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Pedra
i pinzell

AVANÇAMENTEDITORIAL

edra, pinzell, tinta i paper són els
quatre tresors que feien servir els lle-
trats en el ritual de l’escriptura. No-

més amb quatre gotes d’aigua ja es pot co-
mençar a moldre la barra de pols de tinta so-
bre la pedra negra. S’hi afegeix encara un ra-
jolí d’aigua lleument salada i es fa girar la
barra de tinta fregant-la sobre la pedra del
tinter: l’aroma i la textura de la tinta xinesa a
poc a poc es fan presents. Al cap d’uns mi-
nuts, quan la mixtura ja es prou densa i bru-
nyida, es passeja el pinzell sobre la pedra per
amarar-lo del líquid untuós. Llavors es po-
den traçar sobre el full de paper d’arròs els
caràcters del poema, o bé els núvols i els ro-
cams d’un paisatge més o menys evanescent,
o bé les sentències dels mestres antics.

Els lletrats destres en les arts del pinzell
eren normalment funcionaris, jutges i ho-
mes d’estat. Havien accedit als seus càrrecs
polítics i administratius a través dels exà-
mens imperials, justament gràcies al domini
de l’escriptura i per la familiaritat amb una
cànon de clàssics de la literatura i del pensa-
ment moral i polític, de tradició confuciana.
La literatura xinesa es desenvolupa sota la
fèrula d’una forta tutela institucional. A la
Xina imperial hi manaven els lletrats.
Aquesta centralitat de la pràctica literària en
la continuïtat del cos burocràtic xinès a tra-
vés del sistema de les oposicions del manda-
rinatge feia que els corrents centrals de l’es-
criptura literària tendissin a un estil formu-
lari, hieràtic, imitatiu, moralista, retòric i
desproveït d’expressivitat, llagoter i servil.
La literatura era central en el sistema polític i
cultural xinès, però amb el cost de la rigide-
sa. Enmig dels milers d’escrits i poemes imi-
tatius i desproveïts d’alè literari de cada
temporada, s’hi escolaven de tant en tant
brins de literatura genuïna, on hi trobem
allò que fa que la literatura sigui literatura:
l’art de la paraula com a forma insubstitu-
ïble de plaer i de coneixement.

Els poemes que hem triat i traduït no ens
han d’induir al miratge: pertanyen a les veus
singulars que s’han fet sentir enmig
d’aquesta salmòdia sotmesa als ritus de la
institució literària dominant. Dels que apa-
reixen en aquesta antologia, la majoria eren
funcionaris, en alguns casos, exiliats o re-
presaliats, en altres casos obstinats conrea-
dors de vides paral·leles, n’hi havia uns
quants de coneguts per la seva destresa mu-
sical, també n’hi havia que eren ermitans o
simplement lletrats que es van veure abocats
a una vida retirada. [...]

Per a bé i per a mal, la tradició poètica xi-
nesa tendeix més a recrear l’harmonia que a
mostrar el conflicte, tendeix més a fondre el
subjecte en l’entorn que no pas a caracterit-
zar personalitats singulars, tendeix més a
al·ludir o suggerir que no pas a expressar cla-
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rament, té més tractes amb les sensacions i
les emocions que no pas amb les idees, ten-
deix més a recrear paisatges, situacions i fór-
mules reiterades que no pas a l’originalitat.
La plasticitat i la contenció, la capacitat de
suggerir emocions, d’“expressar-ho tot sen-
se dir-ho” (Wang Shizhen) i de recrear els
dinamismes de la natura es troben entre les
qualitats més preuades de la poesia clàssica
xinesa. Com va dir el lletrat Wang Chan-
gling: “Un poema és bo quan l’últim vers fa
que el pensament s’estengui sense fi.”

La poesia xinesa clàssica lliura feixos de
percepcions gairebé sense filtrar-les a través
de l’acció jerarquitzadora de la gramàtica. El
minimalisme gramatical fa que els poemes
es presentin com rams de paraules diaman-
tines que ressonen entre si [...]. L’absència
de marques morfològiques en els mots (ni el
temps, ni la persona, ni la funció o la catego-
ria gramatical queden definides en els caràc-
ters xinesos) i la naturalesa tènue o inexis-
tent de les traces sintàctiques en la seva orga-
nització textual –especialment difuses en la
poesia– expliquen l’ambigüitat generada
per la polivalència funcional dels mots i ex-
pliquen també l’atemporalitat i la imperso-
nalitat característiques de la poesia xinesa
clàssica. La llengua xinesa permet un predo-
mini del component semàntic que conver-
teix el poema en una juxtaposició dinàmica
d’imatges en interacció. L’ambigüitat fun-
cional i l’absència de nexes, modificadors,
marcadors i determinants contribueixen de
forma decisiva a convertir el poema en un
procés de construcció de sentit germinal, in-
acabat, que el lector pot transitar seguint
qualsevol de les diferents interpretacions
sintàctiques que fan possibles els potencials
de significació. I converteixen qualsevol tra-
ducció en una tria dolorosa que deixa neces-
sàriament fora totes les altres opcions.

Es pot atribuir a aquesta absència d’un
discurs travat un paper important en la ten-
dència de la poesia clàssica xinesa a escapar
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de la linealitat expositiva o narrativa per
apropar-se a l’espacialitat pictòrica. Quan
narra ho fa amb els traços ràpids dels apunts
al natural, de les notes de viatge o dels
apunts de dietari. Mentre la pintura paisat-
gística xinesa tendeix a la temporalitat, con-
vertint els moviments de la percepció en un
procés de recreació de l’ordre dinàmic de la
natura, la poesia clàssica xinesa tendeix a la
sincronia perceptiva d’un feix d’imatges en
moviment. La poesia xinesa clàssica com-
parteix amb la pintura i la cal·ligrafia uns
mateixos principis estètics basats en la re-
creació dels ritmes i moviments gestuals de
la natura. En les tres disciplines el traç del
signe restitueix els lligams que bateguen en-
tre les coses i l’alè vital que les anima. La ca-
pacitat de fer circular aquest alè és fonamen-
tal en les tres pràctiques artístiques. Així ho
podem veure en aquestes paraules del poeta
Han Yu: “El qi (l’alè) és com l’aigua i els
mots són com objectes que hi floten al da-
munt. Quan hi ha prou aigua, els objectes,
grans i petits, poden moure’s lliurement: ai-
xí és la relació entre el qi i els mots. Quan el qi
es troba en la seva plenitud, tant la llargada
de les frases com el seu volum sonor atenyen
una mesura perfecta.»

Aquesta concepció del poema com un se-
guit de gestos verbals que s’ajusten als rit-
mes de la natura, de les percepcions i de les
emocions tot just al·ludides, també es troba

en el paisatgisme pictòric monocrom, ins-
crit sobre el paper amb pinzell i tinta com els
poemes interpretats amb l’art de la cal·ligra-
fia. Tot sovint el paisatge pintat apareix jun-
tament amb el poema no com una il·lustra-
ció sinó com un element més que busca que
l’espectador entri en l’espai i el temps imagi-
naris suscitats en el paper. El poeta Su Dong-
po afirmava que si els bambús que dibuixa-
va el seu amic Wen Tong arribaven a un grau
tan elevat de perfecció natural era perquè no
li calia veure’ls per pintar-los: ell mateix es-
devenia el bambú, deixava que el bambú
creixés dintre seu. Es deia de Wu Daozi que
un dia va desaparèixer enmig de la boira
d’un dels paisatges que acabava de pintar...

La minimització del component gramati-
cal en la poesia xinesa potencia xarxes d’or-
ganització textual paral·leles: desvia l’èmfasi
cap al ritme, la mètrica i les relacions semàn-
tiques. Aplicant la clàssica distinció estètica
entre textura i estructura, es pot destacar
com la feblesa estructural de la llengua poè-
tica clàssica xinesa es compensa amb l’emer-
gència d’una xarxa de relacions texturals,
establertes entre components immediats,
semàntics i posicionals. Ritme i sintaxi s’en-
cadenen en un únic procés regit sovint pel
paral·lelisme dels versos.

En les traduccions hem donat més pes als
sentits i les imatges de les ficcions que a les
fórmules retòriques de les diccions, hem

preferit transmetre la gràcia, el paisatge i
l’efecte del poema a salvar detalls de minia-
tura o fer rígides provatures mètriques o mi-
metismes il·legibles però literals. Hem mirat
de moure’ns en un estil nominal i paratàctic
que sense forçar el llenguatge transmeti el
ritme i el dinamisme dels sentits. Hem mirat
de recrear recurrències fòniques i mètriques
sense mirar d’imitar-les ni d’obligar-nos a
models que no tenen res a veure amb els ori-
ginals: hem optat per treballar amb el ritme i
la sonoritat sense metrònom, sense que mai
impedeixin la tria del fraseig, del gir o del
mot més exacte i precís. [...]

Tant l’absència d’abstracció com la vo-
luntat de reproduir els gestos de la naturale-
sa situen la pràctica totalitat de la ingent
producció de la poesia clàssica xinesa en
l’àmbit de la paraula poètica referencial, en
un discurs realista de caràcter descriptiu. En
aquesta manera poètica, el lector identifica
el procés de formació de les imatges en la se-
va consciència amb el procés de contempla-
ció de la realitat. La poesia clàssica xinesa
lliura sèries d’imatges descriptives, sovint
paisatgístiques o quotidianes que, tot i la se-
va aparent transparència referencial (“aquí
hi ha això”), ens condueixen a l’ambigüitat i
al més fictici dels discursos: aquell que no ha
de transcendir el seu significat a cap altra in-
terpretació que no sigui la pròpia de la pa-
raula en el seu ús immediat. [...] ❋
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