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Sobre ‘El bestiari’, d’Apollinaire

El poeta i Orfeu

D
e bestiaris se
n’han escrit
molts al llarg dels
segles. I pocs s’as-
semblen. N’hi ha

amb finalitats didàctiques,
satíriques, al·legòriques...
En català tenim, a banda del
de Ramon Llull i altres trac-
tats medievals, els de Pere
Quart i Josep Carner. En
francès, el més llegit i admi-
rat és el de Guillaume Apolli-
naire (1880-1918), una obra
que va ser de les poques que
va publicar abans de morir
víctimadelafebre iquevaes-
criure contemporàniament
a Alcohols (1913), la qual és,
juntament ambCal·ligrames
(1918), el seu poemari més
famós. El bestiari (1911)
d’Apollinaire ultrapassa el
seu gènere, sobretot perquè
aquí els protagonistes no són
els animals, sinó el mateix
poeta encarnat en la figura
míticad’Orfeu,el filldelreide
la Tràcia a qui seguien pedres
i bèsties quan tocava la lira
encantada de nou cordes. No
debades el títol complet del
volum és El bestiari o la rua
d’Orfeu. A més, aquest llibre
ens és utilíssim per endin-
sar-nos en l’imaginari d’un
autor magnífic, en l’obra del
qual hi sovintegen sirenes,
mussols, coloms i ibis.

Apollinaire va ser el primer
poeta d’una època i l’últim
d’una altra, el primer del
segle XX i l’últim del que a
França s’anomena poesia de
la modernitat, que comença
amb Baudelaire i acaba amb
Apollinaire. Va ser l’home
que va connectar el simbolis-
meamblesavantguardes.De
fet, El bestiari pertany més a
la generació que el precedeix,
més preocupada de separar-
se del món sensible, de la his-
tòria, que no pas d’observar
la realitat que l’envolta. A Al-
cohols, mescla de classicisme
i modernitat, el nostre autor
assumirà ja amb totes les
conseqüències el canvi de
cicle. A L’esperit nou i els po-
etesescriurà:“Lesmeravelles
ens imposen el deure de no
deixar la imaginació i la sub-
tilitat poètica darrere de la
dels artesans que milloren
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que us
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una màquina”. Apollinaire,
com diuen Jean-Pierre Ber-
trand i Pascal Durand a Les
poètes de la modernité
(Seuil,2006),alliberarà lapo-
esia francesa del simbolisme
“asfixiant”perpromoureuna
“estètica de la conciliació”
entre la follia d’un món en
canvi constant i una tradició
literària de segles.

El bestiari, més enllà de

l’obra mateixa, és important
perquè ens permetrà entrar
millor a Alcohols i, sobretot,
al poema Zona, que obre el
volum i que serà el punt de
referència indefugible de
l’obra del poeta. Aquí Apolli-
naire ens diu tot just co-
mençar que està fart de
viure en l’antiguitat, en el
món grec i romà, i que pre-
fereix la brutor del dia a dia,

la contemplació de la vida
del carrer de París, d’Ams-
terdam, de Marsella. La
composició és un cant a la
diversitat urbana, humana i
animal, a l’avenç tècnic i a la
malenconia i l’espiritualitat
dels temps passats. Apolli-
naire ens recorda que Crist
puja al cel millor que els avi-
adors. I en un moment, da-
vant de l’aviador que s’enlai-

ra com l’hòstia
del capellà,
se’ns acos-
ten les bès-
ties alades

vingudes de
tot el món, les

quals són retra-
tades en els últims

poemes d’El bestiari.
Del volum traduït lliu-

rement i amb mà àgil per
Sala-Sanahuja ja n’hem dit

que l’important és Orfeu i no
pas els animals. Apollinaire
dedica fins a quatre epigra-

mes al més gran poeta
mític. Les seves apa-

ricions divideixen
el llibre idonenen-

trada a diferents
tipus d’animals: pri-

mer els terrestres,
després els insectes,

en tercer lloc els marins
i finalment els alats. La

majoria de les vegades les
bèsties no són més que un

recurs metafòric que empra
l’autor per parlar del món i,
sobretot, de la poesia. Així,

l’elefant li recorda un bé pre-
ciós que el poeta té a la boca.
I si la bèstia té ivori, ell té la
poesia. El cavall és una imat-
ge perfecta per considerar la
necessitat d’embridar els
seus somnis, és a dir, de
domar-los. L’eruga li provoca
enveja, ja que si ella esdevé
sempre un ésser sublim, la
papallona, el poeta, no té per
què acabar-ho sent. El pop és
la viva imatge de l’autor, que
llança la tinta al cel i xucla
allò que estima, i que és alho-
ra un monstre que rima.

El cranc, en canvi, li ser-
veixper adonar-se que ell, i la
humanitat, van a reculons.
El dofí, imatge del joc i la joia,
es contraposa a la vida, que
“éssempreamarga”.Lapuça
és una metàfora dels amics,
que, tot i estimar-te, són
sempre cruels, fan mal i, a
més, emprenyen. I el paó, de
bellesa esplendorosa, té un
cul lleig a on van tots els ulls
quan ens el mirem, en lloc
d’esguardar els colors de les
seves plomes.

Enmig de totes les bèsties
hi trobem Orfeu, tranquil i
amb la lira a la mà, que dóna
consells als navegants abans
de llegir sobre els animals.
Primer, Apollinaire ens reco-
mana que n’admirem el
poder i ens remet a Hermes
Trismegist, fundador mític
de l’hermetisme. D’aquesta
manera ens recomana que
anem més enllà de les parau-

les i del món sensible. També
ens demana que no escol-
tem la cantilena enganyosa
i encisadora de les sirenes i
busquem un cant superior,
el dels àngels del paradís.
Orfeu, doncs, ens guia
entre els dos mons, com a
personatge venerat en sòl
ferm i com un dels pocs que
coneixen els racons de l’in-
fern, a on va baixar a trobar
la seva estimada Eurídice.
El poeta és, en definitiva, la
versió humana del mite, ja
que té poder en el seu en-
torn, seguidors que escol-
ten la seva música, i ha in-
tuït més enllà del que l’en-
volta a través de la
imaginació i el somni. Mi-
quel Bauçà, per exemple, es
declarava un somiador pro-
fessional, és a dir, un poeta.

Cal destacar els dibuixos d’El
bestiari de Jaume Canet. En
la primera edició francesa
eren obra de Raoul Dufy, un
pintor contemporani als fau-
vistes. En la versió catalana
les il·lustracions de cada ani-
mal i d’Orfeu ordides per
Canet són força diferents a
les de l’original, cosa que és
d’agrair. No perquè Dufy no
m’entusiasmi, sinó perquè la
reinterpretació és sempre
positiva, molt millor que la
simple còpia. Si la traducció
de Sala-Sanahuja és lliure,
també ho havien de ser els
dibuixos.


