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J. A. Goytisolo presenta una antologia de 21 poetes del segle XX en edició bilingüe catala-castella
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José Agustín Goytisolo s'ha
queixat sovint .del desconeixe-
ment i de I'escassa influencia de
la poesia catalana en l'ámbit lite-
rari castella, Ara exerceix nova-
ment de pont i, gairebé trenta
anys després rle publicar l'antolo-
gia Poetas Catalanes Conlempo-
ráncos, torna a la cárrega amb
Veintiún poetas catolanes para el
siglo XXI (Editorial Lumen), una
revisió i arnpliació de I'edició de
1968 (Seix Banal).

Goytisolo ofereix, en una edició
bilingüe -com és normaen les
traduccions de la coLleció Poesia
de Lumen- una quinzcna de poe-
mes de cadascun dels 21 poetes
catalans del segle XX que conside-
ra essencials: Josep Camer, Car-
Ies Riba, J.V. Foix, Joan Salvat
Papasseit, Maria Manent, Pere
Quart, Bartomeu Rosselló Pórcel,
Salvador Espriu, Joan Vinyoli,
Gabriel Ferrater, Vicent Andrés
Estellés, Blai Bonet, Márius Sam-
pere, Joan Margarit, Marta Pes-
sarrodona, Narcís Comadira,
Francesc Parcerisas, Pere Girnfe-
rrer, Pere Revira, Maria Merce
Marcal i Alex Susanna.

L'antologia desitjada

Es podria acusar Goytisolo
d'havér fct una selecció arbitraria
d'autors i de poemes -sernpre es
pot trobar arbitrarietat inevitable.
en una antologia-, pero es cura en
salut i anuncia que aquesta edició
és el primer pas d'un treball més
ampli, "El meu gust hauria estat
poder ampliar el nombre d'escrip-
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Foix, Riba i Carner, tres deIs poetes antologats per Goytisolo, a baix, a la dreta.

tors traduits, pero aquesta seria
una tasca que excediria les meves
forces i que allargaria el meu tre-
ball --d.iu Goytisolo en el prefaci
de l'antologia-, Crec més adequat
oferir quinze poemes de vint-i-un
poetes que reduir el nombre de
poemes o fer-ne quatre o cinc de
molts més autors als quals es-
mento i em refereixo ... Pero des-

prés afegeix: «També compta el
criteri editorial, que, de moment,
no s'arrisca a publicar una antolo-
gia en tres volums. 1 escric «de
.moment, perqué, si tinc salut i
temps, crec que podré convencer
l'editor»,

L'antologia, dividida en quatre
parts, i que inclou un comentari
previ a cadascuna d'aquestes
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parts a més d'unes notes biografi-
ques i bibliográfiques de cada
autor, ja esmenta algu:ns dels poe- .
tes no traduíts i que es podrien
trobar a faltar: Sagarra, Mart¡ i
PoI, Joan Brossa, Maria Angels
Anglada, Feliu Formosa, Miquel
Desclot o Enrie Casassas, entre
d'altres. Per aixó parla de
«ampliar el nombre de poetes (...)
encara que aixó signifiqui tripli-
car el nombre de volums d'una
eventual i futura antologia »,

Les traduccions

. La traducció de la poesia sern-
pre és una irreverencia i una per-
dua, malgrat que sigui necessá-
tia, especialment pe!' a les llen-
gües de menor abast, per pene-
trar en altres ambits idiomatics,
encara que siguin tan próxims
com el castellá. L'edició bilingüe,
dones, és sempre un encert que
permet un equilibri entre' el trae-
tament formal deIs textos per
donar una idea de la forma origi-
nal i la literalitat que convertiría
la poesia en prosa. Tot i no buscar
.inútilrnent una rima que forcés
un versval .costat del castellá hi
ha el text original-, Goytisolo no
renuncia al ritme i fa una traduc-
ció acurada. «Cree que he aconse-
guit que Foix sonés a Foix-, ha
declarat.

De la primera antologia se'n
van vendre més de 15.000 exem-
plars -un exit absolut en l'ámbit
poetic- que Goytisolo pot repetir.
En elllibre afirma que «des de fa
diverses decades els intel.lectuals
i aficionats que parlen, Ilegeixen o
escriuen en castellá, s'interessen
forca per la cultura catalana i pel
seu idioma». Tot i aixó, aquest
interés que detecta Goytisolo no
significa influencia: quan el !libre
es va presentar a Madrid va
explicar que no havia trobat nin-
gú que fos prou coneixedor de la
poesia catalana perqué fes de
padrí de la cerimónia,


