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"dolor de tothom" a 1enta 1 . do; .
lar i li puja. go~j.a ID nt "(som un riu. j
que es de D:com:nr é rl .' l~na
ha la fidelitat " ntsadi' uS 1MÚUm, '
güa, a la seva cultura, a: . .!

__. . ~u!}a patria on ~uJ jo puguem .sentir-nos . ;
plenament,homes entre els altreShome~":~ ¡'
La traducció, fidelíssima, ha estat feta '1'
arnb amor i respecte. La traductora de- .
rnostra posseir una fina sensibilitit i :un. \
coneixernent pregon de la riostra llen-",
gua, tal com ha vía posar en relleu 'en '
la traducció de Mdrsias i Adilo. d'Agus-
tí' Bartra, la qual li valgué els elogis
rnés apassionats de part de la crítica bra-
si lera i portuguesa, i unes observacions

'.admiratives de P~u Casals,
Una nota de reditor presenta Félix Cu-
curull al públic de [lengua 'portuguesa,

porluques tot assenyalant que la seva patria está
subjugada d'encá del 1714. i ressenyant
breument la lluita .que. han sostingut
sempre els intel·lectuals i els artistes ca- I

talans per al restábliment de 1'antiga 11i· \
bertat, A.ixí mateix,. el llibre inclou una \
llista de les obres publicades per Félix \
Cucurull fins a la data, destacant les !
que han' estat tradu'ides al portugues.
Una nota al peu diu que robra de ClI'
curull, a més del portugués, ha estat
traduída al proven<;ri.l, francés, alernany,
búlgar i txec.
Creiern. que hauria calgut inserir·hi una
explicacíó de! que és i representa per als
catalana "Els segadora" (puix que l'c-
ditor hi fa .referencia. i un deis rcem'!~
esta. dedicat, precisamcnt, als segadors
amb al-lusió a l'hirnne nacional 'de. C;¡.·
talunya}, per tal que', ?.! lector brasiier
:.0 portugués pogués copear tot e! sentir
del que tant l'editor com l'autor han
volgut dir. Per error, a la nota biblio-
grafica, figura El silencio i la por sota
l'epígraf on hom ha inserit els llibres de
poesía, quan en rcalitat és una novel-la.
Aixó i un pare!l d'errors de correcció '
cmiStitueixcj; les úniques objeccions que
fariern al [libre, el qual, d'?,b~,banda, I

ha :;;stat ci.lrosament : pulcrarnent edítat.
En definitiva, <Hluest~ edició hilingúe
de poemes cscollits de Felix Cucl!rull ésun exernple digne d'ésser imitar per !a
rnunió de catalana que arreudel rnón
es dediquen a. l'edició de llíbres.
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Poemes de Felix (ucurull, en

J.O

Per darnunt o per da val! -o. qui sap Fautor i quatre dibuixos del dilccte ar-'
SI al m,lrge- de les relacione diploma- tista catalá Francesc Domingo. Stelln
tiques dels Estats actuals, obediente n : Leonardos ha traduít, tarnbé.ial: portu-
interesscs politics, económ ics, etc., exis- gues l'extens poema d'Agustí Bartra
tcix un altrc díáleg més fecund, més po- Mdrsícs i Adila, el qual fou, així mateix,
sit iu, a nivel! de l':lnima del pabie,::l editat per Montfort arnb dibuixos de
qual s'estableix mitjancant la comuni- Domingo.
cació franca, orfe dinteressos rnesquins.. Els poernes d.e Félix Cucurull escollirs
a través de la paraula deis poetes, dc's per la traductora perranyen a dos lli-
.cscriptors, deis dramaturgs, de l'expres- bres, un deIs quals reman inedit en ca-
sió plástica, del ',:ant o de la dansa, un tala, per tot el que nosaltres sabem :
diáleg, en definitiva, que traducix la Aro.. no as ho buc dir. L'altre és E! temps
voluntat popular de germanor entre els que se'ris escapa, el qua! havia estat cdí-
poblcs. És a aqucst nivell on es rrodueix tat per "La Font de les tortugues" de
el reconcixemént de l'esperit auti:ríti;:, Maliore<t (lY'i9). Malgrat que manta
de les arrcls vitals, que donen carácter vcgada, el poeta sernbla enfilar el carni
nacional a un poble; és a aquest nive.l, de! sornni, que es p!::rd a la recerca d'un
en respectar i valorar els trets diferen- ideal o d'una íl-lusió, sempre descobrim
cials de cada un dels poblcs que ínter- en el trasfons de la seva obra un como
venen en el díáleg, on les nccicns poden promís tácit arnb la realitat, una reali-
enfilar el carni que, a darrera instancia, tat que s'entronca índíssolublement arnb
podria menar-les a tina convivcnci;; Ira- la ele la problemtica del riostre pobk
terr.al i pacífica, en plcnallibertat. Aquesta consciencia, de part de Cucu-
A aquest nivell s'esta produint el rece- . ru11, respecte a la lIuita en que els ca'
ncixernent de r:lll;ma diferenciada c!d rabos cns rrobern embrancats, "ti" l'es-
Ilustre poblé, oc l:.,;rtd:algúns paises rerit combatiu del nostre poe.t," i, :ti<~,
que eS\';\I1 incorporant a Ilur. llengua al- la seva veu es torna cada cop mes sonora,
gunes de les .manifcst¡ú:Í;ms literáries més vibrant, més aguda. Semblaria qm:
dels Paises Catalana, É~ cert que el cada vegada se li fa més difícil ofegar
nombre de traduccions d'obres catalanes el crit que dúiern tots "dins ['espinada",
;t d'altres llerígiies no és, .encara, massn ccm diu ell, i aquest crit avui tant po·
nombrós, Darrerarnent, pero, sernbia que drá esclatar en forma de renec com 'en
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.!\Dt.eres tora per les riostres lo.annC3LI· el ;:.1 ciam ljue con h" e, lit ,--
cions Iiteraries s'está d.esvetllant com "con cop de [ale" del poema Els seg,;¡'
ha dcmostren les vcrsions de La pci: de duro. No cal dir que la combativitat es
b'Y(1~¡,de L'l fJ1ayil de! D1Clm;;'nt, pcr c.xern- f,.• palesa als noeraes de iha. nc 115 ha
pie, a d'altres llengües, o l'article apa- pu¿ dir, per bé que precísarnent és en
regut al The 'Times Litero.ry Supplement e11s en copsp.m un tint d'escepticisrne,
de Londres sobre Caries Riba, Salvador una .:ertaamarguesa en el too Diríeu
Espriu i Gabriel Ferrater, o l'aparició que, tot i haver-se adonat de la necessi-
d'una grama.tica catalana a Txecoslová- . tat imperiosa de la lluita, qualque de-
quia, o bé la selecció de poemes de Fe' cepció provocada per les actituds d'al-
lix Cucurull que Montfort Editor acaba guns dels seus connacionals l'obliga a
de publicar a S;lO Paulo (Brasil): A, mostrar-se'ns pessirnista. Pero quan dub-,
quests Poemas Escoihidos han estat se- ta entre encarar-se arnb la realitat o es,
leccionats j traduits pcr una bona conci- capar per la via cid somni, record a que
xcdora de les riostres lIetres, Ste\la Leo- "hi ha una bandera / que un dia em
nardos, i enriquits amb un retrat .ie vaig fer rneva "i .aleshores sent que el ;... (.


