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El primer llibre que vaig tenir
entre les mans de Karen Bli-
xen (1885-1962) va ser una
edició de Noguer del 1961

de Sombras en la hierba, en traduc-
ció del poeta Aquilino Duque. Era un
conjunt autobiogràfic de records afri-
cans en primera persona, retrats de
les personalitats negres que l’havien
captivat i aproximacions elegants als
pobles que tant va enyorar després
d’abandonar el continent. Eren la base
de la cèlebre novel·la Memòries d’Àfri-
ca, que tant d’èxit va tenir en la versió
cinematogràfica protagonitzada per
Meryl Streep i Robert Redford.

L’escriptora danesa Karen Blixen –el
seu pseudònim més conegut va ser
Isak Dinesen– va fracassar en les plan-
tacions de cafè a Kènia entre el 1913 i
el 1931 i va tornar a Europa. Construi-
ria una obra polièdrica, en què van
destacar els relats d’inspiració romàn-
tica Contes gòtics (1934) i Contes d’hi-
vern (1942). La figura de l’escriptora no
ha deixat de créixer fins a esdevenir
un referent per a altres escriptors. Al
seu discurs d’acceptació del Nobel el
1952, Ernest Hemingway va dir que
“l’extraordinari narrador anomenat
Isak Dinesen hauria merescut el pre-
mi”. Julio Cortázar també la va admi-
rar fins a l’extrem d’esmentar-la al ca-
pítol 60 de Rayuela.

Ara ens arriba en català a la col·lec-
ció El Vercle de Viena la nouvelle La
història immortal, dins un volum on
també hi ha un conte breu, L’anell. El
relat principal del llibre conté els in-
gredients primordials de l’obra de Di-
nesen: el domini per les estructures

L’editorial Raima reedita la
traducció de Júlia Cirera i Pep
Vallcorba de Petits poemes
de Bilitis, de Pierre Louÿs
(1870-1925), un dels clàssics
més refinats de la literatura
francesa. Format en el parna-
sianisme, Louÿs va desembo-
car en el simbolisme. L’escrip-
tor va presentar aquests po-
emes com si fos només el
traductor d’una poeta grega
contemporània de Safo. Ins-
pirant-se en l’Antologia pala-
tina combina la refinada
prosa poètica amb les des-

cripcions de paisatges i unes
escenes eròtiques de gran in-
tensitat estètica. L’impagable
i combatiu pròleg del poeta
Marc Romera s’inicia esmen-
tant la testosterona indoma-
ble de l’escriptor abans de
disparar amb punteria: “Con-
centrats i arrossegats pel bu-
colisme de tall clàssic o per la
música elegíaca o la puresa
epigramàtica de les tres parts
del llibre, el lector català no
es pot desprendre del regust
de fruits saborosos que des-
prenen aquests poemes. Car-

ner, des de la seva casta pudí-
cia noucentista, ho va fer des-
prés, i, en canvi, els de Pierre
Louÿs desprenen un aroma
molt més lliure, molt més
desprès de la moral hipòcrita
que la voluntat ideològica
amb què els mandarins nou-
centistes volien adoctrinar la
societat civil catalana”.

Amb un pròleg de Louÿs del
1894 i unes il·lustracions de
Joan Gómez que acompanyen
les tres seccions dels poemes,
el llibre és una delícia per de-
gustar els plaers de l’amor i la

sensualitat: “Quan sento els
teus pits a frec dels meus, / la
teva vida tocar la meva, / els
teus genolls darrere meu; / la
mevaboca,sensealè,/nosap
com robar la teva”. Després
d’invocar els planys infinits,
els últims versos són porten-
tosament cursis: “Eros ens
destina el dolor. / No patiries
tant en aquest llit / per posar
un infant al món / com per sa-
tisfer el meu amor insacia-
ble”. L’edició, amb una aroma
lleugera de perfum, resulta
fascinant.

Els petits i grans poemes de Bilitis

ció d’afinitat amb un dels seus comp-
tables, un jove jueu que ha arribat a la
Xina després de travessar el món fu-
gint. Quan l’empresari emmalalteix,
el jove l’acompanya i en una de les
converses s’explica una història de
mariners que havien escoltat en els
seus viatges oceànics: un home vell i
sense descendència decideix buscar
al port un home fort perquè deixi pre-
nyada la seva jove i bonica esposa a

canvi de diners. El jove jueu li expli-
ca al comerciant que és una llegenda
i l’home no accepta la ficció i s’enca-
parra a reconstruir-la en la realitat.
L’atzar farà que el jove jueu connecti
amb una noia per representar la far-
sa. La noia és filla d’un comerciant
francès que es va suïcidar després de
quedar arruïnat per la manca d’escrú-
pols del poderós comerciant. Tota la
tensió els guiarà cap al desenllaç amb
els dos amants com a titelles. Blixen
crea una expectativa de conte moral
o immoral, fins a l’extrem de recordar
l’episodi bíblic de Judit i Holofernes al
campament de Babilònia.

Sense situacions de morbositat ex-
plícita, Dinesen crea una faula sobre
la realitat i la ficció, sobre la possibili-
tat de transgredir la imaginació. Qües-
tionava de nou la imatge del poder
amb totes les seves conseqüències.
Plena de simbolismes, destil·lada com
si fos un conte de Les mil i una nits, La
història immortal manté l’actualitat
fins a convertir-se en un dels clàssics
d’una escriptora fascinant. Ens pot ex-
plicar una narració sobre la perversi-
tat màxima com si fos una rondalla,
amb tota la problemàtica del sexe,
d’aventures i de la maldat com si fós-
sim en una obra de Shakespeare. Una
història de literatura dins la literatu-
ra. Les relacions entre les persones i
el paper de la dona queden lluny de
l’acusació de reaccionària, crepuscu-
lar i conservadora que va patir per
part de la crítica durant els ferotges
anys del compromís. Elegància, deli-
cadesa i esperit rebel circulen per
unes pàgines magistrals.❋

breus i senzilles, el perfum poètic i
també el toc de perversitat per atreu-
re l’atenció del lector. El llibre va ser
adaptat al cinema el 1968 per Orson
Wells i protagonitzat per ell mateix i
Jeanne Moreau.

La història immortal es podria lle-
gir com una sèrie de contes perfecta-
ment travats. Blixen lliga les històries
fins a arribar a la central, en què un ric
comerciant de Canton inicia una rela-
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La narradora Karen Blixen va utilitzar el pseudònim ‘Isak Dinesen’, entre d’altres

Pierre Louÿs va fer passar com
a traductor dels poemes
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