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Un retrat de la poeta russa Anna Akhmàtova

ARXIU

Marina Tsvetàieva en una imatge del 1927
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Des de Rússia, amb dolor
M E L C I O N M A T E U

Marina
Tsvetàieva
és una poeta
d’una
modernitat
absoluta que
beu en les
arrels del
simbolisme

Entre les dues
poetes sempre
hi va haver
una sintonia
particular,
una mena de
germanor més
enllà de
l’escriptura

R
as i curt: vet aquí un
llibre imprescindi-
ble per a tots els
lectors de poesia en
català. Marina Tsve-

tàieva i Anna Akhmàtova són
dues de les veus fonamentals
per comprendre bona part de
la poesia del segle XX i del
que portem del XXI. Es trac-
ta, en realitat, d’una reedició
en un sol volum per part de
Proa de dos llibres que en el
seu moment havia publicat
Edicions 62. Una reedició
que cal celebrar tant o més
que moltes de les novetats
que s’amunteguen a les lli-
breries, perquè la poesia
contemporània –en el sentit
més ampli del terme, però
molt especialment la poesia
russa– és, malauradament,
una de les assignatures pen-
dents de la traducció en ca-
talà, i perquè les versions de
Maria-Mercè Marçal i Monika
Zgustova fa temps que havi-
en esdevingut introbables.
És, doncs, una de les poques
oportunitats que els lectors
tindran de gaudir de dues
autores importants en una
versió que faci justícia a la
seva alçada literària.

Al costat de Borís Paster-
nak i Ossip Mandelxtam –en
rigor, tinc entès que és així
com hauríem de transcriure
el cognom que en altres
llengües transcriuen com
Mandelstam: ho constato per-
què Mandelxtam no té (ai
las!) cap llibre traduït a la
nostra llengua–, Marina Ts-
vetàieva i Anna Akhmàtova
representen el punt culmi-
nant de la poesia russa del
segle XX, una mica allò que
els modernists (Pound, Eliot,
Wallace Stevens) angloame-
ricans, la Generació del 27
castellana i la famosa tríade
catalana (Carner, Riba, Foix:
tot i que el nom de Carner, a
mi, personalment i valgui el
salt generacional, em sembla
substituïble pel de Ferrater),
representen en les literatu-
res respectives, és a dir: el bo
i millor de la poesia del segle
XX, aquells tres o quatre
noms –mai gaires més– que
una literatura és capaç de
produir en una època deter-
minada, aquelles rareses o
monstruositats que se solen
anomenar grans poetes. No
debades les dues autores for-
men part del període que
s’ha anomenat l’Edat de Pla-
ta de la literatura russa.

MARINA TSVETÀIEVA
Marina Tsvetàieva (Moscou,
1892 - Ielàbuga, 1942) és una
poeta inclassificable, d’una
modernitat absoluta que beu
en les arrels del simbolisme i
presenta afinitats amb l’a-
vantguarda russa identifica-

da amb el futurisme i l’ac-
meisme. La traducció a qua-
tre mans de Marçal i Zgusto-
va ens ofereix una de les se-
ves obres més celebrades,
Poema de la fi, un sol poema
dividit en 14 seccions. La
gràcia i lleugeresa de la dic-
ció –s’hi nota el virtuosisme
de Marçal, d’inspiració po-
pular, els amants “S’hiperbe-
sen, s’hipergronxen / I, més,
s’hipercaronen!”– contrasta
amb l’emotivitat del contin-
gut, en què el trencament de
la parella es presenta amb la
grandesa d’una tragèdia, al-
hora íntima i col·lectiva. Re-
cordem, a tall d’exemple, els
seus versos més famosos: “En
aquest món hipercristià / Els
poetes són jueus”.

Tsvetàieva –ens ho diu
Marçal en el pròleg i ens ho
confirma Zgustova en l’epí-
leg– és una poeta única,
d’una força estremidora, al-
hora desesperada i vital, ca-
paç de cantar l’amor en les
seves diferents formes, però

sempre d’una manera apas-
sionada, amb una intensitat
alhora sensual i intel·lectual
(en aquest sentit, és interes-
sant esmentar l’epistolari de
l’autora amb Borís Pasternak
i amb Rainer Maria Rilke).
Com tots els poetes del seu
cercle, i com tota la intel·lec-
tualitat russa de la seva èpo-
ca, Tsvetàieva es va veure
afectada primer per la Revo-

lució i després pel règim de
Stalin. L’autora optà per l’e-
xili primer –interior i exte-
rior– i, finalment, després
d’una decebedora tornada a
l’URSS, pel suïcidi.

ANNA AKHMÀTOVA
Les circumstàncies que envol-
taren la vida d’Anna Akhmàto-
va (1889-1966) foren essencial-
ment les mateixes que les de
Tsvetàieva, tot i que la poeta en
aquest cas va viure gairebé tota
la seva vida a Sant Petersburg i
que –després de patir la perse-
cució estalinista llargament,
tant de manera directa (les se-
ves obres foren prohibides) com
indirecta (va haver de contem-
plar com amics, companys i
parents queien al seu voltant)–,
arribà a gaudir d’un reconeixe-
ment oficial al final de la seva
vida. D’Akhmàtova se’ns pre-
senta una antologia més varia-
da, amb alguns dels seus poe-
mes més coneguts, al costat de
Rèquiem (1935-1940) i un frag-
ment del llarg Poema sense heroi
(1940-1962). Alguns dels poe-
mes d’Akhmàtova –com El cant

de l’íntima trobada– presenten
afinitats temàtiques amb el po-
ema de Tsvetàieva; entre les
dues poetes sempre hi va haver
una sintonia particular, una
mena de germanor espiritual
que anava més enllà de la seva
escriptura. El tractament, però
–sempre seguint la traducció
de Marçal i Zgustova–, ens la
mostra com una poeta amb
una veu molt diferenciada;
Akhmàtova va formar part
–amb Nikolai Gumiliov (el seu
primer marit) i Ossip Mandelx-
tam– del Taller dels Poetes,
entitat nuclear del moviment
acmeista (del grec akmé: cim,
punt culminant), moviment
que es proposava –i va aconse-
guir– anar més enllà i superar
la vaguetat expressiva del sim-
bolisme: parlar, d’una nova
manera, amb paraules clares
sobre qüestions reals. El to
d’Akhmàtova és més greu, més
tràgic que el de la seva compa-
nya d’antologia, i en poemes
com La Musa trobem una brutal
vindicació del jo femení (que
sens dubte devia atraure a Ma-
ria-Mercè Marçal): “Ets tu, doncs
–li pregunto–, qui dictaves al
Dante / les planes de l’Infern? I
respon: Jo.”

Rèquiem i Poema sense heroi són
dos emotius testimonis de la
seva època, de la tràgica mort
d’éssers estimats i d’una re-
pressió política que obligà els
poetes a callar, exiliar-se o mo-
rir. Rèquiem és sens dubte un
dels textos més desesperança-
dors i bells que s’han escrit mai.
“Una tristesa així pot moure les
muntanyes” –escriu la poeta–
“I pot fer capgirar la singlada
d’un riu / Però no pot trencar
els poderosos panys / Que ens
separen de les cel·les de la presó
/ Curulles a vessar d’una angoi-
xa mortal”. Poema sense heroi, per
la seva banda, és una composi-
ció extraordinàriament com-
plexa, plena de referències lite-
ràries i culturals que el lector
català no podrà acabar de cop-
sar en la traducció fragmentà-
ria que ens presenta l’antologia
(de l’un i l’altre existeix, per
sort, una edició crítica publica-
da en castellà per Càtedra).

Aquestes versions represen-
ten, finalment, una oportunitat
única que els lectors vertadera-
ment interessats en la poesia
no haurien de passar per alt:
dues de les poetes amb més
personalitat dels nostres temps
versionades en català per una
de les nostres traductores més
dotades (Monika Zgustova) i
una de les nostres millors poe-
tes de sempre (Maria-Mercè
Marçal).

Maria-Mercè Marçal i Monika
Zgustova, Versions

d’Akhmàtova i Tsvetàieva. Proa.

Barcelona, 2004.

LA MUSA

Quan és nit closa i espero que arribi
tota la vida sembla que em pengi d’un sol fil.
Glòria, jovenesa, llibertat, resten pàl·lides
vora d’ella, que duu una flauta a la mà.

Ha vingut fins a mi. Mentre deixava el vel,
fit a fit m’ha mirat.
Ets tu, doncs —li pregunto—, qui dictaves al Dante
les planes de l’Infern? I respon: Jo.

Un dels poemes d’Akhmàtova recollits a la present antologia


