
la historia a la qual Oller s'apropa 
amb l'actitud crítica i observadora del 
científic i amb la passió pel detall i la 
fidelitat del cronista. Actituds, aques- 
tes, propies de l'intellectual i l'artista 
burges del segle XIX, les quals carac- 
teritzen especialment l'escriptor realis- 
ta i naturalista. 

En el context d'una ordenació global 
de l'obra de Narcís Oller, i per con- 
tribuir a precisar l'abast i els límits 
del concepte de totalitat narrativa, 
crec que, entre altres tasques, caldria 

resseguir atentament la línia cíclica 
suara esbossada. Aquesta recerca s'hau- 
ria de basar en LIEspanyapobres i La 
febre d'or, corn a pilars fonamentals, 
sense oblidar un antecedent tan signi- 
ficatiu corn El transplantat, i fer-la ex- 
tensiva a d'altres textos que, sens dub- 
te, caldra considerar a l'hora d'apro- 
fundir en l'estudi del que, per ara, 
no són més que notes per a una hipo- 
tesi. 

A proposit de dues antologies russes de poesia catalana, per Elena Vidal 

La tvaducció literaria a Rússia (i a 
Z'URSS) 

Quan els escriptors de finals del se- 
gle XVIII i comencaments del xrx, en 
la seva obsessió per crear una literatu- 
ra russa, aprenen les tecniques i els es- 
tils occidentals, filtrant-los a través de 
la mentalitat i la historia del seu propi 
país, apareixen logicament imitadors i 
epígons (dins el corrent neoclassic, de 
la novella sentimental, del primer ra- 
manticisme ...). En tot aixb té el seu 
lloc la reelaboració d'obres alienes. Tra- 
duir és escriure, re-crear. Aixi, es dóna 
el fenomen de V.A. Zukovskij. Aquest 
poeta té una producció de 12 volums, 
la major part de la qual consisteix 
en traduccions. uEn la meva obra gai- 
rebé tot és o bé d'un altre o bé a 
proposit del que ha estat fet per un 
altre, i no obstant aixb tot és meun, 
escriu l'autor mateix.' L'ínteressant és 
que, malgrat el pes específic de la 
traducció dins la seva obra. aquesta 
va tenir una importancia cabdal dins 
la historia de la poesia russa, i no 
tan sols pel fet d'haver estat una de 
les vies principals d'introducció del ra- 
manticisme, sinó, i sobretot, per l'ela- 
boració del llenguatge poetic, que es 
va fer rnés flexible, rnés ric, més 
matisat i adaptat a l'expressió de la 
interioritat humana. ~ukovskij va ser, 
així, un dels poetes que rnés va- 
ren ajudar a preparar la gran cristal- 
lització de la llengua literaria russa 

1. Kratkaja literatumaja enciklo~edija. / Breu 
enciclopLdia l i t e rdh ,  t .  11 (Moscou 1964), p. 9%. 

concretada en la generació de Pdkin 
els anys 20 i 30 i, en primer lloc, en 
PuSkin mateix. 

Els problemes eterns de la traducció 
poktica es plantegen ja des d'ara, es- 
pecialment pel que fa a la poesia de 
l'antiguitat clhssica (és famosa, a l'b 
poca, la versió de la Ilíada feta per 
N.I. GnediC). En tot cas, la traducció 
és ja una activitat literaria corn a tal, 
i es veu corn la reencarnació d'un 
poeta a través de l'obra d'un altre. El 
concepte de plagi no és moneda d'e- 
poca, i PuSkin, Lermontov i molts d'al- 
tres autors anteriors a ells o contem- 
poranis (sense parlar, naturalment, del 
faulista I.A. Krilov) escriuen poesies 
que són, en realitat, traduccions, algu- 
nes de les quals s'han convertit en po- 
pularíssimes corn a exemplars de poe- 
sia propiament russa. 

Es possible que en l'abundancia de 
la traducció poktica hi jugués també, 
d'una manera no expresada, un de- 
sig pedagbgic, «illustrat», en el sen- 
tit del segle XVIII, d'acostar la litera- 
tura al poble (suggeriment dlE.M. 
Wolf). Aixb, perb, rnés que no pas 
una dada, és una suposició, vista la 
importancia de la preocupació ktica i 
didactica, l'alt grau de consciencia de 
la responsabilitat de l'escriptor davant 
la societat, així corn de l'activitat «iE 
lustrada» i crítica des de la segona mei- 
tat del XVIII, trets que no fan sinó 
accentug-se al llarg del segle XIX. 
De tota manera, és dubtós que PUS- 
kin o Lermontov es guiessin per mo- 
tius pedagbgics en escollir el tema de 
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The City of the PIague de John Wil- litza la idea del traductor com una 
son, per citar un exemple del primer, persona d'alta cultura, que coneix el 
o l'0ber allen Gipfeln de Goethe, per país foraster tan bé corn la seva Ilen- 
citar-ne un del segon, més que no pas gua (encara que -i aixb es pot donar- 
per impulsos purament estetics i crea- no hi hagi viatjat mai). 
tius. Si eis quatre noms acabats de citar 

Naturalment que al costat d'aixb es relacionen, sobretot, (pero no ex- 
hi havia tota una invasió de traduc- clusivament) amb el camp angles i ame- 
cions dolentes de literatura de segona rica, altres han aconseguit d'introduir 
i tercera fila, així com de teatre fo- dins la cultura russa la literatura 
raster adaptat, de qualitat mediocre, alemanya. 
per al gran públic, aixo no treu També la literatura classica espanyo- 
que es pugui parlar d'ma tradició tra- la: Lepe de Vega i Cervantes en pri- 
ductora de qualitat. mer terme, algunes coses del segle X ~ X  

i alguns poetes del xx (abans que cap 
A mesura que es desenvolupa la pro- altre, García Lorca) tenen entre els sa russa i que el camp de la cultura 

va rebent, cada cop més, l'afluencia russos cultivats caracter de normali- 

de persones que ja no pertanyen, corn tat. En aquest fet tenen el seu paper 

abans, a la noblesa i que, per tant, noms corn el de N.M. L'ubímov, amb 

disposen de pocs mitjans de subsis- el seu famosíssim Quixot? S. GonEa- 
renko, A. Geleskul, M. Samajev, P. tencia, a la segona meitat del segIe me,n deixo perque cito de 

XIX es generalitza la traducció corn a Es tracta sempre de persa- guanyapa, i en baixa considerablement 
la qualitat i el prestigi. nes molt cultes, generalment especia- 

listes en hispanística, apassionats del Pero des~rés de la Revolució Russa seu treball, que estudien i escriuen so- es produeix un salt qualitatiu. Una bre llengua i literatura espanyoles (dar- gran massa de població adquireix ac- rerament també sobre altres llengües a la La majar part d'a- i literatures de la Península), organit- 
queSta gent sap 'lengües. Zen lectures públiques de la poesia 
anys vint es planteja molt seriosa- 
ment el problema de la traducció, per que tradueixen, escriuen ~rblegs a les 
fer arribar a les masses els tresors de traduccions dels seus coklegues i lli- 
la literatura universal. Es produeixen bres autOrs que han mrtit 
discussions constants sobre les di- al rus. 
ficultats que aixb planteja: si una En general, es Pot dir que dia 
traducció poktica ha de ser literal la professió de traductor té molt de 
o no, si ha de respectar o no la prestigi a la Unió Soviktica, corn tam- 
metrica original, fins a quin punt s'ha bé la d'escriptor. 
de permetre I'expressió de la persona- 
litat traductor' si termes refe- altres anglesos; poesia de Georgia (rEls poetes 
rents a la vida local s'han de conser- georgians s'han convertit per a mi en part del 
Var O no i en quina proporció, etc. En meu m6n personala [=Novyj Mira] -eM6n 
aquesta epoca es forma una important Noun-. 19671. núm. 1. P. 235). 

S. Ja. MarXak: W. Blake. W. Wordsworth, J. 
de sovieticst integra- Keats, R. Kipling, Shakespeare (sonets): cl&ssics 

da per grans noms de la literatura ucralnesos, bieio-russos, iituans, armenis i altres; 
russa. Tota una colla d'ells, per exem- G .  Rodari; literatura infantil anglesa. 

M. L. Lozinskij (ñm6s. en primer lloc com n converteix la literatura anglesa '' traductor): R. Rolland, Dante (Premi Estatal de 
en concret, la literatura anglesa per a 1946 per la Divina Comddia), Shakespeare, Cer- 
infants, en un fet de la cultura propia, vantes. Lopc de Vega. Moliere. Corneille, etc. 
en un bagatge habitual del rus mitj&. K. 1. Eukovskij: W. Whitman, M. Twain, T. 
B.L. Pasternak, s.ja. M ~ ~ s ~ ~ ,  M.L. L ~ -  G. Chesterton. H. Fielding. A. K. Doyle. O. Hen- 

zinskij, K.I. hkovskij tants d,altres 'Y, R. Kipfing; literatura infantil anglesa i ame- 
ricana; treballs teorics sobre la traducció. 

figuren en l'origen d'aquesta noble 3. Les pwsies ~ 6 ,  traduides per JU. Kornejev. 
tradició de traduir? Amb ells cristal- L'ubimov 6s traductor professional i corn a tal 

ha aconseguit la Fama. Entre els autors traduits 
per el1 figuren G. de Maupassant. Cervantes. Mo- 

2. Una petitissima mostra de l'activitat d'a- likre, A. Daudet, G. Flaubert, M. Maeterliik, F. 
quests autors: B. L. Pasternak: Shakespeare i Rabelais. P. Mérimée i altres. 
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Una de les explicacions de l'alt des- 
envolupament modern de la traducció 
en rus es troba en el fet que servia 
de refugi (juntament amb la investi- 
gació literaria, la novel.la historica i 
la literatura infantil) en epoques en 
que publicar producció propia podia 
ser difícil o, fins i tot, impossible. 
Així, Lidija Cultovskaja, en les seves 
membries sobre Anna Akhmatova, co- 
menta: «El 4 de setembre de l'any 
1946 el Presidium de la Direcció de la 
Unió Sovietica dlEscriptors va treure, 
de tot el que s'havia exposat, la de- 
ducció orginica * corresponent: exclou- 
re Akhmatova, A.A. i ZoSEenko, MM. 
de la Unió d'Escriptors Sovietics. A 
partir d'aquest moment, ni una sola 
ratlla escrita per aquests autors no 
podia ser publicada, mentre que cen- 
t ena r~  de Iínies sobre la seva manca 
d'amor al poble eren llegides tothora 
per aquest mateix poble. A Akhmatova 
i ZoSCenko només els quedava la so- 
lució de passar gana i esperar que 
els fos permes, corn a gran favor, de 
dedicar-se a les traduccions.» 

L'opinió dlAl<hmatova sobre la tra- 
ducció és lapidaria: ~[Pasternak] ja 
no escriu, perque tradueix, i res no 
destrueix tant la poesia propia corn 
traduir la dels altres. Penseu en Lo- 
zinsltij, que així que va comencar a tra- 
duir deixa d'e~criure.»~ 

O també: 
« "-Recordeu -vaig preguntar-li 

[parla Lidija Cukovskajal- que fa  
molt de temps, a Leningrad, deieu 
que mai no traduiríeu?" "Sí que me'n 
recordon 1, amb veu pausada, va afe- 
gir: "Ara ja tot m'és igual, pero en 
període creatiu un poeta és clar que 
no ha de traduir. És corn menjar-te el 
teu maieix cervell."» ' 

També Pasternak, en la seva corres- 
pondencia privada, es queixava de la 
traducció. Deia que I'havia destruit com 
a poeta. 

4 .  Terme amb que es designen les resolucions 
oficials d'organismes corn la Unió d'Escriptors 
i similars. 

5 .  Lidija ~.!UKOVSKAJA, Zapiski ob Anne Akhma- 
tojov / Records sobre Anna Akhmatova (París, 
Yrnca-Press, 1976). t .  11, p. X I I I .  

6. Id. t .  1 .  p. 89 (6-V-40). 
7 .  Id. t .  ir, p. 10 (1-iv-1952). 

És clar que la mateixa Akhmatova 
dóna molt bona opinió sobre les tra- 
duccions de Shakespeare fetes per Pas- 
ternalt i per Lozin~kij.~ 

Podríem dir que de la necessitat 
n'ha sortit una virtut. El fet que grans 
escriptors s'hagin dedicat, per elecció 
o per circumstancies, a traduir, ha 
ajudat a l'adquisició d'aquest gran ni- 
ve11 de que gaudeix generalment la 
traducció al rus. 1 ben sovint són 
grans noms, a part els traductors pro- 
fessionals, que es vinculen a la traduc- 
ció. També, en bon grau, a la tra- 
ducció «intersoviktica»: la gran diversi- 
tat de l'estat soviktic ha estat una al- 
tra de les raons que han fet adquirir 
tanta importancia a la traducció a 
l'URSS, a més de les esmentades cir- 
cumstancies de necessitat i de preo- 
cupació per difondre la cultura clas- 
sica universal entre les masses després 
de la revolució. 

La coexistencia de més d'una setan- 
tena de llengües amb literatura (en to- 
tal, es parla de més de cent naciona- 
litats) implica la necessitat d'un gran 
moviment en sentit del rus cap a 
aquestes Ilengües i d'aquestes llengües 
cap al rus. Perque aquest darrer ca- 
nalitza les relacions entre tot el nom- 
bre de nacionalitats tant entre elles 
corn de cara a l'exterior. 

Aixb ha donat lloc, des del comen- 
cament del nou estat sovietic, a una 
preocupació especial pel problema. Es 
parla i es publica molt sobre aixo, se 
n'escriuen tesis doctorals, es publica 
una revista especialitzada: «Tetradi Pe- 
revodEika» [«Quaderns del traductor))]; 
a 1'Institut Gorkij de Literatura Uni- 
versal, on passen formació futurs es- 
criptors i crítics, hi ha seccions on es- 
criptors russos s'especialitzen en tal o 
tal altra llengua de la Unió i repre- 

8. «La traducció [de Hamlet per Pasternak] 
és, en efecte, exceMent: quina onada poderosa de 
poesia! 1, per estrany que sembli, no té res de 
pastcrnakii. [...] Només cm cap greu que ara 
sembla que fa de bon to lloar la traducció de 
Pasternak en detriment de la Lozinskij. 1, en 
canvi, la de Lozinskij tambk 6s molt bona, en- 
cara que molt diferent. Es de més bon llegir, 
corn un llibre, mentre que la de Pasternak 6s 
bona per ser escoltada a l'escenari. En realitat, 
no hi ha per que menysprear I'una o l'altra. 
Alegrem-nos rnés aviat d'aquesta doble festa de la 
cultura russa. (id., t .  1, p. 89, 6-v-40). 

Notes i vessenyes 



sentants de les diferents Repúbliques 
s'especialitzen en la traducció del rus. 
En l'actualitat les necessitats en aquest 
camp semblen ben cobertes. 

La urgencia -tant per motius estric- 
tament culturals com de política in- 
terna- d'aquesta traducció xinterso- 
vietican ha provocat unes conseqükn- 
cies específiques, sorprenents per a 
nosaltres. Aquí estem acostumats a 
males traduccions Cobres de qualitat. 
Aquest fenomen a 1'URSS és ara re- 
duit. Pero, en canvi, es troba ... la 
bona traducció d'un mal poeta, o la 
recreació en rus d'una obra amb cons- 
trucció o estil deficients en l'original. 
La licitud o no d'una recreació por- 
tada fins a aquest extrem és un altre 
tema polkmic a les pagines de les pu- 
blicacions soviktiques. 

La catalanística russa 

El 1981 aparegué una antologia de 
poesia catalana, Ogon' i Rozy; i, més 
recentment, el 1984, una altra, Iz ka- 
talonskoj poezii? que han passat des- 
apercebudes entre nosaltres, i que 
m'han impulsat a fer les reflexions pre- 
cedents; i també a plantejar unes 
qüestions més específiques: es tracta 
de dos «bolets» rars? Són fruit de la 
decisió arbitraria d'un director d'edi- 
torial? Són, per contra, un símptoma? 

Si consultem la bibliografia de lli- 
bres i articles sobre temes relacionats 
amb Espanya publicada per Je.M. Te- 
per l'any 1983" i que compren els 

9. 2. PLAVSKIN i VS. BACNO (~'orn~iladors), Ir 
katalonskoj poezii. (Perevody s katalonskogo.) / 
Poesia catalana. (Traduccions del catala.) Intro- 
ducció de Z. Plavskin. Cornentaris de Vs. Bagno. 
mKhudoYestvennaja literatura* (Leningrad 1984). 

10. S. GONEARENKO (cornpilador), Ogon' i rozy. 
(Sovremennaja katalonskaja poezija.) / El foc i 
les roses. (Poesia catalana coniemporania.) Corn- 
pilació i notes sobre els autors de S. Goncarenko. 
Introducció de Marina Abrarnova, .Progres. (Mos- 
cou 1981 ). 

-11. Je. M. Teper, ~Kul'tura Ispanii v sovetskoj 
perati. / <La cultura espanyola a les publicacions 
soviktiques. /. a Iberica. Kul'tura narodw Pire- 
nejskogo poluostrova. / ... Cultura dels pobres de 
la Península Iberica . (Leningrad 1983). ps. 
216-230. 

anys 1976-1979 (amb l'excepció d'un lli- 
bre del 80), podem deduir la següent 
taula: 

I. Títols sobre la situació actual 
dlEspanya i historia del fran- 
quisme: obres generals (61), 
personalia (3). 

11. Títols sobre la guerra civil: 
obres generals (38):' perso- 
nalia (3). 

III. Historia d'altres kpoques: 
obres generals (16), persona- 
lia (2). 

IV. Geografia: obres generals (2), 
personalia (-). 

v .  Bibliografia: obres generals (l), 
personalia (-). 

VI. Llibres de viatges (segle XIX): 
obres generals (l), persona- 
lia (-). 

VII. Estudis literaris: obres gene- 
r a l ~  (27), personalia (69). 

VIII. Art (inclou: música, teatre, 
dansa, arts plastiques i cine): 
obres generals (15), persona- 
lia (27). 

De totes aquestes publicacions, que 
parlin explicitament de Catalunya no- 
més trobem: 

Tres títols sobre Pau Casals (supo- 
sant que puguin considerar-se treballs 
sobre Catalunya): 

[1976]. L. Ginzburg, Prekrasnaja i 
blagorodnaja Zizn': K 100-letiju so dn'a 
rotdenija P. Kazal'sa [Una vida noble 
i meravellosa: Amb motiu del centenari 
del naixement de P. Casals], «Sovets- 
kaja muzyka» [«Música Sovi&tica»] 
(1976), núm. 12, ps. 109-114. 

119771. L. Ginzburg, N d  drug Ka- 
zal's [El nostre amic Casals], ~Muzy- 
kal'naja iiznl» [«Vida Musical»] (1977), 
núm. 1, ps. 18-19. 

12. Hi pot haver un marge d'error de dos o 
tres números a causa de la manca de precisi6 
d'alguns títols, que no era possible de contrastar 
amb els llibres corresponents. 



119771. A Kahn, Radosti i peEali: 
RazmySlenija Pablo Kazal'sa, povedan- 
nyje i m  AZ'bertu Kanu. Perevod s'an- 
glijskogo. [Alegries i tristeses: Refle- 
xions de Pablo Casals fetes per el1 a 
Albert Kahn]. Traducció de l'anglks ls 
(Progres, Moscou, 1977). 

Un sobre geografia i economia ca- 
talanes dins del context iberic: 

[1977]. Je.1. Lagutina & V.A. LaCinis- 
kij, Strany Pirenejskogo poluostrova 
(Ekon-geogr. olerk.) [Els paisos de 
la Península Zberica. (Descripció eco- 
nomica i geogrdfica)]. 

1 un sobre historia política recent: 
[19791. N.V. PEelina, Obrazovanije i 

dejatel'nost' Assamblei Katalonii (1971- 
osen' 1975 g.) [Formació i activitat de 
I'Assemblea de Catalunya (1971-tardor 
de 1975.)], dins Problemy ispanskoj is- 
torii [Qüestions d'historia espanyola] 
(Moscou 1979), ps. 307-321. 

Hi ha també un article sobre poesia 
provencal, on es deu parlar, Ibgica- 
ment, dels autors catalans que hi per. 
tanyen: 

C19761. O.K. Vasiljeva-Svede, Gali- 
sijsko-portugal'skaja i provansal'skaja 
satiriEeskaja poezija XZZZ-XV VV. [La 
poesia satírica galaico-portuguesa i pro- 
venqal dels segles XZIZ-XV], dins Srav- 
nitel'noje izuEenije literatur rL1estudi 
comparat de les literatures] (~eningrad 
19761, PS. 334-340. 

Cal suposar que els treballs que trac- 
ten d'histbria del franquisme i del pe- 
ríode postfranquista, així com alguns 
altres de caire general, contenen refe- 
rencies a Catalunya. 

En conjunt, el panorama es veu 
minso. 

E.M. Wolf dóna dues referencies 
que no apareixen a Teper: 

[ 19761. E. RappLantaron, Nacio- 
nal'nyj vopros v sovremennoj Zspanii 
[El problema nacional a I'Espanya con- 
tempordnial, dins «Rasy i narody» 
[~Races i Pobles»l, anuari (Moscou 
1976)' fasc. 6, ps. 135-161. 

13. Albert Kahn, Reflections by Pablo Casals 
as told to A. Kahn (Nova York 1970). 

14. E. M .  WOLF, K istorii katalanistiki v Rossii 
i v SSSR [Cap a una histbria de la catalanistica 
a Rússia i a I'URSS], a Iberica ..., ps. 148-149 
(137-149). 

[1980]. Z.I. Plavskin, Mnogonacio- 
nal'naja literatura Zspanii [La litera- 
tura multinacional d'Espanya], «Rasy i 
narody» (1980), fasc. 10, ps. 205-224. 

119831. Sovremennaja Zspani ja [L'Es- 
panya contempordnia] (Moscou, Poli- 
tizdat, 1983), compren treballs d'histo- 
riadors sobre el pas de la dictadura 
a la democracia burgesa. Almenys un 
dels articles és dedicat a les naciona- 
litats d'Espanya: Process avtonomizacii 
v sovremennoj Zspanii [El procés d'au- 
tonomització en lJEspanya contempo- 
rania], de RaSid Kaplanov. 

El mateix any es publica el volum 
ja citat d'zberica ..., que compren qua- 
tre treballs amb referencia total o par- 
cial a temes catalans: Z.I. Plavskin, 
Rol' dvujazyCija v literaturnom tvor- 
Eestve (na materiale jazykov Pirenejs- 
kogo poluostrova) [El paper del bilin- 
güisme en la creació literdria (sobre 
I'exemple de la península Iberica)], ps. 
45-61; G.V. Stepanov, Jazyky Pirenejs- 
kojo poluostrova v sociolingvistiEes- 
kom aspekte [Les llengües de la penín- 
sula Zberica des d'un punt de vista so- 
ciolingüístic], ps. 109-115; O.K. Vasil- 
jeva-Svede, Katalaniskij i galisijskij ja- 
zyki v kul'ture narodov Pirenejskogo 
poluostrova [Les llengües catalana i 
gallega en la cultura dels pobles de la 
península Zb&rica], ps. 116-136; E.M. 
Wolf, K istorii katalanistiki v Rossiii ... 
[Cap a una historia de la catalanís 
tica ... 1, ps. 137-149. 

[1984]. L'any següent apareix el re- 
cull Formirovanije romanskikh litera- 
turnykh jazykov [La formacid de les 
llengües romdniques literdries] (Nauka, 
Moscou, 357, 1984), que compren, entre 
altres coses: 

E.M. Wolf, Razviti je katalansko j pro- 
zy v XZZZ-XZV VV. [El desenvolupament 
de la prosa catalana als segles XZZZ- 
XZVI, ps. 5-97; 

i B.P. Narumov, Katalanskij litera- 
turnyj jazyk XVZ-natala XZX v. [El 
catald literari als segles XVZ-comenqa- 
ment del XZX], ps. 98-165. 

[1984]. Una altra publicació del ma- 
teix any, Tipy naddialektnykh form ja- 
zyka [Tipus de formes metadialectals 
de la llengua] (Moscou 1984), conté: 

E.M. Wolf, Nadjazykovyje formy poe- 
tiEeskoj reEi v Katalonii v XZZZ-XV VV. 
[Formes metalingüistiques del llenguat- 
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ge poetic a Catalunya als segles XZII- 
XIV1. - - 

[1484-851. La profesora de la Uni- 
versitat de Moscou Izol'da Bigvava pre- 
para una gramatica catalana per a rus- 
soparlants. 

Si passem al capítol de les traduc- 
cions, tenim: 

[1982]. Merck Rodoreda, La placa 
del diamant (Moscou, Raduga, 1982); 
publicada abans a ~Inostrannaja lite- 
ratura» [«Literatura Estrangeranl, crec 
que i'any anterior. 

119821. Zspanskaja nove1.la. 70-je go- 
dy. [Relats espanyols. Anys 701 (Mos- 
cou, Raduga, 1982), arnb M. Rodoreda, 
M. Roig i C. Riera, entre altres escrip- 
tors castellans i gallecs. 

Més recentment, la qui ha estat lec- 
tora de catala a Moscou durant tres 
anys, Merck Senabre, té constancia de 
diverses traduccions en curs, algunes 
a punt de sortir a la llum en el mo- 
ment de deixar ella la seva placa (pri- 
mavera de 1984): una antologia de Mi- 
que1 Martí i Pol; Jaume Fuster, De 
mica en mica s'omple la pica; M .  de 
Seabra, Els exercits de Paluzie; una se- 
lecció de relats de M. de Pedrolo, en- 
tre els quals figura Domicili provisio- 
nal. D'altra banda, J.A. Masoliver, arnb 
la col~laboració d'A. Broch, prepara una 
antologia de la narrativa catalana con- 
temporania (període de la postguerra) 
per a ser publicada a YURSS, que 
comprendra 15 o 20 autors i omplira 
de 300 a 400 pagines; 

i la revista ~Inostrannaja literatura» 
[<Literatura Estrangera~] esta a punt 
d'acollir un article de 16 ps. dJA. Broch 
titulat Zntroducció a la literatura cata- 
lana de postguerra. 

Finalment, els alumnes de catala de 
la Universitat de Moscou tradueixen, 
dintre de les activitats dels diversos se- 
minaris en que participen, obres d'au- 
tors catalans: Ramon Llull i Pere Cal- 
ders, per exemple. No sé si són traduc- 
cions que poden acabar en publicació 
O no. Perb, sigui com sigui, el que 6s 
segur 6s que representen, en tot cas, 
l'aprenentatge de futurs traductors de 
catalh. 

Hem vist, doncs, que, en posar el 
8 de la nostra decada, les publicacions 
relacionades arnb Catalunya i la seva 

cultura s'han accelerat. Tota aquesta 
concentració de treballs diversos i tra- 
duccions (estiguem o no estiguem d'a- 
cord arnb els criteris de selecció, aixb 
és un altre problema) era absoluta- 
ment impensable fa, per exemple, una 
vintena d'anys, i fa menys anys encara. 

La prehistoria d'aquest interks crei- 
xent comenca a finals del segle XIX. 

E.M. Wolf en traca les línies essen- 
cials a I'article ja citat dlZberica ... La 
informació adaptada d'aquest treball 
es pot trobar en catala, sota el títol 
d'Estudis de ZZengua i literatura cata- 
lanes a Z'URSS, a ((Estudis de Llengua 
i Literatura Catalanes», vol. V: «El ca- 
tala a Europa i America» (Publicacions 
de 1'Abadia de Montserrat, 1982), ps. 
223-243. Si en fem un extracte de da- 
tes, trobem (a part la referencia a i'in- 
teressant fenomen del «lu11isme» rus, 
estes entre els vells creients als segles 
XVII-XVIII), els anys: 

1889 (membries del periodista 1. 
Pavlov~kij);'~ 

15. 1. Jakovlev (pseudbnim 81. Ja. Pavlovskij), 
OCerki sovremennoj Ispanii. 1884-1885. [Assaigs 
sobre 1'Espanya contempordnial (Sant Petersburg 
1889). 

Sobre aquest autor vid. J. Mours, Sobre les re- 
lacions entre dues cultures: la russa i la cata- 
lana, aSerra d'Or. (juliol-agost de 1979), núm. 238- 
239. p. 18 (ps. 18-20); i Josep M. F A R R ~  I PEDROS, 
Viatgers russos a Catalunya. rL'Avencw (juliol- 
agost de 1983). núm. 62, ps. 580-581 (ps. 577-582). 

En diverses visites a Catalunya, Pavlovskij va 
Lucia. A 1 promessi sposi, en canvi, 'es dirh 
establir contacte estret arnb el país i arnb algu- 
nes personalitats rellevants de la cultura catalana. 
Periodista, i no pas investigador. dóna una visió 
personal, no excessivament rigorosa, de Catalunya. 
Perb té. la frescor i I'abundhncia de detalls propis 
de I'estil de la seva professió. De segur que aquí 
representaria una lectura agradable i curiosa: cal 
esperar que la traducció que en prepara Josep 
M: Farré trobi a l p n  editor interessat. 

E. M. Wolf esmenta. a Estudis de llengua i Iite- 
ratura catalanes (p. 233). la correspondencia entre 
Narcis Oller i 1. Pavlovskij, .que deu tenir un 
interks considerable per a I'estudi de les relacions 
culturals russo-catalanes a I'bpoca de la Renai- 
xenca (comunicat per J. Satis, Zuric)~. Tinc en- 
tes que aquestes car te~ ,  que, efectivament, es tro- 
ben a I'arxiii d'Oller. no han estat encara estu. 
diades per ningú. Al mateix antiu es troba un2 
novena de Pavlovskij i un volum dels seus 
Assaigs en rus, aixi com alguna cosa en francbs 



1899, 1900, 1901, 1902 i 1909 (mono- 
grafies del medievalista V.K. Piskors- 
kij);l6 

"1910 ": publicació de Terra baixa 
d'A. Guimera a Sant Petersburg; 

1940 (Kul'tuua Zspanii [Cultura &Es- 
panya1 ); 

1941 (treball d'1.V. Arskij sobre i'e- 
poca de la Reconquesta a Catalunya;" 
estudi de V.F. SiSmar'ov sobre histb- 
ria de les Ilengües dlEspanya, entre 
elles el catala); 

*1960 (Josep M. Corredor, Conver- 
ses arnb Pau Casals, traduides a través 
del frances, a Leningrad, Muzgiz); 

1962 (L.T. Mil'skaja, sobre historia 
medieval catalana); 

(comunicat per J. M. Farrd). Quant a I'arxiu de 
Pavlovskij a Moscou, en el qual hi havia espe- 
rances posades, sembla que va ser donat I'any 
1966, per la seva tilla, des de París, en un estat 
ja moit dispers, i no s'hi troba res que pugui 
tenir interes per al nostre tema, excepte alguns 
autbgrafs d'Angel Cuimera i algunes traduccions 
d'aquest autor (comunicat per E. M. Wolf). 

A propbsit de Pavlovskij, cal recordar I'existbn- 
cia d'ai~res viatgers nissos de finals del segle 
XIX i comenpments del U, que. fora dels cir- 
cuits cientffics, molt incipients pel que fa J 
tema de Catalunya, podien fer-se i transmetre una 
imatge del nostre país. Vegeu I'article esmentat 
de Josep M. Farrd. 

16. V. K. Piskorskij, primer historiador a Eu- 
ropa que publid monografies sobre histbria me- 
dieval catalana, fa temps que desperta interbs en- 
tre els medievalistes espanyols. La seva obra Km. 
til'skije kortesy C.. . ]  s 1188 do 1520 g. (Kiev 1897) 
va ser editat en cnstellh l'any 1930. sota el tito1 de 
Las Cortes de Castilla de 1188 a 1520 per la Facultat 
de Dre: de la Universitat de Barcelona, i reedita- 
da per L'Albir el 1977; I'opuscle Vopros o znacenii 
i proiskofdenii Sesti ~durnykhobyZajei>n v Kata- 
lonii. (S pri1oTenijem neizdannykh dokumentov) (F 1899). tambd va ser publicat a Barcelona, 
1 any 1929 (un any abaris, doncs, del llibre sobre 
les Corts de Castella) per Librería Bastinos, amb 
el tttol d'El problema de la significacidn y el 
origen de los seis amalos usos. en Cataluña. 

Sobre Piskorskij, vid. E. VIDAL, Un catalanofil 
rus, &erra d'Orr (agost de 1973). núm. 167, ps. 
21-22; E. M. WOLP, Un historiador rus als Iocs 
Florals de Barcelona, aserra d'Or-, núms. 238-239 
(juliol-agost de 1977). p. 277; Josep M. FARIU~, 
art. cit.. p. 40. 

El medievalista Emilio Sáez prepara en I'ac- 
tualitat una monografia sobre aquest estudi6s 
rus, segons ens ha comunicat amablement. 

17. Assenyalo amb un asterisc aquelles dades 
que, havent de ser esmentades aquí, no són tre- 
tes de l'article d'E. M. Wolf. 

18. Els treballs de I'histonador 1. V. Arskij. 
mort prematurament a la Segona Guerra Mun- 
dial, susciten encara, com en el cas de V. K. 
Piskorskij, llinte*s dels especialistes contem- 
puranis. 

1962, 1970, 1972, 1976 i 1978 (articles 
d'0.K. Vasiljeva-Svede sobre diversos 
aspectes del catala dins les llengües 
romaniques); 

1970 (N.A. KatagoSCina sobre fono- 
logia catalana); 

1976 (G.V. Stepanov sobre la for- 
mació del catala). 

Si tornem al capítol de traduccions, 
sumarem a les ja esmentades una se- 
lecció d'Espriu a la revista ~Inostran- 
naja literaturas (1978), núm. 10, i una 
altra de diverses poetes contemporanis 
a la mateixa revista (1981), núm. 4. 
Vsevolod Bagno ens indica, a més, 
que l'any 1892 havia estat publicada 
una poesia de Víctor Balaguer, i el 
1910 un fragment de YAtldntida de 
Verdaguer. 

Podem afegir, encara, que des dels 
anys setanta, a Leningrad, Z.I. Plavs- 
kin mostra un viu interes pel paper 
de la literatura catalana dins la forma- 
ci6 de les literatures hisphiques, i 
que el seu deixeble Vs. Bagno s'ha 
convertit en un entusiasta de la cata- 
lanística. Aquest engrescament de mes- 
tre i deixeble ha desembocat en la 
publicació de i'antologia leningraden- 
ca que ha servit de punt de partida 
a totes aquestes reflexions. 

A part l'estudi filolbgic normal del 
catala dins les especialitats de roma- 
niques existents a i'URSS, a Moscou 
s'ha obert un lectorat des del 1980 
(aixb sí, amenacat constantment de des- 
aparició, malgrat l'interks dels sovie- 
tics). 

Si apleguem ara totes les dades ex- 
posades fins aquí, podem distingir tres 
etapes en el desenvolupament de la 
catalanística russa: 

1. Finals del segle passat i comen- 
caments del nostre, amb les figures 
aillades d'un entusiasta (I.Ja. Pavlovs- 
kij), d'alguns turistes i d'un primer 
historiador (V.K. Piskorskij). . 

2. Anys 1940 i 1941, moment en que, 
sota la influencia de l'ambient hispa- 
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nofil motivat per la guerra civil, tot 
un equip d'estudiosos produeix un con- 
junt de treballs que constitueixen una 
de les primeres pedres de la hispanís- 
tica sovietica, referencia obligada enca- 
ra avui dia, i entre els quals hi ha dos 
treballs sobre temes catalans.Ig 

3. Els anys setanta i, sobretot, vui- 
tanta, en que van succeint-se ja amb 
alguna regularitat treballs sobre llen- 
gua i historia catalanes dins del camp 
de la romanística i es comencen a tra- 
duir obres literaries. 

Les antologies 

El tiratge de l'antologia més recent, 
la de Leningrad, és de 25.000 exemplars. 
El de la primera, la de Moscou, de 
30.000. Malgrat la impressió de la xi- 
fra absoluta, són quantitats relativa- 
ment petites per a un país tan immens 
corn l'URSS. Ja se sap: la poesia és 
pastura de poc ramat. Val a dir, pero, 
que la sensació que dóna el tracte amb 
els soviktics lletrats és que filblegs, 
enginyers, tecnics, arquitectes i gent 
deprofessions menys prestigioses (pero 
gent urbana, no puc parlar d'altres ex- 
periencies) solen manifestar una set sor- 
prenent de lectura en general i de poe- 
sia en particular. El valor que per als 
russos cultes té la literatura corn a 
encarnació de la Paraula, dels vaIors 
morals, de la Veritat, no té parallel 
entre nosaltres. Es difícil d'imaginar 
la quantitat de citacions - d e  prosa i 
de poesia- que s'intercalen d'una ma- 
nera natural en les converses rnés 
quotidianes. Cal haver llegit tant corn 
ells per captar tots els matisos dels 
dialegs. 

La set de literatura, propia i forana, 
garanteix el fet que, a hores d'ara, els 
nostres dos llibres, fins i tot el més 

19. 1. V. ARSKIJ. Rekonkista i kolonizacija v 
istorii srednevekot>oj Katalonii [La Reconquista i 
la colonització a la historia de la Catalunya me- 
dieval], ps. 42-86; 

O. A. DODIA~-~O%DESTVENSKUA & A. D. L'UBLINS- 
WA, Ob odnoj ispanskoj rukopisi [Sobre un ma- 
nutcrit espanyoll, ps. 267-296: descripció d'una 
copia lleidetana del segle XIV del Breviari d'amor 
de Matfre d'Ermengau que es troba a la biblio- 
teca ~altykov-S~edrin de Leningrad. 

nou, estan ben exhaurits i constituei- 
xen una llaminadura a casa dels afi- 
cionats: són plat atractiu per a un 
públic no massa extens, pero avid, 
acostumat a consumir molta literatura. 

Des d'aquí a casa nostra fa iklusió 
veure corn el món dels romanistes, 
més en coiicret dels hispanistes, ha 
anat segregant, sobretot des dels anys 
setanta, descobridors apassionats de la 
realitat catalana, fent possible que 
vagi cristaklitzant una catalanística rus- 
sa, que s'hagi creat un lectorat de ca- 
tala a Moscou, que es tradueixin obres 
catalanes i que aixo es faci cada cop 
més sovint directament del catala. Fa 
illusió, també, veure aquestes dues an- 
tologies realitzades dins l'exceklent tra- 
dició russa de la traducció entesa no 
corn a activitat de segon ordre, sinó 
corn un treball creatiu de la mateixa 
categoria que l'escriptura directa. Mi- 
rem-nos-les una mica de prop. 

Poesia catalana i El foc i les roses 

Poesia catalana (Leningrad) compta 
amb dos seleccionadors (Zakhar Plavs- 
kin i Vsevolod Bagno) i 14 traductors. 
Al final del llibre, les notes de Vs. Bag- 
no aporten les dades biografiques dels 
autors i una breu característica de cada 
un d'ells, així corn notes que aclareixen 
detalls dels poemes quan es fa neces- 
sari per a una bona comprensió del 
text. Els dos compiladors i almenys 
la meitat dels traductors vénen del 
ram de la hispanística; la resta són 
traductors professionals, generalment 
formats en el camp de les romaniques. 

La introducció de Zakhar Plavskin 
exposa cronologicament les etapes fo- 
namentals de la historia del nostre 
país i de la nostra literatura, posant 
accent, corn era d'esperar, en la forca 
de resistencia de la cultura catalana 
contra les pressions externes i les cir- 
cumsthcies adverses. L'esquema se- 
guit, dins l'exposició, per a cada eta- 
pa seria: condicions socials i econb- 
miques, situació política; caracteris- 
tiques de l'etapa literaria del moment; 
característiques dels seus representants 
més destacats. Les constants que i'in- 
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troductor assenyala dins l'evolució de 
fa literatura catalana són: la fidelitat 
al  tema nacional; el compromís arnb 
la lluita per la supervivencia; la presa 
de postura antifranquista durant el pe- 
núltim període de la nostra historia; 
i la tendencia que tot aixo té a empe- 
nyer els poetes del segle xx a «cultivar 
un art realista i social C...] després 
d'haver passat per les temptacions dels 
diversos -ismes» (p. 17). Imagino que 
tothom entre nosaltres estara d'acord 
arnb les tres constants primeres. Su- 
poso, també, que l'ultima trobaria ma- 
tisadors que considerarien el pes de 
la realitat social dins la poesia catala- 
na com un dels seus diversos elements, 
més que no pas el bon camí al qual 
es torna després de les desviacions. 
La introducció acaba arnb una refe- 
rencia a la nova etapa catalana, que 
Plavskin, com Abramova a El foc i 
les roses, veu arnb una simpatia que 
ens emociona i arnb una esperanca que 
a nosaltres, sense la distancia que ells 
tenen de la nostra realitat, ens tronto- 
lla a vegades. 

L'antologia compren tot el marc tem- 
poral de la poesia catalana. Remar- 
quem que, al costat dels representants 
de la tradició classica i de la recupe- 
ració moderna, s'ha volgut donar una 
petita mostra de la poesia popular, 
arnb 8 romancos obrint la selecció i 
arnb dotze epi&ames i epitafis anonims 
entre Joan Alcover i Joan Marap.all. 
Vet aquí la resta de l'índex sencer: 
Ramon Llull (4 mostres), Pere March 
(2), Anselm Turmeda (2), Andreu Fe- 
brer (4), Jordi de Sant Jordi (5), Au- 
sias March (6),  Joan Roís de Corella 
(4), Francesc Vicent Garcia (4), Fran- 
cesc Fontanella (2), Bonaventura Car- 
les Aribau (l),  Joaquim Rubió i Ors 
(l), Josep Lluís Pons i Gallarza (2), 
Jacint Verdaguer (7), Angel Guimera 
(3), Joaquim Maria Bartrina (l), Joan 
Alcover (4), Joan Maragall (6), Josep 
Carner (lo), Carles Riba (13), Joan Sal- 
vatPapasseit (8), Josep Vicenc Foix 
(9), Mar2 Manent (9), Pere Quart (9), 
Salvador Espriu (15) i Gabriel Ferra- 
ter (11). La selecció exclou, doncs, la 
poesia jove, i se cenyeix als valors in- 
discutibles, ja consagrats. (Aixo mateix 
fan els autors d'El foc i les roses, que 

s'aturen en G. Ferrater i P. Gimferrer.) 
La primera impressió d'una lectura 

de l'antologia Plavskin-Bagno és excel- 
lent. El comte Arnau i Els estudiants 
de Tolosa troben un to popular i una 
«música» adequada; L'elogi dels diners 
de Turmeda és tan rítmica i tan diver- 
tida com es fa esperar; l'emoció que 
desperta Tot Z'enyor de demii de Sal- 
vat-Papasseit no sembla haver traspas- 
sat la muntanya d'una traducció; i 
Espriu en rus... sona com Espriu! Ana- 
litzem-ne algunes mostres arnb detall. 

Poesia popular. El comte Arnau 

El traductor, D. Sneerson, ha man- 
tingut l'exotisme de la construcció, exo- 
tisme aquí un xic minvat pel fet que 
les constants repeticions donen una 
gran proporció de rimes allh on en 
principi no n'hi hauria hagut d'haver 
segons l'esquema. GrAcies a les repe- 
ticions i a les consonancies que se'n 
surten dominen els versos arnb rima. 
De tota manera, la manca de rima en 
la cansó popular sobta en rus menys 
que no pas en la poesia culta, ates 
que la rima en la primera és una 
creació relativament recent (a partir 
del segle XVII sobretot). Alguns gene- 
res, com l'kpic, han mantingut el vers 
d'estructura molt lliure i sense rima, 
on la cohesió és donada per la pre- 
sencia d'un nombre determinat d'ac- 
cents a cada vers (generalment 3), dis- 
tribuits sense paradigma concret, i 
pels finals dactílics dels versos. Perb, 
malgrat la llibertat de distribució dels 
accents en la poesia popular russa, 
s'hi detecta una tendencia trocaica, i 
és aquest el ritme que els poetes em- 
pren sovint per a les seves creacions 
d'aire més o menys popular. 

Aquest és, també, el ritme escollit 
per Sneerson per a la versió d'El com- 
te Arnau. La successió d'heptasíklabs i 
tetrasíklabs és donada per una succes- 
sió de versos de set síllabes els uns 
i de cinc síklabes els altres, arnb ac- 
cents a les síllabes senars, si ho des- 
crivim a la catalana. En terminologia 
russa, es tracta de versos trocaics de 
quatre i tres peus alternativament; no 
és imprescindible que cada peu porti 
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matematicament el seu accent, pero 
sí que aquest, quan hi és, recaigui en 
la primera síklaba. 

Els diminutius, els epítets populars, 
la selecció del lexic, de les expressions, 
acaben de donar el to necessari, i ar- 
riben a oferir un contingut prou ex& 
tic en un llenguatge poetic de resso- 
nhncies russes, sense exagerar el 1í- 
mit de la russificació. 

La dama dlAragó 

Si en I'original tots els versos parells 
rimen en assonhncies en o, Dalgat, 
el traductor, conserva el recurs i fa 
rimar tots els versos parells en coi». 
Com Sneerson per al Comte Arnau, 
empra el ritme bisicament trocaic, 
encara que l'element més fix de tota 
la versió el constitueix la presencia de 
tres accents a cada vers i, per tant, 
almenys un peu és no accentuat: és 
a dir, almenys tres síllabes seguides 
apareixen sense accent, i a vegades 
aquest interval de síklabes «buides» en- 
tre accent i accent encara pot augmen- 
tar; tot aixb són procediments usats 
per la poesia popular. Per tant, el re- 
sultat és un predomini de versos hep- 
tasíklabs, si els comptem a la manera 
catalana, pero no arnb regularitat ma- 
tematica, perque trencar aquesta regu- 
laritat entra dins dels procediments lí- 
cits en poesia popular russa. En com- 
binació arnb el contingut exbtic (ka- 
petlan designant el capella, en lloc dels 
equivalents russos pop o svlaSCennik; 
al'aigua de la pila», on les gotes «flo- 
reixen com roses» quan ella hi mulla 
els dits; les al.lusions a Aragó i al «rei 
francesv ...), el resultat és un to d'esti- 
lització popular feta per un poeta cul- 
te. Era, probablement, I'única opció 
possible. 

Quant al fet de mantenir o no la 
«cantabilitat» del text segons la me- 
lodia original, hi podia haver més 
d'un criteri. Els antblegs han preferit 
cenyir-se al text, deixant de banda la 
consideració de la música. 

El mariner 

La traductora, 1 Ceiegova, manté el 
desequilibri entre els versos senars i 

els parells (7 síklabes i 4, en catali): 3 
accents als versos senars contra dos 
als parells, arnb un nombre de sí'la- 
bes que oscikla entre 7 i 8 (comptant 
a la catalana) als primers i entre 4 i 
5 als segons: la correlació entre els ac- 
cents preval sobre la concordanca en- 
tre el nombre estricte de síklabes, d'a- 
cord arnb la versificació russa. Per 
tant, una altra vegada s'ha escollit el 
principi tbnic (o síklabo-tbnic) en lloc 
de l'estrictament siklabic, que com- 
parteixen la tradició popular i la poe- 
sia moderna russes. 

Rimen els versos parells, arnb rirnes 
consonants. 

La presó de LZeida 

M. Kv'atkovskaja opta també pel 
principi tbnic: predomini de tres ac- 
cents a cada vers, arnb el nombre de 
síliabes variable, encara que fonamen- 
talment 7 per vers. Rima assonant en 
a dels versos parells al llarg de tot el 
romanc. 

Amb un comencament que du resso- 
nbncies de bylina, la versió ha estat 
donada en l'estil del que se'n diu «can- 
c6 russan (genere híbrid en el qual 
la poesia culta s'acosta a la popular, 
pels temes i pel Ilenguatge), arnb un 
final que fa pensar en una romanca 
urbana. e s  a dir, que el lector reco- 
neixerh codis propis en la transmissió 
d'aquest contingut forani. 

Així doncs, en els quatre exemples 
de romanc popular, els diferents tra- 
ductor~ han procurat recrear l'origi- 
nal buscant una estructura i un to 
adequats, arnb arrels a la tradició poe- 
tica popular russa tot renunciant a 
mantenir una fidelitat rítmica mecani- 
ca i una fidelitat a la melodia can- 
table. 

A continuació, cada poeta catala és 
fet per m& d'un sol traductor. 

Edat mitjana 

Si els romancos es llegeixen arnb gust, 
la satisfacció augmenta arnb els poetes 
cultes: l'humor d'Anselm Turmeda " 
(tres versos arnb rima consonant i un 
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quart vers arimat per cada estrofa, 
com en l'original, donant els octosíl- 
labs per versos trocaics de quatre 
peus); la solemnitat i el llenguatge ar- 
caitzant d'Ausias March a' (decasíklabs 
transformats en versos iambics de 5 
peus, és a dir, decasíklabs arnb accents 
a les sí'labes parelles, sense la cesura 
pero conservant les rimes quan n'hi 
ha), sonen menys forasters, passen arnb 
més comoditat. De poesia culta a poe- 
sia culta el salt es demostra, malgrat 
les grans diferencies, menys acrobhtic 
que no de poesia popular a poesia po- 
pular. En tots dos exemples citats s'a- 
consegueix, a més, una considerable fi- 
delitat de contingut, trencada inevita- 
blement en algun cas i resolta dins 
I'impuls recreador que s'ha pres com 
a punt de partida. 

Joan Maragall 

Saltant cap a I'epoca moderna, ens 
aturem en Joan Maragall, de qui s'han 
seleccionat 6 peces: Nodreix I'amor de 
pensament i absencia ..., La vaca cega, 
Dimecres de cendra, Cant espiritual, 
Oda a Espanya i Oda a Barcelona. La 
traductora, A. Koss, conserva els nom- 
bres de versos i d'estrofes de cada 
poesia (amb una excepció: Luz 
vaca cega s'allarga d'un vers), així 
com els esquemes de rimes. Adap- 
ta, en canvi, el ritme intern dels ver- 
sos a esquemes russos, si cal. A l'Oda 
a Barcelona, per exemple, manté una 
estructura similar a l'original: rimes 
als versos parells, arnb predomini de 
les assonants, canvi de rima quan el 
fa el catalh; reflecteix els canvis i la 
mama irregular del poema, encara que 
no mimeticament; a la setena estrofa 
fa un trencament paraklel al del cata- 
la i passa del ritme bhsicament terna- 
ri, escollit per al comencament, a un 
ritme iambic i rimes consonants se- 
guides o creuades. Si hi afegim la fi- 
delitat al gest grandiloqüent, a la selec- 
ció del vocabulari solemne, tenim un 
resultat de primera. Molt bé sona, aixi 
mateix, 1'Oda a Espanya, més literal 
en la versió de Koss que no pas en la 
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que en fa S. GonEarenko a El foc i les 
roses: GoiiCarenko augmenta de 7 el 
nombre de versos, desenvolupa imatges 
més enlla de l'original, etc.; en resulta 
una reconstrucció més allunyada, perb 
molt sonora. solemne i harmoniosa. 

Josep Carner 

De Josep Carner, traduit per D. Sne- 
erson, s'hi apleguen: Fidelitat, L'escar- 
rasssada, Dansa, Sols, Déu nos do u n  
acabament, Déu nos do ser catalans, 
Salms de la captivitat, Zlla, L'escomesa, 
i Preservació. 

Déu nos do u n  acabament (que en 
I'edició de Moscou apareix arnb el tí- 
tol de Canconeta) reprodueix arnb iam- 
bics de 3 i 4 peus i 2, mhxim 3, accents 
per vers els heptasíklabs de Carner 
arnb els seus 2 (3a. i 7a. síklabes), al- 
guna vegada tres, accents. Les rimes, 
consonants en lloc d'assonants, s'agm- 
pen, després de tres de seguides, de 
dues en dues, substituint l'única rima 
assonant en -i...a, -i...e, de l'original. 

En aquest tret, coincideix arnb la ver- 
si6 moscovita del poema (P. GruSko). 
GruSko, perb, s'allunya més: potser 6s 
la presencia majorithria de tres accents 
a cada vers, en lloc dels dos que pre- 
dominen a Carner (i a la versió de 
Sneerson). Potser és un to de caires 
més vius que resulta tant del ritme 
escollit com de les imatges emprades. 

No faig la comparació per desmerei- 
xer el treball de ningú. Posar de cos- 
tat les diferents versions dels mateixos 
poemes serveix, com veurem arnb al- 
gun altre exemple, per demostrar, d'u- 
na manera palpable, les semblantes i 
les diferencies entre els criteris de tra- 
ducció escollits per un equip i per l'al- 
tre i com, independentment d'aixb, hi 
ha versions més aconseguides en un 
cas i versions més aconseguides en 
l'altre. 

Feta aquesta precisió, veiem que a 
Sols Sneerson torna a preferir una ma- 
jor fidelitat: l'estructura de la seva 
versió és tan fidel que pot llegir-se a 
la catalana: dodecasíklabs arnb cesu- 
ra al mig, després del sise accent, i 
arnb final femení al primer hemisti- 
qui; accents sobre les síklabes parelies; 
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les rimes, corn a l'original: ABAB i 
CCDD. GruSko, en canvi, fa hemisti- 
quies de 7 i 6 síl.labes, amb final mas- 
culí al primer hemistiqui; canvia el 
ritme de tendencia binaria per un de 
tendencia ternaria, i rima ABAB CDCD. 
Prefereix, doncs, refer el material so- 
bre un esquema no necessariament 
coincident amb l'original. 

Pere Quart 

En el pare11 d'exemples agafats de 
Pere Quart, es referma la diferencia 
de criteris seguits per les dues anto- 
logies. 

La Lletania de L. Cyvjan (Leningrad) 
conserva el to co~loquial, el ritme irre- 
gular, gairebé prosaic a vegades, i la 
manca de rimes. P GruSko (Moscou), 
en canvi, en fa una versió rimada i 
més llarga (38 versos en lloc de 33). 
En resulta una recreació forqa més 
allunyada de la sonoritat de Pere Quart 
que no pas la de Cyvjan. Quant a la 
interpretació d'algunes imatges, aquest 
cas és un bon exemple de les dificul- 
tats típiques de la traducció poktica: 
allh on en la llengua de partida s'en- 
nloben ressonancies comvlexes i inter- 
pretacions varies, el tra&ctor n'ha de 
seleccionar una, i empobrir l'expressió 
per un cantó o per un altre en concre- 
tar allo que és intencionadament va- 
gue. Així, les amentides plenes o pri- 
mes» de Pere Quart es converteixen en 
«mentides primaries, clares» i «men- 
tides refinades)) per a Cyvjan, mentre 
que Gruiko hi veu amentides grolle- 
res» i «fines». A les mentides «vives 
-com fresca sang-» hi veu Cyvjan 
mentides «optimistes, corn la sang jo- 
ve» (o «de tant joves»), mentre per a 
GruSko són «convincents, corn una fe- 
rida oberta~. 

A «Espero, sospito, temo, voldria.. .» 
hi ha, en la versió de P. GruSko, una 
interpretació menys lícita. El rus ne- 
cessita expressar el subjecte. 1 el tra- 
ductor l'expressa: a 8 dels primers ver- 
sos apareix «ella». &S cert que al co- 
mencament Pere Quart no especifica 
si es tracta dl«ell» o d'«ella», pero a 
la sisena estrofa és ben clar: NI vol- 
dria sentir-lo i veure'l, / parlar-hi, en- 
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tendre'l, / servir-lo corn un home / 
sempren. No sé en quin estadi de la 
traducció el «lo» va passar a «la» ni 
per quin motiu. Potser es tracta sim- 
plement &una errada que s'ha infii- 
trat. Pero aquest canvi converteix una 
poesia que rnés aviat es presta a in- 
terpretacions metafísiques en una poe- 
sia d'amor. 

La versió de Cyvjan és més fidel, 
tant de contingut corn de to. Hi ha 
dos punts d'interpretació discutibles: 
1. asospito que hi és sempre, / que 
no falla, / que em té fitxat, / que no 
hi ha escapatoria»: «que no falla» és 
traduit per «que encara no ha emks 
judici»; és u n  dels pocs casos en que 
he trobat una interpretació directa- 
ment erronia; 2. ~Voldria que em 
prengués d'una vegada / o que em 
mudés en fulla, / en pedra ... »: en la 
traducció s'anutla l'oposició, l'alterna- 
tiva es converteix en conseqüencia: 
~Voldria que una vegada m'escollís / 
i em convertís en pedra ... ». 

Podria citar més exemples d'inter- 
pretacions discutibles. Pero crec que 
una comparació entre versió i original 
vers per vers, interpretació per inter- 
pretació, detall per detall, pot donar 
una imatge errada. &S el resultat glc- 
bal (de cada poesia i del llibre sencer) 
allb que cal jutjar. Un judici massa 
«literal» pot ser tan injust corn una 
traducció massa literal. 

Salvador Esprisl 

En la selecció de Leningrad, natural- 
ment més breu que no la de I'altre 
recull, hi ha representades les princi- 
p a l ~  obsessions espriuanes: la respon- 
sabilitat del poeta; el valor de la pa- 
raula; la memoria de la historia prb- 
pia, els records; la terra; el cansa- 
ment i, naturalment, la mort; no hi 
falten la guerra ni el tema social; es 
recull també l'aspecte ironic («Z beg 
your pardo~z»), que la selecció de Mos- 
cou, més Ilarga, ha deixat de costat. 

Com els traductors anteriors, Vs. 
Bagno no intenta reproduir sistemati- 
cament l'estructura rítmica. Prefereix 
buscar l'adequació del to amb mitjans 
de la versificació russa. Empra la ri- 



ma quan és emprada a l'original, no 
l'hi afegeix en cas contrari, i manté 
el nombre de versos. La impressió de 
conversa, la dicció «prosaica», la trans- 
met usant els tipus de versos classics 
en rus -iambics i trocaics especial- 
ment-, pero trencant-ne la regularitat 
d'accents i de nombre de síklabes més 
sovint del que és habitual, sense in- 
troduir-hi, d'altra banda, la rima, que 
russificaria en excés el to. 

De tan senzill, no t'agrudara és una 
versió exceklent que, potser, aconse- 
gueix la reproducció de la dicció rít- 
mica original gracies al fet de conser- 
var els 4 i 3 accents per vers, malgrat 
la irregularitat de llargada de cada un 
d'aquests. L'únic que sobta és la tra- 
ducció del títol («Són [qui?] massa 
senzills com per atraure't. ..»). 

Quant al famós Assaig de cantic en 
el temple, la versió de Vs. Bagnó tor- 
na a seguir més fidelment el so ori- 
ginal que no la versió moscovita (S. 
GonEarenko desdobla els versos, n'afe- 
geix 4 al poema, etc.). Manté un to per- 
fectament espriua. Un sol retret: pot- 
ser en resulta una imatge massa uni- 
lateralment denigratoria d'aquest po- 
ble que Espriu estima dolorosament: 
pot traduir-se aaquest meu arid poble» 
per «endarrerit»?; l'aantiga saviesa» 
pot entendre's com «antiquada», i «sal- 
vatgen per xretrbgradam o «rutinaria»? 
És clar que és una bona dificultat 
traspasar al rus (suposo que a qual- 
sevol Ilengua) aquesta recula d'invec- 
tives agres i amoroses al mateix temps 
que Espriu llanqa contra la seva esti- 
mada terra. Si cornparem les eleccions 
dels traductors, trobem: 

«vella» es converteix, en la versió de 
Bagno, en «vetusta, caduca», i en la de 
GonEarenko en «senil»; «salvatge» es 
fa  «aturat, rutinarin (Bagno) i es man- 
té «saIvatge» a GonEarenko en el se- 
gon vers, pero es converteix en «pas- 
sat de moda» al 16e (de l'original); 
ul'antiga saviesan - «inveterada» (Bag- 
no) i arovellat, florit» (GonEarenko, etc. 
l'«arid poble* - «poble antiquat~ (Bag- 
no) i arovellat, florit» (GonEarenko, 
etc.). 

Probablement eren inevitables aques- 
tes retallades de les diverses accep- 
cions. Aquí, com en el cas del «no 

falla» de Pere Quart ( c f .  més amunt, 
p. 11) s'evidencia una manca no im- 
putable als traductors, sinó a les cir- 
cumstancies: si haguessin tingut opor- 
tunitat de capbussar-se durant un  
temps dins la realitat catalana i dins 
la llengua viva, probablement haurien 
adqurit, poc o molt, aquella intuició lin- 
güística que no dóna l'estudi, per més 
profund que sigui, i captarien millor 
subtileses com les que hem esmentat. 

Menys lícita sembla la transformació, 
a mans de GonEarenko, de la aterram 
a que fa referencia Espriu en un «PO- 
ble» en el sentit de cpoblació petita*: 
és reduir el seu amor al país a un 
amor local; per molt que Espriu esti- 
més Arenys, va demostrar amb la seva 
obra i amb la seva poesia que eren els 
destins de Catalunya l'objecte de la 
seva preocupació i del seu pensament. 

Una reducció d'aquesta mena es pro- 
dueix altre cop en la versió que Gon- 
Earenko fa d'A vegades és necessari i 
forcós.. .: Sepharad s'hi converteix en 
«la nostra ciutat comuna». Bagno, da- 
vant la dificultat de mantenir Sepharad, 
tradueix «la meva terras, cosa que sem- 
bla menys reduccionista, tot i que es 
perden matisos pel camí. Els 15 ver- 
sos de l'original es mantenen en 15 a 
la versió de Bagno i passen a 18 en la 
de GonEarenko. 

Al núm. x x ~ v  del Lllibre de Sinera 
(«Quan la llum pujada des del fons 
del mar.. . »), GonEarenko manté Ves- 
tructura dels apariats, mentre que Bag- 
no ho fa amb el refrany. Potser, en 
aquest cas, la insistencia en la fide- 
litat ha perjudiciat la versió de Bagno, 
mentre la de GonEarenko aconsegueix 
una frescor i una vivor d'imatges en- 
vejables. Bagno se n'ha sortit, en can- 
vi, en altres ocasions, com per exemple 
,en I beg your pardon o en el núm. v 
de Cementeri de Sinera (~Pe l s  portals 
de Sinera / passo captant engrunes ... D). 

Gabriel Ferruter 

Per confirmar un darrer cop la dife- 
rencia de criteris, comprovem que A 
I'inrevés torna a perseguir més la fide- 
litat en mans dels leningradencs (M. 
Jasnov) i menys en mans dels mosco- 

Notes i ressenyes 



vites (S. GonCarenko). Aquest darrer güística, el perill del provincianisme, 
desenvolupa, si li cal, les imatges, i el perill de l'hermetisme ...), caracte- 
no té por d'afegir 4 versos més als 14 ritza el coniingut existencia1 O filos& 
de l'original. 1 altre cop a La ciutat: fic dels poetes, comencant per Joan 
18 versos en lloc de 9 a la versió de Maragall, i subratlla els temes més 
Gontarenko; manteniment dels 9 a la constants. Entre aquests destaca: l'o- 
de M. Jasnov, a base de fer-los llargs. posició vida / mort i variacions cor- 

responents segons el poeta; les rela- 
cions d'aquest tema arnb els de som- 

El foc i les roses (i Poesia catalana) ni / realtitat, alba / capvespre, pri- 
mavera / tardor: «Massa temps ha 

Hem parlat prou de l'antologia mos- estat la vida autencia un somni, un 
covita en anar resseguint els exemples dolc anhel per als catalans, mentre que 
extrets de la de Leningrad. Caldra, la realitat palpable s'assemblava a la 
potser, afegir només algunes precisions mort. Per aixo es troben tan entrelli- 
per completar-ne el quadre. gats en el món de la poesia catalana 

El volum té un responsable de la somni i realitat, vida real i fantastica; 
selecció i de les notes biografiques [per aixo] és tan vacil.lant l'existencia 
molt breus (Sergej GonCarenko), un i van tan inseparablement entrellaca- 
altre per a la introducció (Marina Abra- des la vida i la mortn (p. 14). 
mova) i tres traductors, hispanistes Marina Abramova assenyala, a més, 
(entre ells el compilador). El llibre corn a temes de la poesia catalana con- 
porta el subtítul de Poesia catalana temporania: el religiós (com a filoso- 
contemporania. Consegüentment, co- fia, corn a font d'arguments i d'imat- 
menca la selecció arnb Joan Maragall ges o, encara, corn a motiu per a re- 
i Guerau de Liost, arnb 6 mostres del betlar-s'hi) i el patribtic. «Difícilment 
primer i 4 del segon, per continuar trobarem tan sols un poeta catala que 
arnb seleccions més amplies dels poe- no hagi dit res sobre la seva terra, 
tes que segueixen: Josep Carner (34), sobre Catalunya~ (p. 16). Perb precisa- 
Carles Riba (28), Joan Salvat-Papas- ment aquesta expressió d'amor a la 
seit (26), Josep Vicenc Foix (19), Ma- patria fa que a Abramova li estranyi 
ria Manent (14), Joan Vinyoli (14), Pe- la poca presencia de poesia directa- 
re Quart (16), Salvador Espriu (23), Ga- ment rebel, directament incitadora a 
briel Ferrater (20) i Pere Gimferrer la Iluita, arnb les excepcions de Sal- 
(21). Amb seleccions més breus hi fi- vat-Papasseit i Espriu. Sembla expli- 
guren, també: Josep Sebastia Pons (lo), car-s'ho per la prioritat de salvar tot 
Clementina Arderiu (2), Josep M. de allb que la cultura catalana havia as- 
Sagarra (2) i Bartomeu Rosselló-Por- solit fins al 1936: conservar, salvar, 
cel (11). abans que no lluitar. 

La introducció de Marina Abramova Aixb matejx explicaria l'altra carac- 
segueix un esquema menys didactic terística ((sorprenent C...] per al lec- 
que la de Leningrad, arnb més accent tor cultivat en la tradició dels classics 
en el to personal, en consonancia arnb russosn: «l1abs&ncia de poesies dedica- 
tota la concepció del volum. Partint des als amics, als correligionaris, i el 
de l'expressió del dolor per la patria motiu insistentment repetit de la so- 
catalana corn a constant general dels ledat, de la incomprensió fins i tot 
nostres poetes dels segles XIX i XX, per part de les persones més prope- 
assenyala molt breument les causes res» (p. 7). 
histbriques d'aquest dolor, se centra Acaba arnb una breu referencia als 
en els problemes literaris que van ha- canvis esperancadors que es produeixen 
ver d'afrontar els protagonistes de la <en el destí d'aquesta terra del nord- 
Renaixenca (la manca de tradició, la est $Espanya». 
creació d'una llengua literaria saltant- Pel que hem vist, doncs, els antblegs 
se etapes histbriques, la inspiració en moscovites han escollit un enfocament 
la tradició medieval i popular corn a menys didactic que els de Leningrad. 
font de temes i corn a orientació lin- Allo que rnés els importa sembla ser, 
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inspirant-se en un punt de partida ca- 
tala, fer creació en rus. Si per aixo 
cal allargar el poema, desdoblar o afe- 
gir versos, rimar ori no hi ha rima (no 
pas a l'inrevés: el rus suporta pitjor 
que no el catala el vers blanc), etc. 
es fa sense complexos. Fins i tot, a 
vegades, es canvia molt basicament el 
to de la poesia. Hem vist i'exemple 
d'«Espero, sospito, temo voldria.. . » de 
Pere Quart (cf. rnés amunt, p. 127), 
pero potser aquí ha estat una questió 
d'error d'interpretació rnés que no pas 
d'elecció voluntaria. No sembla pas trac- 
tar-se d'un error, en canvi, a la Can- 
có del rnati encalmat dJEspriu, on, en 
introduir mots com «estimat» i amare» 
(xestimat, d'aquesta drecera no hi ha 
tornada)) per «Et perdras pel camí / 
que no té mai tornada)); «M1adormiré 
sense pena. / A reveure, mare», per 
«M1adormiré dema / sense por ni re- 
canta») es dóna un to més personalit- 
zat i rnés líric a allo que en Espriu té 
un to més metafísic, rnés profund. 

Sovint les versions tenen una dic- 
ció rítmica més emmotllada, més regu- 
laritzada i delimitada (en especial gra- 
cies a l'ús de la rima) que no pas el 
ritme més Iliure, menys encotillat de 
l'original. L'efecte es deu simplement a 
l'elecció feta: recrear les poesies dins 
la logica poetica del rus, que, natural- 
ment, no és la catalana. La versificació 
catalana pot donar, a oides russes, una 
sensació de manca de sistema, de vers 
rnés lliure (les assonancies en la poesia 
russa culta són rnés difícils i es con- 
verteixen facilment en signe d'experi- 
mentació o d'habilitat), de tendencia 
al ritme prosaic. Al contrari, el ritme 
poetic del rus pot arribar a donar, en 
catala, la sensació d'excessiva regula- 
ritat, de monotonia. 

A diferencia de l'antologia de Mos- 
cou, els autors de la de Leningrad han 
volgut afrontar el risc d'intentar con- 
servar f i n ~  al límit del possible les 
sonoritats originals, mantenint una fi- 
delitat en la reproducció dels models, 
sense renunciar per aixo a fer poesia 
en rus. 

Es ben reconfortant tenir a les mans 
aquestes d~ies obres: dos exemples de 
treball seriós, honest; dues demostra- 
cions de com, arnb criteris diferents, 

poden aconseguir-se resultats igualment 
valids i complementaris. Potser el lec- 
tor rus $El foc i les roses rep una 
imatge parcial de la poesia catalana. 
Ara l'antologia de Leningrad ve a com- 
pletar el quadre. Sense que aixo vulgui 
dir que no puguin afegir-se rnés peces 
al mosaic: sempre podran fer-se noves 
aproximacions al tema, sota aspectes 
diferents. 

Les transcripcions 

Tampoc en la transcripció dels noms 
catalans no han seguit les dues anto- 
logies els mateixos criteris. 

Generalment, les transcripcions dels 
noms estrangers al rus procuren repro- 
duir al rnés fidelment possible la pro- 
nuncia original. Seguint aquest princi- 
pi, els autors d'E1 foc i les roses han 
transposat la j per 5. Els especialistes 
de Leningrad, en canvi, han preferit 
seguir la tradició: la j forastera, per 
exemple la de l'angles, es transmet ha- 
bitualment pel conjunt di: John - Dzon. 
Aixi, s'ha transcrit Dzoan, Dzozep, 
Dioakim, D2ordi; arnb una excepció: 
Aniel', i no pas Andiel'. 

Quant als finals en r muda, uns i 
altres deixen de transcriure la r gra- 
fica. L'excepció de Verdaguer (Diasint 
Verdager) a l'hntologia de Lenmgrad, 
s'explica per un desig de respectar una 
tradició ja establerta: aquest autor és 
dels pocs catalans coneguts, almenys 
entre determinat públic, i arnb una 
transcripció ja habitual. No s'explica 
tant l'excepció de Salvador (Sal'vador) 
Espriu, present a totes dues antologies. 

Un punt de diferencia entre les dues 
publicacions el constitueix, també, la 
transcripció de les -e finals (Pere 
Gimferrer, Ferrater.. . ). Els moscavi- 
tes la transcriuen arnb la variant rnés 
posterior de les dues e possibles en 
rus ( e ) ,  mentre que els leningradencs 
prefereixen la variant m6s anterior (e). 

S'ha volgut dcixar constancia de la 
diferencia dentre la e oberta i la e 
tancada. Els de Leningrad transcriuen 
Gabriel arnb la variant posterior, «du- 
ra», 9 ,  i Ferrater arnb I'anterior, 
«molla» (e). Els de Moscou fan jus- 
tament a l'inrevés: Gabriel' Ferratl 

Notes i ressenyes 



El mateix desig de fidelitat ha portat 
a resultats diferents. 

Un altre detall significatiu. A I'an- 
tologia de Moscou es transcriu Pere 
Quart mantenint el diftong «qua». A 
la de Leningrad se segueix la transcrip- 
ció tradicional en cassos similars: la 
vocal u passa a consonant v :  Pere 
Kvart, analogament a «Kvarc»: (quars), 

kvator»: Equador), etc. ((% esumint, podem dir que els antb- 
legs de Moscou han intentat transcriu- 
re lletra per lletra, arnb una intenció 
de fidelitat mhxima a la pronúncia. 
Així, han conservat les 2 S de Salvat- 
Papasseit, malgrat que es tracta d'una 
qüestió de pura grafia de la S sorda, 
que en rus té un signe ( c )  diferent de 
la S sonora ( 2 ) .  En aquest camí de fi- 
delitat pero, sorprenen transcripcions 
com «?!ozep Sebastian Pons» i «Anto- 
nio damskij master» (((Antoni, mestre 
perruquer))), agafant la forma caste- 
llana del non1 o una d'híbrida, com en 
el cas de Pons. 

Els traductors de Leningrad han per- 
seguit una transcripció fidel, pero que 
no trenqués habits del lector, que no 
impliqués sorpreses grhfiques. També 
a ells els trobem algun exemple de 
transcripció feta a partir de la forma 
castellana del nom, com passa arnb el 
«Don Diaume na Sant-Dieronimo)): 
(«Don Jaume a Sant Jeroni», de Ver- 
daguer), arnb la inconseqiiencia de la 
forma castellana (San Jerónimo) soi- 
dada a la pronunciació catalana ( j  do- 
nat per di). 

Hi ha, encara, un últim detall que 
em sembla confirmar, un cop més, 
la relació més forta que els aniolegs 
de Leningrad tenen arnb la tradició i 
els hibits -almenys els dels cercles 
universitaris-, que els moscovites te- 
nen inclinació a trencar: les vacil.la- 
cions en l'escriptura del nostre genti- 
lici. Durant molt de temps, els puris- 
tes han defensat que calia substituir 
la forma habitual akatalonskij» (adj.) 
i akatalonecn (subs.) per la més fidel 
akatalanskij» i akatalanecn. El resui- 

tat era una vaci'lació freqüent, ai- 
menys entre els qui, justament, es con- 
sideraven més informats. La darrera 
edició del diccionari de lJAcadkmia re- 
gistra la forma tradicional, derivada 
de «Katalonija» (mentre que l'altra es 
formava per analogia arnb les formes 
«catalán» i «catala»). A l'antologia de 
Moscou s'ha fet I'opció ferma de aka- 
talonskijn. A la de Leningrad es manté 
la distinció purista entre akatalans- 
kijn, referit a la llengua, i akatalons- 
lrij» referit a conceptes no f i l~lbgics .~ 

Hem vist, doncs, que l'interks per 
Catalunya, després d'uns precedents 
il.lustres pero espaiats, creix als anys 
setanta i s'intensifica als vuitanta. Es 
dins d'aquest context que cal veure la 
publicació de les dues antologies que 
comentavem. 

Aquest descobriment gradual de Ca- 
talunya com a realitat específica, pro- 
duit entre els cercles d'hispanistes so- 
viktics, ha estat evidentment afavorit 
per l'evolució de les circumst2ncies po- 
lítiques a l'estat espanyol des de finals 
dels anys seixanta i, sobretot, després 
de la mort del general Franco. 

Amb un entusiasme sovint apassio- 
nat, els «descobridors» de Catalunya 
s'aboquen sobre tot allb i tots aquells 
que els poden facilitar la informació 
necesaria i el no facil contacte arnb 
el tema catala. 

Es clar que no són pas les possibi- 
litats de treball allb que atrau aquesta 
gent. Les possibilitats són forca més 
grans arnb el castella, i d'aixo solen 
viure. Si els manquessin les facilitats 
de contacte que ara comenceil a tenir, 
podria enfonsar-se o escarransir-se bo- 
na part del que cornenqa a despuntar 
aquests darrers anys en el terreny de 
la catalanística soviktica. 

Toquem ferro! 

22. Aixb mateix fa la moscovita E. M. Wolf als 
seus treballs sobre el catala. 

Els Marges, 36. 1987 


	116a131.pdf
	A0002397A.tif
	A0002398A.tif
	A0002398B.tif
	A0002399A.tif
	A0002399B.tif
	A0002400A.tif
	A0002400B.tif
	A0002401A.tif
	A0002401B.tif
	A0002402A.tif
	A0002402B.tif
	A0002403A.tif
	A0002403B.tif
	A0002404A.tif
	A0002404B.tif
	A0002405A.tif




