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La traducció nova de Ramon Farrés
sembla que hagi esguardat millor les
Cartes a un poeta jove de Rainer Maria
Rilke. Estem al davant d’una traducció
catalana més esmolada, i, de retruc,
més crítica. Recordin que aquest text és
un recull d’epístoles, però, només d’una
sola banda. Dit d’una altra manera,
Franz Kapus només publica les cartes
que Rilke li va fer arribar. En la intro-
ducció, d’una manera poc humil, Franz
Kapus no ens fa saber el motiu pel qual
no fa públiques les seves cartes; l’edi-
tor, però, creu que la publicació d’a-
questes cartes suggereixen bona part
del món en què el poeta alemany va
viure i va crear. El testimoni de Rilke és
important per als lectors potencials que
es trobin immersos en un procés de crei-
xement i desenvolupament personal; en
la traducció nova de Farrés la prosa de
les cartes agafa més força. La traducció
amb què, fins ara, comptàvem per part
d’Antoni Pascual, del 1984, contenia
un to més líric. Ara bé, penso que la tra-
ducció de Pascual, encara, funciona.
Allò que succeeix és que Farrés se’n
surt millor a l’hora de treure l’entrellat
de les cartes, i, ensems, crea una tra-
ducció més entenedora per als possi-
bles lectors nous en llengua catalana.
Els adreço a les cartes. Aquestes cartes
són els pensaments que, al voltant de la
vida i la poesia, Rilke transmet a Franz
Kapus. Aquestes deu cartes no són cap
assaig de crítica literària. Rilke tampoc
no ho pretenia. A més a més, en la ter-
cera carta, Rilke ens comenta la seva
no gens favorable bona opinió dels lli-
bres de «crítica estètica». Però, sense
ell pretendre-ho, aquestes cartes esde-
venen un text de referència que molts
crítics literaris han comentat al llarg de
les seves obres; els elements que soste-
nen aquestes cartes, per exemple, cons-

taten que la sexualitat és difícil (com
tota cosa seriosa, afegeix Rilke). Això
també comporta que les relacions velles
entre home i dona s’han de renovar;
que l’experiència artística es troba molt
a prop, arran de la combinatòria dolor
i plaer, de la sexualitat; insisteix en la
paciència com a vehicle que ha d’aju-
dar a engendrar tota obra artística; la
recomanació de la lectura de tots els lli-
bres de la Bíblia i els llibres del poeta
danès Jens Peter Jacobsen; creu que l’o-
bra d’art és bona si sorgeix de la neces-
sitat. Aquest judici estètic l’emparenta
amb la filòsofa Simone Weil i la seva
corresponent necessitat d’obediència
que cal haver —com Job— amb la
natura, precisament, per ser una belle-
sa que Déu ha creat; i, finalment, la
pregunta més sincera i profunda de la
primera carta. Rilke li recomana a
Kapus que en l’hora més silenciosa de
la nit es pregunti si per a ell escriure és
una necessitat o no. De la resposta en
depèn la manera d’acarar la vida: «Hi
ha tan sols un mitjà. Entri dintre seu.
Investigui el fonament que l’impulsa a
escriure; esbrini si les seves arrels arri-
ben fins a l’indret més profund del seu
cor, confessi’s a si mateix si es moriria
en cas que l’impedissin d’escriure». 

Aquestes cartes funcionen com el
paratext del qual pouem els temes que
Rilke va treballar en els seus llibres de
poemes: la malenconia, el repòs amb
la natura, la creença en quelcom diví,
la dificultat de l’amor, el presagi de la
mort, i el gaudi de l’expressió artística.
La contemplació i el recolliment en la
natura són un tema cabdal d’aquestes
cartes i de la poesia de Rilke. I això
s’emparenta amb la idea que Rilke
tenia de la sacralitat de la natura, i que
també trobem en llibres com el Gènesi
i els Salms. Si la natura ha estat creada
per Déu, n’hem de tenir cura. Mai no
podem englotir-nos-la. El poeta, a l’ho-
ra de crear, ha de romandre ben a la
vora de la natura. Els poetes d’ara sem-
bla que ho hagin oblidat.

Fa goig que la col·lecció «El Far»
d’Angle Editorial hagi decidit reeditar,
i, alhora traduir de bell nou, aquestes
cartes de Rilke. Per una banda, la tra-
ducció al català de Farrés les enri-
queix; per altra banda, pensem que els
pensaments de Rilke fan moure el món.
Aquestes Cartes a un poeta jove donen
ales al món. Fan néixer i aparèixer
món al món.
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Quan
una dona parla...
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Una part de l’imaginari col·lectiu d’una
societat (és a dir, tot aquell patrimoni no
material, que pertany més bé al camp
de la ficció, de la cultura o de l’art) està
bastit sobre personatges, succeïts o
anècdotes que no passaran a la història
escrita amb majúscules. De vegades,
com fa Isabel Canet, basta recórrer a
les vides quotidianes de nou dones, en
aquest cas de Gandia, tot i que la loca-
lització podria ser qualsevol altra, per a
ordir un llibre bonic i il·lustratiu d’allò
que ha sigut la batalla quotidiana d’uns
personatges quasi anònims que s’han
limitat, senzillament, a aportar a la seua
societat (la Gandia que coneix les con-
vulsions bèl·liques dels anys trenta, les
tristors de la postguerra, els tímids can-
vis socioculturals dels seixanta, la cai-
guda de la dictadura i el camí inicial
envers la normalitat democràtica dels
vuitanta) allò de millor que hi podien
aportar: el seu treball, el seu compromís
militant amb la vida. 

Or i vellut és un llibre bastit a partir
dels retrats literaturitzats de nou dones
de diferents extraccions socials, de
diferents ideologies, però totes unides
pel denominador comú de l’inconfor-
misme, del seu afany de superació.
Que el lector no hi busque cap altra
grandesa, excentricitat o xafarderia.
Estem davant d’un llibre discret, elabo-
rat amb un respecte exquisit cap a les
seues protagonistes, redactat amb
elegància, sense cap voluntat periodís-
tica i sí molta intensitat literària. La veu
d’Isabel Canet no pretén ser neutral, ni
objectiva. Quan vol reconstruir am-
bients amb tot luxe de detalls, ho fa; o
expandir-se en les descripcions costu-
mistes, les que ens acosten amb realis-
me agredolç altres temps; i quan vol
marcar la proximitat a través de la
complicitat emotiva, o amenitzar les
narracions amb notes d’humor o epi-

 


