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Nâzim Hikmet, Duro oficio del exilio.
Traducció i pròleg d’Alfredo Varela.

El Bardo. Sant Cugat, 2002.

L
a reedició d’aquest poemari (pu-
blicat el 1976 per la mateixa edi-
torial El Bardo dins de la mítica
col·lecció Poetas de Hoy) ens ajuda
a recuperar, i potser a conèixer a

través dels seus poemes, la figura d’aquest
poeta turc, Nâzim Kikmet (1902-1963), fill
d’una pintora i d’un alt funcionari. Duro
oficio del exilio és un conjunt de poemes
escrits entre el 1955 i el 1957 quan vivia
exiliat a Moscou, al país on va morir, i ens
parla fonamentalment de les experiències
del seu poble i de les seves vivències per-
sonals. La seva obra literària està adherida
totalment a la seva peripècia personal i
política.

Vida i exili van formar una conjunció
paral·lela. Les condemnes que va acumular
sumaven 56 anys, dels quals en va passar
16 a la presó i els altres 15 a l’exili. Amb
a penes 20 anys es va establir per primera
vegada a Moscou, fugint del règim totali-
tari del seu país; allà va poder estudiar
ciències polítiques, però, a més a més, va
quedar impactat per l’eufòria revolucio-
nària de poetes com Maiakovski i de l’au-
tor teatral Meyerhold. Desenvoluparia to-
tes dues passions la resta de la seva vida.
Va tornar a Istanbul l’any 1924 però poc
després va ser processat, amb altres com-
panys, per col·laborar en la revista teòrica
del Partit Comunista. El primer poemari
data del 1929, 835 líneas. Posteriorment,
mai deixarà d’escriure articles, obres de
teatre i poesia (per a qui s’interessi per la
seva obra al nostre país, a més d’aquest
poemari només hi ha publicada una an-
tologia el 1970 a la col·lecció Visor).

UN MÍTIC ACTIVISTA ANTIFEIXISTA
La seva figura va ser mítica per a la causa
antifeixista, i és per això que aquest llibre
pot ser un bon motiu per recuperar part
de la nostra memòria històrica. A Occi-
dent, gràcies a l’ajuda de diversos intel-
lectuals, amb Louis Aragon i Tristan Tza-
ra al capdavant, es va formar el 1949 el
comitè Pro Alliberament Nâzim Hikmet.
Aquesta campanya de dimensió mundial
li va obrir les portes de la presó un any
després, un cop havia passat una doloro-
sa vaga de fam. Aquest mateix any va re-
bre el Premi de la Pau atorgat per la II
Conferència de la Pau. Gran part de la
seva obra és deguda sobretot a l’ajuda
que li van prestar els surrealistes france-
sos, amics de la causa revolucionària i
atents lectors del poeta (parlava i escrivia
francès correctament).

Aquesta poesia entra amb facilitat per-
qué és senzilla i respon, tal com desitjava
l’autor, als sentiments dels lectors. Les se-
ves rimes van canviar les formes expres-
sives de l’idioma turc i van desenvolupar
una nova plàstica en el poema, que tra-
duït al castellà es pot apreciar en la lleu-
geresa de les seves composicions allunya-
des de tot aspecte formal. La seva obra és
un exemple lúcid de realisme socialista,
de dialèctica en vers i prosa i d’honestedat.
Avui, immersos en un món globalitzat i
gairebé amnèsic, la figura d’un home que
va consagrar la seva vida a cantar el destí
dels qui no tenien llibertat i eren privats
de justícia ens recorda que ser poeta
també és una actitud vital en temps do-
lents per a la lírica.
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Gore Vidal ens porta fins a la Roma del segle IV dC

El retrat
de l’emperador

A S S A I G

E V A C O M A S

Un dels millors
encerts de l’obra
és la manera a tres
veus amb la qual es
narra la història

Gore Vidal, Julià l’Apòstata. Traducció
de Joan Puntí. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

U
na de les millors contribu-
cions dels romans a l’art
universal és la creació de
retrats, unes escultures hu-
manes que, fugint de tot

idealisme hel·lènic, intentaven mos-
trar, a través del gest, el caràcter i la
força moral d’emperadors i patricis
romans. Com tocat per la mirada ma-
lèvola de la Medusa, el rostre de pedra
de Juli Cèsar, d’Octavi i de Trajà pretén
deixar constància davant l’eternitat de
la personalitat magnànima dels grans
governants. Ara bé, el
marbre de les escul-
tures no és l’únic
material capaç de
desafiar el temps i la
mort perquè, com
molt bé sabia Pro-
perci, la literatura,
construïda amb un
material tan delicat
com les paraules, pot
ser encara més eter-
na que les mateixes
piràmides. Així, el
món clàssic ens ha
llegat també una bo-
na col·lecció de re-
trats literaris de
grans personatges,
entre els quals sobre-
surten les biografies
aplegades sota el
nom de Vides paral·le-
les, de Plutarc.

Seduïts per la per-
sonalitat d’empera-
dors de l’antiguitat,
escriptors contempo-
ranis com Margueri-
te Youcenar a Memò-
ries d’Adrià i Robert
Graves a Jo, Claudi
han esculpit també
retrats literaris que,
tot i la distància amb
què es van elaborar,
ens retornen a l’es-
plendor dels antics.
L’obra de Gore Vidal,
Julià l’Apòstata, és
igualment un retrat
excel·lent d’un gran
emperador, però té
la virtut de no re-
conciliar-nos amb el
món clàssic, sinó
d’oferir-nos l’especta-
cle patètic d’un Imperi Romà instal·lat
en la més decrèpita decadència. Ferit
de mort pel cristianisme, disminuït
per les lluites internes i amenaçat per
les tribus del nord, les ruïnes de l’Im-
peri a finals del segle VI dC es conver-
teixen en un teló de fons depauperat
que ajuda a donar relleu a una figura
excepcional, l’emperador Julià.

Obstinat a recuperar el culte oblidat
als déus antics i evitar l’expansió del

cristianisme que ja havia arribat a se-
duir el seu oncle Constantí, Julià és
titllat per alguns historiadors d’em-
perador anacrònic entestat a retornar
al passat. Però lluny de qualsevol
anacronisme, el Julià de Gore Vidal
s’erigeix com una figura que repre-
senta la frontissa entre dos mons:
l’hel·lenisme i el cristianisme. El jove
emperador es va educar en la més es-
tricta doctrina cristiana, però ben
aviat va començar a menysprear la
nova religió de l’Imperi: “Fins i tot un
infant s’adonava de la paradoxa entre
el que els galileus diuen que creuen i
el que creuen en realitat, i ho demos-
tren cada dia amb les seves accions.
Una religió de germanor i bondat que
assassina cada dia aquells que no
comparteixen les seves doctrines no-
més pot ser una religió hipòcrita, o

alguna cosa pitjor”. Per tant, no és
tant la nostàlgia el que el fa aferrar-se
a les divinitats del món clàssic, sinó la
constatació que el cristianisme impe-
rant és una religió que venera la mort.

Julià l’Apòstata no és tan sols el retrat
d’un emperador enfrontat amb l’èpo-
ca que li ha tocat viure, és també una
lliçó de saviesa. Com les millors obres
del pensament estoic, la figura de Ju-
lià és un exemple de superació davant
l’adversitat constant, de grandesa d’à-
nim, de justícia. Atrapat des del seu
naixement a la teranyina teixida per
les estratègies del poder, Julià serà
prou astut per construir-se una màs-
cara d’ésser inofensiu, dedicat a la fi-
losofia i la vida contemplativa. Però
darrere aquesta imatge externa s’es-
tarà gestant una personalitat emmi-
rallada en Alexandre el Gran, Adrià i
Marc Aureli, que, arribat el moment,
serà capaç d’assumir el poder amb to-
ta la seva força. Llàstima que el destí
només li donés l’oportunitat de go-
vernar durant tres anys perquè, com
ell mateix va intuir, “m’emportaré
Roma amb mi. Perquè darrere meu no
ha de venir res de bo. Els gots i els
galileus heretaran l’Estat i es llança-
ran com voltors i cucs a devorar els
ossos de tot el que és mort, fins que no
resti ni tans sols una ombra d’un déu
damunt la faç de la terra”.

Un dels millors encerts de l’obra
Julià l’Apòstata és la manera a tres veus
amb la qual es narra la història. La

novel·la s’inicia amb
l’emperador ja mort,
quan els dos savis
Libani i Prisc s’envi-
en cartes amb l’ob-
jectiu d’escriure una
biografia sobre Julià.
Un d’ells conserva
les memòries que
l’emperador va es-
criure just abans de
morir en una cam-
panya contra Pèrsia.
D’aquesta manera,
es va alternant en el
text la narració en
primera persona de
Julià i els comentaris
que, en forma d’e-
pístola, hi van afe-
gint els seus mestres.
Aquest exercici nar-
ratiu amb el qual
se’ns suggereix la
idea que la veritable
novel·la encara està
per fer, dota el text
de versemblança i li
confereix un elevat
sentit de prosa vis-
cuda.

Publicat per pri-
mera vegada l’any
1962, el llibre de
Gore Vidal és un
magnífic exemple de
gran novel·la històri-
ca, una obra bastida
sobre una extensa
documentació i ins-
pirada en assajos
històrics tan relle-
vants com Declivi i
caiguda de l’Imperi Ro-
mà, d’Edward Gib-
bon. La seva notable
extensió aplega de

manera harmoniosa les diverses cares
de l’emperador: des de la seva forma-
ció filosòfica, fins a la seva iniciació en
els cultes de Mitra, passant pel seu
exercici diplomàtic i la seva brillant
carrera de guerrer. La reedició que fa
poc acaba d’oferir Edicions 62 amb
una molt bona traducció de Joan
Puntí és una excel·lent oportunitat per
desafiar el pas del temps i redescobrir
el retrat d’un emperador fascinant.


