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■ Pere Ballart

De l’aventura creativa
que per a Josep Piera ha
significat traduir al cata-
là la poesia d’Ibn Khafa-

ja d’Alzira, l’exquisit poeta andalusí
del segle XI, ja va tenir notícia el lec-
tor d’aquest mateix diari fa dotze
anys, quan sota el títol Traduint Ibn
Khafaja (AVUI, 3-III-1996), Piera con-
siderava com havia canviat la seva
percepció d’aquests versos arran
d’haver conegut Josep Ramon Gre-
gori, aleshores un jove estudiant
d’àrab clàssic.

Aquell article memorable posa-
va de costat la versió d’un poema
d’Ibn Khafaja, que Piera havia fet
anteriorment a partir d’una traduc-
ció espanyola, amb dues de conse-
cutives, una de literal i una altra de
més lliure, escrites ara amb el con-
curs de Gregori. Si ja en aquell mo-
ment n’hi havia prou per apreciar
els guanys expressius que aquesta
col·laboració havia de comportar,
passada més d’una dècada, i encara
amb l’aval d’una reputada arabista
com Dolors Bramon, que en fa el
pròleg, cal saludar aquest Jardí ebri
com una consecució literàriament
del tot feliç.

Amb fidelitat, però també amb
imaginació, Piera ens posa als lec-
tors en la cruïlla de dos mons, de
dos mil·lennis, de dues cultures, i fa
que aquest valencià ancestral ens
parli en la nostra llengua d’avui,
abolida ja tota distància.

Un valencià amb turbant
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Josep Piera és un dels dos traductors de ‘Jardí ebri’, d’Ibn Khafaja
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■ Una excel·lent
versió del poeta
valencià d’Alzira,
Ibn Khafaja, que va
ser un dels millors
lírics d’Al-Àndalus
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MIQUEL ANGLARILL

Si bé la lírica àrab s’associa, pro-
verbialment, a una poesia preciosis-
ta, de la filigrana verbal, d’exaltació
de l’amor, del vi i la conversa, els
versos d’Ibn Khafaja, sense desmen-
tir en absolut el recurs al tradicional
repertori d’imatges de jardins,

■ D. Sam Abrams

Dues autèntiques joies literàri-
es. Dues primícies històri-

ques. Dues contribucions cultu-
rals de primera magnitud. Dos re-
ferents obligats.

Em refereixo a l’antologia pano-
ràmica dels segles XI-XIII, Els poetes
àrabs de les Illes Balears, amb la se-
lecció, la versió al català i l’estudi in-
troductori de l’acreditada arabista
Maria Jesús Rubiera Mata, amb
fotos de Joan Torres, i Jardí ebri, la
mostra de 63 poemes d’Ibn Khafaja
(Alzira, 1058-1138) en la versió poè-
tica directa de l’àrab de l’eminent
escriptor Josep Piera, amb la col·la-
boració del filòleg Josep R. Gregori
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Amb saber i passió
i un pròleg de la reconeguda profes-
sora Dolors Bramon.

Rubiera ha omplert una llacuna
cultural i literària que feia massa
anys que clamava al cel en oferir-
nos finalment un repertori significa-
tiu i rigorós dels poetes àrabs que
van anar a parar a Mallorca, Menor-
ca i Eivissa gràcies a la descentralit-
zació de la cultura d’Al-Àndalus a
partir de la crisi del Califat Omeia del
segle XI. Ara podem accedir lliure-
ment a un tros de la tradició literà-
ria del país, ocult des de feia segles,
a través dels extraordinaris poemes
amorosos, patriòtics, bèl·lics i de na-
tura de poetes de la talla d’Idris al-
Yamani d’Eivissa, Ibn Al-Labbana i
Said Ibn Hakam.

Per la seva banda, Piera i Grego-
ri han creat una veritable obra
mestra dins la llarga i venerable
tradició de la traducció de poesia a
Catalunya. Tal com explica el ma-
teix Piera “la poesia demana ser
tractada i llegida [...] amb saber i
passió alhora”, cosa que han fet els
traductors a l’hora de recrear els
poemes khafagins per convertir-
los en creacions poètiques en ca-
talà. El resultat és francament insò-
lit perquè podem copsar perfecta-
ment la veu original d’aquest gran
poeta de la passió humana, l’au-
tenticitat, la vida moral, la saviesa,
la nostàlgia, l’espectacle de la na-
tura i les metàfores enlluernadores
i, al mateix temps, ens adonem que

paradoxalment estem en la pre-
sència d’un poeta plenament can-
dent, proper i actual. Evidentment,
el senyal inequívoc d’un gran clàs-
sic universal. Piera, amb aquest do
de pit insuperable, s’acomiada de
més d’un quart de segle de dedica-
ció a l’estudi i divulgació de
l’“atractiva i dramàtica història
apassionant” d’Al-Àndalus.

Si la poesia xinesa clàssica en
mans de mestres com ara Waley i
Pound va exercir una profunda in-
fluència en la poesia del segle XX,
no veig cap raó perquè les esplèn-
dides versions de Rubiera i Piera no
hagin de servir per sotraguejar i re-
novar la lírica del segle XXI. La situa-
ció és ben paral·lela.❋

La influència àrab encara és ben
visible en molts racons peninsulars

aigua, flors i fruites, mostren tanma-
teix una íntima consciència indivi-
dual que pot resultar-nos molt prò-
xima en el seu intent d’explicar-se
amb metàfores la decadència del
cos oposada al desig, mai no apagat
del tot, de l’esperit.

És cert que som davant una poesia
que invoca sense complexos la belle-
sadirecta i immediatad’unverger,del
cos d’un xicot negre o d’una nit per-
fumada.Oque, sensecapdelspudors
d’un poeta d’avui, pot dir que “la fres-
cor de la flor del taronger / es barre-
ja amb el perfum de les roses / com
l’alè dolç de la boca / en besar la galta
jove”. Però no ho és menys que en la
seva veu també hi sentim algú forta-
ment vinculat a un paisatge concret,
com és Alzira, i a una circumstància
tan personal com és la de viure i as-
sumir lapròpiavellesa. I aixòéselque
fa que –gràcies a Piera i Gregori–, esti-
guemaquíescoltantenel fons,amarg
i sensual, un contemporani nostre:
“Han mort els companys, s’ha esvanit
la joventut. / El córrer del temps els
ha dissolt en el no-res. / Pols és tot
allò que hi ha sobre la pols. / I ací em
teniu, plorant casa per casa, / de boca
en boca, essent la riota dels amics”.❋
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