
El premi Nobel de Literatura 1975 ha estat atorgat 
a Eugenio Móntale. Per recordar-lo o presentar-lo 
als nostres lectors en les seves relacions amb la nostra parla 
i amb la nostra gent, hem demanat uns textos 
a dos escriptors que el coneixen personalment: 
Joan-Ramon Masoliver i Joan Teixidor, i reproduïm 
la versió catalana d’un dels seus poemes que Tomàs Garcés 
va incloure al seu llibre Cinc poetes italians (1961) 
i el Cant Espiritual, de Maragall, en la traducció 
que en féu Móntale.

PORTA'M EL GIRA-SOL

Porta’m el gira-sol. Vull trasplantar-lo
en el meu clos recremat del salobre,
i mostrar tot el dia als blaus miralls de l’aire 
l’angoixa groga del seu rostre.

Les coses fosques de claror sedegen,
i s’esgoten els cossos en fluència
de tintes, i les tintes en música. Esvair-se 
és, doncs, el goig suprem.

Porta’m, oh tu, la planta que acompanya 
al lloc on brollen àuries transparències, 
la planta que evapora com un perfum la vida; 
porta’m el gira-sol enfolleït de llum!

Eugenio Móntale, trad. de Tomàs Garcés.

MONTALE 
PREMI NOBEL

CANTO SPIRITUALE

Se il mondo è tanto bello, se si specchia 
la tua pace nei nostri occhi, tu 
potrai darci piú in un’altra vita?

Perció tengo c o s í, Signore, agli occhi, 
al volto, al corpo che m’hai dato e al cuore 
che vi batte; e perció temo la morte.

Con che altre sensi mi farai vedere
suile montagne questo cielo azzurro,
e il mare immenso e il solé ovunque acceso?
Metti tu nei miei sensi eterna pace, 
e non vorró che questo cielo azzurro.
Chi mai non disse «fermati!» a un momento, 
fuor di quello che gli portó la morte, 
non lo intendo, Signore; io che vorrei 
Icrmar tanti momenti d’ogni giorno 
per farli eterni nei mió cuore. —O questo 
«farli eterni» è già la morte? —E che sarebbe 
allora mai la vita? Ombra del tempo, 
illusione del «qui» e del «laggiú», 
e il calcólo del poco e il molto e il troppo 
solo un inganno, perché il tutto é il nulla?

Non importa. Sia il mondo cjò ch’esso é, 
c o s í diverso, esteso e temporale, 
questa terra con quanto in essa cresce 
è la mia patria; e non potrà, Signore, 
essere la mia patria celestiale?
Uomo sono e la mia misura umana 
per ció che posso credere e sperare; 
se qui fede e speranza in me si fermano, 
nell’aldilà me ne farai tu colpa?
Nell’aldilà io vedo cielo e stelle, 
anche lassü vorrei essere un uomo: 
se ai miei occhi le cose hai fatto belle, 
se per esse m’hai fatto gli occhi e i sensi, 
con un alto «perché» dovrò rinchiuderli?

Tu sei, lo so; ma dove, chi puó dirlo?
In me ti rassomiglia ció che vedo...
Lasciame creder dunque che sei qui.
E quando verrà l’ora del timore
che chiuderà questi miei occhi umani,
aprimene, Signore, altri piú grandi
per contemplare la tua immensa face,
e la morte mi sia un piú grande nascere.

Joan Maragall, trad. d’Eugenio Móntale.
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DUES EVOCACIONS DE MONTALE A FLORBICIA

per Joan Teixidor
Vaig conèixer Eugenio Móntale l'any 1946 a Florència. Circums-
tàncies personals havien fet demorar la meva estada en aquella 
ciutat i ja em faltava l’esma per omplir tot el dia visitant museus 
i monuments. Deambulava una mica a l’atzar pels carrers i en-
trava als cafès. Florència era llavors, com sempre, una ciutat 
meravellosa, però la guerra hi havia deixat el seu rastre i una 
població estamordida i miserable i els soldats americans hi di-
buixaven escenes no gaire agradables. De tot aquest món en 
sorgirien pàgines de Malaparte o imatges del primer neorrea- 
lisme. Potser, per contrast, aquella penya literària i artística que 
presidia Móntale al cafè Gubbie Rosse era un refugi. Hi parlà-
vem de poesia i d'art a base de molts silencis i d’una enorme 
fatiga en els ulls i en la veu del poeta. Podria pensar que ell, 
amb els seus cinquanta anys i amb el seu postsimbolisme her-
mètic i puríssim, no tenia gaire cosa a veure amb aquell món 
que naixia. Però això no era ben bé veritat. Del simbolisme al 
neorrealisme el pas no és tan sobtat. Aquell ambient de desastre 
ja es pressentia en els versos desolats del jove poeta de Ossi 
di seppia. La ruptura ja s’havia produït anys abans entre la seva 
veu trencada i patètica i la fantasmagoria grandiloqüent del seu

gran opositor Gabriele d’Annunzio. En aquest sentit, penso ara 
que Móntale fou un precursor, a pesar de certs elements ex-
terns que podien allunyar-lo en el temps. La prova d’això és la 
seva obra posterior i, encara més, aquesta absoluta vigència de 
les seves estrofes. No tenen temps, o en tenen massa, les seves 
paraules: «No cerqueu en nosaltres una fórmula que pugui obrir 
els mons / més aviat una síl·laba torta i seca com una branca. / 
Només podem dir / allò que no som, allò que no volem».

El premi Nobel que rep aquest any potser sí que arriba una mica 
massa tard. En anys anteriors el seu nom ja havia estat proposat 
moltes vegades. Però sempre, a última hora, s’havia frustrat 
l'intent i vaig arribar a pensar que era lògic que no l'hi donessin. 
Qualsevol consagració em semblava inoportuna per a aquesta 
poesia tan dolorosa i tan inerme, tan distant i tan noble. Massa 
silenci i massa horror la protegeixen. Ell mateix semblava abo- 
nar-ho quan s’animava parlant d’òpera i de música i, en canvi, 
defugia qualsevol referència a la seva obra. Però és millor haver-se 
equivocat i que en definitiva s'hagi fet justícia a una de les 
veus poètiques més decisives d'aquest segle.

Per als poetes i els crítics joves hi havia aleshores —parlo dels 
anys entorn de la guerra, i poc després— dos centres d'atrac-
ció: Florència i Roma. Baixant per Capo le Case, a mà dreta, 
just davant el conegut casino (no Casino, ep!) i veritable fòrum 
—fins que, al Senat, l’esquerrana i moralista Merlin n'obtingué 
la closa— a l'hora de la sesta, bé és cert que a la bottiglieria 
del toscà Tito Magri un gran poeta hi era de casa: Vincenzo Car- 
darelli. Cap escriptor, però, si no fos el vell Barilli, no gastava 
prou paciència per a comprovar la progressió geomètrica —chian- 
ti, estirabots— d'aquella solitud desesmada. No, no era el focus 
romà que deia. Calia anar a una osteria de piazza Cavour, tal 
vegada als Tre Scalini o a algun altre local pels volts de piazza 
Navona: allà on pontificava, fent arpegis la veu d’espinguet, una 
espurna en l’escletxa dels ulls clars de peix mort, el poeta Un- 
garetti, vingut del seu olimp a piazzale delle Muse, dels Brasils, 
dels llorers parisencs. L’altre fulcre, el de Florència, en aquell 
pitafi que ara en diuen piazza delia Repubblica, era el Caffè delle 
Giubbe Rosse. Garibaldí tan sols el nom, car entre els assidus 
hom comptava la gent més civil i intel·lectualment més fina d’Euro-
pa, esperits alerta, oberts, irònics.
No dic que de semblants no se'n trobessin arreu d’Itàlia. A Milà, 
entorn del vell «Corriere» i a redós de la Mondadori i la seva 
nova publicació d’aleshores: el setmanari «Tempo», bé trobaríeu 
poetes com Ouasímodo, Sinisgalli, Gatto o Carrieri (Quasímodo 
era l'encarregat, no sé si per la professió seva d’aparellador, 
d’afinar i deixar a la mida exacta els «peus» de les il·lustracions 
dels grans reportatges). I a Torí, Nàpols o Venècia, no cal dir. 
O a Trieste, amb l’Umberto Saba i la seva llibreria de vell. Tots 
ells, però, un moment o l'altre al llarg de l'any feien cap als cen-
tres susdits. I a Florència, més.
No caldrà dir que a Florència, al Giubbe Rosse, ei catalitzador 
es deia Eugenio Móntale, bibliotecari al Gabinetto Vieusseux quant 
al càrrec, si de professió —nestorià esmaperdut— tenia l'exili 
interior d’un esperit entossudit a escriure una autobiografia poè-
tica tot i picant a les portes de l’impossible. I amb ell, cap al 
tard i nit avant, Mario Luzi, Parronchi, Franco Fortini, els crítics 
Bigongiari, Macri, Giorgio Zampa, a més dels qui de tren a tren 
sovintejaven, de Cario Bo i Gianfranco Contini a Spagnoletti i 
Vigorelli, a Bodini, Vittorio Sereni i Giorgio Bassani.
No per parlar de poesia, o no prenent la poesia com a tema

per Joan-Ramon Masoliver
dominant. No he conegut un home tan conscient del que fa i 
menys envanit de la pròpia poesia ni dels seus molts sabers, feta 
abstracció del que el converteix en una autoritat pel que fa a la 
música lírica (tota la seva poesia n’és una lliçó, de musicalitat), 
com escau al baríton que volia ésser. I a fe que divo sí, amb 
aquella veu seva ben impostada i la dicció escandida; també pel 
borsalino —encara en portava— de mitja ala. Però en veure'l dins 
aquell cos massís, fermament fixada a les fortes espatlles la testa 
poderosa, i caminant amb aquell pas seu menut i ràpid que sem-
bla demanar les botines de dos colors, bé us costaria identificar-lo 
com el poeta savi i requintat que és. Més abans el prendríeu 
per un tartaner xiroi dels vells temps, per un maquignon que 
—verba irònica inclosa— ha plaçat bé l’euga, si no fos aquest 
esguard seu d'esparver, un mirar endins com d’aligot que vol 
destarotar el percaç i que ni anys i treballs, ni la pèrdua més 
cara, no han pogut afeblir. Com vol el seu lúcid saber «che in 
me i tanti sono uno anche se appaiono / moltiplicati dagli specchi. 
II male / è che l'uccello preso nel paretaio / non sa se lui sia 
lui o uno dei troppi / suoi duplicati».

La pèrdua més cara. El Móntale dels dies de Florència no fóra 
complet sense la figura omnipresent de Drusilla, la muller. Més 
gran que ell, menuda, bec d’ocell amb uns vidres de pam, ines-
table, un argent viu, plena d’avidesa i de destalent alhora, passant 
en un minut dels afalacs al desdeny i a la indiferència més 
innocent, la massissa presència del poeta no era imaginable 
sense aquell contrapunt brunzent. Amb la més perfecta propietat 
tothom, i el marit el primer, no la coneixíem per altre nom que 
per la Mosca. I fou, ara fa dotze anys, la pèrdua de la Mosca 
el que ens valgué el retorn de Móntale a la poesia. Car ja, llavors, 
la Florència literària no existia i el Móntale de Milà i del «Cor-
riere», premi Marzotto, oficial de la Legió d’Honor, premi inter-
nacional Feltrinelii, doctor h. c. per Milà i per La Sapienza, i a 
punt d’ésser-ho per Cambridge, i senador vitalici, semblava haver 
aparedat la musa. I fou la pèrdua de la companya, la mort del 
«caro piccolo insetto», el que ens ha valgut l’acorada, la gran 
poesia dels Xènia i del Diari del '71 i del '72, en què l’estoïcisme 
irònic del poeta pren tota ,a seva torbadora volada: «Avevamo 
estudiato per l’aldilà / un fischio, un segno di riconoscimento. / 
Mi provo a modularlo nella speranza / che tutti siamo già morti 
senza saperlo».
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