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Vinyet Panyella tria R. M. Rilke
Rilke a la tauleta de nit

He triat els poemes de R.M. Rilke en
versió catalana de Joan Vinyoli, que va ser qui m’hi va introduir
amb les Versions de Rilke (1984) i les Noves versions de Rilke
(1985). Ni un recull ni l’altre eren fruit de l’atzar ni antologies
convencionals, sinó una autèntica via iniciàtica, tal com d’algu-
na manera la seva traducció ho havia estat per al mateix Vinyoli.
Els poemes del germànic constitueixen una mostra nuclear d’on
parteix en diversos cercles la irradiació de la seva obra poètica:
«Visc la meva vida en cercles creixents / que s’estenen sobre les
coses».

M’hi retrobo en la seva permanent interrogació sobre l’essèn-
cia dels éssers, en la tonalitat desolada i violentament existencial
dels seus versos, en la passió per la voluntat expressiva fins a la
més pura i obscura exaltació, en la incessant interpel·lació sobre
el misteri de la vida latent en tota cosa, en la constant de la
dualitat del ser, en l’esglai de la contemplació dels ordres dels
àngels invocats precisament per la seva terrible bellesa.

Sovint he treballat versions dels poemes rilkeans a partir de
textos francesos, exercici de retroalimentació integral. He confe-
git també diverses Variacions dels seus poemes, alguns dels quals
he incorporat als meus llibres.

La tria d’un sol text ha estat extremadament difícil: no pel poe-
ma escollit, sinó pels altres que no ho han estat. Perquè, per a
mi, Rilke és la presència permanent de l’essència de la poesia
més enllà del que signifiquen els versos d’un poeta a la tauleta
de nit. La font que brolla incessant, el neguit del repte, la claror
de la constel·lació.

Vinyet Panyella

La pantera

París, Jardin des Plantes

Té el seu esguard tan fatigat de veure
passar els barrots, que ja res no reté.
És com si mil barrots tan sols hi hagués
i fora d’ells el món ja no existís.

El mòrbid caminar de forts passos flexibles
que gira en cercles molt i molt petits,
és tal com una dansa de força al volt d’un centre
on es dreça atordit un gran voler.

Només a voltes el teló de la pupil·la
s’alça sense remor. Hi entra una imatge i va
creuant la calma tensa dels seus membres
fins que en atènyer el cor deixa de ser.

R.M. Rilke
(Versió de Joan Vinyoli, 1984)

Der panther

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein grosser Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich Jautlos auf —. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille —
und hört im Herzen auf zu sein.




