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LES VERSIONS
DE POESIA DE
M A R I À
VILLANGÓMEZ

Àngel
Terron
Homar

En l’obra de Marià Villangómez l’illa és el referent d’una
totalitat estètica que va més enllà de la realitat física d’Eivissa,
com es pot veure al seu poema emblemàtic «Illa». Aquesta illa
és amarada d’un rigor intel·lectual i d’una sensibilitat especial
que fan del poeta eivissenc una de les veus més preuades de la
poesia catalana del segle XX. Però l’exigència absoluta l’allu-
nya d’un mer model local o localista.

En poetes coetanis d’altres literatures pot trobar-se un cert
paral·lelisme amb la intensitat lírica de Marià Villangómez (nat
l’any 1913) en la descripció del paisatge com una mena d’ex-
pressionisme poètic. Són per exemple els poetes de la conegu-
da com a Naturlyrik de la poesia alemanya com Peter Hüchel
(nat el 1903) i Ingeborg Bachmann (nada el 1926). Aquests
poetes empren tots els recursos expressionistes previs per pro-
jectar-se a través de la natura.

Com a conseqüència del seu rigor i la seva exigència d’evi-
tar tota repetició o d’enganyar-se amb la retòrica, Villangó-
mez deixà d’escriure poesia original a partir d’aproximada-
ment els seus cinquanta anys. Des d’aleshores es dedicà a pu-
blicar les traduccions de diversos poetes, que ell anomena
versions.

Totes aquestes versions, malgrat que moltes aparegueren
prèviament en forma de llibre a partir de l’any 1971 en edito-
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rials i col·leccions prestigioses com Quaderns Crema, «La Ba-
lenguera», El Mall, «L’Escorpí» o Columna, foren agrupades
en tres volums d’obres completes editades per l’editorial
Columna l’any 1991. El poeta revisa i ordena de bell nou les
traduccions i en fa quasi una lectura per llengua i cultura. El
primer volum, Obres completes. Versions de poesia I. Versions
de l’anglès, reuneix totes les traduccions fetes en llengua
anglesa en 268 pàgines, el segon reuneix les versions del francès
en 325 pàgines i el tercer agrupa les traduccions de l’italià i
d’altres llengües en un volum més petit, de 93 pàgines.

És ben significatiu el que Marià Villangómez tradueix. En
primer lloc, l’existència de versions prèvies d’un autor no és
cap motiu per no traduir-lo si l’interessa. Així, en poesia an-
glesa comença traduint alguns sonets de Shakespeare, i s’en-
dinsa després preferentment en la poesia de John Keats (cal
recordar que les traduccions d’El test d’alfàbrega meresqueren
el premi Cavall Verd de traducció poètica corresponent als lli-
bres editats l’any 1984). Però és en la poesia del segle XX on
excel·leix i on tria d’una manera ben particular les lectures.
Així Thomas Hardy, el poeta que més ha influït en Robert Gra-
ves i Philip Larkin, el poeta que tria la veu antideclamatòria, el
poeta de la vellesa i la devastació, el poeta que segueix els
patrons clàssics per expressar el novell desconcert. Clarament
el poeta eivissenc es projecta en els temes de senectut tan pro-
pis del bard anglès, i ens indica amb la lectura atenta que aques-
ta és una forma de fer poesia important i pròpia del segle XX

malgrat que segueixi escrupolosament els patrons clàssics.
Després de Thomas Hardy, ocupen la seva atenció els mites
de William Butler Yeats, i no falta entre els poemes seleccio-
nats el «Navegant vers Bizanci», on magistralment el poeta
irlandès tractà el tema de la decadència física i l’enyor de la
bellesa física. Tradueix també tres (el primer, el segon i el quart)
dels Cantos d’Ezra Pound, un altre dels poetes fonamentals
per entendre la poesia del segle XX, i acaba amb uns quants
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poemes de S. Spender, Auden o Dylan Thomas. Aquesta
compilació no és cap fruit de l’atzar, és una selecció molt
meditada que indica clarament les afinitats electives i el gust
estètic pregon i universalista de Marià Villangómez.

De bell nou, aquesta visió d’anàlisi selectiva més que no
pas enciclopèdica la trobam en la selecció dels autors france-
sos traduïts. Qui triarà, Villangómez? Essencialment els grans
simbolistes, Baudelaire, Mallarmé i Verlaine, però també sig-
nificativament tradueix tot un volum de Jules Laforgue (1860-
1887). Aquest poeta, mal conegut i mort en plena joventut, és
una de les influències més fonamentals en la poesia de
T. S. Eliot, és l’introductor del vers lliure en la poesia, aquesta
forma de fer que tant s’ha seguit al segle XX. També tradueix
extensament Apollinaire i Jules Supervielle. Curiosament no
inclou cap poeta estrictament surrealista, però sí que dedica
atenció a una sèrie de poetes també essencials en l’estètica
del segle XX: Saint-John Perse i Francis Ponge. De bell nou, per
tant, ens marca amb detall les aportacions poètiques essen-
cials del segle XX.

Al tercer recull inclou bàsicament els poemes de Leopardi,
el poeta romàntic italià que tan exigent era en la forma i que
ens ha deixat una obra relativament breu, i que també usa el
paisatge per reflectir l’ànima dels sentits. És per a mi sorpre-
nent que no hagi traduït Montale o Quasimodo, que són dos
poetes en certa mesura propers a la poesia de Villangómez. En
castellà, en canvi, tradueix extensament Cernuda.

En resum, Marià Villangómez, en el cim de la seva carrera
poètica, a mig camí de la vida, renuncià a escriure poesia ori-
ginal atesa la seva alta exigència. Però emprà la capacitat ex-
pressiva per traduir, seleccionant amb ull de crític exquisit, la
poesia de les literatures occidentals més properes: en especial
l’anglesa i la francesa. Els poetes que tradueix magníficament
són els que han tingut i tenen una influència més enriquidora
en la lírica contemporània. En certa manera com Llull, arrela
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en la terra que el va veure néixer com un arbre i desplega cap
a l’exterior les branques de les diverses versions que de l’exis-
tir de l’home tenen els mons.


