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La ingestió de vi i les disbauxes sexuals són eixos de la poesia d’Abu-Nuwàs

Cant a l’embriaguesa
P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Abu-Nuwàs, Khamriyyat.
Poesia bàquica. Traducció de

Jaume Ferrer i Anna Gil.
Proa. Barcelona, 2002.

E
l nom d’Abu-Nuwàs,
poeta persa i llibertí
d’anomenada, nas-
cut entre el 747 i el
762 de l’era cristiana

(130-145 de l’hègira) i mort el
813, hauria de resultar fami-
liar fins i tot a aquells que no
hagin llegit mai ni un sol vers
seu. I és que probablement la
imatge que amb més força
n’ha arribat a la cultura occi-
dental no és tant la del poeta
com la del company habitual
de disbauxes i excursions
nocturnes del califa Harun
al-Raixid als contes de Les mil i
una nits. Una imatge que, com
acostuma a passar, no s’ajusta
a la realitat històrica del per-
sonatge, però tampoc no és
del tot injustificada.

Abu-Nuwàs va ser, efectiva-
ment, el poeta del vi, la dis-
bauxa i la irreverència al Bag-
dad dels califes, aquella època
que els europeus identifiquem
amb la de Les mil i una nits, en
què la ciutat iraquiana era el
centre del món civilitzat. Una
època en què la cultura àrab
s’imposa en tots els països
musulmans, però no amb la
facilitat i homogeneïtat que
sovint se li atribueix. Sense
anar més lluny, al mateix
Bagdad hi ha un fort movi-
ment, en principi només in-
tel·lectual, que reivindica la
superioritat de la mil·lenària
cultura persa davant l’àrab,
que els intel·lectuals perses
veuen com pròpia de nòmades
rudes i plens de supèrbia.
Aquest enfrontament cultural
serà també present a la poesia
d’Abu-Nuwàs, i serà precisa-
ment la voluntat de superar
els convencionalismes de la
poesia àrab el que li farà crear
el llenguatge poètic que, al
capdavall, l’ha convertit en un
clàssic.

VI REAL, VI FÍSIC
El vi, dèiem, és el primer dels
eixos de la poesia d’Abu-Nu-
wàs. Es tracta d’un vi real, fí-
sic, que produeix borratxeres
ben reals i desencadena dis-
bauxes igualment reals. Però,
al mateix temps, no deixa de

ser aquella substàn-
cia que les religions
orientals, des del
mazdeisme fins al
cristianisme, identi-
fiquen amb la sang
del sacrifici i fan
símbol de la divinitat
i dels camins per
atansar-s’hi. Cantant
el vi i la borratxera,
Abu-Nuwàs dóna
consistència a una
tradició molt anteri-
or a ell i l’ofereix a
aquells poetes àrabs
que, en el futur,
cantaran l’embria-
guesa com una me-
tàfora del trànsit
místic. El poeta juga
en tot moment amb
aquesta dualitat, pe-
rò posant l’accent
sobretot en els plaers
més terrenals: el vi és
la filla verge de les
vinyes, servada pel
taverner fins que el
bevedor en paga el
dot i desflora la bóta
amb la barrina (“Ja
ha arribat l’hora,
amic, serveix-li el vi
suau. / És duta com
la núvia als seus no-
bles promesos”); el vi
és la flama viva que
s’aboca a la copa
com qui celebra un
sagrament..., però
també és l’esca del
pecat, un pecat, això
sí, del tot volgut:
“Vàrem passar la nit
arrossegant les cues /
que pengen del vestit
de les perversions, /
considerant-nos Déu
els cràpules pitjors; /
ho dic, modèstia a
part”.

També és cabdal en la poe-
sia d’Abu-Nuwàs la sensació de
pertinença a una cultura ur-
bana i refinada, la persa, que
es contraposa a una de nòma-
da i rude, l’àrab. Aquesta visió
negativa de la cultura àrab
s’estén, com és natural, a la
poesia, cosa que du el poeta a
criticar, sovint ridiculit-
zant-los, els tòpics, les con-
vencions i les formes rígides
de la qassida, la forma beduïna
de la poesia clàssica. Hi ha,
sobretot, una voluntat d’a-
daptar aquesta poesia a la re-
alitat social del seu temps, a
fer-la més urbana, més realis-
ta, bo i incorporant-hi el dià-

leg i les expressions pròpies de
la llengua parlada. Mirant de
transcendir models caducs,
Abu-Nuwàs estava creant no-
ves formes clàssiques.

CONTRA EL MÓN ÀRAB
Aquesta manifesta antipatia
envers tot el que és àrab obliga
Abu-Nuwàs a mirar amb un
cert distanciament el que és la
principal aportació de la cul-
tura àrab: l’Islam. Els poemes
en què l’autor tracta el tema
de la religió es mouen en la
línia del que ara anomenarí-
em actitud provocadora, és a dir,
de la irreverència més absolu-
ta. Una irreverència en la qual

alguns han volgut trobar el
rastre de la pietat: Abu-Nuwàs
ens estaria dient que si el Tot-
poderós ha creat el perdó ha
estat precisament per als pe-
cadors, no per als virtuosos
(una idea que, d’altra banda,
apareix repetidament als
Evangelis). És clar que resulta
una mica difícil atribuir in-
tencions pietoses a algú que,
en un poema que repassa els
preceptes islàmics, diu coses
com ara: “El ventre de la don-
zella / i el darrere del macip /
travessa amb la teva llança. /
És el jihad veritable / i en el
Judici Final / en seràs recom-
pensat”. És clar que, sense cap

dubte, hi ha pecats
molt pitjors que els
de la carn i l’embria-
guesa, i, com ens diu
un altre poema: “Si
obeint el desig, ens
hem dat el plaer /
haurem de veure
ploure per tan poc
sang del cel?”.

La poesia bàquica
d’Abu-Nuwàs arriba
ara als lectors cata-
lans en una molt
acurada i, sobretot,
molt accessible edició
de Jaume Ferrer i An-
na Gil. Diguem, en
primer lloc, que es
tracta de la traducció
més àmplia que s’ha
fet fins ara de la poe-
sia bàquica de l’autor
(238 poemes), i que es
tracta d’una traduc-
ció en metre, que in-
tenta, en paraules
dels traductors, tro-
bar un punt interme-
di entre la fidelitat a
l’original àrab i l’ob-
tenció d’una traduc-
ció llegidora. Equili-
bri difícil, però que
els versos límpids i
sonors de Ferrer i Gil
aconsegueixen de
principi a final.

Un altre encert
dels traductors és, al
meu entendre, l’es-
tructura que han do-
nat al llibre. Fugint
de l’esquema clàssic
d’un pròleg extens i
exhaustiu seguit pel
cos de la traducció
pròpiament dit, han
optat per la fórmula,
molt més arriscada,
d’agrupar els poe-
mes per temes i es-

criure una extensa introduc-
ció per a cadascun d’aquests
temes. És una fórmula, si se’m
permet el terme, pedagògica,
que introdueix gradualment
el lector en la poesia i en l’è-
poca d’Abu-Nuwàs i l’ajuda a
comprendre-la globalment,
sense perdre matisos.

Sempre és una alegria salu-
dar la traducció a la nostra
llengua d’una obra cabdal de
la literatura universal. Quan, a
més, aquesta traducció és de
gran qualitat i va acompanya-
da d’un estudi plantejat per
guiar les passes del lector no
especialitzat, a aquesta alegria
s’afegeix el plaer.


