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El poeta nord-americà Robert Frost
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P A U D I T O T U B A U

Robert Frost
es dirigia
a la majoria
i predicava
la humilitat
i la senzillesa

Robert Frost, Gebre i sol.
Tria i pròleg a cura de D. Sam
Abrams. Traducció de Josep

Maria Jaumà. Quaderns

Crema. Barcelona, 2003.

Q
uan un poeta s’es-
força a ser com-
prensible però tro-
ba la seva peculia-
ritat en l’afirmació
de la solitud o en el

rebuig d’emocions unànimes
la seva obra en queda general-
ment influïda. Des d’A Boy’s
Will (1913) fins al darrer In the
clearing (1962), Robert Frost va
tractar d’aproximar la poesia a
la veu parlada, va dotar les se-
ves composicions d’intimitat
dramàtica i va carregar de sons
quotidians cada descripció de
lloc o de personatge. Escrupo-
lós en el seguiment d’algunes
lleis del drama, va afegir-hi el
gust per la reverberació meta-
fòrica de les paraules i l’eleva-
ció de les anècdotes diàries a la
categoria de veritats morals. A
pesar de l’eclosió de llibertats
formals de tota mena durant la
primera meitat del segle XX, la
cantarella de les rimes i els
ritmes iàmbics del pentàmetre
van ser algunes de les lleis he-
retades de la tradició literària a
les quals no va voler renunciar.

Quan un poeta modern ac-
cepta una suma tan elevada de
convencions compartides –les
d’un llenguatge que busca la
comprensió, més les habituals
de la veu poètica– acostuma a
oferir emocions comunes que
provoquen el reconeixement
en el lector. La poesia popular

de Miquel Martí i Pol n’és un
exemple proper i paradigmà-
tic. Frost, no obstant, aboca
aquestes convencions en un
mirall a part en què pregona la
seva irresistible solitud, hi
projecta l’experiència del dis-
tanciament i proclama l’ago-
nia de les coses amb èmfasi
angoixós i alliçonador. D’en-
trada sembla que censuri tota
divagació metafísica des de la
certesa de vida i mort dels
processos biològics, però el que
acaba sorgint és la tensió entre
el desig incorpori de perdurar
–“le dur désir de durer”– i la ca-
ducitat material del cos i la
consciència. La fractura arriba
a vegades al desdoblament i
atorga a alguns dels seus poe-
mes un pes vibrant i corrosiu
que aconsegueix sobreviure
esplendorós dins de la contra-
dicció: “Ah, ¿quan fou en el cor
de l’home, / menys que una
traïció / deixar-se endur per les
coses, / cedir, amb gràcia, a la
raó, / ajupir-se i acceptar la fi /
d’un amor, d’una estació?”.

RECOMPTE ARBITRARI
La citació correspon a la tra-
ducció del poema Reluctance i és
una de les poques ocasions del
llibre en què Josep Maria Jau-
mà ha respectat la rima de
l’original, si bé el recompte de
síl·labes de cada vers és arbi-
trari, en contrast amb els usos
mètrics del català. Agustí Bar-
tra, que va traduir onze poe-
mes de Frost per a la pionera
Antologia de la lírica nord-ameri-
cana –publicada el 1951 a l’e-
xili mexicà, aquí va ser recu-
perada per Eumo el 1983–, va
reproduir-ne la majoria de ri-
mes i va combinar amb eficà-
cia el decasíl·lab amb alguns

alexandrins per donar cabuda
als matisos que en un vers més
escàs no hauria pogut recollir.
El 1994 Miquel Desclot va tra-
duir amb un to parlat prou
proper a l’original el segon lli-
bre de poemes publicat per
Frost, Al nord de Boston (1914),
en uns concisos i gens afectats
decasíl·labs blancs. Que Jaumà
no hagi estat fidel a les rimes
podria ser tant per les dificul-
tats per reproduir-les en l’es-
tretor del decasíl·lab, el vers
que ha utilitzat amb més fre-
qüència en la seva traducció,
com a certa aversió al to que la
rima imprimeix al tractament
de temes inquietants.

Frost acostumava a encarar
en el vers qüestions com la fos-
cor, la solitud, el dolor i la mort
amb formes endolcides per les
rimes, amb una o altra canta-
rella propera als tons de la
cançó o de la rondalla –i potser
aquest sigui un altre dels mo-
tius pels quals se’l veia com un
poeta plàcid o benèvol amb les
trampes del món–. El recurs és
lícit quan s’aconsegueix ferti-
litzar la relació entre forma i
significat, mentre la veu es
manté lleial a la unitat del seu
to. Carner era un prestidigita-
dor que sabia transformar l’es-
tranyesa del dolor en un plany
irònic o en un concurs de doma
amb premi a la glòria de l’arti-
fici. Se’l pot recusar per tou, o
per petitburgès, o per superfi-
cial, però no per inconseqüent.
Frost, en canvi, era més procliu
a fer aflorar el dolor i l’angoixa
en els versos, a projectar-ne la
violència i a anticipar-ne les
conseqüències. D’aquí que es
rebutgi la seva imatge autocre-
ada de bonhomiós o es digui
d’ell que és un poeta aterridor.

¿El manlleu de Jaumà de les
meloses rimes de l’original
implica que ha pretès apro-
fundir en el vessant d’ombra
que acosta Frost als clarobs-
curs de la poesia contemporà-
nia? Sigui com sigui, l’aposta
és plenament arriscada i pot-
ser injustificable en aquells
casos en què una qüestió es-
trictament formal arrossega en
si mateixa el pes del significat.

DANTE I FROST ALHORA
Hi ha un poema de West run-
ning brook (1928) que es titula
Acquainted with the night –Conè-
ixer la nit en la traducció– en
què l’ús de tercines encadena-
des recorda el de la Comèdia de
Dante. Els temes que Frost hi
explora hi són paral·lels, però
les constants metafísiques i
morals hi estan en franca
oposició. Dante considerava
les tercines un element nu-
merològic indispensable dins
del seu univers, mentre que
Frost n’escapça el batec i aca-
ba el seu poema amb un apa-
riat –fet i fet, una reordenació
de les rimes i les estrofes po-
dria convertir el poema en un
sonet a l’anglesa–. Dante es

dirigia a un públic culte i era
insaciablement orgullós i
complex, Frost es dirigia a la
majoria i predicava la humili-
tat i la senzillesa. Afirmava
que el Purgatori era difícil i la
Comèdia massa filosòfica, pla-
tònica i perillosament idealis-
ta. Potser en honor de les
contradiccions, en un prefaci
del 1939 dedicat a la poesia,
The Figure a Poem Makes, va as-
segurar que el poema prove-
nia de la sorpresa de “recordar
alguna cosa que no sabia que
sabia”, i que, com en l’amor,
“comença amb plaer i acaba
amb saviesa”, és a dir, en una
mena de revelació clarificado-
ra que amalgama la idea pla-
tònica de reminiscència, l’as-
cesi amorosa del Banquet i uns
quants gramets del “coneix-te
a tu mateix”. Per acabar-ho de
complicar va defensar la idea
d’originalitat a la romàntica,
amb uns retocs d’empenta
confiada molt nord-america-
na, com a valors per al seu
país i per a la poesia, i va pro-
clamar que un poema impor-
tant sempre conserva intacta
la frescor “com el metall la
seva fragància”. A Dante pot-
ser li hauria semblat que pe-
cava d’enveja i de supèrbia en
esmenar-li la plana, o que li
costaria passar de l’infern
mentre no acceptés el guiatge
d’un mestre. A les portes del
Paradís, en canvi, fins i tot
hauria tolerat que un enemic
de l’idealisme s’avingués a
veure en la poesia una matèria
de tanta durada com el bron-
ze. Ni que fos per mostrar-li
que el mesurat Horaci també
tenia els seus excessos.

A C Q U A I N T E D W I T H T H E N I G H T

I have been one acquainted with de night.
I have walked out in rain –and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.

I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.

I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,

But not to call me back or say good-by;
And further still at an unearthy height
One luminary clock against the sky

Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.

C O N È I X E R L A N I T

He estat algú que ha conegut la nit.
He sortit i he tornat sota la pluja.
He contemplat el carreró més trist.

He ultrapassat els llums de la ciutat.
He vist el guarda que feia ronda
i he clos els ulls, refusant comentar.

M’he deturat i he fet emmudir els peus
quan m’ha arribat, per damunt de les cases,
un crit interromput d’algun carrer,

però no per cridar-me o dir-me adéu.
I, més amunt, ja fora d’aquest món,
un lluminós rellotge al firmament

ha jutjat l’hora ni dolenta ni bona.
He estat algú que ha conegut la fosca.


