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Poesía catal,ana en lIengua:,'p"ortuguesa
A rel de la publicació de ia traduccíó n'ostra'.itÚ~tura~, les ilerig\.!eS ruaron-
castellana del 'fira.nt lo 3lmlc, fetz 'pcr tarics::le! món xorcoórtaria i .que 'per'
l\:~cr~ji~cH' C;¡t;d~l J. 'f. 't/jd.~.l i JU-'~I:~i IC3 (aUS~5 que tots concixcm 110 pot
cid llibrc Poetas catalanes' cunt"mlJ()1'1Í- arribar a produir-sc, ..
'lt~O~', selecció i traducció a '(r..~~~~rde JG3é' T~Li~n~atciÁ) ia voluntat ferria dalguns
Agustín (iOY.~1~'''O,i0,hcm pogur c,L,n:it~ttar c¡lLala.'.1s í?,~Gl!"(¡p(lt,t;pel r;:!li1¡ conscienrs
l'iinpactc que ha produít en la crítica dels buits que cal ornplir per tal que la
argentina el descobriment d'una litera- nostra cultura arribí a J;¡ uníversalitza-
tura vital que un fat atziac i l'atac con s- ció, assoleix de sembrar llavors que len-
'ant, conscienciós i persevernnt deis ene- tarnent germinen i fruiten. Un d'aquests
mics del nostre poble han condernnat a catalana és josep Monfort, l'editor bar-
I'exili de la cultura universal. Si d'una celonés, radicat a Brasil, qui ja havía
banda aquell fet ens enorgu!leix, per publicar el poema Mdrstas &' Adila. d'A- '
tal corn ens perrnet de comprovar la gustí Bartra, traduít al portugués, i una

I válua de l'aport catalá al rnón de les selecció de pocmes de Felix Cucurull,
Ilctres, cl'una altra cns fa sentir aco- cdició bilingüe catalano-portuguesa, arnb-
rats en imaginar l'esclat de Ilum, per dós a cura de Stella Lconardos, i que
pal,litl que fos, que l'accés global de la 'ara ha donar ,11 vast ~m,bit de la llengua
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Tarnbé a o t @etessa
Stella Leonardos qui n 'ha fet la selec-
ció i traducció dels poernes 'que. la in-
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Així corn ]. A. Goytisolo ha -adoptat
un criteri de valoració qualítativa en
traslladar els versos' catalana él. la llen-
gua castellana, bo i limital~t el nombr
de poetcs escollits, Stclla Leonnrdos, en
canvi,ha donat un abase més ampli a
la scva antologia -bé que aixó no vol
pas dir que no hagi ernprat un rigor
estricte en la valoració deis autors i de
les obres' triats~ atenent, alhora, aquells
trets que atorguen un carácter diferen-
cial rnés acusat a 'les poesies . escollides.
Stella Leonardos és conscient de la, cár-
rega combativa que cls poetes catalans
posen en l'acte creacional per tal de
salvar els mots en la lluita que menen
en defensa de la llengua permanentrnent
arnenacada L'antología aplega rnés duna
cinquantena de poetes de tetes les ter-
res de parla catalana, des de Maragall
fins a Colorna Lleal (rnés un poema de
Verdaguer, com a hornenatge), de cada
un dels quals n 'inclcu un o dos poe-
mes, amb excepcíó de Salvador Espriu,
de qui n 'ha reproduít sis, la qual cosa
dernostra l'interes que li ha -desvetllat
aquest poeta "urn dos escritores rnais
precoces e talen tusas de literatura ca-
calá de n6ssos dias ", com l'ha qualificat
ella mateixa en la nota biográfica iose-
rída a la. fi del llibre entre les Que hu
dedicar a cada un dels. poetes selcccio-
nats, (No ens estranyaria pas que en
Un futur, llunya o próxim, ens dones
la versió portuguesa' duna tria de 1'0-
bra poética d'aquest escriptor).
La traductora ha salvat la dífícultat que
Ji oferia ladiversitat d'estils en respectar
la' imatge poética. en engrillonar el ;110t

exacte, en ~.fe,rm;¡rl'esperit de cada pcc-
L~, tot travat merccs ~, la seva semi-
bilit~,t~:8i seu domini de la llenguaque
;lcrec1iten les valors de la seva propia,
vasta, producció lírica. :Per aixo les tra-
duccions no resulten 'mai, encarcaradcs,
tot i no haver-ne fet una "re-creacíó"
própiament dita per tal ,.¿.~ ¿(~lv.ar-'n.:.:.]:-:,
mctrica o 1;1 rima, cal' el mestratgc que
posseeíx d'aquesta dis:::ipl ina l.it~r~ri~. li
perrnet d'estr-rctu-ar en la scva Uen~,;,~
el "nou poem;l bo i servant-ne tota la
saba lírica que ha nodrit l'original, amb
una flexíbílitat notable., '

L'antología és precedida d'una extensa
introducció del professor Domingos Car-
valho da Silva, el qual ha esbossat una
sintética historia de la poesia catalana;

. avalada per una documentació actualit-
zada, que, alhora, tradueix les vicissi-
tuds per les quals ha hagut ,de passar
la nostra literatura i el nostre poble al
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llarg dels segles. 1-';
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"R.essorgim~::nt'¡ N° 642 - gener 1970

Aquest llibre que tenim a les rnans,
des de la tapa (íllustrada amb una sírn-
bólíca, romántica, representació de Ca'
talunya, del genial Francesc Domingo,
qui ha íl-lustrat també uns quants poe'
mes) fins a I'últim full, és una afirma,
ció de l'existencia d'un 'poble, d'una na,
ció, que pretén de viure en llibértat al
costat de totes les nacions del món ; que
lluíta per tal d'assolír la dignítat que
mereíxen totes les criatures de la terra
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en una socíetat rnés justarnent estructu-
rada; que vol ' ·fer sentir la veu dels
seus poetes a. cor arnb la dels poetes
d'aquest planeta nostre, agcrrnanats per
la vibra ció del genio 1 aíxó ho hem d'a'l
grair a josep Monfort "cataláo de boa
cepa e amigo do Brasil" com afirma'
SteIla Leonardos -aquesta dilecta "ami,
ga de Catalunya", voldriern dir-li no'
saltres-- en la dedicatoria de I'antologia.

Jord¡ Arbonés

q

'-


