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Si haguera de definir perquè Johann
Wolfgang Goethe (1749-1832) és un
clàssic universal, i potser l’escriptor més
important de la literatura alemanya,
al·ludiria en última instància al seu
exemple.

En  la  v ida  literària,  hi  ha  escriptors  de  f ons,  i  altres  de

f orma:  hi  ha pensadors  i  estilistes.  L’obra diderotiana (que

tant agradav a a Goethe) ens subjuga encara per la potència

del seu pensament,  mentre que la d’altres creadors,  posem

per cas Marcel Proust, el que ens colpeix és la f orma, l’estil

literari.  Cadascun  assoleix  la  immortalitat  per  v iarany s

dif erents, no se sap mai què reportarà la f ama. Al capdav all,

Goethe és  recordat  principalment  per  Les  desventures  del

jove  Werther  (1774),  una  nov el·la  de  jov entut,

rousseauniana,  que  encara  av ui  atresora  una  poderosa

actualitat. Tanmateix, aquesta obra (com s’esdev é també en

el Càndid de Voltaire) és una bagatel·la si la comparem amb

altres treballs  de f ons,  que ocuparen any s i esf orços de la

v ida  de  l’autor.  Em  ref eresc,  ev identment,  al  Faust

(1807-1832),  al qual,  si sumem  les  dues  parts,  v a dedicar

v ora trenta any s d’esf orços. No obstant això, per a un lector

actual,  aquest  llarg treball —tot  i exceptuant  alguns v ersos

de  bellíssima  f actura:  Goethe  també  és  un  poderós

estilista— pot semblar en excés llarg,  f ins i tot  a colps una

mica tediós.  També L’Henriade de Voltaire ens  produeix  un

cert  av orriment  (àdhuc La poncella,  un dels  llibres  prohibits

del  patriarca  de  Ferney,  on  es  narren  les  peripècies

amatòries de Joana d’Arc).

I, no obstant això, l’obra de Goethe roman un exemple per a

la  literatura  univ ersal,  no  sols  per  aquestes  obres,  sinó

especialment  per  la  seua  actitud  modèlica  d’home  de  la

il·lustració,  on s’hi materialitza com  en ningú una suma de

sav iesa.

En  alguna  ocasió  he  dit  que  Goethe  és  un  epígon  de  la

il·lustració  f rancesa,  i  crec  que  és  ben  bé  així.  Com

Jean-Jacques  Rousseau  cultiv a  la  botànica,  com  Diderot

ref lexiona  sobre  la  transmutació  de  les  espècies,  com

Buf f on escriu  de la  natura amb un estil  insuperable,  com

Voltaire  encuny a  obres  de  teatre  clàssiques  (Ifigènia  en

Tauride,  1787;  Tasso,  1790),  com Erasmus Darwin (un altre

«il·lustrat  f rancès» desplaçat) promou la unió de la ciència i

de la  poesia.  És  aquesta inesgotable curiositat,  juntament

amb la f ecunda materialització de les  seues  inquietuds,  el

que manté tan incòlume la seua f igura,  el que ens produeix

una admiració  prof unda.  Els  seus  pensaments,  les  seues

memòries (Poesia i veritat, 1833; o Viatge a Itàlia, 1816) són

a v essar de sav iesa, de punts de v ista originals,  o com ell

diria,  remarcant  el  mot,  d’idees.  Vet  ací  el  que f a d’ell  un

clàssic  immarcescible,  aquest  gav adal de pensaments,  de

propostes,  d’af orismes,  de sentències,  de possibilitats.  La

lectura de les  Converses  amb Goethe (1836-1848),  obra del

jov e poeta Johann Peter Eckermann, ens descobreix la seua

v eu,  i  la  seua  mirada  d’abast  inf init.  Fins  i  tot  quan

s’engany a és  gloriós,  com  ara quan intenta demostrar  els

errors de l’òptica de Newton. Perquè és precisament aquesta

actitud de buscar v alors univ ersals el que li f a negar l’òptica

Johann Wolfgang von Goethe

Joh a n n  Wolfga n g v on
Goet h e

Fragments

Amor nova, vida nova
Miquel Desclot

Dedicatòria
Joan Maragall

El capvespre ja declina
Miquel Desclot

El rei dels verns
Miquel Desclot

Elegia de Marienbad
Feliu Formosa

Faust
Josep Lleonart |  Jaume Ortolà

Ifigènia a Tàurida
Joan Maragall

La copa del rei de Thule
Joan Maragall

La roseta de bardissa
Joan Maragall

Les desventures del jove Werther.
Joan Alavedra

Saps la terra on floreix el llimoner?
Miquel Desclot

Ressenyes

Faust, una tragèdia
per Guillem Calaforra

Goethe als Països Catalans
per Miquel Desclot

Bibliografia

Llibres de Johann Wolfgang von Goethe

Traduccions al català de Johann Wolfgang von Goethe



newtoniana,  i mantindre,  en contra del científ ic  anglès,  que

la llum és una substància indiv isible, simple i homogènia. No

hi ha treball en el que Goethe no arrisque, no pose tot el seu

ser, no busque transcendir. Tot en ell es dirigeix cap aquesta

necessitat d’encuny ar la seua immortalitat.

Per  aquest  motiu,  la  seua  obra  resulta  a  hores  d’ara  tan

suggerent  i  v iv a.  Les  elegies  romanes  (1795)  o  La

metamorfosi de les plantes (1790) tenen orígens ben distints,

però tots dos poemaris són v ibrants i plens de suggerències.

En  l’obra  goethiana  totes  les  inquietuds  troben  la  seua

sortida literària, tot f orma part d’un gran tot. En Les afinitats

electives  (1815),  una  nov el·la  deliciosa,  posa  en

f uncionament les seues modernes idees sobre la química, i

duu endav ant un text innov ador, tant des de la seua f actura

com  des  del  seu  contingut.  És  possiblement  aquesta

v oluntat  de f er serv ir tot  el seu bagatge intel·lectual per al

procés literari el que resulta més impressionant del treball de

Goethe:  en ell  tot  hi  troba el  seu lloc,  la  percepció  de la

naturalesa,  la  v isió  de  la  pintura,  els  coneixements

científ ics...  Fins i tot la v ida, les seues peripècies v itals, hi

són ben present en el seu quef er literari,  tant  en el Werther

com en Hermann i Dorothea (1792) o en bona part de la seua

poesia  lírica,  amb  aquell  epígon  gloriós  de  l’Elegia  de

Marienbad (1823),  on declara el seu amor per la jov e Ulrike

v on  Lev etzow,  amb  la  que  es  duia  cinquanta-cinc  any s

d’edat.

Siga com siga, com adv ertia a l’inici d’un dels seus treballs

científ ics:  «Ningú no v olia comprendre la unió íntima de la

poesia i de la ciència; s’oblidav en que la poesia és la f ont de

la ciència i no s’imaginav en que amb el temps poden f ormar

una aliança estreta i  f ecunda en les  més  altes  regions  de

l’esperit  humà».  Aquesta  aliança,  estreta  i  f ecunda,  de  la

ciència amb la literatura,  és  Goethe.  I  per això,  com  deia,

constitueix un exemple. Un clàssic univ ersal.

 


