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L’editorial
de Martorell
Adesiara
publica les
‘Quartetes’,
d’Omar
Khayyam,
traduïda del
persa per
Àlex Queraltó

Anàlisi Jordi Llavina

L’IMMORTAL
fabricant de tendes

entén molt bé què és
un clàssic literari lle-
gint qualsevol
d’aquestes 157 quar-

tetes del persa Omar Khayyam,
el poeta oriental més famós de
tots els temps –però no per a “la
gran majoria dels iranians”, que
“entenen que fou superat en ca-
tegoria literària, fama i estima-
ció per altres poetes com Hafiz i
Sa’di de Shiraz... o com Jalal ad-
Din Rumi, conegut com a Mev-
lana, i Firdawsi, el cantor èpic
de l’Iran, és a dir, l’Homer per-
sa”–. Comproveu-ho amb
aquest robai, el número 134 (el
terme robai, singular de la pa-
raula robaiyat que s’ha popula-
ritzat com a títol del llibre de

S’
Khayyam, fa referència a la
composició poètica que va utilit-
zar el cantor de Nishapur): “No
vull res més que aquell vi rogenc
que m’embriaga, / un llibre de
poemes, felicitat i un crostó de
pa. / I llavors tu i jo jaient junts
en aquella ombra... / Serà molt
millor això que l’imperi d’un sol-
dà”. Cal tenir en compte que
són versos escrits al tombant
del segle XI (es considera que
Khayyam va néixer pels volts de
l’any 1048 i que va morir, apro-
ximadament, cap al 1131).

Àlex Queraltó Bartrés ha rea-
litzat una feina admirable d’edi-
ció filològica, de traducció i d’in-
troducció crítica del poeta. Es-
tableix un ordre de les quarte-
tes i explica quines poden ser
atribuïdes amb certesa a
Khayyam. Ens indica que el
nom complet de l’autor era
Ghiyas ad-Din Abu-l-Fath
Omar ibn Ibrahim al-
Khayyam, però que va adop-
tar el pseudònim de
Khayyam, que significa “fabri-

cant de tendes” –un pseudò-
nim d’intenció ben modesta
davant la grandesa dels
pseudònims de la majoria de

poetes contemporanis seus–.
Filòsof, matemàtic, astrò-

nom: disciplines que, especial-
ment la primera, han deixat
marca en les seves quartetes:
“¿Per què del món m’ha de tur-
mentar el futur o l’antigor? / Si
he de marxar, ¿què m’importen
l’ahir i el demà?”. Vegeu, en
aquest sentit, la imperiosa crida
del poeta per aprofitar el mo-
ment i deixar-se estar d’orgues,
la seva invitació perpètua a

beure vi; tan característi-
ques, l’una i l’altra, del

clàssic que Amin Maa-
louf va recordar en la
seva millor novel·la,
Samarcanda. Queral-

tó fa veure que, mal-
grat que sovint se l’ha

volgut associar amb la
tradició sufí, Khayyam

més aviat la contradiu. La
roda del destí és apuntada en

algun dels seus versos, certa-
ment, però hi ha un orgull per
fer la vida al marge de la seva
llei. ¿I Déu, i la religió? Després
d’escriure dos versos com els

que segueixen: “aquest instant
preciós aprofita’l i gaudeix-ne, /
perquè la nostra vida no és res
més que aquest instant”, o
aquests altres dos que no cal
anotar: “La gent de mesquites,
convents, esglésies i temples /
només és cercadora de cels, te-
morosa d’inferns”, Khayyam
expressa el seu desig de passar
la nit en companyia de la copa, i
rubrica la quarteta 139 amb dos
versos prou explícits: “He vol-
gut abans que res repudiar la
raó i la religió, / perquè aquesta
nit em casaré amb la filla de la
vinya”. La modernitat d’Omar
Khayyam és ben constatable.

El poeta ha passat a la poste-
ritat com el cantor del carpe
diem. Però una lectura atenta
de les Quartetes ens permet va-
lorar la complexitat del seu mis-
satge, que va molt més enllà
d’això. Hi ha, posem per cas,
una apel·lació constant al cicle
de la vida i a la migradesa de les
nostres forces: “Aquest càntir
fou, com jo, un trist enamorat, /
lligat a les trenes de l’estimada,
captiu. / I aquesta nansa que
veus envoltant-li el coll / fou una
mà que acaricià un dia el seu es-
timat” (uns quants segles més
tard vindrien poetes com Rilke,
que aprofitarien aquesta lliçó).
El fang de la creació es modifica
una vegada i una altra. I la pols.
Fixeu-vos en aquests dos versos
de la quarteta 76, que semblen
un auguri baudelairià: “Espol-
sa’t amb delicadesa la pols que
tens a la cara, / perquè també

fou un dia el rostre d’una bella
jove”. Tot allò que ens acompa-
nya en els nostres dies –el camí
que petgem, la copa amb què
bevem– ja existia molt abans
que nosaltres, i era els cossos
d’altres homes que ens han pre-
cedit. El pas del temps és impie-
tós, la mort –recordeu també
els versos funeraris de Manri-
que— iguala tots els éssers: “Si
la mort és segura, i tots els de-
sigs han d’esvair-se, / ¿què t’im-
porta si el llop se’t menja al prat
o la formiga a la tomba?”. Abans
que un reflex d’hedonisme, la
seva poesia és radicalment es-
cèptica. Per això ens sembla, al
cap dels segles, tan lúcida: “La
teva vida i la meva, igual que la
nostra opinió, / és com cera cre-
mada que no es pot tornar a re-
cuperar”. Alguns dels seus ver-
sos arriben a lamentar el fet
d’haver nascut. Aquests altres
dos associen els homes amb els
titelles: “Sobre el tauler de
l’existència juguem una estona,
/ i després, d’un en un, caiem a
la capsa del no-res”. Omar
Khayyam se la juga a cada quar-
teta. El vi és el seu aliat incondi-
cional: “Beure vi i viure feliç és
la meva norma”. Hi ha, en
aquest sentit, una elaboració
teòrica del plaer. El possibilisme
que li fa dir “una copa al comp-
tat és millor que un miler a ter-
minis” conviu amb l’estremido-
ra imatge d’aquests dos versos,
en què proposa que es vessi el vi
damunt la terra perquè també
els morts puguin beneficiar-
se’n: “I quan begueu tots junts
vi de flaire agradable, / en arri-
bar el nostre torn, vesseu-lo per
terra”. I, convençut de la seva
defensa, del seu aliatge fidel
amb la “filla de la vinya”, ho ru-
brica així: “Tant de vi beuré que
aquesta seva olor / sortirà de la
meva tomba quan sigui sota ter-
ra”. La imatge de la copa com a
font del desig que es troba en el
bell Llibre d’amic, de Joan Vi-
nyoli, per exemple, remunta a
aquest gran poeta. Omar
Khayyam és un poeta clàssic
com Virgili, el Dant, Matsuo
Basho, Ausiàs March o Góngo-
ra. Aquesta edició bilingüe per-
metrà al lector català constatar-
ho en cada un dels versos. ❋
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