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Rudyard
Kipling,
sí o sí

ipling és un dels autors con-
trovertits de la literatura an-
glesa. Ha tingut defensors de

la talla d’Eliot, Joyce, Brecht, Orwell i
Borges. I també ha tingut detractors
com H.G. Wells, C.S. Lewis, Lionel Tri-
lling, Edward Said i Les Murray. El 1907
va ser el primer autor britànic en rebre el pre-
mi Nobel de literatura i continua sent el
guardonat més jove de la nòmina de gua-
nyadors. I, al mateix temps, ha estat titllat
d’imperialista, feixista, racista, antisemita,
sàdic, bel·licista, masclista, homosexual re-
primit, vulgar i infantilista.

Gràcies a la publicació de les biografies ri-
goroses d’Andrew Lycett i Harry Ricketts,
que van coincidir en el temps, el 1999, i la
correspondència completa en sis volums,
1990-2004, a cura de Thomas Pinney, tenim
una visió molt més ajustada de Kipling i mol-
tes de les crítiques negatives han perdut la se-
va validesa. A la fi, s’ha despenalitzat la lectu-
ra d’un dels grans genis de la literatura mo-
derna. Ara bé, malgrat tots els obstacles en el
camí de la recepció de la vasta producció de
Kipling, que abraça la poesia, la novel·la, el
conte, el memorialisme, la crònica de viatges,
l’assaig, el periodisme i la traducció, l’autor
de Kim mai ha deixat de ser llegit en tot mo-
ment per un ampli sector del públic lector
d’arreu del món.

K

Ara mateix, gràcies als es-
forços de Símbol Editor,
acaba d’aparèixer una edi-
ció en català, en la versió

innovadora de Jaume
Subirana, acompanya-
da de les belles il·lus-
tracions en aquarel·la
de l’artista florentí,

Giovanni Manna.
De fet, una bona
notícia és que
l’edició catalana

ha sortit en paral·lel
a l’edició americana

de Creative Company,
una editorial de llarga tradició

des de l’any 1932.
    Subirana ha reconduït els seus

dots de professor, poeta, tra-
ductor i tastador de la música
contemporània cap a la nova
versió del poema de Kipling,
a la recerca d’un text àgil i
subtil que sigui atractiu per
tots els públics i ens permeti

percebre i assaborir la plena ac-
tualitat i idoneïtat de l’original en

una època com la nostra. Subirana, intel·li-
gentment, ha seguit el model de la cantant
Joni Mitchell i la seva adaptació d’If a l’àlbum
Shine del 2007. A més, el nostre traductor co-
neix perfectament la petita tradició de ver-
sions del poema de Kipling al català que ar-
renca amb Josep M. López-Picó (1926) i es
prolonga a partir de Carles Riba (1944), Joan
Crosas (1982), Francesc Parcerisas (1985),
Josep M. Albagès (1997), Enric Quílez
(2008) i d’altres, entre les qual caldria citar la
curiosa recreació que Josep M. Flotats va lle-
gir en un anunci de Repsol el 2007.

El poema de Kipling té més sentit que mai i
ben segur que, com passa sempre amb els
grans clàssics, queda la porta oberta a altres
relectures significatives en el futur. ❋

Il·lustració: PEP DUIXANS

Una bona mostra de l’obstinada fideli-
tat dels lectors a l’obra de Kipling és la su-
rada constant del poema If (Si), dedicat
al fill de l’autor, John Kipling, i basat en la
dramàtica història del polític de Leander
Starr Jameson, des de la seva publicació
original com a colofó de la sisena narra-
ció de Rewards and Fairies l’any 1910. En
aquest sentit, només cal recordar que en
una enquesta pública de la BBC el 1995 If
va ser votat com el poema més popular
del Regne Unit.

E
El poema ‘If’, de
Kipling, té més
sentit que mai
com a clàssic
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Amb el suport:




