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La Mort no, l'Amor

Neix el 1806 a Durham, Anglaterra. El 1820 apareix el seu primer
poema, La batalla de Maratón, i sis anys després escriu Ensayo sobre
el hombre y otros poemas. El 1846 es casa en secret i contra els desitjos
del seu pare amb el poeta Robert Browning, gran admirador de la
seva obra. Poemas antes del congreso (1860) serà el seu darrer llibre
abans que mori en braços del seu marit, a Florència el 1861.
Pòstumament, es publicaria Últimos poemas (1863).
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o no crec, amb perdó, que l’amor –com escampa el romanç castellà– sigui
més poderós que la mort. Per desgràcia no ho és, perquè l’amor sempre s’acaba i la
mort, per contra, no. Però almenys sí que tinc la certesa que per a alguns destacats
poetes de l’amor aquest sentiment crea una il·lusió que, mentre dura, és capaç de
burlar-se de la consumació que signa la Gran Dama. Imbuïts d’aquesta il·lusió
creadora, aquesta llei de poetes nobles són capaços de modelar una obra canònica,
d’una bellesa immarcescible. El primer poeta de l’amor que em ve al cap és, per
descomptat, Petrarca. El seu Canzoniere desbrossa el camí. El nostre gran Ausiàs
March aplica una particular filosofia del millorament moral a un material tan
sensible (i també tan animal, si se’m permet). Shakespeare descriu, amb el sonet que
li és propi i al qual presta el nom, la subtilesa de reaccions que experimenta el cor
quan és sotmès a l’admiració i a l’embruix de l’amor. I Pedro Salinas compon una
obra que actualitza el gran tema de temes per a un home sensible del segle XX.

Originàriament, aquests 44 poemes que la poeta anglesa Elizabeth Barrett va
adreçar al seu enamorat, el poeta Robert Browning, s’havien de titular Sonets del
bosnià. Amb l’ardit, es mirava d’encobrir que el que els versos diuen i el que la poeta
victoriana sent són sentiments que van a l’una (el primer, una glossa artitzada del
segon). Que hi ha plena contigüitat, en definitiva. De fet, en principi aquest autèntic
tresor líric havia de tenir un abast estrictament privat: els poemes eren, per dir-ho
malparafrasejant Salinas, “la voz a él debida” (ell, Browning; però també, per
extensió, l’amor que el gran poeta havia il·luminat en la no més gran poeta). Ara bé,
això del “bosnià”, en l’Anglaterra de la segona meitat del segle XIX, devia sonar massa
estrany. Així és que, com que a més a més Robert anomenava la bruna Elizabeth “la
meva portugueseta”, finalment l’obra –que va veure la llum, més enllà de la llar
familiar dels dos poetes victorians– es va acabar titulant Sonnets (translated) from the
Portuguese. Vet aquí.

Sonets del portuguès és un llibre intens i sofisticat, d’una bellesa delicada. És la
primera vegada que es tradueix íntegrament a la nostra llengua. Marià Manent, que
va versionar-ne uns quants sonets, va dir que “rarament ha estat expressat amb més
noblesa i més força el punt de vista femení en la poesia amorosa”. Cal agrair la feina
de Dolors Udina, que firma una traducció clara, regular des del punt de vista mètric,
respectuosa amb la subtilitat de sentiments que Barrett hi va deixar descrits.
Noblesa i força, segons Manent.

Al primer sonet, posem per cas, el jo del poema –que podem identificar amb el
jo real de la poeta, malalta, en aquell moment– confon l’Amor amb la Mort. Al
sonet 33 –al meu entendre, un dels més consistents des d’un enfocament filosòfic–
, l’enamorada demana al seu estimat que l’estimi per “pur amor”. No per res més (“pel
somriure, la mirada o el dolç parlar”, ni tampoc per l’“opinió”). Tot això pot canviar,
explica. I encara demana que no l’estimi per compassió. “Estima’m per amor i així
podràs / estimar-me sens fi eternament”. Es tracta d’una concepció quasi religiosa
de l’amor, però aquest no és el to ideològic general del llibre. Barrett decideix posar-
se en un discret segon pla respecte del poeta Browning (“No tinc, estimat meu, / el
teu valor ni la teva importància”). No sé si es tracta d’una captació de benevolència.
El fet és que aquests versos expressen gratitud i, alhora, la joia de viure la pregonesa
del sentiment. “L’amor és foc”, llegim en un vers. Fins aquí la força.

La noblesa: la dicció de Barrett. Browning ho va veure de seguida. Transcric de
l’epíleg d’Udina: “El 1850, un emocionat Robert Browning deia que no gosava
‘guardar-se per a ell els millors sonets escrits mai en qualsevol llengua des de
Shakespeare’”. I un munt d’imatges inoblidables amb què podríem il·lustrar aquest
comentari de l’amant i poeta: “Ets present en el que faig i somio / com el raïm és
al vi”.

Elizabeth Barrett




