanya sembla que hagi quedat així segellada amb lleis inamovibles. Però
no, la victòria és només aparent perquè Santa Teresa de Jesús tanmateix pot ser llegida en
basc amb el premi o sense. La traducció són exactament aquestes esquerdes que s’incrusten
a les roques aparentment més sòlides, unes esquerdes incòmodes i visibles, capaces de
penetrar entre les escletxes com l’aigua, que quan es gela fa esclatar els blocs del granit.
El poder avui es basa pràcticament sempre en la nació en tant que «comunitat
imaginada». Per això la traducció sempre està sota sospita com a potencialment perillosa
per a la pròpia identitat simbòlica, ja que el contacte amb altres realitats podria trastocar els
nostres valors i costums consolidats. Hi ha la por, a vegades gens dissimulada, que el contacte
amb altres realitats podria canviar la lleialtat de les persones. Des dels inicis de la traducció
literària moderna es poden trobar intents desesperats per protegir la integritat de les
identitats simbòliques. El rebuig de la llunyania pot arribar a ser tan visceral com el comentari
que va proferir Émile Zola contra l’obra de teatre d’Ernst Blum, ambientada a Estocolm:
«...la majoria dels espectadors no podran ni tan sols indicar la posició exacta de la ciutat en
el mapa d’Europa». 9 Ibsen i Strindberg certament formen avui part consolidada dels
currículums acadèmics d’arreu, però han estat convertits en uns autors sense arrels, integrats
dins d’un corpus indestriable d’obres mestres als quals se’ls nega, curiosament, tota història
pròpia. 10
Només sis llengües d’Europa —anglès, francès, italià, alemany, espanyol i rus—
tenen, amb matisos, dret a una història literària pròpia, amb departaments consolidats a les
universitats, i els especialistes forans han de ser capaços de concebre les obres escrites en aquestes
llengües com a part de llargues, indivisibles cadenes. Totes les altres cultures literàries
només trampegen la seva visibilitat, intentant construir la seva identitat, i la seva visibilitat, a
8 BONO, Ferran. «Cultura tiene que anular un premio nacional». El País (5-11-2016).
9 Citat per ENVER-ZOHAR, Polysistem Studies, 64.
10 BASSNETT i LEFEVERE, Translation, History & Culture, 24.
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partir d’algunes icones indiscutibles, com podrien ser els dos dramàtics escandinaus. Però
res arrela realment i sempre estem davant l’amenaça que algun Zola de torn etzibi des d’una
tribuna pública per què llegir tot això, si ningú sap ni on es troben aquests llogarets en el
mapa d’Europa. 11
«La llengua no és un problema», sentencia André Lefevere. «El problema són la
ideologia i la política». 12 La traducció és una de les formes més evidents de producció
d’imatges consolidades i és fàcilment convertible en una eina de manipulació. Però el valor
de la traducció no és fix, sinó que una traducció tan pot ser potencialment subversiva com
també pot ser potencialment conservadora, tal com miraré de demostrar.
Un traductor —aquest mitjancer a vegades tan solitari— suporta moltes tensions,
però és vital que aconsegueixi maniobrar àgilment entre els sistemes culturals perquè la
possibilitat d’aquesta comunicació és el que ens permet entendre el món en el qual vivim:
«Al final del segle més violent de la història, quan ens adonem que fins i tot l’aire que
respirem pot estar contaminat amb forces que desconeixem i no som capaços de discernir,
com més coneixement tenim dels processos que modelen les nostres vides, més esperances
podrem tenir en un futur millor.» 13
Les petites literatures i els imperis massa grans
El moviment nacional a Catalunya, durant tot el segle XX, ha estat mancat d’èxit i s’ha
emmirallat en aquesta Europa llunyana com en la terra promesa dels reviscolaments dels pobles
oprimits. Però en aquesta «traducció», la fórmula s’ha copiat malament, s’ha simplificat en
excés. Aquesta comparació va ser feta amb ganes de clonar uns processos ja realitzats com si es
tractés de trobar una fórmula màgica. L’exemple més que flagrant d’aquest procediment
coincideix amb el temps precís de la Renaixença catalana. El primer llibre de poesia d’un país
eslau mai traduït al català és una curiosa antologia de poesia popular búlgara de 1887.

11 La meva traducció de la novel·la de Goran Vojnović, Yugoslavia, mi tierra (2017) porta a les guardes un
mapa de la República Socialista Federal de Iugoslàvia (1943-1989), contra la meva voluntat expressa
d’incloure’l. El criteri dels editors era que la gent d’aquí, encara que sigui culta, no saben situar en el mapa
d’Europa una capital com Skopje i el meu argument era que així convertíem una obra que denuncia una
guerra pròxima i ben actual en uns esdeveniments que han passat més enllà del món conegut i no cal
prendre-se’ls com a part de la nostra pròpia realitat. A més, el mapa que van escollir no està ni tan sols
situat dins el mapa d’Europa, així que, per a qui necessiti aquesta mena d’orientació, és francament
impossible saber on exactament queden aquestes terres. El més greu és que el mapa no està datat. Els
editors, en la seva ingènua ignorància, han convertit la Iugoslàvia articulada pel mariscal Tito, amb tots els
seus equilibris i concessions territorials, en un país etern, ahistòric, definitiu. Dol aquesta sensació que la
feina que fem al final només serveix per enfortir els tòpics. És molt difícil escapar d’aquesta pressió de
l’entorn que intenta convertir cada traducció en el «mimetisme del discurs dominant».
12 BASSNETT i LEFEVERE, Translation, History & Culture, 26.
13 BASSNETT i LEFEVERE, Translation, History & Culture, 13.
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«L’esclat patriòtic de Bulgària escapada del jou turc ha ressonat per tota Europa»
escriu l’autor d’un extens text introductori que difícilment podríem qualificar com un
estudi. El «Folklorista Rimayre», aquest és el pseudònim amb el qual firma, va decidir a
presentar als catalans «la vella qüestió d’Orient, essencialment tota eslava». 14 L’assaig
introductori ens obsequia amb la llista de tots els pobles que formen part de «la rassa
eslava» (sic!) i són aquests: russos, polachs, txechs, slovachs, weindes, serbo-croats, eslovens i
búlgars. Si fem només una ràpida anàlisi superficial veurem com serbis i croats són forçats
en una sola entitat, a Rússia més enllà dels russos no hi ha ningú, ni ucraïnesos ni
bielorussos i els macedonis estan inclosos dins la categoria de búlgars sense ni parpellejar.
Podríem dir que s’entén, ja que som al final del segle XIX i els Balcans tot just comencen a
mostrar les seves identitats amagades sota l’opressió turca i també la Rússia tsarista és
encara un imperi indiscutible. El cas dels weindes —o windisch com seria la transcripció
correcta en alemany— no pot ser pas atribuït a la desconeixença d’un imperi on viuen els
«adoradors de Mahoma». Els windisch no són altra cosa que els eslovens que viuen a la
Caríntia austríaca i aquest nom i aquesta diferenciació tossuda de voler-los a separar de tota
relació amb els eslovens ha perdurat fins ben entrat el segle XX. Un assaig tan poètic, i tan
fals, com aquell Adéu del somniador del novè país de Peter Handke de 1991 pot permetre intuir
fins a quin punt els eslovens de Caríntia eren vistos com un poble bast, rèmora d’un passat
esvaït, ni tan sols «eslaus», sinó restes d’alguna comunitat tan antiga que podria ser celta,
sense cap dret a tenir cap mena d’història pròpia.
La necessitat constant de qüestionar-ho tot és allò que més separa els poetes
«eslaus» d’altres poetes que tenen la sort d’escriure en cultures més consolidades i que viuen
en territoris amb una història menys convulsa. Reitero que la categoria dels poetes «eslaus»
és útil perquè és com un mirall on no descobrim pas als «eslaus» tal com són, sinó a
nosaltres mateixos, que els observem des de fora i els volem fer cabre en uns marcs
construïts barroerament que o bé resulten massa estrets o bé se’ns solapen constantment.
En canvi, una de les lliçons que s’aprenen a les planures de l’est i a les muntanyes d’Europa
Central i els Balcans és que allà tothom sap que les fronteres sempre són mòbils.
A l’antologia de la poesia popular búlgara hi trobem una balada sobre els «dotze
quineuhons» que van ser abatuts per fer-ne articles de pell. Els animalons canten després de
la seva desaparició:
Ay, calleu, calleu, mareta
Axò ray, no ‘ns fassi por,
14 La poesia popular búlgara, Barcelona: La Renaixensa, 1887, 7.
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Que á Estambul, ara á la fira,
Be ‘ns hi hem de véure prou,
Á les butxaques dels pobres
I á les gorjes dels senyors. 15

«La llengua és un clam que deslliura de cadenes», diu el Folklorista Rimayre, però no
és fàcil adonar-se del pes de les cadenes de les quals estem parlant aquí. Com devia ser la
realitat d’aquesta gent si la imaginació popular era capaç de construir imatges tan colpidores
com abatre animals per desenes? Es produeix un lligam metafòric entre aquests cadellets de
guineu sacrificats per al benefici d’altres a la llunyana Istanbul i el poble búlgar oprimit i
explotat de manera inhumana? És clar que sí. I és a través d’aquest abisme de temps que
hem de mirar quan llegim una traducció com aquesta. Tot això que els poemes —encara
que siguin populars— canten és el reflex metafòric d’una realitat existent. Les atrocitats van
tenir lloc, el dolor és autèntic. És per això que no podem demanar prestat només l’esperit
de la renaixença d’un poble oprimit, sinó que tota traducció obliga a afrontar una memòria
col·lectiva que sovint resulta massa inquietant. Aquest és el veritable esforç de comprensió,
no buscar les simples comparacions entre el destí d’un poble i d’un altre, sinó voler
comprendre les diferències.
Les llibertats civils i l’estructura democràtica que coneixem a l’Europa Occidental i
que ha quallat en la fórmula de l’estat-nació, a l’Est no hi va arribar fins al final de la
Primera Guerra Mundial —gràcies a la desaparició dels dos últims grans imperis d’Europa,
l’austríac i el turc—, però la invasió nazi i llavors l’ocupació soviètica van interrompre de
cop qualsevol possible floriment de la democratització. Aquella Europa occidental,
lliurepensadora, moderna, econòmicament tan solvent i impulsora de grans canvis, mai no
s’hi va acabar d’establir del tot. Només per uns moments, només en alguns indrets. No es
tracta ben bé d’un retard històric, aquesta noció és del tot inexacta. A l’inici del segle

XXI

finalment podem dir del cert que el progrés no es pot mesurar com una línia cada cop més
accelerada. Els únics països que poden assegurar un relatiu benestar a la seva gent són
països equilibrats i justos i l’equilibri i la justícia s’han fet sovint fonedissos a l’Est del
continent.
L’Europa de l’Est és un lloc on els governants han desenvolupat una gran capacitat
d’ofegar les llibertats dels seus propis membres i han desconfiat de l’autonomia individual.
Per això, la lluita dels petits pobles per alliberar-se del jou opressor l’hem d’entendre en
15 La poesia popular búlgara, 70.
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aquest exacte sentit. En tots aquests moviments que van brotar-hi des de mitjan segle XIX,
entre la plèiade dels pobles sense estat propi, no es tractava pas de reproduir a escala els
monstruosos i impassibles estats-imperi dins dels quals vivia la població. Aquests
renaixements nacionals cultivaven el desig que a partir del control del territori propi
podrien construir una altra classe de convivència, basada en el respecte de totes les
llibertats. El noble propòsit no pas sempre s’ha realitzat, és evident.
Els anys noranta del segle

XX

els Balcans van patir una onada de guerres

fragmentàries, com si es tractés d’una reacció en cadena. Aquest esclat de violència tenia
una sola proclama clara: homogeneïtzar per progressar. Es va copiar malament la fórmula
del progrés que els estats-nació a l’Europa Occidental havia propagat almenys els últims
dos segles. Però hem de tenir ben clar que allò que va fer gran la França moderna o el
Regne Unit no és el fet que dins d’aquests estats tot ciutadà utilitzi una sola llengua i
s’identifiqui sense marge amb una única comunitat imaginada. Els dirigents als Balcans es
van fixar en la homogeneïtzació com la característica equivocada que suposadament els
havia de convertir en nacions de pes, grans i fortes. No era la puresa de l’estirp que havien
d’impulsar, sinó la llibertat individual, el dret a la divergència, la capacitat de diàleg —
perquè aquests són els trets veritablement bàsics de la Modernitat.
Milan Kundera va escriure que una nació petita «mai no somnia de remodelar el
món per adaptar-lo a la seva pròpia imatge, sinó, més aviat, de trobar-se en un món de
tolerància i diversitat on poder viure en igualtat». Per a les nacions petites —aquest adjectiu
el va encunyar Franz Kafka el dia de Nadal de 1911 al seu dietari i és l’expressió més
adequada per referir-nos a la condició de què parlem, sense més eufemismes— l’existència
d’un espai supranacional és de vital importància. Les petites nacions s’ofeguen dins les
seves petites comunitats i sempre somnien els horitzons més amples. Per això, aquests
pobles «han proposat una nova i sorprenent visió del món. Ben sovint sorprèn la lucidesa
del seu implacable escepticisme, però aquesta lucidesa i aquest escepticisme són en un grau
de dolor que les grans nacions desconeixen». 16
La convicció que les petites nacions centreeuropees són el paradigma per a totes les
altres situacions d’opressió és la primera pedra on hem d’ensopegar en aquest repàs de la
relació entre la cultura catalana i les nacions «eslaves». Dels elements a comparar n’haurem
d’eliminar la petitesa com a condició indispensable per cultivar aquest característic estat
d’ànim, definit per la ironia. Els pobles com el polonès i el rus no hi caben pas en la
categoria kafkiana d’una «nació petita». És fàcil, però, substituir aquesta qüestió de mida
16 KUNDERA, Milan. «L’aposta txeca». Quaderns Crema 6 (març 1982), 11-16.
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amb altres circumstàncies potser fins i tot més rellevants i obtenir el mateix resultat d’una
certa classe de poetes que són capaços d’observar les seves pròpies circumstàncies amb una
acidesa a voltes gairebé increïble.
Per facilitar l’anàlisi i sense cap ànim de construir una categoria ahistòrica i no
condicionada per cap diferència interna, podem tanmateix apropiar-nos del terme operatiu
i permetre’ns parlar de poetes «eslaus». Allò que els defineix no pot ser, però, la seva
condició de pertànyer a les petites nacions. Els russos van ser durant bona part del segle
XX els opressors implacables de la resta de nacions germanes, amb l’excepció de la
Iugoslàvia de Tito que s’havia escapat de la tutela directa de la URSS, però no pas de la
influència ideològica ni de l’ús dels mètodes repressius.
Com posar la gran Polònia i la minúscula Eslovènia juntes al mateix sac? Què les
uneix? Aquestes dues cultures literàries han tingut alguna mena de contacte sòlid i
perllongat que fes diferent la relació entre els autors polonesos i els eslovens de la relació
que hagin pogut mantenir els croats i els hongaresos o els polonesos i els lituans? És
evident que no, la base comuna de les llengües eslaves no representa cap mena de vincle
seriós per diferenciar aquests pobles dels altres que viuen amb ells, un al costat de l’altre, a
l’Europa Central i Oriental. I com ajuntar en aquesta plèiade de petites nacions la potència
política del poble rus? L’imperi indivisible de la URSS va existir pràcticament un segle
sencer, però dins d’aquest estat hi havia present un mosaic cultural tan increïblement ric
que seria imperdonable voler-ho identificar directament amb la literatura en llengua russa
com si fossin els imperialistes culturals més desaprensius.
Preguntem-nos seriosament si hi ha una marca de fàbrica que permeti unir els
poetes «eslaus» del segle

XX

—i no m’atreveixo a estendre aquest experiment a res més

ampli que aquest lapse temporal— en una mena de categoria abstracta, però tanmateix
operativa?
Tot i els dubtes metodològics que acabo d’esbossar, és tanmateix útil disposar
d’aquesta categoria que no és històrica ni gaire exacta en molts sentits sinó que està més
aviat construïda com un paradigma. Així la poesia «eslava» del segle

XX

reemplaça un

conjunt d’experiències històriques molt determinants i té la capacitat de ser la portaveu
evidentment, no només d’allò que els va passar als «eslaus», sinó al conjunt dels pobles de
l’Europa Central i Oriental. Aquest terme, igual que la breu citació de Kundera sobre els
pobles petits, indica que els poetes «eslaus» formen una categoria per l’òptica des de la qual
escriuen —i que intentaré definir amb cura. En canvi, el fet que les seves llengües s’hagin
desenvolupat d’una arrel lingüística comuna, lamento concloure, no els uneix en res.
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A partir del seu escepticisme característic, els poetes «eslaus» poden ser comparats
amb els poetes d’altres indrets que també han desenvolupat una relació crítica envers la seva
existència col·lectiva. Aquest paradigma de resistència a la dominació fa la categoria del
«poeta eslau de segle XX» especialment útil. Hem de ser conscients, però, que llegim aquests
poemes predisposats a trobar-hi unes característiques determinades. Els poetes que han
estat traduïts i que comento no són pas l’única perspectiva que podríem trobar en aquestes
literatures. En totes les literatures eslaves, igual com en totes les literatures no eslaves
d’Europa de l’Est, hi trobaríem aduladors poètics capaços d’advocar per les pitjors
ideologies d’exclusió i de xenofòbia. Hi trobaríem poetes que van sucumbir davant de les
exigències de la política diària i que escrivien sense cap escrúpol a la manera del realisme
socialista o el que fos la consigna en un moment determinat. Només cal agafar a les mans
un assaig tan precís com La ment captiva (1953) de Czesław Miłosz (Šeteniai, 17 Lituània,
1921- Cracòvia, Polònia, 2004) 18 per comprendre la profunda imbricació de la poesia i la
política sobretot durant el segle

XX.

Per sort, tota aquesta producció literària feta en nom

dels ideals del poble, fossin els que fossin, ha trobat poca sortida. Coneixem els poemes de
Vasko Popa (1922-1991) que pot ser llegit en moltes llengües europees i en canvi no
coneixem la poesia que va escriure Radovan Karadžić (1945). Tots dos són serbis, tots dos
poetes de la segona meitat del segle XX, però ja veieu la diferència...
Des de fora, no els coneixem pas, però això no vol dir que no existeixin els poetes
submisos a les ideologies de torn i que les seves actituds i opinions no hagin influït sobre la
realitat dels seus respectius països d’una manera a vegades atroç. La poesia, en mans
maldestres, es pot convertir en una arma mortífera. Mai ho hauríem d’oblidar. Per sort, el
poetes «eslaus» que s’han fet el seu lloc al llegat universal del segle

XX

no han sucumbit

davant d’aquest ús, o millor dit l’abús, de la força de la paraula poètica amb fins innobles.
Els poetes «eslaus» que poc o molt hem llegit són clarament d’una altra mena, mostren
sempre la seva consciència individual, indomable i contestatària.
Als països «eslaus» la vida confronta massa l’home tot sol amb un aparell d’estat que
sempre el supera. Aquesta Europa llunyana és un espai on el monstre del Leviatan no és
només una possibilitat hipotètica, com ho va demostrar per exemple amb la seva pel·lícula
amb aquest títol, lírica i colpidora, Andrei Sviagitsev (Novosibirsk, Rússia, 1969) el 2014.
Recordeu aquells esquelets de balenes descomponent-se a les platges desertes? Doncs
això...
17 Indico tots els topònims amb la forma en la llengua de l’estat al qual pertanyen actualment.
18 MIŁOSZ, Czesław. La ment captiva. Introducció i traducció de Guillem Calaforra. València: PUV, 2005.
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En aquestes petites i grans nacions la poesia ha crescut amb una força inusual
perquè ha pogut significar una vàlvula d’escapament, una autèntica alternativa. La reflexió
poètica, com bé encerta Kundera, no ha cultivat pas la idealització d’uns mons
probablement impossibles, sinó a l’inrevés, en aquestes terres ha crescut una lúcida,
implacable, escèptica desconfiança precisament envers tota idealització.
Tots els poetes de qui tractaré aquí els podem considerar veritables consciències del
segle passat. El fet que constitueixin una categoria a part té precisament a veure amb la seva
actitud moral. Són poetes que escriuen des de l’experiència de l’opressió i lluiten per fer-nos
més conscients. Mostren per què han descarrilat les il·lusions col·lectives i com construir
una base de convivència més solida. No són poetes irònics o descreguts que només
busquin un somriure còmplice, sinó homes i dones que han vist la maldat, que han entès la
potència de les proclames, que han presenciat com la utopia d’un món millor va ser
explotada per construir barreres i tramar expulsions i assassinats en massa, en un afany
d’assegurar el domini total, l’absència total de tota oposició, de tota diferència. Els poetes
«eslaus» que tinc a la ment han estat capaços de fer transparents els ideals.
En els seus versos, tot està sotmès a examen. Llegint-los tremolem en una febre
rara perquè ens obliguen a sospesar els fonaments damunt els quals se sosté tot allò que
som. Europa té arrels comunes, és cert, i són precisament aquestes arrels, aquest ciment
cultural i ideològic compartit que ha de ser qüestionat. Els seus versos no busquen la
simple aprovació o l’aplaudiment, sinó que busquen la implicació del lector. Aquesta poesia
va ser escrita amb la urgència de ser escoltada i entesa no només amb el cap, sinó també
amb el cor. Aquests poetes van escriure per fer-nos ciutadans responsables dels nostres
propis presents. Ens mostren sense cap precaució què passa quan la gent aparta la mirada
davant del dolor dels altres. Ens confronten amb l’horror en tota la seva nuesa. No són una
lectura fàcil.
El seu enorme compromís, la seva mirada tan implacable, ha de ser «traduïda»
perquè el nostre món d’ara no és pas com aquella Europa en flames que ells van
experimentar. Fins i tot quan som capaços de llegir-los en les seves llengües originals,
aquest petit grup de poetes «eslaus» del segle

XX

necessita que els llegim amb el cor obert

d’un traductor disposat a travessar el llindar de la comoditat quotidiana, d’un món segur i
ferm.
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L’arbust de gavarrera a Armènia
Els territoris d’Europa Central i de l’Est són terres d’invasions i de conquestes. En
ple segle

XX,

el nazisme primer i la subjugació soviètica després, van convertir Europa

Central en l’únic lloc del continent on els mètodes colonials d’exclusió racial (nazisme) i els
controls d’un aparat repressor ferri (estalinisme) s’han aplicat no pas en terres massa
llunyanes per entrar a les consciències, sinó directament sobre la població europea. Aquesta
experiència ha quedat, no cal dir-ho, gravada de manera inesborrable en els testimoniatges
dels poetes d’aquests infeliços indrets.
Tota aquesta extensa regió, però, l’ha marcada també la inestabilitat de les pròpies
estructures polítiques i, amb això, una enorme i demolidora pressió sobre l’individu.
Aquests països, sense excepció, patien una falta crònica de llibertats civils i de seguretat
jurídica. Per a la població en el fons no hi havia gaire diferència si eren txecs i els havia
ocupat militarment la Rússia comunista o bé si eren els russos que havien de viure dins de
la URSS. El mateix val fins i tot per a la bella Monarquia dels Habsburg als territoris de la
qual el nazisme va prendre com el foc en un paller. Cal ser precís i comprendre bé que el
poder que es basava en la força bruta no era pas menys implacable amb la seva pròpia gent.
Ser rus i viure a la URSS no salvava ningú de la persecució, tampoc —encara que tanta gent cregui
el contrari— ser alemany i «de pura raça» en l’Alemanya nazi no era cap seguretat per als
que s’atrevien a contestar el règim. Els turcs, per molt turcs que siguin, encara avui no
viuen pas lliures en una Turquia que mai ha sabut com acabar de construir-se un país
democràtic. Des de les matances d’Armènia a l’inici del segle XX fins al dia d’avui, l’obsessió
turca amb la puresa i l’obediència cega a les estructures de poder no deixa d’estremir.
Les seqüeles del genocidi armeni eren incurables quan Óssip Mandelstam (Varsòvia,
Polònia, 1981 – camp de concentració de trànsit a prop de Vladivostok, 27 de desembre de
1938) va estar-s’hi una breu temporada. Recordem les paraules de Nadejda, la dona del
poeta, sobre la visita a Nagorni Karabakh el mes de juny de 1931: «Vam sortir de matinada
en un autobús que ens havia de dur de Guiandzhí a Xiuxà. La ciutat començava amb un
cementiri sense fi, després venia una minúscula plaça de mercat on confluïen els carrers
destruïts de la vila. Ja havíem tingut ocasió de veure pobles abandonats pels seus habitants,
amb unes poques cases mig destrossades, però en aquesta ciutat, en altres temps,
aparentment, rica i confortable, el panorama de catàstrofe i carnisseria era horrorosament
palpable. [...] No hi havia ni un sol armeni, tots eren musulmans.» 19
19 MANDELSTAM, Óssip. Armènia en prosa i en vers. Traducció i edició a cura d’Helena Vidal. Barcelona:
Quaderns Crema, 2011, 133.

– 22 –

Òssip Mandelstam arrenca el poema «El cotxer del faetó» a partir d’aquesta visita de
la «ciutat carnívora», basant-se en els records d’aquell capvespre en el qual van agafar el
cotxe de cavalls amb la seva dona cap a un altre poble desconegut. L’únic home que els va
poder atendre tenia la cara afectada per la lepra i el nas absent tapat amb una màscara de
cuir.
El poeta va transformar el cotxer en la imatge palpable de tot horror. El poema
visualitza la cursa esbojarrada dels anys trenta cap a la fosca més fosca. Mandelstam,
assegut a dalt d’un carruatge que es precipita pendent avall, va ser capaç de reproduir la
sensació d’impotència general i denunciar els conductors amb la ment tan lletja com aquell
rostre contrafet que conduïen els seus pobles cap a les atrocitats i el no-res. Stalin i Hitler, i
tants altres líders autoproclamats d’aquelles dècades, es reflecteixen en la figura d’un
camperol de Faetó: «Li ocultava els trets horribles/una màscara de cuir».
Els règims totalitaris són exactament això, són mons de terror, construïts gràcies a
capes successives d’ocultació. En un règim, ja la mera aparença de vida pública és com una
màscara de cuir, inautèntica, falsa, inquietant. Però sota els himnes, les banderes i les
desfilades, sota d’aquest rostre rígid, s’amaga l’horror en el seu estat pur. El que intuïm en la
imatge del cotxer leprós és que l’infern és un abisme sense fons, sense cap estructura. Dant
a la Divina comèdia va fer un cosmos poètic clarament dividit entre el bé i el mal, una
geografia de cercles concèntrics, jeràrquicament valorats, prou precisos. Rere un rostre tapat
amb una màscara de cuir, la foscor es fa tan densa que no sabem què oculta. Als anys trenta
del segle XX, la maldat es va fer impenetrable.
Conclou el poema:
Les cases lluïen, obscenes,
el rosa nu de llur cos
i al seu damunt s’emboirava
la pesta color blau fosc. 20

El poeta s’atura aquí davant del dolor d’un altre poble, al qual no pertany, el destí
del qual en el fons desconeix. Les cases buides, abandonades en mig del pànic apareixen
davant els seus ulls com un cos nu, però allò que és obscè no és la nuesa, sinó les atrocitats
que revelen aquestes parets. Les cases rosades, tan fràgils, tan indefenses, són una denúncia
implacable.

20 MANDELSTAM, Armènia..., 121.
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Mandelstam no només veia a Armènia les empremtes inesborrables de les atrocitats,
sinó que va ser capaç de fixar-se en la naturalesa que l’envoltava. Sabia que l’única
resistència davant l’horror era cuidar la ingènua alegria dels nens davant el món tan vast:
«aniré a Erivan, a veure la mallerenga». I vol dibuixar el paisatge «com un nen, amb colors
de l’estoig». Es va fixar també en un arbust de roser salvatge:
Fica la mà embolicada amb un bon mocador
dins el gruix espinós del roser bosquetà ple de flors
com corones,
amb coratge que cruixi. Hem de collir la rosa sense
tisores. [...] 21

Aquest és el coratge, i la sensibilitat, que es necessita per percebre el món amb els
ulls d’un poeta «eslau». Acostar-se a la realitat en el seu estat salvatge produeix dolor. El
món allà fora és com un roser ple de punxes.
Les flors delicades de l’arbust silvestre —«mussolina, pètals de Salomó»— no
serveix per fer-ne menges exquisides com el sorbet ni se’n poden destil·lar olis i perfums.
És curiós constatar aquí, en aquestes últimes remarques del poema, com Óssip Mandelstam
de fet no entén allò que observa. És un home de ciutat, acostumat a la sofisticada cultura
de perfums i de sorbets que proporcionen els rosers cultivats. La gavarrera, en canvi,
produeix uns fruits durs, llenyosos, molt vermells a l’hivern, plens d’unes llavors encara més
dures. No es pot menjar, no té gaire perfum. El fruit tanmateix s’usa per fer una infusió
reconfortant i se’n pot fer confitura, gelatinosa com la de codony. Fins i tot aquest poeta
tan capaç de captar la proximitat de les coses, no es va adonar de quina mena d’arbust tenia
davant seu. El llegat de la vida pagesa, simple i dura, capaç d’aprofitar les propietats de cada
planta, no li era accessible.
La seva metàfora del roser boscà reprodueix la fragilitat de tota vida i la valentia que
es necessita per assumir les realitats diferents de la pròpia, però el poeta no veu pas cap
mena d’utilitat en aquesta herba que creix als marges. Ens passa a tots, això. Sospesem els
mons forans amb els nostres propis criteris. Cal un esforç molt gran per poder comprendre
la diferència. Es necessita valentia i fins i tot traça per creuar les fronteres del món conegut.
Mandelstam escriu «amb la mà embolicada amb un bon mocador» i és així com tots ens
aventurem a llegir, a traduir, a ser capaços de percebre allò que no ens és familiar.

21 MANDELSTAM, Armènia..., 104.
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Òssip Mandelstam, potser no cal ni mencionar-ho expressament, va pagar amb la
vida la seva sensibilitat, la seva voluntat de veure el que passa amb els ulls ben oberts. La
sentència de mort la va desencadenar un sol poema, datat el novembre de 1933 i llegit
davant un grapat d’amics, però en aquell temps les parets tenien orelles. L’obre el vers
inesborrable «No sentim el país que tenim sota els peus». Hi descriu aquell «home del
Kremlin» que tenia «unes mans amb els dits curts i grossos com cucs» que «escup mots
com patacs encertats i feixucs» i que «riu amb ull oliós d’escarabat». 22
El poeta denunciava, i no només en aquesta satírica oda al dictador, amb un coratge
heroic les condicions d’aquella vida sota la mà fèrria de Stalin: «Ser viu a Petersburg és com
dormir al taüt». 23 Sabia que la seva lluita era inútil, per tan desigual com era la força del seu
contrincant: «el gos llop d’aquest segle que vol caure’m a coll».
Però el vers més estremidor dels seus poemes que podem llegir en català gràcies a
Helena Vidal és aquest:
perquè jo no soc llop, i qui m’hagi d’occir
ha de ser de la raça dels meus.

«Qui m’hagi d’occir/ha de ser de la raça dels meus» és un vers ambigu. El podem
llegir com un senyal de resistència i fins i tot de menyspreu envers els mètodes repressius.
El poeta se sap més fort que qualsevol amenaça i no té ni tan sols por d’un desterrament a
Sibèria perquè allà «l’avet acarona l’estel» i podrà admirar el reflex blavós de les guilles
polars. Però... També el podem llegir a l’inrevés, com el signe d’una derrota definitiva. Que
el poeta es vegi a si mateix només com un de tants, un de tants homes anònims diluïts dins
del poble. La conclusió és llavors implacable. No serien res, els dictadors sanguinaris,
injustos i cruels, si aquests llops no conduïssin les seves caceres envoltats de ramats i més
ramats d’ovelles més dòcils. És el poble que els confirma, que els transfereix el poder
il·limitat. El poeta que no volia ser llop, va ser condemnat a l’expulsió i la mort per la
mateixa gent que l’envoltava. Els seus versos van sobreviure i van deixar llavor, és cert, però
el poeta va ser desterrat i «occit per la raça dels meus». Va sucumbir perquè no va trobar
recer entre aquells que li eren iguals. «He mort dos cops, més jo, tossut, vull viure» 24 i és
aquesta tossuderia que el va fer escriure, contra la mort, contra l’esborrament. Mandelstam
és el poeta que «es carrega els pecats del poble, un poble que no l’accepta com un dels
22 MANDELSTAM, Óssip. Poemes. Traducció i edició a cura d’Helena Valentí, 2009, 78.
23 MANDELSTAM, Poemes, 69.
24 MANDELSTAM, Poemes, 81.
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seus». 25 «Mandelstam era clarivident, però és molt difícil de viure amb la idea que tu tens
raó i milions de persones s’equivoquen», escriu Valentí i afegeix que «es resistia a sentir-se
aliè, estrany, al gran moviment històric del seu poble.» 26
Els poetes «eslaus» que tinc en la ment no són els poetes que cantin una utopia en
la qual un poble pur i net i treballador i ric viurà feliç gràcies al fet que tots els altres
elements seran purgats i defenestrats dels seus territoris per sempre més. No és aquest el
seu cant perquè, si ho fos, no hi hauria cap diferència amb les pitjors proclames
ideològiques, basades en l’exclusió, que van assotar amb una força tan brutal tot l’Est del
continent. D’aquestes enormes tragèdies ha brotat un altre saber, la importància del
respecte envers tota diferència. Quan l’odi cap als que són diferents per origen o llengua o
aspecte o costums arrela, llavors no costa gens transformar l’odi a l’estranger en una
desconfiança cap als traïdors dins la pròpia estirp, perseguir tots aquells que pensen
diferent, que no s’adapten al pas del grup.
La lectura dels poetes «eslaus» és per això sempre tan extremadament difícil. Ens
roben la seguretat d’una llar, ens mostren com la por és fàcilment utilitzable, com les lluites
col·lectives que reclamen reparació de danys històrics es perverteixen en un no res en
empreses capaces de matances cegues. La confrontació que exigeixen aquests poetes és
mirar el terror directament als ulls. Exigeixen suportar visions que petrifiquen. Ens
confronten amb allò més íntim dins de cada individu. Aquesta veritat íntima, única,
intransferible de cadascú de nosaltres, però, no ens lliga només a l’àmbit estrictament privat
—són tan rars els poemes d’amor entre aquests poetes «eslaus» que la seva absència fa
estremir—, sinó que ningú no es pot comprendre a si mateix si no comprèn on pertany
realment. I aquesta qüestió de pertinença és la que fa tant de mal. Els poetes «eslaus» del
segle XX es van proposar de fer-nos adonar de quina és realment la nostra herència en tant
que europeus. Si tots aquests poetes són tan poc llegits és perquè aquest exercici tan exigent
no els agrada gaire als lectors d’avui.
No hi ha cap ciutat de París
—Però no és absurd, tot això? Que em sigui negat l’ús d’unes paraules pel fet
d’haver-se’n servit un nazi vil o un feixista hongarès?
—Sí, per això mateix.
—Però si jo utilitzo la paraula en el seu sentit original!

25 M.L. GASPÀROV, citat per Helena Valentí a MANDELSTAM, Poemes, 73, nota 1.
26 VALENTÍ, Helena, «Introducció» a Mandelstam, Poemes, 31.
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—No n’hi ha, de sentit original, només hi ha el que és.
—Però això és limitar la meva llibertat!
—Efectivament ho és. Si no hagués passat tot el que va passar, no ens tocaria
trobar-nos en aquesta situació. 27

Aquest punyent diàleg és una disputa simulada que Péter Esterházy (1950-2016,
Budapest, Hongria) va integrar dins la seva conferència pronunciada l’any 2003 a Budapest.
La manera de presentar el dilema és ben divertida, però això no treu gravetat a la qüestió.
El problema més seriós que els poetes de la postguerra europea van haver d’afrontar va ser
com fer servir unes paraules profanades? Com tornar a creure en allò que es va demostrar
fals? On trobar la fe ingènua en la bondat de l’home? I la confiança en els ideals del poble?
I l’esperança en la possibilitat d’una realització col·lectiva?
La dificultat de recuperar la base mateixa on arrelen les expectatives d’un món just i
habitable era pràcticament impossible als territoris adjacents a l’Alemanya nazi que van
patir de ple l’ona expansiva d’aquella incontrolable i bestial explosió de l’odi. Per a tots els
pobles situats a la vertical Trieste-Kaliningrad, l’impacte era doble: la crueltat de l’ocupació
alemanya per un costat i per l’altre, la divisió interna de les seves pròpies files. Tots els
països d’Europa Central es van esberlar entre els col·laboracionistes amb el nazisme
d’idearis feixistes i la resistència a l’ocupació, forçada en una lluita clandestina de guerrilla
que va arribar en el cas dels partisans de Tito a convertir-se en una autèntica revolució
comunista, esborrant totes les altres opcions.
Segueix Esterházy: «Però després de les absurditats —quedem-nos amb aquesta
paraula—, després de les absurditats del segle XX, ¿no és això el mínim, aquesta precaució,
aquesta cautela, aquesta autolimitació? No és un gest que fem un altre, no es tracta de la
història dels altres, sinó de la nostra, la nostra sensibilitat no és un compliment, sinó
moralitat». 28
Els poetes utilitzen paraules, és l’únic que tenen. I aquestes paraules van ser
malmeses durant les dècades dels anys vint, trenta i quaranta del segle

XX.

Però fins i tot

després de la desfeta, amb el continent en runes, les paraules es van continuar fent servir
amb la mateixa potència mortífera per sostenir la paret del mur de Berlín i de totes les
divisions de la guerra freda. Com escriure poesia amb aquesta única eina que tenim a
disposició per comunicar-nos? Com la poesia pot fer servir el mateix mitjà que s’havia
27 ESTERHÁZY, Péter. «De la vida meravellosa de les paraules». Traducció d’Ildikó Szijj, Balázs Déri,
Montserrat Bayà i Kálmán Faluba. Literatures 2 (2004), 75.
28 ESTERHÁZY, «De la vida...», 75.
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mostrat tan útil per forjar proclames buides de grandesa i articular raons d’odi i arguments
d’exclusió?
Tadeusz Różewicz (Radomsko, 1921– Wrocław, Polònia, 2014) a l’assaig «La nova
escola filosòfica» ens dona una resposta sorprenent. El resultat d’aquesta indagació
dolorosa sobre la llengua que s’ha fet inservible hauria de ser una mena d’ascetisme poètic,
un desig de solitud i d’aïllament, una necessitat de purificació. En canvi, Różewicz soscava
la idea de la solitud altiva de soca-rel. Obre la reflexió amb una anècdota banal sobre una
veïna que s’està morint al pis al costat. En aquest últims instants que li queden de vida, la
dona no pot abandonar l’actitud que l’ha definida: ferir els altres, fer mal, destil·lar només el
verí de totes les paraules que pronuncia. «És evident que no té res d’agradable ni
d’interessant a dir a ningú.» 29
El poeta articula així un dur examen de la maldat humana que resulta invisible de
tan habitual. Tot seguit s’atura al costat d’un altre veí que «llegia volumets de Rilke, de
Plató, de Schopenhauer», que «durant tota la seva anèmica vida s’ha abeurat amb els nèctars
de la poesia», però que «amb molt de gust mossegaria la gent amb la ràbia d’un vulgar gos
de poble». 30 Ens podem rebel·lar contra aquestes actituds, contra aquesta inèrcia que ens
mana tractar els nostres semblants amb ràbia i impaciència?
«...no em deixeu sol. He estat altiu i estúpid. M’assec a l’habitació i espero. Enyoro
enormement un home viu» continua el poeta. Aquest home viu que ell espera sap que
només pot ser un altre home vell, arrugat i emprenyat amb la gent com ell mateix, que fa
olor de cervesa i de draps vells. El poeta no espera cap miracle ni cap revelació, només un
altre home senzill que «mantingui les promeses». És una espera en va. Różewicz conclou els
seus apunts del 1956:
Però ell no arriba.
No sap que un home l’espera, com l’aire, l’aigua, l’aliment i la llum.
Si ho sabés, vindria. 31

La poesia reunida en l’antologia Udols d’un llop de paper el 2010 per Josep-Anton
Ysern és una confrontació dura amb la condició humana i pot arribar a ser tan explícita
com en els primers poemes del recull sobre el jove soldat de vint anys, en què es descriu a si
mateix: «soc un criminal/ soc un instrument/ tan cec com l’espasa». El jove d’aquest
29 RÓŻEWICZ, Tadeus. «Una nova escola filosòfica». Udols d’un llop de paper. Traducció i edició a cura de
Josep-Anton Ysern. València: Edicions 96, 2010, 11-31.
30 RÓŻEWICZ, «Una nova escola filosòfica», 24.
31 RÓŻEWICZ, «Una nova escola filosòfica», 30-31.
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poema, sens dubte un reflex autobiogràfic de l’autor, ha vist matar persones com si fossin
animals i per això confessa amb una fredor glacial: «no crec en la transformació de l’aigua
en vi/ no crec en el perdó dels pecats/ no crec en la resurrecció del cos». 32
Różewicz no tendeix cap a una denúncia de les atrocitats que van marcar la seva
joventut. No pretén estremir a ningú perquè sap que l’espectador actual que presencia les
escenes dels seus poemes és tan llunyà que desconeix fins i tot la mesura amb la qual
valorar aquesta depravació. Igual com els poemes de Zbigniew Herbert (Lviv, Ucraïna,
1924 – Varsòvia, Polònia, 1998), de Wislawa Szymborska (Kornik, 1923 – Cracòvia,
Polònia, 2012) i de Czesław Miłosz —els cito en ordre cronològic en el qual els seus
traductors els han fet arribar al català— Różewicz s’obre cap a la reflexió de com salvar allò
que ha de ser salvat, la bondat de l’home:
cauen a trossos les paraules
que buidem d’amor
sense aquest el nostre càntic
és com el brunzit dels insectes. 33

El poeta identifica amb especial intensitat la pèrdua dels fonaments i el buit absolut
que s’ha obert davant de la humanitat després de la derrota dels ideals just en el moment
que semblaven realitzables, a l’abast de la mà. Al seu ja esmentat assaig sobre la nova escola
filosòfica de 1956, Różewicz declara secament que la ciutat de París no existeix. La derrota
que va infligir el nazisme a tota la cultura europea es pot resumir amb aquesta precisa
metàfora. El fet d’haver vist com l’home pot matar l’altre home com si fos un animal, va fer
que aquells joves de vint anys convertits en homes-daga, va fer trontollar el centre de totes
les esperances. Es va esvair la fe que la cultura sí que pot millorar les condicions de vida,
que pot augmentar la capacitat de convivència, que pot assegurar una pau perpètua. La
causa per la qual la ciutat de París ja no existeix ho testimonien aquests versos colpidors:
...hi ha en mi
hi ha alguna cosa
no, no puc
descriure-ho
[...]
dius que no hi ha un altre
lloc que no podem traslladar-nos
32 RÓŻEWICZ, Udols..., 37 i 39. («Lament»).
33 RÓŻEWICZ, Udols..., 75. («Poètica»).
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no dius res
dic que el no-res és en nosaltres. 34

Aquest no-res estremidor s’ha introduït a tots els àmbits de la vida, ha corsecat les
persones des de dins. A «Esborrany d’un poema eròtic actual» confirma aquesta sensació
de pèrdua dels fonaments més bàsics de la humanitat. No només es va perdre la capacitat
de l’amistat i la confiança en l’altre, sinó que va trontollar la capacitat de l’amor i el mateix
desig eròtic:
absència del cos
és la descripció de l’amor
és un poema eròtic contemporani.

35

Les dones per a Tadeus Różewicz són directament la memòria, les velles que s’alcen
a trenc d’alba, lletges i dolentes, però alhora immortals, les invisibles ombres que no deixen
de cuinar i feinejar ni en els pitjors moments. Les dones són el ciment de la humanitat:
quan moren
de l’ull cau
una llàgrima
i s’uneix
en la boca amb el somriure
d’una dona jove. 36

El gust salabrós de les llàgrimes que ni les dones més impassibles i fortes no poden
contenir és el que va rebre en herència tota una generació europea. Aquesta amargor,
aquest desencís ha marcat el continent, però poques vegades s’ha expressat d’una forma tan
nítida. El més greu va ser la pèrdua de significats dels mots referits a idees bàsiques i el fet
que la llengua mateixa es va fer insegura. Sense una llengua fiable, el món es va trobar en
una situació del desballestament. D’aquí neix una de les idees més belles que s’hagin
proposat els poetes de la postguerra, el desig de tornar a comprometre’s amb el món i ser
de nou capaços del gest poètic que anomena, que invoca i que convoca. Per poder tornar a
crear el món poèticament, des de la paraula, calia imposar-se l’autolimitació de la qual
parlava Esterházy. Els poetes havien d’abandonar la seducció fàcil de la grandiloqüència i
34 RÓŻEWICZ, Udols..., 141 i 145 («La rosa verda»).
35 RÓŻEWICZ, Udols..., 161 («Esborrany d’un poema eròtic actual»).
36 RÓŻEWICZ, Udols..., 171-177 («Conte de les dones velles»).
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ser conscients que no es podien simplement esborrar les dècades d’abús de poder. La
proposta de Różewicz va ser utilitzar només les paraules unívoques, sense matisos, clares,
precises. La jednoznaczność de Różewicz és una proposta hàbil per aconseguir a través d’un
«vers eixut i directe» tornar a anomenar tot allò que ens envolta, d’instaurar un món on es
pugui tornar a viure, però sense perdre la consciència del dolor que també ha de ser
transmès, igual com la ràbia i la desesperació i el desencís i la solitud.
La postguerra va posar els poetes davant del repte gairebé impossible de recuperar
la naturalitat de la pròpia llengua:
pel camí compraré
te sucre
panellets i salsitxes
a casa m’espera
un deure:
crear poesia després d’Auschwitz. 37

La confrontació amb la Segona Guerra mundial en tota la seva magnitud va omplir
molts versos de molts altres poetes, com és evident. L’actitud de no voler sucumbir, per
definitives que siguin les proves de la bestialitat humana, es va transmetre també als poetes
«eslaus» que van néixer durant o just després la guerra i no la van experimentar com a part
de la seva vida conscient.
El 29 de maig de 2004, The Guardian va publicar el poema «History» de Tomaž
Šalamun (Zagreb, Croàcia, 1941 – Ljubljana, Eslovènia, 2014). El títol anglès forma part del
poema original eslovè i aquest joc amb paraules prestades d’altres idiomes és part
indispensable de la poètica provocadora d’aquest autor. Šalamun va decidir escriure molt a
consciència una poesia «monstruosa», la que ho diu tot i que no amaga res per fer-ho més
fàcil. Volia forçar el seu petit poble a abandonar per sempre més la poesia heroica o
conciliadora i admetre les veritats insuportables. Agafava força de la resistència i les ganes
de canvi des de la plena consciència del dolor, la impossibilitat i la solitud. El seu poema
arrenca identificant-se a ell mateix amb un monstre:

37 Fragment del poema «He vist un monstre prodigiós» del poemari A la superfície del poema i a dins (1998). El
fragment està citat un l’article d’Ysern de 2003 (vg. Bibliografia), però el poema no està inclòs a l’antologia
Udols d’un llop de paper de 2010. — L’última remarca evidentment es refereix la frase de Theodor W.
Adorno que cito en original: «nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch
die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben» de l’assaig
Kulturkritik und Gesellschaft que Adorno va escriure el 1994 i publicar per primer cop el 1951.
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Tomaž Šalamun és un monstre.
Tomaž Šalamun és la bala que travessa l’aire.
Ningú li coneix l’òrbita. 38

I continua elucubrant com, pel simple fet de ser proclamat poeta, acabaria aplanat
entre dos vidres i preservat en un pot de vidre amb formol perquè les generacions futures
el puguin admirar i els museus guanyar els diners que tant calen per a la cultura:
Llavors convindria premsar-lo
entre dos vidres, fotografiar-lo i posar-lo
dins de formol perquè els nens el poguessin
observar com si fos un fetus, una sirena o
una salamandra. Els porters farien trampa
amb les entrades i les revendrien dos cops.

Aquesta actitud irreverent no és nova ni en la poesia eslovena ni en la poesia
«eslava»: la ironia i el sarcasme més àcid formen part d’aquesta dura lliçó vital. El 1847 el
romàntic France Prešeren (Vrba, 100 – Kranj, Eslovènia, 1849) va publicar el seu únic
poemari, Poezije, amb un títol basat en aquesta màgica paraula grega intraduïble. Ell també
indicava així el desig d’inscriure’s a la tradició europea, superar els límits d’un país estret i
rebregat. «La meva barca amb calma avançaria/ del foc la casa, de la pedra el blat,/ Sant
Marc aquí al costat, ens salvaria» 39 acaba dient el seu sonet més famós, dedicat al seu poble
natal de Vrba, al peu dels Alps Julians. Ho diu amb una veu dolça i impostada perquè el
poeta sap que és falsa la conclusió sobre la possibilitat d’una vida rural plàcida i sense
preocupacions. Prešeren feia veure que donava pel seguit les creences dels homes senzills.
Però ajuda en res tocar les campanes després que la pedregada hagi malmès la collita?
Šalamun va recollir aquest llegat i el va aguditzar enormement. En la seva extensa
obra —més de quaranta poemaris en una vida de creació frenètica— tot està posat sobre la
bàscula. Tot és vist, anotat, tot sospesat, tot avaluat, analitzat, dit. Amb aquesta quantitat de
versos, sembla que tanmateix no en va tenir prou per explicar tot allò que volia fer visible, o
almenys aquesta és una impressió que només s’agreuja com més el llegim.
Šalamun representa la frontissa entre el món antic i un món nou que encara no és
possible saber com serà, però que vol fer d’aquest un guardià de la porta cap a un futur
38 Totes les traduccions dels fragments de Šalamun són meves. Els poemes sencers es poden llegir en aquest
mateix número de Veus baixes.
39 La traducció del sonet és de Jaume Creus, inèdita.
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diferent. «Et retorno el teu idioma» etziba a la cara dels seus compatriotes eslovens per
recordar-los dolorosament que sí que cal forjar una llengua nova en la qual els eslovens ja
no cultivarien la nostàlgia de ser les víctimes que sempre han estat privades d’oportunitats i
el gust agredolç la impotència i la derrota. Per superar aquesta evident limitació d’un poble
de només dos milions d’ànimes, Šalamun no proposa construir un discurs de guanyadors,
impassible i fred, sinó una llengua que sigui capaç d’expressar el pensament crític de la seva
pròpia identitat i que sigui capaç alhora de transmetre l’entusiasme més pur:
Els pobles que deixen de narrar el Relat,
ja no tremolen sota el pes de les forces
incomprensibles, les estrelles que els guiaven
ja no els guien. Ells mateixos són
estrelles,
aquests pobles que viuen en gràcia i abundància.
[...]
Els pobles que deixen de narrar
el Relat simplement queden esborrats
pel plaer.

El camí poètic no és fàcil perquè mena cap a una veritat desemmascarada, exigeix
una anàlisi constant, exigeix capacitat de confrontació. Allò que fa la poesia tan diferent de
totes les altres maneres de pensar, però sobretot de la ideologia i la religió, és que la poesia
mai consola, mai. Un poeta ha de ser capaç de viure amb la consciència oberta cap a un
abisme insondable. És així com Šalamun veu l’herència històrica d’Europa Central:
Europa Central!
Quin lloc tan sentimental, horrible, una catàstrofe total!
Amb pobles
entaforats en vagons de bestiar, conduïts d’excursió
a un camp de concentració, sota el gas, i altres fets de mal gust,
que s’expliquen somicant mentre s’apedacen els mitjons!
Amb pobles
que es deixen tallar braços i orelles en lluites sagnants
per la llibertat i llavors ràpidament s’inventen un capítol nou.
Ajupits, adormits, amb ulls clucs,
en búnquers sufocants, fets amb la pròpia mà, tot esperant
que es realitzi la fantasia global!
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Com sobreviure, doncs? D’on treure les forces? Com suportar el pes d’aquesta
responsabilitat de voler ser la consciència del segle? La resposta de Šalamun és increïble,
potser una de les més increïbles reaccions que podem trobar en la poesia del segle

XX.

Šalamun és capaç de riure’s de la seva pròpia fragilitat tot i que sap el que hi ha en joc.
Confia en la bondat, en la bellesa, en la il·lusió, en l’impuls del moment, la pura felicitat.
Aquesta actitud «juganera» li ha costat l’etiqueta de ludisme amb la qual els professors de
literatura que no saben amb quines pinces agafar el seu versos l’endrecen en els calaixos
dels llibres per oblidar. És l’atreviment i és el risc allò que aquest poeta convoca per obrirnos els ulls, per enderrocar les velles convencions i els patrons de pensament caducs.
En el poemari a la seva dona, la pintora Metka Kraševec, 40 confessa sense embuts:
«No podré ser-te, com diuen, fidel» i els poemes d’aquest poemari i tots els llibres
successius destil·len les imatges d’una intimitat que ens revela la seva homosexualitat i uns
amors bojos, sovint al límit de la destrucció. En paral·lel amb una vida ben burgesa dels
primers anys, el matrimoni amb la poeta Maruša Krese i dos fills, Ana i David,
protagonistes dels seus primers llibres, Šalamun va saber bastir un lligam amb la seva
segona esposa Metka irrompible fins a la seva mort prematura, però que no es basava en el
concepte de fidelitat. Els noms propis que van apareixent amb tanta insistència en la seva
poesia són una venjança poètica per totes les omissions de noms propis d’aquests pobles a
la història. Šalamun documenta cada vida, la inscriu, vol ser el cronista a la manera com la
història es nega a ser-ho. En la seva poesia hi ha lloc, literalment per a tothom.
I a partir d’aquesta exigència cap a la definició de les seves pròpies emocions més
íntimes, el poeta va ser capaç de repensar també la idea de la comunitat nacional. Plantejava
amb una insistència inusual si podem almenys pensar en maneres de convivència que no
exigeixin una fidelitat incondicional. Per què ens identifiquem amb una llengua, amb una
tradició, amb un poble? Ha de ser sempre per la fidelitat als orígens, perquè nosaltres som
com som? O bé podem decidir pertànyer a una comunitat per voluntat pròpia, és a dir,
podem esdevenir membres actius d’un poble capaç d’escriure la seva pròpia història sense
mentides, amb la mirada «monstruosament» valent.
Šalamun exigeix de cada individu que sigui capaç d’exposar-se al màxim, de
sotmetre’s a un examen íntim sense concessions perquè aquest és el primer pas per poder
canviar el món. La llengua malmesa, la llengua heretada d’aquells anys obscurs d’atrocitats i
traïcions, només pot ser canviada des de dins. El seu poema sobre història acaba dient:

40 ŠALAMUN, Tomaž. Balada per a Metka Krašovec. Traducció de Simona Škrabec. Barcelona: LaBreu, 2016.
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Aquest és Tomaž Šalamun, va a la botiga,
amb la seva dona Maruša, compra llet
per beure-la.
And that’s history.

Els colibrís a Califòrnia
«Canta el món mutilat/ i la ploma grisa/ que ha perdut un tord/ i la llum delicada/
que vaga i s’esvaeix i retorna», diu el poema d’Adam Zagajewski (Lviv, Ucraïna, 1945) que
va ser publicat l’endemà de l’atac a les torres bessones de l’onze de setembre de 2001 a les
pàgines de The New Yorker. 41 Pocs poemes hauran explicat tantes coses a tanta gent com
aquesta sàvia balada. El poeta va saber oferir un consol davant d’una atrocitat inimaginable
i va donar a la gent la possibilitat de tirar endavant tot i la consciència aguda que mai més
ens sentiríem segurs enlloc. La lliçó de tots aquells poetes «eslaus», destil·lada a través de
tant de patiment i de tanta valentia per mirar el monstre directament als ulls, va sorgir tot
d’una en un indret on podria ser instantàniament compresa. Zagajewski va saber transmetre
finalment que ens calia aprendre a assumir el patiment dels altres, que la felicitat inconscient
no és pas cap felicitat i que els moments de joia són escassos i que la bellesa és sempre tan
fugissera com aquella mallerenga que Óssip Mandelstam confiava trobar a Armènia i
dibuixar-la amb els llapis de color. La història no pot ser altra que la que hem viscut
individualment, un per un. Li hem d’exigir, a aquest Relat en majúscula que ens emmarca i
confereix la identitat, que ens contingui i que doni fe d’aquell matí quan hem anat a
comprar la llet a la botiga de la cantonada com Tomaž i la seva dona Maruša i que
s’inscrigui per la posterioritat també l’instant «quan es mogué la cortina,/ i estàveu junts en
una habitació blanca» del poema de Zagajewski.
«Un cel gris rere la finestra, arbres sense fulles, nus i indefensos, la neu que trobem
aquí i allà ens diu que l’hivern encara tardarà a marxar» descriu Xavier Farré així la vista des
de les finestres del seu pis a Cracòvia: «blancor, després grisor, desglaç, xipolleig. Any rere
any, hivern rere hivern el mateix paisatge, i amb tot sempre diferent.» «Rere la finestra
segueix el cel gris, han passat uns dies. Una de les coses que he après aquí és no comptar
aquesta enfilada de dies grisos» confessa el traductor en un dels rars apunts on podem
41 La traducció catalana de Xavier Farré es pot trobar finalment reproduïda en un llibret dedicat a Adam
Zagajewski en la col·lecció que la Institució de les Lletres Catalanes i Arts Santa Mònica han anat editant
en ocasió dels Dilluns de Poesia (13 d’octubre de 2014). Són publicacions sense ISBN i, tot i la gran cura
en la maquetació i uns continguts tots ells dedicats a les millors plomes poètiques del moment, l’edició és
tan precària que em resulta impossible entendre per què les administracions tenen tanta por de deixar
imprès res de perdurable. És a dir, que el poema que va marcar el dramàtic començament del segle XXI a
nivell mundial, en català el tenim editat en una publicació que no es pot ni citar pròpiament.
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entreveure la taula de treball d’algú que s’ha instal·lat a viure directament en la traducció.
Farré ens concedeix una ràpida ullada a la seva ànima, a l’impuls que el va portar a
abandonar el Mediterrani i a aprendre a no comptar els dies d’aquella neu ja grisa i bruta
que es desfà a les voreres.
Miłosz i Zagajewski són els dos poetes que Xavier Farré ha traduït amb més
assiduïtat i la seva confessió davant el paisatge hivernal fa fàcil comprendre aquesta afinitat:
«la cultura en les seves diferents manifestacions —música, filosofia, pintura, arquitectura—
establien una fortalesa en què es podia acomodar, trobar un recer». Els seus primers versos
que va llegir ja van captar el traductor amb aquell matís que fa tan diferent la mirada tant de
Miłosz com de Zagajewski de tots els altres poetes «eslaus» que estic presentant en aquest
assaig: «Com si en aquella poesia hi hagués també un desglaç». 42
Els dos poetes van quedar marcats per la pèrdua no només de la seva pàtria a través
d’un perllongat exili forçós, sinó que la seva primera infantesa ja va significar una pèrdua
definitiva de la llar. Miłosz mai hauria pogut tornar a aquella Lituània dels primers anys de
la seva infantesa, als boscos on aprenia els noms dels ocells salvatges. Les guerres han
mogut fronteres, desplaçat la població, res va quedar igual.
Ben bé el mateix va passar amb la Lviv d’Adam Zagajewski, la ciutat que havia
format part de la Monarquia dels Habsburg avui és ucraïnesa i havia estat ben soviètica.
Només s’hi poden trobar vestigis d’una memòria que ni tan sols pot reclamar com a seva
perquè la família va haver d’abandonar la ciutat poc després de néixer ell el 1945. Però
aquell món li pertany com un pòsit, com una memòria de l’estirp —«cases petites com/
ponis tàrtars»— que també s’ha anat desdibuixant, perdent, esgrogueint en els calaixos
d’incomptables trasllats. «He vist fugitius dirigir-se enlloc», diu el poema sobre el món
mutilat. La seva poesia ha sabut testimoniar el sentiment que el món sencer s’ha convertit
en una «sala d’espera»:
...sense esperances ni promeses
Vam viure allí i no érem pas estrangers.
Això era la vida que se’ns donà. 43

Al costat d’una realitat insuficient i passatgera, hi ha el record a aquell altre món
perdut i introbable —i com a tal idealitzat i pur— que s’erigeix en els poemes de
Zagajewski com un autèntic recer per a tots aquells que experimenten el desconcert davant
42 FARRÉ, Xavier. «Trobar-se en diferents territoris. Sobre Adam Zagajewski». L’Espill 49 (2005), 6-12.
43 ZAGAJEWSKI, Adam. Terra del foc. Traducció de Xavier Farré. Barcelona: Quaderns Crema, 2004, 56-57
(«Elegia»).
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d’un món de mobilitat sense límits. L’exili ha anat perdent els seus contorns durs i tallants i
s’ha convertit en una experiència d’adaptació possible on la neu dels hiverns polonesos i el
sol dels estius mediterranis resulten bescanviables, integrats en una sola mirada. La cultura
ha recuperat així la seva capacitat de segellar ferides, de polvoritzar les distàncies, hi ha de
nou la possibilitat de creure en la bellesa: «no hi ha un simple elogi de la bellesa, hi ha una
confrontació. La bellesa apareix al costat de l’horror, la història s’esforça a destruir-la». 44
Un bàrbar al jardí (1962) de Zbigniew Herbert és un viatge obstinat pels indrets
d’aquesta Cultura europea en majúscula i arrenca amb la visita de les coves de Lascaux: «Els
colors: negre, bronze, ocre, roig vermellós, carmesí, malva i la blancor de les roques
calcàries. Són tan vius i frescos com no es va aconseguir mai en cap obra renaixentista: els
colors de la terra, la sang i el sutge». Aquest «vigor del galop que dinamita el soterrani» 45 és
la màgia —i no utilitzo la paraula en va— de l’art, de poder mantenir viva la cacera i tots els
rituals i creences que la feien possible pels segles dels segles. Però Herbert és precís en el
seu itinerari de recórrer els tresors acumulats, data les seves troballes tant amb la seva
biografia com inscriu el temps històric que va produir cada vestigi, contrasta i furga en els
instants congelats. Allò d’ara i els seus records traumàtics es reflecteixen sobre les obres
d’art que el temps misericordiós ens ha preservat com aquell miracle d’animals en
moviment que va quedar conservat en una cova subterrània.
El procediment de Zagajewski no és exactament aquest, el poeta busca elevar-se
fins a la Terra del Foc on els rius flueixen verticalment. Es percep fins i tot a si mateix com
«una frívola existència/ just al costat d’aquest vell temple». La seva poesia apunta amb
atenció els moments d’epifania, aquell «instant mortal com tu i com jo/ ple d’una boja,
il·luminada, absurda/ alegria, com si sabés/ alguna cosa que desconeixem.» 46 La seva veu
s’adreça a aquell tu sempre absent, en recerca d’un misteri que no es revelarà mai:
Tu ja no ets a la terra.
I jo visc, visc i observo
i el meu respir circular
roda per carreteres de província. 47

44 FARRÉ. «Trobar-se en diferents territoris...», 8.
45 HERBERT, Zbigniew. Un bàrbar al jardí. Introducció i traducció de Manel Bellmunt. Barcelona: LaBreu,
2009, 21 i 23.
46 ZAGAJEWSKI, Terra del foc, 52 («Instant»).
47 ZAGAJEWSKI, Terra del foc, 46 («Albí»).
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Adam Zagajewski ha trobat l’entonació precisa que sap expressar en equilibri totes
aquestes «contradiccions conciliades» com diu el seu traductor. «Ni tampoc en l’amor no hi
ha el saber,/ sinó en totes les coses» diu el seu poema «Conquilla». La seva mirada vol
abraçar segles, tendeix cap a aquell ull atemporal que pot esmorteir tot dolor. En el mateix
poema titular de Terra del foc segueix: «El temps s’enduu la vida/i ens retorna memòria,
daurada per la flama/ i ennegrida per les brases». 48
És una mirada que tendeix a ignorar la rabiosa actualitat política —«A Ucraïna
referèndum, a París boira» escriu Zagajewski ben bé com quan Franz Kafka va anotar al
seu dietari el dia quan va començar la Primera Guerra Mundial dient que a la tarda tenia
classes de natació. Les dues notes són construïdes amb la mateixa precisió poètica de
contrastar dos conceptes antagònics, un de màxima rellevància històrica, l’altre un fet banal
de quotidianitat. La nota de Kafka expressa un horror increïblement premonitori: amb la
Gran Guerra el món antic serà abolit i s’acabarà tot, també les classes de natació. Kafka, el
profeta dels horrors futurs, que captava els moviments més ínfims de l’aire en el seu
aïllament voluntari, sabia desxifrar els signes no pas ocults. Kafka sabia ja el 1914 que
Europa anava cap a una catàstrofe. El vers de Zagajewski no és d’aquesta índole, expressa
més aviat la impaciència amb la política de proximitat que no deixa descansar els poetes en
un espai més enllà de tota determinació i de tot compromís concret. La independència
d’Ucraïna és evidentment una qüestió complexa i el moviment nacional no va ser exempt
d’un programari xenòfob i antidemocràtic, però és just comparar els processos
d’autodeterminació d’Europa del segle

XXI

amb el fracàs (sí, el fracàs) de la Revolució

Francesa? «El que pervisqui serà blau com l’ull/ d’una guillotina». 49
La seva «Carta d’un lector» ens regala el títol per al següent, apartat, «sobre el desig
d’ordre». 50
Sobre el desig de l’ordre
«No seria millor començar per assabentar-se de quins són els buits de traducció que
existeixen i després determinar qui pot omplir-los millor i qui pot editar-los millor?». 51 En
un article de 2010, Sam Abrams constatava la precarietat de condicions en les que treballen
els traductors a Catalunya. I en referència específica als traductors dels poetes polonesos, el
48 ZAGAJEWSKI, Terra del foc, 9.
49 ZAGAJEWSKI, Terra del foc, 29 («Referèndum»).
50 ZAGAJEWSKI, Terra del foc, 32.
51 ABRAMS, Sam. «Previsions». Avui Cultura (30-12-2010), 3.
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crític assenyala l’inconvenient que els poemaris tan valuosos que els tres van traduir al català
a partir de 1997 s’hagin publicat tots en editorials ben diferents. La dispersió editorial, la
impossibilitat de fer cap mena de feina continuada, la frustració constant per falta de ressò i
d’estructures estables és una realitat massa evident per les traduccions de totes aquestes
literatures que estem comentant. El desig d’Abrams que amb una llista canònica d’autors
estrangers i amb una decidida política de subvencions les coses podrien canviar no és més
que una espelma encesa a l’altar d’una divinitat sorda i indiferent.
No és possible suplir institucionalment les estructures que falten des de fa segles.
Europa ha desenvolupat unes institucions acadèmiques on la meitat est del continent té
dret a ser estudiada només sota la categoria de la filologia eslava i malauradament els
departaments de les llengües eslaves, ja no només a Espanya, sinó arreu, pràcticament la
totalitat de matèries són dedicades a la llengua i la cultura russes. Es transmet així un corpus
molt rígid d’autors consolidats, bàsicament els narradors del final del segle XIX, encapçalats
pel «Tolstoièvski», com es va titular molt enginyosament un debat sobre la traducció de la
literatura russa al català l’any 2008. Aneu a qualsevol llibreria amb una selecció important
d’obres traduïdes i veureu que la majoria de les lleixes del departament d’eslaves estan
ocupades per obres de només aquest dos autors. I, el públic majoritari, desenganyem-nosen, no haurà après ni a distingir quins dels totxos gruixuts ha estat escrit per Lev N. Tolstoi
(Iasnaia Poliana, 1828 – Lev Tolstoi, la ciutat porta avui el seu nom, Rússia, 1910) i quins
per Fiódor M. Dostoievski (Moscou, 1821– Sant Petersburg, Rússia, 1881). No és tampoc
difícil descobrir cursos universitaris de literatures eslaves on Fiódor Dostoievski i Ivo
Andrić (Travnik, Bòsnia, 1892 – Belgrad, Sèrbia, 1975) formen part d’un mateix itinerari
que barreja èpoques, gèneres, llengües i circumstàncies històriques sense més, de manera
que així es construeixi un d’aquests conglomerats indestriables que corresponen
perfectament a la fórmula definida per Eduard Saïd com l’orientalisme. El món desconegut
i llunyà és condemnat a fer-se visible només a través d’uns quants tòpics que es repeteixen
assíduament i són —aquesta és la característica bàsica de l’exclusió a través del fetitxisme de
la diferència— completament ahistòrics. Igual com l’Àfrica o el Pròxim Orient, l’Est
d’Europa no coneix evolució, ni canvis. Cal llegir només les obres més conegudes,
canòniques, les que ja han demostrat la seva validesa, però fins i tot aquests clàssics han de
ser llegits com si fossin separats de la tradició pròpiament europea per un cordó sanitari
que ens protegeix del contagi. No hi ha cap possibilitat de portar aquella bogeria dels
personatges de Dostoievski als carrers de la ciutat de París, si utilitzo de nou la bella
metàfora de Różewicz d’aquell Occident que es creu tan definit, però que en realitat tampoc existeix.
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La poesia «eslava» que he volgut fer visible aquí trenca la rigidesa d’un imaginari
assentat i probablement encara força inamovible. Aquests poemes que he comentat, però,
són només la punta d’un enorme iceberg que ens entestem a no veure. Es cert que
l’acadèmia a moments sembla que hagi perdut ben bé el pas amb el món modern, però el
fet és que les realitats complexes d’Europa Central, dels Balcans, d’àmplies zones
d’influència russa o turca, són conegudes i presents. Cal adquirir el coneixement sobre la
seva història o política de manera més aviat autodidacta, igual com els traductors ens
formem a base de cops de destí i molta tossuderia personal, però no hi fa res. Ho aprenem.
Som capaços de transmetre-ho. Lluitem per fer presents aquestes realitats i per trencar els
tòpics. Aprofitem cada escletxa. No sé si hi ha gaires acadèmics en altres cultures
assentades que hagin traduït amb passió com ho han fet els professors de la Universitat de
Barcelona Helena Vidal i Ricard San Vicente. Han lluitat per fer arribar fins aquí aquells
altres autors russos que passarien fàcilment desapercebuts, tan obstinadament com tots els
altres traductors que procurem transmetre cultures literàries molt més petites. I la mínima
infraestructura acadèmica que té en la mateixa universitat la filologia polonesa, els
traductors i estudiosos que ha arribat a formar! Quant més no es podria expandir aquest
coneixements de la diversitat de les realitats eslaves si poguéssim tenir un simple lectorat
d’eslovè o búlgar, de txec o de croat... Però la rigidesa del sistema universitari espanyol és
un mur de ciment armat probablement impossible de trencar.
I tanmateix, la gent viatja, es fan estades d’estudis als països d’Europa Central que
ara ja fa pràcticament un quart de segle que formen part d’una Europa unida, s’aprenen
llengües, es creen vincles d’amistat i d’amor en aquest vast continent, cada cop més
connectat. Em resultaria difícil expressar la meva admiració pel compromís que van
mostrar els periodistes i fotògrafs amb la crisi als Balcans en els anys noranta o bé amb els
esclats més recents de violència a Ucraïna. La gent estudia i entén, s’escriuen llibres
d’història i els articles periodístics, es publiquen fotos no només de les zones conflictives,
s’hi va de vacances a aquests indrets abans desconeguts. Però en la literatura, el vel de
l’exotisme tanmateix persisteix. Com una antiga catedral, els guardians de la literatura
universal volen tenir el dret d’escollir qui pot pertànyer a aquest club selecte i qui no. I
aquest és el problema bàsic de tots els cànons, que se’ns tornen obsolets i excloents. Quan
decidim quins autors o obres mereixerien ser part d’un tresor digne a ser preservat,
excloem automàticament totes les altres obres sense haver-les deixat ni presentar la seva
candidatura. Encara que sigui un procediment més lent i molt més cansat, és millor que
cada obra s’hagi de guanyar els seus propis adeptes. Per facilitar el procés d’integració de les
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obres de totes les literatures eslaves al català no necessitem cap comissió d’experts, sinó
més xarxes per on transmetre els coneixements i que les universitats es facin una mica més
universals, que els diaris obrin les seves pàgines, que existeixin revistes com aquesta mateixa
Veus baixes, que hi hagi trobades de traductors i les possibilitats que els autors viatgin no
només acompanyats dels seus editors i no només a les fires on es venen els drets d’autor
per l’explotació econòmica de les seves obres. Hem de, precisament, aprendre a pensar
diferent, no a partir dels cànons heretats, sinó des d’una actitud de voler realment conèixer
allò que desconeixem i fer l’esforç necessari per fer-ho realment comprensible, per assumir
també el dolor dels altres com a nostre.
En lloc de llibres arrenglerats en prestatges perfectament ordenats, ens trobem a
Catalunya amb una producció de traduccions de les llengües eslaves aleatòria i aconseguida
sempre amb un esforç notable, gràcies a una implicació personal. Repeteixo, no hi fa res.
No és que sigui una situació còmoda o fàcil, però sí que assegura una condició més
indispensable que no pas tots els plans d’importar els autors canònics d’altres indrets
llunyans: aquesta implicació tan directa per aconseguir el producte final, la necessitat
d’apostar per un títol amb totes les forces fa que els llibres siguin realment llegits. Circulen
més aviat de boca-orella, sense un gran aparat interpretatiu, sense un marc sòlid —com
confio haver demostrat amb aquest mateix assaig—, però aquests llibres, i especialment els
poemaris, deixen empremta. Són llibres que arriben un a un, a l’antiga, i molts es fan el seu
lloc. Aconsegueixen interferir amb la cultura a la qual han arribat.
Catalunya encara busca suplir a través de les traduccions tot allò que fa sentir feble
el seu propi sistema literari. En aquest sentit, es comporta com la perifèria paradigmàtica
d’acord amb els estudis d’Even-Zohar. Al català es tradueixen sobretot aquells models que
s’han comprovat als centres del poder literari i que suposadament garanteixen l’equiparació
amb una cultura plenament desenvolupada. Els grans projectes de traducció literària a
Catalunya han estat sempre els de construcció d’un cànon sòlid, precisament, des de la
col·lecció de les Grans Obres de la Literatura Universal fins als projectes personals dels
traductors que s’han volgut enfrontar amb els clàssics, insistint sovint durant dècades, fins a
tenir-ne traduïda l’obra completa. Els casos abunden. I demostren alhora com en català ha
prevalgut aquesta necessitat de buscar en les èpoques passades els models per l’actualitat.
Aquest gust arcaïtzant ha servit perquè els traductors demostressin la seva agilitat lèxica i
formal batallant amb estructures que ja no són part de la creativitat literària actual.
D’aquesta manera, la cultura de casa es va guanyar el dret d’escriure’s amb majúscula. Totes
aquestes adquisicions de noms il·lustres a través de la traducció són vistes com a part del

– 41 –

llegat propi, com una demostració que el català és equiparable amb les més grans i influents
literatures europees. En aquesta necessitat d’afirmació de la vàlua d’una llengua i d’una
cultura, poc lloc queda per als llibres que circulen sense els reconeixements dels grans
centres. Però els poetes «eslaus» que estem tractant aquí encara ho tenen més difícil per
esdevenir part de cap cànon pel simple fet que qüestionen profundament aquesta classe de
valors inqüestionables. Es pot recitar Walt Whitman amb entusiasme, fins i tot amb rauxa, i
el número de vendes de la bella traducció de Pons Alorda certifica la necessitat que té el
país de recuperar el dret a aquests sentiments elevats per la construcció d’un nou país, més
just, més pròsper.
Els poetes «eslaus» no es poden declamar a les places públiques, no serveixen per
sentir glòria passada o futura. Són els poetes del segle

XX

i tots els seus versos porten una

càrrega molt feixuga i molt, molt difícil d’assumir d’una desfeta d’il·lusions. El saber i la
memòria acumulats en aquests poemes són valuosos. Són al meu entendre l’única manera
d’afrontar la veritat històrica, de saber el que va passar més enllà de les xifres fredes o d’uns
documentals plens d’imatges esgarrifoses que no podem ja connectar amb el nostre dia a
dia. Els poetes «eslaus» són els testimonis íntims d’aquest pas per l’infern, són veus esparses
i fragmentades, no constitueixen ni poden constituir cap mena de literatura damunt un
pedestal.
Per poder afrontar sistemàticament la pregunta de quina manera aquests llibres
arrelen un a un, com sacsegen l’entorn literari que els acull, necessitem una altra
metodologia. No podem ja classificar la diversitat del món d’acord amb els arbres de les
famílies lingüístiques a la manera de les taxonomies del segle XIX.
Les influències literàries no només passen dels grans centres a la perifèria, sinó que
la circulació en direcció inversa és especialment rellevant. La gran força de la perifèria és
que els models calcats de les cultures centrals s’esmussen, perden la seva rigidesa i així
poden més fàcilment ser modificats. A la perifèria, el sistema funciona segons regles més
laxes, que deixen més espai per a la innovació. 52 Paradoxalment, les còpies més aviat
dolentes, inexactes i simplificades dels models forans poden convertir-se en punts de
partida per a solucions noves i originals. És per això que la literatura universal es renova tan
sovint als marges, lluny dels grans centres. És a la perifèria on broten les solucions més
insospitades perquè l’aiguabarreig de les influències i la creativitat pròpia, al costat d’una
llibertat més gran per l’absència de criteris rígids i institucions consolidades, permeten teixir
tapissos especialment rics, densos, complexos.
52 ENVER-ZOHAR, Polysistem Studies, 70.
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Cherchez la femme !
En la novel·la negra, quan cal trobar l’assassí, habitualment ressona la divertida
frase francesa. Quan examinem les traduccions que han arribat a una llengua la temptació
d’intentar explicar les aportacions a través de les decisions personals dels traductors és
gran. Els traductors són questes figures ocultes que no apareixen a la llum com abans les
dones, però que ho decideixen bàsicament tot. L’esforç personal ha estat l’element clau en
totes aquestes traduccions al català, però seria ingenu pensar que també sigui l’única causa
que aquests poemaris hagin arribat fins aquí.
Els dos poemaris de Miłosz i de Zagajewski que tenim en català han estat traduïts
del polonès per Xavier Farré. El traductor de l’únic poemari en català de Różewicz és
Josep-Anton Ysern i l’únic llibre de poemes de Szymborska en català va ser traduït per
Josep Maria de Sagarra Àngel. Entre els traductors del polonès cal esmentar, a més, Manuel
Bellmunt i Grzegorz Gyrc que són responsables de les versions de Zbigniew Herbert, el
primer del seu assaig i el segon del seu poemari. Per completar els llibres dels poetes
polonesos, tampoc podem oblidar la traducció de La ment captiva de Miłosz per part de
Guillem Calaforra i la seva novel·la La vall de l’Issa traduïda per Dorota Szmidt.
També tenim aquí la incansable Monika Zgustova que ha traduït Jaroslav Seifert
(Žižkov, 1891 – Praga, Txèquia, 1986) ja el 1984 —aquest va ser el primer llibre que va
anunciar el desgel de la Guerra Freda i l’interès renovat dels lectors catalans pels poetes
«eslaus»— i va fer conjuntament amb Maria Mercè Marçal un dels llibres més bells i
commovedors, Versions d’Akhmàtova i Tsvetàieva de 2004. 53 Igualment incansable s’ha
demostrat Jaume Creus: a part de la Poesia Completa d’Akhmàtova (Odessa, Ucraïna, 1889 –
Domodedovo, Rússia, 1966) i de la de Mandelstam (2015), aquest traductor és responsable
de la traducció d’un altre volum de Seifert i de l’únic llibre de Vladimír Holan (Praga,
Txèquia, 1905 – 1980) en català. Ja veieu que els dos traductors han anat treballant
indistintament amb el txec i el rus. La poesia popular búlgara que he esmentat qui sap a
través de quina tercera llengua degué arribar al català. Per conèixer la poesia russa del segle
XX,

a més de l’antologia (1991) a cura de Ricard San Vicente i realitzada per diferents

traductors (Ricard San Vicente mateix, Jacint Bofias, Joan Cornudella, Júlia Ferrer, Josep M.
Güell, Joaquim Horta, Esteve Miralles i Manuel de Seabra), hem d’agrair a Helena Vidal els
dos seus meravellosos volums d’Óssip Mandelstam i no hi pot haver cap dubte del profund
compromís personal que l’ha dut a realitzar aquesta tasca. En canvi, Poemes escollits de Joseph
53 Aquest volum recull revisades les versions de les dues autores russes publicades per separat per Edicions
62 els anys 90.
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Brodski (Sant Petersburg, Rússia, 1940 – Nova York, Estats Units, 1996) a Edicions 1984
són un volum certament gruixut i informatiu, però la traducció de l’anglès i la sensació que
la traductora Judit Díaz Barneda ha complert pulcrament un encàrrec editorial és difícil
d’evitar. També cal tenir en compte aquí la meva pròpia traducció del poemari de Tomaž
Šalamun.
Qui són realment els poetes «eslaus» que hem anat trobant en català en aquest ordre
tan desordenat? Quatre d’ells han estat guardonats amb el premi Nobel, Czesław Miłosz el
1980, Jaroslav Seifert el 1984, Brodsky el 1987 i Szymborska el 1996 —aquest fet sens
dubte ha influït que s’hagin traduït. Com a poetes d’una Europa Oriental brutalment
marcada per a les dues guerres, els havien precedit Seferis el 1963 i Elitis el 1979. Mai
connectem la poesia «eslava» amb la grega, però l’única manera de comprendre de què
parlen tots aquest poetes del segle

XX

és entendre que van viure en un mateix univers que

es va esfondrar i que ens ofereixen el seu testimoni. A causa del anticomunisme imperant,
la literatura grega va quedar en tota la postguerra completament desvinculada de l’espai
balcànic al qual pertany.
En aquest sentit caldria incloure en un repàs exhaustiu de la poesia del segle

XX

a

l’Est d’Europa especialment tota la poesia escrita pels poetes jueus que hi van viure abans
del nazisme i van escriure tant en alemany o en alguna de les altres llengües grans com
especialment en jiddisch. Llegir Óssip Mandelstam i Paul Celan un al costat de l’altre fa
molt de sentit. I és directament imprescindible entendre que Tadeus Różewicz en polonès i
Itsjok Katzenelson 54 en jiddisch parlen ben bé de la mateixa realitat: Polònia esquarterada a
causa del nazisme, una societat a la qual una ideologia mortífera havia trencat l’espina
dorsal. Molt poca gent s’atreveix a entendre, fins i tot a reconèixer, aquests solapaments
d’identitats en un mateix territori. Per això, les categories asèptiques com poetes «eslaus»
resulten còmodes, no cal conèixer massa fets històrics per poder-la fer servir i es poden
evitar totes les qüestions enutjoses de com s’havien organitzat les tensions i l’escalada de
violència en aquest mosaic de pobles i ideologies sobreposades.
L’altra característica bàsica dels poetes que hem anat trobat en aquest repàs
improvisat és que molts d’ells han conegut l’exili i, de fet, han esdevingut coneguts
precisament gràcies al fet de viure als grans centres entre els quals en destaquen dos, la
ciutat de París i els Estats Units. Marina Tsvetàieva (Moscou, 1889 – Ielàbuga, Rússia, 1941)
va fer un precedent amb la seva estada d’estudis a París a l’inici de segle i l’exili breu a
54 KATZENELSON, Itsjok. El canto del pueblo judío asesinado. Edició trilingüe. Traducció espanyola i transcripció
del jiddisch d’Eliahu Torker. Traducció al judeoespanyol d’Arnau Pons. Epíleg de Phillipe Mesnard.
Barcelona: Herder, 2006.
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Berlín i Praga després de l’esclat de la revolució. Després del 1945 venen exilis forçosos i
escapades dramàtiques. Miłosz va marxar de Polònia ja el 1951, aprofitant la seva condició
de diplomàtic i ja no va regressar a casa, va viure primer a París, i després llargues dècades
als Estats Units. Brodsky va aconseguir escapolir-se de la permanent persecució a l’URSS el
1972 i va obtenir tot just el 1980 la ciutadania americana. Zagajewski marxa tard, forçat per
extraordinària escalada de tensió a Polònia del general Wojciech Jaruzelski. De vegades
oblidem que els militars van imposar la llei marcial el desembre de 1981 que es va mantenir
fins a l’any 1983. Zagajewski, un dels signants de la «Carta dels 59» (1975) va poder
tanmateix viure i publicar a casa abans del cop d’estat militar, però després va haver de
marxar primer a París, llavors als Estats Units i encara ara divideix la seva vida entre
Cracòvia i les classes a les universitats americanes. I finalment, Tomaž Šalamun va ser
convidat el 1970 al MOMA de Nova York com a membre del grup d’artistes conceptuals
iugoslaus OHO. Es va establir als Estats Units per llargs períodes i es va convertir en un
dels poetes més influents entre les joves generacions de poetes americans.
Per tot això, no seria cap despropòsit considerar un poeta com Charles Simic
(nascut amb el nom de Dušan Simić a Belgrad el 1938) també un poeta «eslau» encara que
la seva obra estigui tota publicada en anglès, però comparteix amb aquest grup l’origen,
l’experiència directa de la Segona Guerra Mundial i de l’exili, encara que ell hagi abandonat
el país ja el 1954 amb la seva família a l’edat de només setze anys. També hi hauríem
d’incloure un poeta com Goran Simić (Sarajevo, 1952) que va viure en directe tot el setge
de Sarajevo i va acabar vivint al Canadà, com molts dels seus compatriotes, fent-se allí un
nom propi com a poeta. Els poetes de Bòsnia dels anys noranta són els que més clarament
han assumit de portar aquesta feixuga torxa de ser un poeta «eslau» i seguir afrontant els
reptes més durs que puguem imaginar.
Els poetes que hem examinat aquí són un grup molt específic d’autors, marcats per
les greus ferides històriques, testimonis de moviments tectònics. Té sentit veure’ls com un
grup aïllat dels altres perquè comparteixen aquesta experiència de desfeta total del seu món,
una experiència que certament no ha estat limitada a un sol poble ni a una sola «raça» com
l’eslava. Són els poetes que han esdevingut visibles, aquesta també és una veritat innegable,
perquè alguns d’ells van arribar a fer-se lloc als grans centres culturals que tenen capacitat
de divulgar la veu d’un poeta. Sense París i sense els Estats Units no només no hi hauria
Brodsky i Milosz, sinó també els autors com Seifert, Holan o Vasko Popa serien menys
visibles, per no dir invisibles: ens faltaria la categoria on incloure’ls.
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En canvi, els poetes que escriuen en alguna llengua eslava i no han estat marcats
amb una experiència de violència històrica comparable —encara que les bales hagin xiulat a
prop de les seves orelles— no ens transmeten ben bé el mateix relat. Penso aquí en Aleš
Debeljak (Ljubljana, Eslovènia, 1961-2016), traduït per Xavier Farré, que ha sigut un
comentarista perspicaç i un lluitador apassionat per fer conèixer la tragèdia dels Balcans,
però cap guerra a ell no li havia tallat les ales i ell ho sabia. No va intentar mai a suplantar
una experiència que a ell no l’havia marcat de manera inevitable. Per això mateix tampoc és
ben bé el mateix que la poesia dels serbis i croats com Tonko Marojević, Marko Pogaćar,
Dinko Telećan, Vladimir Kopcil, Milutin Petrović o Petar Matović, traduït per Pau Sanchis i
els tallers de Farrera on també han estat invitats Ewa Lipska i Maciej Niemiec de Polònia,
Edin Sugarev i Kristin Dimitova de Bulgària, i Maxim Amelin i Irina Iermakova de Rússia.
Tots ells sí escriuen en alguna llengua eslava, igual com Alexander Kúixner, traduït per
Xènia Dyakonova, però no hi podem trobar uns vincles com aquelles cadenes de ferro i
foc, de sang i de mort que han unit els poetes «eslaus» que he volgut presentar aquí.
Encara que aquest text meu sigui prou llarg, malauradament no he pogut comentarlos a tots els llibres a fons i encara menys fer un repàs seriós de les traduccions en revistes
que no són pas poques. Espero al menys haver ajudat a precisar els contorns d’aquesta idea
vaga que tenim tots i que uneix l’Europa de l’est amb un espai poblat amb els eslaus i
sotmès a contínues vicissituds històriques.
Hem estat parlant, doncs, dels poetes-consciència, dels poetes-testimoni, dels
poetes-rebels incondicionals, dels poetes-cercadors de la veritat més fonda de totes, aquella
que defineix l’home en tant com l’ésser humà. La seva mirada sovint adquireix un alè
d’eternitat, però ben poques vegades s’eleva a les regions on estem habituats a buscar la
transcendència. Aquests poetes volen copsar l’home a través de la seqüència de les
generacions, més enllà del límit d’una sola vida humana. No per insuflar-se grandesa, sinó
per fer-nos sentir la responsabilitat que hem de tenir envers els altres. Aquests poetes
representen la veu de tot un segle, del segle més brutal de la història, sobretot a Europa. No
en són els únics testimonis, és evident, només els més visibles. Però el seu llegat, per
escasses i esparses que fossin les traduccions que fins ara hagin arribat al català, ha fet
quallar un espai i un temps. Europa Central i Oriental gràcies a ells existeix, han
documentat una ferida molt fonda.
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La traducció com l’excés de contacte
La traducció literària connecta, doncs, ja no només les llengües, sinó realment les
cultures literàries senceres. I la seva característica fonamental és que opera sempre amb un
residu. Amb la traducció sempre hi guanyem alguna cosa, imprevisible, aleatòria, si voleu,
però sempre adquirim nous coneixements. Quan passem els continguts d’una llengua a
l’altra, el mateix trànsit produeix descobertes que no ens esperàvem. Imaginem-nos un riu
que inunda el paisatge i aviat es retira de nou. Les aigües avancen de nou canalitzades,
avancen com ho fa la llengua, dia rere dia, sempre igual, sempre distinta. Però la imatge dels
llots fèrtils i de les andròmines inservibles que el riu ha acumulat en el moment de
desbordar la seva llera ens ajuda a visualitzar el que passa amb la traducció. No es tracta
només de canviar l’aigua d’un riu per l’aigua d’un altre riu, fer utilitzables en un nou entorn
la forma i els continguts lingüístics que volem transmetre. En la traducció hi ha un residu,
sempre, allò que es perd i també allò que es guanya amb el trasllat. Sempre hi ha coses que
queden a la riba de la llera de la llengua i són resultat d’aquest excés de contacte.
Sabem que a la vora del Nil tot el que hi creix és gràcies a aquesta aportació
torrencial dels sediments de terra fèrtil. Podríem dir que en moltes cultures que han de fer
vida al desert, el contacte amb el «riu» d’influències foranes els resulta d’aquesta vital
importància. Però també hem de ser conscients que abandonem moltes de les solucions
que hem trobat en aquest xoc entre dues realitats. No serveixen, no són útils. Però fins i tot
els residus no aprofitats en aquests contactes entre cultures queden allí com unes
rampoines que irremissiblement ens recorden que hi hem passat, per aquest camí. La
traducció ens inscriu al món de la mateixa manera com ho fa l’escriptura, com ho fa
qualsevol activitat artística. Deixa empremta, testimonia, permet revoltar-se contra tot allò
que ens sembla injust o innecessari.
Més recentment, aquesta noció d’un guany afegit que mai podem comptabilitzar del
tot ha estat consolidat a través de la categoria d’intraduïbilitat d’Emily Apter en el seu llibre
Contra la literatura universal (2014). 55 No es tracta aquí de les esferes que suposadament són
tan inaccessibles a la raó humana ni tampoc d’afirmar que hauríem de renunciar d’entrada a
tota aproximació a la dimensió del sublim. Res de tot això, res a veure amb la noció de
l’inefable ni tampoc amb la mera sensació que en la llengua no es pot pas dir tot. La
intraduïbilitat d’Apter és, de fet, completament oposada a aquesta renúncia de lluitar per
guanyar terrenys verges per al regne de la paraula.

55 APTER, Emily. Against World Literature. On the Politics of Untranslatability. Londres; Nova York: Verso, 2013.
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Allò que en una llengua sí es pot dir és «intraduïble» a una altra llengua perquè a
aquesta li falten les mateixes experiències o la inventiva o a causa de la diferent manera de
pensar. La intraduïbilitat proposada per Apter es podria descriure com un desajust. I és
aquest desajust, aquest excés que no se solapa amb l’experiència de l’altre que cal examinar
quan parlem de les traduccions. No és interessant només allò que ha encaixat a la primera i
s’ha dissolt com la lectura d’Homer de l’àvia del narrador de la Recerca del temps perdut que no
pot concebre l’existència d’un text més enllà de la seva pròpia experiència vital ja que el seu
«Odisseu» existeix només perquè ella l’ha llegit. Ens hem de fixar en incongruències que
continuen despertant la inquietud, en tot el que ens continua semblant estrany, tot i que ho
llegim en la nostra pròpia llengua, gràcies a la traducció. La nostra experiència del món
només es pot ampliar a través del contacte amb el desconegut. I així ens hem de reconèixer
que en la traducció sovint topem amb elements que ens provoquen irritació per diferents,
molestos, incomprensibles. I aquest, paradoxalment, és el guany més gran que ens pot
donar el contacte amb una literatura desconeguda. Saber el que abans no sabíem.
El polisistema literari català i la majoria dels sistemes que podríem descobrir a les
regions poblades amb els «eslaus» pertanyen a la categoria de les literatures que han trobat
la seva força en la resistència contra la fagocitat ideològica i simbòlica dels centres. No
sempre es tracta d’una resistència conscient, elaborada i militant per esquivar models
proposats. Quan la resistència es converteix en l’únic motiu d’escriptura, el joc literari
s’empobreix i la capacitat d’inventiva i imaginació es frenen. El dubte és l’aliment principal
de la poesia i quan les proclames són massa simples, poc espai queda per incitar l’audiència
a reflexionar.
La dissidència de les perifèries està sovint condicionada pels motius més pragmàtics.
En la perifèria no hi ha altra manera de procedir, la condicions són les que són. Hi ha
menys recursos i cal espavilar-se millor. I les circumstàncies històriques acostumen a ser
notablement més inestables que en els llombrígols dels grans imperis, protegits de tot
sotrac inesperat. Però precisament aquesta història convulsa, erràtica i difícil és la que
obliga a l’enfrontament més directe amb la condició humana. La literatura és un producte
que creix en les pitjors circumstàncies. És una herba ben resistent.
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LA POESIA POLONESA DURANT LA DÈCADA DELS
ANYS NORANTA: DEL COMUNISME A LA DEMOCRÀCIA

Manel Bellmunt

1. Introducció a la poesia polonesa durant la dècada dels noranta
La dècada dels noranta marca, sense cap mena de dubtes, el camí de Polònia vers la
democràcia i la diversificació de les arts. En aquesta senda vers l’aperturisme polític i
artístic, cal ressenyar dues dates d’especial significança. La primera és la de l’any 1989, que
marca les primeres eleccions democràtiques (tot i que encara parcials) al govern de la nació.
En aquest sentit, cal subratllar que Polònia va ser el primer país sota el paraigües del
comunisme que celebrà unes eleccions democràtiques. Aquestes havien estat precedides
d’una taula rodona de negociacions entre el govern i l’oposició liderada per Lech Wałęsa, i
havien comptat amb l’arbitratge de l’Església catòlica. Si bé l’any 1989 no pertany
estrictament a la dècada dels noranta, des del punt de vista simbòlic, marca el començament
de tot un període de canvis i transformacions integrals per al país. La segona data que cal
subratllar és la de 1991, amb les primeres eleccions democràtiques plenament lliures.
Un fet que cal ressenyar és que tots aquests canvis es van produir sense cap
vessament de sang, en un ambient de negociació que es va inspirar en la transició
espanyola, com han reconegut importants personalitats de l’època, com ara Adam Michnik,
redactor en cap del periòdic polonès més influent, Gazeta Wyborcza (Periòdic electoral). Per
tant, a partir d’aquest moment ens trobem que Polònia ha esdevingut un espai de debat
obert i plural, amb nombrosos partits polítics i una democràcia de tall liberal.

– 53 –

Si bé en l’àmbit polític els canvis es van produir molt ràpidament, en matèria cultural i
literària, les transformacions arribaren de manera més gradual. En aquest sentit, per poder
entendre l’extensió de les transformacions literàries que tindran lloc durant els noranta, cal
fer una breu referència al panorama de les arts i les lletres durant les dues darreres dècades
del comunisme a Polònia.
Arran de l’aparició de la Nova Onada de poetes polonesos a començament dels
setanta, que rebran el nom de Nowa Fala, trobem dos discursos ben diferenciats i oposats:
d’una banda, el llenguatge de la propaganda comunista i la literatura oficial, amb els seus
mecanismes de control de la informació; i de l’altra, la poesia dels nous poetes, que tot just
tracten de desarticular aquest missatge entès com a fal·laç. Dins d’aquest segon grup, cal
destacar noms d’autors tan cèlebres avui en dia (dins i fora de Polònia) com ara els d’Adam
Zagajewski (1945), Ewa Lipska (1945), Stanisław Barańczak (1946-2014) o Ryszard
Krynicki (1943). Autors, tots ells, que reclamaran la intervenció de la poesia en el curs de
les qüestions socials i quotidianes. Per a aquests autors, la missió del poeta (i, per tant, de la
poesia) és la de desemmascarar la falsedat de les autoritats i que la llengua esdevingui un
instrument de veritat capaç de transmetre les idees d’una manera correcta. Ara bé, dins
d’aquest grup de poetes podem distingir dues maneres diferents d’abordar la qüestió: una
de caràcter realista i altra de vessant més lingüística. Els poetes realistes optaran per una
poesia del testimoni, que emfatitzi l’«aquí i ara» i que «parli clar» (mówić wprost, en polonès).
En aquest grup podem incloure autors com ara Adam Zagajewski i Julian Kornhauser. Per
la seva banda, els escriptors lingüístics (de gran tradició poètica a Polònia durant el segle
XX)

agafaran els lemes i els eslògans de la propaganda comunista per mostrar-los fora de

context i desarticular així el seu llenguatge. En aquest grup podem incloure Stanisław
Barańczak i Ryszard Krynicki. Tant els uns com els altres rebutjaran qualsevol anhel
d’intimitat, al mateix temps que adoptaran una visió i una perspectiva de caire evidentment
local.
La conseqüència més directa per a la poesia polonesa, a banda d’esdevenir la veu
d’una part molt important de la població que es considera sotmesa, és la de transformar-se
en una instrument polític dependent de la situació concreta del país. Un vehicle que
necessàriament cal que sigui capaç de vertebrar les idees i transmetre el pensament de
l’oposició política. Així doncs, la poesia, en comptes d’una veu individualitzada, esdevé una
nota musical coral que transmet sentiments col·lectius i aspiracions polítiques.
Aquesta dependència de la situació particular i puntual del país ha patit alts i baixos
durant les dècades dels setanta i vuitanta. Així, per exemple, a finals del setanta apareixen
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algunes veus que exigiran un espai de certa intimitat per al poeta; mentre que a
començaments del vuitanta, amb la declaració de l’estat de guerra en desembre de l’any
1981, la poesia polonesa arribarà al seu grau màxim de mobilització social i política.
Cap a final de la dècada dels vuitanta comencem a percebre les primeres crítiques al
monopoli del discurs poètic. Aquestes primeres dissidències apareixen entre grups de joves
poetes que sostenen que la poesia ha caigut presa dels estereotips patriòtics i la ideologia
antiautoritària. És a dir, que tot i que els dos discursos presents a Polònia eren
completament antagònics, en el fons havien esdevingut una façana rere la qual no hi havia
res més, tret de l’intent de fer pujar els seus líders respectius al poder. Els dos discursos
enyoraven només l’adoctrinament. El resultat d’aquest fet és un espai poètic empobrit i
pestilent, en què cal obrir les finestres perquè l’aire entri. Així ho entenia Marcin Świetlicki
(1961), un dels grans autors de la III Circulació, nom que rebrà el moviment d’oposició a la
literatura oficial. El poema, titulat «Per a Jan Polkowski» («Dla Jana Polkowskiego») va
esdevenir tot un manifest de la necessitat d’un canvi per a les arts a Polònia:
DLA JANA POLKOWSKIEGO
Trzeba zatrzasnąć drzwiczki z tektury i otworzyć okno,
Otworzyć okno i przewietrzyć pokój.
Zawsze się udawało, ale teraz się nie
udaje. Jedyny przypadek,
kiedy po wierszach
pozostaje smród.
Poezja niewolników żywi się ideą,
Idee to wodniste substytuty krwi.
Bohaterowie siedzieli w więzieniach,
a robotnik jest brzydki, ale wzruszająco
użyteczny — w poezji niewolników.
W poezji niewolników drzewa mają krzyże
Wewnątrz —pod korą— z kolczastego drutu.
Jakże łatwo niewolnik przebywa upiornie
długą i prawie niemożliwą drogę
od litery do Boga, to trwa krótko, niby
splunięcie — w poezji niewolników.
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Zamiast powiedzieć: ząb mnie boli, jestem
głodny, samotny, my dwoje, nas czworo,
nasza ulica — mówią cicho: Wanda
Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid,
Józef Piłsudski, Ukraina, Litwa,
Tomasz Mann, Biblia i koniecznie coś
w jidisz.
Gdyby w tym mieście nadal mieszkał smok
wysławialiby smoka — albo kryjąc się
w swoich kryjówkach pisaliby wiersze
— maleńkie piąstki grożące smokowi
(nawet miłosne wiersze pisane by były
Smoczymi literami...)
Patrzę w oko smoka
i wzruszam ramionami. Jest czerwiec. Wyraźnie.
Tuż po południu była burza. Zmierzch zapada najpierw
na idealnie kwadratowych skwerach.

PER A JAN POLKOWSKI
Cal tancar eixes portetes de cartró i obrir la finestra,
obrir la finestra i airejar l’habitació.
Sempre hi havia anat bé, però ara no
funciona. És el primer cop
que després dels versos
roman la pestilència.
La poesia dels esclaus viu d’una idea,
les idees són l’aquós substitut de la sang.
Els herois se n’anaren a presó,
i el treballador és lleig, però commovedorament
útil per a la poesia dels esclaus.
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En la poesia dels esclaus els arbres tenen creus
i un interior —sota l’escorça— de filferro d’arç.
Amb quina facilitat recorre l’esclau el fantasmagòricament
llarg i quasi inabastable camí
entre la lletra i Déu, li costa poc, a la poesia
dels esclaus, gairebé una escopinada.
En comptes de dir: em fa mal una dent, estic
famolenc, sol, nosaltres dos, nosaltres quatre,
el nostre carrer; parlen en veu baixa: Wanda
Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid,
Józef Piłsudski, Ucraïna, Lituània,
Thomas Mann, la Bíblia i forçosament alguna cosa
en jiddisch.
Si el drac encara visqués en aquesta ciutat
el glorificarien o ocults
en els seus amagatalls escriurien poemes:
punys petitets que amenaçarien el drac
(fins i tot poemes d’amor escrits per esdevenir
lletres draconines…)
Miro a l’ull del drac
i arronso les espatlles. És juny. És clar.
Tot just després del migdia hi va haver una tempesta. El crepuscle cau
abans
sobre las placetes idealment quadrades.

Com es pot extraure clarament del poema, l’autor denuncia a questa zona morta en
què es troba la poesia polonesa, així com la necessitat de trobar noves fórmules i un espai
modern per a l’experimentació i la innovació artística. Un espai on els fums i les pestilències
del passat no impregnin la creació poètica ni monopolitzin la seva veu.
El poema va esdevenir un estendard per a les noves generacions d’autors que
trobaran en la poesia una forma d’expressió dels canvis que havia experimentat Polònia. Un
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lema que començarà a repetir-se és el de «Ja hi som de nou, a casa»56, que volia dir el
restabliment de la normalitat, però que també implicava la responsabilitat de vetlar per la
seguretat pròpia. És a dir, que la figura de l’Estat centralitzat i intervencionista havia
desaparegut; i per tant, dins de la nova economia de mercat capitalista, l’individu havia de
protegir-se a si mateix.
A partir dels noranta comencem a trobar noves propostes a tots els racons del país,
de manera que es desdibuixa la diferenciació tradicional entre les ciutats i els nuclis petits de
poblament. A banda de la regionalització de la literatura, hi trobem un espai de major
experimentació artística i de creuament entre els gèneres. Un altre dels fenòmens que
determinarà el rumb de la nova poesia polonesa serà el nou paper de les revistes, al voltant
de les quals giraran els poetes, i que definiran en gran mesura la seva estètica. Cal destacar,
entre les més importants, Kresy (Els confins), bruLion (EsBorrany), Fronda o Nowy Nurt (Nova
Tendència).
Tot i els canvis, entendre la generació dels noranta com a una reorientació de la
literatura polonesa seria un error, atès que la majoria dels nous poetes es continuaven
nodrint de les convencions i els temes del període anterior. Per tant, el rebuig públic als
clàssics de la literatura polonesa i a les grans figures de la cultura del país (el Papa Joan Pau
II, per exemple) és més una actitud de rebel·lia que un programa poètic.
Per tant, com ja hem esmentat al començament, les desitjades transformacions en
matèria literària no començaran a quedar paleses fins a la meitat de la dècada dels noranta.
Serà llavors quan comencem a veure els primers canvis substancials. En primer lloc, cal
destacar que el poeta nou s’interessa per la privacitat de la seva vida, pel seu món interior.
Ha deixat de voler formar part del conjunt o teixit social, alhora que rebutja conscientment
la poesia dels poetes anteriors. Els nous autors tracten de trobar un tipus de poesia que en
realitat sigui «antipoètica» i que no hagi de carregar amb les obligacions del passat. I, al
mateix temps que rebutgen les obligacions socials i polítiques dels seus predecessors,
saturen la poesia d’expressions col·loquials i nous girs lingüístics. El poeta dels noranta no
anhela un estatus entre les elits de la cultura, així com tampoc no vol que la poesia el faci
arribar a un instant d’èxtasi o il·luminació. Tampoc no pretén donar resposta a les
incògnites sobre la nostra existència o els misteris de l’Univers: ja no hi ha grans veritats ni
jerarquies de valors. No vol resistir contra ningú ni donar testimoni. En resum, aquell
caràcter ètic que havia caracteritzat la poesia polonesa després de l’horror patit durant la
56 LEGEŻYŃSKA, A., ŚLIWIŃSKI, P. Poezja polska po 1968 roku. Varsòvia: Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2000, p. 110.
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II Guerra Mundial dóna ara pas a l’estètica.
Al començament, tothom es declarava poeta a Polònia. Va esdevenir una moda
associada als nous temps. Quan l’estrèpit inicial i el soroll van començar a desaparèixer, hi
trobem les primeres veus diferenciades i podem distingir tendències dins d’un tot força
heterogeni. Hi observem les definicions inicials de la nova poesia i, és clar, les primeres
discrepàncies. Per tal de poder distingir corrents dins de la nova lírica, va ser molt
important la funció de les revistes, ja que al seu voltant giraven els poetes i cadascuna tenia
una línia ideològica més o menys clara i, d’aquesta manera, esdevingueren les catalitzadores
de les tendències estètiques emergents. Entre aquestes revistes, podem distingir bruLion
(EsBorrany), de caràcter més esquerrà, el testimoni de la qual agafaria més endavant Nowy
Nurt (Nova Tendència). Els poetes que escrivien al voltant d’aquesta revista han rebut molts
noms, però segurament el més conegut d’ells és el de «Bàrbars» (Barbarzyńcy). Aquest
concepte, de definició complexa, s’utilitzava com a oposició al de «classicisme». Per la seva
banda, els poetes «classicistes» publicaven principalment a Fronda o Kresy (Els confins).
Finalment, també podem distingir un tercer grup de poetes, més preocupats de l’individu o
el «jo poètic», que tracten de donar sentit d’alguna manera al caos de la realitat mitjançant la
literatura.
Una de les definicions més conegudes i populars per tal d’entendre aquests dos
conceptes antagònics de bàrbars i classicistes ens l’ofereix el poeta polonès Karol
Maliszewski (1960). Encara que és una definició imperfecta i reduccionista fins a cert punt,
ens serveix de manera instrumental per tal de delimitar el panorama de la poesia polonesa
cap a la meitat de la dècada dels noranta:
Classicisme: Sí (a aquest món), mesura, confiança, «preeminència de la
forma», fe en la història (també en la literatura), antirealisme i objectivisme,
preeminència de «les coses antigues»: es mostra en formes certificades per la
cultura, autoritats clares, «beu de la tradició», de la il·lusió d’assolir la perfecció
(imitant un model), la prominència de tot allò universal, o l’evocació d’una
col·lectivitat intemporal [...] metafísica positiva [...]
Barbarisme:

No

(a

aquest

món),

desmesura,

desconfiança,

«preeminència del contingut», convenciment que la història (i també la
literatura) és una ficció: és una història d’expressions individuals, una successió
de confessions, una presentació de vides i existències particulars; realisme i
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sensualitat, preeminència de les coses noves i fresques (les coses descobertes
recentment), autoritats poc clares, «no beu de la tradició», il·lusió per la negació
de qualsevol tipus de perfecció i mancança d’un model, prominència de les
coses particulars, singulars, actuals, participació en l’existència (testimoni),
desesperació que acompanya la recerca i la comprovació de valors [...] Fe en la
realitat basada en dades directes [...] [K. MALISZEWSKI, Nasi klasycyści, nasi
barbarzyńcy (Els nostres clàssics, els nostres bàrbars), Nowy Nurt 19, 1995] 57

2. La poesia dels bàrbars
Tot i que van començar criticant els seus predecessors, els bàrbars comprengueren
ben aviat que el seu lloc a la literatura polonesa era justament recollir el testimoni i les
inquietuds de la generació anterior, reformatar-les i carregar-les. Justament en aquest espai
intermedi entre el canvi i la continuïtat es troben els bàrbars. Si parlem d’autors, és
necessari que destaquem a poetes com ara Marcin Świetlicki (1961), Jacek Podsiadło (1964),
Marcin Baran (1963), Marcin Sendecki (1967), Miłosz Biedrzycki (1967), Jakub Ekier (1961)
o Grzegorz Wróblewski (1962).
En la poesia dels bàrbars trobem, en primer lloc, la tornada d’un subjecte líric en
primera persona. És un «jo» que encarna tots els valors de la nova generació (rebel·lia,
agudesa, independència i originalitat, entre d’altres) i que és obligat en moltes ocasions a
caminar pels carrers, interactuar amb altres personatges i relacionar-se amb tot allò que
l’envolta. De fet, a la poesia dels bàrbars, la vida en sí mateixa esdevé el veritable
protagonista del poema. Al mateix temps, el món es transforma en un immens escenari on
qualsevol situació és possible, fins al punt que, en aquesta projecció autobiogràfica que ha
esdevingut el poema, se’ns fa impossible distingir la realitat de la ficció.
L’altra gran qualitat de la poesia dels bàrbars és la fusió de registres dins de la
llengua polonesa. Ara podem veure com hi conviu la metàfora amb allò col·loquial. La
poesia ha esdevingut una simfonia de contrasts que conjuga amb mestria l’èxtasi amb el
vòmit, l’elevat amb el vulgar. Als poemes d’aquests autors no hi ha lloc per a conceptes
absoluts ni sagrats. No hi trobem grans veritats, ni consells, ni imperatius morals. Només
visions parcials de la realitat, experiències i opinions. Tot és susceptible de ser ridiculitzat o
exaltat.
57 CZAPLIŃSKI, P., ŚLIWIŃSKI, P. Literatura polska 1976-1998. Cracòvia: Wydawnictwo Literackie, 2000,
p. 291.
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És evident que, cap a la meitat de la dècada dels noranta, no tots els poetes exhibien
el mateix grau de maduresa. En aquest sentit, cal destacar per sobre de la resta la poesia de
Marcin Świetlicki. Poeta i músic, aquest autor d’un talent extraordinari agrada per igual a
joves i adults. És un símbol d’aquesta rebel·lia i agudesa generacional i exemplifica com
ningú tots els trets que hem esmentat. Per exemple, l’aparició d’aquest «jo poètic» al centre
del poema, que narra situacions quotidianes, que interactua amb tot allò que l’envolta i que
ridiculitza el to elevat de les grans veritats. A la seva poesia hi trobem un «jo poètic» que sembla
autobiogràfic, però que s’acosta més a un doble literari. Moltes de les anècdotes i històries
que se’ns expliquen no són reals, o són clarament exagerades. Però més important que la
veracitat de les experiències és aquest posicionament del subjecte líric a mig camí entre la
realitat i la ficció. Un bon exemple és el poema «L’ethos del treball» («Ethos pracy»):
ETOS PRACY
Zamiatam schody prowadzące do
Pałacu Sztuki. Żadna metafora:
autentyczna historia. Dodatkowe pieniądze.
Poezja musi jakoś żyć. Poezja
musi jeść.
Jest wiosna. Z zimy został brud,
to białe się tak łatwo przeistacza w mokre,
ciemne i lepkie. Masa
niedopałków, papierów, ptasich gówien, psich i
jedno jest prawdopodobnie ludzkie.
To żadna metafora: autentyczna historia.
Mój język doprowadził mnie
Do tejo miejsca. Chmurzy się,
Deszcz nie zmyje wszystkiego

L’ETHOS DEL TREBALL
Estic escombrant l’escala que duu al
Palau de l’Art. No és una metàfora:
és una història de debò. Uns calés extra.
La poesia d’alguna manera ha de viure. La poesia
ha de menjar.
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És primavera. De l’hivern queda només la brutícia,
això blanc que tan fàcilment esdevé humit,
fosc i apegalós. Una massa
de burilles, papers, merdes d’ocell, de gos i
una que probablement és humana.
No és una metàfora: és una història autèntica.
El llenguatge m’ha dut
a aquest lloc. El cel s’ennuvola,
la pluja no ho neteja tot.

En altres ocasions, aquest subjecte líric es mostra incapaç de renunciar a la seva
missió de poeta, encara que se’ns aparegui com una mena d’antipoeta o antiheroi. És un
«jo» que amenaça amb la fugida i que es ridiculitza a si mateix i a qualsevol cosa que
l’envolti. Que de vegades se’ns apareix com un ésser ingenu i intencionadament
«infantilitzat», incapaç de reconciliar-se amb el món o tot allò que l’envolta:
***
Listopad, niemal koniec świata, kilka minut przez zmierzchem.
Schroniłem się w kawiarni, siadłem tyłem do światła.
Wolne? Zajęte – odpowiadam, rzucam kurtkę na to drugie krzesło.
Och, gotów jestem już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o
Liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta
Wytrzeć o liście, wyjdź ze mną, zobaczysz.
Znudzimy się i pozabijamy po tygodniu, ale pomyśl o tych
łunach, które pozostawiamy za sobą, o tych wszystkich miejscach
i kobietach, mężczyznach; pomyśl – z jaką ulgą
będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju, na najwyższym piętrze,
a nasze krzyki dotrą na pewno aż na
portiernię. Wolne? Już za chwilę będzie wolne – odpowiadam.
Zmierzch.
***
Novembre, gairebé la fi del món, minuts abans del crepuscle.
Em refugio en una cafeteria i sec d’esquenes a la llum.
Lliure? Ocupat, dic i llanço la jaqueta sobre l’altra cadira.
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Ah! Ja estic preparat per deixar la ciutat, netejar-me les mans
amb unes fulles i treure’m la pols, el greix de la ciutat,
netejar-me’ls amb unes fulles, vine amb mi i ho veuràs.
Ens avorrirem i ens assassinarem d’aquí a una setmana, però només de pensar
en totes aquestes resplendors que deixarem enrere, aquests llocs,
homes i dones; pensa-hi, quin descans!
cridarem en l’habitació de l’hotel, en l’últim pis,
i els nostres crits de segur que arriben fins a
la porteria. Lliure? Gairebé. Ho estarà d’aquí a un moment, dic.
El crepuscle.

Per concloure amb Marcin Świetlicki, cal dir que a la seva poesia també trobem la
victòria de la veritat del carrer sobre l’educació de les universitats, fet que hem d’interpretar
com un acostament a la quotidianitat, més que un atac a la cultura. Entre la seva producció
durant aquest període cal destacar els poemaris Països freds (1992), Països freds 2 (1995), 37
poemes sobre el vodka i les cigarretes (1996), Tercera meitat (1996), Països freds 3 (1997) i Cants
profans (1998).

3. Els poetes classicistes
Si haguéssim d’esmentar quina és la característica més destacada de tota la poesia
polonesa durant la dècada dels noranta, molt probablement arribaríem a la conclusió que
aquesta és la predilecció per experimentar amb la realitat sensible. Una experiència que és a
més individual i subjectiva. Però podríem cometre l’error de pensar que només és un tret
que trobem a la poesia dels bàrbars. De cap manera. Aquesta nova relació amb la realitat
afecta a totes les tendències poètiques de la dècada.
Si bé els bàrbars van ser els grans dinamitzadors i innovadors dels noranta des del
punt de vista de l’experimentació poètica, també és cert que hi trobem altres tendències i
propostes interessants. Així mateix, hi podem subratllar una tornada al concepte de poesia
classicista, encara que aquest concepte no cal oposar-lo al de romanticisme (entès com a
revolta i individualitat). Com ja hem dit, la nova poesia classicista polonesa defensa la
individualitat de l’autor. És, més aviat, un compromís amb la recuperació de la consciència
col·lectiva, dels arquetips que es repeteixen constantment amb independència de les
èpoques i els llocs. De continuar amb la tradició, el patrimoni i el legat anterior.
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Els nous poetes classicistes, entre els quals podem destacar principalment a
Wojciech Wencel (1972) o Krzysztof Koehler (1963), fan servir un llenguatge poètic
estilitzat en què ha penetrat la contemporaneïtat, però no allò col·loquial. En segon lloc,
podríem dir que tracten de lluitar contra el «dimoni» del relativisme, la cultura de masses i el
llenguatge dels bàrbars; al mateix temps que tracten de tornar a l’esfera de les coses
sagrades (sacrum). El mateix Wojciech Wencel ens ho descriu amb aquestes paraules:
Adonem-nos de la missió que recau sobre nosaltres i tractem de reconstruir,
mitjançant la literatura, la jerarquització del món perduda, per descomptat, en
comunió amb els dogmes de l’Església. 58

En general, tal com es desprèn de les paraules anteriors, l’objectiu de molts dels
poetes classicistes serà el de recuperar la identitat pròpia del poble polonès i tractar de
trobar un renaixement espiritual i religiós. Un intent que encara avui continua vigent en la
Polònia contemporània i que, fins i tot, s’ha radicalitzat en els darrers anys.
Wojciech Wencel és, sense cap mena de dubte, un poeta d’un talent sorprenent. La
seva poesia és un intent per tal de conjugar aquesta cerca del catolicisme més pur de les
tradicions poloneses amb la màgia i la fugacitat de l’instant, trets definidors de la cultura i el
llenguatge dels noranta. De vegades ho aconsegueix mitjançant la poetització de dies
assenyalats per la litúrgia. Un bon exemple d’açò és el fragment que incloem a continuació
del poema Oda al dia de Sta. Cecília (Oda na dzień Św. Cecylii) de l’any 1996:
[...]
Płyną sekundy i płyną godziny
muzyka niebios w opactwie ustaje
to co raz było doprawdy nie minie
ale powrotem wieczystym się stanie
po wieku formy i wieku żelaza
wszystko więc w płynnych sestynach powraca
[...]
[...]
Passen els segons i passen les hores
en l’abadia cessa la música del cel
allò que alguna vegada fou no fuig certament
sinó que roman en un retorn etern
58 LEGEŻYŃSKA, A., ŚLIWIŃSKI, P. Op. cit., p. 125.
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un segle de formes i un segle de ferro després
tot torna doncs en harmoniosos sextets
[...]

Una de les grans diferències entre la poesia classicista i la dels bàrbars és l’absència,
gairebé absoluta, d’elements còmics i irònics. Ja no hi trobem la presència d’aquell poetabufó que es ridiculitzava a si mateix i als altres. Tampoc hi ha espai per a l’absurd, sinó per a
la reflexió existencial, si escau. El prisma que agafen els poetes classicistes com Wencel o
Koehler és, de vegades, cristal·lí i diàfan. A més, hi observem un distanciament per part del
poeta vers la realitat, com si perseguís una certa objectivització d’aquest realitat que es
percep.
En altres ocasions, Wencel ens descriu llocs de la infantesa i records, evocacions
d’un temps passat que, gairebé d’una manera religiosa, condueixen cap a un instant d’èxtasi
o comunió amb Déu o la natura. Fins i tot, en alguns poemes trobem el rastre d’una
epifania, una revelació, que ens suggereix un cert ordre en el món: la mà de Déu com a
director d’orquestra:
LISTOPAD
Praga o świcie pierwsi ludzie w łódkach
pod mostem wolno przepływają słysząc
jak w świeżym słońcu usypia astralny
Orion z narosłą wewnątrz nocy ciszą
Inicjacyjne dźwięki poprze ranną
mgłę dosięgają na Moście Karola
kamiennych figur spoza filtrów zasłon
w otwartych oknach nad ludźmi w gondolach
wypływa brzękiem naczyń i zapachem
nasyca chłodne powietrze miesiąca
parzenie kawy mgła mija lecz od niej
trwalsze są dymy z kominów wiatr strąca
liście nad rzeką więc wszystko jest w ruchu
stopy na schodach zegary i woda
ożywa kamień na siatkach podsłuchów
tańczyć próbują czyjeś słowa
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NOVEMBRE
Praga a l’albada les primeres persones ja passen
lentament en vaixell sota els ponts tot escoltant
amb el fresc sol com s’adorm l’astral
Orió amb el creixent silenci de l’interior de la nit
sons d’iniciació a través de la boira
matinal les figures de pedra arriben al pont de Carles
a través dels filtres de les cortines de les finestres obertes
amb els finestrals oberts sobre la gent en góndola
es vessa amb un soroll de plats i amb la seva olor
impregna l’aire fred d’aquesta lluna
algú prepara cafè i la boira passa
però queden els fums de les xemeneies el vent escampa
sobre el riu les fulles i tot resta en moviment
les passes sobre les escales els rellotges l’aigua
que aviva la pedra en les xarxes d’escoltes
i les paraules d’algú que tracten de dansar.

En la producció literària d’aquest període de Wojciech Wencel podem destacar
poemaris com Poemes (1995), Oda al dia de Sta. Cecília (1997) i Oda de l’ànima malalta (2000).
L’altre gran poeta classicista de la dècada és, probablement, Krzysztof Koehler.
Entre els seus llibres més destacats podem esmentar Poemes (1990), Peregrinació fracassada
(1993) i Partisà de la veritat (1996). La seva és una poesia de la condensació de la imatge, la
quotidianitat i les formes breus. En ocasions hi trobem una successió d’instantànies
superposades que creen una mena de palimpsest. Per tal d’entendre el poem, el lector cal
que interpreti les imatges de manera individual. Un exemple d’açò és el poema «Un convent
cistercenc. Una tomba» («Klasztor cystersów. Mogiła»):
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KLASZTOR CYSTERSÓW. MOGIŁA
Ciche modlitwy
Słone kwiaty ust
W stuletnich dębach
Ochylony Bóg
Nad ziemią lichą
Siwy nieba strzęp
Chłodnych posadzek
Obudzony dźwięk
Nad rzeki brzegiem
Pośród wrzasku miast
Requiem pogodne
Nieustanne trwa

U N CONVENT CISTERCENC. UNA TOMBA
Pregàries silencioses
flors salades de boques
en centenaris roures
un Déu inclinat
Sobre la terra pobra
el gris retall del cel
el soroll evocador
del paviment fred
A la vora d’un riu
entre la cridòria de les ciutats
incansable perdura
un rèquiem tranquil.
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A partir del seu segon poemari, hi percebem l’evolució vers un cert laconisme
poètic que en ocasions ha estat comparat amb el d’un altre gran poeta polonès del segle XX:
Tadeusz Różewicz (1921-2014). En el cas de Koehler, cal entendre aquest laconisme com a
una mena d’epifania de caire místic o espiritual. Un bon exemple és el poema «Tot cap en la
mort» («Wszystko zawiera się w śmierci»):

WSZYSTKO ZAWIERA SIĘ W ŚMIERCI
Więcej: nic.
Tyle, akurat
byś mógł zginąć.
Nic: więcej.
Punkt, który
tracisz z oczu
po to, by wypłynąć.

TOT CAP EN LA MORT
Res més.
Només el necessari
perquè puguis morir
Res més.
Un punt que
perds de vista
per tornar a viure.

4. Els poetes del «jo»
A banda dels bàrbars i dels classicistes trobem un grup d’escriptors, els anomenats
«poetes del jo o de l’individu», que tracten de trobar sentit al caos de la realitat a través del
subjecte líric de les seves composicions. Cal esmentar dins d’aquest grup a dos autors:
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) i Marzanna Bogumiła Kielar (1963).
Tots dos comparteixen una concepció clàssica quant a la construcció del poema,
però tracten de fugir de l’harmonia i l’ordre. En la majoria dels seus poemes predomina una
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visió eminentment existencialista, molt centrada en el «jo poètic», que es troba revestida
d’escepticisme i temors catastrofistes.
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki és un poeta força reconegut en l’actualitat a Polònia i
ha rebut premis destacats, com ara el premi literari Nike l’any 2015. Entre els seus poemaris
cal destacar Nènia i altres poemes (1990), Pelegrinatge (1992), Liber mortuorum (1997) i Pedra plena
d’aliment. Llibre de poemes dels anys 1987-1999 (1999).
Considerat un poeta neobarroc, es fa difícil no veure en els seus poemes antítesis,
simetries i composicions concèntriques. També s’ha destacat la seva obsessió per la mort, i
certa delectació per elements clarament turpistes (del llatí, turpis, lleig) com la brutícia o la
putrefacció dels cossos. Aquesta obsessió per la mort se centra bàsicament en la nostra
incapacitat per donar-li sentit, així com en la seva repetició i absurditat:
INSKRYPCJA
na lubelskim cmentarzu
jest tak 26 listopada
1985 roku zmarł młodzieniec
młodzieniec ten miał imię
ze snu a kto
ma imię ze snu
temu się nie dłuży
rozmowa z Panem

EPITAFI
en un cementiri de Lublin
diu així el 26 de novembre
de 1985 morí un jove
aquest jove tenia nom
de somni però a aquell
que té nom de somni
no li avorreix conversar
amb el Senyor
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En moltes ocasions, el poeta se sent absorbit per un sentiment d’alienació provocat
pel fet de no trobar-se bé enlloc, ni tan sols en la llar pròpia. Sura en l’aire la incapacitat per
trobar descans o, fins i tot, un espai per als objectes propis, com ara els llibres.
En la poesia de Tkaczyszyn-Dycki destaca també la imatge del llibre, entès com a
un element de la cultura, però també com a símbol de tot allò que no ens podem emportar
al més enllà. Perquè, quan morim, totes les nostres possessions es queden aquí, sembla dir
el poeta en algunes de les seves composicions.
En resum, podem afegir que la poesia de Tkaczyszyn-Dycki és una mena de dansa
de la mort que combina de manera magistral la bellesa de la seva poesia amb la lletgesa del
món en què vivim.
Marzanna Bogumiła Kielar és altra de les veus preocupades pel «jo» que destaca
amb llum pròpia durant la dècada dels noranta. Entre els seus poemaris més importants
podem esmentar Sacra conversazione (1992) i Matèria primera (1999). La seva és una poesia
calculadament freda i esterilitzada per crear una sensació única d’aïllament i alteritat. Podem
distingir tres períodes ben marcats dins de la seva creació artística: el procés de maduració,
la distància insalvable entre el món i l’individu i l’erotisme. 59
Els poemes de Kielar són plens de sensualitat on trobem escenes amatòries que
s’identifiquen amb la natura (un jardí o un camp llunyà), però que no cedeixen a les
passions de l’instant. Ben al contrari, l’autora cerca de manera obsessiva una mena
d’equilibri compositiu i poètic per tal de mantenir la distància entre el món, sempre
inabastable, i l’ésser humà:
RĘKOPIS
torfowisko jesienie – coraz krótszy oddech topoli, olsz
szarych; karłowacieje światło, blade bonsai,
wczepione w nurt południa;
wiatr trąca tlejący susz,
drobnicę liści zawieruszonych w rulonie
metalowej siatki, jakby, bezgłośnie, składał słowa
obcego języka, wyczuwając
zgrubienia nerwów, wydrążone sylaby
pod szronem

59 ŚLIWIŃSKI, P. Przygody z wolnością. Cracòvia: Znak, 2002, p. 188-189.
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MANUSCRIT
la torbera de la tardor: cada cop més breu l’hàlit dels xops, els alisis
grisos; la llum que minva, els bonsais pàl·lids,
agafats al curs del migdia;
el vent sacseja les petites branques que cremen lentament
les fulles menudes extraviades en un rotllo
de xarxa metàl·lica, com si, sense fer soroll, formés unes paraules
en un altre idioma, sentint
la inflamació dels nervis, les síl·labes buides
sota el gebre

En la poesia de Kielar, la natura nua, que tradicionalment s’associa amb la pau i la
tranquil·litat, troba aquí tot el contrari: angoixa, inquietud i mort. També hi trobem sovint
la sensació de desemparament, que de vegades s’explica pel caràcter contemplatiu de la seva
poesia, i en moltes altres ocasions, per la impossibilitat de posar remei a aquesta sensació
constant d’alteritat.
ZMIERZCH
ciemny plusk wrony w rozlewisku ciszy
i zapach, jakby się go mełło w ustach: od nasiąkających
zbrązowiałym sokiem łętów października, musujący
jesienny moszcz przepojony dymem;
butwieje opadzina liści nie wygrabionych spod brzóz.
Z dnia zostało niewiele, zabliźnione pęknięcie,
ogień w polu,
jego szkielet z wiatru

CREPUSCLE
la fosca esquitxada del corb en una inundació de silenci
i olor, com fosa als llavis: remullats
en el bronzejat suc dels brots d’octubre i l’espumós
most primaveral banyat en fum;
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les fulles caigudes no recollides es floreixen sotes el til·lers.
Del dia queda poc, una esquerda cicatritzada,
foc en el camp,
i el seu esquelet de vent

La poesia de Kielar conjuga amb altes dosis de bellesa i amargor els problemes de la
reflexió sobre l’individu i el nostre lloc al món. També exhibeix la nostra incapacitat per a
donar sentit a l’existència i, sobretot, a la mort. El dolor s’apodera de tot i la poesia crea
una sensació fantasmal d’intangibilitat, com si el nostre pas pel món fos quelcom accessori
quan el comparem amb la vastitud de la natura.

5. Conclusions
Amb aquest repàs breu per la poesia polonesa durant la dècada dels noranta hem
tractat d’il·lustrar les transformacions i els canvis que van tenir lloc a Polònia arran de la
caiguda del comunisme i l’arribada de la democràcia. Com s’ha pogut comprovar, és un
període molt significatiu per al país i les seves lletres, ja que les qüestions polítiques i socials
van deixar de monopolitzar la creació poètica i es va obrir un espai nou per a
l’experimentació i la modernització de la cultura. A més a més, aquella mirada eminentment
local de les arts durant les dècades dels setanta i vuitanta va esdevenir més universal. El
contacte amb altres tradicions europees i amb altres literatures va enriquir el panorama
artístic polonès, alhora que va comportar el desenvolupament d’un mercat editorial modern
i competent. Els vells sistemes d’edició i distribució es van modernitzar i les diferències
entre les grans ciutats i les petites es reduïren. En aquesta ebullició de poesia dels anys
noranta hem destacat principalment tres tendències: en primer lloc, la poesia dels bàrbars,
que inundaran la llengua literària d’expressions col·loquials i mites de la cultura pop; els
classicistes, que entendran el manteniment de la tradició i el legat anterior com a la missió
fonamental de la poesia, encara que no rebutjaran el contacte amb el fet quotidià; i
finalment, un tercer grup, de poetes més intimistes que tractaran d’oferir una reflexió sobre
l’existència, la mort i el nostre lloc al món.
Aquest ressorgiment de la poesia polonesa durant la dècada dels noranta assentarà
les bases necessàries per a tots els processos creatius i experimentals que arribaran amb el
canvi de segle.
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LA LITERATURA DE PRAGA AL PRIMER QUART
DEL SEGLE XX

Monika Zgustova
Som a Praga, l’any 1920. És un vespre fosc de novembre, el plugim que cau fa brillar les
teulades baixes del barri antic i la llum dels fanals de gas es reflecteix en el paviment humit.
Ens hem aturat al bell mig del pont de Carles per admirar-hi el panorama de les torres
gòtiques i del Castell. En aquesta nit plujosa el pont està desert.
De cop i volta sentim passos, tant a l’esquerra com a la dreta. Tombem el cap a
l’esquerra i veiem un soldat, ridícul en el seu uniforme que li queda d’un pengim-penjam
espantós; dos altres soldats, un d’espigat, un de rabassut, el condueixen des del Castell cap
al barri de Staré Město, o Ciutat Vella; tots tres conversen animadament, riuen. Tombant el
cap a la dreta, observem un altre trio: dues persones amb aspecte distant i anònim
acompanyen, en direcció contrària a la dels soldats, un home amb aire d’oficinista, pàl·lid
com si anés a la mort. Al final, els dos homes sota vigilància, el soldat i l’oficinista, es topen
l’un amb l’altre al mig del pont, es miren, es reconeixen amb els ulls, però cadascú està
massa absort en els seus pensaments per interessar-se per l’altre.
Sí, el primer dels dos soldats sota vigilància, el rialler, és el bon soldat Švejk,
personatge principal de la novel·la homònima de Jaroslav Hašek, el qual els soldats porten
a casa del capellà castrense Katz. L’oficinista pàl·lid és Josef K., protagonista del Procés, de
Kafka, el qual condueixen en el sentit contrari, de Staré Město al Castell, per executar-lo en
una pedrera veïna. El que acabem de presenciar al pont de Carles és l’encontre de la
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literatura escrita en txec amb la que es fa en alemany, totes dues a Praga, representades pel
més gran escriptor de cada una: Hašek i Kafka.
Les dues cultures, la txeca i la germanoparlant, convivien a Praga de la mateixa
manera com el bon soldat Švejk va trobar Josef K.: es trobaven, es reconeixien, es
respectaven, però cada una procedia en la seva direcció. Cada una tenia una tradició diferent,
uns punts de referència diferents, i cada una buscava unes fonts d’inspiració diferents.
La Praga del primer quart del segle. Passegem pels carrers principals de la capital. A
l’avinguda Ferdinand, avui Národní, només se sent el txec. Travessant la plaça Venceslau,
que sembla més aviat una ampla avinguda, arribem al carrer Na príkopech, que abans de la
Primera Guerra es deia Am Graben; els senyors i les senyores elegants que hi deambulen
conversen tots en alemany.
Un dels encisos de la Praga de començament del segle era la seva multiculturalitat,
encant que es va perdre, fa seixanta anys llargs, amb la pujada de Hitler. La Praga de les
primeres dècades del segle tenia menys de mig milió d’habitants; hi vivien uns 415.000 txecs
(un 92%) i 34.000 germanoparlants (un 8%), dels quals 25.000 eren jueus. Bé que poc
nombrosa, la minoria alemanya era econòmicament poderosa i culturalment forta: posseïa
dos teatres grans i esplendorosos, una espaiosa sala de concerts, una universitat, nou
instituts d’ensenyament mitjà i dos diaris.
Alemanys, txecs, jueus, catòlics, protestants, anarquistes i republicans, tots convivien
entre els murs ennegrits dels carrerons torts de la Praga gòtica, dominada per les
fantasmagòriques estàtues barroques dels sants que es torcen emfàticament com un exèrcit
de fanàtics de Savonarola.
La convivència de més d’una cultura és sempre enriquidora tot i que no resulta mai
del tot fàcil. Com convivien de fet els txecs i els germanoparlants en el nivell cultural?
Segons l’escriptor i periodista Egon Erwin Kisch —i el germanista txec Pavel Eisner hi està
d’acord—, de la mateixa manera que a un txec no se li hauria acudit mai d’entrar en un cafè
alemany i un alemany mai de la vida no hauria pres una copa de conyac en un cafè txec.
Cadascun dels dos grups lingüístics tenia els seus restaurants, els seus casinos, jardins
públics, hospitals i fins i tot dipòsits de morts.
Tanmateix l’escriptor Max Brod, amic i biògraf de Kafka, matisa aquesta situació.
Brod diu literalment: «[Els escriptors en llengua alemanya] manteníem amb els txecs molt
bones relacions de veïns i adoràvem els poetes txecs; no hi havia res que ens en separés, cap
frontera, cap mena d’aïllament. Tots dominàvem perfectament el txec que per a nosaltres
era tan important com l’alemany.» L’única excepció, segons Brod, era l’escriptor Franz
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Werfel, que sabia el txec només superficialment però que fins i tot ell s’entusiasmava amb la
poesia txeca i va escriure el pròleg a la traducció alemanya del poeta txec Petr Bezruc, el seu
contemporani.
Brod anomena Praga «ciutat polèmica». Amb aquest terme es refereix a la seva
unicitat de capital formada enmig de la convivència i les baralles de diferents grups ètnics,
lingüístics i religiosos. Mentre que molts escriptors anteriors a Brod i Kafka, tant txecs com
alemanys, prenien una posició d’un nacionalisme exclusiu, d’un nacionalisme militant, la
generació de Kafka i Brod va aconseguir arribar a una postura tolerant i de comprensió
mútua entre els diferents grups. Osma, que vol dir «Els vuit», un grup d’artistes
d’avantguarda, ofereix un testimoni de la creixent tolerància nacional: en el grup cubista hi
havia quatre txecs —molt insignes, per cert: Kubín, Kubista, Procházka i Filla— i quatre
alemanys, tres dels quals eren jueus.
Per descriure la relació dels tres grups nacionals a la «ciutat polèmica», Max Brod va
forjar el terme Distanzliebe, o amor a distància. Ho defineix de la manera següent: «Allà on
hi ha distància, naturalment no pot haver-hi amor. I on hi ha amor no pot haver-hi
distància. Però la força del coneixement i de l’amor supera aquesta paradoxa. I com que la
distància no es pot franquejar amb belles frases, el nostre encontre té lloc en els nivells més
profunds de l’ànima.»
Els escriptors en llengua alemanya de Praga es reunien en el cafè Arco. Max Brod
va anomenar la tertúlia i els seus participants el Cercle de Praga, però els amics que s’hi
reunien no tenien cap programa ni projecte literari comú, cadascú seguia el seu propi camí.
A l’elegant cafè Arco, m’imagino figures esveltes vestides de negre, a vegades
moltes, altres cops poques, que fumen i xarrupegen un cafè turc i en un alemany diferent,
en un alemany de Praga, parlen de literatura, de música i de pintura, i de moltíssimes altres
coses. A part de Max Brod, autor de novel·les i de teatre, traductor dels llibrets de les
òperes de Leos Janácek, amic i biògraf de Franz Kafka; algun bromista va dir que la millor
creació novel·lística de Brod era Kafka, i el sarcasme tenia una part de raó. A la mateixa
taula del cafè Arco hi veig el perfil nítidament tallat de Paul Leppin, el «rei sense corona» de
l’ambient bohemi dels literats en llengua alemanya de Praga, autor de contes i de la novel·la
L’entrada de Severin en la foscor, el protagonista de la qual és un oficinista gris, a la manera de
Gógol o de Dostoievski, novel·la situada en una Praga misteriosa. Al costat de Leppin seu
Gustav Meyrink, ex banquer i esportista, un dandy que coixejava imperceptiblement, autor
de contes místics plens d’esperits i de fantasmes, i de les novel·les El Golem i La nit de
Walpurgis. Al cafè Arco, Egon Erwin Kisch, cèlebre per les seves cròniques i pels seus
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reportatges lúcids i àgils sobre la selva i el fang de la capital, els seus locals nocturns i les seves
tavernes de mala fama, cada vespre diverteix els habituals amb les històries viscudes la nit
anterior.
Al costat de Kafka veig nítidament Johannes Urzidil, autor, abans que res, d’una
dotzena d’esplèndids contes en homenatge a Praga, en els reculls L’amant perduda i Tríptic de
Praga. La Praga fosca, embruixada i tan enigmàtica que resulta impenetrable és la protagonista
de Johannes Urzidil. Tanmateix, en el rerefons es percep l’altra Praga, l’elegant ciutat
modernista, la de Masaryk, Čapek i els surrealistes txecs, a més a més de la Praga de Hašek i
de Kisch, la de les tavernes brutes on es barallaven els borratxos dels baixos fons.
Somnis i narracions; en això consisteix l’obra d’Urzidil. Un conte relata l’experiència
d’un desviat mental amb la injustícia i la incorrecció; el malalt mental és l’únic capaç de
distingir el mal dins del caos de les qualitats ambigües, i d’anar fins a les últimes
conseqüències per allò en què creu. Un altre conte narra el final de la vida d’un jove que,
poc abans de morir, busca refugi en la poesia; la narració s’acaba amb les paraules —
autèntiques— de Franz Kafka sobre la mort del poeta: «...la mort d’aquest jove, el crit de
tres dies i tres nits (en realitat no es va sentir ni un sol so d’aquest crit, i si hagués estat
audible s’hauria passat de llarg, no hi ha cap més sortida que aquesta)». La llarga narració
«Weissenstein Karl» parla d’un home que mira la seva vida des del cel, després de la mort.
Es veu a si mateix, veu un jove no gens atractiu que es fa camí en la vida gràcies als altres,
veu un petit home insignificant a qui la fortuna fa anar a parar entre poetes, veu un zero a
l’esquerra que enmig de poetes autèntics és un nou-ric envanit, veu que els autèntics el desdenyen,
veu els seus complexos i els seus intents desesperats per aconseguir un reconeixement
impossible. Veu que miraculosament dues dones se n’enamoren, i ell, intentant guarir-se
dels seus complexos d’un ésser execrable, les porta a la ruïna i a la mort. I veu que només al
final de la vida, treballant d’enterramorts, s’humanitza. Un altre escriptor de Praga,
Bohumil Hrabal, s’inspira en aquesta història quan escriu Jo he servit el rei d’Anglaterra.
Un dels grans admiradors de la narrativa de Johannes Urzidil és Claudio Magris.
L’escriptor i estudiós italià ha escrit sobre la seva obra: «En l’encantadora obra de Johannes
Urzidil, Praga esdevé la capital espiritual de la Mitteleuropa; aquesta és la Praga de les cent
torres, la ciutat dels malsons de Strobl, del Golem, dels fantasmes de Meyrink, Kubin i
Kafka, del pathos religiós de Max Brod i les desviacions de Rilke, aquesta ciutat on la mort
de la Mitteleuropa es va convertir en una metàfora creativa, en una transformació, en uns
valors nous i duradors.» Segons Urzidil, Praga, la protagonista de les seves narracions, és
una ciutat «recoberta d’aromes de cervesa i de salsitxes, del vapor alquimista, una ciutat dels
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nous mons de Neruda i de Čapek i de l’etern món antic de les renyines nacionals i els
jardins en flor, la Praga plena de somnis i de les músiques sempre ressonants de Mozart i
Smetana.»
Una intrusa txeca al cafè Arco! La joveníssima i tumultuosa bellesa Milena Jesenská
amb les seves amigues sovint irrompia al cafè Arco. La seva aparició estranyava a molts
habituals del local perquè no era gens normal que una txeca acudís a un ambient alemany.
A més a més, Milena causava furor per la seva manera estrafolària de vestir: amb llargues
robes flotants, a la manera d’Isadora Duncan. Milena, en aquella època, era extremada,
cosmopolita i sempre preparada a épater le bourgeois.
No va ser a l’Arco, però, on l’escriptora, traductora i periodista txeca va conèixer
Franz Kafka. Fa la seva coneixença anys més tard, quan descobreix la seva obra i es
converteix en la seva primera traductora. (La primera traducció de Kafka a un idioma
estranger és de Milena Jesenská. A aquestes altures s’hauria de puntualitzar que, a l’època
que ens ocupa, ben poca gent coneixia, ni que fos parcialment, l’obra de Kafka. La mateixa
Milena Jesenská, una de les persones que millor coneixia l’escriptor, i la que, en la
necrològica que li va dedicar, va fer el retrat més penetrant de tots els que se n’havia fet a
l’època, en aquesta mateixa necrològica, cita de la seva obra només La metamorfosi, «La
colònia penitenciària», «Les meditacions», i «El metge de poble». D’El procés només coneixia
la paràbola «Davant el tribunal».) A part de traduir Kafka al txec, Milena és traductora
d’Apollinaire, Claudel, Stevenson, Swift, i, de l’alemany, a més a més de Kafka, de Meyrink,
Werfel i Heinrich Mann. És també autora de més de mil articles, cròniques, reportatges i
reflexions amb temes d’interès general; per citar-ne uns quants, «L’alegria és un deure», «La
veu de la senzillesa», o «Sobre la psicologia de la nova societat». En les seves reflexions
sobre la vida quotidiana Milena Jesenská busca la simplicitat i l’harmonia. Els seus millors
articles —que agradaven també a Kafka— són uns textos càlids i sentits, brillants i lúcids.
Els escriptors txecs, sobretot els més bohemis, acostumaven a prendre la seva copa de vi o el
seu te amb rom, segons l’estació de l’any, al cafè Union. A l’època hi havia tres cambrers que sempre
ajudaven als clients, sobretot als artistes, a sortir-se’n d’una situació difícil, posant fins i tot petites sumes
de diners si el client no hi arribava. A l’Union irrompia l’autor d’El bon soldat Švejk, Jaroslav Hašek,
generalment ja bastant alegre, i després d’unes quantes copes més s’estirava en un sofà de vellut
vermell que hi havia en un racó. Quan els roncs de l’escriptor es feien massa forts o quan les seves
botes enfangades tacaven el vellut impecable, aleshores fins i tot els cambrers més bohemis perdien la
paciència i, entre dos, acompanyaven a la porta el borratxo que, tot seguit, es deixava caure en un altre
cafè o taverna cèntrics per continuar bevent, fent broma i dormint.
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Així era Hašek, el gran bebedor de cervesa, l’insigne bromista, Hašek aquest
precursor de les idees fonamentals de la literatura centreuropea —i europea en general—
del segle XX.
La cultura centreeuropea del començament del segle

XX

es podria definir com la

fugida de la racionalitat i de l’ordre imposat per un Estat totpoderós cap a l’espai humà
íntim. El que Europa Central va experimentar al llarg del segle passat i de quasi dues
dècades de l’actual, és a dir l’enfortiment de l’aparell de l’Estat i del centralisme basat en la
uniformització de diverses cultures, ètnies, religions i llengues, i el control burocràtic de
l’individu, ha esdevingut, de mica en mica, la tendència essencial de la història
contemporània. Jaroslav Hašek (1883-1923) en la seva novel.la Les aventures del bon soldat
Švejk

(1923), va comprendre aquesta tendència, la va anticipar universalment i la va

analitzar a fons abans que prengués la seva monstruosa dimensió, tal com la coneixem al
llarg del segle XX. Per això es pot afirmar que es tracta d’una literatura profètica.
Com retrata Hašek aquesta rebel·lió de l’home contra l’aparell estatal draconià que
més tard, en començar la Primera Guerra Mundial, es converteix en un monstre
bèl·lic? El tractament de la realitat a la novel·la de Hašek té molts punts en comú amb
Kafka; si els funcionaris de les novel·les de Kafka porten a l’absurd les seves obligacions i
el compliment de la llei, el mateix passa en la novel·la de Hašek: el seu Švejk compleix les
suggerències i les ordres que rep tan al peu de la lletra que l’efecte és fins a tal punt còmic i grotesc
que desperta una hilaritat incontenible i demostra l’absurditat de l’ordre.
Švejk ridiculitza, doncs, totes les institucions davant de les quals compareix: les de la
justícia, les militars, les religioses i les de la salut. Švejk, que, a la seva manera de pallasso,
amb el gerro de cervesa a la mà conta les seves històries fins a marejar el seu interlocutor,
amb la seva innocència i bona fe aparent, es burla de tot, de la maquinària estatal en temps
de pau i de la guerra. Tanmateix Švejk sap que el que té sentit són les històries humanes i
no la Història amb majúscula. Les seves aventures són, doncs, la recerca de sentit en un
món que no en té.
Qui és Švejk? La resposta no és gens fàcil. La seva personalitat té moltes
contradiccions: Švejk és transparent i opac alhora, és fatalista i quan vol sap canviar el curs
de la història; Švejk és una figura sense ombra i un home sense atributs. A la pregunta «Qui
és vostè, Švejk?» el bon soldat acostuma a contestar: «A les seves ordres, senyoria, soc un
idiota oficial». Aquí hi ha la clau del personatge de Švejk i de la novel·la: Hašek va dir una
vegada a un amic: «Si vols ser lliure en aquest món, has de semblar un idiota.»
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Švejk s’adona que viu en un món absurd, injust i ple d’estupidesa, i per tal de salvar
la seva pròpia integritat, troba un únic camí: identificar-se amb aquesta estupidesa. Si
hagués trobat en un carrer de la vella Praga, on Hašek va viure durant els mateixos anys que
Franz Kafka, un dels personatges kafkians, aquests condemnats i víctimes per haver cregut,
Švejk, aquest burlador i sobrevivent perquè era descregut, els hauria adreçat dues frases que
expressen la seva filosofia i que li han servit per rondar indemne pel món: «L’home voldria
ser un gegant i en canvi és una merda. Jo me’n surto, amic, perquè soc un idiota.»
La veritable formació de Karel Čapek, pensador, novel·lista i autor de teatre, va ser
la Primera Guerra Mundial. Massa malaltís per lluitar en les files de l’exèrcit austrohongarès,
el jove Čapek llegia les notícies que arribaven del front sobre els milers de morts i de ferits.
Aleshores va prendre consciència que l’única cosa que comptava veritablement era la vida
humana individual, irrepetible i inestimable, per més grisa i mancada d’originalitat que
pogués semblar. És a ella que Čapek va dedicar tota la seva obra de maduresa.
A la seva tornada de París, on va passar una llarga temporada amb el seu germà
Josef, pintor d’avantguarda i escriptor, Praga li semblava petita, de mentalitat estreta, encara
submergida en el segle anterior. Karel i Josef Čapek sentien ganes de sacsejar aquella ciutat
ensopida, desvetllar-la de la letargia, i ho van aconseguir: Josef com a pintor d’un important
grup cubista, Karel escrivint novel·les, assajos i articles periodístics. Renovar la llengua
txeca era un dels objectius constants de Čapek: «Si converteixes la llengua en melòdica i
seductora —diu en un dels seus assajos—, si la fas sonar com un repic de campanes o com
un tret de canó, injectes aquestes virtuts a l’ànima mateixa del poble; si en canvi el teu
llenguatge és feixuc, confús, amorf, gastat i fals, sigues maleït perquè comets un pecat
contra l’ésser intel·lectual de la nació.»
Un cop acabat el conflicte bèl·lic, Tomás Masaryk va tornar de l’exili i sobre les
ruïnes de l’imperi austrohongarès va bastir, juntament amb polítics eslovacs, la República
Txecoslovaca. Al cap de tres-cents anys els txecs recuperaven la seva independència, i van
acollir amb entusiasme les idees pacífiques i democràtiques del seu primer president Tomás
Masaryk. Čapek era un dels seus partidaris més entusiastes i entre els dos homes es va
establir una profunda amistat que va durar tota la vida.
Čapek, un dels primers escriptors europeus que en la seva obra amalgamava ficció i
pensament, va trobar en el pragmatisme el sistema filosòfic que més s’avenia a les seves
idees. De la mateixa manera que l’existencialisme va respondre a les exigències dels
intel·lectuals després de la Segona Guerra Mundial, el pragmatisme comptava amb molts
pensadors i escriptors després de la primera. Els dos sistemes tenen un aspecte en comú:
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tenen en compte l’individu amb els seus dilemes i els seus dubtes. El pensament en el
centre del qual hi ha l’individu i la seva responsabilitat amb ell mateix i amb el món va
arrelar profundament en la tradició filosòfica txeca i la podríem seguir fins a Jan Patočka,
fins a Václav Havel.
L’home subjugat, lligat per la societat i les seves lleis, per les màquines i la
civilització, pel poder impersonal i indesxifrable: aquest és el ventall temàtic que apareix una
vegada i una altra en l’obra de Čapek. Els tres grans escriptors que van viure a Praga al
mateix temps, Kafka, Hašek i Čapek, expressen la inquietud pel que fa a la deshumanització
per part de les màquines i l’aparell estatal, bé que cadascú tracta el tema d’una manera
diferent i n’enfoca un aspecte diferent. En una època en què la màquina esdevé un ídol i
una font d’inspiració de nombrosos artistes, Čapek escriu les seves obres utòpiques en les
quals les màquines, més precises, lògiques i perfectes que les persones, converteixen l’home
en el seu esclau. Tanmateix les utopies negatives de Čapek —l’obra de teatre RUR (1920) i
les novel·les La fàbrica de l’absolut (1922) i Cracatita (1924)— no comporten el component
polític de les utopies de Huxley, Orwell o Zamiatin: Čapek tem una idolatria excessiva de la
màquina, dels robots (paraula que ell va inventar i que ha entrat en el vocabulari de totes les
llengües occidentals), tem que la tecnologia podria arribar a ser una amenaça real de la
humanitat. En un to de veu calmat, serè i desdramatitzador Čapek parla en les Converses amb
T. G. Masaryk sobre el president i pensador. L’escriptor ens presenta el creador de
Txecoslovàquia com una persona comuna, bé que amb molts mèrits. Masaryk vist per
Čapek és un home que, per una sèrie de raons, va dur a terme tasques significatives, però
podia haver viscut una vida ben diferent i no per això menys rica. En la visió de Čapek, una
vida no és sinó la realització d’una de moltes vides possibles. Per cloure les reflexions sobre
la seva vida, Masaryk diu per mitjà de Čapek: «Si soc feliç? Potser sí. Però si hagués estat
ferrer al meu poble, segurament no ho seria menys. El més important és tenir una vida rica
de contingut i plena de desenvolupament personal.»
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COSES QUE NOMÉS PASSEN A RÚSSIA
Xènia Dyakonova

1
Pel meu sisè aniversari, a principi dels noranta, la meva àvia em va fer un regal insòlit.
Eren cinc felicitacions en vers, amb rima i mètrica, i cadascuna anava signada per un
bandoler dels Homes Alegres, la banda de Robin Hood: el Petit John, David de Doncaster,
Alan-o-Dale, Will Escarlata i Robin Hood mateix. Res del món m’hauria fet més il·lusió.
Les aventures dels «nobles bandits de Sherwood» m’encantaven, i els seus personatges
s’havien tornat reals als meus ulls. Tampoc era casual que les felicitacions fossin poemes.
Cada nit, abans que m’adormís, el meu pare em llegia versos (sempre eren versos per a
adults, res de poesia infantil, que li semblava falsa i mel·líflua), i jo, sense entendre’ls gaire,
els vaig agafar el gust de seguida, perquè me n’agradava el so i la cadència. Que els adults
em llegissin poesia, o que n’escrivissin per a mi, volia dir que em tractaven d’igual a igual, i a
més, m’ensenyaven una mena de llengua misteriosa, rítmica, que només enteníem ells i jo.
Què més podia demanar-los?
La meva àvia, biòloga amb una llarga experiència, treballava en un laboratori vetust.
Allà, en aquell edifici de sales fredes i passadissos inacabables, hi havia molts escarabats:
tants que un dia van arribar a aturar un rellotge de paret. A l’hivern, per tenir més escalfor,
s’hi van ficar a dins per una escletxa i van frenar el moviment de les rodes. El sou dels
treballadors era encara més precari que les condicions higièniques, així que la meva àvia va
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decidir fer-se un sobresou traduint llibres infantils de l’anglès. Els caps de setmana em
portava a casa, i després de dinar sortíem a passejar a un dels parcs més bonics de Sant
Petersburg, que es diu Sosnovka (s’hauria de traduir com ‘la pineda’, tot i que en realitat té
arbres molt variats). Allà, entre els arabescos de l’escorça blanca i negra d’un bedoll, hi vam
veure un dia la cara del faune de les Cròniques de Nàrnia. També era allà on l’àvia m’explicava
els contes que traduïa, i els meus preferits eren els de Howard Pyle, que atribuïa a Robin
Hood i els seus companys una força i un enginy fabulosos. A més, al llibre original hi havia
il·lustracions de l’autor: me les mirava sempre al vespre, asseguda a l’ampit de la finestra
mentre esperava el sopar, i no van deixar mai de meravellar-me.

2
A la meva família, hi havia científics, enginyers, músics i filòlegs. Gairebé tothom se
sabia molts poemes de memòria. És un costum que es fomentava a les escoles soviètiques,
una pràctica imposada que, en general, no ha creat aversió sinó un cert respecte resignat per
la poesia. I gairebé tothom, independentment de l’ofici, feia versos, més o menys
circumstancials, més o menys enginyosos: els meus besavis, avis, oncles-avis i ties-àvies, el
meu pare i tot. Quan ens reuníem, per exemple, per celebrar un aniversari, els nostres jocs
més divertits eren literaris. El més clàssic era «el conte sense adjectius»: un dels jugadors
escriu una història deixant un espai en blanc davant de cada substantiu, fins i tot d’aquells
que formen part de les frases fetes, i no ho ensenya a ningú. Després demana als altres que
cadascú li digui un adjectiu; fa tantes rondes com calgui per omplir tots els buits. Per últim,
llegeix la història en veu alta: cada adjectiu, inserit a l’atzar, és una explosió d’humor
involuntari, que sol provocar grans riallades. A partir d’aquest joc (recentment he sabut, en
llegir la biografia oficial de Wisława Szymborska, que també és típic de Polònia), ens en
vam inventar un altre, i en dèiem, irònicament, «el poema sense res»: en aquest cas, en lloc
d’escriure una història, el primer jugador havia d’agafar un poema molt conegut (d’aquells
que tothom havia après a l’escola) i despullar-lo de totes les paraules, deixant només
l’estructura sintàctica i rítmica de cada vers. Després demanava una cosa diferent a cada un
dels seus còmplices —«Digue’m un verb en futur, en tercera persona del plural, de tres
síl·labes», «I tu, un adjectiu masculí plural, de tres síl·labes amb accent a la segona», «I tu,
un substantiu masculí plural, de quatre síl·labes, amb accent a la tercera»—, en prenia nota i
acabava escrivint: «Cagarán los alegres campesinos», que clarament era un remake burlesc de
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«Volverán las oscuras golondrinas...» (He posat aquest exemple de Bécquer perquè és molt
famós i el seu ritme és fàcil de reconèixer: en el nostre cas, es tractava d’un poema de
Puixkin, Akhmàtova o Mandelstam).
També era molt habitual, sobretot entre el meu oncle-avi i els seus companys de
feina (físics i matemàtics), gent culta i competitiva, regalar a un amic que feia anys algun
tipus de filigrana verbal, en què cadascú havia de demostrar la seva mestria lingüística o
versificadora. Podia ser un recull de palíndroms (evidentment, de producció pròpia, com
més llargs i enrevessats, millor), una oda, un llarg acròstic o bé... una corona de sonets.
Aquest gènere, particularment monumental i ambiciós, els atreia més que cap altre. Una
vegada vaig participar en la creació d’una corona d’aquestes, una mica a contracor, perquè
l’obligació de partir d’un vers predeterminat i acabar amb un altre em feia sentir encotillada.
L’oncle-avi, que era el «director» del projecte, em va canviar alguns versos i em va escriure
que ho feia «per engreixar les rodes del vehicle». Aleshores em vaig enfadar, ho vaig viure
com un atemptat contra el meu ego per part d’una colla de diletants; ara que ja han passat
quatre anys de la mort de l’oncle-avi, hi penso amb enyor i una mica de recança.
De fet, és molt més fàcil, per a mi, parlar dels parents morts que no dels vius. Els
vius, els tinc tan a prop que la frontera entre ells i jo es difumina. Així que parlaré d’aquells
que ja no hi són.

3
La meva besàvia paterna Nina Diakonova (1915-2013) era catedràtica de literatura
anglesa. Va fer classes a la universitat durant més de setanta-anys. Després encara tenia
estudiants de doctorat que l’anaven a veure a casa, perquè els dirigís la tesi des del seu sofà,
cobert amb una flassada vella, d’un vermell acollidor, prerevolucionari. Recordava noms i
cognoms de centenars d’antics alumnes. A estones es quedava callada i de sobte començava
a evocar un curs: «En la promoció del seixanta-quatre vaig tenir la Maixa Ivanova, la Gàlia
Petrova, la Tània Sidorova...», fins que arribava al final de la llista. El dia del seu aniversari li
trucaven estudiants de deu, vint, trenta anys enrere que s’havien dispersat pel món. Alguns
li enviaven postals amb felicitacions en vers, imitant l’estil de la poesia infantil anglesa, o
fins i tot en forma de limerick. Era un gènere que li agradava molt, i a vegades en recitava
algun per resumir irònicament una situació o un conflicte. Crec que el seu preferit era
aquest, que li feia pensar en certs companys de feina:
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There once was a student of Esser
Whose knowledge grew lesser and lesser.
It at last grew so small
He knew nothing at all,
So now he’s a college professor.

El més malcarat entre els seus col·legues dirigia el consell de professors, i un dia, al
final d’una reunió, va mirar per la finestra i va citar uns versos coneguts de Lérmontov. Es
va equivocar amb una paraula: en lloc de «El cel es veu solemne i màgic» va dir «El cel es
veu solemne i plàcid». La meva besàvia el va corregir en veu baixa, potser d’una manera
automàtica, simplement perquè l’adjectiu fals li feia mal a l’oïda, i l’endemà es va assabentar
que l’havien fet fora del consell.
Però també a ella li fallava la memòria. Si jo l’anava a veure a l’hora d’esmorzar, tot
sovint em deia que no havia pogut dormir en tota la nit perquè intentava recordar un
poema i li faltava un vers. Aleshores, per no adormir-se durant el dia, prenia un te molt
carregat. A mi també m’oferia te abans de començar la nostra classe d’anglès, i em cedia la
seva tassa més bonica, aquella on hi havia dibuixat el perfil de Lord Byron. La hi havien
regalada a la Newstead Abbey, quan va anar a fer una conferència a la casa natal del poeta.
Obria una capsa de galetes d’avena i deia: «Quines galetes més somiadores!» Volia dir que
eren tan delicioses que feien somiar. A l’hora d’ensenyar anglès als fills i nets era molt
rigorosa, i exigia a tothom una precisió lingüística absoluta. En canvi, a l’hora del te li
encantava tergiversar el sentit de les paraules amb una picardia infantil. Tot seguit, em feia
passar a la seva habitació i es posava a recitar poemes de Byron, primer en anglès i després
en rus, o m’explicava històries de la vida de Byron, Keats, Shelley i les seves amants
inacabables... De Keats, en parlava amb una escalfor i una nostàlgia especials, com qui parla
d’un amor de joventut que es va acabar d’una manera abrupta.
Al final de la seva vida, la besàvia Nina escrivia articles sobre Wordsworth, llegia
amb lupa i s’entregava als records. Pensava en la infància dels seus fills, a qui va ensenyar
anglès a còpia de parlar-hi unes quatre o cinc hores al dia només en aquesta llengua: fins i
tot quan agafaven un bus o un tramvia, els deia que seguessin, que es traguessin les gorres o
que deixessin de furgar-se el nas amb el seu pur anglès britànic. A l’URSS, en aquella època,
quan el teló d’acer era infranquejable, sentir una llengua estrangera al transport públic era
una cosa ben insòlita. Així que tots els passatgers es giraven i se’ls quedaven mirant, a ella,
que no s’immutava, i als seus fills enrabiats i avergonyits... De tant en tant evocava Graham

– 86 –

Greene, amb qui es va cartejar després de conèixer-lo en una conferència que va donar a
Leningrad als anys seixanta. Citava la seva resposta a la pregunta d’un periodista rus que
volia saber si era religiós: «Sóc catòlic agnòstic. Hi crec, però no sé pas...» Repetia moltes
vegades l’anècdota sobre un exalumne que va topar al carrer, una nit d’hivern, i quan van
encaixar, el noi li va dir: «Vostè és tan maca! Fins i tot quan fa fred, té les mans calentes!»
Deia que era el millor elogi que li havien dedicat mai. També parlava del seu pare que, tot i
tenir un sou modest, va contractar tres institutrius per a la Nina i la seva germana: una
d’anglès, una altra d’alemany i una tercera de francès. Aquesta última, una jove dolça i
romàntica a qui les nenes deien Mimi, es va enamorar del pare. Li va enviar una carta en
què havia dibuixat sis llances, i entremig la paraula j’aime: era fàcil llegir-hi j’aime en six lances,
que sona igual que j’aime en silence. Quan se’n va assabentar la mare, la Mimi, desconsolada,
no va trigar gens a marxar. Al cap d’uns mesos, el pare se la va trobar en un tramvia, i la
Mimi li va demanar que entregués a la Nina, que aleshores tenia nou anys, una carta de part
seva. La meva besàvia, al cap de tot aquest temps, se la sabia de memòria i la recitava
marcant les pauses, com si fos un poema. «Petita amiga meva, el pare m’ha dit que ja no
parleu gairebé mai francès. Això m’entristeix molt. Si oblideu la llengua que us he ensenyat,
segurament també m’oblidareu a mi. Estic molt dolguda, i ja no confio a rebre una
resposta.» Tot això en francès, és clar. Uns mesos més tard els pares de la Nina li van dir
que la Mimi s’havia suïcidat per un desengany amorós. A mi, cada cop que sentia aquesta
història, em semblava que llegia una novel·la del dinou, però la meva besàvia en parlava
amb tanta convicció, i amb una tristesa tan real, que no em quedava més remei que creurem’ho tot al peu de la lletra.
Una vegada, quan el cap ja començava a jugar-li males passades, vaig preguntar a la
besàvia pel seu oncle Xura, que va estar a punt d’atemptar contra la vida de Lenin i va
morir als vint-i-pocs anys de tuberculosi. N’havia sentit a parlar, però no en sabia gran cosa:
només em sonava un comentari del meu avi, que deia que, si en Xura hagués aconseguit
matar el Cabdill de la Revolució, tota la nostra família hauria estat exterminada
immediatament, i ni el meu pare ni jo no hauríem arribat a existir mai. La besàvia es va
quedar pensativa i em va respondre: «Vaig ser jo qui vaig anar a veure Lenin a l’Smolni amb
una pistola a la butxaca de l’abric. No em van registrar perquè jo hi treballava, es refiaven
de mi. Vaig pujar al seu despatx, hi vaig parlar i no m’hi vaig atrevir. Després vaig sortir al pati
interior de l’Smolni i vaig descarregar la pistola contra la neu. Aleshores dos vigilants van córrer cap
a mi i em van agafar. Van avisar Lenin, però els va dir que em deixessin anar.» M’ho va explicar tot
fil per randa, tal com l’hi devia haver explicat l’oncle, sense adonar-se que l’havia suplantat.
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4
El marit de la Nina, el meu besavi Ígor Diakonov (1915-1999), era historiador i
lingüista poliglot. Tot i que la seva especialitat principal era l’assiriologia, és a dir l’estudi de
les llengües de Mesopotàmia, no només sabia sumeri i accadi, sinó també antigues llengües
semítiques i iràniques, a part d’anglès, francès, alemany, noruec, grec i llatí. Va publicar
Camins de la Història, un llibre esdevingut clàssic a Rússia, prop d’un centenar d’estudis
filològics, una bella traducció en vers de l’Epopeia de Gilgameix i versions lliures del Càntic dels
Càntics i l’Eclesiastès. D’aquest últim llibre, hi ha uns versos que sempre m’han fascinat, que
en una de les versions catalanes fan així: L’ametller floreix, la llagosta s’engreixa, / i la tàpera
madura,/ però l’home se’n va al seu estatge etern, / i les ploraneres ja ronden pel carrer. Com que tot el
passatge al·ludeix a la decadència del món i la tàpera es considerava una planta afrodisíaca,
el meu besavi es va permetre la llicència de posar es marceix la tàpera del desig. Això és un
només un exemple de les llibertats que es prenia, cosa que, evidentment, exasperava els
traductors més ortodoxos que el titllaven de fantasiós... També escrivia poemes propis, però
només en va publicar un grapat al final del seu llibre de memòries, on també va incloure
poemes del seu pare i dels seus germans.
Malgrat la seva erudició extraordinària i la seva fama internacional, no recordo
haver-li sentit cap comentari pedant; tenia un sentit de l’humor inclassificable i una curiosa
fascinació pels nombres. Pel seu vuitanta-unè aniversari, va demanar que li fessin un pastís
quadrat amb nou espelmes, ja que vuitanta-u era nou al quadrat. Una vegada, quan em va
veure trista (aleshores era preadolescent, i tenia problemes a l’escola), em va dir: «Fas cara
de tenir exactament quaranta-set anys!», amb un to tan autènticament tragicòmic que em va
fer riure. Tot i la seva ment analítica, tenia un esperit romàntic. Un dels seus poetes preferits
era Nikolai Gumiliov, aventurer intrèpid i amant de l’exotisme, que va anar a l’Abissínia per
caçar tigres i lleopards i per conèixer els costums de diverses tribus. Era per això que
agradava tant al meu besavi, que se sabia de memòria El descobriment d’Amèrica, un poema
èpic de Gumiliov de més de dos-cents cinquanta versos, el viatge de Colom narrat per un
somiador que s’encomana a «la Musa de les Grans Travessies». Encara recordo com el
besavi s’aclaria la veu i anunciava: «Descobriment d’Amèrica, Cant primer», i recitava, mig
aclucant els ulls per no despistar-se, els tres cants seguits.
Entre els set i els catorze anys va viure a Noruega, on el seu pare, que era alhora
advocat i traductor, tenia un càrrec en una empresa comercial. Ja en aquella època l’Ígor es
va aficionar a la història de l’Antic Orient i es passava moltes hores intentant desxifrar
jeroglífics egipcis, juntament amb el seu germà gran. Per descomptat, també va aprendre
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noruec, un idioma que no va perdre mai. Quan es va casar, en va ensenyar a la meva
besàvia: així podien parlar entre ells en una llengua secreta que no entenia ningú més de la
família, ja que els pares del besavi ja no hi eren. El seu pare, Mikhaïl Diakonov, va ser
detingut el 1938 i acusat d’espionatge. Quan l’instructor del cas li va preguntar: «Per a quin
país treballava d’espia?», el pres, sabent-se condemnat, va respondre: «Posi algun país
exòtic: per exemple, Veneçuela.» El van ficar a la presó i al cap d’uns mesos el van afusellar.
Molts anys més tard, el meu besavi va conèixer un home que havia estat company de cel·la
del seu pare: li va explicar que en Mikhaïl entretenia els seus «germans en la desgràcia»
explicant-los El comte de Montecristo de Dumas i tenia fama de ser un bon «novel·lador», per
dir-ho amb l’argot dels criminals del Gulag.
Durant la guerra, aquella que per als russos és la Gran Guerra Pàtria i per a la resta
del món, la Segona Guerra Mundial, el meu besavi va fer d’intèrpret a l’exèrcit rus. Un dels
seus companys de servei, Nikolai Nikulin, evoca a les seves memòries un dia d’hivern glaçat
de 1943, quan eren a la península de Kola. Uns soldats que havien sortit a fer una
exploració acabaven de tornar amb un presoner alemany que es negava a contestar les seves
preguntes. Van demanar al meu besavi que els ajudés.
L’Ígor va oferir un cigarret a l’alemany, després es va quedar callat una estona i
al final li va dir: «A què es dedicava vostè abans de la guerra?» L’altre es va quedar
sorprès: aquell rus parlava un alemany impecable. Va remugar entre dents (no tenia
clar si aquell bàrbar el comprendria): «Era filòleg». «Ah, sí? I quina era la seva
especialitat?» «La llengua gòtica». Diakonov estava emocionat. Molts anys enrere,
quan encara era adolescent, ell i el seu germà van trobar un manuscrit d’un poema
gòtic que pertanyia a la biblioteca del pare. Aquell poema no estava publicat,
només el coneixien els experts, unes vuit o deu persones en tot el planeta. Fent un
esforç de memòria, va començar a recitar-lo: quan ja estava arribant al final de
l’última estrofa, va veure que aquell alemany alt i robust... havia petat: encorbat,
capbaix, deixava anar unes llàgrimes enormes.

Després de refer-se, el presoner es va posar a parlar i va explicar tota la seva vida a
un intèrpret desconegut.
En els seus últims anys el meu besavi acostumava a dir, amb una serietat total, que
el seu mèrit més gran havia estat deixar de fumar als quaranta anys, quan en feia vint que
fumava. Confessava, amb molta senzillesa, que no tenia sensibilitat per a la música, i
s’adormia a l’òpera fins i tot si tocaven «una cosa tan sorollosa com Wagner». Se sentia
lluny d’Assíria i més a prop de la gent que l’envoltava. Quan els meus pares li van dir que jo,
que aleshores tenia deu anys, m’havia aficionat a escriure poesia, em va demanar, amb
molta delicadesa, si li permetria llegir alguns dels meus versos. Li vaig entregar una carpeta
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plena de fulls mecanografiats, i al cap d’uns dies em va trucar i em va dir: «He llegit els teus
poemes. Vine a veure’m: tu i jo hem de parlar d’artesà a artesà». Li vaig donar les gràcies
quequejant. No m’ho acabava de creure: com era possible que algú com el meu besavi em
tractés de tu a tu? No recordo el que vaig pensar en aquell moment, però és possible que
em vingués a la memòria «L’oda al baobab», el poema d’homenatge que el meu avi i el meu
oncle-avi van dedicar al seu pare, i que vaig sentir recitat més d’un cop, i per més d’un
familiar, a casa dels besavis. A l’última estrofa apareixien els detractors de l’obra del besavi, i
els autors asseguraven que tots aquells envejosos, al costat de l’Ígor, eren «excrements de
colom al peu de la piràmide de Kheops». Després d’aquella trucada jo, que acabava
d’aprendre a l’escola la llista de les Set Meravelles del Món Antic, em sentia com si,
efectivament, m’hagués parlat una piràmide. L’endemà vaig anar a casa del besavi, que em
va fer comentaris detallats sobre cada poema. S’havia fixat que en molts versos jo parlava
de mi mateixa en masculí (perquè imitava els meus poetes preferits: Blok, Mandelstam,
Maiakovski, que eren homes) i em va fer una recomanació que he tingut present tota la
vida: no et posis màscares per escriure. No sé si aquest precepte va tenir la força d’un
conjur, però la veritat és que totes les vegades que me n’he desviat i he fet poemes adoptant
—conscientment— una identitat fictícia la cosa m’ha sortit malament.

5
La meva família, sobretot la branca paterna, originària de Sant Petersburg, sempre
s’ha sentit part de la intel·liguèntsia russa. Fora de Rússia la gent pot pensar que és una
classe dominant o que, si més no, gaudeix dels privilegis i el prestigi associats a la proximitat
del poder. Aquells que han viscut a l’URSS, en canvi, saben que els intel·liguent ocupen una
posició incòmoda: acostumen a ser pobres i a suscitar un rebuig més o menys tàcit de la
resta de la societat, a vegades pel mer fet de dur ulleres. Durant tota l’època soviètica les
persones de professions intel·lectuals o artístiques tenien un sou miserable i, com a
conseqüència d’unes condicions de vida pèssimes, havien desenvolupat un menyspreu
sincer pels valors materials. Eren massa lletraferits per confraternitzar amb els obrers i
massa austers perquè se’n pogués dir burgesos. Un intel·liguent clàssic pot ser matemàtic o
ballarí, metge o poeta, professor de secundària o afinador de pianos, tant se val: l’important
és que s’estima la seva feina d’una manera idealista, valorant el plaer que li proporciona per
sobre dels diners; no sap, ni fa res per saber si la roba que porta està de moda (és capaç de
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confessar: «Cada dia em llevo i em poso allò que portava ahir»); és respectuós amb els altres
i absolutament insegur de si mateix. Això darrer és la seva maledicció: si en un tramvia ple
de gom a gom un proletari malhumorat el renya per llegir un llibre —ja que així ocupa més
espai del compte— l’intel·liguent se sent culpable de seguida; però aquesta mateixa
inseguretat és alhora el seu talismà secret contra l’arrogància, gràcies al qual, a l’edat que
sigui, confia que encara pot evolucionar. Si sap de literatura o de música però és llec en
pintura, va a l’Hermitage amb l’esperança de tenir una revelació davant d’un Rembrandt o
un Boticelli. Encara que no sàpiga gran cosa dels pintors del Renaixement, els seus noms el
fascinen. Fins i tot els mítics gats de l’Hermitage, encarregats d’alliberar els soterranis del
museu de les invasions constants de rosegadors, es diuen Leonardo, Donatello, Miquel
Àngel o Rafael: és així com els bategen les cuidadores. Quan la població felina del museu
comença a superar uns límits, els més veterans són traslladats a uns refugis especials que
reben unes subvencions simbòliques de l’Hermitage. En un d’aquests refugis, els
treballadors hi han muntat una cafeteria elegant i un servei de visites guiades. Una guia jove
amb un somriure tímid us presenta tots els gats, articulant amb satisfacció els seus noms
il·lustres, i diu: «Col·laboren amb nosaltres». Al cap d’una estona afegeix: «Tots els nostres
col·laboradors estan castrats.» Seria un bon començament per a una distopia.

6
L’únic qui no va fer mai ni poemes, ni palíndroms, ni memòries va ser el meu avi
matern Arkadi Schulmann (1931-2015). La seva dona, la meva àvia, va tenir meningitis de
jove i va anar perdent, progressivament, la mobilitat, l’oïda i la vista. El meu avi es va
dedicar a cuidar-la durant els dotze anys que va durar la seva malaltia i no es va tornar a
casar. Els meus pares i jo vivíem a casa seva. Durant tota la meva infància, era ell qui anava
a comprar, cuinava per tothom i s’encarregava de totes les feines domèstiques mentre els
meus pares feien maniobres per arribar a finals de mes. No era un gran lector ni
especialment aficionat a la poesia, però a la fàbrica on treballava d’enginyer, abans de
jubilar-se a finals dels noranta, hi havia molta gent que es divertia fent poemes i ell, que els
admirava però es veia incapaç d’imitar-los, em demanava a mi que escrivís felicitacions en
vers per als seus aniversaris. Jo, que aleshores tenia entre deu i dotze anys, ho feia encantada
i sense escarrassar-m’hi gaire: atribuïa a cadascun dels homenatjats una bondat, honestedat i
intel·ligència inefables, i hi afegia una virtut suplementària que rimés, ni que fos
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aproximadament, amb el seu nom de pila. Els companys del meu avi, a tall d’agraïment,
m’enviaven panses, orellanes, cacauets o blat sarraí. Eren uns anys àrids, quan a les botigues
de queviures no hi havia gran cosa, i el poc que hi havia no era gaire saborós. Aconseguir
fruits secs o llaminadures era molt difícil, i el blat sarraí —bullit i servit amb llet o mantega,
és un dels plats russos més autèntics i nutritius— s’exhauria de seguida. De manera que allò
que jo anomenava, amb tota la serietat del món, «els meus honoraris» acabava sent un regal
substanciós per a tota la família.
Com que el meu avi es dedicava a arreglar màquines d’escriure, i molta gent les hi
portava a casa, el nostre pis n’estava ple. N’hi havia pertot arreu: a la cuina, al passadís,
damunt d’una nevera antiga que ja no funcionava i s’havia convertit en rebost, a sobre i a
sota de l’«Octubre Roig», un piano de mitja cua que la meva mare, mestra de música, va
comprar quan va decidir ensenyar-me’n a mi... El meu avi, que tenia una gran memòria i es
fixava molt en la gent, em va explicar que una vegada, quan era jove, el va venir a veure un
senyor capblanc, extraordinàriament ben plantat però amb una mirada trista, i li va demanar
que arreglés la seva Underwood el més ràpid possible, perquè si no, el seu editor el mataria.
Al document de paga i senyal hi va posar el seu nom: Mikhaïl Lozinski. El meu avi li va
tornar la màquina arreglada al cap d’unes hores, i quan el client ja havia marxat, va preguntar
a la seva dona, filòloga, si sabia qui era. Va resultar que era un traductor i poliglot famós,
autor de la versió més clàssica en rus de la Divina Comèdia i de moltes versions esplèndides
de Shakespeare, Molière i Lope de Vega; també va ser un dels pocs amics de Mandelstam
que li va fer costat tota la vida. No sé quina era la traducció que Lozinski havia d’entregar
aquell dia amb tanta urgència, però m’agrada pensar que eren versos, i que li van sortir bé.
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CREACIÓ

VERO, LUMO, BELO
(TRI EPITAFOJ)

Nicolau Dols

ELEGIA DISTIKO EPITAFE AL NIKOLAJ IVANOVIĈ VAVILOV
Nur la scienco, kaj ĉiam la vero; ne gravas konveno,
ankaŭ ne gravas ĉu ĝi povon ofendas aŭ ne.

ELEGIA DISTIKO EPITAFE AL SERGEJ IVANOVIĈ VAVILOV
Lumon, nur lumon bezonas la mondo saviĝi; nur lumo
rompas katenojn, kaj lum’ ankaŭ naskiĝas de vort’.

ELEGIA DISTIKO EPITAFE AL VLADIMIR FJODOROVIĈ VAVILOV
Nur la muziko, kaj ĉiam muziko; ne gravas de kie
fakte ĝi venis ĉar nur gravas la belo de ĝi.
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NOTA Nicolau Dols ens ofereix el poema Vero, lumo, belo, format tres epitafis en dístics
elegíacs originals en esperanto. Aquí en teniu, acompanyada per les biografies
corresponents, la traducció subsidiària, que no té més pretensió que la de facilitar la
comprensió de l’original.
VERITAT, LLUM, BELLESA
(Tres epitafis)
Dístic elegíac, epitafi per a Nikolai Ivànovitx Vavílov
Nikolai Ivànovitx Vavílov (1887-1943), botànic, conegut per les investigacions sobre els orígens dels
cereals. Va morir en un gulag, on havia estat confinat com a resultat de les acusacions del seu col·lega
Trofim Lisenko, el qual havia proposat una teoria de la botànica més adequada als postulats polítics del
règim.
Només la ciència, i sempre la veritat; no hi fa res la conveniència, ni tampoc si ofèn o no
ofèn el poder.

Dístic elegíac, epitafi per a Serguei Ivànovitx Vavílov
Serguei Ivànovitx Vavílov (1891-1951), físic, òptic, codescobridor de la regla Cerenkov-Vavilov sobre la
irradiació lumínica. Amb el seu germà Nikolaj té dedicats un cràter de la lluna i un planeta. Soldat
durant la Primera Guerra Mundial, fou presoner dels alemanys, però fou alliberat després d’una nit de
conversa amb un oficial alemany físic com ell.
Llum, només llum cal al món per a salvar-se; només la llum romp les cadenes, i la llum
també neix de les paraules.

Dístic elegíac, epitafi per a Vladímir Fiódorovitx Vavílov
Vladímir Fiódorovitx Vavílov (1925-1973), músic, llaütista. Destaca de la seva biografia les atribucions
que va fer de les seves pròpies obres a altres compositors, sobretot barrocs.
Només la música, i sempre la música; no importa d’on ha vingut car n’importa només la
bellesa.
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TRADUCCIONS

JAN KOCHANOWSKI
(1530-1584)

Versió d’Arnau Barios

TREN V
Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem,
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc;
Tę, jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej,
Upada przed nogami matki ulubionej.
Takci sie mej namilszej Orszuli dostało:
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało
Od ziemie sie co wznióswszy, duchem zaraźliwym
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym
U nóg martwa upadła. O zła Persefono,
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?
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LAMENT V

Com, sota el gran fruiter, la petita olivera
seguint la mare amunt, de la terra s’eleva,
encara sense brots, ni cap fulla naixent,
tan sols una branqueta que brosta dèbilment
i que, si l’ha atrapat aquell que cuida el fruit
mentre arrencava ortigues i esbarzers, per descuit,
es decandeix i, sense la nodridora saba,
tomba damunt la falda de la mare estimada;
així ens va passar amb l’Úrsula, filleta dolça meva:
davant els ulls dels pares creixia dreturera,
quan l’alè pestilent de la Mort implacable,
d’un buf, als peus dels pares, els qui tant la cuidaven,
la va fer caure. Oh, Persèfone malvada,
deixes que tantes llàgrimes s’hagin vessat debades?

Arnau Barios (Térmens, 1989) va estudiar Filologia Eslava a la Universitat de Barcelona. Ha
traduït proses de Mandelstam i Maksim Óssipov i poemes de Lérmontov i Brodsky. Va redactar la
traducció d’Els germans Karamàzov de Dostoievski feta per Joan Sales. Treballa de fa anys en la
traducció en vers de l’Eugeni Oneguin de Puixkin.
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DAIXEVSKI, QUATRE POEMES
Versió per Arnau Barios

Grigori Daixevski (Moscou, 1964-2013) era poeta, crític literari, filòleg clàssic, traductor
del francès, l’alemany i l’anglès (d’Arendt, Auden, Frost o Karl Barth, entre d’altres).
Ensenyava llengua i literatura llatines a la Universitat Estatal d’Humanitats (RGGU) de
Moscou, on se serva una càlida memòria del seu mestratge. Va introduir a Rússia l’obra de
René Girard i, com a crític (sobretot del diari Kommersant), feia sentir una veu lúcida i
independent, que no temia divergències. Quan l’any 2012, per exemple, va sortir la
traducció russa de Les bienveillantes de Littell, envoltada d’una celebració unànime, Daixevski
no es va estar de fer-ne una ressenya brillant i molt negativa. «L’experiència lectora», hi deia,
«és la suma total de sís del lector, i no d’uis i ais sota la càrrega de pressió del text.» La seva
obra assagística recorda una mica la de Ferrater per sagaç, estimulant i esbarriada: se l’ha
d’anar recollint ara d’un article, ara d’una introducció, ara d’una ressenya... És l’autor d’una
obra poètica concisa (cap tota en 138 pàgines), diversa, de vegades enigmàtica i closa. Sobre
això, en una entrevista de televisió (2012), ell mateix deixava anar de passada: «els versos
tenen de bo que te’ls pots estimar sense entendre’ls; no hi ha gaire coses així, al món». En
els quatre poemes presentats aquí, però, aquest problema no crec que hi sigui. Al primer,
«Anònim i Zarema», una nota descobreix: «Mira els poemes 5, 8, 58, 85 de Catul» (és a dir:
«Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...», «Miser Catulle, desinas ineptire...», «Caeli, Lesbia
nostra, Lesbia illa...» i l’«Odi et amo...»). Per què “Zarema”? És un sobrenom literari amb
ressonàncies exòtiques i de tradició romàntica (se’n diu un personatge de La font de
Bakhtxisarai, poema llarg de Puixkin de 1823): potser un traductor amb ganes de fer-la
grossa la rebatejaria “Griselda”. Dels altres versos, no cal explicar-ne res que no diguin
millor ells sols.
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ИМЯРЕК И ЗАРЕМА

ANÒNIM I ZAREMA

1.

1.

Только не смерть, Зарема, только не врозь.

Tot menys morir-se, Zarema, menys marxar,

Мало ли что сторонник моральных норм

m’és igual què pensin els amics de normes

думает – нас не прокормит думами.

rígides: de pensaments no se’n menja.

Солнце зароют на ночь – ан дышит утром,

Al sol l’enterren de nit, després s’aixeca;

а мы наберём с тобою грунта в рот,
в дрёму впадём такую – не растолкают.

a nosaltres, quan tindrem terra a la boca,
ens vindrà una son que no ens trauran.

Тронь меня ртом семижды семь раз,

Toca’m amb la boca set vegades set

сорочью сорок тронь, семерью семь.

quaranta cops quaranta, set cops set.

Утром что с посторонних, что с наших глаз –

Al matí, dels nostres ulls i dels ulls dels estrany

сорок долой и семью, тронь и меня:

s’escolaran avall aquests quaranta, i els set,

сплыли – и не потеряем, не отберут.

i els toca’m; i no els perdrem, ni ens els prendra

2.

2.

Простачок такой-то, приди в себя.

Ruc més que ruc, comença-hi a tocar.

Мертвое не тормоши, а отпой.

En el passat no t’hi rabegi’s, colga’l.

Там ясный пил и ты кислород,

També hi vas beure un oxigen pur,

куда имелись ключи у той,

allà on les claus les tenia aquella

кто мне роднее, чем мое сердце.

que em sento més propera que el cor.

Там-то случалось и то, и сё:

Allà hi passava daixò i dallò.

твое послушай, ее конечно.

El teu escolta, i el seu és clar.

Ты точно пил святой кислород.

Vas beure-hi, cert, un oxigen pur.

Вот, ей некстати. Сам расхоти.

I ara ella que no. Tu tampoc vulguis.

Холодна – не льни, отошел – не хнычь.

Freda? No t’arronsis. Marxo? No somiquis.

Сосредоточься, суше глаза, молчок.

Concentra’t, res de plors, a callar.
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Счастливо – у постылого в глазах сухо.

Adéu: el detestat té els ulls secs,

Не ищет повод сказать а помнишь.

no et segueix per preguntar-te si te’n recordes.

Тебя мне жалко. Какие планы?

Qui em fa llàstima ets tu. Quins plans tens?

Кто вздрогнет, вспомнив? Про вечер спросит?

A qui faran tremolar els records? Qui et convidarà?

Кому откроешь? Лизнешь чье нёбо?

A qui obriràs? Lleparàs quin paladar?

А ты, такой-то,

I tu, no sé qui,

роток на ключ и глаза суши.

moixoni, i asseca’t els ulls.

3.

3.

Коля! Зара моя, моя Зарема,

Kólia! La Zara meva, la meva Zarema,

та Зарема, которую такой-то

aquella Zarema que no sé qui posava

ставил выше себя, родных и близких,

més amunt que ell mateix i que la gent propera,

по подъездам и автомобилям

ara per portals i cotxes

дрочит жителям и гостям столицы.

els la menja als ciutadans i a les ciutadanes.

4.

4.

И лишь бы врозь, и льну.

Que marxi, i me li arronso.

Мне скажут: да что ж ты так?

Algú em dirà: què tens?

Вот так, однако, –

Va així, la cosa,

и это пытка.

i és un patir.
1995

1995
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ТИХИЙ ЧАС

HORA DE DESCANS

Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или

És més valent que Sylvester Stallone o

его фотокарточки над подушкой,

que la seva foto al capçal del llit

кто в глаза медсестрам серые смотрит

qui mira als ulls grisos les infermeres

без просьб и страха,

sense por o pena,

а мы ищем в этих зрачках диагноз

i els cerquem la diagnosi a les nines

и не верим, что под крахмальной робой

i no ens creiem que sota aquesta bata

ничего почти что, что там от силы

amb prou feines hi hagi uns sostenidors

лифчик с трусами.

i unes calcetes.

Тихий час, о мальчики, вас измучил,

L’hora de descans, nois, us ha abatut,

в тихий час грызете пододеяльник,

al descans us rosegueu els llençols,

в тихий час мы тщательней проверяем

al descans, atents, comprovem la reixa

в окнах решетки.

de les finestres.
1996

1996
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БЛИЗНЕЦЫ

BESSONS
Н.

A N.

Близнецы, еще внутри у фрау,

Dos bessons, encara a dins la frau,

в темноте смеются и боятся:

riuen en la fosca i tenen por:

“Мы уже не рыбка и не птичка,

«Ja no som cap peix ni cap ocell,

времени немного. Что потом?

esperem. I després, què? I si rere

Вдруг Китай за стенками брюшины?

del sac àmnic hi ha la Xina? I si

Вдруг мы девочки? А им нельзя в Китай”.

som nenes? No en volen, a la Xina.»

1996

1996

Сияние ли

Claror de ca

сияние ца

claror de ra

лица твое сья

la teva cla de cara

лица твое нье

la teva ror de cara

нежгучее сья

ror que no crema

неискупимого ца

d’irredimible ra
Август 2004

Agost de 2004
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SELECCIÓ D’OCELLADA BLANCA,
D’ANNA AKHMÀTOVA

Tria i versió de Mayya Levkina i Eloi Creus

Ocellada blanca (Белая стая) és un dels primers reculls poètics d’Anna Akhmàtova. Tot i
ser, encara, poesia de joventut, es tracta de composicions molt madures i fosques, en què ja
es pot percebre una veu poètica clara i personal. La majoria de poesies d’aquest recull, el
tercer de la poetessa russa del qual citem, com a mostra, només una desena de poemes, es
caracteritzen per respondre a formes clàssiques. La mètrica sol ser regular, amb predomini
del ritme iàmbic, i amb rima consonant. Això, és clar, reclama que la traducció respongui a
aquests mateixos esquemes i és el que hem mirat de fer aquí: intentem fer predominar el
ritme de l’original rus i respectar-ne l’estructura mètrica fins on ens és possible, i reproduïm
sempre la disposició original de la rima del rus, tan característica d’aquests poemes
d’Akhmàtova.
Per aconseguir-ho, Mayya Levkina ha fet una traducció literal, paraula per paraula, dels
poemes originals, i n’ha fet l’anàlisi mètrica, mentre que Eloi Creus n’ha fet l’adaptació
poètica catalana. La manca de precisió o les llibertats que hi pugui haver en els poemes
catalans s’han d’imputar, només, al segon, que no sempre ha pogut fer cas, per imperícia
tècnica, de les indicacions de qui pot llegir l’original rus. En aquest sentit, hem d’agrair
públicament a Xènia Dyakonova que hagi llegit les primeres versions d’aquests poemes i els
consells i els ànims que ens ha donat; així mateix, a Ivan Garcia, que ens hagi resolt
problemes d’interpretació d’alguns poemes, i, finalment, també hem de donar les gràcies a
Miquel Desclot, que ha llegit i ens ha comentat totes i cadascuna de les versions.
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2.
Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую Твою любовь и нежность продаю.
27 февраля 1913
Царское Село

2.
La teva casa blanca deixo, i el jardí
en calma. Que la vida em sigui buida i clara.
A tu, només a tu el meu vers podrà enaltir
com mai cap dona no ha sabut cantar fins ara.
I tu recorda sempre l’amada companya
a l’Edèn que per als seus ulls has dibuixat.
I jo traficaré amb mercaderia estranya:
em venc la teva tendresa i l’amor preuat.
27 de febrer de 1913
Tsàrskoie Seló
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6.
Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как Божие солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.
Промолвил, войдя на закате в светлицу:
"Люби меня, смейся, пиши стихи!"
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.
Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.
Осень 1914

6.
Ansiós, massa gelós i tendre era ell
i m’estimava com el sol diví.
Però un dia matà el meu blanc ocell,
perquè mai no pogués cantar l’ahir.
Va entrar a la sala, al capvespre, cridant:
“escriu versos, estima’m i somriu!”
i així vaig enterrar l’ocell radiant
enllà del pou, a prop del vern altiu.
Li vaig prometre que no ploraria,
però el cor s’ha tornat pedra gebrada.
Arreu i a cada moment juraria
que sento encara aquella veu alada.
Tardor del 1914
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7.
Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть,
А другим - это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.
Чтобы греть пресыщенное тело,
Им надобны слезы мои...
Для того ль я, Господи, пела,
Для того ль причастилась любви!
Дай мне выпить такой отравы,
Чтобы сделалась я немой,
И мою бесславную славу
Осиянным забвением смой.
18 июля 1914
Слепнево

7.
Com ets pesant, memòria de l’amor!
He de cantar i cremar-me en el fum teu.
Per als altres, en canvi, és sols ardor
per escalfar-los l’ànima de neu.
Les meves llàgrimes, sí, els caldran
perquè el seu cos sadoll resti calent.
És per això, Senyor, que exhalo el cant?
Per això de l’amor prenc sagrament?
Serveix-me una poció ben verinosa,
que ofegui i emmudeixi aquest meu crit.
I que la meva glòria, gens gloriosa,
l’arrossegui, centellejant, l’oblit.
18 de juliol 1914
Slepnevo
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8.
Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?..
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?
1912

8.
La laca de l’atzur ja s’ha enfosquit
i se sent l’ocarina com refila.
Si no és res més que un flabiol d’argila,
no sé per què es lamenta amb aquest crit.
Ai, qui li ha descobert el meu pecat?
I per què el seu perdó ara m’ofereix?
O bé és que aquesta veu em repeteix
els últims versos que m’has adreçat?
1912
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12.
Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.
17 марта 1915
Царское Село

12.
El meu somriure l’he abatut,
el vent els llavis m’entumeix.
Si una esperança s’ha perdut,
llavors una cançó segueix.
Cançó que molt a contracor
retré a l’escarni i la cruor.
Perquè no pot sofrir el meu cor
el trist silenci de l’amor.
17 de Març de 1915
Tsàrskoie Seló
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16.
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие - поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
Май 1915
Санкт-Петерург

16.
En tot afecte humà hi ha una línia invisible
que franquejar no poden l’amor o el fervor–
que s’uneixin els llavis en silenci horrible
i el cor s’esberli en mil bocins d’amor!
I l’amistat aquí gens no serveix
ni anys de vasta felicitat ardent,
quan l’ànima s’envola i s’evadeix
del desig que es corgela lentament.
Els qui la busquen cauen en follia.
Els qui l’atenyen la tristor els desfà.
Ara has entès per què el cor renuncia a
bategar quan l’escalfes amb la mà?
Maig del 1915
Sant Petersburg
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17.
Всё отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.
Веселой Музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
А голову в веночке темном клонит,
Изнеможенная, на грудь мою.
И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей...
Но больше нет ни слез, ни оправданий.
24 октября 1916
Севастополь

17.
Tot m’ho han robat: l’amor i l’energia.
Ni al cos, llançat a la ciutat no amada,
li plau el sol. I la sang que em corria
per les venes la sento ja glaçada.
No reconec la Musa abans joiosa.
Em mira i de cap mot em fa fiança.
I el cap, amb una garlanda negrosa,
sobre el meu pit, esgotada, descansa.
I la consciència es fa més crua encara,
s’enfureix i demana un gran tribut.
Jo li contesto amagant-me la cara:
el doll de plors i excuses tinc eixut.
24 d’octubre del 1916
Sebastòpol
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18.
Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье,
Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной— красоту?
Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.
Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.
23 июня 1915
Слепнево

18.
Perdre aquella frescor dels mots i el verb lliscant
¿no ens és com al pintor que perd la visió
o com quan perd la veu i el moviment l’actor
o com la bella dama que ha perdut l’encant?
Però no intentis per a tu només guardar
el do diví que el cel t’ha regalat.
Que tots sabem prou bé que se’ns ha condemnat
a oferir i prodigar, i mai no a estalviar.
Camina sol i sempre guareix l’invident,
perquè t’adonis, en l’hora greu de la incertesa,
dels deixebles que es riuen de tu amb altivesa
i de la trista indiferència de la gent.
23 de juny de 1915
Slepnevo
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19. ОТВЕТ
Гр. В. А . Комаровскому
Какие странные слова
Принес мне тихий день апреля.
Ты знал, во мне еще жива
Страстная, страшная неделя.
Я не слыхала звонов тех,
Что плавали в лазури чистой.
Семь дней звучал то медный смех.
То плач струился серебристый.
А я, закрыв лицо мое,
Как перед вечною разлукой,
Лежала и ждала ее,
Еще не названную мукой.
Весна 1914
Царское Село

19. RESPOSTA

a V.A.
Komarovski Quines paraules tan estranyes,
que m’ha portat aquest dia d’abril.
Sabies que em vivia en les entranyes
encara la setmana santa hostil.
Les campanes no vaig poder sentir
surant en l’aire de l’atzur vidrat.
Una rialla d’aram retentí
set dies, o brollà un plorar argentat.
I, com tractant-se d’un allunyament sempitern,
mentre em cobria la cara,
em vaig recloure a esperar, tot jaient,
una tortura sense nom encara.
Primavera de 1914
Tsàrskoie Seló
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DOS POETES TXECS: JAROSLAV SEIFERT
I VLADIMÍR HOLAN

Versions de Jaume Creus

VLADIMÍR HOLAN

MI LASCIO
Dočetl jsem se dnes v noci ve hvězdářské knížce,
že jisté hvězdy jsou ty nejstaršý
a blízké vyhasnutí... Vděčný oné zvěsti,
otevřel jsem okno
a hledal hvězdu nejmladší... Ale spatřil jsem
jen mraky, když tu něčí mrzký smích
(podobný meluzíně v komíně krematoria)
Nutil mne nalézt
Hvězdu v prostoru mezihvězdném,
a to zrovna, když začínalo svítat...
Ó lásko, jak milovat a nezoufat si,
Jak býti zoufalý a moudrý zároveň?
– 119 –

MI LASCIO
He llegit aquesta nit en un llibret d’astronomia
que les estrelles roges són les més velles
i pròximes a l’extinció... Agraït per la notícia,
he obert la finestra
i he buscat l’estrella més jove... Però divisava
només núvols, quan un riure abominable
(semblant a l’udol del vent a la xemeneia del crematori)
m’ha obligat a fixar-me
en una estrella de l’espai interestel·lar
i això tot just quan començava a clarejar...
Oh, amor, com estimar i no desesperar-se,
com estar desesperat i tenir seny alhora?
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Stanislavu Zedníčkovi
Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
Úděsné ječení trub a polnic?
Odpust’, Bože, ale utěšuju se,
Že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout...
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet...
První, kdovztane,
bude maminka... Uslyšíme ji,
jak tihounce rozdělává oheň,
jak tihounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávovy mlýnek.
Budeme zase doma.

RESURRECCIÓ
a Stanislav Zedníčkov
Que després d’aquesta vida ens hàgim de despertar un dia
al paorós estrèpit de trompetes i clarins?
Perdona, Déu, però em consola pensar
que l’inici de la resurrecció de tots nosaltres, els difunts,
serà anunciat pel simple cant del gall...
Després ens quedarem encara un moment ajaguts...
La primera que s’alçarà
serà la mare... La sentirem
encendre el foc en silenci,
posar en silenci l’aigua a bullir
i agafar plàcidament de l’armari el molinet de cafè.
Serem de nou a casa.
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TROUFALOST
Památce Jakuba Demla
Toužil jsi už dávno napsat báseň
tak prostou a průzračnou, že by byla neviditelná,
nikomu na obtíž zde, ale možná čtená
andělem!... A přemýšlel jsi často,
o čem by taková báseň méla zpívat,
i když cítiš, že o čemkoli,
jenomže tak prostě a průzračně,
že by musila být neviditelná...

TEMERITAT
En memòria de Jakub Deml
Anhelaves des de fa temps escriure una poesia
tan simple i clara que esdevingués invisible,
cap càrrega per a ningú, que la pogués llegir
un àngel!... I has meditat moltes vegades
sobre què hauria de cantar una poesia així,
tot i intuir que pot ser qualsevol cosa,
sempre que sigui de manera tan simple i clara
que esdevingui invisible...
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JAROSLAV SEIFERT

Jen jednou jsem spatřil
slunce tak krvavé.
A pak již nikdy.
Zlověstně padalo k obzoru
a zdálo se,
že někdo rozkopl dveře pekla.
Ptal jsem se na hvězdárně
a vim už proč.
Peklo známe, je všude
a chodí po dvou.
Ale ráj?
Možná že ráj není nic jiného
než úsměv,
na který jsme dloucho čekali,
a ústa,
která zašeptají naše jméno.
A pak ta krátká závratná chvíle,
kdy smíme rychle zapomenout
na to peklo.
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Només una vegada he contemplat
un sol tan sangonós.
I després mai més.
Sinistre, s’enfonsava a l’horitzó
i feia tot l’efecte
que algú hagués badat la porta de l’infern.
Ho vaig preguntar a l’observatori
I ja en sé el perquè.
L’infern, el coneixem, és per tot arreu
i camina sobre dues cames.
Però i el paradís?
Pot ser que el paradís no sigui
sinó un somriure
llargament esperat
i uns llavis
que murmuren el nostre nom.
I a més, aquest breu moment vertiginós
en què ens és permès oblidar ràpidament
aquell infern.

– 124 –

PÍSEŇ Z MEŽIHRY
Kdyby se mě někdo zeptal,
co je báseň,
na pár vteřin bych byl v rozpacích.
A tak dobře to vím!
Čitával jsem znovu mrtvé básníky
a čas od času
svítily mi jejich verše na cestu
jako plamen ve tmě.
Život nechodí však po špičkach,
někdy námi lomcuje
a dupe.
Často tápal jsem po lásce
jako ten, kdo ztratil zrak
a na větvích jabloňových stromů
hledá oblost plodů, po nichž touží
jeho dlaň.
A znám verše
mocné jako zaklínadlo pekel,
které vyvrátí i brány ráje z pantů.
Šeptal jsem je překvapeným očím.
Jak by nepozvedly slabé ruce
uzavírajíci strachem
náruč lásky!
Kdyby se však někdo zeptal mé ženy,
co je láska,
dala by se asi do pláče.
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CANÇÓ A L’INTERMEDI
Si algú em preguntés
què és un poema,
em quedaria confús uns instants.
Però si ho sé molt bé!
He rellegit tot de poetes morts
i de tant en tant
els seus versos m’han il·luminat el camí
com flama en la foscor.
La vida, però, no camina de puntetes,
de vegades ens sacseja
i trepitja.
Sovint he anat a les palpentes rere l’amor
com aquell que ha perdut la vista
i per les branques dels pomers
cerca la rodonesa dels fruits que anhela
el seu palmell.
I conec versos potents
com un conjur de l’infern,
que farien caure fins les portes del paradís.
Els he murmurats a ulls sorpresos.
Com no han d’alçar les febles mans
que per por mantenen tancats
els braços a l’amor!
Si algú, però, preguntés a la meva dona
què és l’amor,
podria ser que es posés a plorar.
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Toužil jsem po cizích městech
v neznámých barevnych krajích
i na pokraji pouště.
Už se mi rychle vzdalují
jako hvězdy ve starých tmách.
V katedrálách je zima
a úsměv žen
už je mi vzácný, cizí, daleký
jako květy pralesa.
Jen touha zůstala, abych nebyl tak sám,
a zvědavost.
Obě pak denně se mě vyptávají.
Naštěstí ženy u nás nenosí
Závoj až po kotníky.
Však neodbytný čas už dotírá
a násilím vede mě jinam.
Sbohem. V životě jsem nic nezradil.
Tím jsem si jist
a můžete mi věřit.
Však nejkrásnější ze všech bohů
je Laska.
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Em delia per llunyanes ciutats
en desconeguts paratges de colors
al límit del desert i tot.
Ja m’abandonen amb rapidesa
com estels en antigues tenebres.
Fa fred a les catedrals
i el somriure de les dones
ja em resulta rar, aliè, llunyà,
com les flors de la selva tropical.
Només resta l’anhel de no estar sol,
i la curiositat.
Ambdós m’interroguen cada dia.
Afortunadament, les dones d’aquí no porten
un vel fins als turmells.
El temps, inapel·lable, ja m’assetja, però,
i se m’emporta a un altre lloc per força.
Adéu. No he traït res a la vida.
N’estic segur
i em podeu ben creure.
Però el més bell de tots els déus
és l’Amor.

Jaume Creus (Barcelona, 1950) Escriptor i traductor. Té publicats set llibres de poesia,
dels quals destaquen El lent creixement dels coralls (Quaderns Crema), Eros d’encesa fletxa (Premi
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DE VIATGES I GEOGRAFIES
SOBRE EL CICLE DE POEMES «COL·LECCIÓ» DE MICHAŁ
SOBOL

Versió per Xavier Farré
El viatge i l’observació són una de les línies més fructíferes en la literatura. Presentar
l’altre com a exòtic, com a estrany és, des del Romanticisme especialment, una de les
tasques a què s’apliquen més els recercadors d’aquells territoris inexplorats per molt que
fossin a la vora. De fet, visions que encara seguim tenint de conceptes com els Balcans,
sense anar gaire lluny, estan farcides d’aquest imaginari tergiversat i coix que s’ha anat
sedimentant al llarg d’anys en què en lloc de conèixer cada cop es desconeixia més. Era un
viatge a l’inrevés.
En tots els viatges, necessitem aquell punt d’exotisme, de raresa que ens fa tornar a
observar l’objecte, el paisatge, la gent de bell nou, sota un altre prisma. I això pot ser tant
quan entrem en un terreny desconegut com quan ho fem des del nostre llindar i no
avancem més que unes quantes passes. La distància respecte el que observem ens aporta
l’estranyesa. Si tenim un lloc ple de referències culturals, amb una presència abassegadora,
la tasca serà tant o més complicada, s’entrarà en una altra dimensió. Posem per cas que el
lloc és Itàlia. Què es pot dir que no estigui ja tot regirat de dalt a baix? Però la mirada del
poeta sempre pot introduir un element nou, diferent, no necessàriament més esclaridor,
però sí més viu, colpejador. Aquesta és la idea que un lector pot trobar en el cicle de
poemes «Col·lecció», del poeta polonès Michał Sobol, on estableix un diàleg amb la tradició
del viatge a Itàlia i la tradició literària i la visió que es té d’Itàlia a Polònia.
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Un dels llibres més coneguts del poeta polonès Zbigniew Herbert pertany al terreny
de l’assaig. Va ser el primer assaig que va publicar, i se centrava en l’art i la història en dos
mons culturals, a França (amb una presència molt marcada del Sud, del que era Occitània,
de la influència encara dels trobadors i la croada contra els albigesos que acabà amb la
batalla de Muret) i Itàlia. L’arquitectura, la història i la pintura eren els eixos a través dels
quals Herbert traçava un recorregut. El títol del llibre era ja una manera de plantejar la visió
de la predominança cultural i d’ironitzar-hi ensems, Un bàrbar en el jardí; el bàrbar és, no cal
dir-ho, el visitant de les terres ignotes del Nord, o de l’Est d’Europa (per molt que sigui del
tot Central) que es troba en el bressol de la cultura, en el jardí. I el bàrbar admira les grans
creacions.
Herbert pertany a una generació gairebé irrepetible de creadors polonesos (no tan
sols poetes, sinó també compositors, pintors, cineastes, filòsofs) que entraven de ple a
dialogar amb la tradició occidental, i aquesta els integrava. Per molt que hi hagués aquell
punt d’ironia en el llibre d’assajos esmentat, sabia l’autor que en formava part com ningú
altre, però que també li havia estat vedat el coneixement directe per qüestions polítiques,
per la fèrria divisió que representava el teló d’acer.
Uns anys més tard, s’esfondra aquella divisió política, s’obren fronteres, els viatges
ja són possibles sense haver d’esperar que uns funcionaris t’obliguin a anar cada dos per
tres a presentar documentació o a mantenir una «conversa» perquè després et deneguin
qualsevol tipus de sortida del país.
En un d’aquests viatges Michał Sobol, un poeta d’unes quantes generacions més
tard que Zbigniew Herbert, emprèn la idea de fer un recorregut poètic d’Itàlia a diversos
nivells. A diferència de Herbert, ja no és l’admiració retuda a les grans obres de l’art el que
presenta sinó fins i tot la inutilitat d’aquestes per salvar-nos de la barbàrie. No hi ha la
distinció del títol de Herbert, la barbàrie és arreu i es troba dins i fora del jardí.
El títol general del cicle, «Col·lecció», els títols de cada un dels poemes, «Objectes» i
el primer vers del primer poema: «Aquestes ciutats com insectes en la col·lecció d’un
entomòleg» aporten el que serà el to general en tota la successió. 12 poemes dels quals vuit
tenen dotze versos i quatre onze. Tota una uniformitat que es presenta en aquests versos
llargs, com tot un bloc, com si cada poema fos una pedra cantonera per aixecar tot l’edifici.
I la visió d’un entomòleg, que porta a la ment la primera referència literària d’una sèrie que
es va multiplicant, va creixent exponencialment a mesura que avança el text. Ens podem
imaginar com un analista tan curós, maliciós i fins i tot pèrfid, un Vladimir Nabokov que va
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clavant les agulles i va passant revista a tot el mostrari. Això és el que farà Sobol en aquests
poemes, com si fossin les ciutats elements dissecats, però que amaguen una història en si
mateixes. D’aquí, de la dissecació de les ciutats surten les imatges d’insectes que van
poblant també els poemes. Són ciutats petrificades que es descobreixen cada cop en un
parell d’al·lusions (no més, per poder identificar la ciutat). L’autor va deixant els elements
necessaris per poder seguir el recorregut, però no importa tant aquest recorregut (que
encetem com a mig bàrbars en aquest bàrbar jardí del pòsit cultural) com la mirada que hi
projecta. Plena d’ironia, i amb el subjecte derrotat, el protagonista que hi apareix té una
identitat del tot confusa i trencada, que és tal com van funcionant els poemes, a través d’un
discurs trencat, d’associacions que poden semblar, en primera instància, una mica
arbitràries. Aquesta identitat és la que es confronta de nou amb la visió que esmentàvem
abans del bàrbar que presentava Zbigniew Herbert. La certesa d’aquesta divisió s’ha
esfondrat del tot. És un poema (tot el cicle) que posa en dubte la construcció de qualsevol
identitat, tant la fictícia del personatge com també la que podrien tenir les ciutats.
El to, la manera de relatar, la distància, la ironia, l’estructura concatenada de les
al·lusions dins els poemes remeten a diversos poetes, les altres figures tutelars amb què
dialoga el poema. Una és Joseph Brodsky, especialment en les seves «Elegies romanes»
(però no únicament en aquestes, sinó també en els altres cicles del poeta rus). Ressona de
manera clara en el tercer poema, sobretot en la imprecació que és gairebé epistolar (o
potser en té només la forma): «Marc, / si tu veiessis de què ets avui dia patró i com aquesta
bellesa / inútil esdevé encara més bella, i el mal que fa tot això». Hi ressona també el
Romanticisme, hi ressona Keats, de vegades es pot arribar a tenir la sensació que el cicle és
una enorme caixa de ressonància on han acudit diverses veus de la tradició poètica
occidental i van sortint de manera disfressada, canviada. Una altra figura que es pot rastrejar
en el poema és la de W. H. Auden, especialment el de «Thanksgiving for a Habitat» per la
manera discursiva que presenta, per com passa d’un tema a l’altre sense transició, aspecte
que Sobol porta fins a un límit, un exemple força clar d’això és el poema «Objecte V». En
aquest poema a la vegada es pot percebre un recurs molt habitual, els marcadors de la dixi,
comença amb un «Aquí» que és el que planarà per tot el poema (funciona com el «Aquestes
ciutats» de tot el començament).
La superposició de plans que esdevenen simultanis recorre de cap a cap tots els
poemes, com es pot veure en «Objecte IX» o en «Objecte X», en aquest diàleg amb la
tradició literària Michał Sobol tesa l’escriptura del poema fins a un límit. De fet, aquesta
transposició de plànols enllaça amb la pintura especialment, amb les arts simultànies, i la
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xarxa de referències i de jocs de tot el cicle es va fent més espessa. En un poema com
«Zone» de Guillaume Apollinaire ja són presents aquests canvis, aquest intent de reflectir
en el llenguatge, en el poema, que és lineal, la simultaneïtat de la pintura, empresa
impossible per la pròpia naturalesa de les eines de què se serveixen cada una de les arts
però que aporta resultats molt interessants.
És en aquest mateix poema «Objecte IX» on s’entronca un altre dels elements de
diàleg del poema de Sobol, en els últims versos tenim:
[...] que oblidaren què és la pols còsmica
i de quines proporcions de foc i de matèria va parlar
a la classe de física el mestre del poble i un sacerdot embogit
esgaripant que hi ha una sola vil·la on és possible refugiar-se.

La ruptura que es produeix entre la ciència i la religió, i que afecta de ple la poesia,
una ruptura que es fa palesa completament en el segle

XIX

i que va representar una de les

reflexions poètiques més fructíferes vehiculades en l’obra de Czesław Miłosz. L’autor
polonès l’anomena l’erosió de la fe. I comenta: «És com si en una imatge de la vida,
tradicional, s’hi superposés una altra imatge, científica, que no es pot conciliar amb la
primera, i aleshores provoqués un estat constant d’angoixa que sorgeix quan la ment no pot
fer front a les contradiccions i es retreu a si mateix manca de conseqüència». Davant de la
catàstrofe, de la destrucció, la confrontació entre les dues imatges, els dos mons es fa molt
més evident, com ho demostra el poema de Sobol.
El cicle «Col·lecció» no és tan sols un viatge del suposat bàrbar a la terra de cultura
i que transmet la seva visió concreta, és un viatge molt més ampli, és un viatge a través de la
tradició i a través de la història d’un bressol cultural que és el que ens ha creat. Tot a partir
d’al·lusions, d’imatges poderoses, d’un discurs quasi narratiu que va enllaçant èpoques i
geografies en una sola seqüència sintàctica, i aquesta s’allargassa també com si volgués
resseguir els meandres del pensament i de la història.
La multiplicació de lectures que es podrien extreure d’aquest poema, la introspecció
i la prospecció en aquesta espècie de pou que és cada cop més fosc i més pregon no ens
deixen indiferents. Reclamen un esforç per entrar en el poema, per desllorigar-ne les
referències, o els canvis del discurs. No és necessari, com en tot poema, arribar-ho a
entendre tot, les sensacions amb què ens deixa, les intuïcions formen part de l’experiència
de l’acte creatiu com és qualsevol lectura.
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KOLEKCJA

Okaz I

Te miasta jak owady w kolekcji entomologa,
o rozłożonych skrzydłach, punktach kardynalnych
na rogach, i ciasnym środku, w którym sztywno tkwi
szpilka z łysą główką księżyca. Tylko ta kruchość
o tyle większa, że prawdopodobnie żaden inny osobnik
tego gatunku nie ocalał, ciche życie, które podtrzymują
drobne usługi i handel owocami morza na obrzeżach
zabytkowych dzielnic, tam, gdzie na przykładzie nadłamany
obcym ciałem pancerz przechodzi w gładki i błyszczący
chitynowy płaszcz, nowoczesność, i gdzie na skuterach
vespa młodzi kondotierzy wyrywają torebki z rąk grubych
uśpionych upałem dam, przybyłych tu zobaczyć papieża.
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COL·LECCIÓ

Objecte I

Aquestes ciutats com insectes en la col·lecció d’un entomòleg,
d’ales esteses i punts cardinals a les antenes i d’un centre estret
en què rígidament hi ha l’agulla clavada del calb caparró
de la lluna. Tan sols una fragilitat tan gran que tal vegada
cap altre espècimen del mateix gènere no se salvà,
una vida silenciosa que mantenen els serveis mínims
i el comerç de marisc en les perifèries dels barris històrics,
allí on com a exemple una closca trencada d’un cos aliè
esdevé un suau i brillant abric cuticular, la modernitat,
i allí on uns joves condottieri amb vespes arrabassen
les bosses de les mans a grasses dames adormides
per la xafogor que havien vingut a veure el papa.
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Okaz II

Pod powiększającym szkłem chuda włoszka o czerwono
pomalowanych paznokciach kładzie na wagę śliskie
ośmiornice i gdy widzi młodego turystę onieśmielonego
tym pięknym obrazem oblizuje palce. Wyzywające zachowanie
wskazuje wprost na kobietę po przejściach, pośrednio
na garnizon marynarki wojennej i dużą rotację kadry
oficerskiej lub szeregowych żołnierzy, wysyłanych wciąż
na zagraniczne misje; turysta na jakieś jednak muzeum
w szczelinie między blokami z nielicznymi eksponatami,
które ocalały po ciężkim bombardowaniu; szkło na szczegół
i nieodwołalne odkształcenie przedmiotu, gdy używasz oczu.
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Objecte II

Rere una lent d’augment una italiana prima d’ungles
pintades de vermell posa a la balança pops llefiscosos,
i quan veu un jove turista empegueït per aquesta bella
imatge, es xucla els dits. Una actitud provocativa
que indica un passat amb problemes, directament
a la guarnició de la marina i una gran rotació del cos
d’oficials o de soldats rasos, destinats un i altre cop a missions
a l’estranger; el turista en algun museu, en una escletxa
entre els blocs dels expositors amb les poques peces
salvades d’un fort bombardeig; una lent per al detall
i la irremissible deformació de l’objecte en fer servir l’ull.
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Okaz III

Chore zwierzę nie powinno stać po kolana w tak brudnej
wodzie, choćby było lwem. Zwłaszcza gdy do zaropiałych
oczu mu zagląda nieustępliwy człowiek mucha, rozmnożony
tak w ostatnich latach lub tylko powielony, ale zawsze
w słuchawkach na uszach dla skuteczniejszego niesłyszenia
ryku. Jego grzywa półzanurzona czerwienieje nad płowym
piaskiem laguny, bo cud zachodu jak jąkała powtarza
ten sam rytuał utrwalony już dawno na płótnach, wyleniałym
ogonem odgania insekty gdzieś znad malarycznej zatoczki
z odnowionymi ruinami faktorii dla handlu colą. Marku,
żebyś ty wiedział czemu dziś patronujesz i o ile bardziej
to bezużyteczne piękno pozostaje pięknem i jak boli.
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Objecte III

Un animal malalt no hauria d’estar fins als genolls en una aigua
tan bruta, encara que sigui un lleó. Sobretot quan als ulls lleganyosos
l’observa inflexible l’home mosca, tan reproduït els darrers
anys o tan sols multicopiat, però sempre amb uns cascos
a les orelles per a no sentir més eficaçment el rugit.
La seva crinera mig enfonsada s’enrogeix sobre la sorra lleonada
de la llacuna, perquè el miracle de la posta com un quec repeteix
el mateix ritual fixat de fa temps en les teles, amb la cua esclarissada
espanta insectes en algun lloc d’una badia palúdica amb les ruïnes
restaurades d’una fàbrica per comerciar amb cola. Marc,
si tu veiessis de què ets avui dia patró i com aquesta bellesa
inútil esdevé encara més bella, i el mal que fa tot això.
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Okaz IV

Ta mądrość długodystansowca. Skłębiona w podziemiu
potępiona połowa ludzkości, zanurzona w lodzie, reszta
mniej więcej w równych proporcjach rozmieszczona
w lepiej ogrzewanych rejonach. I na przestrzeni kilkuset
stron druku żadnej szczeliny, okazji do rzucenia szybkiej
efektownej myśli, same obrazy, jakby bardziej realne
i dopracowane w każdym szczególe skamieniałe echa
tego, co na powierzchni upudrowane różowawym pyłem
wietrzejących wzgórz, spadającym na miasto, gdy czasu
jaki pozostał do odjazdu wystarczy zaledwie by zobaczyć
na rogu jakiegoś zamienionego w muzeum budynku
wmurowaną tabliczkę z napisem, że tu mieszkał Dante.
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Objecte IV

Aquesta saviesa del corredor de llarga distància. Amuntegada
als soterranis mitja humanitat condemnada, enfonsada en el gel,
la resta instal·lada més o menys en idèntiques proporcions
en regions més ben escalfades. I en un espai de centenars
de pàgines impreses cap escletxa, cap ocasió de llençar un ràpid
i efectiu pensament, sols imatges, com si fos més real i treballat
en cada detall els ecos petris del que en la superfície està ple
d’un polsim rosat de les muntanyes erosionades que cau a la ciutat
quan amb el temps que ens queda per marxar a penes podem veure
a la cantonada d’un edifici convertit en museu una placa
encastada amb la inscripció que aquí va viure Dante.
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Okaz V

Tu próbowano okraść nie tylko mnie, tu zrozumiałem
co czuje kobieta, kiedy przysadzisty drab owłosioną ręką
boksera witał mnie w imieniu tonącego w śmieciach miasta,
gdy druga otwierała suwak szukając czegoś czego nie było
w zawieszonej na pasku od spodni portmonetce. Bliskość
wulkanu tłumaczy pęd ku doczesnym uciechom i niedbałość
o to co będzie potem, gdy pełne nieczystości worki napuchną
lżejszym od powietrza gazem i zakryją niebo. Tymczasem,
o którym mówi poeta, że jest najważniejszym z czasów,
młode prostytutki próbując odwrócić niekorzystną karmę
instruują mnie w jaką szparę wrzucić monetę, by zabłysło
światło przed obrazem, który namalował ten łotr Caravaggio.
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Objecte V

Aquí no només a mi m’han intentat robar, hi he entès
què sent una dona quan aquell sac de músculs i mà
peluda de boxador m’ha rebut en nom de la ciutat enfonsada
en la brossa, i amb l’altra obria la cremallera buscant alguna cosa
inexistent en la cartera penjant del cinturó. La proximitat del volcà
explica la tirada a les escapades temporals i la despreocupació
de què vindrà després quan bosses plenes de brossa s’inflaran
d’un aire més lleuger que el gas i taparan el cel. Mentrestant,
en aquests temps que el poeta diu que són els més importants,
unes joves prostitutes que intenten capgirar el karma desfavorable
m’instrueixen en quina ranura s’ha de posar la moneda perquè s’encengui
el llum davant del quadre que va pintar aquell canalla de Caravaggio.
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Okaz VI

W tym coś zaczyna brązowieć. Nie, to tylko zieleń
ustąpiła miejsca czemuś co było tu wcześniej, przed
głośną zmianą rachuby czasu. Zresztą nie tylko
chlorofil wyblakł jak dolar w kieszeni po kąpieli
w pralce w tym tak późnym sierpniu w najdalszym
krańcu słynnego z butów buta, jakby gwałtowne
hamowanie pociągów na stacji, za którą już nic
poza morzem, zdzierało więcej niż gdzie indziej
rdzy z torów, która pokryła miasto. Ta natychmiast
rzucająca się w oczy starsza niż świat bieda, którą
uzasadnić mógłby jakiś znany z doświadczenia
opuszczony kombinat, ale taki nigdy tu nie istniał.

– 143 –

Objecte VI

Alguna cosa comença a ser color marró. No, tan sols
el verd ha cedit el lloc a una cosa que hi havia abans,
anterior al canvi cridaner del recompte del temps. A banda,
no tan sols la clorofil·la ha perdut color com un dòlar
a la butxaca un cop ha passat per la rentadora d’aquest agost
tardà en l’extrem més llunyà de la bota més famosa,
com si una frenada brusca dels trens a l’estació (rere la qual
ja no hi ha res més que el mar)hagués arrencat, molt més
que en altres llocs, el rovell de les vies que cobria la ciutat.
És una evident pobresa sobtada, més antiga que el món,
la que podria justificar un combinat desert que coneixem
per experiència, però aquí mai no n’ha existit cap.
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Okaz VII

Tylko krzywizna nie potrzebuje racji, jak coś co uparcie
trzyma się pionu lub po wariacku, gdy wszystko wokół
popada w ruinę, walczy o kąt prosty dwóch ostatnich
ocalałych belek. Gęsta zmierzwiona trawa podlewana
częstym tu deszczem, na której jak na polanie w lesie
rozkładają ręczniki zmęczeni turyści, w zupełności
tłumaczy tę wieżę. Sęk, który zmurszał i w obumarłym
drzewie pozwolił dzięciołowi wykuć dziuplę, zwietrzała
na pustyni skała grzyb lub wapienna maczuga w jurze
będą za lat x dla kogoś podobnego do mnie czymś, co
jak ten poryty przez korniki czasu, zbielały w słońcu
marmurowy pień, nie wzbudzi większego zdziwienia.
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Objecte VII

Tan sols la curvatura no necessita raó de ser, com una cosa
persistent que segueix la plomada o embogeix quan tot al voltant
cau en ruïnes, lluita per un angle recte de les dues últimes bigues
que s’han salvat. L’espessa herba embullada que la pluja freqüent
d’aquí rega, on en una clariana del bosc els turistes cansats
posen les seves tovalloles, explica a la perfecció
aquesta torre. Un nus podrit en un arbre mort
ha permès a un picot fer-hi un forat, una roca esmicolada
al desert un fong una penya calcària al juràssic
seran d’aquí x anys per a algú semblant a mi com
aquest tronc marmori, excavat pel corc del temps,
emblanquit al sol, no despertarà gaire admiració.
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Okaz VIII

Skojarzenie z gruszką bergamotą i natrętne, krążące
jak samolot nad sadami w alpejskich dolinach, pytanie
czy Duce lubił gruszki. W świąteczny poniedziałek,
kiedy muzea na wzgórzu są szczelnie zamknięte
i domorosły wybraniec muz, które w tym dniu mają
wychodne, może spokojnie spacerować, bez celu,
sam jeden, szerokimi alejami, przebitymi przez próchno
zabytkowych dzielnic specjalnie dla przemarszu
kolumn tysięcy wpatrzonych w wodza ludzi, jedzących
gruszki, i oddychać z ulgą, o ileż bezpieczniej tutaj
niż w ciemnych zaułkach, w które będzie musiał wejść.
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Objecte VIII

Una associació amb la pera bergamota i la pregunta
obsessiva, que em volta com un avió sobre els camps
en les valls dels Alps, de si al Duce li agradaven les peres.
En un dilluns festiu, quan els museus al turó estan
tancats i forrellats i el diletant elegit de les muses
(que aquest dia tenen esbarjo) pot passejar
tranquil·lament, sense cap pla, ell sol, per les amples
avingudes travessades per la corcadura dels barris
antics especialment destinades a la desfilada de columnes
de milers de persones menjant peres i amb la mirada
fixa en el cabdill, i respirar amb alleujament, molt més
segur aquí que en els foscos carrerons on haurà d’entrar.
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Okaz IX

Wciąż słychać jak ziemia drży, jak Wezuwiusz pluje
na Pompeje i wszyscy biegną szukając kryjówki,
jak dzieci, na dworze, pod mosiężną w tej chwili tarczą
nieboskłonu, pod kamiennym murem lub figowym
drzewem, z którego nawet liście jak ptaki uciekły,
dosłownie, jak dzieci sprawdzamy, czy ten odlew
to prawdziwe ciało z mieszaniny krwi, potu i mięśni,
czy tylko gaszone deszczem wapno i popiół, jak dzieci
my i oni, które zapomniały czym jest gwiezdny
pył i o jakich proporcjach ognia i materii na lekcjach
fizyki mówił wiejski nauczyciel i oszalały kapłan
wrzeszczący o jakiejś willi, że tylko tam schronienie.
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Objecte IX

Encara se sent com tremola la terra, com el Vesuvi escup
sobre Pompeia i tots corren buscant aixopluc, com els nens,
al carrer, sota el que en aquest instant és un disc de llautó
del firmament, sota un mur de pedra o una figuera
d’on fins i tot s’han escapat les fulles com ocells,
literalment, com els nens comprovem si aquest motlle fos
és un cos autèntic d’una barreja de sang, suor i músculs
o tan sols una pluja de calç i cendra apagada, com nens
nosaltres i ells, que oblidaren què és la pols còsmica
i de quines proporcions de foc i de matèria va parlar
a la classe de física el mestre del poble i un sacerdot embogit
cridant que hi ha una sola vil·la on és possible refugiar-se.
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Okaz X

W takim miejscu można zająć się historią, szukając
w książce telefonicznej swojsko brzmiących nazwisk
lub na molo, przekształconym w spacerowy deptak,
poczuć, że teraz już na pewno jest się w tym najdalej
na zachód wysuniętym kawałku monarchii i że także tu,
nie tylko pod Troją czy w Dublinie, może się rozpocząć
wędrówka Ulissesa, czytaj, kamieniarskiego mistrza
spod Sanoka, Walentego Sroki, próbującego wprowadzić
wreszcie jakiś ład w tym do niedawna jeszcze ciasnym
włoskim mieście, z prawdziwie chłopską zawziętością,
tak, że gdy syreny ogłaszają odjazd ostatniego parowca,
on wali młotkiem w krzywy bruk i niczego nie słyszy.
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Objecte X

En aquest lloc un es pot ocupar de la història, buscant
a la guia de telèfons cognoms que li sonin familiars
o al moll, transformat en un passeig marítim,
sentir que ara ja s’és, segur, en el bocí més allunyat
a l’oest de la monarquia, i que també aquí,
no tan sols a Troia o a Dublín, pot començar
la travessa d’Ulisses, llegeixi’s del mestre pedrer
de Sanok, Walenty Sroka, que va intentar introduir
algun ordre en aquesta ciutat italiana tan estreta
no feia gaire, amb una tossuderia de pagès tan autèntica
que quan les sirenes anuncien la sortida del darrer vapor
ell colpeja l’empedrat tort amb un martell i no sent res.
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Okaz XI

Już na wstępie uznałem to podupadłe miasto za szczególnie
predestynowane i orbitalny tor autostrady poprowadzonej
na betonowych słupach ponad starą zabudową miał
w tym niemały udział. Bo jeżeli obywatel tego miasta,
syn zwykłego tkacza, odkrył już raz Nowy Świat, rzecz
w każdej chwili mogła się powtórzyć. Zgoda, że poza
wielkim obrazem Rubensa w ołtarzu, przedstawiającym
to jedyne, wykonywane tylko raz cięcie, jakim jest
obrzezanie, do oglądania tu niewiele. Ale jedno i drugie,
kreślące łuk jak tonsura na czaszce mnicha, jest być może
tym cierpliwym ćwiczeniem w... pierwszym krokiem ku...
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Objecte XI
Ja al principi considerava aquesta ciutat en decadència
particularment predestinada i el pas orbital de l’autopista
en columnes de ciment per sobre d’antigues construccions
hi ha tingut força a veure. Perquè si un ciutadà d’aquesta ciutat,
fill d’un simple teixidor, va descobrir un cop el Nou Món, això
es podria repetir en qualsevol moment. D’acord, a banda
del gran quadre de Rubens al retaule en què presenta
aquest tall únic, realitzat un sol cop, com és la circumcisió,
aquí no hi ha gaire cosa a veure. Però l’un i l’altre,
que tracen un arc com la tonsura en el crani d’un monjo, són
potser aquest exercici pacient en... el primer pas cap a...
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Okaz XII

Kto tu pokutuje? chyba nie ja. Kto ma zimne kobaltowe
oczy z kamienia? Komu przez miód alabastru światło
na grób spływa? To naszej wiary świętej pierwsi na półwyspie
krzewiciele: Galla Placydia, Cesarz i Cesarzowa Teodora,
do których orszak z darami się zbliża. Tymczasem na rowerach,
bo to płaska wciąż ziemia, po gładkim asfalcie między centrum
a mauzoleum młodzi jeżdżą, wciąż w ruchu, byle przegnać
upierdliwe komary. Podobnie i ja z mapą na głowie idę
w tamtą stronę, hieratyczny, wciąż pomiędzy i bez punktu
odniesienia niepewny, czy zbliżam się, czy tylko mącę nogami.
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Objecte XII

Qui fa penitència aquí? No pas jo. Qui té uns petris ulls
de fred cobalt? A la tomba de qui descendeix la llum
per la mel de l’alabastre? Són els primers que propagaren
a la península la nostra santa fe: Gal·la Placídia, Cèsar i l’emperadriu
Teodora, als quals s’acosta un seguici amb presents. Mentre, en seguir
sent una terra plana, uns joves van en bicicleta pel llis asfalt
entre el centre i el mausoleu, sempre en moviment, tan sols per
deixar enrere els emprenyadors mosquits. També jo, amb el mapa
al cap vaig en aquella direcció, hieràtic, sempre enmig i sense un punt
de referència, sense saber si m’hi apropo o si tan sols confonc les cames.
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Xavier Farré (1971) poeta, traductor. Ha publicat cinc llibres de poemes i ha traduït més de 20
obres del polonès i l’eslovè al català i al castellà. Tradueix poesia, assaig, teatre i prosa de ﬁcció.
Treballa a la Universitat Jagellònica de Cracòvia. Es pot consultar una llista ampliada de traduccions
a: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html
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UNA DARRERA ALENADA.
BACANAL, DE BORÍS PASTERNAK
Versió d’Esteve Miralles i Ricard San Vicente

La impressió que domina tota l’obra de Pasternak és la de vida, un homenatge a la vida i
a la Natura, i en aquest sentit es pot parlar de Quan escampi (el seu darrer llibre) com d’una
obra panteista, on el poeta «anima», dona ànima a tots els seus herois, els elements de la
Natura (siguin els arbres, el vent, un animal del bosc o l’alba) i els homes.
En sintonia amb la tradició cultural russa, Pasternak fa participar en la seva obra totes
les forces que «animen» el món. Sembla que el desig de l’autor sigui ressuscitar el temps,
reviure, immortalitzar la vida amb l’art de la literatura.
Però a diferència del panteisme rus, d’arrels animistes encara presents en la cultura i en
la literatura russes actuals, el panteisme poètic de Pasternak poua més en el pensament
occidental i en les arrels cristianes: la vida és expressió d’una voluntat superior de la qual els
homes ignorants, errats i, de vegades, simplement innocents, s’allunyen. De fet, totes les
idees religioses de Pasternak són molt personals, alienes a qualsevol ortodòxia i fruit de la
seva intuïció poètica, però s’inscriuen en una visió d’arrels cristianes.
Quan escampi és potser el més panteista, alhora espiritual i material, dels seus cicles, i
és on el poeta, en un intent d’allunyar-se del soroll del temps —sigui la veu de l’èxit o de la
condemna—, exalta més que mai l’etern univers natural que l’envolta, tot fonent-s’hi en
una darrera alenada.
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I «Bacanal» és una bona mostra del que hem dit, encara que pugui no semblar-ho.
En aquest poema, la vida pasternakiana s’apareix als llums dels cotxes, als abrics
amuntegats, a les flors d’interior, als paperets rebregats d’embolicar bombons, al telèfon
insistent, o als plats rentats al final d’una festa. O a la ficció teatral, indestructible.
I tot, en un entorn urbà, cultural, d’activitat social isoladora, en què el desig –la
dignitat de qui es desprotegeix, de qui se sap desemparat– obre l’accés a aquesta vida tan
gran que existeix, solament, en les coses petites, que són les coses que ens exposen al
ridícul i a la constatació, i potser l’exhibició, de la nostra insignificança; com la que conté el
gest, públic, de cordar-li les sabates a algú altre.
I tot, vist des dels ulls d’algú que es mira, ell mateix, com un objecte més. I que com
més «cosa» esdevé —com més «cosa petita» esdevé—, més i millor s’autoretrata. Molt més
despietadament. Més pietosament, doncs.
Barcelona, febrer de 2017
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ВАКХАНАЛИЯ

BACANAL

Город. Зимнее небо.

Una ciutat. Un cel d’hivern.

Тьма. Пролеты ворот.

Foscor. Ulls de portals que brillen.

У Бориса и Глеба

La catedral de Borís i de Gleb

Свет, и служба идет.

té llum; s’hi canta missa.

Лбы молящихся, ризы

Fronts dels fidels resant, casulles,

И старух шушуны

i els llargs capots de les ancianes

Свечек пламенем снизу

amb la llum tènue que ara els puja

Слабо озарены.

de les espelmes baixes.

А на улице вьюга

A fora, s’hi alça la rufaca

Все смешала в одно,

que ho embolica tot ben fort;

И пробиться друг к другу

no es pot obrir camí qui busca els altres,

Никому не дано.

ningú no pot.

В завываньи бурана

Els esgarips de la tempesta

Потонули: тюрьма,

colguen i ofeguen: la presó,

Экскаваторы, краны,

excavadores, grues, cases velles

Новостройки, дома,

i noves construccions,

Клочья репертуара

estrips d’anuncis enganxats

На афишном столбе

en cartelleres de teatre,

И деревья бульвара

i els arbres ben guarnits, al bulevard,

В серебристой резьбе.

amb caramells de plata.

И великой эпохи

Que la Gran Època s’hi noti,

След на каждом шагу

ho fan els rastres i les petges

B толчее, в суматохе,

que es tracen al tumult, i als rebomboris,

В метках шин на снегу,

i a la neu, i en roderes,
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B ломке взглядов, симптомах

i a les mirades foses, símptomes

Вековых перемен,

dels canvis d’aquest segle,

B наших добрых знакомых,

i als bons coneguts nostres, i en els núvols

В тучах мачт и антенн,

de les antenes i els pals de bandera,

На фасадах, в костюмах,

a les façanes, i als vells trajos

В простоте без прикрас,

senzills i sense adorns,

B разговорах и думах,

i a allò que ens porta a emocionar-nos

Умиляющих нас.

amb les converses i les reflexions.

И в значеньи двояком

I en el doble sentit que té la vida,

Жизни, бедной на взгляд,

que sembla miseriosa en aparença,

Но великой под знаком

però que és molt gran, si és vista sota el signe

Понесенных утрат.

de les pèrdues sofertes.

* * *

* * *

»Зимы»,«Зисы»и«Татры»,

Els cotxes Zim, i Zis, i Tatres

Сдвинув полосы фар,

tracen la llum i la projecten

Подъезжают к театру

fins arribar a les portes del teatre,

И слепят тротуар.

i enceguen la vorera.

Затерявшись в метели,

Els habituals de la revenda,

Перекупщики мест

perduts enmig de la rufaca,

Осаждают без цели

assetgen ja sense profit ni esma

Театральный подъезд.

la zona de l’entrada.

Все идут вереницей,

La gent avança, fent filera

Как сквозь строй алебард,

com uns alabarders formats

Торопясь протесниться

que es van obrint camí, i ben de pressa,

На«Марию Стюарт».

vers la Maria Estuard.

– 162 –

Молодежь по записке

Els joves treuen de taquilla

Добывает билет

l’entrada que hi hauran guardat per ells,

И великой артистке

i a l’actriu més excelsa, li dediquen

Шлет горячий привет.

aclamacions ardents.

* * *

* * *

За дверьми еще драка,

Entrant encara hi ha qui es queixa,

А уж средь темноты

quan la foscor es va desfilant

Вырастают из мрака

i va emergint d’enmig de les tenebres

Декораций холсты.

el llenç dels decorats.

Словно выбежав с танцев

Com si fugís d’un ball, ja fora

И покинув их круг,

del cercle que l’estreny,

Королева шотландцев

una reina d’Escòcia,

Появляется вдруг.

de sobte, hi apareix.

Все в ней жизнь, все свобода,

Té un aire viu, de llibertat,

И в груди колотье,

i el cor li bat amb ànsia;

И тюремные своды

ni una presó de voltes grans

Не сломили ее.

no ha pogut doblegar-la.

Стрекозою такою

Com la libèl·lula, sa mare

Родила ее мать

li va donar la vida

Ранить сердце мужское,

per ferir el cor dels mascles

Женской лаской пленять.

amb feminils carícies.

И за это быть, может,

I per això, potser, cremant

Как огонь горяча,

com crema el foc més viu,

Дочка голову сложит

la filla posarà el seu cap

Под рукой палача.

a les mans del botxí.
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В юбке пепельно-сизой

I s’asseu just al cap de taula:

Села с краю за стол.

blau cendra, la faldilla,

Рампа яркая снизу

rep a la vora una llum baixa,

Льет ей свет на подол.

que lluu i que la il·lumina.

Нипочем вертихвостке

I tant li fan, a aital coqueta,

Похождений угар,

ni aventures en fals,

И стихи, и подмостки,

ni els versos, ni l’escena,

И Париж, и Ронсар.

ni París, ni Ronsard.

К смерти приговоренной,

Ja condemnada a mort, ¿què valen

Что ей пища и кров,

fossats, baluards, bastions,

Рвы, форты, бастионы,

els àpats, les teulades,

Пламя рефлекторов?

la llum dels reflectors?

Но конец героини

Però aquest final de l’heroïna

До скончанья времен

perdurarà pels segles,

Будет славой отныне

fins a la fi dels dies,

И молвой окружен.

glòria i rumor, llegenda.

* * *

* * *

То же бешенство риска,

Aquell mateix embogiment del risc,

Та же радость и боль

aquella joia i aquell sofriment

Слили роль и артистку,

han fos aquell paper amb aquella actriu,

И артистку и роль.

i han fos aquella actriu amb el paper.

Словно буйство премьерши

I l’ímpetu de la primera actriu,

Через столько веков

quan han passat tants segles fins i tot,

Помогает умершей

sembla que pugui ajudar-la a fugir,

Убежать из оков.

tot i haver mort aferrada a uns grillons.
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Сколько надо отваги,

Quant de valor pot arribar a fer falta

Чтоб играть на века,

per fer vius els vells segles del passat

Как играют овраги,

com es fa viu un riu que s’enjogassa,

Как играет река,

com es fan vius quan tronen els barrancs,

Как играют алмазы,

com es fan vius els diamants que espurnegen,

Как играет вино,

com es fa viu l’esverament dels vins,

Как играть без отказа

com quan no pots fer més que complir pena

Иногда суждено,

i fer-te el viu, fingint, fins a la fi,

Как игралось подростку

o com es feia el viu el noi que anava,

На народе простом

entre la gent del poble més planer,

В белом платье в полоску

amb un vestit ben blanc de ratlles

И с косою жгутом.

i amb els cabells trenats com un ramell.

* * *

* * *

И опять мы в метели,

I som, de nou, al cor de la tempesta

А она все метет,

que no atenua el seu buf ni una mica.

И в церковном приделе

I la capella d’una església

Свет, и служба идет.

té llum; s’hi canta missa.

Где-то зимнее небо,

A un punt, s’hi pot mirar el cel hivernal,

Проходные дворы,

o els corralons de pas entre les cases,

И окно ширпотреба

o aparadors d’economat

Под горой мишуры.

farcits de piles de quincalla.

Где-то пир. Где-то пьянка.

A un punt, s’hi fa un banquet. Hi fan gatzara.

Именинный кутеж.

Pel sant d’algú que hi celebra el convit.

Мехом вверх, наизнанку

Tots del revés, la pell girada,

Свален ворох одеж.

un munt desguitarrat d’abrics.
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Двери с лестницы в сени,

L’escala t’encamina al rebedor;

Смех и мнений обмен.

s’hi intercanvien parers i rialles.

Три корзины сирени.

Plens de lilàs, tres cistellets rodons.

Ледяной цикламен.

Glaçat, hi tenen un ciclamen.

По соседству в столовой

Al quarto del costat, al menjador,

Зелень, горы икры,

verdures, i caviar –tot de muntanyes.

В сервировке лиловой

Safata lila de salmó,

Семга, сельди, сыры,

i d’arengades i formatges,

И хрустенье салфеток,

i el cruix del frec que fan els tovallons,

И приправ острота,

i la cremor de condiments i espècies,

И вино всех расцветок,

i el vi, que n’hi ha de tots colors,

И всех водок сорта.

i vodka, n’hi ha, de tota mena.

И под говор стоустый

I enmig de les cent boques que conversen

Люстра топит в лучах

el llum d’aranya escampa els raigs, i els clava

Плечи, спины и бюсты,

en pits, i espatlles, i en esquenes,

И сережки в ушах.

i en cada orella amb arracades.

И смертельней картечи

I, més que un bombardeig, es fan letals

Эти линии рта,

aquells contorns d’aquelles boques gràcils,

Этих рук бессердечье,

la crueltat d’aquelles mans

Этих губ доброта.

i la tendresa d’aquells llavis.

* * *

* * *

И на эти-то дива

I tot mirant aquestes meravelles,

Глядя, как маниак,

com un maníac, n’hi ha un que calla

Кто-то пьет молчаливо

mentre es dedica a beure

До рассвета коньяк.

conyac fins a l’albada.
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Уж над ним межеумки

Veient-lo beure, d’aquella genteta,

Проливают слезу.

n’hi ha alguns que el planyen, per com beu.

На шестнадцатой рюмке

Beu copes: la setzena.

Ни в одном он глазу.

I aguanta com si res.

За собою упрочив

Així, pot ser tan mut com ho desitja,

Право зваться немым,

que ha conquerit, creu ell, el dret aquest:

Он средь женщин находчив,

i entre dones hi brilla,

Средь мужчин нелюдим.

i entre homes fa l’esquerp.

В третий раз разведенец

S’ha divorciat per tercera vegada,

И дожив до седин,

i els seus cabells, ja tots l’agrisen;

Жизнь своих современниц

tot amb tot, a les seves coetànies,

Оправдал он один.

els ha ofrenat el sentit de la vida.

Дар подруг и товарок

El do de tenir amigues i companyes,

Он пустил в оборот

és ell qui el va posar en circulació;

И вернул им в подарок

i per poder obsequiar-les, ell, en paga,

Целый мир в свой черед.

va construir, per elles, tot un món.

Но для первой же юбки

Si ve, però, que es topi una faldilla,

Он порвет повода,

esquinçarà de cop totes les brides:

И какие поступки

què no serà capaç

Совершит он тогда!

de fer en aquell instant!

* * *

* * *

Средь гостей танцовщица

Enmig dels convidats: la ballarina,

Помирает с тоски.

que es mor d’un fastigueig tediós.

Он с ней рядом садится,

Ell, s’ha assegut a una cadira,

Это ведь двойники.

al seu costat. Com dos bessons.
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Эта тоже открыто

Obertament, també, ella al seu torn,

Может лечь на ура

i com si res, podria posar el cap,

Королевой без свиты

com una reina sense cort,

Под удар топора.

sota del tall d’una destral.

И свою королеву

La reina, ell l’emmena

Он на лестничный ход

al replà de l’escala

От печей перегрева

i, allà, ella s’hi refresca

Освежиться ведет.

de la llar reescalfada.

Хорошо хризантеме

Al crisantem, li prova

Стыть на стуже в цвету.

glaçar-se quan floreix.

Но назад уже время

Per ells, ja va sent l’hora

B духоту, в тесноту.

de tornar a entrar a l’ofec.

С табаком в чайных чашках

Tasses de te amb tabac, i el bufet ple

Весь в окурках буфет.

de puntes de cigar. Tota la taula

Стол в конфетных бумажках.

plena dels paperets dels bombonets.

Наступает рассвет.

Despunta l’alba.

И своей балерине,

La seva ballarina,

Перетянутой так,

com una molla llarga,

Точно стан на пружине,

tot el seu cos, l’estira,

Он шнурует башмак.

mentre ell li corda la sabata.

Между ними особый

És un horari fet per ells,

Распорядок с утра,

el d’aquella jornada.

И теперь они оба

I ara, a tots dos, se’ls sent

Точно брат и сестра.

com a germà i germana.

Перед нею в гостиной

Al rebedor, vinclat al davant d’ella,

Не встает он с колен.

ell no s’aixeca, es queda agenollat.

На дела их картины

Els quadres els observen,

Смотрят строго со стен.

censuren, des dels murs, això que fan.
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Впрочем, что им, бесстыжим,

Però ¿què els importa, a ells dos, desvergonyint-se,

Жалость, совесть и страх

la llàstima, la por, ni la consciència,

Пред живым чернокнижьем

davant la bruixeria viva

B их горячих руках?

que senten a les mans enceses?

Море им по колено,

Amb l’aigua pels genolls, la mar no ofega,

И в безумьи своем

i enmig d’aquell embogiment confús,

Им дороже вселенной

molt més que l’univers, els val la pena

Миг короткий вдвоем.

un instant junts.

* * *

* * *

Цветы ночные утром спят,

No les altera res, tampoc una regada:

Не прошибает их поливка,

totes les flors nocturnes s’adormen al matí,

Хоть выкати на них ушат.

no les desvetllaríeu ni amb una galletada.

В ушах у них два-три обрывка

Guarden dos, tres retalls d’allò que van sentir,

Того, что тридцать раз подряд

d’allò que aquell telèfon cantava insistentment

Пел телефонный аппарат.

quan va sonar seguit per trentena vegada.

Так спят цветы садовых гряд

Així dormen les flors en un jardí dorment,

В плену своих ночных фантазий.

captives de les seves nocturnes fantasies.

Они не помнят безобразья,

No recorden l’espant, ni d’altres fellonies,

Творившегося час назад.

del que han vist i viscut no fa una hora tocada.

Состав земли не знает грязи.

La composició de la terra no entén de porqueries.

Все очищает аромат,

L’aroma que espargeixen, tal com surt, perfumada,

Который льет без всякой связи

deu roses en un gerro de vidre, fent sa via,

Десяток роз в стеклянной вазе.

ho fa tot net, del tot, res no destria.

Прошло ночное торжество.

La festa de la nit ja s’ha acabat.

Забыты шутки и проделки.

S’han oblidat la broma, i el joc, i el sobreentès.

На кухне вымыты тарелки.

Els de la cuina, els plats, ja els han rentat.

Никто не помнит ничего.

Ara ningú ja no recorda res.
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UNA LLIÇÓ D’HISTÒRIA.
«MAMA I EL VESPRE ASSASSINAT PELS ALEMANYS», DE VLADÍMIR MAIAKOVSKI

Versió d’Arnau Pons

Vladímir Maiakovski va escriure dos poemes quan la Primera Guerra Mundial va esclatar
a la cara dels seus patriòtics vint-i-un anys. El primer, «S’ha declarat la guerra», li surt a raig,
en la calor dels esdeveniments. El segon, «Mama i el vespre assassinat pels alemanys», li
brolla quan el conflicte s’estén cap a contrades eslaves, durant la tardor del 1914. Els
podem llegir en català en el primer volum de Poesia (1912-1916), a cura de Joaquim Horta i
Manuel de Seabra, publicat per l’Editorial Laia el 1981. Si el primer expressa com ell entén
l’art de la composició, el segon és un exemple clar de l’art de la descomposició, i ve a ser
també el preludi del cèlebre «Núvol amb pantalons», on torna a aparèixer la figura de la
mama apostrofada, primer testimoni de les doloroses ràbies i impotències del fill: «Mama! /
No puc pas cantar!».
Cap al final del pròleg, Manuel de Seabra, després d’agrair la inestimable
col·laboració de Joaquim Horta, es fa responsable dels errors que de ben segur hi haurà en
les seves versions: la poesia de Maiakosvki no sempre és bona de llegir i menys d’interpretar
—les complicades invencions lèxiques i una sintaxi desllorigada exploten aquí i allà, amb
l’empenta de principis i manifestos sense fre.
Per entendre el poema, cal anar als esdeveniments, entendre què va passar, estudiar
una mica d’història. He pensat que per a aquest número eslau de Veus baixes havia de donar
una segona oportunitat al segon poema —en el qual un excés de zel m’hi fa veure un deix
d’Els Perses d’Èsquil (mireu-ne el tercer vers)—, i per això he demanat ajut a la Xènia
Dyakonova. Heus-lo:
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MAMA I EL VESPRE ASSASSINAT PELS ALEMANYS

Per carrers negres mares blanques
s’han prostrat convulses com un brocat en un taüt.
El plor les ha introduït dins dels qui cridaven per l’enemic derrotat:
«Ai! Tanqueu, tanqueu els ulls dels diaris!»
Carta.
Mama, més fort!
Fum.
Fum.
Més fum!
Què em murmures, mama?
Mira –
tot l’aire està pavimentat
amb la pedra que ressona sota les canonades!
Ma – a – a – ma!
Ara han arrossegat cap aquí el vespre malferit.
S’ha aguantat dret molt de temps,
mutilat,
rugós,
i de sobte –
amb les grosses espatlles vençudes,
ha arrencat a plorar, el pobre, contra el pit de Varsòvia.
Les estrelles amb mocadors de gasa blava
cridaven:
«Assassinat,
estimat,
estimat meu!»
L’ull espantós de la lluna nova mira de biaix
el puny mort que engrapa els cartutxos buits.
Els pobles de Lituània han corregut a mirar

– 172 –

com Kaunas, ficada amb un petó a dintre del monyó,
espremia els dits dels carrers,
mentre omplia de llàgrimes els ulls daurats de les catedrals.
I el vespre crida,
sense cames,
sense mans:
«Mentida,
encara puc –
hi hi! –
després d’haver fet dringar tant com podia els esperons en una mazurca ardent,
puc estirargolar un bigoti castany!»
Truquen.
Què et passa,
mama?
Blanca, blanca, com els brocats d’un taüt.
«Deixeu-ho córrer!
Parla d’ell,
de l’assassinat, el telegrama.
Ai, tanqueu,
tanqueu els ulls dels diaris!»
(1914)

– 173 –

EL TEMPS SARMÀTIC DE JOHANNES BOBROWSKI

Versió de Bartomeu Prohens
1
El tema dels poemes traduïts és un espai en la seva historicitat. Johannes Bobrowski
(nascut el 1917 a Tilsit, mort a Berlín el 1965), poeta alemany que viu la Segona Guerra
Mundial com a tragèdia i catarsi, ens descriu en primer lloc els paisatges de la seva terra, la
frontera entre Prússia Oriental i Lituània. Durant el seu servei militar a la Wehrmacht 60,
descobreix el món situat més a l’est com a extensió del ja conegut. Militant de la Bekennende
Kirche (l’Església confessant, evangèlica —és a dir, luterana—, que s’oposa al nazisme),
rebutja afiliar-se al partit, de tal manera que es veu obligat a abandonar els seus estudis i
tornar al front oriental. Aquests territoris tenen quelcom en comú, i el poeta ho descobreix
mitjançant els estudis que ha pogut començar a Berlín. Els països ocupats per l’exèrcit
alemany comparteixen una història, i l’escriptor ens vol mostrar el vincle amb la seva pàtria
i sobretot amb la humanitat.
Ja durant el conflicte, aleshores, el poeta esdevé conscient que tot allò, terres i
pobles, sempre ha estat transitori, i que els fets que viu condueixen a una destrucció
recíproca. Els seus primers poemes en són un testimoni.61 És així com es fonamenta en la

60 La Wehrmacht —«Força de defensa»— és el nom de l’exèrcit de terra alemany durant la dictadura nazi. El
lector trobarà una informació molt acurada de la biografia de Bobrowski a HAUFE, Eberhart (1994), i
també de la seva participació en el conflicte bèl·lic els darrers anys, a les pàgines 23-25.
61 Cal dir que els primers poemes de Bobrowski apareixen a la revista Das Innere Reich (El Reich interior).
Aquesta publicació pretenia obrir un espai on la literatura pogués expressar-se dins l’anomenat Tercer
Reich. La valoració d’aquesta tasca és difícil. Sabem que la revista va ser prohibida l’octubre de 1936
perquè hi publicà tres articles que provocaren el rebuig de les autoritats nazis. Vegeu PENZOLDT,
Günther. «Das Innere Reich im Dritten Reich» publicat a Die Zeit (2-4-1965).
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història per tal de parlar-nos, a través del paisatge i de la gent, de la perennitat de totes les
coses.
Sobretot, es fa conscient en el record del fet que la seva terra prussiana ha estat des
del principi el resultat d’una guerra anterior i d’una colonització germànica en el segle XIII.
El seu llibre Sarmatische Zeit, del qual he extret els poemes que m’han semblat més
significatius, ens descobreix un temps, «el temps sàrmata», quasi llegendari, però viu i ben
real, ja que tot i esvaït el seu origen al llarg d’una història complicada, es conserva en el
paisatge, en la natura i en les poblacions que l’habiten. El que és germànic a casa seva, de
fet, és una barreja d’elements bàltics i eslaus dins Prússia, i més a l’est apareixen els nous
territoris que es veu obligat a conèixer com a soldat. El món eslau no li sembla separat del
germànic perquè el recurs a la història li permet construir una nova contrada poètica.
Aquest espai adquireix, ja amb l’elecció del nom que el qualifica, una dimensió
paradoxal. El passat es fon amb el present i apunta envers el futur. El passat ens porta tan
lluny perquè els sàrmates són un d’aquests pobles dels quals ens ha arribat més aviat
informació escassa. 62 Vinculats amb els escites, foren en el món antic el referent nòrdic,
aquelles contrades boiroses septentrionals poc conegudes. Si analitzem la geografia física
que ocuparen, ben aviat apareixen referències als rius, i d’aquesta manera aconseguim
situar-los entre el Vístula, el Danubi i el Volga.
L’espai s’estén en el nord des de la llacuna del Vístula (el Frisches Haff alemany), a la
vora del qual trobem Königsberg, que esdevingué ciutat russa amb el nom de Kaliningrad
després de la guerra, fins a la província de Crimea (l’antiga Tàurica) i els Carpats. En
definitiva, Bobrowski exposa a través dels poemes com la historicitat d’un espai, la
temporalitat de les terres, adquireix a través del seu tret perenne indefugible una
permanència gràcies a la narrativa del record. Com ens diu en el darrer poema de
Sarmatische Zeit, titulat «Absage», que vol dir l’anul·lació (6), 63 la negativa o la cancel·lació:
Allà
estava jo. A l’antigor.
El nou, mai no ha començat. Sóc un
home,
amb la seva dona un cos,
que educa els seus fills
per a un temps sense por.

62 Heròdot (Història, IV) els anomena sauromates o sàrmates, que és com foren coneguts entre els grecs.
63 Els números entre parèntesis remeten a la meva selecció. «Absage» («Anul·lació») apareix com a 6 (SZ, 97)
en aquest article.
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2

L’absència de novetat en les coses sembla indicar més aviat que el poeta roman en el
«temps antic» que se li ha revelat com a etern. Ara bé, l’escriptor de postguerra, que viu a la
República Democràtica Alemanya, on el règim és una dictadura comunista, no té la intenció
de limitar-se a evocar l’atemporal, aquest fet de no haver-hi res de nou perquè «mai no ha
començat res que sigui nou», sinó que prova de fer veure al lector un fet per tal de
transformar-lo en positiu: «M’ocupo (...) de la relació dels alemanys amb els seus pobles
veïns de l’est. L’anomeno per tant els deutes —dels alemanys—, i intento despertar afecte 64
envers els lituans, russos, polonesos, etc.» 65
El lector tindrà l’ocasió d’entendre com Bobrowski es preocupa pels espais de l’est
de diverses maneres. El llibre Sarmatische Zeit comença amb una cita del Kalevala, l’epopeia
mitològica finlandesa. El fragment és una petició a l’ànec blau per tal que tregui de l’aigua
les llàgrimes del bard. A continuació trobem «Anruf» («Crida») (3), on Vílnius s’identifica
amb l’alzina o el roure i Nóvgorod amb el bedoll. El poema es tanca amb el consell:
«Doneu la benvinguda als forasters. Tu seràs un foraster. Aviat.»
És aquest canvi permanent de pàtria a territori hostil o foraster el que es mou al llarg
d’aquests textos i ens remet fins i tot a una antiguitat remota que conflueix en el present. És
així com l’Escítia dels antics se’ns apareix en un simple carrer de poble a «Dorfstraße» (4),
amb nombroses referències a llegendes russes, i a «Auf der Taurischen Straße» («Pel camí
tàuric», és a dir, a la regió de Crimea) (5) som transportats tan lluny com la mar Càspia, lloc
que el poeta enllaça amb el personatge d’Enkidu de l’Epopeia de Gilgameś.
En aquesta ocasió, el paisatge ens trasllada a l’origen de la poesia i al tema de la
mort i la recerca, inútil, de la immortalitat. Entre la crida i l’anul·lació (el primer i el darrer
poema de Sarmatische Zeit) trobem nombrosos textos que suggereixen escenaris de la guerra,
sempre farcits de referències a la topografia i al paisatge, a la fauna i la flora, als elements
—al foc i a la neu. 66

64 Neigung, escriu Bobrowski, que és ‘afecte’, però també ‘inclinació, simpatia’.
65 GRABERT, Willy, MULOT, Arno, NÜRNBERGER, Helmuth (1986), p. 379.
66 En el poema «Feuer und Schnee» («Foc i neu»), Bobrowski ens descriu, en aquest cas, com a excepció, un
paisatge de guerra. Vegeu Sarmatische Zeit, p. 86.
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3

El poema clau, emperò, és la famosa «Pruzzische Elegie» (1). 67 En aquest cas, la referència
no són «els lituans, russos, polonesos» esmentats per l’autor, sinó l’antic poble de Prússia,
que donà nom al territori. Aquests llunyans avantpassats apareixen també en el poema
«Gestorbene Sprache» o «Llengua morta» (2).
L’actitud del poeta és un «amor iracund» tenyit de claredat, però fosc per la «queixa»
(1, versos 3-4). El tema és la «desaparició mai cantada» del poble prussià arran de la
conquesta de l’Orde Teutònic. És cert que del que es tracta en el text és de recordar
quelcom oblidat, o millor dit reprimit durant segles. Els documents més antics, la Crònica de
Peter von Dusburg (segles

XIII-XIV)

i la versió lírica de Nikolaus von Jeroschin (acabada el

1335) ens en donen una imatge distorsionada, sempre des de la perspectiva dels monjos
guerrers colonitzadors. Els prussians són pagans que cal convertir al cristianisme per la
força de les armes. Com a nombrosos textos medievals, l’enemic és tractat segons el model
de l’Antic Testament, que indicava com Israel havia lluitat contra els pobles cananeus amb
una política d’extermini. 68 Un dels llibres més citats és el dels Macabeus, model de com
actuar davant l’enemic pagà.
És ben cert que la repressió afectà els antics prussians fins al punt que la seva
llengua s’extingí en el segle

XVII.

És per aquest motiu que les divinitats esmentades en el poema

(Perkun, Pikoll i Patrimpe), el panteó pagà, són figures aproximades. Els textos de Dusburg
i Jeroschin no en parlen, i fins i tot, quan descriuen la vida religiosa dels vençuts, ho fan
amb una barreja d’informació fiable i propaganda per tal de fer creure que els prussians
disposaven d’una casta sacerdotal que els cronistes oficials presenten com una anti-Roma 69.
Els historiadors posteriors n’accentuaren la fabulació, i quan va néixer la historiografia
moderna va ser ja massa tard per reconstruir els fets. L’elegia, aleshores, encerta malgrat
67 El títol no és elegia «prussiana», ja que el prussià (der Preuße) és un alemany de l’est. Els antics habitants
bàltics de la regió són en alemany die Pruzzen. He elegit l’adjectiu «prússic» per tal de diferenciar entre uns i
altres, malgrat que el mot català es refereix a un tipus d’àcid. Que aquest sigui una varietat de l’àcid
tartàric, penso, afegeix sentit poètic a la traducció. Per altra banda, prússic remet a un color, el blau de
Prússia.
68 Cal dir que els textos bíblics evidencien que tal extermini era més aviat una política d’expansió que
integrava de manera progressiva i fins i tot convivia amb els pobles vençuts. Pobles suposadament
exterminats tornen aparèixer de manera contínua. Els lectors medievals, emperò, no podien ser conscients
de la manca d’historicitat en sentit modern d’un document sagrat per a ells. Sobre aquest tema i la relació
amb la conquesta de Prússia cal llegir la introducció de Mary Fischer a la traducció anglesa de la versió
versificada de Nicolau de Jeroschin. Vegeu FISCHER, Mary (2010), p. 7 (el contingut de la Crónica), p. 9
(les fonts) i p. 11 (els propòsits de la Crònica) de la introducció.
69 Crònica (Chronicon Terrae Prussiae) de Peter von Dusburg a HIRSCH, Theodor TÖPPEN, Max i STREHLKE,
Ernst (1861), p. 53-55. Vegeu també, publicat per STREHLKE, Ernst (1861), versos 3.983-4.264 (III, 5).
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assumir els noms dels déus extingits, i ho fa perquè, per al poeta, la realitat històrica del
panteó prussià està continguda en la identitat bàltica d’aquest poble. La lluita entre cavallers
teutònics i el poble de Prússia se’ns evidencia com una blasfèmia, perquè el poeta recorda la
paradoxal identificació en el plànol real entre els reprimits i la figura de Crist: «Com el patíbul
del fill vosaltres imiteu!»
Per altra banda, l’elegia parla —com és l’estil del seu autor— dels paisatges, del
clima, de costums i, com s’ha vist, de religió, però sense perdre de vista una intenció
provocadora. Les paraules «Poble de boscos negres» reprodueixen l’himne vuitcentista, que
canta la Prússia de la unificació sota Bismarck.
Tornem un altre cop a la intenció primera de Bobrowski, que és despertar l’interès i
la inclinació envers els pobles maltractats per Alemanya. Aquesta vegada, el lector alemany
pot copsar tot seguit quelcom inesperat. El text es refereix a fet succeïts en el segle

XIII,

però la lectura evoca l’arribada de l’exèrcit soviètic i l’expulsió dels pobladors. No és així
com resulta possible «despertar la simpatia», fent veure que «aquells» vençuts en el segle XIII
i assimilats després patiren un destí repetit el 1945? Gràcies a aquests versos, aleshores,
hom pot recordar que la Prússia alemanya s’havia construït com a assimilació de pobles, i
que en el fons, aquell poble pagà havia persistit en la seva existència, com les minories
poloneses, gràcies a la barreja ètnica. És per aquest motiu que el poema resulta també
provocatiu. A la República Democràtica Alemanya no es parlava «d’aquestes coses» perquè
era de mal gust i políticament incorrecte.
«Gestorbene Sprache», és a dir, «Llengua morta» (2), complementa els continguts de
l’elegia. El recurs és emprar paraules de l’antic prussià per tal de fer veure que, més enllà
dels mots, ocells i humans som germans (primera estrofa). Warne (cornella) i wittan (arbre),
mots bàltics prussians, precedeixen un vers amenaçant: «la cornella no té cap arbre». Com
podem dir, a qui parla així, que no l’entenem? Més aviat caldria dir com Bobrowski, «no el
vols sentir» (darrera estrofa. És aquesta manca de voluntat, aquest refús a comprendre, el
que es mostra com a fatalitat. Smordis (‘fràngula’): això sent l’alemany, i no entén el mot.
Emperò el futur d’aquesta no intel·lecció serà la mort: «la teva fràngula s’emmarcirà, demà
morirà a la tanca.»
Crida i anul·lació, inclinació envers el que ens sembla aliè. Bobrowski ha perdut la
pàtria, i ho ha vist venir. Els seus poemes evoquen un passat que es va repetir i sempre
torna quan l’ésser humà no aprèn a conèixer el seu present. Els seus temes són també els
nostres.

– 179 –

Els poemes
1. (SZ, 45)
PRUZZISCHE ELEGIE

ELEGIA PRÚSSICA

Dir

A tu

ein Lied zu singen,

cantar-te una cançó,

hell von zorniger Liebe —

clara d’amor ple d’ira,

dunkel aber, von Klage

fosca però, de queixa

bitter, wie Wiesenkräuter

amarga, com herbes dels camps

naß, wie am Küstenhang die

mullada, com en el pendent de les voreres els

kahlen Kiefern, ächzend

barrams esquinçats, gemegant

unter dem falben Frühwind,

davall el vent matiner sense color,

brennend vor Abend —

cremant abans del vespre —

deinen nie besungnen

a la teva desaparició mai cantada,

Untergang, der uns ins Blut

que ens colpejà en la sang

schlug einst, als die Tage alle

aleshores, com cada dia

vollhingen noch von erhellten

depenia del tot encara d’il·luminats

Kinderspielen, traumweiten —

jocs de nens, llunyans com els somnis —

damals in Wäldern der Heimat

Aleshores, en els boscs de la pàtria

über des grünen Meeres

damunt l’embat d’escuma

schaumigem Anprall, wo uns

de mar verda, on ens caigué,

rauchender Opferhaine

en les pletes dels sacrificis on pujava el fum,

Schauer befiel, vor Steinen,

una arruixada, davant pedres

bei lange eingesunknen

al costat de turons de túmuls

Gräberhügeln, verwachsnen

fa tant de temps esfondrats,

Burgwällen, unter der Linde,

on ara aferrades parets dels castells,

nieder vor Alter, leicht —

davall del til·ler, baix per l’edat, lleuger —
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wie hing Gerücht im Geäst ihr!

Com penjava la veu de les vostres branques!

So in der Greisinnen Lieder tönt

Així és com en les cançons de les ancianes

noch,

encara ressona,

kaum mehr zu deuten

gairebé sense poder-se entendre,

Anruf der Vorzeit —

una crida de l’antigor —

wie vernahmen wir da

com hi vàrem percebre

modernden, trüb verfärbten

restes de l’eco, modern,

Nachhalls Rest!

tèrbol descolorit!

So von tiefen

D’aquesta manera de profundes

Glocken bleibt, die zersprungen,

campanes roman,

Schellengeklingel —

l’esclafit ressò de cascavell —

Volk

Poble

der schwarzen Wälder,

de boscos negres,

schwer andringender Flüsse,

de rius difícilment penetrables,

kahler Haffe, des Meers!

port pelat, de la mar!

Volk

Poble

der nächtigen Jagd,

de caça nocturna,

der Herden und Sommergefilde!

de ramats i camps estiuencs!

Volk

Poble

Perkuns und Pikolls,

de Perkun i Pikoll,

des ährenumkränzten Patrimpe!

de Patrimpe, coronat d’espigues!

Volk,

Poble,

wie keines, der Freude!

com cap altre, de l’alegria!

wie keines, keines! des Todes —

Com cap altre, cap! De la mort—
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Volk

Poble

der schwelenden Haine,

dels camps plens,

der brennenden Hütten, zerstampfter

de cabanyes en flames, capolats

Saaten, geröteter Ströme —

sembrats, de corrents enrogits—

Volk,

Poble

geopfert dem sengenden

sacrificat al socarrador

Blitzschlag; dein Schreien verhängt vom

cop de llampec; el teu crit proclamat

Flammengewölke —

per l’ennuvolat de flames—

Volk,

Poble

vor des fremden Gottes

davant del déu estranger

Mutter im röchelnden Springtanz

Mare, que en el gemec de mort del teu ball de salts

stürzend —

et precipites—

Wie vor ihrer erzenen

Com davant llur metàl·lica

Heermacht sie schreitet, aufsteigend

força armada crida, pujant

über dem Wald! Wie des Sohnes

per sobre el bosc! Com el patíbul

Galgen ihr nachfolgt! —

del fill vosaltres imiteu! —

Namen reden von dir,

Noms parlen de tu,

zertretenes Volk, Berghänge,

poble trepitjat, costes de muntanyes,

Flüsse, glanzlos noch oft,

rius, sovint sense lluentor,

Steine und Wege —

pedres i camins —

Lieder abends und Sagen,

Cançons el vespre i sagues,

das Rascheln der Eidechsen nennt dich

el cruixit de l’esquirol t’anomena

und, wie Wasser im Moor,

i, com aigua a l’estanyol

heut ein Gesang, vor Klage

avui un càntic, de queixa

arm —

pobre —

arm wie des Fischers Netzzug,

Pobre com l’estirada de la xarxa,

jenes weißhaarigen, ew’gen

aquell de cabells blancs, etern

am Haff, wenn die Sonne

en el port, com el Sol

herabkommt.

s’abaixa.
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2. (SZ. 32)
GESTORBENE SPRACHE

LLENGUA MORTA

Der mit den Flügeln schlägt

El que té ales colpeja

draußen, der an die Tür streift,

fora, el que grata a la porta, aquest

das ist dein Bruder,

és el teu germà,

du hörst ihn.
Laurio sagt er, Wasser,

tu el sents.
Laurio diu ell, aigua,

ein Bogen, farbenlos, tief.

un arc, sense color, profund.

Der kam herab mit dem Fluss, um

Ell baixà amb el riu,

Muschel und Schnecke treibend, ein

per empènyer copinyes

Fächergewächs,

i caragols, una criatura de camps,

im Sand und war grün.

a la sorra, i era verd.

Warne sagt er und wittan,

Warne diu ell i wittan,

die Krähe hat keinen Baum,

la cornella no té cap arbre,

ich habe Macht, dich zu küssen, ich

jo tinc el poder de besar-te,

wohne in deinem Ohr.

jo visc dins la teva orella.

Sag ihm, du willst

Digues-li, que tu

ihn nicht hören —

no el vols sentir —

er kommt, ein Otter, er kommt

ell ve, una llúdria, ella ve

hornissenschwärmig, er schreit, eine

com un eixam de vespes, ell crida,

Grille, er wächst mit dem Moor

una cigala, ell creix amb l’aiguamoll

unter dein Haus, in den Quellen

sota la teva casa, dins les fonts

flüstert er, smordis vernimmst du,

xiuxiueja ell, smordis sents tu,

dein Faulbaum wird welken,

la teva fràngula s’emmarcirà,

morgen stirbt er am Zaun.

demà morirà a la tanca.
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3. (SZ. 7)
ANRUF

CRIDA

Wilna, Eiche

Vílnius, roure

du —

tu —

meine Birke

bedoll meu

Nowgorod —

Nóvgorod —

einst in Wäldern aufflog

abans prengué vol en els boscos

meiner Frühlinge Schrei, meiner Tage

el crit de les meves primaveres, el pas

Schritt erscholl überm Fluss.

dels meus dies ressonà per damunt el riu.

Ach, es ist der helle

Ai, és la lluentor

Glanz, das Sommergestirn,

clara, l’estel d’estiu,

fortgeschenkt, am Feuer

regalat, a la vora del foc

hockt der Märchenerzähler,

s’asseu el contacontes,

die nachtlang ihm lauschten, die Jungen

els qui l’escoltaren tota la nit, els joves

zogen davon.

han marxat.

Einsam wird er singen:

Solitari cantarà:

Über die Steppe

Sobre l’estepa

fahren Wölfe, der Jäger

corren llops, el caçador

fand ein gelbes Gestein,

trobà una pedra groga,

aufbrannt’ es im Mondlicht. —

la cremà a la llum de la lluna.—

Heiliges schwimmt,

Quelcom sagrat neda,

ein Fisch,

un peix,

durch die alten Täler, die waldigen

a través de les valls velles, les valls

Täler noch, der Väter

boscoses encara, de les paraules

Rede tönt noch herauf:

dels pares, sona encara cap amunt:

Heiß willkommen die Fremden.

Doneu la benvinguda als forasters.

Du wirst ein Fremder sein. Bald.

Tu seràs un foraster. Aviat.
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4 (SZ, 66)
DORFSTRAßE

CARRER DE POBLE

Arglos der Sommer:

Sense malícia l’estiu:

er geht mit den Flüssen —

va amb els rius —

listig und heiß:

astut i calent:

die Rosen brechen herauf.

Les roses floreixen.

Bald die Fröste Skythiens,

Aviat les gelades d’Escítia,

flammend und innen

enceses i dintre

ein Rauchgestein, schwarz.

una roca de fum, negre.

Dorther,

Des d’allà,

von den randlosen

dels cels sense voreres

Himmeln kommt er,

ve ell,

hinter der Stute, der Pflüger,

darrere l’egua, el llaurador,

in der Rjasanschen Birke,

en el bedoll de Riazany,

hoch im Gezweig,

amunt en el brancam,

stehn die Gewitter, erbeben

s’alcen tempestes, esgarrifat

sieht er das Ufer, die weite

mira la vorera, la planúria

Ebene schwankt.

extensa tremola.

Mikula, wunderbarer

Mikula, llaurador

Pflüger im hölzernen Rußland,

fabulós de Rússia de fusta,

heiteren Mundes komm

de boca alegra, vine

an die Tränke, wir werden singen,

a l’abeurador, cantarem,

Strophen singen aus nichts als Wind.

estrofes cantarem de res més que vent.

Einmal abends die Stimme

Un cop els vespres la veu

tönt, Tschaadajews Stimme,

sona, la veu de Txadaiev,

atmend in der Verzweiflung,

que respira en la desesperació,

ein Vogelschrei.

un crit d’ocell.
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Wege:

Camins:

Räderspur,

empremtes de rodes,

Hufspur,

empremtes de peülles,

Kraut

herba

und der Staub —

i la pols —

der Erde Gesicht,

el rostre de la Terra,

auf den Grund der Flüsse gelegt,

col·locada en el fons dels rius,

in den Sand,

a la sorra,

den die Strömung treibt.

que el corrent empeny.

Und in mein Herz. Nie mehr

I en el meu cor. Mai més

tauchts nun herauf.

tornarà a emergir.
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5 (SZ, 69)
AUF DER TAURISCHEN STRASSE

DAMUNT EL CAMÍ TÀURIC

Dieser Abend: im Wind —

Aquest vespre: un vent —

Wasser, es trägt uns fort

aigua, ens porta més enllà

über der Tiefe —

per sobre les profunditats —

oder die halbe Nacht

o la mitja nit

kommt auf der Wachtel ängstlichem

arriba al camí fugitiu de la guatlla

Fluchtweg, mit bebenden Flügeln —

espantadissa, amb ales tremoloses —

Einmal

Una vegada

am Rand der Steppe,

a la vorera de l’estepa,

wir kamen vom Gurkenfeld,

tornàrem del camp de cogombres,

an der Straße lagerten

en el carrer acampaven

die Kamele. Eines

els camells. Un s’enlairà,

hob sich auf, weitäugig

d’ulls llunyans per una antiga bellesa,

aus alter Schönheit, sah nach der großen

mirà cercant la gran llunyania dels

Tiere

animals,

Ferne, im Dunst der Kaspischen See.

dins la boirina de la mar Càspia.

Dahinter Enkidu:

Just darrere Enkidu:

wie er nahte

Com s’acostava

von der Gazellen Tränke,

dels abeuradors de les gaseles,

finstren Gesichts. Ich bin auf der Steppe

amb rostre fosc. A l’estepa

geboren,

he nascut,

sagt er, kämpfen werde ich

diu, lluitaré

im Zedernwald.

en el bosc de cedres.
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6 (SZ, 97)
ABSAGE

ANUL·LACIÓ

Feuer,

Foc,

aus Blut die Lockung:

la temptació que ve de la sang:

der schöne Mensch. Und wie Schlaf

L’ésser humà bell. I com el son

das Vergangene, Träume

el passat, somnis

an Flüssen hinab,

cap avall a la vora de rius,

auf den Wassern,

sobre les aigües,

segellos, in der Strömung.

sense veles, en el corrent.

Ebenen – die verlornen

Planícies – els pobles

Dörfer, der Wälder Rand.

perduts, la vorera dels boscs.

Und ein dünner Rauch

I un fum fi

in den Lüften,

en els aires,

steil.

abrupte.

Einst,

Antany,

wulstigen Munds, Perkun

de boca caiguda, Perkun

kam, eine Feder im Bart,

vingué, una ploma a la barba,

kam in der Hufspur des Elchs,

vingué en el rastre de peülla de l’ant,

der Stotterer kam,

vingué el tartamut,

fuhr auf den Strömen, Finsternis

navegà pels corrents, tenebres

zog er, ein Fischernetz, nach.

portà, una xarxa de pescador darrere.

Dort

Jo

war ich. In alter Zeit.

hi era. A l’antigor.

Neues hat nie begonnen. Ich bin ein Mann,

El nou no ha començat mai. Sóc un home,

mit seinem Weibe ein Leib,

un cos amb la seva dona,

der seine Kinder aufzieht

que educa els seus fills

für eine Zeit ohne Angst.

per a un temps sense por.
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Bartomeu Prohens Perelló (Ciutat de Mallorca, 1962) estudia Filosofia a la UIB i dedica la tesi de
llicenciatura a un estudi sobre els orígens de la ideologia racista de l’imperialisme. Aquest estudi
desperta el seu interès per les cultures africanes i escriu una tesi doctoral sobre els esperits i la
bruixeria entre els wòlof de Senegal. Hi publica articles en revistes d’especialitat com ara Studia
Africana (1993). L’estudi el porta a l’anàlisi del fenomen de la bruixeria a Mallorca. Analitza la
marginalitat i la delinqüència a la Mallorca del segle XVIII i publica Inquisició i bruixeria a Mallorca
(1995), La mort d’En Berga (2000), i també Sexe i confessió. Les beates del pare Suau (2002). L’estudi del
pensament de Martin Heidegger motiva el seu interès per la mística alemanya, en especial pels
autors de l’escola d’Eckhart, Johannes Tauler i Heinrich Seuse. Últimament s’ha centrat en l’estudi
del pensament oriental, especialment Ibn ‘Arabí, el taoisme i la filosofia contemporània japonesa de
l’Escola de Kioto. Deixar i esperar (2016) és el seu darrer estudi on s’exposen els principis de la
mística cristiana medieval a partir de l’ontologia fonamental heideggeriana. Tradueix de l’alemany i
l’anglès.
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KONSTANTIN PAVLOV
AL VOLTANT DEL MEU COLL TIBANT
POEMES

Selecció i versió per Eva Sableva

Konstantin Pavlov (1933-2008) ha estat considerat un dels principals poetes búlgars del
segle XX. La seva biografia personal i literària va ser profundament marcada per la dictadura
comunista, fins al punt que no seria exagerat comparar-la amb la d’altres poetes, com la
russa Anna Akhmàtova. Aquesta va saludar amb admiració els primers poemes de Pavlov,
el llibre Sàtires, publicat el 1960 i molt mal rebut per la cultura oficial, que va titllar l’autor
d’esquizofrènic i d’enemic del socialisme real. Tant és així, que se li va prohibir publicar a la
premsa. Cinc anys més tard va aparèixer Versos, amb molt bona acollida per part del públic.
El règim el va privar, aleshores i durant deu anys, d’escriure, publicar o accedir a qualsevol
feina relacionada amb la literatura.
El 1975 va aconseguir ser admès com a corrector a la Cinematografia Búlgara, sota
la condició de no fer cap manifestació pública. Malgrat això, un any més tard va escriure el
primer d’una desena de guions que esdevindrien una referència per al cinema búlgar de
l’època. L’any 1982, gràcies a la pressió del seu amic Liubomir Levtxev, que n’era president,
va ser acceptat per la Unió d’Escriptors Búlgars, però a la secció de dramaturgs, ja que
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continuava tenint prohibit ser poeta. Com era habitual, la Unió li va publicar un llibre
antològic en ocasió del seu 50 aniversari, però el van obligar a incloure-hi guions i només
alguns poemes ja publicats. A més, el llibre seria segrestat abans d’arribar a les llibreries i el
partit comunista va fer córrer que havia deixat d’escriure.
Després de la caiguda del mur el 1989, Pavlov va començar a publicar amb
normalitat i la seva obra va obtenir el reconeixement amb alguns dels premis literaris més
importants. Avui la poesia de Pavlov, tot i no tenir una gran popularitat, és considerada
unànimement entre el millor que ha donat la literatura búlgara. Poesia amarga i sorneguera,
sorgida de la solitud i amb una visió descarnada de la realitat, presenta un potent imaginari i
un exercici d’estireganyament del llenguatge que la fan moderna i d’interès universal.

– 192 –

СЛАВЕИТЕ ПЕЯТ

ELS ROSSINYOLS CANTEN

Посветено на славеите
от Западния парк

Per als rossinyols del
Parc de l’oest

О, колко много славеи!...

Oh, quants rossinyols!...

Вървя и слушам,

Camino i escolto,

забравям се

m’encanto

и се препъвам

i ensopego

в изстинали човешки трупове.

amb els cossos gèlids d’uns homes morts.

Кои са те?

Qui són?

Как стана туй?

Què ha passat?

Кажете ми!

Digueu-m’ho!

Над всеки труп

Damunt de cada mort

възторжен славей пее...

canta un rossinyol extasiat…

Млъкнете, славеи!

Calleu, rossinyols!

Проклети славеи!

Maleïts rossinyols!

Дано в настъпилата тишина

Tant de bo en el silenci

един-единствен гарван се обади,

ressoni la veu d’un sol corb,

за да ми каже истината.

per dir-me la veritat.

Страшната!

Aterridora!
1957

1957 г.
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ПРЕЛЮД - ПАЯЦИТЕ

PRELUDI – LES ARANYES

Пантеонът не е проветряван скоро.

Fa molt que no s’aireja el panteó.

В чупките и по ъглите

De racons i cantonades

паяжини са изопнати.

pengen teranyines.

Паяжините приличат на задгробни арфи.

Teranyines, tibants com lires del més enllà.

С хиляди небесни струни.

Amb mil cordes celestials.

Паяците нервно дърпат нишките -

Les aranyes estiren els fils amb neguit –

искат да изсвирят нещо крайно траурно

en volen treure un so fúnebre fins al límit

и безкрайно бодро същевременно.

i alhora sense límit festiu.

Нишките се късат.

Els fils es trenquen.
1958 г.
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1958

ЕЛЕГИЧЕН ОПТИМИЗЪМ

OPTIMISME ELEGÍAC

Дявол да го вземе,

Punyeta,

цяла вечност

tota una eternitat

съм запънат на ръба на пропастта.

travat al caire de l’abisme.

Ще се вкоренят краката ми в скалата.

Arrelaran els meus peus a la roca.

И ще заприличам на ония

I m’assemblaré a aquells

криви, жилави и грозни храсти,

arbustos guerxos, tenaços i lletjos,

дето никнат даже там,

que creixen fins i tot en terres

където кози крак не смее да пристъпи.

on ni les cabres gosen posar els peus.

Но от тоя миг нататък

Però des d’aquest instant

неудобството ще се превърне в качество.

la incomoditat es convertirà en qualitat.

В причудливи краски ще разцъфвам.

En flors de colors insòlits floriré.

Непознати плодове ще раждам.

Fruits desconeguts donaré.

(Всеки плод с различен вкус и форма.)

(Cada fruit amb particular gust i forma).

Някои ще предполагат, че са сладки,

Hi haurà qui suposi que són dolços,

други ще твърдят, че са отровни.

d’altres afirmaran que enverinen.

Ах, посредствени художници ще ме рисуват,

Ai, pintores mediocres em dibuixaran,

фотографки ще ме снимат

fotògrafes em retrataran

контр-жур.

a contrallum.
1965 г.
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1965

ИНТЕРВЮ В УТРОБАТА НА КИТА

ENTREVISTA A LES ENTRANYES
DE LA BALENA

- Къде беше -

–On eres

питат ме -

–em pregunten–

повече от три десетилетия?

durant més de tres decennis?

- Бях в утробата на Кита.

–Era a les entranyes de la Balena.

Всички виждате,

Tots ho veieu,

нарочно питате.

i així i tot ho pregunteu.

- Как прекара -

–I com t’ho passaves

питат ме -

–em pregunten–

три десетилетия в търбуха му?

durant tres decennis a la seva panxa?

- И това го знаете -

–Això també ho sabeu:

комар играх

jugava al pòquer

с оня комарджия... Йон библейския.

amb aquell jugador… Jonàs el bíblic.

- Ама Йон излезе -

–Però Jonàs va sortir

викат ми, -

–em diuen–,

теб защо те няма -

tu per què no?

питат ме.

–em pregunten.

- Йон излезе -

–Jonàs va sortir,

господ го откупи,

Déu el va redimir,

а за мене дявола не даде пукнат грош.

i per mi el Diable no en va donar ni cinc.

- Страшно ли ти беше -

–Et feia por

питат ме -

–em pregunten–

толкова десетилетия?

durant tants decennis?
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- Страшно беше,

–Feia por,

скучно стана -

es va tornar avorrit:

пушех и мълчах,

fumava i callava,

мълчах и пушех...

callava i fumava…

- А сега какво ще правиш -

–I ara què faràs

питат ме -

–em pregunten–

следващото тридесетилетие?

el pròxim tricenni?

- Аз ли?

–Qui, jo?

Аз не знам,

Jo no ho sé,

но знам, че Кита

però sé que la Balena

фасове ще плюе

escopirà burilles

три десетилетия

durant tres decennis

и ще замърсява океанската среда.

i contaminarà el medi ambient marí.
1981 г.

1981
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ТОЧНО ТОГАВА

PRECISAMENT ALESHORES

На Валери Петров

A Valeri Petrov

Когато мракът влезна вътре в мен

Quan la foscor em penetra

и се превърна в режещи кристали...

i es converteix en cristalls punyents…

И когато...

I quan…

И след това.

I després…

И бездната, когато.

I l’abisme, quan.

И мъката душевна.

I la pena de l’ànima.

И болката физическа.

I el dolor físic.

И кучката-съдба.

I –mala gossa!– el destí.

Все пак, над всичко - мракът!

Però, per sobre de tot: la foscor!

Тогава точно -

Aleshores precisament –

слънчев лъч

un raig de sol

(случаен?, преднамерен?, честен?, подъл?

(fortuït?, intencionat?, honest?, canalla?

Все едно!)

Tant se val!)

с копринена гальовност

amb carícia de seda

и метална якост

i fermesa d’acer

провисна в тъмнината.

davalla en la foscor.
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Благодаря ти, слънчев лъч. Безценен дар!

Gràcies, raig de sol. Regal inestimable!

Божествен знак!

Senyal diví!

Искра от обич!

Espurna d’amor!

Избавител!

Salvador!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Gràcies! Gràcies! Gràcies!

Сега вися. -

Ara penjo. –

Успокоен.

Alleujat.

Щастлив.

Feliç.

Не чувствам мъка.

No tinc pena.

Няма болка.

No hi ha dolor.

И не съм отчаян!

I no estic desesperat!

Полюшвам се

Em gronxo

на слънчевия лъч.

al raig de sol.

Копринена гальовност

Carícia de seda

и метална якост -

i fermesa d’acer

около моя жилав врат.

al voltant del meu coll tibant.
1987 г.

1987
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ПРЕД ИЗГРЕВ

A TRENC D’ALBA

Няма никаква разлика

És ben igual

кого от двама ни ще убият.

qui dels dos mataran.

Ако убият тебе,

Si et maten a tu

а аз премълча,

i jo callo,

ще бъда подъл свидетел

seré un testimoni mesquí

на собственото ми умъртвяване.

de la meva pròpia mort.

Ако убият мене

Si em maten a mi

и ти премълчиш,

i tu calles,

кой ще бъде по-мъртъв от двама ни?

qui dels dos estarà més mort?

Ето това запомни.

Recorda-ho.

Всичко е толкова просто.

Tot és tan senzill.

Кратка е болката -

És breu el dolor –

вечно блаженството.

eterna la benaurança.

Усмихни ми се.

Fes-me un somriure.

Разкопчай ризата.

Descorda’t la camisa.

Целуни кръста.

Besa la creu.

Два изхода няма -

No hi ha dues sortides –

изходът е един.

només n’hi ha una.

Направи крачката.

Fes el pas.

Ето -

Vet aquí –

виждаш ли светлината?

veus la llum?
1988 г.

1988
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ВТОРА САМОТА

SEGONA SOLITUD

На Добри Жотев

A Dobri Jotev

Най-извратената самота -

La solitud més pervertida –

сам сред милиардите себеподобни.

sol entre mil milions de semblants.

Сам.

Sol.

Като дърво,

Com l’arbre

загубено

perdut

в гора.

en un bosc.

Тълпа от самотници -

Multitud de solitaris –

смешно и страшно -

quina gràcia i quina por –

огледално размножен един и същи образ.

reflex multiplicat de la mateixa imatge.

Себеповторение до себеобезсмисляне.

Repetir-se a un mateix fins a desdibuixar-se.

Сомнамбулни движения.

Moviments somnàmbuls.

Сън, който сънува самия себе си.

Somni que es somia a si mateix.

Любов? Към кого?

Amor? Per qui?

Към отразеното в огледалото?

Per la imatge en el mirall?

Обладаваш така,

Fas l’amor,

както би обладал огледало.

com faries l’amor amb un mirall.

И по същия начин убиваш -

I de la mateixa manera mates –

без чувство.

sense emoció.

И без болка.

I sense dolor.

"Оооо..."

“Oooh…”
1988 г.

1988
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ИЗХОД ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВА

SEMPRE HI HA SORTIDA

Ако изведнъж полудея...

Si de sobte em torno boig…

Ако мозъкът ми

Si el meu cervell

изведнъж

de sobte

се изправи пред Великия Абсурд

topa amb el Gran Absurd

на собственото си съществувание...

de la pròpia existència…

Ако отрече самия себе си...

Si es nega a si mateix…

Ако собственото ми съзнание се разбунтува,

Si la meva pròpia consciència es rebel·la,

ако обяви за карцер

si declara calabós

черепната ми кутия...

la cavitat del meu crani…

И ако избяга...

I si s’escapa…

Ако сетивата ми помръкнат,

Si els meus sentits s’ofusquen,

унижени

humiliats

от бездарната ми кариера...

per la meva carrera mediocre…

Ако полудея изведнъж,

Si em torno boig de sobte,

ако неусетно стана някой Друг?

si imperceptiblement em trasformo en un Altre?

Ако този Друг е двойникът-предател?

Si aquest Altre és el meu doble, el traïdor?

Ако изведнъж полудея!

Si de sobte em torno boig!

На какво да се надявам?

Què puc esperar?

На това,

Això

че миг преди Това,

que just abans d’Això,

като скорпион,

com l’escorpí,

инстинктът ми за себесъхранение

el meu instint de conservació

ще насочи жилото

apuntarà amb l’agulló

към собственото си коремче...

al seu propi ventre…
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Може би

Potser

единствено така

només així

ще опазя

preservaré

Нещото,

Allò

което ми се искаше да бъда

que volia ser

и което,

i que,

до известна степен,

en certa manera,

Бях.

Era.
1988 г.

1988
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ХЛАДНА ИЗПОВЕД

TÈBIA CONFESSIÓ

Късно е вече.

Ja és tard.

Лекомислено пропилях живота си -

Vaig malbaratar la meva vida a la lleugera –

нямах воля дори за престъпник.

no tenia voluntat ni tan sols per delinquir.

А талант -

I talent –

точно такъв! -

exactament el mateix! –

беше ми дал,

m’havies donat,

Господи.

Senyor.

(Твоят поглед не ме смразява.)

(La teva mirada no em glaça.)

Късно е вече.

Ja és tard.

Нито Ти,

Ni Vós,

Господи!

Senyor!

Нито -

Ni –

Дявола!

el Diable!

Идвам при вас,

Vinc amb vosaltres,

както в старчески дом:

com va a la residència d’ancians

по-младият старец -

el vell més jove –

на посещение.

de visita.

(Твоят поглед не ме изгаря.)

(La teva mirada no em crema.)

Нито топъл,

Ni calent,

нито студен

ni fred

се явявам пред Тебе,

em presento davant teu,

Господи.

Senyor.

Пожали хладния.

Apiada’t del tebi.

(А ми е все едно.)

(Però, m’és igual.)
1988 г.
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1988

АВ-ТО-РА, АВ-ТО-РА

L’AU-TOR, L’AU-TOR

Шест милиарда бездарни артисти

Sis mil milions d’artistes mediocres

се ругаят взаимно на майка,

es diuen el nom del porc,

ритат се в слабините,

es trepitgen els ous,

носовете си хапят,

es mosseguen el nas,

късат ушите си...

s’arrenquen les orelles…

Така забавляват Стария Господин с брадата -

Així entretenen el Vell Senyor de la barba –

единственият зрител; -

únic espectador –

който е (едновременно) -

que és (també) –

Баща на артистите

Pare dels artistes

и Автор на отвратителната пиеса.

i Autor de la fastigosa obra de teatre.

1992 г.

1992

Eva Sableva (Plovdiv, 1969) és llicenciada en Lingüística aplicada per la Nova Universitat Búlgara.
Del 1999 al 2002 cursa estudis de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra. En aquest període, el seu
reixent interès per la cultura catalana determina la seva decisió de quedar-se a viure a Barcelona,
ciutat que acull el seu esperit cosmopolita, lletraferit i inconformista. Entre els projectes que ha
realitzat destaquen la traducció al búlgar d’El perquè de tot plegat de Quim Monzò (Colibri, 2011) i la
traducció al català d’una tria de poemes de Konstantin Pavlov, Kristin Dimitrova, Palmi Rantxev i
Ekaterina Iossifova. També ha traduït contes de Deian Enev i Alek Popov (inèdits).
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SIS POEMES DE MARKO POGAČAR

Versió per Pau Sanchis

Marko Pogačar (Split, Croàcia, 1984) és un fenomen. Crític literari, narrador, poeta,
agitador cultural, editor i gran bevedor de cafè. El cafè és el motor de la conversa. Ho és a
molts llocs, però a Croàcia encara més. I en Pogačar esdevé transsumpte de l’idioma, com
al poema «La meua llengua és un obscur». Encara jove, 33 anys!, Pogačar és autor de
quatre llibres de poemes, dos d’assaigs, un llibre de contes, un llibre d’entrevistes a poetes
actuals i una antologia de la poesia jove croata. A més, ha estat traduït a nombrosos
idiomes i ha publicat antologies de poemes a Eslovènia, Espanya, Sèrbia, Macedònia i
Viena. En català es pot trobat una tria de la seua poesia al volum Cada oliva és un estel fos
(ILC-Denes), resultat de la participació de l’autor als seminaris de traducció de Farrera. A
aquesta extensa obra, cal afegir la intensa activitat cultural de Pogačar com a editor de
diverses revistes, com a traductor (sobretot de l’anglès al croat), organitzador i participant
en recitals i cicles poètics diversos.
Des que el vaig conèixer, ara fa set anys a Farrera de Pallars, he vist com la seua
figura creixia. Aquell aire desmenjat d’estudiant d´últim curs d’una carrera de lletres (teoria
de la literatura per ser més exactes) persisteix, tant com l’escriptor, cada cop més sagaç, que
es prepara amb versos i períodes sintàctics llarguíssims, per a disparar una frase esmolada i
brillant quan el lector menys ho espera, una frase que desemmascara les realitats
edulcorades, l’enganyifa del món civilitzat («l’única cosa pitjor que el feixisme és el feixisme
moderat» és un vers de Pogačar escrit fa més de deu anys, però que sempre em ve al cap
quan contemple l’Europa que ens ha tocat viure i de la qual som còmplices silenciosos la
majoria de ciutadans).
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En la tria per a Veus baixes he inclòs cinc poemes que fins ara no havien estat
traduïts al català que reflecteixen la manera de fer de Pogačar: els versos llargs i les
metàfores ben construïdes i sostingudes al llarg de tot un text, la troballa d’un lirisme
insospitat en la vida quotidiana d’un cos que escriu i que s’escriu, conscient que l’única
manera d’arriscar és deixar que fluïsca el líquid negra del batec de la pròpia carcassa («si
escrius, en canvi, el so potent del teu cos, el poema és una butxaca on portes or»), lluny de
l’espai confortable de la tradició.
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PJESMA TJELU
Nešto zlo te pokrenulo da te jednom zaustavi.
udovi bijahu teške i mokre grane.
sve što je u njima skriveno, svaka zimnica, svaka
nepripremljena riječ je sićušni vrag u mom uhu.
zima te stegla i navila, i sada kucaš,
kao zlatni obiteljski sat.
kazaljke pokazuju koliko podnosiš vrijeme.
njima si razapet između velikodušnosti i jeze
i svaki put kada zazvoni pokažeš spremnost na ustupke.
nadaš se da se nikada neće dogoditi. da si izgradio
potpuni dom. svako jutro promatraš kao pobjedu.
osjećam te iz samog dna svojih zuba. više ti ne vjerujem:
odavno sam naučio ne čuti tvoj jednoznačni jezik.
odlazak ne znači ništa bez povratka. kako ćeš, tijelo,
bez mene znati šutjeti? kako ćeš prihvatiti samoću
i njezin ružni binarni oblik? ne daj mi da te napustim.
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POEMA AL COS
Alguna cosa vil et va accionar per aturar-te després.
els membres van ser branques feixugues i humides.
tot el que s’hi amaga, cada provisió per a l’hivern, cada
paraula no sospesada m’és un dimoni a l’oïda.
l’hivern et va estrényer i et va donar corda, i ara sones,
com rellotge familiar daurat.
les busques indiquen quant pots suportar el temps.
et crucifiquen entre la generositat i l’horror
i amb cada campanada estàs disposat a fer concessions.
amb l’esperança que mai arribe el moment. que has bastit
una llar completa. cada matí et sembla una victòria.
et sent des del fons de les dents. ja no et crec:
fa temps que he aprés a no sentir la teua llengua de sentit únic.
la partença no vol dir res sense la tornada. ¿com aprendràs, cos,
a callar sense mi? ¿com acceptaràs la soledat
i la seua grotesca forma binària? no em deixes abandonar-te.
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ČEKANJE PJESME
Ležiš i čekaš pjesmu. ne pomičeš se.
kao podmukla ljepilom premazana
grana koja čeka na pticu.
najčešće crvendaća, ili češljugara.
vrebaš svečan u svojoj šutnji, tih
kao crvendać ili češljugar
koji nikada nije došao.
pod kožom plahte vlažne od znoja i daha,
vruće od tijela, kao da čekaš na niskom oblaku.
češkaš se. vrtiš palcima, trepćeš, ponekad
pravilno, ponekad ne, ali miruješ.
vani je zagrizla zima. krv mrzne,
koža napinje leđa, vjetar šiba i grane
oraha grebu brzace u magli prozora.
to je sve što čuješ i vidiš. znaš da su
između tebe i svijeta stakla, da na tebe ništa
ne može sletjeti. pa ipak ležiš i čekaš pjesmu.
čekaš je.
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A L’ESPERA DEL POEMA
Jaus i esperes el poema. no et mous.
com una branca tramposa que espera,
envescada de cola, un ocell.
generalment un pit-roig o potser una cadernera.
aguaites solemne en silenci, callat
com un pit-roig o una cadernera
que mai va arribar.
sota la pell els llençols humits de sudor i alé,
escalfats pel cos, com si esperares en un núvol baix.
et grates. fas girar els polzes, parpelleges, de vegades
regularment, d’altres no, però t’estàs quiet.
fora, el fred mossega. es glaça la sang,
la pell tensa l’esquena, el vent i les branques
de noguera arrapen remolins en la boira de la finestra.
això és tot el que sents i veus. saps que
entre tu i el món hi ha vidres, que res pot
aterrar en tu, i tanmateix jaus i esperes el poema.
l’esperes.
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EPIKA, TAMO GORE
Talog je ogroman tamo gore, golema lokva katrana.
nebo prazna kavena šalica.
tragovi ruža na zubima, opasni posao prolaska
pozdravi rasuti sobom kao stolovi ljetnom terasom,
pepeo u ušnim školjkama, ustima, šakama,
pustim pepeljarama svijeta.
svi sveti su, a ja ne vjerujem niti u jednog.
jesen svih stvari: osipanje tijela i vremena, crveni kalendar,
izleti, rupe u ničemu, noći, koje su kronično grušanje svjetla.
odnekud miris brušenja, ludilo jesenje hladne fronte: kiši
i kiši kavu, i mi pijemo dok još možemo; dok smo još tu.
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L’ÈPICA, ALLÀ DALT
El solatge és immens allà dalt, un toll de quitrà enorme.
el cel una tassa de café buida.
restes de pintallavis a les dents, l’arriscada tasca de moure
salutacions esparses per l’habitació com taules en una terrassa d’estiu,
cendra a la conca auricular, als llavis, als punys,
cendrers deserts del món.
és tots sants, però jo no hi crec, en cap.
tardor de totes les coses: esvaïment del cos i del temps, calendari roig,
excursions, forats en el no res, les nits que són coàguls crònics de llum.
arriba una olor d’esmoladura d’alguna banda, un front fred de tardor embogit: plou
i plou café, i nosaltres bevem mentre podem; mentre encara som ací.
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SVJETLO, NEŠTO ŠTO DOLAZI
Kao polovica breskve
u svojoj južnoj slatkoći.
kao maline, kao grašak.
govedo koje muče
iz bijelog saveza kostiju.
pečeni grah, bubrezi zemlje,
meso za kućne životinje.
nešto iz čega postane mlijeko
kada su putovi predugi
a zima pravedna i žestoka.
kao riba, ragu, nekako tako.
živimo tiho u tami konzerve
a zatim netko podigne poklopac
i pusti unutra zvuk i svjetlo;
eto, sumnjivo bijelo svjetlo.
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LLUM, ALLÒ QUE VINDRÀ
Com mitja bresquilla
en la seua dolçor meridional.
com gerds, com pésols.
el mugit d’una vaca
des de l’aliança blanca dels ossos.
fesols estofats, els ronyons de la terra,
carn per a animals domèstics.
una cosa que produeix llet
quan els camins són massa llargs
i l’hivern és sever i cruel,
com el peix, el ragut, més o menys així.
vivim en silenci en la foscor d’una llanda
i llavors algú alça la tapadora
i deixa entrar el so i la llum;
ací està, la blanca llum sospitosa.
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MOJ JEZIK JE TAMNA
mesnata šaka,
košara puna noktiju, most,
u njega ulazim kao u novo
proljeće, narodnu obranu,
u njega unosim ovce i procijepe,
iz njega ništa ne teče,
ne vrtloži se. moj jezik je Meka,
mesnata šaka, makija
raslinje koje samo od sebe plane.
nešto se, nečiji penis, digne i izgori,
izgovori se, netko ustane
otvori prozore, otvori novine, kaže
dobar dan, lijep je dan; moj jezik
peludna groznica, odjeća mlade Garbo.
jezik, hommage osamdesetim godinama,
gradela, divlji prezent i perfekt.
u njemu živi boks-meč & pjeva me,
crni se Katari povlače mojim tragom,
jezik, kamion koji prenosim. o,
moja hrvatska riječi! gulašu koji igrom
slučaja kuham, žabo, žaoko pčele u
ustima koja me na sve tjera;
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iz tebe Meksiko kapi, u tebe svraćam kao u
dragi kafić, donaciju, light &dust,
tebi bratu i Mojsiju kažem moj si, aparat
iz kojeg teče taman espresso, san
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LA MEUA LLENGUA ÉS UN OBSCUR
puny carnós,
una cistella plena d’ungles, un pont,
hi entre com en una nova
primavera, milícia popular,
hi fique ovelles i talls,
d’ella, res no en flueix,
res no fa remolins. la meua llengua és la Meca,
el puny carnós, màquia,
vegetació que s’encén tota sola.
alguna cosa, el pene d’algú, s’alça i crema,
s’autonomena, algú es dreça,
obre les finestres, obre el diari, diu
bon dia, fa un dia preciós; la meua llengua
al·lèrgica al pol·len, els vestits de la jove Garbo.
llengua, homenatge als anys vuitanta,
graella, present i pretèrit salvatges.
en ella viu un combat de boxa i em canta,
els càtars negres es retiren pel meu rastre,
llengua, camió que transporte. oh,
el meu parlar croat! oh, gulasch que, jugant,
cuine casualment, oh granota, picada d’abella
a la boca que m’empeny a tot;
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de tu, goteja Mèxic, em deixe caure en tu
com al bar preferit, donació, light&dust,
a tu, germana i Moisés, et dic que eres meua, màquina
d’on flueix espresso negre, somni
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POSLJEDNJA PJESMA
Danas treba staviti posljednju točku. trebao bih
biti zadovoljan: sutra rukopis odlazi uredniku,
ovo je posljednja pjesma. kažem to
iako potajno priželjkujem suprotno, tj. vjerujem
bit će još pjesama, nešto će, kao pospana lava,
opet iz mene izaći, znam, nikada nije bilo jednostavno.
ponovno nevolje s obiljem: sve želi ući u posljednju
pjesmu, netko se gore tušira, orgulje tjeraju
topli refren kroz moju kožu, na drugom
kraju svijeta nešto upravo poprima oblik. to je sasvim
jasno ako u tražilicu upišem: svijet. vijesti okružuju
zemlju kao svjetlosni gepard. zatvorenih
očiju oslanjam se na uši, ali dugo ne čujem ništa.
horizont okusa kaže: doručak, počinje još jedan
tjedan obojen kavom, kroz prozor ulazi nedjelja, iako
znam da oprosta nema. kako prići posljednjoj pjesmi?
gomila nasilnih glasova čuči u svakom slovu. ako pišeš
poznatim jezikom to je kao pjevanje evergreena.
pitko i neugodno. ako, ipak, pišeš glasni zvuk svojeg tijela
pjesma je džep u kojem odnosiš srce.
curi od svugdje. kao zimska toplina probija obraz, sjajna,
goruća peć. ništa me ne požuruje, ali treba povući crtu;
krvariti kada se ne može ostati čist i sasvim
pokisnuti kada je najljepše ostati suh, otvoriti se
kad je većina osobnog zatvoreno. dovoljno pojedinačnog
sigurno govori nešto o općem. para se uspinje,
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kao jabučni sok, uz moje grlo. nokti su presjekli mjesec, 12:
30 je, ali kako precizno mjeriti vrijeme dok završava
posljednja pjesma, sve što je napisano. u tisi su kosovi savili
gnijezda. cimer se vratio s trčanja, upravo ću
staviti posljednju točku. učinim to i skuham čaj i kako sada
preživjeti sve što je ostalo, sve to nestvarno oko nas?
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ÚLTIM POEMA
Avui cal posar el punt final. hauria
d’estar satisfet: demà enviaré el manuscrit a l’editor,
aquest és l’últim poema. ho dic encara que en secret
anhele el contrari, és a dir, crec
que hi haurà més poemes, alguna cosa, com una lava endormiscada,
tornarà a eixir de mi, ho sé, mai ha estat fàcil.
tornarà a haver neguits amb l’abundància: tot vol entrar a l’últim
poema, algú es dutxa a dalt, els òrgans
bombegen tornades càlides a través de la meua pell, a l’altra
punta del món pren forma alguna cosa. això és claríssim
quan escric al buscador: món. les notícies cobreixen
la terra com un guepard lluminós. amb els ulls tancats
confie en les orelles, però no sent res durant una bona estona.
l’horitzó del sabor diu: desdejuni, comença una altra
setmana pintada de café, per la finestra entra el diumenge, encara que
sé que no hi ha perdó. com encarar l’últim poema?
una munió de veus violentes a l’aguait en cada lletra. si escrius
en una llengua que coneixes és com cantar als clàssics.
senzill i desagradable. si escrius, en canvi, el so potent del teu cos,
el poema és una butxaca on portes el cor.
regalima per tot arreu, com la calor de l’hivern forada la galta, una estufa
brillant, ardent. res m’encalça, però cal dir fins aquí;
sagnar quan no és possible quedar net, i acabar amerat
quan és millor estar sec, obrir-se
quan la major part del que és personal resta tancat. la justa part d’allò
particular segur que diu alguna cosa d’universal: puja el vapor,
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com suc de poma, per la meua gola. les ungles han tallat la lluna, són les 12.
30, però com mesurar el temps amb precisió mentre s’acaba
l’últim poema, tot el que ha quedat escrit: les merles han fet niu
al tell. el meu company de pis ha tornat de córrer, estic a punt de posar
el punt final. ho faig i prepare te i ¿com sobreviure
ara a tot el que resta, a tot l’irreal que hi ha al nostre voltant?

Pau Sanchis (La Pobla de Farnals, 1978) és poeta (Pau Sif) i traductor. Com a traductor ha
publicat poemes d’autors serbis i croats en diverses revistes digitals i en paper (SèrieAlfa, Pèl Capell,
Superna, Manifiesto Azul, Caràcters, etc.) i al blog www.pausif.blogspot.com. També ha traduït els
llibres de poemes Les maletes de Jim Jarmusch de Petar Matović, traduït amb Josipa Sokol, (Xicra
Edicions), La región negra de Marko Pogačar, traduït amb Yolanda Castaño, (Valparaíso), Blasfèmia de
Janko Polić-Kamov (Edicions 96); i les obres de narrativa El cementiri dels reis menors de Zoran
Malkoč (Raig Verd), Viljevo de Luka Bekavac (Tres hermanas Ediciones) i, de l’italià, Apunts d’un
venedor de dones de Giorgio Faletti (Ara Llibres). Des de 2014 fa d’editor a Edicions del Buc.
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TOMAŽ ŠALAMUN
DEU POEMES
1966-1996

Versió per Simona Škrabec
Tomaž Šalamun va néixer circumstancialment a Zagreb, Croàcia, l’any 1941. Poc després
del començament de la Segona Guerra Mundial, la família va tornar a Eslovènia. A causa
de la guerra, aquest primer viatge el va fer, «portat als braços com si fos una barra de pa»
d’amagat pels camins del massís fronterer de Gorjanci. Va passar tota la seva infantesa i
joventut a la ciutat litoral de Koper, a tocar de Trieste. El primer contacte amb la poesia el
va tenir a l’institut, quan el poeta Dane Zajc hi va venir a fer una lectura. Sempre deia que
aquells poemes el van colpir com si «haguessin caigut pedres del cel».
Va estudiar Història de l’Art a la Universitat de Ljubljana i amb el seu germà pintor,
Andraž Šalamun, va ser un dels impulsors de l’art conceptual a Eslovènia. La seva activitat
literària va tenir uns inicis ben accidentats. Va començar a publicar en els anys de control
ideològic més intransigent. El grup dels intel·lectuals dissidents, reunits al voltant de la
revista Perspektive, el va escollir com a director perquè era un nom desconegut i creien que
podrien superar millor les constants intromissions polítiques. Amb Šalamun, en canvi, la
situació encara va empitjorar. A causa d’un poema seu van tancar la revista i ell com a
director va ser empresonat. De totes maneres, va passar a la presó només alguns dies
perquè hi va haver una onada de protestes internacionals contra la seva detenció. Amb això,
abans d’haver començat realment, Šalamun ja tenia una visibilitat pública que va assumir
amb el màxim compromís per la resta de la seva vida.
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Des de el seu primer llibre Pòquer (1996) va publicar més de quaranta poemaris. La
seva vida va fer el tomb definitiu el 1970 quan va ser convidat al MOMA de Nova York com
a membre del grup d’artistes iugoslaus OHO. Es va establir als Estats Units per llargs
períodes. Ja molt al principi de la seva estada, va entrar en contacte amb els tallers de poesia a
la Universitat d’Iowa i va consolidar lligams amb els grans poetes americans. Entre els seus
traductors i editors en anglès figuren Charles Simic, Robert Hass, Christopher Merril, Bob
Perlman i Joshua Beckman. Avui és considerat un dels poetes centreeuropeus més influents a
l’escala mundial. De la seva influència destaca sobre tot la passió que sempre ha despertat
entre els creadors més joves arreu, i a molts els ha encoratjats en les recerques poètiques més
atrevides.
Cal saber que Tomaž Šalamun mai no ha escrit ni una línia de prosa, no ha volgut
explicar la seva poètica de cap altra manera que obrint la forma poètica perquè pogués
contenir la totalitat de l’experiència. La poesia per a ell és l’espai de màxima llibertat
d’experimentació i de coratge. La manera més fàcil de descriure’l, d’acord amb la seva pròpia
terminologia, és com el «poeta-monstre»: aquell visionari que s’ha entrenat per veure (i
suportar) més que els altres perquè mai ha estat disposat a tancar els ulls. Šalamun és qui
mostra també el monstruós, però sense oblidar ni per un instant que és la recerca de la
bellesa la que guia tot els seus esforços, tots els seus atreviments més agosarats.
Tomaž Šalamun va morir a Ljubljana el 27 de desembre de 2014.
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Del recull Pòquer, 1966
1. ECLIPSI
I
M’he cansat de la imatge de la tribu
i me n’he anat.
De claus llargs,
n’estic traient extremitats per a un cos nou.
De draps vells, en faré entranyes.
L’abric de carronya pudent
serà l’abric de la meva solitud.
L’ull, l’arrencaré del fons dels aiguamolls.
De planxes rovellades pel fàstic,
n’alçaré una cabana.
El meu món serà un món de caires esmolats.
Cruel i etern.
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II
Em proveiré de claus,
claus llargs,
i me’ls clavaré al cos.
Molt suau,
molt lent,
per fer-ho durar.
Idearé un pla precís.
M’entapissaré cada dia,
per exemple, uns deu centímetres quadrats.
Llavors ho cremaré tot.
Cremarà molt de temps,
cremarà set dies.
En quedaran només els claus,
tots soldats, rovellats.
És així com quedaré.
És així com ho sobreviuré.
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Del recull Ítaca en blanc, 1972
2. ENSUMO ELS CAVALLS DE POLÒNIA

ensumo els cavalls de polònia, elbląg en ruïnes
ensumo l’aigua, la sang, els taulons enormes als prestatges
jürgen s’ha perdut als tatres, amb torxes i gossos l’han rescatat
quan ja no respirava
de pintures al fresc a campo santo, cada dia en descarrego vuit tones
els carrers de manhattan els ensumo, el vapor xiscla, el meu cap va xocant
contra el sostre del taxi
ensumo el gas, ensumo els icebergs a través del vidre d’un jet de lufthansa
l’èpica sèrbia també l’ensumo, a dečani, a ravenna
ensumo el terra sota el monestir de hilandar, dormo a janina
ensumo el mimetisme, ensumo monterey
ensumo els abrics fastigosos que es portaven als cinquantes, toco el piano
el bàsquet l’ensumo a brooklyn, l’esperma d’un cheerokee
ensumo la llenya preparada per a la locomotora en la via kočani čardaklija, m’espero
enfredorit
ensumo el rol d’un massatgista, del vidre, dels físics, de la brossa
ensumo mentre l’estómac se’m remou a la riba del mar
tot ho he ensumat, les mans, ensumo la calç viva, com un capoll tancat dins el sànscrit,
ensumo els sufís
ensumo el terror de les cultures regionals, ensumo els àngels
la pell blanca de les amigues de la família, ensumo el verb
ensumo la vanitas, m’he carregat la llengua a un carretó, el fum i mancini
allà una iaia vella s’enfila costa amunt
ensumo la concordance des temps, trafico amb l’afganistan
la competició entre cassirer i fàtima, ensumo la puta a les espatlles d’un soldat
gute nacht liebe baberle també ho ensumo, el cadàver de la pika
ensumo els qui han canviat de roba, els fòssils, ensumo l’alba
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penguin selection, les formigues marquen el camí amb l’olor
ensumo les catedrals, el proletariat sense esperit
la senyora femme mann-borghese, ensumo els aduladors
ensumo la picardia i el crim
ensumo la transgressió, ensumo, dormo
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Del recull Amèrica, 1972
3. HISTORY

Tomaž Šalamun és un monstre.
Tomaž Šalamun és la bala que travessa l’aire.
Ningú no li coneix l’òrbita.
Estirat en la foscor, flota dins la foscor.
La gent el mira, jo també el miro estranyat
i tots esperem que potser sigui un estel amb cua.
Potser representa el càstig diví
o la fita que marca el final del planeta.
Potser representa el centre de l’univers
capaç d’alimentar la terra amb energia
quan s’esgotin el petroli, l’acer i el menjar.
Potser és un simple joc de cèl·lules, un tumor
i caldria arrencar-li el cap com a una aranya.
Però Tomaž Šalamun sempre seria
rescatat, segurament el seu cap,
més aviat el cap que el cos.
I del cap creixerien cames noves.
Llavors convindria premsar-lo
entre dos vidres, fotografiar-lo i posar-lo
dins de formol perquè els nens el poguessin
observar com si fos un fetus, una sirena o
una salamandra. Els porters farien trampa
amb les entrades i les revendrien dos cops.
A la gent, això els agrada i en treuen profit.
L’any que ve probablement vagi a Hawaii
o es quedi a Ljubljana. A Hawaii farà
calor. La gent va descalça a la universitat.
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Les ones arriben a l’altura de cent peus.
Tot tremola, allà el terra tremola sempre.
Els que fan diners van de bòlit per la ciutat.
El lloc és fantàstic per l’amor
perquè l’aire fa olor de sal i la brisa és suau.
Però a Ljubljana, la gent diu: Mireu-los!
Aquest és Tomaž Šalamun, va a la botiga,
amb la seva dona Maruša, compra llet
per beure-la.
And that’s history. 70

70 La traducció d’aquest poema ha estat inclosa al meu article «El món d’un home feliç i el món d’un home
infeliç» L’Aiguadolç 42 (2014), 31-32.
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Del recull Vacances, 1976
4. LA NOSTRA FE

Europa Central!
Quin lloc tan sentimental, horrible, una catàstrofe total!
Amb pobles
entaforats en vagons de bestiar, conduïts d’excursió
a un camp de concentració, sota el gas, i altres fets de mal gust,
que s’expliquen somicant mentre s’apedacen els mitjons!
Amb pobles
que es deixen tallar braços i orelles en lluites sagnants
per la llibertat i llavors ràpidament s’inventen un capítol nou.
Ajupits, adormits, ulls clucs,
en búnquers sufocants, fets amb la pròpia mà, tot esperant
que es realitzi la fantasia global!
Amb pobles
embolicats en verd pàl·lid que tentinegen d’un canelobre a l’altre
per evitar que el pentinat se’ls embruti amb els excrements
d’un etern colom blanc amb bigoti!
Que sota els matalassos amaguen els passaports,
Bum! Bum!
Hrz! Hrz!
Policia, ràtzia, bon dia, senyor, mai més no anirem a la costa
a comprar sucre a bon preu que feia de tan bon estalviar,
per no dir altres coses espirituals que fa la gent d’aquí!
I si no, els tallarem la llum!
Amb les tribus i les subtribus esperant angoixats que arribi
final de mes per poder anar al súper!
O en mans dels metges!
Que els cusen amb màquines semblants a les
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de llurs besàvies per cosir els coixinets
i els tapets amb adagis: qui matina, fa farina,
qui mal fa, mal trobarà!
Amb pobles
que han mig enverinat els ocellets i el blat i els gossets i
els gatets perquè en lloc de nodrir-los amb sol i aire, els
alimenten amb trauma o algun altre plat nacional típic,
mentre la natura els ofega des de tot arreu amb
xarops i serials d’una bogeria sistemàtica!
Amb pobles
capaços d’inventar-se al costat de cada rierol una llengua nova
i també una carena de muntanyes perquè els enemics morin
de fred i no puguin telegrafiar a fora cap mena
d’alegria ni explicar quines coses interessants han vist ni quins
pobles tan majestuosos han descobert!
Amb pobles
que deixen que un cuc en pessigui un altre d’acord amb
algun procediment innovador i llavors la flora s’organitza
en un seguici amb tota regla perquè simplement
no tenen ni gust ni seny!
Amb pobles
que tenen tots els éssers joves miserablement peluts
perquè han expirat tota l’energia després d’haver
piulat mitja hora amb un instrument patentat, és d’esperar,
doncs, que la raça que xucla religiosament l’aiguardent a la panxa
de l’avorriment universal, perduri fins allà l’any 7000!
I que l’any 7000 treguin mocadors blancs, desfent-se en llàgrimes,
tot recordant els terribles dies que encara han de venir!
I finalment,
un poble
que ens ha parit a nosaltres, els aquí presents,
que som el miracle més miraculós de totes les històries i tots els temps
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i sobre el qual els historiadors ja han constatat que ha
enderrocat la possibilitat de ressuscitar cap Llàtzer, el resultat per
aquests pobles mal nodrits i arnosos en abrics rebregats és tanmateix
fantàstic,
i aquest és l’únic fet considerable i gloriós
gràcies al qual Europa Central s’enlaira de cop 1700 pisos amunt,
amb ascensor!
A l’aire!
Que tot això trobi un equilibri agradable i cordial
i que Europa Central esdevingui habitable,
una Nova Jerusalem!
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Del recull Mètode de l’àngel, 1978
5. EPÍLEG

Ho vaig dir als meus amics l’any 1967
a Praga. No honoreu Kafka, us esclafarà
la casa. Creieu que els sospirs d’un tal K i d’en
Gregor Samsa us poden assegurar pa i amor?
Deixem tranquils els insectes i els àngels.
Ells en tenen prou amb el cel, fa
temps que s’han ofegat rere les màscares
immortals. No sé com explicar-vos-ho
de la manera més clara possible què és
l’únic que importa: es tracta de nosaltres, nosaltres
som la vida. Capbussem-nos, doncs, en
aquest mar si ja toca, però siguem
conscients: no som ni crancs ni peixos.
Una sirena ens pot aixafar només si
les costes són mortes, per això fem guàrdia. Que sigui
la Š, que sigui la A, que sigui la L, i arribarà
el dia que puguem beure’ns també el seu
AMUN sense perill.
Però mentrestant tanquem-lo dins aquesta
caixa forta. El temps per a vosaltres
vindrà només si conservem
la humanitat que compartim.
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Del recull A l’encalç de la presa, 1979
6. MANCATS DE DESTRESA
la dona plora com desesperada perquè sóc un poeta. No
m’estranya. La poesia és una màquina sagrada, la criada
d’una divinitat desconeguda i mata de manera
industrial. Quantes vegades jo mateix
no m’hauria mort si no hagués conservat
la calma, l’esperit calculador i
l’arrogància per esborrar-me
amb el meu propi instrumentari
les ales. Vola, vola, l’objecte
lluminós, that’s not me, jo llegeixo
el diari i faig un cafè amb uns operaris de
granota blava. Ells també es podrien
matar mentre s’enfilen a les torres i munten
cables elèctrics. I a vegades passa. El poetes es
maten sovint. I fan un gargot damunt
un full de paper, m’ha matat la Paraula, my
vocabulary did this to me. Però ningú
no em convencerà que això no és ser
maldestre. En totes les professions hi
ha gent maldestra. Qualsevol vianant
es pot matar si no sap què és
un pas de zebra.
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Del recull Màscares, 1980
7. POPULAR

Tot poeta veritable és un monstre.
Destrossa la veu i la gent.
El desenvolupament de la tècnica del cant malmet
la terra perquè els cucs no ens mengin.
Un borratxo ven el seu abric.
Un lladre vendria la seva mare.
Només el poeta ven l’ànima per
separar-la del cos que estima tant.
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Del recull Analogia de la llum, 1982
8. ELS POBLES QUE DEIXEN DE NARRAR

Els pobles que deixen de narrar el Relat,
moren. Olorosos d’ungüents, representen
l’accés directe al cor del món.
Ja no tenen ganes de girar en
cercles, ni de córrer per
la neu —descalços.
Els pobles que deixen de narrar el Relat,
ja no tremolen sota el pes de les forces
incomprensibles, les estrelles que els guiaven
ja no els guien. Ells mateixos són
estrelles,
aquests pobles que viuen en gràcia i abundància.
En despertar-se, a la banda
esquerra hi jeu un àrab,
jove i bell. Li fan l’amor al matí i
al vespre mentre ell balla i
parla. El tapen amb el seu tendal
totpoderós, aquests pobles que han deixat
de narrar el seu Relat.
Els pobles que deixen de narrar
el Relat simplement queden esborrats
pel plaer, la seva vida elegant sense gens de pes
només interessa a un grupet
de genets, companys, homes, que van enviar-li
el Hasan.
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Del recull La mesura del temps, 1987
9. LA MEVA TRIBU

La meva tribu

penetra

ja no sent

un aire semblant

la llibertat.

a l’ozó

No la reconeix,

de la infantesa,

no la veu,

llavors s’eixuga el front

quan la toca.

suat,

La meva tribu

s’allibera

pensa

d’aquest malson,

que el lent

d’aquestes cadenes

declivi

i es gira,

dels seus cossos

lliure, i

i ànimes

s’adorm.

és natural.
Només de tant en tant,
per un instant, hi

– 240 –

Del recull Ambre, 1995
10. VERNÍS

El destí em fa rodolar. Com un ou, a vegades. A vegades,
m’empeny pendent avall amb les urpes. Crido. Em resisteixo.
Tots els meus sucs, els poso en joc. No ho he de fer.
El destí em pot apagar com una espelma, ho sé. Si
el destí no ens infla l’ànima, ens congelem a l’instant.
He passat dies d’una angoixa terrible pensant que el sol
ja no sortiria. Que era el darrer dia per mi.
Vaig sentir com la llum se m’esmunyia de les mans i si
no hagués tingut a la butxaca prou quartos i la veu de la
Metka no fos prou suau i amable i concreta
i real, l’ànima se m’hauria escapat, talment com
un dia ho farà. Cal ser amable amb la mort. Tot plegat
és una bola humida. És el cau d’on venim. Som
vius per un instant. Mentre s’asseca el vernís. 71

71 La traducció d’aquest poema va ser publicada a la plaquette del XXVI Festival internacional de Poesia de
Barcelona (13 de maig de 2010), 79.
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Simona Škrabec

(Ljubljana, 1968) és doctora en literatura comparada per la Universitat
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DIÀLEGS

© Jean Marie del Moral

ADAM ZAGAJEWSKI:
«SI ELS POETES FÓSSIM IMMORTALS, ARRIBARÍEM A
ESCRIURE EL POEMA QUE VOLEM ESCRIURE»

Miquel Àngel Llauger

Parlam a Son Jaumell, l’hotel rural de Capdepera on Adam Zagajewski fa la seva estada
com a primer escriptor resident del programa Habitació 2016. La proposta és fer una
conversa a partir d’un grapat dels seus poemes: alguns dels que ha llegit a Barcelona i
Palma, algun dels més coneguts i algun dels que més agraden a l’entrevistador.
M.A.–Voldria començar amb un poema vostre que m’agrada especialmet, i que és el titulat «El que va
succeir». S’hi sent ha una veu que sembla sentir el pes del dolor de la història i que alhora manifesta el desig
d’anar endavant. Percep, de fet, que el món li diu que ha d’anar endavant. Al final, sentim com la veu del
botxí, entre sarcàstica i amenaçadora, també diu que cal anar endavant, advertint que ell encara hi serà.
És un dels exemples de com sovint a la vostra poesia s’hi deixa sentir aquest pes de la història.
A.Z.– Per a un poeta polonès és difícil no sentir el pes de la història. Potser si hagués
nascut a Mallorca tindria una relació més relaxada amb la història.
M.A.– Bé, a Mallorca...
A.Z.– És veritat, aquí també heu tingut la Guerra Civil. Hi ha sang per tot arreu. És
molt difícil, i tampoc no és interessant, aïllar-se de l’equipatge històric. Al començament,
quan era molt molt jove, escrivia poemes que eren totalment ahistòrics. Crec que els
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escrivia, perquè fa tant de temps que ja no ho recordo, i no els vaig publicar mai. Després,
quan vaig ser més conscient, vaig començar incloure aquests elements. En una primera fase,
eren poemes polítics d’una manera més immediata, poemes crítics amb el govern
comunista. Eren tan crítics com permetia la censura. Però aquest període ara està acabat,
perquè aquell govern ja no existeix. Però no he deixat mai d’escriure coses que tenen a
veure amb la història. Jo visc a Cracòvia, que està a una hora en cotxe d’Auschwitz: és
impossible no sentir-s’hi interpel·lat, no reflectir la proximitat del lloc més terrorífic de la
Terra, d’aquesta fàbrica de la mort. Llavors el que pot fer el poeta no és exactament ser
didàctic i recordar-nos aquestes coses, sinó que hi ha de viure, ha de tractar de dialogar amb
la història, s’hi ha de fer un lloc com el fuster que es construeix una cabanya amb unes
fustes. I una altra cosa que pot fer és fer la història una mica més lleugera, ajudar que es
pugui sobreviure.
M.A.– Hi ha un altre poema que heu llegit als recitals, que es diu «Refugiats», que crec que vau
escriure durant la guerra de l’ex-Iugoslàvia, però que resulta tristament actual. Quan el vaig llegir vaig
pensar que és necessari trobar un to, tal com fa aquest poema, per parlar d’assumpres socials i polítics, per
sortir del descrèdit actual de la poesia que tracta d’assumptes col·lectius, d’aquesta idea segons la qual no es
pot fer poesia de continguts col·lectius sense caure en la consigna fàcil.
A.Z.– Sí, és una qüestió de trobar el to, com dius. Però també és qüestió d’escriure tota
casta de poemes, com per dir al lector: mira, no sóc una persona que es limita a aquestes
qüestions, tinc altres experiències, sóc un ésser humà, amb els seus moments per a la
mística, per a la música, i també amb moments per a les preocupacions polítiques i socials.
És important no estar esclavitzats per la política: mantenir la nostra llibertat i al mateix
temps, per lliure elecció, parlar també d’aquestes coses.
M.A.– M’ha cridat l’atenció que parleu de «moments místics». Un dels vostres llibres, un dels primers,
té un títol que jo trob magnífic: Mística per a principiants. Crec que diu molt d’una altra de les
constants de la vostra poesia, que és la de defugir la solemnitat, posar a tot un lleu toc irònic.
A.Z.– Aquest títol està pres d’un llibret alemany que es titula exactament així, i que vol
ser un manual seriós d’introducció a la mística. Els alemanys, tan metòdics en tot, fins i tot
sistematitzen la via mística. És veritat que podem parlar de la meva voluntat d’evitar la
solemnitat, però també de la mística com un anhel impossible.
M.A.– A la vostra poesia, l’encantament amb el món és molt freqüent, però sovint indestriable de la
fosca, o del misteri.
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A.Z.– I sobretot del silenci. L’experiència mística absoluta només es fa possible en el
silenci, i potser també per això parlo de mística per a principiants: per als que no arribarem
a aquest silenci.
M.A.– Un altre poema vostre que heu llegit aquests dies, «Ella escrivia en la fosca», parla d’una altra
situació dramàtica: la de la poeta alemanya jueva Nelly Sachs que, en el seu exili suec, escrivia en la fosca
perquè vivia amb la seva mare en un apartament molt petit i no la volia despertar. Al final, però, apareix
una merla que canta, com si fos una nota d’esperança. A la vostra poesia sovint hi ha aquesta cerca de
l’esperança, com si fos necessària per a la poesia.
A.Z.– Jo tracto d’evitar afirmacions com aquesta. La merla també pot ser un símbol de
caràcter més negatiu. En un dels últims poemes de Bertolt Brecht, o potser l’últim («Quan, a
la blanca cambra de l’hospital de la Charité...»), ell és en aquest hospital i escolta una merla, que
en el poema és com un anunci de la mort. És un bell poema, perquè Brecht sembla sentirse lliure de la passió política, ell que era tan didàctic! Però en aquest poema la merla canta
un adéu a la vida. De manera que és un símbol que es pot interpretar de maneres diverses.
De fet, el que m’interessava al meu poema era sobretot aquest fet estrany d’escriure a les
fosques per respecte a la mare, per deixar-la dormir: és una barreja fascinant entre la foscor
de la història i l’amor familiar. Aquest amor familiar no fa que la història sigui menys
terrible, però la fa més comprensible.
M.A.– Això també em fa pensar en «Intentar lloar el món mutilat», que és potser el vostre poema més
famós.
A.Z.– Bé, ho és als Estats Units, perquè és va publicar a The New Yorker molt poc
després de l’11-S. Els atemptats van ser un dimarts, i la revista surt els diumenges, aleshores
van publicar tot un número dedicat als atemptats, que contenia un sol poema, que era
aquest. De manera que estava condemnat a ser famós. La gent el va associar a l’11-S, però
era un poema que jo havia escrit un any abans. Crec que va agradar perquè té el color de
l’esperança.
M.A.– En aquest poema, veniu a dir que, fins i tot en un món destruït, el poeta ha d’intentar lloar el
món, ha d’intentar estar-hi agraït.
A.Z.– Sí, ho he dit diverses vegades o sigui que no ho puc negar. Però no tenim prou
motius diguem-ne intel·lectuals per decidir si l’hem de lloar o si l’hem de condemnar. No
hi ha una cadena argumental que ens pugui convèncer d’una cosa o de l’altra. Hi ha molts
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d’escriptors, com Schoppenhauer i molts d’altres, que només han vist el costat negre del
món, i després n’hi ha d’altres que, en contra de les evidències, accepten lloar aquest món.
És alguna cosa que té a veure amb el temperament. Hi naixem, amb això. He de dir que a
mi em va costar molt de temps decidir a quin costat era. Eliot, en un dels seus assajos, diu
que als vint-i-cinc anys un poeta ha d’haver fet les eleccions bàsiques: si ets clàssic o
romàntic, aquestes coses. Jo crec que vaig necessitar almenys trenta-cinc anys per saber
quina era la meva posició davant el món.
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M.A.– Un altre dels poemes que heu llegit és «Elegia», que és una elegia als vells temps del
comunisme. M’hi crida l’atenció que evoca una època grisa, en algun moment negra, però també la recorda
amb un punt de melangia i d’afecte, o amb una sordina irònica. Això és a causa del vostre temperament, o
voleu donar a entendre que el comunisme polonès era una versió light del totalitarisme?
A.Z.– Quan parlo amb gent jove, que no ha viscut el comunisme, pensen que era una
època en blanc i negre, sense pel·lícules en color, un temps gris, depriment. Jo crec que
aquesta és una visió totalment falsa. I no estic fent un judici polític. Odio el comunisme,
com a sistema totalitari, però una vegada que hi poses vides humanes és diferent. En certa
manera vam ser afortunats. Així com hi ha la Coca-cola de dieta nosaltres teníem un
comunisme de dieta.
M.A.– Un comunisme tou.
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A.Z.– Sí, a partir del 56. Fins al 55 o el 56 va ser terrible, amb moltes condemnes a
mort.
M.A.– Fins després de la mort de Stalin.
A.Z.– Stalin va morir el 53, però va haver de passar un temps perquè la gran maquinària
parés. Després vam tenir una situació de molta més llibertat. No era, per exemple, com a
l’Alemanya Oriental, on sempre havies de mentir. Els escriptors, els pintors i els
compositors érem lliures. I vam fer bon ús d’aquesta llibertat, perquè la vam fer servir per
ser crítics amb el règim. I crec que en la llarga història de Polonia, va ser un dels millors
moments. Abans, Polònia havia estat molt poques vegades part de la cultura mundial. Va
ser a partir dels 50 i els 60, amb directors de cinema com Wajda i poetes com Miłosz i
Herbert, que vam ser part de la cultura mundial. I Miłosz era l’únic que vivia a fora, tots els
altres vivien dins del país. Sentíem que en certa manera la nostra lluita era victoriosa. A
més, érem joves. Quan vius en un sistema totalitari, no te’n recordes cada dia, que és un
sistema totalitari: vas a nedar, et trobes amb una noia guapa, t’enamores. I aquest paquet
increïble no pot ser reduït. Res a veure amb el que han descobert els historiadors que han
trobat diaris personals dels anys més foscos de la Unió Soviètica, quan no hi havia vida
privada, quan la pura por ho envaïa tot. Nosaltres no vam conèixer mai aquesta por
paralitzant. No estic fent una defensa del sistema. Era un mal sistema, però teníem els
nostres segons i tercers sistemes de defensa.
M.A.– I tanmateix, vós vau abandonar el país.
A.Z.– Sí, però per una dona. Els anys 70, jo era un dissident, i formava part del
moviment crític del qual després va sortir el sindicat Solidarność. Preparàvem el terreny a
l’aparició de Solidarność, que no va néixer del no-res. Això em va costar perdre la feina i no
poder publicar, però en realitat vaig deixar el país per la meva dona, per la que encara és la
meva dona. Jo m’hi hauria quedat. Ningú no ha escrit un llibre sobre la dolçor de ser un
dissident a Polònia. A la Unió Soviètica, o a Romania, un dissident es trobava amb
l’hostilitat dels seus veïns, però a Polònia no. No teníem la sensació de ser rebutjats, sinó al
contrari. La gent ens donava menjar i diners. A més, en el món dissident, coneixes la versió
més dolça de l’amistat. Lluitar junts contra el comunisme ens feia vertaders amics, coneixies
el gust increïble de l’amistat. D’alguns després sabies que eren traïdors, però pocs. D’alguna
manera, mai no he conegut l’amistat d’una forma més pura.
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M.A.– En aquell temps, i tornant a la poesia, vau escriure un poema que és com a emblemàtic per a
la vostra generació, que parla de la necessitat de servir a la veritat. El poema, per cert, es titula «Prawda»,
que és una paraula que, a les oïdes occidentals, no ens recorda massa la idea de «veritat».
A.Z.– No, és clar, pel diari rus, i, efectivament, si avui ens sona a «mentida» és perquè hi
ha una corrupció del llenguatge a causa del totalitarisme. Però prawda és l’única paraula
polonesa que tenim per dir «veritat» i naturalment no podíem renunciar a les nostres
paraules. A més, el Pravda no era un diari que la gent de Polònia llegís.
M.A.– Tornem a aquella exigència de veritat de la vostra generació, tal com s’expressa al vostre
poema. Hi havia una voluntat de trencament?
A.Z.– Sí, era una idea nova del que volíem fer amb la poesia. Naturalment, teníem un
gran mestre que era Miłosz. Amb Miłosz va començar el gran canvi de la poesia polonesa.
Una de les coses que ell va impulsar és el canvi de tradició de referència. Abans dels anys
50, la poesia polonesa mirava sobretot cap a França. Els autors sabien francès, i llegien
Mallarmé, Valéry, Baudelaire. Miłosz va ser un gran lector de poesia anglosaxona i va fer
que aquesta poesia fos la gran influència per als poetes polonesos. Va ser un gran lector
d’Eliot i Auden, i va seguir el seu camí. En alguns aspectes, per a mi, va anar més enllà
d’Eliot i Auden.
M.A.– Heu esmentat Miłosz i Herbert. Si hi afegim Szymborzska i Zagajewski, tenim que Polònia
ha donat a la poesia de la segona meitat del segle XX un grup de poetes que probablement no ha donat cap
altre país. És com una mena de miracle. No sé si en teniu cap explicació.
A.Z.– No, no en tinc. Ho puc contestar ràpid perquè m’ho han demanat altres vegades.
Hi ha qui diu que era una manera de sobreviure al comunisme, però això no explica que
hagin sorgit poetes com Miłosz, Herbert i Szymborska a Polònia però no en un altre país
comunista. Hi ha una mena d’Edat d’Or, de la mateixa manera que hi ha una Edat d’Or
dels pintors holandesos, o dels italians del Renaixement, i en cap cas no hi ha explicacions
clares. I naturalment, són moments que després s’esvaeixen, una altra vegada sense
explicacions fàcils.
M.A.– Acabaré amb un altre dels poemes que heu llegit aquests dies, el que es titula «Escriure
poesia», que sembla resumir les vostres idees sobre el gènere: una llum fugaç contra una muntanya d’ombra,
una conversa la darrera paraula de la qual no s’ha dit, com si allò que defineix la poesia fos sobretot una
idea de mancança, d’insatisfacció.
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A.Z.– Els poetes sempre pensem que el proper poema que escrivim serà el millor que
hem fet. Molt sovint acabem un poema amb la sensació d’haver fet escrit la nostra millor
obra, però l’endemà el tornem a llegir i veiem que no, que encara no. Després pensem:
demà, o passat demà, escriuré el meu gran poema. Potser si els poetes no ens moríssim mai,
arribaríem a escriure aquell poema que tots volem escriure.
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