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És un encert que s’hagi
editat conjuntament
part de l’obra poètica
de les dues grans poe-

tes russes Anna Akhmàtova
(1889-1966) i Marina Tsvetài-
eva (1892-1941). Totes dues es
van veure només dues vega-
des, es diu que embolcallades
en xals de llana. Akhmàtova va
recitar de memòria el seu Rè-
quiem, mentre Marina movia
els llavis i les mans simulant
estar conversant o discutint
d’alguna cosa. Una escena que
val per tot el que vulguem ima-
ginar d’aquestes dones l’obra
de les quals va estar insepara-
blement unida a les seves exis-
tències, que van canviar radi-
calment a causa de la Revolu-
ció de 1917, com la de tants
companys poetes (Man-
delstham, Maiakovski, Blok...).

Akhmàtova va publicar el
seu primer poemari el 1912. El
1946 va ser expulsada de la
Unió d’Escriptors Soviètics i
enviada als camps siberians,
però abans va patir un llarg si-
lenci obligat. Quan va morir
Stalin, el 1953, les noves auto-
ritats van rehabilitar Akhmà-
tova. El seu poema Rèquiem,
escrit entre 1935 i 1940, va ser
inspirat per l’empresonament
del seu tercer marit i del seu
fill, va donar veu al patiment
d’aquella època i en ell delata la
terrible experiència als camps

de concentració. Al llegir-lo
s’experimenta una sensació
dolorosa, una barreja del seu
dolor i el de la pròpia dinàmica
de la història davant la impos-
sibilitat de reaccionar en pro-
porció als fets... En aquesta
edició també podem llegir
Poema sin héroe, dedicat als
compatriotes que van morir
durant el setge a Leningrad.
Un vers captivador impressio-
na en aquest llarg cant: “Pero
cómo es posible / que sólo yo,
de todos ellos, esté viva?”. Tal
com escriu Olvido García Val-
dés, sens dubte va ser aquest el
seu projecte més ambiciós: es
tracta d’un poema extens i de
composició fragmentària i con-
cepció polifònica. Hi va treba-
llar al llarg de 22 anys i va ser
concebut com un fresc de la
història russa del segle XX, on
elabora una complexa xarxa
intertextual.

Donadors de signes. El gran
poeta alemany Rilke va dir a
Marina Tsvetàieva que ells eren
uns donadors de signes. La po-
esia és tan sols això. El 1922
Marina va abandonar Rússia
amb una filla. Va residir a
París, Berlín i Praga, allà va es-
criure el seu Poema del fin,
al·legat d’un amor impossible,
escrit entre febrer i juny de
1924. De manera autobiogràfi-
ca i en to confessional narra la

ruptura de dos amants recor-
rent un dolorós viacrucis on la
densitat psicològica desgrana
fins a la puresa el dolor d’exis-
tir: “Perderlo todo de un golpe,
/ un tajo limpio. / Suburbio,
arrabal”. De naturalesa apassi-
onada la seva raó d’existir va
ser l’amor en totes les seves
gammes i la passió assolia el to
més profund, d’aquí que la seva
escriptura s’aproximi a l’im-
possible, a allò total. La seva
obra abraça la totalitat d’una
vida i per relatar-la el llenguat-
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Pensar és de rucs

L’altre dia vaig assistir a
uns actes commemora-
tius que es feien entorn
de la figura d’Eugeni

d’Ors i el seu Glosari a la marinera
ciutat de Vilanova, on està enter-
rat. L’esdeveniment s’inscrivia en
una sèrie de jornades que es van
fent al voltant de l’any 1906, en
tant que revulsiu de la vida cultu-
ral catalana. S’hi van reunir alguns
orsians convençuts fins al punt de
dedicar hores de vida pròpia a l’es-
tudi del glosador i escriptor. Mai de
la vida havia vist tants orsians
junts: n’eren com a mínim una vin-
tena (no sé si cap d’ells es disfres-
sava d’orsià per tal de no desento-
nar); els veia i m’admirava que po-
guessin parlar amb tanta
efervescència d’un escriptor que a
mi em sembla una mena d’Eixime-
nis modern, però sense la capaci-
tat narrativa del franciscà gironí.
Aquella allau de cites d’autors
d’època del barceloní D’Ors, em
feia l’efecte d’un escull insalvable
per als lectors futurs, talment
passa actualment amb les obres
del que va arribar a bisbe d’Elna.
Aquella allau incontenible de cita-
cions erudites i temporals (no hem
d’oblidar que temporals i, per tant,
en un futur possiblement descone-
gudes), juntament amb la mentali-
tat feixista del nostre cantador del
concepte de raça (ell precisament
que era fill d’una centre o sud-ame-
ricana), no m’abandonaven mal-
grat que els meus companys ora-
dors esmentessin constantment
els conceptes anècdota, categoria,
espiritualitat, ànima... Més aviat
començava a malfiar-me de les pa-
raules ànima i espiritualitat, que
D’Ors feia anar amb tanta lleuge-
resa i en un context ideològic que
algunes vegades em feia fredor de
llegir-lo. Però els orsians no cessa-
ven en els seus afalacs cap a l’es-
criptor. Fins i tot algun dels ora-
dors va emetre la peregrina afir-
mació que D’Ors era una figura de
primer ordre internacional. Jo
vaig callar per una qüestió estètica
(sóc molt coquetona) pensant en
aquella dita del meu padrí: “Calla-
da estàs més guapa”. Quan ens di-
rigíem cap al restaurant pel pas-
seig Marítim, un dels estudiosos va
dir-me que veia en el rescat sobtat
de la figura d’Eugeni d’Ors una ma-
niobra política, perquè el benplan-
tat de l’Ors que va passar-se a la fac-
ció castellana així que aquí li van dir
que se li havia acabat la mamella,
era espanyolista i catalanista. En els
moments actuals una figura així va
tan bé com un guant a una sabata.

ge li proporcionava la possibili-
tat d’expressar les escenes di-
verses que componen l’ambi-
valència del sentir. La no linea-
litat de la seva poesia li va fer
adoptar diversos mitjans tipo-
gràfics, per a ella, un guió era
una pausa amb sospir.

Igual que a Akhmàtova,
l’Estat li va prohibir publicar i
el 1941 va ser deportada a un
remot poble tàrtar, on es va
suïcidar poc després. Aquestes
mínimes notes biogràfiques
són importants per guiar-nos
a la lectura dels poemes de
totes dues, acuradament or-
denats i traduïts per Monika
Zgustova i Olvido García Val-
dés. Mirar cap enrere perquè
se’ns doni veraçment una part
de la història i que aquesta
part sigui transmesa només a
través de l’únic llenguatge ve-
ritable, el poema. En paraules
de Tsvetàieva el poeta no és
amo de cap cadenat, per això
els obre tots. I a l’obrir-los la
primera vegada sense cap difi-
cultat és incapaç d’obrir-los
per segona vegada. Perquè és
el propietari qui només trans-
met el secret.

El canto i la ceniza
Anna Akhmàtova
Marina Tsvetàieva
Traducció i selecció de Monika Zgustova
i Olvido García Valdés
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Els destins de
les seves vides van
canviar de manera
radical amb la
Revolució de1917
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