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Fa uns mesos el
crític Joan-Jo-
sep Isern lloava
en el seu blog,
tan amè com es-
molat, Totxos,
totxanes i maons,

una obra musicoliterària que ara
no ve al cas, dient que allò sí que era
“estructura d’estat”. Podria ser que
ho fos, però el que segur que és “es-
tructura d’estat” és la feina d’edi-
torials com Alpha, Fragmenta o
Adesiara, i d’altres, que estan cre-
ant uns catàlegs de primer rang,
dels quals podria enorgullir-se
qualsevol gran cultura europea,

Sublim retaule ‘restaurat’
tant pel criteri de tria de textos, au-
tors i curadors de les edicions, com
pels aspectes més externs de la
producció.

Aquest núvol missatger, que és
una autèntica delícia, ens arriba en
català, traduït per primer cop di-
rectament del sànscrit, equipat
amb una densa introducció erudi-
ta i apassionant del traductor,
Aleix Ruiz Falqués. No cal dir que
podem llegir el poema en català de
la forma més ingènua i analfabeta
possible, sense cap altre referent ni
bagatge, i l’experiència ja ens serà
profitosa i amena. Però el sanscri-
tista Ruiz Falqués ha fet l’esforç de

sintetitzar el context de l’obra i
d’explicar les raons traductològi-
ques que sustenten la seva versió.
Comença per establir que El núvol
missatger –o Meghaduta, en la se-
va llengua original– és una obra
que ja fou elogiada pel mateix Go-
ethe, que el conegué gràcies a la
traducció (lliure) anglesa de Wil-
son (1813). Kalidasa (400-450 dC),
que a l’Índia és considerat un dels
grans, si no el més gran, conegut
sobretot per l’obra de teatre
Xakúntala, va tenir una recepció
considerable a Occident ja des del
Romanticisme, fins al punt de ser
qualificat de “Shakespeare de l’Ín-

Confessió, de Lev
Tolstoi, que ara
podem llegir en
català gràcies a la
bona feina de Mi-
quel Cabal i Angle
Editorial, és un

text de ruptura, de ruptura violenta
amb ell mateix que desencadenaria
una sèrie de ruptures cada cop més
doloroses: amb el benestar familiar,
amb una reputació irreprotxable i,
sobretot, amb l’Església. Una cròni-
ca despietada de la pròpia vida espi-
ritual i una radiografia completa
d’aquella crisi que va trasbalsar
Tolstoi en arribar als 50 anys, quan
l’autor de Guerra i pau va decidir
que no valia la pena continuar fent
literatura: l’única activitat digna de
dedicació, l’única sortida del cul-
de-sac on l’havia conduït la recer-
ca del sentit de la vida era la religió,
entesa, però, d’una manera total-
ment heterodoxa, allunyada dels
dogmes oficials. Quan algú venia a

La mida d’una creu
elogiar-li les novel·les, Tolstoi s’en-
fadava: “És com si li diguéssiu a Edi-
son, el de la bombeta, que és molt bo
ballant la masurca”.

El comte insinuava que la inven-
ció de la bombeta equivalia als seus
escrits religiosos, que comencen
amb Confessió. Com era d’esperar,
la censura eclesiàstica es va oposar
a la publicació d’una obra infecta-
da d’heretgia i, en lloc d’aparèixer al
diari Russkaia Misl el 1882, com es-
tava previst, Confessió va sortir a Gi-
nebra el 1884, cosa que va causar un
disgust terrible a l’autor. “Si escric
sobre una senyora que s’enamora
d’un oficial, m’ho permeten; si es-
cric sobre les guerres i la grandesa
de la pàtria, encara millor; però si
vull parlar d’allò que he pensat i sen-
tit tota la meva vida, a Rússia no ho
publicaran mai!” Confessió deixava
clar que la fe intuïtiva i la conscièn-
cia moral de Tolstoi es rebel·laven
contra la hipocresia que s’amaga
darrere la pompa dels sagraments.

Obrir l’ànima davant d’un confessor
li produïa satisfacció, perquè tenia a
veure amb un sentiment real i amb
una necessitat autèntica de purifi-
cació. En una obra anterior, Joven-
tut, aquesta mateixa necessitat, bar-
rejada amb un tarannà apassionat i
ingenu, impulsa el narrador a con-
fessar tots els seus pecats a un cot-
xer, amb l’esperança que ell hi res-
pongui d’una manera més espontà-
nia. El cotxer diu: “Això són coses de
senyors”, i prou.

Però que el sacerdot l’obligués a
dir que creia que l’hòstia era el cos
de Crist li semblava ridícul, per la
senzilla raó que era fals. També eren
falses i, a més, oposades als principis
fonamentals del cristianisme, les
pregàries pel triomf de l’exèrcit que
es feien a les esglésies durant la
guerra amb l’Imperi Otomà, i Tols-
toi s’horroritzava en veure que tants
mestres de la fe aprovaven l’assassi-
nat “de joves perduts i indefensos”.
¿Com podia acceptar-ho algú que
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havia construït la seva fe sobre la ba-
se dels deu manaments i per qui la
frase “Déu és amor” no era cap me-
tàfora?

Confessió converteix Tolstoi en
un dissident. El comte, amb una
disciplina de ferro, estudia grec ex-
pressament per llegir els Evangelis,
i en fa una versió molt sui generis
en rus: per exemple, tradueix fari-
seus per ortodoxos. La seva relació
amb els alts funcionaris de la doc-
trina oficial és cada vegada més
tensa, fins que l’any 1901 el Sant Sí-
node el fulmina amb un anatema.
I la veritat és que seria difícil resu-
mir-ho millor de com ho va fer un
diari alemany, que l’endemà de
l’excomunió va publicar una cari-
catura en què apareixia un Tolstoi
amb una creu de dimensions colos-
sals que li impedia sortir per les
portes estretes d’un edifici, i a so-
ta posava: “Feu-lo fora! La seva
creu és massa gran per a la nostra
Església!”✒

dia”. Ruiz Falqués situa el context
històric i cultural general en un es-
plèndida síntesi de la religió índia,
del bramanisme al budisme, fins i
tot amb una disquisició sobre la pa-
raula ari (estranger); es fixa en par-
ticular en l’imperi gupta, és a dir,
l’època que va veure néixer Kalida-
sa, i abans de centrar-se en el
Meghaduta dins de l’obra de Kali-
dasa –esmentant les versions d’al-
tres obres de l’autor existents en
català, les diverses interpretacions
que s’han fet d’El núvol missatger
i la profusa tradició dels escolias-
tes– presenta un subcapítol inte-
ressantíssim, basat en l’excel·lent
llibre de Sheldon Pollock sobre la
poesia i la llengua dels déus.

Una bogeria tragicòmica
Ruiz Falqués ens fa saber que la
idea que els pràcrits són sànscrits
vulgars o degenerats és un preju-
dici forjat durant la primera època
de la lingüística indoeuropea, i
sembla que el sànscrit com a llen-
gua franca cal delimitar-lo entre
els segles IV (expansió de l’impe-
ri gupta) i X dC (primeres invasi-
ons islàmiques). La tesi de Ruiz
Falqués és que, en definitiva, i per
damunt de les inacabables contro-
vèrsies sobre el tema, El núvol mis-
satger és un poema jocós, una bo-
geria tragicòmica. Només un boig
(el follet protagonista) i no pas un
heroi, pot adreçar-se a un element
atmosfèric (un núvol, que personi-
fica) demanant-li, amb tota mena
de detalls poètics, que comuniqui
a la seva estimada llunyana la se-
va melangia d’amor. Tindríem
aquí tot un filó a resseguir en la
tradició clàssica occidental sobre
la malaltia d’amor.

Per acabar, un apunt sobre la
qüestió de la traducció, i l’etern
problema del so i el sentit. Ruiz Fal-
qués basa el seu èxit en la “restau-
ració” del “retaule” en el fet d’haver
estat “fidel” al sentit en detriment
de “l’harmoniosa sonoritat i la per-
fecta concisió de l’original”. Ben-
vingut sigui a la nostra literatura
com a forma bellament incorpora-
da. L’enhorabona.✒


