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CULTU A

Al final del seu relat més
famós, Borges, després
de revelar que un sim-
bolista francès va escriu-

re el Quixot, ens convida a suspen-
dre la història literària en favor de
l’anacronisme i l’atribució errònia:
el Kempis va ser escrit per Céline;
l’Eneida va inspirar l’Odissea. Da-
vant l’últim llibre signat per Pere Ro-
vira, a un li vénen ganes d’imaginar
que la literatura és en efecte un
ordre simultani, del pur present, i
que títols com Cartes marcades o La
mar de dins, en què l’experiència
moral sempre fon sensualitat i ele-
gia, van ser escrits en realitat per un
poeta cortesà de la Pléiade, del cinc-
cents francès: per Pierre Ronsard.

No, no és del tot una broma (i això
que l’homonímia dels poetes s’hi
prestava). El que vull dir és que el
gest de Rovira en presentar com a
propi un volum de traduccions –una
cinquantena llarga dels celebrats
Sonets per a Helena– no és sola-
ment una vindicació del seu zel po-
ètic, del braó que ha posat en
aquestes versions, sinó també el
subratllat més vistós de l’actualitat
que té l’antologia. Els poemes de
Les roses de Ronsard dibuixen un jo
complex, sensual i melancòlic, que
s’eleva molt per damunt de les
seves circumstàncies d’escriptura:
la cort de Carles IX, el París del segle
XVI, la França dividida entre hugo-
nots i catòlics.

Si fa poc temps aplaudíem les
seves versions baudelairianes, ara
hem d’insistir en la rara habilitat que

Vida enllà del tòpic
Poesia❚ Pere Ballart

Els números primers

L’autor diuen que és un enamorat
dels números primers, llicenciat en física
teòrica, a Itàlia. La novel·la, escrita a 26
anys, ha guanyat el premi Strega i ha
venut un milió d’exemplars. El títol és La
solitud dels números primers (Edicions
62 i Salamandra), que és la soledat de
les persones considerades especials,
diferents, úniques i no comunicables, en
aquest cas i molt sovint persones
adolescents. El títol em serveix
d’introducció a unes lectures que no
solen figurar a les pàgines literàries per
aquesta estranya divisió que hi ha
encara entre ciències i humanitats, entre
matemàtiques i literatura.

Una explicació planera de què
són els números primers la trobem al
llibre de Denis Guedj Les matemàtiques
explicades a les meves filles (Ara
Llibres) –i no ens queda clar per què a
les filles i no als fills...–, amb moltes
més explicacions, en forma de diàlegs,
dels misteris de les xifres, els nombres,
les fraccions... i tota la resta. Comptar,
ordenar, enumerar, classificar. Les
matemàtiques també tenen la seva
història, sovint lligada a la història de la
filosofia –Descartes i les seves
coordenades cartesianes, Leibniz i el
càlcul infinitesimal... i molts d’altres– i
sempre enganxada a la història del

progrés de la ciència, que va molt unit
al progrés de la humanitat, si bé no
exclusivament. Els grecs i els romans
utilitzaven numeracions que no eren
gaire genials –i encara fem servir els
números romans, com una mena
d’ornamentació numèrica– i, en canvi,
els mesopotamis i els maies disposaven
d’una numeració molt eficaç. Així ens
assabentem de com vam arribar a
l’únic sistema capaç d’anomenar tots
els números, el que fa servir tothom
avui dia, la numeració de posició amb
un zero. El descobriment del zero, dels
números negatius, de les fraccions, la
revalorització del sistema binari amb

l’arribada dels ordinadors com el
llenguatge més adaptat per comunicar-
se amb les màquines..., entre molts
altres temes.

I també val la pena la Historia de
las matemáticas (Crítica), d’Ian Stewart,
subtitulat: En els últims 10.000 anys.
Un llibre més luxós, molt ben il·lustrat,
amb capítols sobre la lògica de la
forma, els triangles eterns, les
quantitats impossibles, la quarta
dimensió, el caos i la complexitat... Uns
llibres per a petits i grans, o per a
grans que es vulguin iniciar en el
llenguatge que són les matemàtiques.❋
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Una nova traducció
poètica de Pere
Rovira s’acosta
a l’il·lustre
renaixentista
Ronsard en els seus
‘Sonets per a Helena’
i en revela un jo
humaníssim, el
d’“un home vell
cruelment enamorat
d’una dona jove”
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té Rovira d’infondre frescor i una
aparença natural a uns versos que
un viatge en el temps de gairebé
cinc-cents anys podria fer arribar
empolsegats i exhaustos. Una mè-
trica estricta, que respecta tant l’ale-
xandrí com l’alternança de versos
femenins i masculins, però que
dóna llicència a barrejar rima asso-
nant i consonant (eximint-lo d’in-
vencions massa forçades) és el que
permet al poeta oferir-nos un Ron-
sard directe, espontani, ocurrent; ju-
ganer i filòsof gairebé a parts iguals.

Amb fidelitat completa
Que no hi pateixin els puristes: la
traducció ret fidelitat completa al
Ronsard històric, algú que escriu
poesia quan fer-ho era aplicar-se el
sistema difós tan poderosament per
Petrarca. No hi manca cap dels tò-
pics d’aquella koiné que va parlar
durant segles la lírica amorosa eu-
ropea: al·lusions mitològiques, cors
presoners traspassats per les mira-
des, roses que es marceixen, radi-
cals jocs d’opòsits amb l’amor entre
el gel i la flama... Vet aquí, però,
com, més enllà dels llocs comuns en
voga –i ho diu molt bé Rovira al prò-
leg–, els sonets presenten un amant
vell que medita “sobre l’últim tram
de la vitalitat d’un home i el que pot
tenir de miratge desesperat, d’orgull
malferit, de dignitat i de misèria”.

Al cap i a la fi, l’amarga realitat vis-
cuda que ens assalta aquí i allà en
aquests poemes, més enllà de clixés
artificiosos, és la que acredita que
Ronsard continua parlant per al lec-
tor d’avui. I també, de retruc, la que
havia de fer de l’autor capaç d’es-
criure poemes com ara Les hores
negres i Testament el seu traductor
més excel·lent i inevitable.❋

El poeta francès
Pierre Ronsard
(1524-1585) és

autor dels poemes
que ha traduït

el català, i també
poeta, Pere Rovira

(1947), que ens
ofereix un Ronsard
directe, espontani,

ocurrent, juganer
i filòsof, gairebé a

parts iguals
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