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El poeta J.W. Goethe, pare de la literatura moderna alemanya

El poeta
de la llum
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J.P. Eckermann, Converses amb Goethe en
els darrers anys de la seva vida. Traducció

de J. Bofill i Ferro. Columna.
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V
et aquí dos llibres extraordi-
naris que es poden llegir si-
multàniament: un recull sig-
nificatiu de les traduccions
esparses de la poesia de Goet-

he i la reedició de les converses que va
mantenir entre el 1823 i el 1832 amb el
seu secretari i editor,
J.P. Eckermann, unes
converses refetes pel
record que són un do-
cument imprescindible
per entendre el caràc-
ter i algunes intimitats
del pare de la literatura
alemanya moderna,
però que també servei-
xen per conèixer la in-
cipient cultura il·lus-
trada del segle divuit i
principis del dinou.

La poesia de Goethe
aquí compilada és me-
suradament lírica, sos-
tinguda mitjançant la
precisió, amb una agu-
desa en l’exposició del
sentiment que l’ajuda a
esbossar-ne cada detall.
La serenitat en l’arran-
jament, de silueta clàs-
sica, no li retrau la visió
ni el fa captiu d’una
poesia distant, sinó que
l’obliga a perfilar les
emocions amb una
textura on no hi falta
cap eventualitat, on ca-
da episodi conté un
plec sencer de la reali-
tat. “L’objectivitat de la
meva poesia –deia a
Eckermann– la dec al gran poder d’a-
tenció, a l’exercici constant de l’ull, en
forma que no puc sinó concedir un gran
valor al coneixement del món que d’a-
questa manera he assolit”.

Hi ha, en aquest punt de vista, una
defensa de la literatura com a imitació
de la realitat d’herència aristotèlica –“el
text del llibre és el món”, diu en un dels
Epigrames venecians–; i, sobretot, una re-
cerca de la realitat en estat pur, versifi-
cada en un estil que aconsegueixi tena-
llar els filtres imprecisos de la subjecti-
vitat i de la consciència. La importància
d’aquesta recerca és màxima, l’element
central d’una cosmovisió que va més
enllà de ser el mer instrument d’una
concepció poètica. Pel Goethe que ava-
lua i discrimina, els poetes –els únics,
idèntics en cada temps– no són els que

sucumbeixen davant les emocions, ni
els que les expulsen enfora, sinó els que
s’endinsen en el món fins a aconseguir
expressar-lo. Es tracta de captar, i encara
de referir, el punt invariable que entre-
llaça un instant amb un altre instant; de
referir, dins d’una forma o estructura
poètica, les diverses cares d’una realitat
concreta; o de referir, amb la rella del
llenguatge, el traç complet d’unes
emocions a les quals el llenguatge no sol
arribar, des d’un panteisme d’esclats
sensuals, concretat en petites coses o en
petites ocasions, fins al record on es
vessa una pèrdua.

UN OBJECTIU FINAL VITAL
L’objectiu final d’aquesta recerca no és
literari, sinó més aviat vital, perquè
Goethe aplica a la pràctica de la poesia
una norma socràtica: viure filosofant,
examinant-se ell mateix i examinant els
altres. És per això que José María Val-
verde, en analitzar l’abast de la seva
obra, hi observava una tensió entre la

literatura com a presentació de la per-
sonalitat o com a creació d’un repertori
literari. No obstant, aquest impuls serè
cap a la llum específica de la raó, l’em-
premta d’un tarannà que no va aban-
donar gairebé mai, li va permetre con-
jugar les tres condicions que, segons
Luis Cernuda, requereix la genialitat si
desitja realitzar-se: poder, saber i el
pendent favorable del destí. I és també
per això que la seva poesia amorosa,
sovint d’arrel autobiogràfica, és una de
les més altes entre les escrites en la tra-
dició occidental, alliberada de perills
comuns com ara l’amanerament i el
desequilibri, quan no la misogínia i la
mitificació cosificant. El lirisme mode-
rat de l’home que traça una ratlla sobre
les relacions passades, sense abando-
nar-se al plany ni a la divagació roent, és

una manera de clarificar el passat per
tancar els horitzons que un dia va obrir;
o per, tal com diu la Dedicatòria que
precedeix el pròleg del Faust : “Palpar
vivent allò que els anys van anar em-
portant-se”. Perquè un dels efectes de
l’aventura medul·lar de qui s’analitza ell
mateix, si encerta a no aclucar les par-
pelles, és la visualització dels conflictes
interiors de la psique; i, sobretot, la
sensació tonificant que a partir d’ales-
hores res impedeix la fermentació plena
de noves experiències.

“Gaudeix d’allò que el dol t’hagi dei-
xat: / res hi ha més dolç que el dol pas-
sat”, anuncia un dels Aforismes goet-
hians. I, al final de Hermann i Dorotea,
diu: “Ara els dols són passats. Amb una
ullada serena / mirem enrere, i, si cal,
prenguem-ne lliçó. / Hem conegut molts
cors d’home; i nacions: doncs gau-
dim-nos / de conèixe’ns nosaltres ma-
teixos, aquesta vegada”. Des d’aquesta
filosofia de vida, la de l’autoconeixement
moral, Goethe evita sovint els enfilalls
per on s’aboca la infelicitat, destria les
coses assequibles de les inassequibles, i,
ja vell, repassa la pròpia evolució vital
des d’una actitud contemplativa: “No-
saltres som sensualistes mentre som pe-
tits i idealistes quan estimem i posem en
l’objecte qualitats que pròpiament no té.
L’amor vacil·la, dubtem de la fidelitat, i
ens tornem escèptics molt abans del que
crèiem. La resta de la vida és indiferent,
deixem que vagi fluint com li plagui, i
acabem en la quietud, tal com acaba la
filosofia índia”.

Els poetes de la imaginació, com Pes-
soa, inventen móns irreals on fingeixen

ser reals. Els imaginem encapotats, as-
seguts al seu escriptori, allunyant-se
d’ells mateixos; lliurant-se, fràgils, a
torres d’ivori inscrites en lletra menuda.
Els poetes de la realitat, com Goethe,
van a l’encalç del món sense el sedàs de
la literatura. Són senglars, àligues, de-
predadors, criatures autosuficients que
han alçat els ulls i han viscut com Déus
sobre la terra. Segons Harold Bloom
–que cita al crític alemany Ernst Robert
Curtius–, la literatura occidental se-
gueix una línia de continuïtat des
d’Homer fins a Goethe, l’últim clàssic
antic. Passat el 250 aniversari del seu
naixement, és estranya, incomprensi-
ble, la manera en què l’obra de Goethe
ha deixat de ser contemporània per
convertir-se en un dossier més de la
història.
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i de

la carn
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Arbona construeix
els poemes
amb imatges
que busquen la
complicitat entre
el desig de la carn
i el sentit de viure

Antònia Arbona, Synthesis. Editorial

Moll. Mallorca, 2000.

A
ntònia Arbona (Sóller,
1970) ocupa, en efecte, un
lloc destacat en la galeria
de noms que avui conflu-
eixen en el territori de la

poesia jove a les Illes. En el seu cas,
amb una obra poètica més que
abundosa (compta amb un gruix de
més de deu llibres publicats) però
que en realitat ha anat prenent
consistència a partir, sobretot, dels
tres darrers volums, salvant-ne, és
clar, les dissemblances i les parti-
cularitats oportunes en cadascun:
Mans de carboni (1999), Gènesi (2000) i
el llibre de què parlem, Synthesis, que
meresqué, el mateix any 2000, el
premi Bernat Vidal i Tomàs de San-
tanyí.

Synthesis és un recorregut en el
temps d’una experiència límit vis-
cuda entre l’amor i el desamor més
intensos i explicada a través d’un
únic eix central: la raó i/o exaltació

del cos i de la carn. Un espai de la
persona concebut com a gènesi i
necessitat vitals i vinculat, indefecti-
blement, al desfici mateix.

Aquest discurs Antònia Arbona el
construeix, en els poemes, amb una
munió d’imatges que s’encavallen
les unes amb les altres i que busquen
gairebé de manera frenètica aquella
complicitat volguda entre el desig
de la carn o del domini (el cos) i el
sentit de viure.

El llibre és extens (conté més de
cinquanta poemes repartits en sis
parts), com també ho eren Mans de
carboni i Gènesi. Així és com Arbona
acostuma a construir els seus lli-
bres. Però en el cas concret de Synt-
hesis –per la seva temàtica unitària i
per una voluntat de cohesió en el
discurs i en el ritme feta explícita
des de bon començament– aquesta
circumstància intervé de forma no-
tòria en el resultat final del llibre: és
probable que el volum hagués gua-
nyat en intensitat i en gruix de
concentració si Arbona hagués sa-
but prescindir d’alguns poemes
que, dintre el conjunt, hom pot
percebre com a més anecdòtics o
que en tot cas tendeixen fàcilment a
la repetició. Amb tot, Synthesis és un
llibre amb bones qualitats. D’una
poeta que no hauríem de perdre de
vista.


