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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.

Adrià Chavarria  

Quan
una dona parla...

Isabel Canet
Or i vellut. Retrats de dones de Gandia

Ajuntament de Gandia, 2007
252 pàgs.

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-
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La fallida
del model Barcelona

Els Jocs Olímpics de 1992 van situar
Barcelona en una posició privilegiada
entre les metròpolis de finals del segle
XX. De llavors ençà, la ciutat ha estat
escollida per un nombre creixent de
turistes com a destinació per a les seves
vacances i, sobretot, ha estat reconegu-
da pel seu model de desenvolupament.
Més enllà d’aquesta favorable acollida,
però, diverses veus han discrepat d’un
model que, després del fracàs del
Fòrum o els esvorancs del Carmel, ha
estat definitivament posat en qüestió.
Una d’aquestes veus és la de Joan
Ramon Resina, director del Programa
d’Estudis Ibèrics de la Universitat de
Stanford, que a La vocació de moderni-
tat de Barcelona reflexiona sobre l’evo-
lució de la ciutat al llarg del període
que va des de l’auge de la Barcelona
burgesa en què va esclatar el modernis-
me fins a la metròpoli cosmopolita de
començaments del segle XXI.

L’autor articula el seu assaig a partir
d’una rigorosa documentació que, prio-
ritàriament, abasta la literatura i l’urba-
nisme. La cultura literària serveix a
Resina per endinsar-se en l’inconscient
urbà i delimitar la imatge de la ciutat,
mentre mitjançant l’urbanisme ens apro-
pa a les diferents formes que han dibui-
xat l’experiència dels barcelonins i han
sostingut la seva memòria col·lectiva.

L’obra inicia el seu recorregut en l’as-
cendent Barcelona industrial que en el
tercer quart del segle XIX va començar
a imaginar-se com una societat moder-
na i que, encertadament, l’autor resse-
gueix a través dels personatges que
Narcís Oller va idear en les seves
narracions. Nogensmenys, l’autor ens
apropa a la ciutat imaginada dels nou-
centistes i, tot seguit, al seu contrapunt,

la Barcelona depauperada del Barri
Xino, no sempre descrit amb precisió
per la munió d’escriptors forans que el
van visitar. Més endavant, La plaça del
Diamant serveix a Resina per examinar
la Barcelona derrotada en la Guerra
Civil, mentre, finalment, deplora la
seva descatalanització mitjançant una
crítica lectura d’El amante bilingüe, de
Juan Marsé, i s’endinsa en l’opulència
de la Barcelona olímpica a través de La
ciudad de los prodigios, de Mendoza.

Aquest itinerari al llarg de més de cent
anys de la història de Barcelona con-
vergeix en l’últim capítol on l’autor expo-
sa la seva opinió sobre l’estat de la ciu-
tat a començaments del segle XXI.
Barcelona, explica l’assagista, ha per-
dut irrevocablement la seva catalanitat
en favor d’una transformació constant
vertebrada tan sols per la concepció de
la ciutat com a espectacle. Resina és
summament crític amb la gestió socialis-
ta de la ciutat i discrepa de la Barcelona
desarrelada que descuida la identitat
com a base decisiva de la sociabilitat.
Així les coses, la cultura, lluny d’estar
vinculada a la singularitat històrica del
país, és tan sols un objecte de gestió,
mentre la ciutat per viure-hi —malgrat
els reiterats eslògans programats des de
l’alcaldia— comença a veure’s suplan-
tada per la ciutat dels turistes.

La funesta combinació de construcció
desbocada i turisme de masses que defi-
neix la Barcelona actual, explica Resina,
ve a concloure el desenvolupisme iniciat
en l’etapa Porcioles que el projecte olím-
pic de Pasqual Maragall no va fer més
que continuar. El Fòrum Universal de les
Cultures va ser la darrera i més desafor-
tunada etapa d’una opció que havia de
conduir a la construcció d’una Gran
Barcelona que, en opinió del nostre
autor, «ha devastat la seva història per
consumir-la com a imatge».

En els últims anys s’ha parlat a bas-
tament de crisi del catalanisme.
L’assaig que presenta Joan Ramon
Resina contradiu, en part, aquesta fe-
blesa. La seva aportació no és tan sols
una convincent impugnació teòrica a
un model de desenvolupament que, a
hores d’ara, sembla definitivament es-
gotat, sinó també la demostració que,
des d’un catalanisme compromès com
el de Resina, és possible articular una
via alternativa per redefinir el futur de
la capital de Catalunya.

Xavier Filella

Joan Ramon Resina
La vocació de modernitat de Barcelona.

Auge i declivi d’una imatge urbana
Galàxia Gutenberg / Cercle de Lectors,

Barcelona, 2008
316 pàgs.

sodis d’una ironia molt marcada
també ho fa. En aquest sentit, per
exemple, paga la pena remarcar l’agi-
litat atractiva amb què l’autora tracta
la personalitat d’Otília Sancho, en el
capítol titulat «El somriure de l’oceà».
A més a més, encara que l’objectiu pri-
mer d’Or i vellut és retratar biogràfica-
ment cada dona, no ens passa desa-
percebuda la formació —i la voca-
ció— d’Isabel Canet com a historiado-
ra. I així, la vida de cada personatge
està perfectament contextualitzada en
els principals esdeveniments de l’èpo-
ca, i el text ens ofereix dades culturals,
socials i antropològiques que van or-
dint una trama diversa de situacions,
de posicionaments ideològics, de pro-
fessions i/o de vocacions humanes. 

Allò que inicialment era un treball
encarregat pel Centre de la Dona de
Gandia s’acaba convertint en un com-
promís de l’autora envers la condició
silenciada de les dones: «Quan una
dona parla, arrossega el discurs de tot
de dones que hi viuen dins i que es
prolonguen cap enrere generacional-
ment fins al principi dels temps [...] La
dona actual, esdevinguda rica hereva,
atresora els clams pels sentiments no
expressats, per les paraules no proferi-
des a causa d’una condició femenina
condemnada al mutisme». Però Isabel
en reconeix la distància avantatjada
des del seu present: «No podem evitar
sentir una gran tendresa per totes elles.
I en la mateixa mesura, no podem evi-
tar el desig d’apartar-nos decidida-
ment del que elles representen». 

Paquita Egea Muñoz (filla de família
republicana), M. Magdalena San
Miguel Moragues (serventa), Otília
Sancho Lloréns (empresària pastissera),
Clàudia Garcia Escrivà (mestra),
Adelina Bataller Bataller (locutora de
ràdio), Mariles Azcón Malonda (far-
macèutica), Consuelo Tomàs Martínez
(encaixadora de taronges), Sor Josefina
Navarro Ferrer (religiosa), i Rosa
Aparicio Ferrer (brodadora) no eren
heroïnes abans de poblar les pàgines
d’aquest llibre i no ho són des que les
seues vides han passat a formar part de
l’imaginari simbòlic d’una col·lectivitat.
Però la sensibilitat literària d’Isabel
Canet ens les ha fetes visibles des de la
seua victòria més noble: haver plantat
cara a un destí doblement sever, el que
les va convertir en víctimes de la guerra
i el que les va fer nàixer dones.

Maria Josep Escrivà


