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Jaume Pérez Montaner tria Wallace Stevens

Escrit l’any 1921, Wallace Stevens
(1879-1955) el va incloure en la primera edició del seu primer lli-
bre, Harmonium (1923). Els quinze versos d’aquest breu i complex
poema, que gairebé amaguen o dissimulen el petit prodigi d’una
única frase, van identificant-nos, mitjançant una àmplia sèrie de
gairebé imperceptibles gradacions, amb aquell «home de neu» del
títol, de manera que qui escolta, és a dir, el lector, qualsevol de
nosaltres, el mateix poeta, l’home de neu al capdavall se’ns revela
«no-res ell mateix» i contempla «el no-res que no hi és i el no-res
que és». 

Quan, ja fa uns quants anys, vaig llegir per primera vegada
aquest poema el que més em va impressionar i colpir fou la força
dels tres versos que formen la darrera estrofa: un final pràcticament
esborronador que basa la seua contundència en aquell despulla-
ment tan directe i incisiu que ens arriba a corprendre, en plena
relació amb el vers que en l’estrofa anterior ens havia parlat del
«vent / que bufa en el mateix lloc nu». Des d’un primer moment,
amb el canvi d’intensitat que va del mirar al contemplar, la presèn-
cia de l’escena hivernal se’ns presenta sense les correspondències
imaginatives de les connotacions humanes i queda reduïda a la
seua realitat més estricta i elemental. Amb els ulls del ninot de neu,
amb una ment d’hivern i la llarga experiència del fred, contemplem
les imatges hivernals i escoltem el so del vent, que és el so de les
fulles i el so de la terra. A penes sense adonar-nos-en hem arribat
al més profund, a la reducció màxima, a la «decreació» en el sen-
tit de Simone Weil, que diria el mateix Stevens, a la celebració del
principi de realitat en el sentit freudià, tal com han repetit alguns
dels nombrosos comentaristes. 

The Snow Man

One must have a mind of winter
To regard the frost and the boughs
Of the pine-trees crusted with snow;

And have been cold a long time
To behold the junipers shagged with ice,
The spruces rough in the distant glitter

Of the January sun; and not to think
Of any misery in the sound of the wind,
In the sound of a few leaves,

Which is the sound of the land
Full of the same wind
That is blowing in the same bare place

For the listener, who listens in the snow,
And, nothing himself, beholds
Nothing that is not there and the nothing that is.

(Harmonium, 1923)

L’home de neu

Cal tenir una ment d’hivern 
per mirar la gebrada i les branques
dels pins encrostades de neu;

i haver-hi tingut fred durant molt temps
per contemplar els ginebres embolcallats amb gel,
els rugosos avets en l’esplendor distant

d’aquest sol de gener; i no pensar
en cap desgràcia en el so del vent,
en el so d’una almosta de fulles, 

que és el so de la terra
plena del mateix vent
que bufa en el mateix lloc nu

per qui escolta, per qui escolta en la neu
i, no-res ell mateix, contempla
el no-res que no hi és i el no-res que és.

(Versió de Jaume Pérez Montaner)

 


