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El poeta Rainer Maria Rilke

L L I B R E S R E C U P E R A T S

El so de la corneta
O R I O L I Z Q U I E R D O

Rainer Maria Rilke, Cançó de l’amor i de la mort del
corneta Cristòfol Rilke. Mallorca, 1957.

R
ecordo amb especial intensitat la lectura de
La cançó d’amor i de mort del corneta Christoph
Rilke, un dels relats més lírics que va escriure
el poeta Rilke. El vaig conèixer a través de la
versió de Carles Riba, apareguda per prime-

ra vegada, pòstumament, el 1965 en edició de bibli-
òfil i divulgada el 1981 per la col·lecció, imprescindi-
ble, Clàssics Curial. En l’edició de Curial la cançó, una
seixantena de pàgines amb el text alemany acarat al
català, era precedida per un relat introductori, Potser
contat de nou, amb parsimònia, de Salvador Espriu, i la
seguia un estudi de Jaume Bofill i Ferro sobre l’autor.
Ara, massa temps després de la darrera relectura, el
favor d’un amic em posa a les mans una altra versió
catalana de l’obra.

La signa Guillem Nadal, que la titula Cançó de l’amor
i de la mort del corneta Cristòfol Rilke. A la portada, el text
en blanc sobre un fons blau castigat pel pas del temps
i per l’ús, hi ha un únic motiu gràfic que separa el nom
del traductor, al peu, del nom de l’autor i el títol. El
dibuix, menut, representa un cavall que s’encabrita
amb el portaestendard al llom i la senyera alta, voleiant.
A la contracoberta, blanca, només hi consta el preu
(30,00 pessetes). El peu editorial indica que el llibre va
ser editat a Mallorca el 1957 i pel colofó sabem que això
va ser el 31 de maig i a les Gràfiques Miramar. No hi ha
pàgina de crèdits ni cap altra menció de responsabilitat,
com no era del tot infreqüent a l’època.

La portada interior precisa que Guillem Nadal és au-
tor del pròleg i que ens trobem davant una traducció
directa de l’alemany. Nadal havia nascut a Palma el
1911 i va morir a Zuric el 1976. Diplomàtic de carrera
(el 1964 va ser cònsol general a Puerto Rico), va deixar
alguns poemaris i traduccions d’autors alemanys i rus-
sos, com aquesta, un Tonio Kröger, alguns poemes de
Gottfried Benn i un llibre d’Aleksandr Blok, a més d’una
antologia de poetes russos.

El pròleg de Nadal, extens, de cap a vint pàgines, es
divideix en dues seccions. La primera fa un repàs, do-
cumentat i pròxim, de la vida i l’obra de Rilke, que
acaba amb una constatació: “La popularitat de Rilke
durant els 30 anys que s’han escolat des de la seva mort,
ha anat creixent de tal manera, que ha esdevingut el
poeta alemany clàssic de la seva generació”, i un des-
càrrec: “L’amor i la fe li foren negats, però en canvi el
do de poesia li fou donat en la més ampla mesura”. La
segona secció descabdella la història del text que llegi-
rem, sobretot la de la seva extraordinària difusió, que
Nadal atribueix al fet que el lector hi trobarà “sempre
el goig i la intensa emoció que per a tot home sensible
porta la veritable poesia”.

I aleshores, la cançó, que arrenca amb la menció que
un document familiar fa de la mort el 1663 de Cristòfol
Rilke, senyor de Langenau i presumpte avantpassat de
l’autor. Recordo amb emoció la lectura de la història del
corneta en la veu de Riba. Retrobar-la de la mà de Nadal
ha estat, a més, una sorpresa: la seva versió, uns anys
anterior, és sublim i natural. La sintaxi no té l’aire tor-
turat que té en Riba, i el lèxic, precís, no sembla re-
buscat qui sap en quin racó. Un país madur sabria
mantenir a l’abast dels lectors, al costat de la traducció
de Riba, aquesta, que fa el text molt més viu, molt més
pròxim, igualment inoblidable.

H U M A N I S M E P O È T I C

La terra promesa
J E S Ú S L I Z A N O

Q
uan ja s’ha complert mig
segle del començament de
la meva aventura poètica
amb aquell primer vers “He
descubierto tierra” del meu
primer llibre veig amb gran

emoció que aquella terra és la promesa
a l’espècie humana, no l’anunciada
tantes vegades des d’aquestes dues ma-
lalties de la nostra deessa Raó, el racio-
nalisme i l’irracionalisme, sinó la que
és conseqüència del nostre procés com
a espècie que ens condueix a una ple-
nitud d’acord amb el que veritablement
ens fa humans: tot el que és conscient,
creatiu, sensible i no només el que és
planificador i executiu (polític...). Quan
sortim del món real salvatge, única es-
pècie que ho ha aconseguit, comencem
una llarguíssima etapa, el món real
polític, centrada en la lluita pel Poder,
de la qual podria ser que no en sortís-
sim mai, tanta és la complexitat i bo-
geria que ens envolta. Els diversos hu-
manismes apareguts, cridats a facilitar
la nostra plenitud, no han aconseguit
superar la manera d’organitzar-nos en
dominants i dominats, la falta de lli-
bertat del nostre pensar i sentir sota el
domini de la deessa Raó, que ha sotmet
la vida interior que aquesta llibertat
significa a la planificació de la vida ex-
terior, limitant-nos sovint a l’àmbit bi-
ològic, vegetatiu, mecànic, a la total
dependència d’aquesta lluita, de ma-
nera que dia a dia transforma el que en
realitat és una aventura poètica, acon-
seguir aquesta terra promesa, en una
desventura política, perquè el domini
és, entre d’altres coses, un parany, ja
que no dóna la plenitud pretesa als
dominants, embogits, alhora que obli-
ga a l’esclavitud als dominats, que ve-
uen com els arrabassen aquesta lliber-
tat que ens humanitza. No diguem la
llibertat d’acció. Però aquesta aventura
poètica de l’espècie es reprodueix en
cada ésser humà, en la seva vida inte-

rior. I aquesta és l’experiència que
m’adono que va fent del meu viure, del
meu pensar i sentir, una aventura. Cap
concepte com el d’aventura es pot
aplicar millor a la vida d’un ésser crea-
tiu i conscient. I alhora he anat sent
conscient de com la divisió enmig de la
qual desenvolupem la nostra vida és la
que ocasiona que quan neixem ja han
pensat i sentit per nosaltres. Aquesta
vida interior, aquesta terra interior,
se’m presenta, per tant, molt diferent
de la que predica l’irracionalisme. I així,
després de viure els diversos humanis-
mes i de superar-los, continuant la me-
va aventura de plenitud, sent viscut per
ella entre la destrucció i la creativitat,
trobo l’humanisme que no acaba su-
cumbint al Poder, el llibertari, el que
començo anomenant misticisme llibertari
i finalment anomeno humanisme poètic,
ja que aquest concepte se’m presenta
com un fet molt més intens i creatiu
que el caràcter estètic i literari a què
acostumem a reduir-lo, perdent-nos la
seva autèntica dimensió. És l’humanis-
me centrat en la terra interior, coordi-
nada amb la vida exterior, equilibrant
el nostre ésser, el que ens pot anar
conduint a aquesta terra promesa, ja
pressentida en nosaltres, ja somiada, ja
gaudida en un grau o altre. I, de sobte,
aquesta terra promesa se’ns presenta
com una nova manera d’organitzar-nos
en la vida exterior, l’assembleària, que
ens permeti veure’ns companys, tots, ja
que pertanyem a una mateixa espècie,
formem una mateixa essència i estem
davant de problemes essencials co-

muns, tot això molt més enllà de la
complexitat i diversitat que, mal ente-
ses per la nostra Raó, ens divideix i
enfronta, aconseguint així mateix la
coordinació d’aquests tres nuclis del
nostre cervell, evidents segons els seus
efectes, la Raó, la ment i l’ànima, els
dos últims sotmesos encara a la tirania
del primer. Sortim amb tant d’ímpetu
del món real salvatge que el nostre
impuls planificador ha pogut amb tot.
Però és indubtable que la veritable es-
sència humana és el que impliquen
aquests dos nuclis encara sotmesos
però no vençuts. A aquesta terra pro-
mesa l’anomeno món real poètic, és a dir,
l’Acràcia, a la qual es dirigeix la nostra
espècie. O per què sortim del món real
salvatge: ¿per estancar-nos en aquesta
Pancràcia, en aquesta desventura polí-
tica, en aquesta humiliant i destructo-
ra divisió en dominants i dominats,
plena d’abstraccions, de retòriques,
d’aristocràcies, de perversió de la pa-
raula, de sotmetiment de les vides a les
idees, de crims? ¿O no sentim en nos-
altres aquell ideal de saber-se com-
panys, en els límits i en les possibilitats
reals, no en la bogeria d’aquestes ma-
lalties? ¿O aquest sentiment no és la
clau de la nostra vida interior? De què
serveix anar construint aquest conti-
nent exterior tan fabulós si estem
oblidant el contingut del nostre ésser
humà. Aquesta lluita pel Poder pot ser
el nostre contingut o aquesta plenitud
que només ha de donar-nos una terra
superadora d’aquestes malalties. Qui-
na vergonya ser dominants, que la

majoria de l’espècie estigui en les seves
mans, en la seva bogeria. D’aquí que
aquest humanisme poètic se’m va
configurant a través del meu viure i
reflectit en els meus poemes, en la fu-
sió de la contemplació amb la rebel·lia,
del llibertari amb el poètic, impensa-
ble l’un sense l’altre per avançar cap a
aquesta terra promesa. Ja que no po-
dem esperar que els dominants, sigui
quin sigui el seu signe, puguin “trans-
formar el món”, com sempre es va
desmentint, sinó que a mesura que ens
anem guarint d’aquestes malalties, ens
anirem acostant a l’hora en què ens
puguem organitzar assambleària-
ment. Ni dominants ni dominats. Això
serà la conquesta de la innocència de
què parlo a Lizania. Què és Lizania sinó
el testimoni d’una aventura, del lliure
desenvolupament dels processos d’un
sentir i pensar, centrats en la nostra
essència. La terra promesa ja és en no-
saltres, la nostra essència és la mateixa
que la de l’espècie i aquest món real
polític, aquest camí entre el que és
salvatge i poètic, ha d’anar-se superant
des d’aquesta llibertat a conquistar dia
a dia, perquè el que realment ens
uneix és la vida interior. Tot el que estic
dient ha de veure’s amb ulls poètics no
amb ulls racionalistes. És el poètic,
l’humanisme poètic, el que pot trans-
formar els nostres ulls. Crec que no po-
dia passar-se del món real salvatge al
món real poètic, que era necessari
aquest temps intermedi de dramàtics
processos de coordinació i descoordina-
ció. Però ja comença a ser hora de ser
conscients d’aquestes malalties, d’albi-
rar aquesta terra promesa, aquesta ple-
nitud vital pròpia dels qui som consci-
ents, creatius i altament sensibles, no
només planificadors i executius. Plena-
ment conscients davant la Tragèdia de la
nostra temporalitat i plenament sensi-
bles davant la Bellesa eterna, davant el
poètic. Plenament humans.


