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7

A Maria Gerona Ayala (1996-2010)

És indiscutible que Rainer Maria Rilke és un dels noms fonamentals de
la poesia moderna. Hem volgut obrir amb ell la nova sèrie Quaderns de
Versàlia a partir tant d'aproximacions teòriques com poètiques, així com
de noves traduccions d'alguns dels seus poemes més significatius. Pel que
fa a les primeres, hem fet traduir textos -aquí inèdits fins ara- d'escriptors
com Robert Hass i Pascal Amel i n'hem rescatat un, també inèdit entre
nosaltres, del professor xilè Otto Dörr Zegers, i un fragment d’un llibre
descatalogat fa dècades de Hans Egon Holthusen. Alhora, Clara Janés i
Enrique Gutiérrez Rubio s'han avingut a escriure textos sobre diferents
aspectes de la poètica i experiències rilkeanes, mentre que Jaume Medina
aporta unes postil!les al seu estudi "La presència de Rilke en el món
literari català" inclòs en el llibre El crepuscle de la poesia. Rainer Maria Rilke:
un capítol de la història literària catalana. 

Al seu torn, el poeta i traductor Jaume Creus ens ofereix noves versions
de dos dels poemes rilkeans més significatius, com són La corranda d'amor
i mort  de l'alferes Christoph Rilke i el Rèquiem (per a una amiga). Finalment, els
poetes de Papers de Versàlia i altres de convidats han evocat, cadascú a la
seva manera, l'univers rilkeà a partir de variacions sobre els motius, el to o
les formes de l'autor txec. 

Voldríem que amb aquest Quadern s'iniciés així una nova sèrie que
combinés l'aportació teòrica amb la creació i la recreació poètiques. 

I gairebé era una nena i creixia
del goig de la unió del cant i de la lira
i esclatava en la llum d'un tel primaveral
i es va fer un llit en la meva oïda.

I es va adormir dins meu. I tot era el seu somni.
Els arbres, que jo tant admirava, aquella
sensible llunyania, les prades sentides
i cada meravella que se m'emportava.

Ella em va adormir el món. Oh déu cantor,
com la vas concebre perquè no desitgés
despertar? Mira, va brotar i es va adormir.

On és la seva mort? Trobaràs el motiu
abans que no s'acabi el teu cant? Cap a on,
des de mi, es desprèn?... Una nena gairebé...

Sonets a Orfeu, Primera part, poema II

[Traducció de Josep Gerona]
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Pascal Amel

nostra atenció. Per a Rilke, una de les missions essencials del poeta, allò
que el separa de l'animal o de l'àngel -aquesta criatura de l'absolut, aquest
doble celeste que, sense ser mortal, no necessita paraules per explicar-lo-
consisteix a celebrar l'ara i l'aquí malgrat -o més aviat a causa de- la seva
fugacitat:

Ans perquè ésser aquí és molt, i perquè, segons sembla,
tot el d'aquí ens necessita, aquestes coses efímeres, que
tan estranyament ens concerneixen. A nosaltres, els efímers. Un cop
cada cosa, un cop només. Un cop i prou. I nosaltres també
un cop. Mai un altre cop. Però aquest
haver estat un cop, baldament un sol cop:
haver estat terrenal no sembla revocable.

(De l'Elegia Novena. Traducció de Jaume Medina)

Enfront del no-res no hi ha cap més salvació que el llenguatge: és la
consciència de la nostra condició, que no tan sols ens revela a nosaltres
mateixos, sinó que ens obliga, per entendre-la i superar-la fins allà on
es pugui, a tornar-la expressable. La tasca pròpia de la poesia serà la
d'assumir el dolor humà. Més encara, com ho diu altra vegada Jean-Yves
Masson, "la poesia haurà de mostrar el camí cap a una idea de la mort que
no sigui la negació de la vida, sinó la seva maduració mateixa", és a dir, en
el cas de Rilke, enfrontar-se amb allò que precisament se li escapa al
llenguatge amb la voluntat de "traduir-ho", a força de recloure's i escoltar,
a força de voluntat i de treball, a força d'assignar als mots com a funció
que tornin visible l'invisible, d'aportar llum conquerida a les tenebres, la
ignorància, la maldat o tot allò que ofusca. Aquestes elegies, que suposen
un testimoni de memòria i de civilització, ens proposen en definitiva una
conversió cap a allò humà -l'altre nom de l'art.

[Traducció de Carme Miralda]

11

Tal i com passa a A la recerca del temps perdut (o a les Nimfes de Monet,
que es van pintar a la mateixa època), les Elegies de Duino, un dels reculls
poètics més fascinants del segle XX, es van escriure en bona part durant
la Primera Guerra Mundial. Des que la barbàrie irromp, ens fa dubtar de
l'art: d'una banda, en relativitza l'abast des del moment que no ha sabut
impedir-ne la irrupció; de l'altra, arruïna els valors que prevalien abans, i
que hi han sucumbit: cada vegada que l'art es troba confrontat a la
barbàrie, es troba en una crisi radical que ens en fa considerar la sempre
possible desaparició.

No obstant, sembla que alguns artistes tracten de trobar una sortida a
aquesta constatació amarga. Alguns d'ells lluitaran lentament contra aquest
malson de la història -penso en certes obres de denúncia o de resistència
que, a través del seu engatjament, testimonien allò que ha passat, allò que
sempre pot passar. D'altres, lluny d'ocultar l'innominable (o l'irrepre-
sentable), faran la temptativa última de partir-ne per tal d'elaborar l'obra.
Com diu tan encertadament Jean-Yves Masson -el prologuista i nou
traductor de les Elegies de Duino que acaben d'aparèixer en un bell volum
bilingüe de la Imprimerie Nationale-, sembla que aquest sigui el resultat
genial revelat per Rilke: contemporani dels valors de la nostra civilització
i de la precarietat creixent de la vida humana, farà d'aquesta fragilitat
mateixa el centre de la seva meditació poètica. Perquè, encara que la mort
sigui l'horitzó de tot destí, encara que tot estigui condemnat a desaparèixer,
encara que l'ara només se'ns doni a través de la pèrdua, en una desaparició
sense retorn, el fet d'anomenar-la, de donar-ne testimoni a través del
llenguatge, converteix l'aguda consciència que tenim de l'efímer i de les
coses absents en experiència interior. És per això que la més ínfima de les
coses, la més modesta de les funcions -una fulla, un ametller florit, el
corder de Roma, el terrissaire de les ribes del Nil- ha de suscitar tota la
_______
*Pascal Amel (1957) és escriptor i director de la revista d’art contemporani Art absolument.
Ha publicat, entre altres títols, La Passion de Costa Kathem, L’Heure du Loup, i Sur les traces
d’Empédocle. Bon coneixedor de la cultura del Magreb, va ser fundador del Festival de
Cultura Gnawa. Aquest text es va publicar a La République des Lettres, l’u de setembre de
1996, amb motiu de l’aparició d’una nova traducció al francès de les Elegies de Duino.
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Otto Dörr Zegers
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SUICIDIO Y MUERTE EN R. M. RILKE

OTTO DÖRR ZEGERS*

La muerte es el fin de la vida, pero no al modo de un terminar
cualquiera, como termina un camino o una melodía, por cuanto la muerte
pertenece a la vida. No hay vida sin muerte, porque ésta nos da, entre
otras cosas, la posibilidad del tiempo. El tiempo se constituye desde la
finitud, desde la muerte, y su carácter central es la transitoriedad. Y, como
dice Heidegger 1, "la muerte es la más propia (auténtica) posibilidad de
la existencia... Es (justamente) el ser-relativamente-a-la muerte el que abre
a la existencia su más propio poder-ser." Este concepto de la muerte como
parte esencial de la vida ya lo encontramos en el principio Stirb-Werde de
Goethe2, que podría traducirse como "morir para llegar a ser" y también
en todo el pensamiento dialéctico de Hegel3. Recordemos ese famoso
pasaje de la Introducción a la Fenomenología del Espíritu: "El botón desaparece
con el surgimiento de la flor y se podría decir que aquél es negado por
ésta; del mismo modo el fruto transforma a la flor en una falsa exis-
tencia de la planta, pues aparece en lugar de la flor como la verdadera
planta...", etc. Dicho con otras palabras, la muerte del botón significa la
vida de la flor, la muerte de la flor significa la vida del fruto y así
sucesivamente. Vida y muerte se entrelazan inextricablemente. Habría
algo así como una muerte inmanente a la vida y que sería como su
elemento transformador, eso que permite, en un sentido dialéctico,
el paso a una nueva síntesis.

Algo semejante encontramos en uno de los poetas que más se ha
preocupado del tema de la muerte: Rainer Maria Rilke. En una carta del
13 de noviembre de 1925 a su editor en polaco, Wietold Hulewicz 4 -quien
le había preguntado sobre el sentido último de las Elegías del Duino, uno de
los grandes monumentos de la poesía universal-, Rilke escribe: "...Las
elegías conducen a la demostración de que esta vida, así suspendida sobre
el abismo, es imposible. En las elegías... la vida se hace otra vez posible...
(pues) la aceptación de la vida y de la muerte se nos muestra como una 
___
* Otto Dörr Zegers (1936) es catedrático de psiquiatría y miembro de la Academia Chilena
de Medicina. Ha sido repetidamente galardonado por su tarea científica. Ha estudiado y
traducido a Rilke, siendo actualmente uno de sus mejores conocedores.

misma cosa... la muerte es el lado de la vida apartado y no iluminado por
nosotros. Tenemos que hacer el intento de alcanzar la máxima conciencia
de nuestra existencia, la que está domiciliada en ambos ámbitos ilimitados
y se nutre de ambos inagotablemente... No hay ni un allende ni un
aquende, sino la gran unidad en la cual también habitan los seres que lo
superan, los ángeles...". Y más adelante, en la misma carta, explica con
mayor detalle lo que quiere decir con su concepto de la unidad de la vida
y de la muerte: "...Nosotros, los de aquí y ahora, no estamos ni un
momento satisfechos en este mundo temporal, pero tampoco estamos
atados a él, sino que pasamos permanentemente hacia el mundo anterior,
hacia nuestro origen, como también hacia el mundo ulterior, el de
aquellos que vendrán después de nosotros. En aquel máximo 'mundo
abierto' existen todos... (Aquí) no me estoy refiriendo (estrictamente) al
sentido cristiano... Con una conciencia puramente terrena, profundamente
terrena, beatamente terrena, hay que introducir lo aquí visto y tocado en
un círculo más amplio, en el más amplio posible. No en un 'más allá', cuya
sombra oscurece la tierra, sino en una totalidad, en lo entero...". Por
último, el poeta le explica a su editor cuál es, mientras vivimos, nuestra
relación con el resto de las cosas de este mundo, que comparten con
nosotros la provisionalidad, pero que desconocen la muerte: "La
naturaleza, las cosas de nuestro trato cotidiano y de nuestro uso son,
mientras estamos aquí en la tierra, nuestra propiedad y nuestra amistad;
ellas son consabidoras de nuestra alegría y de nuestra miseria y ya fueron
los confidentes de nuestros antepasados. Así, no sólo no hay que
descalificar y degradar lo de aquí, sino que precisamente por su
provisionalidad... estas apariencias y estas cosas tienen que ser
comprendidas y transformadas por nosotros... ¿Transformarlas?, sí,
porque nuestra tarea es ésta, impregnarnos de esta tierra provisional y
caduca tan profundamente, tan dolientemente, tan apasionadamente, que
su esencia resurja otra vez en nosotros, invisible. Somos las abejas de lo
invisible… Las elegías nos muestran a nosotros en esta tarea, en la tarea
de este constante transformar lo amado, visible y tangible, en la oscilación
y la agitación invisibles de nuestra naturaleza; y esto va a introducir nuevas
formas de vibración en... el universo…"

Nos hemos detenido un momento en este impresionante texto de
Rilke escrito, como toda carta, "al correr de la pluma", porque creemos
encontrar en él no sólo una visión positiva de la muerte, sino, y sobre todo,
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naturaleza, las cosas de nuestro trato cotidiano y de nuestro uso son,
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de este constante transformar lo amado, visible y tangible, en la oscilación
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Nos hemos detenido un momento en este impresionante texto de
Rilke escrito, como toda carta, "al correr de la pluma", porque creemos
encontrar en él no sólo una visión positiva de la muerte, sino, y sobre todo,
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una suerte de llamado a una misión de vida que sería ineludible: el amar
las cosas y, a través de la palabra, eternizarlas. Y así el poeta nos dice en la
Novena Elegía 5: 

...y estas cosas 
que viven de la muerte 
comprenden que 
tú las elogies; ellas, las fugaces, 
confían en que nosotros, los más efímeros, 
seamos capaces de salvarlas. 
¡Ellas quieren que las transformemos del 
todo en un corazón invisible 
-oh infinitamente- en nosotros!, 
quienquiera que seamos al final...

Y las cosas están ahí esperando que nosotros, los humanos,
procedamos a transformarlas, a hacerlas invisibles, pero no sólo a la casa,
el cántaro o el manantial, como dice el poeta un poco antes, al descubrir
que nuestra primera misión en la tierra es el dar un nombre a las cosas,
sino a todas las cosas, más aún, a la tierra entera, algo que manifiesta
expresamente en el verso siguiente: 

Tierra, ¿no es esto lo que tú quieres: resurgir en nosotros invisible? 
¿No es tu sueño ser invisible alguna vez? 
¡Tierra! ¡Invisible! ¿cuál, si no metamorfosis, es tu apremiante misión?...

Con esta hermosa misión el hombre puede ir tranquilo al encuentro de
la muerte, que, por lo demás, sólo él conoce. Es cierto que este
conocimiento es la fuente última de la angustia -dolorosa emoción que lo
acompaña durante casi toda su existencia-, pero puede que constituya
también su mayor grandeza. Ni los animales ni los ángeles conocen la
muerte. "El animal libre (de la muerte) / tiene tras sí su ocaso / y ante sí
a Dios y, cuando camina, entonces / lo hace hacia la eternidad, así como
manan las fuentes", como dice el poeta en la Octava Elegía. Mientras los
ángeles tampoco saben de ella, porque viven "en el torbellino de su (per-
manente) retorno a sí mismos" (Segunda Elegía). ¿Qué puede ocurrir para
que alguien no espere su muerte propia y destruya con su acto suicida la

armonía de la vida y de la muerte? Una posibilidad es pensar que el suicida
olvida que el dolor es "nuestro follaje / invernal y perenne, nuestro
verdor oscuro del sentido, / una de las estaciones del año secreto, mas no
sólo tiempo, / sino lugar, poblado, campamento, suelo, residencia". Es
decir, el dolor lo es todo y es tan consubstancial a la vida humana, que es
de las pocas cosas que legítimamente podemos llevarnos al más allá. Rilke
expresa maravillosamente este pensamiento en la Novena Elegía, cuando
dice: 

...¿qué se lleva uno hacia el más allá? 
No el mirar, aquí 
lentamente aprendido, y nada de lo que 
aquí ocurrió. Nada. 
Pero sí los dolores. Sobre todo la pesadumbre, 
también la larga experiencia del amor: es 
decir, 
todo lo inefable...

Nuestra misión es salvar las cosas a través de la palabra, darles un
sentido, eternizarlas. Pero de todo lo que hemos vivido en esta tierra, lo
único que podemos llevarnos hacia el más allá, para que así nos acompañe
eternamente, es para el poeta un extraño bagaje, compuesto sólo de dos
elementos: el sufrimiento y el amor. El acto de suicidarse significa
entonces desconocer el valor del sufrimiento y el sentido del amor. Rilke
se refirió expresamente al tema del suicidio en el Réquiem para el Poeta Wolf
von Kalckreuth. Intentaremos resumir algunas de las ideas sobre el tema que
se desprenden de este maravilloso poema. No se conocen las razones que
tuvo el joven poeta para suicidarse, pero Rilke le reprocha a lo largo de
todo el réquiem el que no haya sido capaz de perseverar, esperando que le
llegase su propia muerte. Porque Rilke no estaba en contra de la muerte
de los jóvenes; por el contrario, en la muerte prematura del héroe y en el
profundo misterio que encierra la muerte infantil él cree encontrar un
camino legítimo para el hombre elegido. Pero el suicidio lo perturba
profundamente. El primer reproche que le hace a Kalckreuth es el no
haber reconocido en la tierra la posibilidad de la alegría, la que a veces se
esconde detrás de los dolores; más aún, en el momento menos pensado el
sufrimiento se invierte, dando paso al consuelo y aún a la felicidad: 
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Lo que no esperaste fue que el peso 
se hiciese del todo insoportable: es entonces 
cuando éste se invierte de repente y es tan pesado por 
ser tan verdadero. 
Ves, éste fue quizás tu momento más cercano; 
tal vez él se acomodaba la guirnalda en 
el cabello 
ante la puerta que tú le cerraste 
bruscamente. 

Luego de una serie de consideraciones sobre lo poco que sabemos
sobre el misterio de la existencia y cómo no debemos adelantarnos a darle
una interpretación definitiva, como la que resulta de un acto como el
suicidio, el poeta se conduele de que no haya habido alguien en las
cercanías del joven suicida que le hubiese podido hacer cambiar su
decisión: 

Si una mujer hubiese puesto su mano ligera 
sobre el comienzo aún delicado de esta ira; 
si hubiera habido alguien, que estando ocupado, 
ocupado en lo más íntimo, te hubiese encontrado 
quedamente cuando tú, mudo, saliste a consumar la acción; 
si tu camino hubiera conducido cerca de un taller despierto, 
donde hay hombres martillando, donde el día se realiza 
simplemente...

Ahora, dada su muerte prematura, muy pocas cosas dejó el joven
conde: sólo algunos poemas imperfectos ("somos espectadores sólo de los
poemas que hacia abajo traen / las palabras que tú escogiste"), pero en
ellos Rilke reconoce al menos dos virtudes: una es la inspiración, venida
casi directamente del mundo angélico ("a menudo un comienzo se te
imponía como un todo / un comienzo que tú repetías como una orden");
la otra es que el joven poeta, a través de sus poemas llegó a "ver", a
"reconocer la renuncia y en la muerte tu progreso". Aquí Rilke acepta por
primera vez la posibilidad de que la muerte del joven poeta haya tenido un
sentido.

Hacia el final del réquiem Rilke trata de definir en apretadas palabras
lo que debe ser la esencia de la vida poética. Ésta debe alimentarse
fundamentalmente de los siguientes ingredientes ("tres formas abiertas"):
los sentimientos verdaderos, el mirar (que mira y ve, pero que "no desea
nada") y "la muerte trabajada", esa muerte propia que tanto nos necesita.
La verdadera poesía debe ser un trabajo de la propia vida y de la propia
muerte y yo agregaría que quizás toda vida humana, no sólo la vida poética,
debería consistir en lo mismo. El poeta adolescente no dejó brotar la vida,
con todo lo que ella puede regalarnos, pero tampoco fue capaz de esperar
su propia muerte. Y entonces Rilke retoma el tema de la esencia de la
poesía, anunciado ya en las Cartas de un joven poeta, diciendo que éstos, en
lugar de quejarse, deberían "decir" (cosas esenciales), que en lugar de
juzgar tanto sus sentimientos deberían "darles forma"; que deberían, por
último, transformarse ellos mismos en palabras ("como el cantero de una
catedral / que con obstinación se convierte en la serenidad de la piedra").
Y esto habría sido la salvación del Conde Kalckreuth, pero él no la vio,
a pesar de haberla tenido en sus manos. Habría bastado que hubiera
comprendido la esencia de la poesía. Pero ahora todo esto son palabras
vanas. No sea que el adolescente al escucharlas se avergüence entre los
muertos y que las lamentaciones de los vivos agraven sus sentimientos de
culpa. Y el réquiem termina con una recomendación a asumir el destino
con todas sus consecuencias, incluyendo los errores, pues: "¿Quién habla
de victorias? El resistir lo es todo". 

_______________________

1. Heidegger M. Sein und Zeit [1927]. Tübingen: Max Niemayer Verlag; 1963.
2. Goethe J. W. Werke Briefe und Gespräche. Gedenkausgabe Band XVII:
Naturwissenschaftliche Schriften. Zürich und Stuttgart: Artemis Verlag; 1966.
3. Hegel G F. Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 1952.
4. Rilke R.M. Briefe 2. Band [1919-1926]. Frankfurt am Main: Insel Verlag; 1999.
5. Rilke R.M. Elegías de Duino; Réquiems y otros poemas. Traducción, prologo,
comentarios y notas de O. Dörr-Zegers. Madrid: Editorial Visor (2002).
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[...]Què hi ha de les relacions humanes? Si fa no fa són el que entenem
per vida, un cop la natura i l'art n'han estat apartats. Rilke havia deixat la seva
empremta sobre aquesta qüestió. Simplificant-ho, ell pensava que les relacions
eren de distracció i evasió. Les criatures més pures de la seva imaginació, els
àngels de les Elegies, no les necessiten perquè són complets tal i com són.
Són "miralls, que recullen la bellesa que raja del seu rostre / i l'acumulen en
ells mateixos, intacta." En un dels seus últims poemes sobre la infància,
Rilke imagina un infant sol a casa, que comença a experimentar la seva
estranya solitud en el món. Després, els seus pares arriben i ho espatllen tot.
I en la seva versió de la història del fill pròdig, el noi jove deixa la llar perquè
no podia suportar el fet que allí la gent l'estimés, ja que, de fet, això significava
que volien que els fes de mirall. "En els seus ulls podia veure observació i
comprensió, expectació i preocupació; en la seva presència no podia fer res
sense causar plaer o dolor. Però el que desitjava en el fons en aquells dies
era aquella profunda indiferència que de vegades, a primeres hores del matí,
en els camps, s'apoderava d'ell amb tanta puresa…" De manera semblant,
tenim la seva versió de la història d'Orfeu i Eurídice. Com el poeta explica,
Eurídice és afortunada de viure a l'infern, on és finalment completa. Ja no
és plena d'aquella buidor famolenca que la fa obrir-se a l'amor. "El seu sexe
s'havia tancat/ com una flor jove en fosquejar." En la versió de Rilke, Orfeu
vol destruir això i retornar-la al món transitori per la necessitat que té d'ella.
Però Eurídice "ja no és propietat de l'home " i quan Orfeu es gira per
mirar-la, la salva sense voler-ho. El poema, però, és més estrany i bell del
que pot donar a entendre aquest resum.

El poema més extraordinari que s'ha escrit mai sobre aquest tema és
el  Rèquiem de 1908. El va escriure amb motiu de la mort de la seva amiga,
una de les grans pintores alemanyes de començament del segle XX, Paula
Modersohn Becker. Rilke la va conèixer, amb la Clara Westhoff, a
Worpswede, i sembla que es va enamorar de totes dues. Poc després que
Paula es comprometés amb el pintor Otto Modersohn, Rilke li proposa 
____
*Robert Hass (San Francisco, 1941) és poeta i professor de literatura creativa a universitats
com les de Búfalo o Berkeley. Compromès amb les circumstàncies del seu temps, ha estat
guardonat amb premis com el William Carlos Williams, el Pulitzer, El Premi Nacional del
Llibre, etc. Traductor de Milosz i estudiós de Vallejo,  Neruda o Szymborska. Hem reproduït
un fragment del seu text introductori a The selected poetry of  R.M. Rilke, New York (1984).
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matrimoni a Clara. Viuen junts només al voltant d'un any, el temps suficient
per a tenir un nen i perquè Rilke descobrís la seva inadaptació a la vida
domèstica. Tots dos van decidir donar-se la llibertat que creien que necessi-
taven com a artistes. La vida de Paula amb Otto Modersohn va resultar
diferent. Ell va dirigir Worpswede i, a la fi, va ser un pintor molt més famós
que ella, que va viure sota la seva ombra, dedicada als quefers domèstics.
Finalment, Paula es va agafar un any sabàtic i va marxar a Paris per retro-
bar-se amb ella mateixa i pintar. Durant aquell any va ser assetjada pel seu
marit i els seus pares amb cartes que la instaven a tornar a Alemanya i
reprendre les seves obligacions com a esposa. En tornar, es va quedar
embarassada i l'hivern de 1907 va donar a llum  un nen que va morir poc
després. Es tracta d'una pintora molt commovedora i original. Sembla que
Rilke no va entendre la seva obra mentre l'autora va ser viva, tot i que al
poeta li encantà gaudir de la seva companyia durant l'any a Worpswede i que
van conversar llargues hores sobre la noció d'art (segons un biògraf, Rilke
va escriure cartes a Clara i poemes a Paula). Segons sembla, no va ser fins a
l'estiu després de la seva mort, quan va assistir a la retrospectiva de Cézanne
i observant-ne les últimes obres, que Rilke es va adonar de la magnífica
pintora que Paula havia estat. La seva mort li va causar un profund impacte.
"Es va posar davant meu", va escriure a un amic, "tan enorme i a prop que
no podia tancar els ulls." Rèquiem es va escriure la tardor d'aquell any. El va
començar, oportunament, la nit de Tots Sants.

Part del seu atractiu es deu a què és un poema molt personal i cru. No
és Rilke en escena, ni el gran nigromant de la veu seductora i els imponents
canvis d'arguments que salta d'una imatge a una altra cada vegada més
sorprenent. Aquest poema, escrit en versos blancs, és un esclat progressiu:
presenta la incomoditat del dolor, que sembla esgotar-se per després tornar
a explotar. Està també ple d'idees molestes, emocions contradictòries. Per
tot això, es tracta d'un poema més revelador, en el qual Rilke mostra menys
preocupació per si mateix. Les línies inicials del poema s'adrecen al
fantasma de Paula. L'ansietat que expressen no és fingida.

Tinc morts, i els he deixat estar,
sorprès de veure'ls tan tranquils,
tan a casa en la mort, tan educats
i de llur fama tan distints. Sols tu
tornes enrere, i em passes a frec,
rondes  i vols topar amb algun objecte
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matrimoni a Clara. Viuen junts només al voltant d'un any, el temps suficient
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que soni i et delati. Oh, no em prenguis
allò que aprenc a poc a poc. Raó tinc jo,
no tu, si commoguda per alguna cosa
t'agafa enyor. Les transformem nosaltres;
no són aquí, les reflectim a dins
del nostre ser, tot just reconegudes.

La fascinació d'aquestes línies inicials es deu a la profunditat de la iden-
tificació de l'amor amb la mort. He de confessar que això és el que em va
dissuadir de llegir el poema durant molts anys. Semblava respondre al vessant
més mòrbid i loquaç del poeta. No va ser fins que la brillant traducció de
Stephen Mitchell em va ensenyar a apreciar la nuesa de la veu amb què parla
el poema que jo vaig poder fins i tot acabar-lo. I quan vaig fer-ho, em va deixar
atònit. Tot i així, és molt estrany: ens trobem un Orfeu que parla a Eurídice
que ha tornat a l'infern, que li explica que meravellós era estar mort.

Mes que t'horroritzessis tu, i encara ara
sentis horror on de res val l'horror;
que de la teva eternitat en perdis
un tros, i entris aquí, amiga, aquí,
on res no és encara; que dispersa
en el Tot per primera vegada i a mitges,
teva no hagis fet com aquí cada cosa
l'ascensió de les natures infinites

La idea clau és la del reflex. Rilke imagina l'artista com una superfície
brillant, desinteressat (i, en això, diferent al rostre dels pares o l'amant), que
reflecteix el món cap a ell mateix i, que no volent-ne res, el fa real. D'aquesta
manera veu Rilke els autoretrats en calma de la Paula:

I finalment tu mateixa et vas veure
com una fruita, et vas despendre de la roba,
et sostingueres davant del mirall
i t'hi enfonsares, llevat de l'esguard,
que es quedà allà al davant i no digué:
"jo sóc aquesta", no, sinó "això és".
Era al final tan poc tafaner el teu mirar
tan poc de posseir, de tan vera pobresa,
que ja ni et cobejava a tu mateixa: sant.
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No crec que Rilke fes mai una declaració més clara del que volia que
fos l'art: cessament del desig; un lloc on el nostre buit intern deixa de
generar la necessitat de coses que mutila el món i el torna cúmul d'objectes
maltractats, un lloc on l'absència sigui pura, activa i calmada.

Així vull conservar-te, tal com tu
et col!locaves al mirall, immersa en ell
i lluny de tot. ¿Per què véns feta una altra?

La pertinaç convicció de Rilke -la imaginació en tota la seva complexitat-
només ens arriba quan, més avançat el poema, veiem com es pren la idea de
l'embaràs de la Paula. Aquesta, viciada d'alguna manera pel seu propi desig
o per l'impuls possessiu del seu marit (imagina Rilke), ha trencat el cercle
perfecte d'energia del reflex en la seva pintura.

Lamentem-nos tots dos perquè t'ha tret 
algú del teu mirall. Encara pots plorar?
No pots. La força i l'impuls del teu plor
has transformat en esguard teu madur
i eres al punt de convertir en tu
aquella saba en un fort existir
que puja i que circula, equilibrat i a cegues.
I t'arrapà un atzar, el teu darrer,
que t'arrencà del teu extrem progrés,
tornant-te a un món on mostren les sabes voler.
No t'arrencà del tot; primer sols una part,
mes com al seu voltant, de dia en dia,
la realitat creixia tant que es féu pesant
i et vas necessitar sencera.

La manca de confiança en l'origen sembla tan estranya en el segle XX,
tan literal, que és com si hagués estat treta d'un text antic, el Llibre Tibetà o
Egipci dels Morts; com si la Paula fos Pandora obrint la capsa, iniciant, mit-
jançant el desig, tot el cicle natural infinit del naixement i la mort:

Oh, lamentem-nos. Saps com va la teva sang
d'un cercle incomparable retornar,
dubtosa, a contracor, quan vas cridar-la?
Com va, confusa, del teu cos reprendre

Robert Hass
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El món dormia en ella. Déu cantaire, com vas
Poder perfer-la tant que ni desig sentís
D'estar primer desperta? Mira: nasqué i dormí.

On és la seva mort? Trobaràs la tonada
Abans no se t'esbravi la cançó?-
Ella cap on em cau?... És gairebé un infant...

La connexió d'aquest poema amb el Rèquiem és evident. La idea de les
dones joves artistes commou Rilke, ja que representen les seves fonts
psíquiques més profundes. I, com a noies que practiquen l'art, són
emblemes d'eros en una mena de contacte indiferenciat amb l'ésser, abans
que s'hagi convertit en sexualitat i s'hagi situat a si mateix en el món. Paula,
a diferència de Vera Knoop, va viure per ser una dona. Gairebé tots els
amics més propers a Rilke eren dones. Ell era comprensiu amb el conflicte
que la reivindicació d'art i família causaven en la vida d'una dona. Quan
aquelles reivindicacions socials sembla ser que van matar Paula Becker, es va
confirmar la seva creença que la vida era enemiga de l'art, que la sexualitat i
el món eren enemics de l'eros i l'eternitat. És per aquesta raó que, en un dels
passatges més durs del poema, arremet contra el seu matrimoni.

Perquè si alguna culpa hi ha, és aquesta:
no fer més gran la llibertat de qui estimem
al preu de tota la que un porta en si mateix.
Tenim, quan estimem, només això:
deixar-se l'un a l'altre; car és fàcil
retenir-nos, és cosa que no cal aprendre.

Això és molt sorprenent; i no penso que en neguem la força fixant-nos
en què, com tan sovint fa Rilke, està ensenyant als seus lectors quelcom que
necessiten saber més que ell. Tot en la seva pròpia vida evidencia que va
fugir de les relacions, que es va sentir atret pel primer centelleig d'eros i
aterrit per la possibilitat que arrelés. El que resultava dur per a ell, com
Louise Glück ha observat, era resistir; i ella creu que, d'altra banda, hi ha
un cert grau de mala fe en el seu fingiment. No hi ha dubte que no era
possessiu ni estava temptat de ser-ho. Va escollir la solitud, va prendre el
dolor de la seva solitud com a mestre. 
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la circulació petita, com
malfiada i sorpresa, penetrà
a la placenta, i tot de sobte va quedar
del llarg viatge de retorn cansada.

Hi ha un rerefons personal en tot això, es clar: la gelosia de Rilke envers
Otto Modersohn -com et vas poder casar amb aquest home? I quelcom
encara més profund i preocupant que això. Ha intentat imaginar-se dins del
cos d'una dona degut a la seva pròpia identificació amb el que una dona és.

Això necessita una anàlisi. És un fet conegut en la infància de Rilke
com, en aquell apartament de Praga, la seva mare, havent perdut una nena
un any abans del seu naixement, el va criar com si fos una nena. Li va posar
un nom, René, que resultava sexualment ambigu (i que ell va canviar, seguint
consells de Lou-Andreas Salomé, pel de Rainer). El vestia amb meravellosa
roba femenina i s'adreçava a ell, en els innocents jocs a què jugaven, com a
"senyoreta". Aquestes pràctiques van acabar quan ell va començar a anar a
l'escola -l'última etapa de formació la va passar en una acadèmia militar
especialment cruel, que va triar el seu pare. En la infància de Rilke -i si anem
més enrere, en els desitjos inconscients de la seva mare- hi ha una nena petita
perfecta, que va venir a aquest món a substituir-ne una altra que era morta.

Aquest fet requereix una segona digressió. Els Sonets a Orfeu es van
escriure amb motiu de la mort d'una noia jove, Vera Knoop. Era la filla d'un
conegut de Rilke. Una jove ballarina plena de talent, que va desenvolupar
una malaltia glandular que va fer que s'engreixés. Va deixar la dansa i
reprendre el piano, que també tocava meravellosament, mentre es
deformava cada cop més, fins que va morir als dinou anys. Orfeu, com
hem vist, és el personatge en el primer sonet. Vera ho és en el segon.

I era quasi un infant, i es desprenia
De la ventura unànime de la lira i el cant
I clara es traslluïa del vel primaveral
I un llit es va parar a la meva oïda.

En mi dormia. I tot era el seu somni.
Els arbres que he admirat ençà, aquesta
Tangible llunyania, la plana pressentida
I cada meravella que de mi s'emparava.
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Aquesta solitud el fa tornar sempre, en el primer poema d 'Orfeu i en
la dialèctica de Nous poemes, al refugi irregular del seu propi buit intern. Ell
no confiava en les relacions, però el cert és que no tenia massa capacitat per
mantenir-les. La psicoanàlisi no ve al cas aquí; tots sabem prou sobre el fet
d'escollir la solitud, i després patir-la, com per no imaginar que, perquè els
detalls de la vida de Rilke siguin diferent dels nostres, la seva situació sigui
anòmala i particular. L'autor ha procurat en el seu art no ser considerat
com un cas a part en la història. El que una de les seves amants va dir
sobre ell és el que qualsevol lector podria suposar:

"Els seus clams de sorpresa i admiració van interrompre les paraules
del seu company. Al mateix temps, no podia eludir la impressió que es
resolien en monòlegs, o diàlegs amb algú absent -era potser l'àngel?... De
fet, es realitzava amb ell mateix. Es va esforçar, ni tan sols en l'amor, en
veure la companya tal com era? No va usurpar els dos rols?"

Seria erroni arribar a la conclusió, com molts lectors han fet, que Rilke
era simplement narcisista, si entenem per això una persona que examina
afectuosament la part superficial de si mateix. Ell era, si de cas, androgin. El
terme s'ha fet servir per significar la nostra bisexualitat o pansexualitat més
primerenca, i això no és ben be el que jo vull dir. L'androgínia és l'atracció cap a
l'interior, l'atracció eròtica de l'altre que sentim enterrat en el jo. La psicoanàlisi
parla del narcisisme primari dels infants, però en el sentit que nosaltres utilitzem
aquest  terme, només un adult pot ser narcisista. Rilke -en part a causa
d'aquella noia que la seva mare havia col! locat al centre de la seva vida
psíquica- va ser sempre arrossegat, primerament i finalment, al fet misteriós
de la seva pròpia existència. El seu ésser va ser, alhora, la seva pròpia alteritat.
El va forçar de la mateixa manera que l'alteritat sexual força els amants.

Penso que aquesta és la raó per la qual, en el Rèquiem i en les Elegies,
mostra una (per mi tediosa) veneració envers l'amor no correspost i escriu
sobre l'amor físic com si aquells que hi estan destinats fossin sants d'una
religió equivocada:

Amants, a vosaltres, que us satisfeu mútuament,
Us pregunto per nosaltres. Us posseïu. ¿N'esteu segurs?

Quan les Elegies estaven ja quasi completes el 1922, quan la tasca de
creació estava finalment acabada, va afegir un passatge al final de la
Cinquena. Té l'estil d'un punt d'exclamació final, petulant i divertit: 

Àngel! Si hi hagués un lloc, que nosaltres desconeixem, on,
sobre una catifa inefable, els amants mostressin el que aquí
mai no hem pogut realitzar : les intrèpides
altes figures del cor impetuós,
les torres de la joia, les escales
tothora gronxadisses repenjant-se l'una en l'altra
per sobre de terra -i en fossin capaços
davant el rotlle dels innombrables morts espectadors callats:
¿Llançarien les seves últimes monedes, sempre estalviades,
sempre amagades, que nosaltres no coneixem, les monedes
per sempre vàlides de la felicitat, davant d'aquella
parella que a la fi somriu de debò damunt la quieta
catifa?

M'encanta l'energia, la desesperació còmica de l'obra. Ningú no havia
escrit mai una crítica més eloqüent sobre l'amor físic: si és tan sensacional,
per què no ha catapultat tots els morts directament al cel, per què està
encara el món turmentat pels fantasmes d'un desig tan insatisfet ? Però
suposo que la majoria de gent ha sabut el que significava ser una d'aquelles
"parelles genuïnament somrients". Ells han sentit els morts entrar al cel.
"Copulació", va dir Baudelaire, amb exactitud però amb gran menyspreu,
"és la lírica de la multitud". Walt Whitman ho hauria acceptat de bon grat,
encara que hauria afegit que era el que feia la lírica -i la política- possible.
Majoritàriament, la gent experimenta la possibilitat d'unió amb l'altre en el
seu propi cos. Però sembla ser que per a Rilke això no era així. Un cop va
definir l'amor com dues solituds que es protegeixen i s'envolten i se saluden
l'una a l'altra. I encara que és una afirmació commovedora, deixa de costat
la fúria d'aquesta salutació. Fa l'efecte que les persones són com bombolles
de sabó que reboten l'una contra l'altra, mentre cadascuna d'aquelles
solituds, un camp carregat de la seva pròpia energia, quan es troben,
emeten espurnes brillants.

En qualsevol cas, aquesta és la resposta a la pregunta de l'actitud de Rilke
entorn de les relacions humanes. Això no vol dir que ell no estigués implicat,
intensament i íntimament, amb altra gent. Ho va estar, tota la seva vida. Però
sempre va fugir d'aquelles relacions perquè, per a ell, la confrontació final
era amb ell mateix, i  es deu en part a això que sigui un ésser solitari tan
peculiar i que els seus poemes tinguin molt a ensenyar-nos. Hi ha plaers,
formes d'alimentar-se, potser, que la majoria de la gent coneix i ell no. El que
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ell coneixia, però, era el lloc d'on aquesta alimentació procedia. Sabia com
d'immensament difícil resultava per a nosaltres habitar aquell lloc, ser
quelcom més que estranys per a la nostra pròpia existència. Aprendre a no
ser un estrany és la càrrega de les Elegies de Duino. És el que el va portar, a la
part final del Rèquiem, a prendre's la mort de la Paula de la mateixa forma
que ella es va prendre el món i l'infant que duia dins. Es tracta d'un moment
increïblement estrany i commovedor, perquè quasi li demana que l'ompli de
la seva absència. Aquí hi ha l'oració amb què acaba el poema:

No tornis. Si ho suportes, sigues morta
enmig dels morts. Els morts estan atrafegats.
Però tu ajuda'm, sense que et distregui;
com a voltes m'ajuda allò remot: en mi.

Tot aquest passeig per la vida de Rilke hauria d'ajudar el lector a sentir
clarament les moltes ressonàncies del crit que obre les Elegies de Duino:

¿Qui, si jo cridava, em sentiria d'entre les jerarquies
dels àngels? I encara si un d'ells m'estrenyés
de sobte contra el seu cor: jo moriria davant la seva
dura presència. Car la bellesa és justament
l'inici de l'esglai, que encara podem suportar,
i només l'admirem en la mesura que ens desdenya i es guarda
de destruir-nos. Un àngel ens esglaia.
Així doncs em retinc i m'empasso l'obscur
reclam del sanglot.

Fins  i tot quan ens resulta familiar, aquesta intensitat de dolor impacta.
L'home jove de Praga no havia promès el món, amb el lliri a la mà, sinó
l'infinit. Ara aquesta promesa torna. De cop, ha saltat al centre de la seva
imaginació i ha extret el motiu del seu propi art. Resulta difícil saber què és
el més impressionant del moment, si l'autocontenció o el plor ofegat.

Els àngels representen el sentit d'absència que havia estat al centre de
la difícil i tenaç vida de Rilke. Són la realització absoluta. O millor dit, la
realització absoluta si és que existia, sense cap atenuació d'intensitat,
completament fora de nosaltres. Sentim una posta de sol obrint-se cap a un
buit en el nostre interior que creix i creix, i desitgem retenir aquest sentiment
per sempre; l'únic que volem és que sigui un sentiment de poder, integritat
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i repòs: això és l'anhel per a l'àngel. Sentim una passió tan intensa per algú
que el record de la seva olor ens fa marejar i de bon grat ens llençaríem al
pou d'aquesta persona, si la precipitació en la foscor fos perfecta dintre de
nosaltres mateixos: aquest és el mateix anhel. L'àngel és desig, si no fos
desig, si fos ésser pur. Vivim el temps suficient, convertim cada experiència
en desolació, perquè la bellesa no és el que desitgem en aquells moments,
sinó la mort, un final en el límit, un final en el temps. I la mort -és difícil
pensar en Rilke com a irònic, o de qualsevol altra manera que no sigui
apassionadament seriosa, però les Elegies destil!len una fosca, còmica ironia-
ni tan sols ens vol. No ens vol o no ens vol a nosaltres. Tot això queda clar
de sobte en la sintaxi immensament àgil de Rilke. Ha renunciat a la font de
l'anhel i el penediment tan purs i ha emmalaltit les arrels de la seva vida. Em
sembla un acte de gran valentia. I representa una solitud espiritual tan
profunda, tan freturosa de consolació, que no hi ha res en la literatura
moderna que pugui apropar-s'hi. La nissaga a què pertany és la del tercer
acte del Rei Lear i de certs passatges de les novel!les de Dostoievski.

Només els dos primers poemes s'engendraren a Duino, l'hivern de 1912.
Però la seva concepció -que serien un total de deu elegies, que acabarien
escrivint-se en diversos llocs d'Europa- va aparèixer de sobte amb aquestes
primeres línies. Allà va escriure el començament de l'última elegia, "Que un
dia, alliberat de la terrible visió, jo pugui/ elevar el meu cant de joia i de llaor
als àngels propicis", i en va començar algunes altres, però l'impuls va
desaparèixer. No és sorprenent que això passés. S'havia  compromès a pren-
dre-ho tot del seu jo intern anhelant-ne la bellesa i les contradiccions
destructives, tot el que havia vist -la força de la catedral i la torre, la tristor
de color d'aigua dels dics de la ciutat del rius europeus, nit, primavera, gossos,
el so de queixa del violins, com si estigués engolint Malte- i integrar-ho tot
de tal manera que ell en pogués emergir amb una lloança. El projecte
necessitava gestar-se i ell necessitava viure sense la pròpia desolació.
L'historial dels últims anys abans de la guerra és el d'un viatge agitat, marcat
per la incapacitat per escriure, per fer feina -feina una mica real- i pel descon-
tent. Fins i tot les seves cartes es fan ressò de la decisió de la Primera Elegia:

Estic fart de París, la ciutat dels condemnats, sempre vaig saber això…

Li costaria molt, però els guanys van ser realment bons. El principal és
la fluïdesa de les primeres Elegies. Sembla com si, en no tenir un lloc on estar,
l'autor fos a tot arreu. Realment, el més proper en la literatura del segle XX
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al vol dels ocells. Se submergeixen, planegen, descendeixen en picat, s'en-
fonsen, passen al voltant. Mireu un altre cop el passatge que he citat abans:

Car per a nosaltres sentir és esvanir-se; ai!,
ens exhalem i ens consumim; de brasa en brasa
fem cada cop menys olor. I vet aquí que algú ens diu:
sí, tu penetres la meva sang, i aquesta cambra, la primavera,
són totes plenes de tu... Però, ¿de què ens serveix? Ell no pot retenir-nos:
ens esvanim en ell i entorn d'ell. I els qui són bells,
ah!, ¿qui els reté? Incessantment l'aparença
al rostre els surt i se'n va. Com al matí la rosada de l'herba,
s'evapora de nosaltres el nostre, igual com l'escalfor
d'un plat calent. Oh!, somriure; però, ¿vers on? Oh!, mirar enlaire:
nova, càlida, fugissera onada del cor-;
Ai de mi! I tanmateix som això. ¿Té regust de nosaltres l'espai còsmic
on ens dissolem?

El tema és la volatilitat de l'emoció; el que és extraordinari és la volatilitat
de l'obra en si mateixa. Començant amb un comunitari nosaltres, es transforma
en una dona adreçant-se al seu amant, l'amant a qui es dirigeix, un home que
mira fixament les dones belles, i després salta de l'expressió de les seves
cares a la rosada de l'herba, al vapor que surt del menjar, a les ones que es
perden a la riba; salta a una metàfora de l'espai. Aquesta energia i la llibertat
de moviment, a la llarga, afavoreixen no tan sols la manera d'escriure el
poema, sinó també la naturalesa del tema mateix. 

La narració aquí es fa complicada. El fet és que Rilke va anar d'un lloc
a l'altre abans que la guerra esclatés. Era a Alemanya per aquella època,
retingut, i en la major part del temps avorrit, passiu i trist. Després va vagar
sense rumb durant tres anys més, des de 1919 fins a 1922, abans d'instal!lar-se
a Suïssa. La Tercera Elegia -l'elegia de Freud, si voleu, o aquella en què utilitza
el que coneixia de la psicoanàlisi per construir un argument contra la sexualitat
com a llar per al desig- l'havia acabat a París. La major part de la Sisena, que
ell va anomenar "l'Elegia de l'heroi", va ser escrita el mateix any a Espanya.
És un intent de continuar amb les qüestions amb què finalitza la Tercera i
la inquietud es fa notar al final del text. La Quarta la va escriure a Alemanya
durant la guerra. Va sorgir en una explosió d'energia creativa que es va
interrompre ràpidament ja que Rilke va ser reclutat, un fet atroç per a un
home que sentia un odi visceral envers l'acadèmia militar des de la seva

adolescència. El poema sembla quasi anticipar l'esdeveniment. És un dels
més foscos, ple de l'atmosfera dels anys de guerra, encara que parla d'altres
temes -el pare a qui ell no va poder complaure, les dones amb qui no va
poder viure; el jo que havia triat per viure, que semblava no tenir cap més
sentit que la pròpia mort. Està ple d'indignació, amb el decorat obsessiu i el
melodrama insistent del seu propi cor, però és també tenaç:

¿tinc raó o no? I vosaltres, ¿no tinc raó?,
vosaltres, els que m'estimàreu per la mica d'amor
inicial que us vaig tenir, i del qual sempre em desviava,
perquè l'espai del vostre semblant,
així que l'estimava, es perdia en l'espai còsmic,
on vosaltres ja no éreu..., que em plagui
d'esperar aquí, davant de l'escenari dels titelles, i fins
esdevenir tot ulls, tant que, per compensar
a la fi la meva mirada, davalli un àngel
a posar en moviment tots els ninots.
Àngel i titella: llavors de debò hi ha espectacle.

Rilke no es pot deslliurar del desig per l'àngel; però el titella, que hom
recorda de l'assaig sobre les nines, és semblant a aquelles criatures de fusta,
d'ulls molt oberts, que ens ensenyen la indiferència dels àngels rebent sense
immutar-se la passió pura del nostre afecte pueril. Aquí hi ha un besllum de
reconciliació. Al final del poema, amb una mirada a la guerra, ell redefineix
la seva tasca:

Els assassins,
és fàcil de comprendre'ls. Però això: la mort,
tota la mort, ja abans de la vida,
contenir-la tan suaument sense enutjar-se,
això és indescriptible.

[Traducció de M.Carme Espinar]

PROCEDÈNCIA DE LES TRADUCCIONS DELS POEMES:

- Elegies de Duino, per Jaume Medina, a El crepuscle de la poesia. Rainer Maria Rilke: un capítol de
la història literària catalana, Palma (Mallorca), Lleonard Muntaner editor, 2009.
- Els sonets a Orfeu, per Isidor Marí, Barcelona, Columna, 1995.
- Réquiem (per a una amiga), per Jaume Creus, en aquest mateix Quadern de Versàlia,
Sabadell, 2011.
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QUICIOS DE LA LUZ, PASADIZOS, ESCALAS

CLARA JANÉS*

La traducción que llevé a cabo con mi hermana Alfonsina, que es
germanista, de los Poemas a la noche, de Rilke (Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo, 2009), escritos como consecuencia de su viaje a España en
el año 1911, y que son potente germen de las Elegías de Duino, me situó
una vez más frente al enigmático "ángel terrible", y me preguntaba por su
origen. Aunque poeta en alemán, Rilke nació en Praga y, sin duda, le
bastaba pasear por las calles para encontrar imágenes de ángeles, si bien
pudo también entrar en alguna iglesia o museo y ver, por ejemplo, el que
aparece en una tabla praguense de mediados del siglo XIV, que repre-
senta la Crucifixión, y está actualmente en la Galería Nacional. ¿Es
"terrible" este ángel? No lo es, y, sin embargo, en él se expresa una
contradicción: no es gozoso, viste de luto, porque acompaña a Cristo en
la cruz, y resulta inquietante.

Tal vez Rilke no lo vio, y vio, en cambio, muy probablemente, el San
Miguel de la catedral de San Vito y el del reloj astronómico de la Plaza
Vieja, ambos en Praga. Y, más adelante, acaso pudo también contemplar
el de Lucas Jordán que está hoy en el Museo de Berlín, portadores éstos
de otro enigma, el mismo que el poeta captó y convirtió en palabras.

Si dejamos de lado a los místicos, observaremos que entre los poetas
contemporáneos, desde el suizo alemán Christian Uetz, que titula una de
las partes de su Constelación en fuga "El ángel en mi cama", al checo
Vladimír Holan, que lamenta no haber ofrecido nunca un vaso de vino a
su ángel de la guarda, o  a Alberti, que escribe todo un libro, Sobre los
ángeles, donde nos describe, por ejemplo, al "ángel de los números/
pensativo, volando/ del 1 al 2, del 2/ al 3, del 3 al 4", dicho elemento alado
está vivo y presente. Pero el ángel de Rilke, ese "ángel terrible", ¿cuál es?
Como decía aparece en los Poemas a la noche y en las Elegías de Duino, y es
_________
* Clara Janés (1940) tiene una larga y rigurosa trayectoria en distintos géneros. Destaca
como poeta. Estudió Filosofía y Letras y cursó estudios de literatura comparada en La
Sorbona. Como traductora, destacan sus trabajos sobre textos checos y, particularmente,
sus versiones de Vladimir Holan y de la poesía oriental. 

una figura insólita pues se relaciona tanto con lo bello como con lo
inapelable. Esta figura podría tener que ver con la de San Miguel, que,
dotado de gran belleza y serenidad, se muestra implacable en su
aniquilación del mal.

Los ángeles, es sabido, son de origen zoroastriano, pero ya en el antiguo
Egipto hallamos entidades aladas -incluso serpientes aladas-, y hasta se
creía que el cielo estaba formado por las alas del dios halcón, Horus,
protector del faraón, y que sus nubes y estrellas eran las plumas moteadas
de este ave. En el antiguo Egipto, el disco solar aparece, en ocasiones,
flanqueado por dos alas, y también las ostentan algunas diosas, como
Maat, el orden cósmico y la justicia, o Isis y Neftis, pero, evidentemente,
no se trata de "ángeles".

Por otra parte, Sohravardi, el filósofo persa del siglo XII, que unió
el zoroastrismo con la doctrina platónica, en El intelecto púrpura, habla de
las alas de Gabriel, que son dos: una de luz y la otra entenebrecida. El ala
entenebrecida indica la contingencia. El ala de luz, en cambio, es real-
mente iluminadora, ya que Gabriel equivale al Espíritu Santo. 

Dos alas y una voz poética que se hace eco de los enigmas:

¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías 
de los ángeles?, y aun en el caso de que uno me cogiera 
de repente y me llevara junto a su corazón: yo perecería 
por su existir más potente. Porque lo bello no es 
más que el comienzo de lo terrible, justo lo que todavía podemos soportar, 
y lo admiramos tanto porque él, sereno, desdeña 
destruirnos. Todo ángel es terrible. [...]

Así empieza la Primera Elegía de Rilke, presentando varios niveles de
realidad. Y la Segunda, que enlaza con este fragmento, lo hace de este modo: 

Todo ángel es terrible, y no obstante, ¡ay de mí! 
os canto, pájaros casi mortíferos del alma [tödliche] 
sabiendo lo que sois.

Clara Janés
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si bajara dando un paso tan sólo y viniendo de allí: hacia arriba 
latiendo, nuestro propio corazón nos mataría. ¿Quién sois?
Tempranos afortunados, vosotros, mimados de la creación, 
líneas de altura, crestas de todo lo creado, 
rojizas al amanecer, polen de la divinidad en flor, 
quicios de la luz, pasadizos, escalas, tronos, 
espacios de esencias, escudos de delicia […] 

Evidentemente, en este punto no se trata de "pájaros mortíferos",
sino, casi con toda evidencia, de las energías lumínicas zoroastrianas que
culminan en la Montaña de las Auroras llameantes, cuya visión anticipa la
"transfiguración de la tierra", y, por ello, son no sólo "quicios", sino
"pasadizos" y "escalas", y, en los Poemas a la noche, inflaman "como luz en
las altas cumbres". El poeta, a su vez, se hace luz en esa identificación,
energía lumínica, "ángel terrible" por su don visionario, y, sin duda,
velador del ser. Y no sólo en cuanto a ser, sino en cuanto a existir, esto es,
en cuanto a vida. Y, por ello, a veces parece distante, ya que el ángel, como
el Dios, está en el "no lugar", el na-koja-abad definido por Sohravardi.

El "ángel terrible" representa su confín, el confín entre lo visible y
lo invisible, la perfección de la belleza inalcanzable, el escalofrío de la
exigida impecabilidad. Para él no hay indulgencia. El límite entre lo que se
debe ser y lo que no, es fino y agudo como un filo de acero. Ante su rigor
se está desnudo, en la más absoluta soledad. Él es el ejecutor de la ira de
Dios, y su deslumbrante belleza nos paraliza. Él indica que no hay
apelación: no nos podemos engañar. Él es, acaso, nuestra abismática
responsabilidad. En su magnitud, nos coloca cara a nuestra pequeñez, nos
recuerda que somos mortales, y además, con su espada traza la línea que
nos delimita respecto a ese "no lugar", ese añorado espacio.

El "ángel terrible", pues, es un arquetipo de lo que nos exige el vivir
y apunta a la necesidad de estar alerta. No sorprende que Rilke entablara
esa íntima relación con dicha figura, ya que la poesía, como dijo la ensay-
ista italiana Cristina Campo, es atención, atención hasta lo más sutil, hasta
filtrarse, en efecto, por lo invisible o lo huidizo, y captar esos "quicios",
"pasadizos", "escalas" o "espacios de esencias", reveladores de lo más
oculto, a los que llamamos ángeles.

3332

Clara Janés Clara Janés

Afirma, pues, Rilke que sabe lo que son dichos ángeles, y, en efecto,
en  una carta, escrita el 11 de noviembre de 1925 a Hulewicz, dice
concretamente: "El ‘Ángel’ de las Elegías no tiene nada que ver con el
ángel del cielo cristiano (más bien con las configuraciones angélicas del
Islam)." Ahora bien, ¿eran los ángeles realmente esos "pájaros casi
mortíferos del alma"? 

Rilke visitó España, como he dicho, hace exactamente un siglo, y en
Toledo, a través en gran parte de la obra de El Greco, se le revelaron los
alados y surgieron en los poemas escritos en nuestro país, así en estos
versos:

Fuerte, inmóvil candelabro, colocado al borde:
se hace exacta la noche en lo alto.
Nos disipamos en oscura indecisión
junto a tu base.

Es lo nuestro: ignorar la salida
del lugar cuyo interior nos confunde.
Tú surges de nuestros obstáculos
y los inflamas como altas cumbres.

Tu gozo está por encima de nuestro reino,
y apenas captamos lo que cae y se posa;
como la pura noche del equinoccio primaveral
te alzas dividiendo un día y otro. [...]

Con anterioridad, sin embargo, el poeta estuvo en Rusia acompañado
por Lou Andreas Salomé y su marido -que era iranólogo (y traductor
precisamente del Avesta zoroastriano)-, y también en Egipto. Pues bien,
la representación egipcia del alma, con sus finas alas y su rostro humano
sombrío, sí tiene aspecto de "pájaro mortífero", y podría ser uno de esos
pájaros que, dice el poeta en la Primera Elegía, "no se sabe si se mueven
entre los vivos o entre los muertos". Pero Rilke contin a de este modo en
la Segunda Elegía:

Si ahora se acercara el arcángel, el peligroso, detrás de las estrellas, 

ú
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Tu gozo está por encima de nuestro reino,
y apenas captamos lo que cae y se posa;
como la pura noche del equinoccio primaveral
te alzas dividiendo un día y otro. [...]

Con anterioridad, sin embargo, el poeta estuvo en Rusia acompañado
por Lou Andreas Salomé y su marido -que era iranólogo (y traductor
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LA INFANCIA: EXPERIENCIA Y CONCEPTO
POÉTICO EN RILKE  
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Sobre la infancia de Rilke poseemos gran número de testimonios.
Pero de un modo liso y llano, apenas hay uno solo de ellos que pueda ser
interpretado "autobiográficamente". Cada nota sugerida por el recuerdo
está involuntariamente estilizada, se halla transformada por el poder de la
imaginación. La "infancia" se convirtió en un tema cardinal de su
pensamiento y de su poesía, y siempre que hablaba de su propia infancia,
no se trataba de una simple experiencia inmediata, sino, en el sentido de
su tema, de una experiencia "interpretada". La infancia era para Rilke, de
un lado, "intimidad" ("Innigkeit"), de otro, "miedo" ("Angst"), pero en
ambos, de una intensidad extrema y que sobrepasaba a todas las expe-
riencias vividas posteriormente. La significación del término "intimidad"
se pone de manifiesto, por ejemplo, en un fragmento de las Elegías del año 1920:

No dejes que tu infancia, esa fidelidad /innombrable de los celestes, sea
revocada por el destino. / Aun al prisionero que se pudre en la lobreguez de la
mazmorra, / la infancia le asiste secretamente hasta el fin. Pues ella, / ajena al
tiempo, sostiene el corazón. Aun el enfermo, / cuando su mirada está fija y comprende,
y la alcoba / no le da ya una respuesta, pues es algo curable-, / curables son las cosas
que le rodean, febriles, participando / de su enfermedad, pero todavía curables en torno
al desahuciado: / Incluso para ése fructifica la infancia. Pura / en la caída naturaleza,
la infancia conserva su cálido lecho.

La "infancia" es esa unión originaria del niño con lo que el poeta
llama "naturaleza", con esa energía del ser, que sostiene, crece y se
brinda; la concentración más íntima de la humana capacidad de sentir, 
____
* Hans Egon Holthusen (Rendsburg, 1913 - Múnich, 1997): Ensayista, estudioso de
la literatura y crítico literario.  En su juventud abrazó las ideas del nacional-socialismo
aunque, al final de la guerra, formó parte de un grupo opositor a Hitler. Experto en la
obra de Rilke y estudioso de la poes a de Auden, Eliot y Gottfried Benn. Fue catedrático
de la Universidad de Evanston (Illinois) y director de Casa Goethe de N.Y.

consustancial con esa plenitud de sentimiento inagotable de la natu-
raleza y que es vivido como un don del "cielo". Pero la esencia de esta
intimidad no es más que el reverso del miedo, y la seguridad protectora del
niño sólo puede medirse por la no menos profunda falta de protección:

No es que la infancia sea inocente. El bonito error / que la adorna y engalana
ha ilusionado tan sólo por poco tiempo. / No está más segura que nosotros, ni en modo
alguno más protegida. / Ninguna divinidad pone en equilibro su peso. Indefensa / está
como nosotros, como los animales en invierno, indefensa, / más indefensa: pues no
conoce escondrijos. Indefensa, / como si ella misma fuera lo inminente. Sin defensa /
como un incendio, como un gigante, como un veneno, como algo / que de noche nos
rodea, en un  casa sospechosa y con el cerrojo echado. // Porque, ¿quién no com-
prende que las manos protectoras / mienten, ellas mismas desprotegidas? ¿Quién puede
pues protegerla? 

A la interrogación se da la siguiente respuesta:

-¡Yo! / -¿Qué yo? / -Yo, la madre, yo puedo, Yo fui su pre-mundo. / A mí me
lo ha encomendado la tierra, igual que ella activa el germen, / para ponerlo a salvo.
En la confidencia, ¡oh!, del anochecer, ambas llovíamos / mullida lluvia de abril, la
tierra y yo, en nuestro seno. / ¡Tú, varón! Ay, ¿quién podrá explicarte la armoniosa
gravedad / que sentíamos en nosotras? A ti nunca te será revelada / la quietud del
universo, la calma que preside el crecimiento. 

Tierra-Naturaleza-Madre-Seno: he aquí los valores que se proclaman
frente al predominio varonil y patriarcal, espontáneamente aceptado por
la tradición de nuestra cultura europea. Estos valores designan temática-
mente el punto de gravedad en la creación del poeta, no el único, ni quizá
tampoco el más importante, pero sí uno de los que han tenido que
formarse en una época ya muy temprana, para adquirir luego, en el curso
de su evolución artística, una validez cada vez más destacada. La intimidad
pretende ser entendida, con una insistencia cada vez más relevante, en el
sentido de un ser interior puramente "natural", específicamente corpóreo;
una mística del claustro materno aparece patente en multitud de pasajes
de la obra tardía. Bien conocidos son estos versos de la Octava Elegía:

Hans Egon Holthusen
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encuentra en el Malte: allí donde el autor se imagina las angustias y las
entrañables intimidades de su infancia (es el episodio en el que sus padres
vuelven apresuradamente de un baile de sociedad para atender a su hijo,
aún René, que tiene fiebre).

Este episodio, como es de suponer, tampoco parece ser pura
"invención"; hay también en él recuerdos personales poéticamente
elaborados. Es perfectamente comprensible que Phia Rilke, desengañada
por el fracaso de su matrimonio, haya puesto en su hijo único una dosis
exagerada de sentimiento. Lo mimó hasta el afeminamiento, llegando
incluso a vestirlo de niña hasta los seis años, probablemente en recuerdo
de una hija muerta muy temprano.

La contradicción en la conducta de este hijo con su madre confirma,
una vez más, y de un modo concluyente, las fallidas y complicadas
relaciones de Rilke con el prójimo como objeto de amor: entrega (como
manifestación de la intimidad) y prevención (como salvaguarda de la
soledad), ambas cosas en una y al mismo tiempo. […] Para el poeta son
tan verdad los transportes de ternura del episodio de Los Apuntes de Malte
como el horror experimentado en presencia de la madre, cuando ésta
quiere entrometerse perturbadoramente en su "casa". Esta injerencia de la
madre ha quedado expresada de una manera gráfica y desgarradora en un
poema del año 1915: 

Ay de mí, mi madre me resquebraja. / Me edifiqué allegando piedra a piedra,
/ y me alzaba ya cual pequeña casa, a solas, y alrededor se mueve grande el día. //
Llega ahora mi madre, y me resquebraja. / No ve que uno construye. / Traspasa y
hiende mi pared de piedra. / Ay de mí, mi madre me resquebraja.

[Traducción de Jaime Ferreiro Alemparte, 1968]
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Oh ventura sin par la de la pequeña criatura, / que permanece en el seno que
la lleva a su término; / oh la dicha del mosquito, que salta aún en el interior, / incluso
cuando celebra sus nupcias: pues seno materno es todo.

Lo que Rilke dice acerca de su propia madre está frecuentemente en
crasa contradicción con la gloriosa imagen materna que se desprende del
fragmento citado. Con diecinueve años, en una carta a su primera amiga,
no ha vacilado en calificar a su madre de "pobre criatura ávida de plac-
eres". A los veintidós habla con íntima nostalgia de una amable campesina
ya madura que vio segando heno, y añade luego: "…y más tarde se me
ocurrió: si yo hubiera tenido una madre tan sencilla, tan gravemente
alegre y piadosa en el sentido más profundo como esta campesina…" (a
Lou Andreas-Salomé, 8 de septiembre de 1897).

Por muy impremeditada que parezca su afirmativa actitud frente a
las mujeres en general, y por muy exagerado que sea el tono de su
expresión en este terreno, no deja de llamar la atención el hecho de que,
mientras procura hacer verosímil la superioridad del sentimiento
femenino desbordándose en todas dimensiones, se manifieste en cambio
tan rigurosamente duro y mordaz cuando es precisamente su madre la que
se acerca demasiado a su soledad, o cuando, con una burda falta de tacto,
según él, amenaza con irrumpir en la celda monacal de su libertad. En una
carta desde Roma del 15 de abril de 1904 a Lou se puede leer: “Mi madre
vino a Roma y está aquí. Yo la veo raramente, pero, como tú sabes, todo
encuentro con ella significa una especie de recaída…Cuando no tengo
más remedio que ver a esta mujer alocada, irreal, sin la menor relación con
nada, entonces siento, como ya me sucedía de niño, la necesidad de
rehuirla, y temo profundamente que dentro de mí, a pesar de los años
transcurridos, todavía no estoy lo suficientemente lejos de ella […] ¡Y que
yo siga aún siendo su hijo; que en esta pared y que ya nada sustenta haya
habido una puerta secreta apenas reconocible por la que yo he venido al
mundo -caso de que por una puerta así se pueda entrar en el mundo…- !”

Frente a este implacable y desolado retrato de su madre hay otros
textos en los que se describe una relación apasionadamente tierna entre
madre e hijo. El ejemplo más conocido de un vínculo semejante se
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resultó infinitamente plácida. Así, quizá solo a causa del contraste, y
durante apenas el breve periodo en que le bastó con esa pequeña patria,
Rilke se convirtió en el poeta de Praga1. Sin embargo, a diferencia de
Kafka, el otro gran escritor praguense de lengua alemana, Rilke no se
conformó con arrastrar los pies con rostro agrio por la realidad a orillas
del Moldava que le había tocado en suerte, con la literatura como único
espacio para la existencia plena. Frente a él se hallaba la vida, todo un
universo completo por conocer, cuyas fronteras (Rusia, Egipto, España)
anhelaba tocar -y tocaría- con sus propias manos. Así, el espacio inmenso
de experiencias que rodeaba Praga le llamó con tanta fuerza que Rilke se
lanzó a una conquista temeraria más allá de sus fronteras. Ese fue su
primer vacío: un universo completo de futuras experiencias, un inabarcable
hueco a rellenar.

Los últimos años de su vida los pasó en Suiza. Fue invitado allí en 1919
para dar una serie de lecturas literarias. La situación de posguerra era muy
compleja y obtuvo un permiso para apenas diez días; las charlas se fueron
retrasando y Rilke fue renovando los permisos, ampliando los plazos y los
lazos hasta que, por primera vez en su vida, sintió la firme convicción de
que ese era el lugar donde asentarse al fin. A su espalda quedaba su
segundo vacío: una Europa desolada entre cuyas cenizas era mejor no
poner los pies. A causa de las traumáticas experiencias de la guerra y de las
circunstancias políticas y sociales que la siguieron, había decidido no
regresar jamás a territorio germano; lo cumplió, de modo que ni siquiera
volvió para ver a su hija Ruth o conocer a su nieta Christine.

Por otra parte, París ya no era su ciudad. Personalmente creo que,
en el fondo, París nunca había sido su ciudad. En cualquier caso, aun de
haberlo sido alguna vez, dejó de serlo cuando al comenzar la Gran Guerra
no se le permitió, como ciudadano austrohúngaro, cruzar a territorio
enemigo, volver a su apartamento parisino ni siquiera para recoger sus
pertenencias. El estallido del conflicto le había sorprendido al otro lado de
la frontera, en Leipzig, donde visitaba a su editor y amigo Anton Kippenberg.
______
1. A ella (a sus rincones, gentes y alrededores) dedicaría su segundo poemario:
Ofrenda a los lares (Larenopfer, 1895), recientemente publicado por Hiperión (2010)
en edición bilingüe.
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[...] I leave it feeling stupid, like a man who lost his way long ago
but presses on along a road that may lead nowhere.

J. M. Coetzee, Waiting for the Barbarians (1980)

[...] la dejo con una sensación de estupidez, como alguien que se
extravió hace mucho tiempo pero persevera por un camino que puede
no conducir a ninguna parte.

J. M. Coetzee, Esperando a los bárbaros, traducción de
Concha Manella y Luis Martínez Victorio (2003)
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RILKE ANTE EL VACÍO 

ENRIQUE GUTIÉRREZ RUBIO*

Se dice que el auténtico hogar es la infancia. Yo me inclino más bien
por pensar que es el lugar donde uno decide morir. 

Rainer Maria Rilke fue un ser errante. Anduvo de casa en casa, de
cuartucho parisino en castillo mediterráneo, para ser más exactos, o de
torre medieval medio en ruinas en palacete aristocrático, si así lo prefieren,
sin que por ello hallara a través de treinta años de peregrinaje por
Centroeuropa algo a lo que realmente llamar hogar. Si atendemos a su
biografía, solo el principio y el final fueron lugares a los que regresar: la
calle Jindri!ská de Praga donde nació y el château de Muzot, muy cerca del
sanatorio suizo de Val-mont que lo vio morir.

Praga fue su primer lugar al que regresar tras cinco años de sufrimiento
en las escuelas militares, adonde lo enviaron aún siendo un niño unos
padres que ya no eran capaces de ejercer como tales. Comparada con la
férrea disciplina castrense, la vida que le esperaba a su regreso a Praga le 
____
*Enrique Gutiérrez Rubio es licenciado en Filología Eslava y Alemana, y doctor por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como editor y traductor. En la actuali-
dad es profesor en la Universidad Palack" de Olomouc (República Checa). Es autor de R.
M. Rilke, monografía sobre el poeta publicada recientemente en Ediciones del Laberinto.   
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______
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[...] I leave it feeling stupid, like a man who lost his way long ago
but presses on along a road that may lead nowhere.

J. M. Coetzee, Waiting for the Barbarians (1980)

[...] la dejo con una sensación de estupidez, como alguien que se
extravió hace mucho tiempo pero persevera por un camino que puede
no conducir a ninguna parte.

J. M. Coetzee, Esperando a los bárbaros, traducción de
Concha Manella y Luis Martínez Victorio (2003)
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RILKE ANTE EL VACÍO 

ENRIQUE GUTIÉRREZ RUBIO*

Se dice que el auténtico hogar es la infancia. Yo me inclino más bien
por pensar que es el lugar donde uno decide morir. 

Rainer Maria Rilke fue un ser errante. Anduvo de casa en casa, de
cuartucho parisino en castillo mediterráneo, para ser más exactos, o de
torre medieval medio en ruinas en palacete aristocrático, si así lo prefieren,
sin que por ello hallara a través de treinta años de peregrinaje por
Centroeuropa algo a lo que realmente llamar hogar. Si atendemos a su
biografía, solo el principio y el final fueron lugares a los que regresar: la
calle Jindri!ská de Praga donde nació y el château de Muzot, muy cerca del
sanatorio suizo de Val-mont que lo vio morir.

Praga fue su primer lugar al que regresar tras cinco años de sufrimiento
en las escuelas militares, adonde lo enviaron aún siendo un niño unos
padres que ya no eran capaces de ejercer como tales. Comparada con la
férrea disciplina castrense, la vida que le esperaba a su regreso a Praga le 
____
*Enrique Gutiérrez Rubio es licenciado en Filología Eslava y Alemana, y doctor por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como editor y traductor. En la actuali-
dad es profesor en la Universidad Palack" de Olomouc (República Checa). Es autor de R.
M. Rilke, monografía sobre el poeta publicada recientemente en Ediciones del Laberinto.   
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título se opondrían a la vida o, más bien, que la plenitud de la vida, llamé-
mosla "felicidad", acallaba sin piedad sus canciones. Que la fuerza para
cantar la hallaba únicamente en la soledad, en alguna forma de muerte.

Hubo en esta búsqueda de suelo sobre el que posar los pies un oasis
-de agua sulfurosa y pestilente, pero oasis al fin y al cabo- en los casi tres
años y medio que Rilke vivió en París de forma más o menos inin-
terrumpida, entre 1908 y 1911. Sí, de nuevo París. La capital francesa
aparece una y otra vez en la vida de Rilke, gotea de forma casi constante
en su biografía. Pero París nunca podría significar un hogar para Rilke.
Había demasiada gente, demasiada confusión, demasiada muerte, tal y
como el autor describió en un poema poco después de su primera estancia
en París, en 1903, y que aparecería en El libro de horas (Stunden-Buch, 1905):

Da leben Menschen, weißerblühte, blasse,
und sterben staunend an der schweren Welt.
Und keiner sieht die klaffende Grimasse,
zu der das Lächeln einer zarten Rasse
in namenlosen Nächten sich entstellt. 2

Esos tres años y medio de oasis parisino acabaron con la confirmación
definitiva del fracaso de su matrimonio y con la crisis física y espiritual que
le produjo la finalización de su gran obra en prosa: Los apuntes de Malte
Laurids Brigge (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910).
Apesadumbrado abandonó la capital francesa en busca de la soledad y la
paz espiritual que le permitieran de nuevo escribir; las encontró ese mismo
invierno en el castillo de Duino. Allí, roca sobre el Mediterráneo, escuchó
a sus ángeles terribles susurrarle. Allí halló gloria eterna.

Como señalaba al comienzo, poco importa si el auténtico hogar es la
infancia o el lugar donde uno decide morir. Es cierto, lo reconozco, que
solo suicidas y héroes deciden cuándo morir. Rilke no era ni lo uno ni lo 
______
2. "Allí habitan hombres, abiertos en blanca flor, pálidos, / y mueren boquiabiertos
ante el mundo grave. / Y nadie ve la mueca abierta / en que se desfigura el son-
reír de una frágil casta / en las noches sin nombre." [Todas las traducciones son
del autor.]
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Volvió a París, eso sí, después de la guerra, poco antes de morir.  Sin
embargo, no encontró allí nada que le hiciera replantearse su exilio
suizo. París siempre fue inhóspita. Después, durante cuatro interminables
años, se volvió además inalcanzable. Al final ya, de algún modo, había
dejado de ser.

Suiza, al igual que antes Praga, Múnich o París, resultó a la larga un lugar
agridulce. Los suizos lo acogieron con una bondad casi providencial,
protegiéndolo -me atrevería a decir, incluso, salvándolo- del vacío, de la
falta de un lugar al que regresar, del mayor pozo al que se había asomado
jamás, completamente perdido en el caos y, ante todo, en el nuevo orden
que trajo consigo el fin de la Gran Guerra. En Suiza encontró paz, suelo
bajo sus pies, un nuevo mundo sin grietas. Sin embargo, a los pocos años
de hallar en la torre de Muzot, al fin, un hogar -ese hogar de soledad, que
es el único hogar que, diría, era capaz de crear el poeta- enfermó, agonizó
y murió.

En cualquier caso, ambos eventos -nacimiento y muerte, Praga y Suiza-
simbolizan los extremos, los extrarradios de su existencia, tanto vital
como poética. A pesar de algunos momentos de genial inspiración en
Muzot, la mayor parte de la plenitud de su vida, de sus experiencias, de sus
encuentros y de su poesía transcurre fuera del hogar (de los hogares):
entre el abandono de Praga y su definitivo y algo improvisado asen-
tamiento de necesidad en Suiza. Aun así, el poeta disfrutó de eso dos
hogares, de esos dos pozos tan profundos y oscuros como el resto de
pozos profundos y oscuros, pero rellenos éstos de algo esponjoso sobre
lo que no hacernos tanto daño al caer al vacío. 

¿Y qué hubo en medio, en el prolongado periodo intermedio? Vida
y Canciones, por supuesto. Creo que resulta difícil expresar con mayor
simpleza y honestidad el espíritu vital de Rilke que con el título de su
primer poemario: Vida y Canciones (Leben und Lieder). Este librito publicado
en noviembre de 1894, repudiado después, jamás reeditado en vida, está
formado por 73 poemas epigonales de corte posromántico en los que
resulta casi imposible vislumbrar siquiera un reflejo de la luz del universo
filosófico y estético que habrá de caracterizar su obra de plenitud. Lo que
quizá ni siquiera sospechara el poeta adolescente es que esas canciones del
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otro. Amaba la vida, a pesar de todo. Temía la muerte, tanto o más que
cualquiera de nosotros. Dejando a un lado el cuándo, los textos de Rilke
muestran la enorme importancia que éste le daba a las otras dos grandes
cuestiones: el dónde y el cómo. Una vida completa se vacía de sentido ante
la muerte de los médicos, la muerte anónima en los hospitales de las urbes
deshumanizadas. Y aunque Rilke no pudo evitar morir en un sanatorio,
al menos lo hizo lejos de sus temidos hospitales parisinos repletos de
moribundos sin nombre. Rilke acabó sus días en un lugar plácido,
sufriendo, pero -o al menos así lo imagino yo- abrazándose a la muerte,
a SU muerte, con el valor que le otorga la consciencia de saberse único.
La muerte de un gran poeta. La muerte como elemento necesario y
trascendente, como destino, como colofón de nuestra existencia:

O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod
[...] Der große Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht, um die sich alles dreht.3

Quizá su muerte no fuera una muerte de novela. Rilke no portaba
en su sangre enferma de leucemia la fuerza mítica de su abuelo de ficción,
el viejo chambelán Brigge de sus Apuntes de Malte Laurids Brigge, quien
arrastraba en su interior una muerte tal y como esta debe ser: estruendosa
y de meses de duración. Rilke, muy probablemente, sintió miedo y
desesperación, pero estoy seguro de que se enfrentó a aquel tercer vacío
que vislumbraba en sus últimos momentos con la consciencia de que este
no era ni más profundo ni más oscuro que aquellos que iba a dejar
definitivamente tras de sí. Al menos eso quiero entender yo al leer su
último poema:

Komm du, du letzter, den ich anerkenne,
heilloser Schmerz im leiblichen Geweb.4

________
3.  "Oh, Señor, da a cada uno su muerte propia / [...] La gran muerte, que cada
uno lleva en sí, / que es el fruto en torno al que todo gira." (El libro de horas)

4. "Ven tú, el último a quien reconozco, / dolor atroz en el tejido carnal."
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dos amics des del fons dels anys, gràcies als quals va ser possible, d'una
banda, l'existència material del llibre, i, d'una altra, la publicació en un
mateix volum de les dues obres poètiques més importants de Rilke. 

I continuava, encara, dient que la publicació d'aquest llibre m'havia
portat tot de sorpreses. Una de les més grosses va ser l'entrada en contacte
amb Maria Teresa Bertran, una escriptora de la meva generació, que no
vaig conèixer fins als temps en què elaborava el llibre. Una altra, el retroba-
ment del poeta Jacint Sala, conterrani meu, que, tot i conèixer-nos des de
fa molts anys (almenys, de quan tots dos fèiem el soldat a Mallorca),
lamentablement no havia inclòs en el meu llibre, perquè ignorava el seu
entusiasta activisme i la seva labor divulgadora de l'obra de Rilke, del qual
és fama que té uns amplíssims coneixements. El mateix m'havia passat
encara amb alguns altres traductors o estudiosos o admiradors del poeta
de Praga, entre els quals es trobaria, per exemple, l'amiga Vinyet Panyella,
dels quals no vaig donar notícia per pura desconeixença. I acabava la meva
intervenció dient que em sabien greu els oblits i que prometia reparar el
defalt a la primera ocasió que trobés.

I això és el que em disposo a fer ara, gràcies a l'amable invitació que
he rebut dels amics editors de "Papers de Versàlia", sabent, tanmateix, que,
després d'aquest nou intent, quedaran encara per referir molts detalls
sobre la rica tradició rilkeana de Catalunya.

En primer lloc, cal consignar la publicació d'un conte de les Històries
del bon Déu a les pàgines 162-163 del número de maig de 1929 de la revista
"D'ací i d'allà", titulat De com el vell Timofei va morir cantant, en una traducció
deguda a Rosa Alavedra (que el lector trobarà en l'Apèndix I del present
treball). I també la referència a aquesta obra rilkeana que Agustí Bartra fa
en un escrit amb data de 12 de juliol de 1961, adreçat al seu fill Roger, al
qual diu: "Estic molt content que la pipa holandesa t'agradi. A vegades la
felicitat és una petita cosa així, de la mateixa manera que el Bon Déu, per
a una nena pot ésser un didal" (dins el llibre d'Anna Murià, Crònica de la vida
d'Agustí Bartra, Andorra la Vella (Edicions Serra Airosa), 1983, pàg. 267).

Tot i que al meu llibre vaig donar notícia de dues traduccions del Corneta,
em va passar desapercebuda l'última que va aparèixer: l'omissió potser va ser
deguda a la mateixa raresa de l'obra (de la qual es van tirar 110 exemplars),
luxosament editada a Olot el 1996. Es tracta de Cançó d'amor i de mort del
corneta Christoph Rilke. Introducció: Feliu Formosa. Traducció: Carolina
Díaz, Eva Pruneda, Lídia Álvarez, Mireia Moreno i Feliu Formosa.
Xilografies: Miquel Plana. El llibre conté així mateix el text original alemany.   

POSTIL!LES AL CREPUSCLE DE LA POESIA

JAUME MEDINA * 

El dia 24 de març de 2010 es feia a l'Espai Mallorca de Barcelona la
presentació del llibre El crepuscle de la poesia. Rainer Maria Rilke: un capítol de
la història literària catalana, confeccionat per qui signa aquestes línies i
acuradament publicat per l'editor Lleonard Muntaner a Palma de Mallorca
el juny de 2009. Van prendre la paraula en aquest acte l'estudiosa Vinyet
Panyella (que donava un bon nombre de pistes per situar d'una manera
correcta el procés històric d'anostrament de les obres de Rilke), el poeta
Jacint Sala (que desplegava unes assenyades consideracions sobre
l'oportunitat de la publicació del llibre) i la professora Anna Rossell
(que s'estengué sobretot en aspectes relacionats amb les traduccions de
les Elegies de Duino). Per la seva part, la poetessa Teresa d'Arenys donava el
toc de qualitat final tancant l'acte amb la recitació del Rèquiem per la mort
d'un nen traduït per ella mateixa expressament per a l'ocasió. 

La meva intervenció com a autor va consistir a parlar de la història
del llibre. I vaig recordar que l'obra tenia el seu origen en una altra que
havia publicat ja feia molt temps sobre les relacions entre el poeta
alemany Hölderlin i el català Carles Riba. Llavors jo havia recollit
també una abundosa documentació sobre la presència de Rilke en el
nostre món literari, que tanmateix restà arxivada a l'espera d'una millor
avinentesa. Una avinentesa que es va produir recentment. En efecte, el
llibre no és sinó la continuació, o, més ben dit, l'ampliació d'un article que
vaig redactar el 2007. En haver rebut l'encàrrec de l'article, anava de nou a
l'arxivador, i hi trobava, a més d'un bon nombre de documents amb ecos
d'altres temps, una versió de les Elegies de Duino elaborada per mi entre
1982 i 1985. Com que em va semblar que, donada la importància
d'aquesta obra dins el conjunt de la producció de Rilke, calia incloure-les
al llibre, per això em vaig creure en l'obligació de traduir-les de cap i de
nou, que és el que vaig fer per a la present ocasió. 

Vaig recordar així mateix que no s'acabaven aquí les històries de
records lligades amb aquest llibre: la seva elaboració m'havia fet entrar de
nou en contacte amb el poeta Isidor Marí, traductor dels Sonets a Orfeu,
també inclosos al llibre, i amb el mateix editor Lleonard Muntaner, tots
____
*Jaume Medina (1949), filòleg i professor de la UAB, ha publicat llibres de poemes -el darrer,
Cobles devotes (2010)- i estudis sobre Carles Riba i la poesia llatina dels Països Catalans, entre altres. 
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"D'ací i d'allà", titulat De com el vell Timofei va morir cantant, en una traducció
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qual diu: "Estic molt content que la pipa holandesa t'agradi. A vegades la
felicitat és una petita cosa així, de la mateixa manera que el Bon Déu, per
a una nena pot ésser un didal" (dins el llibre d'Anna Murià, Crònica de la vida
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Xilografies: Miquel Plana. El llibre conté així mateix el text original alemany.   

POSTIL!LES AL CREPUSCLE DE LA POESIA

JAUME MEDINA * 

El dia 24 de març de 2010 es feia a l'Espai Mallorca de Barcelona la
presentació del llibre El crepuscle de la poesia. Rainer Maria Rilke: un capítol de
la història literària catalana, confeccionat per qui signa aquestes línies i
acuradament publicat per l'editor Lleonard Muntaner a Palma de Mallorca
el juny de 2009. Van prendre la paraula en aquest acte l'estudiosa Vinyet
Panyella (que donava un bon nombre de pistes per situar d'una manera
correcta el procés històric d'anostrament de les obres de Rilke), el poeta
Jacint Sala (que desplegava unes assenyades consideracions sobre
l'oportunitat de la publicació del llibre) i la professora Anna Rossell
(que s'estengué sobretot en aspectes relacionats amb les traduccions de
les Elegies de Duino). Per la seva part, la poetessa Teresa d'Arenys donava el
toc de qualitat final tancant l'acte amb la recitació del Rèquiem per la mort
d'un nen traduït per ella mateixa expressament per a l'ocasió. 

La meva intervenció com a autor va consistir a parlar de la història
del llibre. I vaig recordar que l'obra tenia el seu origen en una altra que
havia publicat ja feia molt temps sobre les relacions entre el poeta
alemany Hölderlin i el català Carles Riba. Llavors jo havia recollit
també una abundosa documentació sobre la presència de Rilke en el
nostre món literari, que tanmateix restà arxivada a l'espera d'una millor
avinentesa. Una avinentesa que es va produir recentment. En efecte, el
llibre no és sinó la continuació, o, més ben dit, l'ampliació d'un article que
vaig redactar el 2007. En haver rebut l'encàrrec de l'article, anava de nou a
l'arxivador, i hi trobava, a més d'un bon nombre de documents amb ecos
d'altres temps, una versió de les Elegies de Duino elaborada per mi entre
1982 i 1985. Com que em va semblar que, donada la importància
d'aquesta obra dins el conjunt de la producció de Rilke, calia incloure-les
al llibre, per això em vaig creure en l'obligació de traduir-les de cap i de
nou, que és el que vaig fer per a la present ocasió. 

Vaig recordar així mateix que no s'acabaven aquí les històries de
records lligades amb aquest llibre: la seva elaboració m'havia fet entrar de
nou en contacte amb el poeta Isidor Marí, traductor dels Sonets a Orfeu,
també inclosos al llibre, i amb el mateix editor Lleonard Muntaner, tots
____
*Jaume Medina (1949), filòleg i professor de la UAB, ha publicat llibres de poemes -el darrer,
Cobles devotes (2010)- i estudis sobre Carles Riba i la poesia llatina dels Països Catalans, entre altres. 
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que l'atzar em posà a les mans. A hores d'ara, amb la perspectiva que donen els anys
puc dir que vaig estudiar l'alemany mitjançant diverses estades a Frankfurt i a Viena al
llarg d'alguns estius -un d'ells en una antiga escola militar dirigida pels jesuïtes; un altre,
en una residència veïna d'una casa on s'hostatjà el poeta- sols per a traduir Rilke i
poder-lo llegir amb moltes dificultats en el seu idioma original. Aleshores no me
n'adonava, no en sabia res del poeta nascut a Praga. Tampoc no en sabia res d'ell ni
de la seva obra quan em tocà explorar pràcticament el camp de la malaltia mental, que
acabà mesos després amb la guarició d'una persona desnonada pels psiquiatres i amb
la meva sortida-expulsió de l'orde. Tanmateix, els, per així dir-ho, principis reguladors
estaven, molts, en les cartes de Rilke al jove poeta que havia de llegir l'any següent amb
una alegria i un sentiment de plenitud i de proximitat, difícils de dir i, sobretot, d'oblidar.

I continuava considerant les reflexions que Rilke feia sobre la malaltia
i dient que les paraules del poeta ressonaven dintre seu en unes
circumstàncies molt especials.      

El poeta Jacint Sala va tenir els primers contactes amb Rilke durant els
anys vuitanta, arran d'una lectura de la Cançó del Corneta, que el va captivar.
De seguida es va posar a treballar amb aquesta l'obra i en va muntar una
lectura teatralitzada: en va fer dues representacions a Manlleu (a
Vilamirosa i a la Biblioteca) i una a Vic (al Temple Romà). Així mateix va
fer un muntatge parateatral per commemorar els 150 anys de La Rierola
(una casa pairal als afores de Manlleu): per a això va fer servir una
traducció/adaptació del text que Rilke havia escrit per a la inauguració de
la Halle des Beaux-Arts, de París. I, com que Jacint Sala volia saber més
coses del poeta txec, es va posar de seguida a llegir les Cartes a un jove poeta
i els Quaderns de Malte. Al mateix temps es va començar a relacionar amb
els estudiosos i traductors de Rilke amb més anomenada al moment:
Antoni Pasqual, Feliu Formosa, Eustaqui Barjau i Jordi Llovet. I així,
amb el temps, es va anar convertint en un excel!lent coneixedor de la
personalitat -vida i obra- rilkeana.                

Pel novembre de 1997 es van celebrar a Manlleu unes jornades a
l'entorn de Rilke. En va ser l'artífex Jacint Sala, que me'n comentava els
detalls d'aquesta manera:

Era el novembre de 1997, a Manlleu. Vaig pensar (va ser una decisió ben personal
a la qual se'm varen afegir moltíssimes persones, d'entre les quals vull esmentar Toni
Rierola i Maite Sánchez: sense elles tot hauria estat molt feixuc) que fóra bo de muntar
unes jornades a l'entorn de Rilke. I així va néixer la idea: en diguérem "Manlleu

Jaume Medina

Una altra obra de la qual no vaig tenir coneixement fins al 2009 és
Rainer Maria Rilke, Ewald Tragy i altres textos de joventut. Edició i traducció
d'Eduard Cairol. Barcelona (Tusquets Editors), setembre 2004. El llibre
recull quatre textos de l'època en què Rilke s'anava fent a si mateix com a
poeta: Ewald Tragy (escrit entre 1898 i 1902), Pierre Dumont (1894), L'apòstol
(1896) i La classe de gimnàstica (1899). Cap d'aquest textos no havia estat mai
traduït al català. Com a apèndixs, hi ha les cartes Al general von Sedlakowitz
i Al professor Hermann Pongs, així com un fragment d'una conferència
dictada a Praga el 5 de març de 1898 sobre Lírica moderna i el poema
Retrat de joventut del meu pare, de Neue Gedichte (Noves poesies), 1907. 

El mateix em va passar amb les Cartes a un poeta jove, editades a
Barcelona per Angle Editorial el gener de 2008, amb un interessant
pròleg de Jordi Llovet i una acurada traducció de Ramon Farrés. Aquest
autor manlleuenc feia també la presentació i la primera traducció catalana
completa de les Històries del bon Déu, publicades per l'Editorial Límits a
Andorra la Vella el febrer de 2009.

El desembre de 2009 apareixia a Santa Coloma de Queralt, sota el
segell de l'Obrador Edèndum l'edició bilingüe de l'obra de Rainer Maria
Rilke, Auguste Rodin, amb traducció, introducció i notes de Raül
Garrigasait, Santa Coloma de Queralt. El lector hi trobarà nombroses
referències a les màscares i altres elements escultòrics que apareixen en
diversos llocs de la poesia rilkeana, així com el passatge que diu: "La fama
no és més que la síntesi de tots els malentesos que s'amunteguen al voltant
d'un nom nou", referit per Riba en el prefaci d'una antologia oferta en
homenatge al poeta López-Picó l'any 1931.

Tot i que havia inclòs al llibre algunes notícies de les relacions d'Antoni
Pascual Piqué amb Rilke, no hi vaig posar les dues que donaré a continuació.
En primer lloc, la seva obra Tres poetes, tres mestres: Rainer Maria Rilke,
Antonio Machado, Màrius Torres, Barcelona (Abadia Editors), 2006. I
segonament Rilke o la transformació de la consciència, publicada el novembre
de 1999 al número 2 d'un "Quadern Privat" amb el títol de Papers de l'Exili
i del Retorn. L'autor datava aquest seu escrit (del qual tinc una fotocòpia
enquadernada que em va facilitar Jacint Sala) a Sant Celoni, el 19 de
desembre de 1997, aniversari del bateig de Rilke. Al pròleg, datat a Sant
Celoni el 4 de novembre de 1999, hi deia: 

El meu encontre amb Rilke es preparà molt de temps abans del 1975 quan el vaig
començar a reconèixer en llegir les Cartes a un jove poeta en una edició sud-americana
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amb Rilke". Vàrem distribuir les quatre setmanes del mes segons un pla previ.
a) Conferència d'Antoni Pasqual: "Rilke, o la veu de la mare". b) "Quin àngel em
sentiria?", recital de poemes que va comptar amb el mateix Antoni Pasqual, en Feliu
Formosa i membres de grups de teatre d'Osona. c) Estrena de "La princesa
Blanca" i d) "Rilke, a tres veus" (que al final només varen ser dues). Era una taula
rodona sobre l'obra del poeta: en varen ser els eixos en Jordi Llovet i l'Eustaqui
Barjau. Al final, no va poder venir, com tenia previst, la néta de Rilke, la Sra. Josefa
Beyer, nascuda Sieber-Rilke. Tot aquest mes va ser com fugir d'aquest món. T'ho pots
ben creure.1 

________
1 Mariona Casas va parlar a "El9Nou", Vic, 24 de novembre de 1997, pàg. 15, i 1 de desembre de 1997,

pàg. 13, de la representació teatral i de la jornada en què van participar Jordi Llovet i Eustaqui Barjau.

De la representació, en un article titulat La mort de l'amor en un instant, en deia: "La llarga espera de la

princesa blanca davant el mar, esperant el seu amant, continuarà. Els únics moments que haurien com-

pensat tota la seva existència es converteixen en inassolibles davant la por als empestats. Els darrers

instants de l'obra revelen el dubte entre continuar esperant l'amor -"La joventut és el record d'algú que encara

no ha arribat", diu- o lliurar-s'hi, és a dir, lliurar-se a la mort. Aquest és el missatge de La princesa blanca,

una peça teatral de maduresa, que Rainer M. Rilke va escriure als 23 anys, tot i que en va fer una revisió

definitiva sis anys més tard. El passat cap de setmana, Llambrot Teatre va estrenar el text, inèdit fins al

moment en català. El director i traductor de l'obra, Jacint Sala, ja ho va advertir abans de començar:

"Deixeu-vos anar". Certament, cada vers mereixia uns moments de reflexió, però l'espectador s'havia de

deixar portar per la prosa poètica de cada moment. Només així aquest drama -líric i alhora terrorífic-

permetia ser comprès. La posada en escena era tot un repte i Llambrot Teatre el va saber assumir. Les

actrius van fer una interpretació correcta, ajudades per l'espai escènic, el vestuari, la il!luminació i, sobre-

tot, una banda sonora d'excepció. L'estrena de La princesa blanca és el tercer acte del cicle Manlleu amb

Rilke, una proposta que ha demostrat l'interès que desperten aquest tipus d'activitats. A tall d'exemple, el

Fugurull va estar ple a vessar". De la jornada amb els traductors, en un article titulat Una anàlisi de la poètica

de Rilke tanca amb èxit el cicle de Manlleu, en va dir: "Una taula rodona va arrodonir divendres el cicle que

durant tot el mes de novembre Manlleu va dedicar a Rainer M. Rilke. L'última jornada va servir per dis-

seccionar la seva obra poètica, a través de dos dels seus traductors al català: Jordi Llovet (Universitat de

Barcelona) i Eustaqui Barjau (Complutense de Madrid). La néta de Rilke -que no hi va poder assistir per

motius de salut- va fer arribar un plec de fotografies procedents de l'Arxiu Rilke a Weimar, que es va pro-

jectar al final de l'acte. Barjau va classificar la poesia de Rilke en cinc grans parts, en funció de les ciutats on

va viure, les dones amb qui es va relacionar i les situacions que va experimentar. El professor també va

explicar que la poètica de l'escriptor és "filla de la pobresa", tesi totalment compartida per Jordi Llovet.

Aquest va afegir que les misèries de la seva vida es transformen en "grandiositat" a través dels seus poemes,

que pretenen "resacralitzar el món". Al final de l'acte, l'alcalde de Manlleu, Ramon Sitjà, i l'organtizador del

cicle, Jacint Sala, es van felicitar de l'èxit de les jornades, que han registrat més de 600 assistents".     

Previ a tot això, jo havia traduït ja l'obra de teatre Die Weisse Fürstin (Insel Verlag,
Frankfurt, 1955), amb l'ajuda, és clar, d'una versió francesa (La Princesse Blanche, versió
de Maurice Regnaut, amb notes i dissenys de Yannis Kokos. Actes Sud - Théâtre de la
Ville, Arles, 1991). Anys després, n'apareixia una altra traducció, també francesa: Rainer
Maria Rilke: Oeuvres poétiques et théâtrales. Sous la direction de Gerald Stieg, La Pléiade,
440. Gallimard 1997. La traducció castellana que conec és d'Ana Isabel Almendral
Oppermann, publicada a la revista RILKE, núm. 2. Oviedo, 1999. Pàgs 16-23, és a dir,
dos anys més tard de la nostra estrena.

Després em donava tot de detalls tècnics:

Se'n varen fer tres representacions, en l'espai de l'església romànica de Sant Julià
de Vilamirosa (El Fugurull, Manlleu), la nit dels dies 21 i 22 de novembre de 1997, i
la tarda del 23 del mateix mes. En varen assumir els papers, en nom de LLAMBROT
TEATRE: Montse Anglada, Maite Bruch, Montse Farrerons i Núria Culí. La partitura,
escrita ex professo, era del músic manlleuenc Xevi Valls. I jo en vaig portar la direcció.  

I comentava:   

Encara a hores d'ara, estic convençut que haver-la representat en un espai de
petit format com és El Fugurull, va fer que el text, sobretot, arribés amb més
calidesa a l'espectador que, de moment, no sabia ni on era. No era una obra ad usum
habitual. Calia dir les coses de tal manera que l'espectador se sentís interpel!lat per les
actrius. I així va ser. Al final de l'obra els silencis i les mirades de la gent ho deien tot.

Per acabar, em feia una síntesi de l'obra:

Som al castell, vora mateix del mar. El príncep se n'ha anat i la princesa es troba sola:
és el moment millor per rebre el seu amant que ha d'arribar amb barca. Han convingut que
ella, quan estigui sola, farà una indicació amb el fulard per fer-li saber que pot venir. Paral!lel
a això, la princesa rep la visita d'un missatger que explica les malvestats de la guerra i, sobre-
tot, de la pesta. Hi ha frares, de la congregació de la Misericòrdia que es dediquen a recollir de
les cases els cadàvers del empestats. Però, amb el mateix fer, s'emporten tot el que troben:
cadàvers, béns i fins i tot persones vives. És a dir, un espoli. Només se'ls ha d'avisar fent voleiar
un mocador que ells veuran des de la platja. Ja et pots imaginar el dilema: Què faig? Trec el
fulard per avisar el meu amant, a risc que els frares interpretin que poden venir, o me n'estic?
És a dir : crido la vida o la mort? En la darrera escena, després d'haver ensenyat el fulard, dos
frares entren a palau. Res més. Les conclusions, cadascú.
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amb Rilke". Vàrem distribuir les quatre setmanes del mes segons un pla previ.
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permetia ser comprès. La posada en escena era tot un repte i Llambrot Teatre el va saber assumir. Les
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tot, una banda sonora d'excepció. L'estrena de La princesa blanca és el tercer acte del cicle Manlleu amb

Rilke, una proposta que ha demostrat l'interès que desperten aquest tipus d'activitats. A tall d'exemple, el
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de Rilke tanca amb èxit el cicle de Manlleu, en va dir: "Una taula rodona va arrodonir divendres el cicle que
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va viure, les dones amb qui es va relacionar i les situacions que va experimentar. El professor també va
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les cases els cadàvers del empestats. Però, amb el mateix fer, s'emporten tot el que troben:
cadàvers, béns i fins i tot persones vives. És a dir, un espoli. Només se'ls ha d'avisar fent voleiar
un mocador que ells veuran des de la platja. Ja et pots imaginar el dilema: Què faig? Trec el
fulard per avisar el meu amant, a risc que els frares interpretin que poden venir, o me n'estic?
És a dir : crido la vida o la mort? En la darrera escena, després d'haver ensenyat el fulard, dos
frares entren a palau. Res més. Les conclusions, cadascú.

Rilke.qxd  13/05/2011  0:18  Página 48



(APÈNDIX I)

COM EL VELL TIMOFEI VA MORIR CANTANT.
Per Rainer Maria Rilke. 

Quina felicitat explicar quelcom a un paralític! Els homes que estan sans i bons
són tan inestables!; consideren totes les coses tantost d'un costat, tantost de l'altre, i
quan heu caminat una hora amb ells i han anat sempre a la vostra dreta, us trobeu
que tot de sobte us responen a la vostra esquerra, perquè s'han adonat que això seria
més gentil i demostraria una educació superior. De part d'un paralític no heu de témer
mai una cosa així. La seva immobilitat el fa semblant als objectes amb els quals
entreté, en efecte, les més cordials relacions. Ell mateix és, en certa manera, un objecte,
un objecte que escolta, no solament amb el seu silenci, sinó que també per les seves
paraules rares i dolces, pels seus sentiments tendres i respectuosos.

No hi ha res que em plagui tant com explicar quelcom al meu amic Ewald. Vaig
alegrar-me, doncs, molt, quan em cridà, des de la finestra on s'estava cada dia:

-Tinc alguna cosa per preguntar-vos.
Tot seguit vaig entrar a casa seva.
-¿D'on prové aquella història que vàreu explicar-me darrerament?  -va preguntar-

me per fi-. L'heu treta d'un llibre?
-Certament, sí -vaig contestar-. Els savis la hi enterraren quan morí; no fa gaire

temps d'això. Fa cent anys que vivia encara descuidada, damunt molts llavis. Però els
mots dels quals els homes es serveixen avui, aquests mots pesats, difícils de cantar, li
eren hostils, i la prengueren una boca després de l'altra, fins que no pogué viure sinó
retirada i pobrament, damunt alguns llavis ja assecats per l'edat. I així morí, sense
descendència, i fou, com es diu, enterrada amb tots els honors, en un llibre on reposaven
ja altres històries del mateix origen.

-I era molt vella quan morí? -preguntà Ewald. 
-De quatre a cinc-cents anys -vaig respondre jo, dient la veritat-, i alguns dels seus

parents han assolit una edat molt més considerable.
-Com? sense reposar mai en un llibre? -s'estranyà Ewald.
Jo vaig declarar :
-Que jo sàpiga, han anat sempre errant de boca en boca.
-I mai no han dormit?
-Sí. Quan s'elevaven de la boca del cantaire es deturaven a vegades en un cor dolç

i ardent.
-¿Els homes estaven, doncs, prou tranquils perquè les cançons poguessin dormir en

llurs cors?
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Pel que fa als frares de la Misericòrdia esmentats en aquesta obra,
Jacint Sala me'n donava una altra referència dins les obres de Rilke,
concretament dins el Diari florentí (1898), on el poeta deia: "...i, mirant cap
avall, vaig veure en la pollancreda central del jardí un germà de la negra confraria de
la Misericòrdia, amb el seu hàbit negre plegat i vestit amb la negra cogulla, que
gairebé no li permetia que els ulls hi veiessin."

Tal com dèiem abans, Jacint Sala és un excel!lent coneixedor de la
vida i l'obra de Rilke. En dóna un magnífic testimoni l'abundós material
que n'ha aplegat a la seva biblioteca particular i que té inventariat tal com
podeu veure a l'Apèndix II.

Vet aquí un conjunt bibliogràfic que no va posseir cap dels grans poetes
o crítics de les primeres generacions catalanes d'admiradors de Rilke, entre
els que es trobaven, com havíem vist a El crepuscle de la poesia, Jaume Bofill
i Ferro, Carles Riba i Marià Manent, dels fons dels quals vam fer també la
relació.

Però Jacint Sala no ha estat només un bon coneixedor de la vida
i l'obra de Rilke, sinó que també n'ha estat traductor: com hem vist
anteriorment, va ser ell mateix qui va traduir La princesa blanca per a
les representacions teatrals referides, encara que lamentablement no la va
arribar a publicar; per tant, es tracta d'una versió particular i inèdita. Així
mateix, Jacint Sala va escriure un llibre de poemes en commemoració de
la visita que va fer a la tomba de Rilke, a Rarogne. També en aquest cas es
tracta d'un poemari radicalment inèdit, que potser un dia veurà la llum.

I aquí tanquem, per ara, aquest nou aplec de documentació sobre la
presència de Rilke en les lletres catalanes. Una presència que, com es pot
veure, és d'una extensió i d'una riquesa extraordinàries i no para d'anar
creixent a mesura que el temps va passant. A la llista de sorpreses
reportades a l'inici d'aquest treball, n'hi afegiria en darrer lloc una altra de
molt important i significativa. I és que l'obra de Rilke és molt viva entre
nosaltres i que el nombre de lectors, admiradors, divulgadors, traductors i
estudiosos catalans de l'obra d'aquest grandíssim poeta és remarcable, fins
al punt que no hi ha fòrum literari on, d'una manera o una altra, no es
trobi alguna al!lusió a la seva personalitat, com a testimoni de l'estimació
que els conreadors de les nostres lletres han professat i professen a
aquesta primera figura de les lletres universals.                                        

Barcelona, 23 de febrer de 2011
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Ewald em semblà molt incrèdul.
-És precís que les coses hagin estat així. Es pretén que parlaven menys, que

dansaven danses que s'engrandien i que amoixaven. I, sobretot, es diu que no reien mai
en veu alta, com esdevé cada dia més freqüent, malgrat el nostre grau de cultura.

Ewald anava a preguntar-me encara una altra cosa, però contenint-se, somrigué: 
-Jo pregunto... no paro de preguntar... Però potser voldríeu explicar-me una altra

història?
Em llança un esguard ple d'esperança.
-Una història? No ho sé pas. Volia solament dir, que aquestes cançons eren l'here-

tatge de certes famílies. Itam les havia rebudes i les traspassava als altres, no sense
haver-les gastades una mica per l'ús quotidià, però intactes en el fons, com una vella
bíblia que es transmet de pares a fills. I els infants desheretats, es distingien de llurs
germans, perquè no sabien cançons, o no en coneixien sinó unes quantes de les de llurs
pares i avis, i perdien amb les altres la gran part d'experiència que tots aquests "bylins"
i els "skaski" contenien als ulls del poble. És així, per exemple, que Iegor Timofeievitch
havia esposat, contra la voluntat del seu pare, el vell Timofei, una bonica noia, i havia
marxat amb ella cap a Kiew, la ciutat santa, on hi ha les tombes dels més grans màrtirs
de la santa Església ortodoxa. El vell Timofei, que passava per ésser el cantaire més
savi de la regió i de deu dies a la rodona, maleí el seu fill, i digué als seus veïns que
molt sovint estava convençut que mai no n'havia tingut cap. Així i tot, esdevingué mut
de pena i de tristesa. I treia tots els joves que s'introduïen a la seva cabana, amb
l'intent d'esdevenir els hereus de les innombrables cançons que el vell portava tancades
dintre seu, com dins un violí empolsat.

"Pare, petit pare, dóna'ns una o altra de les teves cançons. Veges, nosaltres volem
portar-les pels poblats, i tu les sentiràs ressonar en tots els patis, quan el sol cau i el
bestiar està tranquil en els estables".

Però el vell, que estava sempre assegut prop de l'estufa, movia el cap del matí al
vespre. Tenia l'oïda dura, i com que no sabia si algun dels joves que espiaven ara sense
mai parar pel voltant de la casa, havia suplicat de nou, agitava tremolant el seu cap
blanc i feia: "No, no!", fins que quedava dormit, i encara deia una vegada més: "No",
tot somiant.

Ell hauria volgut de bon grat donar aquest pler als joves; li recava a ell mateix que
la pols muda del seu cos hagués de reposar, potser dintre molt poc temps, damunt les
seves cançons. Però si hagués provat d'ensenyar-los-en alguna, s'hauria sens dubte recordat
del seu Iegorauchka, i qui sap què hauria passat. Car, era perquè sempre més havia
callat, que mai ningú no l'havia sentit plorar. Darrera cada paraula vetllava un
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sanglot, i havia de tancar sempre la boca de pressa i dolçament, perquè no se li
escapessin al mateix temps.

El vell Timofei, feia ja molt de temps, havia ensenyat al seu fill algunes cançons, i
a l'edat de quinze anys aquest en sabia més, i cantava més just que tots els homes del
poble i dels voltants. El vell, no obstant, deia al seu fill els dies de festa, quan estava
una mica embriac:

-"Iegorauchka, colomet meu, t'he ensenyat ja moltes cançons, molts "bylins" i també
les llegendes dels sants, gairebé una per cada dia. Però jo sóc, tu ho saps, el més savi de
tota la regió, i el meu pare coneixia totes les cançons de Rússia, i fins les dels tàrtars.
Tu ets encara molt jove, i és per això que no t'he confiat encara mai els més bells
"bylins" "on hi ha mots iguals als icons" i que no es poden ni tan sols comparar als
mots corrents. I no has après encara de cantar aquelles melodies que ningú, sigui Cosac
o camperol no ha pogut escoltar mai sense plorar".

Timofei repetia això al seu fill, tots els diumenges i tots els dies de festa de l'any
rus, és a dir, molt sovint. Fins que aquest, després d'una violenta discussió, desaparegué
al mateix temps que la bella Ustienka, la filla d'un pobre paisà.

El tercer any que seguí a aquest esdeveniment, Timofei caigué malalt, precisament
a l'època en què una de les nombroses colles de pelegrins que de totes les regions de
l'imperi es dirigien vers Kiew, anava a posar-se en camí. Aleshores es vegé Ossip, el veí
de Timofei, entrar a casa el malalt.

-Me'n vaig amb els pelegrins Timofei Ivanitch. Permet-me que et besi una vegada
més.

Ossip no era pas un gran amic de Timofei, però ara que anava a emprendre un
llarg viatge, jutjà necessari d'acomiadar-se d'ell com d'un pare.

-T'he ofès alguna vegada? -féu tot sanglotant- perdona'm, petit cor meu, era la beguda,
i tu saps que amb això hom no hi pot res. Però ara vaig a pregar per tu i faré cremar
un ciri. Adéu Timofei Ivanitch, cuida't bé, petit pare meu; potser curaràs, si Déu ho
vol, i tornaràs a cantar-nos alguna cançó. Sí, sí, fa molt de temps que no ens has cantat
res. Quines cançons eren, doncs, aquelles? Aquella de Djuk Stèpanovitch, et creus que
l'he oblidada? Que'ts beneit! La sé ben bé de cor. No com tu, naturalment, oidà, tu
coneixies bé el que deies. Déu t'havia concedit això, com concedeix a d'altres una altra
cosa. A mi per exemple...

El vell, que estava ajagut damunt de la estufa, es tombà tot gemegant com si
volgués dir quelcom. Fou com si s'hagués sentit pronunciar dolçament el nom de Iegor.
Potser volia enviar un missatge al seu fill. Però quan el veí, dret prop de la porta,
preguntà: "Deies quelcom, Timofei Ivanitch?" Estava ja altra vegada ajagut allà i
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Ewald em semblà molt incrèdul.
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movia suaument el seu cap blanc. A penes un any després, Déu sap com va ésser, Iegor
entrà de forma inesperada. El vell no el reconegué de seguida, car la cabana estava a
les fosques, i els seus ulls fadigats no recollien només que vagament una forma nova.
Però quan hagué sentit la veu del foraster, la por l'envaí, saltà de l'estufa amb les seves
velles cames vacil!lants, Iegor l'agafà al vol i s'abraçaren fortament. Timofei plorava.
El jove no parava de preguntar.

-Fa molt de temps que estàs malalt, pare?
Quan el vell s'hagué calmat un xic, s'enfilà de nou a l'estufa i preguntà amb veu

severa.
-I la teva dona?
Silenci. Iegor escopí.
-L'he treta del meu costat amb l'infant, saps? 
Callà uns moments i reprengué després.
-Vet ací que un dia Ossip entrà a casa meva. "Ossip Nikigorovitch" que li dic.

Ell respon: "Sí, sóc jo. El teu pare està malalt, Iegor. Ja no pot cantar. Tot és silenciós
al poble, com si ja no tingués ànima. Res no crida l'atenció, res no es mou, ningú no
plora, i ja no es troba una raó sensible per poder riure". Vaig reflexionar. Què en calia
fer? Vaig cridar la meva dona Ustienka, li dic: és precís que torni a casa, ningú no
canta allà baix, és la meva hora. El pare està malalt. "Bé", diu Ustienka... Però jo
no puc endur-te'n amb mi. El pare, ja ho saps, no vol saber res de tu, i jo no retornaré
mai més sens dubte; quan seré allà baix hi cantaré". Ustienka comprengué. "I bé; que
Déu sia amb tu! Ací hi ha molts pelegrins que donen almoines. Déu m'ajudarà, Iegor".
I vet ací que he vingut. Ara, pare, ensenya'm les teves cançons...

Corregué la veu de que Iegor havia tornat, i el vell Timofei cantava de nou.
Però aquella tardor el vent xiulava tan fort a través el poble, que cap dels que

passaren per allí va poder saber amb certesa si es cantava, o no, dins de la casa de
Timofei. I la porta no s'obrí mai per cap d'aquells que hi trucaven. Els dos homes
volien estar sols. Iegor estava sentat a la vora de l'estufa on era ajagut el seu pare, i de
tant en tant, acostava l'orella a la boca del vell; car aquest cantava, en efecte.

La seva veu cavernosa i trèmula portava totes les més belles cançons vers Iegor, i
aquest acotava el cap o balancejava les cames com si també cantés. Això durà molts
dies. Timofei trobava sempre una cançó més bella al fons del seu record. Sovint, a la
nit, despertava el seu fill, i mentre amb les seves mans marcides i plenes de tremolors,
feia moviments incerts, cantava una cançoneta, i encara una altra, i encara una altra,
fins que el matí mandrós començava a bellugar-se. Poc després de la més bella, morí. 

Durant els últims dies, molt sovint havia deplorat amargament el portar encara

dins d'ell una colla de cançons, i pensava que no tindria prou temps per ensenyar-les
totes al seu fill. Estava ajegut allà, el front solcat de profundes arrugues, tot donat a
una meditació febril i ansiosa, i la seva atenció feia tremolar els seus llavis. De tant en
tant es redreçava, acotava un xic el cap, removia els llavis, i per fi venia una dolça
cançoneta. Però últimament, la major part de vegades, cantava sempre les mateixes
estrofes de Djuk Stepanovitch, que ell estimava per sobre de tot, i per no fer-lo enfadar,
el seu fill havia de fer veure que quedava sorprès, i fingir que les escoltava per primera
vegada.

*    *    *

Quan Timofei Ivanitch fou mort, la casa que Iegor habitava tot sol, restà tancada
durant algun temps, encara. Després, a la primavera, Iegor Timofeievitch, que portava
ja una barba bastant llarga, aparegué al seu portal i començà d'anar i venir pel poble
i de cantar. Més tard anà també pels pobles veïns, i els camperols ja deien que Iegor era
un cantaire almenys tan bo com el seu pare, puix que coneixia un gran nombre de cants
heroics i valents, i tots aquells aires que ningú, fos cosac o camperol, no podia escoltar
sense plorar. De més a més, el seu to era tan dolç i trist, com mai no s'havia trobat en
la veu de cap altre cantaire, abans d'ell. I aquest to es retrobava sempre en la tornada,
la qual cosa el feia particularment emocionant. Així, almenys, ho he sentit a dir.

-I doncs, ¿no l'havia après del seu pare aquest to? -digué el meu amic Ewald, després
d'uns instants.

-No -vaig respondre-, no se sap d'on el portà.
Havia deixat ja la finestra del paralític, quan aquest féu encara un moviment i em

cridà de lluny.
-Potser que pensés en la seva dona i el seu infant. No obstant, no deu haver-los fet

venir, tot i ésser ja mort el seu pare.
-No, no ho crec. Car, en efecte, morí tot sol...

Rosa Alavedra, trad.  
"D'ací i d'allà" 162-163, maig de 1929
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Ingeborg Schnack

Assaig biogràfic de J.R. von Salis

INSEL VERLAG

Wiesbaden, 1956. 267 pàgs. (En fotocòpia)

RAINER MARIA RILKE: OEUVRES EN

PROSE. RÉCITS ET ESSAIS

Sous la direction de Claude David. 

Avec la collaboration de Rémy Colombat,

Bernard Lortholary et Claude Porcell

RECITS:

La couturière. Plâneries en Bohême. L'Apôtre.

Au fil de la vie. Intérieurs. Deux Histoires

Pragoises. Ewald Tragy. Les derniers. L'heure de

Gymnastique. Le Fossoyeur. Histoires du Bon

Dieu. Le Tueur de Dragons. Solitaires.

Recueillement du Matin. Une rencontre. Notes

sur Naples et Capri. Extrait du "Livre des

Rêves". Furnes. La Cage aux Lions. L'étal du

Poissonnier. Saltimbanques. Les Carnets de

Malte Laurids Brigge. Moment Vécu. Poupées.

Revue de Cavalerie. Hommes-Sandwiches.

Bénédiction de l'orage. Dans la direction de

l'avenir. Souvenir. Nous avons une apparition.

Bruit premier. Mitsou.

ESSAIS ET ARTICLES:

"Le Voyageur". Lettre de Munich sur l'art.

Prochainement et hier. Le Christ de Uhde.
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valeur de monologue. L'art nouveau à Berlin.

Impressionnistes. Le salon des Trois. "Pelléas et

Mélisande". Le Théâtre de Maeterlinck. Maurice

Maeterlinck. Yvette guilbert en Allemagne. Du

paysage. Heinrich Vogeler. Worspwede. Auguste

Rodin. Lettres à un jeune poète. Jules

5756

OBRES COMPLETES

SÄMTLICHE WERKE. Erster Band

Herausgegeben  vom Rilke-Archiv, durch Ernst

Zinn

(Erste Gedichte; Die Frühen Gedichte; Die

Weisse Fürstin; Die Weise von Liebe und Tod

des Cornets Christoph Rilke; Das Stunden-

Buch; Das Buch del Bilder; Neue Gedichte; Der

Neuen Gedichte anderer Teil; Requiem; Das

Marien-Leben; Duineser Elegien; Die Sonette

an Orpheus).  

IM INSEL VERLAG

Frankfurt am Main, 1955. 794 pàgs.

SÄMTLICHE WERKE. Zweiter Band

Herausgegeben  vom Rilke-Archiv, durch Ernst

Zinn

(Die Gedichte aus den Jahren 1906 bis 1926;

Vollendetes -aus dem Nachlass des Grafen

C.W-; Widmungen -Briefwechsel in Gedicten

mit Erika Mitterer-; Entwürfe. Gedichte in

französischer Sprache: Vergers, Les Quatrains

Valaisans, Les Roses, Les Fenêtres, Tendres

Impots à la France, Exercices et Évidences,

Poèmes et Dédicaces, Ébauches et Fragments;

Versuche in italienischer Sprache).

IM INSEL VERLAG

Frankfurt am Main, 1956. Erste Auflage im

Insel Taschenbuch, 1987. 959 pàgs.

SÄMTLICHE WERKE. Fünfter Band

Herausgegeben  vom Rilke-Archiv, durch Ernst

Zinn

(APÈNDIX II)
BIBLIOTECA DE JACINT SALA

RAINER MARIA RILKE (4.XII.1875 - 29.XII.1926)

(Worpswede; Auguste Rodin (1902-1919); Ein

Vortrag; Anmerkungen; Aus dem Nachlass;

Aufsätze, Anzeigen, Betrachtungen aus den

Jahren 1893 bis 1905) 

IM INSEL VERLAG

Frankfurt am Main, 1965. Erste Auflage im

Insel Taschenbuch, 1987. 686 pàgs.

FRÜHE GEDICHTE

De Sämtliche Werke d'Insel Verlag

(Frühe Gedicte; Engellieder; Mädchen-

Gestalten; Lieder der Mädchen; Gebete der

Mädchen zur Maria; Die Weisse Fürstin).

IM INSEL VERLAG

Frankfurt am Main, 1955. Im Insel

Taschenbuch, 1955. 112 pàgs.

DIE WEISE VON LIEBE UND TOD DES

CORNETS CHRISTOPH RILKE

IM INSEL VERLAG

Leipzig, 19XX, Im Insel Bücherei, Nr. 1. 34 pàgs.

LARENOPFER (1895)

Fotografies de Praga, de Jirí Vsetecka, a partir

del text de Rilke.

Traducció al txec: Gustav Francl i Milos Kares.

PRAZSKA EDICE. Praga, 1994. 95 pàgs.

RAINER MARIA RILKE. LEBEN UND

WERK IM BILD 

Ingeborg Schnack

Assaig biogràfic en alemany (Pàg. de 8 a 40)

INSEL VERLAG

Frankfurt am Main, 1973. 271 pàgs.

Lagorgue, "Moralités Légendaires". Samskola.

Enseignement religieux?". Les cinq lettres de la

Religieuse Mariana Alcoforado. "La solutions de

la Question Juive". Les livres d'une amourese.

Les livres de la vraie vie. Lettres sur Paul

Cézanne et sur quelques autres. Note sur

Maurice de Guérin. Propos sur le poète.

Discours. Propos sur le jeune poète. Notes de

Lecture. Letrre du jeune Ouvrier.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÈIADE, Núm. 396

EDITIONS GALLIMARD, 1993. 1234 pàgs. 

RAINER MARIA RILKE:

OEUVRES POÉTIQUES ET THÉÂTRALES 

Sous la direction de Gerald Stieg. 

Avec la collaboration de Claude David (pour le

Théâtre)

Avec la collaboration de Rémy Colombat, Jean

Claude Crespy, Dominique Iehl, Rémy

Lambrechts, Marc de Launay, Jean-Pierre

Lefebvre, Jacques Legrand, Marc Petit et

Maurice Regnaut.

OEUVRES POÉTIQUES:

Premiers poèmes signés R.M.Rilke: Poèmes

épars; Poèmes extraits de cycles publiés (De

"Vie et chansons", "Chicorées sauvages",

"Offrande aux Lares", "Couronne de Rêves",

"Avent"); Christ (Première et deuxième suite);

Por me fêter; Chants angéliques; Figures de

jeunes filles; Chansons des jeunes filles; Prières

des filles à Marie; La Princesse blanche et autres

jeux (Jeu, Trois jeux, Pour l'inauguration de la

Halle des Beaux-Arts); Le chant de l'amour et de

la mort du Cornette Christophe Rilke; Le livre

des images (Première et deuxième partie du

Premier Livre, Première et deuxième partie du
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Ferreiro Alemparte.

ESPASA CALPE. Madrid, 1976, 340 pàgs.

DIARIO FLORENTINO

Traducció i pròleg de Marcelo Masola.

EDITORIAL Y LIBRERÍA GONCOURT

Buenos Aires, 1973, 110 pàgs.

DIARIOS DE JUVENTUD

Traducció, pròleg i notes d'Eduard Gil Bera.

"Diari Florentí", "Diari d'Schmargendorf" i

"Diari de "Worpswede"

EDITORIAL PRE-TEXTOS. Narrativa

Clásicos. València, 2000, 349 pàgs.

CARTAS A UN JOVEN POETA

Traducció de A. Assa Anavi

TORRELL DE REUS. Barcelona, 1950. 81 pàgs.

CARTAS A UN JOVEN POETA

Traducció i comentaris de Luís de Iorio i

Guillermo Thiele

EDICIONES SIGLO XX

Buenos Aires, 1963. 122 pàgs.

CARTAS A UN JOVEN POETA

Trad. i nota preliminar de José Maria Valverde.

ALIANZA EDITORIAL. Madrid, 1980, 99 pàgs.

CARTAS A UN JOVEN POETA

Traducció i Pròleg d'Antoni Pasqual

EDICIONES OBELISCO

Barcelona, 1997, 91 pàgs.

CARTES A UN JOVE POETA

Traducció i Presentació d'Antoni Pasqual

LA LLAR DEL LLIBRE

Barcelona, 1984, 99 pàgs.
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deuxième Livre); Le livre d'Heures (Le livre de

la vie monastique, Le livre du pèlerinage, Le

livre de la pauvreté et de la mort); Nouveaux

Poèmes I; Nouveaux Poèmes II; Requiem ( pou

une amie, pour Wolf  du Kalckreuth, sur la mort

d'un jeune garçon); La vie de Marie; Cinq

chants; Élégies de Duino (Élégies de Duino II,

Variantes et fragments des élégies); Les sonnets

à Orphée (Première et deuxième partie,

Annotations du poète aux "Sonnets à Orphée",

Neuf  sonnets et douze fragments tirés de l'or-

bitaire des "Sonnets à Orphée").

Cycles reconstitués: Pour te fêter; Sept

poèmes phalliques; À la nuit (Avec la Trilogie

espagnole, De l'orbitaire du cycle "À la nuit");

Extrait des papiers posthumes du comte C.W.

(Première et deuxième série); Correspondance

poétique avec Erika Mitterer).

Poèmes épars et fragments: 1897 (6); 1898

(10); 1899 (31); 1900 (43); 1901 (10); 1902 (10);

1903 (7); 1904 (6); 1905 (3); 1906 (10); 1907

(35); 1908 (10); 1909 (30); 1910 (9); 1911 (17);

1912 (6); 1913 (45); 1914 (21); 1915 (10); 1916

(4); 1917 (1); 1919 (2); 1920 (3); 1921 (1); 1922

(5); 1923 (6); 1924 (61); 1925 (20); 1926 (7).

Dédicaces: 1897 (3); 1898 (3); 1899 (9); 1900

(10); 1901 (7); 1902 (2); 1904 (4); 1905 (1); 1906

(8); 1907 (13); 1908 (3); 1909 (1); 1910 (1); 1911

(5); 1913 (5); 1914 (7); 1915 (5); 1916 (9); 1917

(3); 1918 (3); 1919 (19); 1920 (9); 1921 (9); 1922

(8); 1923 (12); 1924 (20); 1925 (3); 1926 (14).

Poèmes en langue française: Vergers; Les

quatrains valaisans; Les roses; Les fenêtres;

Tendres impôts à la France; Exercices et

évidences; Poèmes et dédicaces.

OEUVRES THÉÂTRALESS:

Aux premiers froids (Trois épisodes);

Maintenant et à l'heure de notre mort; La vie

quotidienne (Deux actes) 

NOTICES ET NOTES

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÈIADE, Núm. 440

EDITIONS GALLIMARD, 1997. 1894 pàgs. 

CORRESPONDÈNCIA

CORRESPONDENCIA 1909/1926: Rainer

Maria Rilke - André Gide      

Introducció i comentaris de Renee Lang.

Traducció de José Clementi

EDITORIAL CENTRAL

Buenos Aires, 1953. 238 pàgs.

CORRESPONDENCIA: Rainer Maria Rilke -

Lou Andreas Salomé

Traducció de Jose M. Fouce Fernández. Pròleg

de Pierre Klossowski.

Epíleg de Miguel Morey

PEQUEÑA BIBLIOTECA CALAMUS

SCRIPTORIUS

1) Barcelona, 1981. 62 pàgs.

2) Barcelona, 1997. 62 pàgs.

CARTAS DEL VIVIR

Selecció, pròleg, trad. i notes d'Antoni Pasqual

EDICIONES OBELISCO

Barcelona, 1998, 144 pàgs.

EPISTOLARIO ESPAÑOL

Traducció, pròleg, introducció i notes Jaime

CARTES A UN JOVE POETA

Traducció i Presentació d'Antoni Pasqual

EDICIONS 62. Barcelona, 1995, 89 pàgs.

CARTES A UN JOVE POETA

Trad. de Ramon Farrés. Pròleg de Jordi Llovet

ANGLE EDITORIAL. Barcelona, 2008, 111 pàgs.

CARTAS A UM JOVEM POETA

Traducció de Paulo Rónai

EDITORA GLOBO

Rio de Janeiro, 1953, 109 pàgs.

CARTAS A UNA AMIGA VENECIANA

Traducció i pròleg de Jorge Gimeno

HIPERIÓN. Madrid, 1993. 88 pàgs.

CARTAS A UNA AMIGA VENECIANA

Traducció i pròleg de Manuel Serrat Crespo

JOSÉ J. DE OLAÑETA, EDITOR

Palma, 2010, 108 pàgs.

CARTAS A BENVENUTA

Traducció d'Alfonsina Janés

EDICIONES GRIJALBO

Barcelona, 1989, 205 pàgs.

CARTAS EN TORNO A UN JARDÍN

Cartes a Antoinette de Bonstetten (1924-1926)

Traducció d'Esteve Serra

JOSÉ J. DE OLAÑETA, EDITOR

Cololecció El Barquero, 89

Palma de Mallorca, 2009, 74 pàgs.

CARTAS A RODIN

Traducció de Miguel Etayo. Estudio Preliminar

de Federico Bermúdez Cañete

ED. SÍNTESIS. Madrid, 2004, 175 pàgs.
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deuxième Livre); Le livre d'Heures (Le livre de

la vie monastique, Le livre du pèlerinage, Le

livre de la pauvreté et de la mort); Nouveaux

Poèmes I; Nouveaux Poèmes II; Requiem ( pou

une amie, pour Wolf  du Kalckreuth, sur la mort

d'un jeune garçon); La vie de Marie; Cinq

chants; Élégies de Duino (Élégies de Duino II,

Variantes et fragments des élégies); Les sonnets

à Orphée (Première et deuxième partie,

Annotations du poète aux "Sonnets à Orphée",

Neuf  sonnets et douze fragments tirés de l'or-

bitaire des "Sonnets à Orphée").

Cycles reconstitués: Pour te fêter; Sept

poèmes phalliques; À la nuit (Avec la Trilogie

espagnole, De l'orbitaire du cycle "À la nuit");

Extrait des papiers posthumes du comte C.W.

(Première et deuxième série); Correspondance

poétique avec Erika Mitterer).

Poèmes épars et fragments: 1897 (6); 1898

(10); 1899 (31); 1900 (43); 1901 (10); 1902 (10);

1903 (7); 1904 (6); 1905 (3); 1906 (10); 1907

(35); 1908 (10); 1909 (30); 1910 (9); 1911 (17);

1912 (6); 1913 (45); 1914 (21); 1915 (10); 1916
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LETTRES À UNE MUSICIENNE. 

CORRESPONDANCE AVEC BENVENUTA

Traducció de Pierre Deshusses

ÉDITIONS CALMANN-LÉVY

París, 1998, 212 pàgs.

CARTAS FRANCESAS A MERLINE (1919-22)

Traducció de Carmen Martín Gaite

ALIANZA EDITORIAL. Madrid, 1987, 151 pàgs.

CARTES SOBRE CÉZANNE

Traducció de Judith Vilar i Joan Parra.

Presentació de Josep Bigordà.

Epíleg i notes de Heinrich Wiegand Petzet

LA LLAR DEL LLIBRE

Barcelona, 1987, 129 pàgs.

CARTAS DEL VERANO DE 1926: 

Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke i Marina

Tsvietàieva

Traducció de Selma Ancira. Introducció,

recopilació i notes de K. M. Azadovski, Elena

Pasternak i Evgueni Pasternak.

GRUP GRIJALBO MONDADORI

Barcelona, 1993, 347 pàgs.

ANTOLOGIES I VERSIONS

ANTOLOGÍA POÉTICA

Traducció d'A. Hurtado Giol. Pòrtic de José

Arier Matons

ZEUS. Barcelona, 1959. 195 pàgs.

ANTOLOGÍA POÉTICA

Trad., estudi i notes de Jaime Ferreiro Alemparte.

ESPASA CALPE. Madrid, 1979, 219 pàgs.

NUEVA ANTOLOGÍA POÉTICA

Trad., estudi i notes de Jaime Ferreiro Alemparte.

Pròleg de Jaume Siles

ESPASA CALPE. Madrid, 1999, 432 pàgs.

SOBRE EL AMOR

Selecció de Vera Hauschild. Traducció de

Carme Gauger.

ALIANZA EDITORIAL. Madrid, 2007. 117 pàgs.

ANTOLOGÍA

Traducció i pròleg d'Enrique Sordo.

LOS LIBROS DE PLON

Barcelona, 1982, 118 pàgs.

CUARENTA Y NUEVE POEMAS

Introducció i traducció d'Antonio Pau.

EDITORIAL TROTTA. Madrid, 2008, 137 pàgs.

POEMAS EN PROSA. DEDICATORIAS

Introducció, traducció i notes d'Antonio Pau.

EDICIONES LINTEO. Ourense, 2008, 450 pàgs.

RUSIA EN VERSO Y PROSA

Edició, introd., traducció i notes d'Antonio Pau.

EDITORIAL COMARES

Granada, 2009, 174 pàgs.

RILKE - Versos de un joven poeta

Traducció de José M. Valverde

GRIJALBO MONDADORI SA

Madrid, 1999, 68 pàgs.

POESIE

Trad. Giaime Pintor (amb versions de dos fragments

dels Quaderns de Malte, i versions de Hesse i Trakl)

GIULIO EINAUDI EDITORE

Torí, 1988. 128 pàgs.

EL LIBRO DE LAS IMÁGENES

Versió espanyola de Jesús Munárriz

HIPERION. Madrid, 2001. 239 pàgs.

NUEVOS POEMAS I

Traducció., introducció i notes de Federico

Bermúdez Cañete

HIPERION. Madrid, 1991. 213 pàgs.

NUEVOS POEMAS II

Traducció, introducció i notes de Federico

Bermúdez Cañete

HIPERION. Madrid, 1994. 245 pàgs.

POESÍA AMOROSA

Selecció, pròleg, traducció i notes de Federico

Bermúdez Cañete

HIPERION. Madrid, 2000. 307 pàgs.

POÈMES À LA NUIT

Traducció al francès de Gabrielle Althen i Jean-

Yves Masson

Pròleg de Marguerite Yourcenar

ÉDITIONS VERDIER.

Col. Der Doppelgänger. Lagrasse, 1996. 106 pàgs.

POEMAS A LA NOCHE Y OTRA POESÍA

PÓSTUMA Y DISPERSA

Traducció de Juan Andrés García Román

DVD EDS. Barcelona, 2008 493 pàgs.

ESBOSSOS DE VERSIONS DE RILKE

Carles Riba. Edició a cura d'Enric Sullà

EDICIONS 62. Barcelona, 1984. 61 pàgs.

VERSIONS DE RILKE

Joan Vinyoli.

EDICIONS PROA. Barcelona, 1984, 67 pàgs.

NOVES VERSIONS DE RILKE

Joan Vinyoli. Edició a càrrec de Feliu Formosa

i Xavier Folch

EDITORIAL EMPÚRIES

Barcelona, 1985, 71 pàgs.

OBRES COMPLETAS DE JOSÉ M.

VALVERDE. POESÍA

Inclou versions de Poemes de R.M.Rilke 

(Pàgs. 359-373)

Pròleg de Cintio Vitier. Edició de David Medina

EDITORIAL TROTTA. Madrid, 1998, 419 pàgs.

RAINER MARIA RILKE, POESIA

Traducció de José M. Valverde

Pròleg de Jordi Llovet

ELLAGO EDICIONES.

Castellón, 2007, 495 pàgs.

OBRAS COMPLETAS DE JOSÉ M.

VALVERDE. INTERLOCUTORES

Pròleg de Jordi Llovet. Inclou un estudi de

R.M.Rilke (Pàgs. 39-46) (En fotocòpia). 

EDITORIAL TROTTA. Madrid, 1998, 788 pàgs.

CINCUENTA POESÍAS

José M. Valverde

Epílogo de José M. Valverde.

EDICIONES ÀGORA. Madrid, 1957, 127 pàgs.

DOS POEMES DE RILKE

"Dia de Tardor" (Trad. de Lluís Soler) "Temes

de la Rosa" (Trad. López Picó)

POESIA, Revista clandestina de Poesia, Núm.14

Barcelona, 1944-45.

OBRA LÍRICA

Josep Junyent i Rafart
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Inclou la versió de dos poemes de Rilke ("Un

dia d'abril" i "Manta vegada")  (Pàgs. 392-393)

Edició a cura de Lluís Calderer

COLUMNA EDICIONS SA

Barcelona, 1995, 428 pàgs.

DOS RÈQUIEMS

"Rèquiem per a una amiga" i "Rèquiem per a

Wolf, comte de Kalckreuth"

Trad. de Teresa d'Arenys. 

ELS MARGES, Núm. 59

Curial Edicions Catalanes, SA. Barcelona,

desembre 1997. Pàgs. 45 a 56.

REQUIEM

Traducció de Jesús Munárriz.

HIPERION. Madrid 2008, 87 Pàgs.

LAS QUINTAESENCIAS

Estudi, selecció i tradució de Jaume Bofill i

Ferro

Il.lustracions de Pere Pruna

EDICIONES DE LA GACELA

Barcelona-Madrid, 1941. 155 pàgs.

RAINER MARIA RILKE

Selecció i Traducció de Dorotea Patricia Latz

EDITORIAL YUNQUE Col."Poesía en la

mano", Núm. 3

Barcelona, 1939. 119 Pàgs. 

LOS ÁNGELES

Traducció, introducció i notes de José Luís

Reina Palazón. Il.lustracions de Julio Juste.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Huelva, 1993. 10 pàgs.

LES GRANS OBRES EN PROSA

CANÇÓ DE L'AMOR I DE LA MORT DEL

CORNETA CRISTÒFOL RILKE

Traducció de Guillem Nadal

Gràfiques MIRAMAR. Mallorca, 1957. 77 pàgs.

CHANT DE L'AMOUR ET DE LA MORT

DU CORNETTE CHRISTOPH RILKE

Traducció de Maurice Betz

ÉDITIONS ÉMILE-PAUL FRÈRES

París, 1957. 42 pàgs.

LEYENDA DEL AMOR Y DE LA MUERTE

DEL ABANDERADO CRISTÓBAL RILKE

Traducció d'Alberto González Fernández

PUBLICACIONES LA ISLA DE LOS

RATONES. Santander, 1966. 45 pàgs 

LA CANÇÓ D'AMOR I DE MORT DEL

CORNETA CHRISTOPH RILKE

Traducció de Carles Riba.

"Potser contat de nou amb parsimònia" de

Salvador Espriu.

"Rainer Maria Rilke" de Jaume Bofill i Ferro.

CURIAL EDICIONS. Barcelona, 1981, 118 pàgs.

CANÇÓ D'AMOR I DE MORT DEL COR-

NETA CHRISTOPH RILKE

Traducció de Feliu Formosa (amb Carolina Díaz,

Eva Pruneda, Lídia Álvarez i Mireia Moreno).

Introducció de Feliu Formosa

Xilografies (28) de Miquel Plana.

Edició de 117 exemplars de Bibliofília a Miquel

Plana, editor (55.000 ptes). Olot, 1996, 77 pàgs.

LA CANCIÓN DE AMOR Y MUERTE DEL

ALFÉREZ CHRISTOPH RILKE

Traducció de Jesús Munárriz

HIPERION. Madrid, 1988. 71 pàgs.

CANCIÓN DEL AMOR Y DE LA MUERTE

DEL CORNETA CHRISTÓBAL RILKE

Traducció de Eduardo García Máynez

(Incloses en el llibre: "El blondo Eckbert" i "El

gato con botas" de Ludwig Tieck)

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

México, 1986. 138 pàgs.

A CANÇÁO DE AMOR E DE MORTE DO

PORTA-ESTANDARTE CRISTÓVÁO RILKE

Traducció de Cecília Meireles

EDITORA GLOBO. 

Rio do Janeiro, 1953, 109 pàgs.

DIE AUFZEICHNUNGEN DES MALTE

LAURIDS BRIGGE

INSEL TASCHENBUCH 2565

Frankfurt amb Main und Leipzig, 1999. 227 pàgs.

ELS QUADERNS DE MALTE

Traducció i pròleg de Jordi Llovet

EDICIONS PROA. Barcelona, 1981. 231 pàgs.

LOS APUNTES DE MALTE LAURIDS

BRIGGE

Traducció de Francisco Ayala

ALIANZA EDITORIAL. Madrid, 1988. 175 pàgs.

LOS CUADERNOS DE MALTE LAURIDS

BRIGGE

Traducció de Francisco Ayala. Pròleg de

Guillermo de la Torre

EDITORIAL LOSADA SA

Buenos Aires, 1958. 202 pàgs.

A LO LARGO DE LA VIDA

Traducció de Anton Dieterich

ALBA EDITORIAL. Barcelona, 1997. 126 pàgs.

UNA HISTORIA DE JUVENTUD: EWALD

TRAGY

Traducció i pròleg de José Maria Valverde.

TUSQUETS EDITOR. Barcelona, 1973, 67 pàgs.

EWALD TRAGY I ALTRES TEXTOS DE

JOVENTUT

Traducció d'Eduard Cairol.

TUSQUETS EDITOR. Barcelona, 2004, 143 pàgs.

VLADIMIRO, PINTOR DE NUBES, Y

OTROS CUENTOS

Traducció de Willy Kemp

EDICIONES LIBRERÍAS FAUSTO

Buenos Aires, 1976, 206 pàgs. (En fotocopia)

LIESE LA PELIRROJA Y OTROS CUENTOS

Traducció de Miguel Sáenz

Pròleg d'Antonio Colinas

EDICIONES SIRUELA, Colección Escolar, 25

Madrid, 2008,  214 pàgs.

RELATOS DE PRAGA

Traducció de José Manuel Abasolo.

EDITORIAL FONTAMARA

Barcelona, 1982, 135 pàgs.

RELATOS DE PRAGA

Traducció de Lina Anguera.

ED. MONTESINOS. Barcelona, 1992, 118 pàgs.

PRIMAVERA SAGRADA

Traducció i postfaci de Ramon Alcubierra

Il!lustracions d'Aifos Álvarez
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EDITORIAL FUNAMBULISTA

Madrid, 2006, 124 pàgs.

SERPIENTES DE PLATA

Traducció de Miquel Sáenz

Apèndix s'August Stahl

EDITORIAL SIRUELA. Madrid, 2006, 232 pàgs.

EL CONSEJERO HORN. - ¿POR QUÉ

ALBOROTAN LOS PAGANOS?

Traducció d'Àngela Ackermann Pilári

Epíleg de Moira Paleari

EDITORIAL HERDER. Barcelona, 2001, 94 pàgs.

HISTORIAS DEL BUEN DIOS

Traducció de Marcos Altama.

PLAZA & JANÉS. Barcelona, 1973, 122 pàgs.

HISTORIAS DEL BUEN DIOS

Traducció de Miquel Nicolau.

ED. MONTESINOS. Barcelona, 2001, 115 pàgs.

HISTÒRIES DEL BON DÉU

Traducció de Ramon Farrés.

LÍMITS EDITORIAL

Andorra La Vella, 2009, 139 pàgs.

LA PRINCESSE BLANCHE 

Traducció i pròleg de Maurice Regnaut.

ACTION POÉTIQUE. Ivry-sur-Seine, 38 pàgs.

LA PRINCESSE BLANCHE 

Traducció i pròleg de Maurice Regnaut.

Notes i dissenys de Yannis Kokkos

ACTES SUD - THÉÂTRE DE LA VILLE

Arles, 1991, 71 pàgs.

LA PRINCESA BLANCA

Traducció de Jacint Sala.

Traducció privada i inèdita. Manlleu, 1997.

LA PRINCESA BLANCA

Traducc. d’Ana Isabel Almendral Oppermann.

Revista RILKE, núm. 2

Oviedo, 1999, Pàgs. 16-23.

RODIN

Traducció i Pròleg de Roberto Ledesma

EDITORIAL EL ATENEO

Buenos Aires, 1943, 151 pàgs.

EL TESTAMENTO

Traducció de Feliu Formosa.

Notes i epíleg d'Ernest Zinn.

ALIANZA EDITORIAL. Madrid, 1982, 172 pàgs.

LE TESTAMENT

Traducció de Philippe Jacottet

ÉDITIONS DU SEUIL. París, 1983, 89 pàgs.

ELS GRANS POEMES

RÈQUIEM - ELEGÍAS DE DUINO

Traducció de Mechthild von Hese Podewils i

Gonzalo Torrente Ballester,

que també ha fet la introducció i les notes.

Edició de Federico Bermúdez Cañete.

EDICIONES JUCAR. BIBLIOTECA DE

TRADUCTORES. Madrid, 1992. 220 pàgs.

RÉQUIEM/S - LAS ELEGÍAS DE DUINO

Traducció de Gonzalo Torrente Ballester,

que també ha fet les sis introduccions.

EDITORIAL MCA. "La nave de los locos"

(Serie de Poesía, núm. 5). València, 2000. 189 pàgs.

RÉQUIEM/S - LAS ELEGÍAS DE DUINO y

POEMAS FUNDAMENTALES

Traducció d'Otto Dörr, que també ha fet el

pròleg, les notes i els comentaris.

VISOR LIBROS. Colección Visor de Poesía

Madrid, 2002. 317 pàgs.

ELEGÍAS DE DUINO

Traducció i Pròleg de José Maria Valverde

EDITORIAL LUMEN. Barcelona, 1980. 95 pàgs.

ELEGÍAS DE DUINO

Traducció i Pròleg de Jenaro Talens

ED. HIPERION, Poesía Hipertón, 360

Madrid, 1999. 113 pàgs.

ELEGÍAS DE DUINO

Traducció i Pròleg de José Maria Valverde

ORBIS EDICIONES. Barcelona, 1998. 95 pàgs.

ELEGÍAS DE DUINO

Traducció i Pròleg d'Hanni Ossoti

MONTE AVILA EDITORES

Caracas, 1991. 105 pàgs.

ELEGIES DE DUINO

Traducció de Jaume Medina

Dins "El crepuscle de la poesia"

LLEONARD MUNTANER EDITOR

Palma de Mallorca, 2009. De la pàg. 131 a 156.

ELEGIES DE DUINO

Traducció i Pròleg de Manuel Balasch

EDICIONS PROA. Barcelona, 1995. 83 pàgs.

ELEGÍAS DE DUINO - LOS SONETOS A

ORFEO

Edició d'Eustaqui Barjau

CÁTEDRA. Letras universales

Madrid, 1993. 210 pàgs.

ÉLÉGÍES DE DUINO - SONNETS À

ORPHÉE

Inclou "Elegia inacabada", "Antiestrofes" i

"Vuit sonets de l'òrbita dels Sonets a Orfeu"

Presentació de Gerald Stieg.Traducció de Jean

Pierre Lefebvre i Maurice Regnaut

GALLIMARD NRF. París, 1994. 312 pàgs.

ELEGIE DUINESI E QUATTRO REQUIEM

Traducció de Gino Regini. Introducció de

Paolo Ruffilli

EDIZIONI PAOLINE. Torí, 1991. 189 Pàgs..

ELEGIE DUINESI 

Traducció d'Enrico e Igea de Portu

GIULIO EINAUDI EDITORE

Torí, 1988. 103 Pàgs..

ELEGÍAS DE DUINO, LOS SONETOS A

ORFEO Y OTROS POEMAS / CARTAS A

UN JOVEN POETA

Traducció i edició d'Eustaqui Barjau i Joan Parra

Selecció, pròleg i notes d'Eustaqui Barjau

CÍRCULO DE LECTORES

Barcelona, 2000. 391 pàgs.

DUINO ELEGIES

Traducció i Introducció de Stephen Cohn

Prefaci de Peter Porter i Il!lustracions

d'Elisabeth Frink

CARCANET PRESS LIMITED

Manchester, 1989. 102 pàgs..
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CORRANDA D'AMOR I MORT 
DE L'ALFERES CHRISTOPH RILKE

RAINER MARIA RILKE
[Traducció de Jaume Creus]

"...El 24 de Novembre de 1663, Otto von Rilke/ de Langenau/ Gränitz i
Ziegra/ va rebre a Linda la part de la hisenda de Linda deixada pel seu
germà Christoph, caigut a Hongria; però va haver d'estendre una garantia
per la qual el feu seria considerat nul i sense efecte en el cas que el seu
germà Christoph (que, segons l'acta de defunció aportada, havia traspassat
com a alferes1 de la companyia del baró de Pirovano del Regiment de
Cavalleria imp. austr. de Heyster) retornés..."

***

Cavalcar, cavalcar, cavalcar, dia i nit, nit i dia, dia i nit. 
Cavalcar, cavalcar, cavalcar.
I els ànims estan tan fatigats, i l'enyor és tan gran. No hi ha més
muntanyes, a penes un arbre. Res no gosa mantenir-se dret. Rares cabanes
s'arrauleixen assedegades al costat de fonts fangoses. Cap torre enlloc. I
sempre la mateixa imatge. Sobren els dos ulls. Només a la nit, de vegades,
es té la sensació de conèixer el camí. ¿Refem tal vegada de nit el mateix
tros que hem recorregut penosament sota el sol estranger? Pot ser. El sol
és aclaparador com a casa nostra en ple estiu. Però és que ens vam aco-
miadar a l'estiu. Els vestits de les dones van brillar molta estona sobre el
verd. I fa molt que cavalquem. Ja deu ser tardor. Si més no, allà, on unes
tristes dones saben que existim.

***

El de Langenau es gira a la sella i diu: "Senyor marquès..."
El seu veí, el francès finet, de primer va parlar i riure tres dies seguits. Ara
ja no sap res. És com un nen que voldria dormir. La pols es posa al seu
elegant coll blanc de randa; no se n'adona. Es va marcint lentament a la
seva sella vellutada.
_______
1. Alferes: l'original diu Cornet, però contràriament al que pot semblar (i així s'ha
traduït sovint) no es tracta de cap corneta, sinó del portaestendard de cavalleria,
que equival al terme "alferes", de l'àrab, amb igual equivalència: genet que duu
l'ensenya del rei.
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Però el de Langenau fa un somriure i diu: "Teniu uns ulls estranys, senyor 
marquès. Segur que us assembleu a la vostra mare..."
Llavors es reviscola el petit i s'espolsa el coll i queda com nou.

***

Algú explica coses de la seva mare. Un alemany, evidentment. Amolla les
paraules en veu alta i lentament. Com una noia que, trenant una garlanda
de flors, en prova, pensativa, ara una, ara una altra i encara no sap què en
sortirà, de tot plegat -: així disposa les seves paraules. Per goig. Per pena?
Tothom escolta. Fins i tot paren d'escopir. Car són senyors com cal, que
saben el que pertoca. I el que no coneix l'alemany d'entre la colla, l'entén
tot d'una, capta paraules soltes: "Al vespre"... "Era petit..." 

***

Aquí els tenim tots, l'un al costat de l'altre, aquests senyors que vénen de
França i de Borgonya, dels Països Baixos, i de les valls de Caríntia, que són
dels castells de Bohèmia i de l'emperador Leopold. Car el que un explica,
també els altres ho han experimentat, i d'igual manera. Com si només hi
hagués una mare...

***

I així cavalquen enmig de la tarda, en una tarda qualsevol. Tornen a callar,
però cadascú s'emporta amb ell les clares paraules. Llavors el marquès es
treu el casc. Els seus cabells foscos són suaus i, quan acota el cap, se li
esbarrien sobre la nuca, talment els d'una dona. Ara ho reconeix també el
de Langenau: al lluny, alguna cosa s'eleva enmig de la lluïssor, alguna cosa
esvelta, fosca. Una solitària columna, mig en ruïnes. I quan fa estona que
l'han deixat enrere, més tard, se li acut que era una Madonna.

***

Foc de camp. S'asseuen al voltant i esperen. Esperen que algú d'ells canti.
Però estan d'allò més cansats. La llum roja és feixuga. Es posa sobre les
botes polsoses. S'enfila fins als genolls, guaita dins de les mans plegades.
No té ales. Els rostres són ombrius. Així i tot brillen un instant els ulls
del franceset amb llum pròpia. Ha besat una petita rosa que ara pot
continuar pansint-se en el seu pit. El de Langenau ho ha vist, perquè no
pot dormir. Pensa: jo no tinc cap rosa, cap.
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CORRANDA D'AMOR I MORT 
DE L'ALFERES CHRISTOPH RILKE

RAINER MARIA RILKE
[Traducció de Jaume Creus]

"...El 24 de Novembre de 1663, Otto von Rilke/ de Langenau/ Gränitz i
Ziegra/ va rebre a Linda la part de la hisenda de Linda deixada pel seu
germà Christoph, caigut a Hongria; però va haver d'estendre una garantia
per la qual el feu seria considerat nul i sense efecte en el cas que el seu
germà Christoph (que, segons l'acta de defunció aportada, havia traspassat
com a alferes1 de la companyia del baró de Pirovano del Regiment de
Cavalleria imp. austr. de Heyster) retornés..."

***

Cavalcar, cavalcar, cavalcar, dia i nit, nit i dia, dia i nit. 
Cavalcar, cavalcar, cavalcar.
I els ànims estan tan fatigats, i l'enyor és tan gran. No hi ha més
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s'arrauleixen assedegades al costat de fonts fangoses. Cap torre enlloc. I
sempre la mateixa imatge. Sobren els dos ulls. Només a la nit, de vegades,
es té la sensació de conèixer el camí. ¿Refem tal vegada de nit el mateix
tros que hem recorregut penosament sota el sol estranger? Pot ser. El sol
és aclaparador com a casa nostra en ple estiu. Però és que ens vam aco-
miadar a l'estiu. Els vestits de les dones van brillar molta estona sobre el
verd. I fa molt que cavalquem. Ja deu ser tardor. Si més no, allà, on unes
tristes dones saben que existim.

***

El de Langenau es gira a la sella i diu: "Senyor marquès..."
El seu veí, el francès finet, de primer va parlar i riure tres dies seguits. Ara
ja no sap res. És com un nen que voldria dormir. La pols es posa al seu
elegant coll blanc de randa; no se n'adona. Es va marcint lentament a la
seva sella vellutada.
_______
1. Alferes: l'original diu Cornet, però contràriament al que pot semblar (i així s'ha
traduït sovint) no es tracta de cap corneta, sinó del portaestendard de cavalleria,
que equival al terme "alferes", de l'àrab, amb igual equivalència: genet que duu
l'ensenya del rei.
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Però el de Langenau fa un somriure i diu: "Teniu uns ulls estranys, senyor 
marquès. Segur que us assembleu a la vostra mare..."
Llavors es reviscola el petit i s'espolsa el coll i queda com nou.

***

Algú explica coses de la seva mare. Un alemany, evidentment. Amolla les
paraules en veu alta i lentament. Com una noia que, trenant una garlanda
de flors, en prova, pensativa, ara una, ara una altra i encara no sap què en
sortirà, de tot plegat -: així disposa les seves paraules. Per goig. Per pena?
Tothom escolta. Fins i tot paren d'escopir. Car són senyors com cal, que
saben el que pertoca. I el que no coneix l'alemany d'entre la colla, l'entén
tot d'una, capta paraules soltes: "Al vespre"... "Era petit..." 

***

Aquí els tenim tots, l'un al costat de l'altre, aquests senyors que vénen de
França i de Borgonya, dels Països Baixos, i de les valls de Caríntia, que són
dels castells de Bohèmia i de l'emperador Leopold. Car el que un explica,
també els altres ho han experimentat, i d'igual manera. Com si només hi
hagués una mare...

***

I així cavalquen enmig de la tarda, en una tarda qualsevol. Tornen a callar,
però cadascú s'emporta amb ell les clares paraules. Llavors el marquès es
treu el casc. Els seus cabells foscos són suaus i, quan acota el cap, se li
esbarrien sobre la nuca, talment els d'una dona. Ara ho reconeix també el
de Langenau: al lluny, alguna cosa s'eleva enmig de la lluïssor, alguna cosa
esvelta, fosca. Una solitària columna, mig en ruïnes. I quan fa estona que
l'han deixat enrere, més tard, se li acut que era una Madonna.

***

Foc de camp. S'asseuen al voltant i esperen. Esperen que algú d'ells canti.
Però estan d'allò més cansats. La llum roja és feixuga. Es posa sobre les
botes polsoses. S'enfila fins als genolls, guaita dins de les mans plegades.
No té ales. Els rostres són ombrius. Així i tot brillen un instant els ulls
del franceset amb llum pròpia. Ha besat una petita rosa que ara pot
continuar pansint-se en el seu pit. El de Langenau ho ha vist, perquè no
pot dormir. Pensa: jo no tinc cap rosa, cap.
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Un dia a intendència. Renecs, colors, rialles: amb tot plegat el terreny
resplendeix. Vénen corrents nens virolats. Bregues i crits. Vénen bagasses
amb barrets porpra als cabells voleiants. Picades d'ullet. Vénen escuders,
negres de ferro, com nit errant. Engrapen les bagasses amb tal ardor que
els esquincen els vestits. Les arramben al caire dels tambors, com en un
somni fan enrenou, enrenou. I  al vespre li allarguen llanternes, estranyes:
vi, brillant en elms de ferro. Vi? O sang? -Qui ho pot distingir?

***

Finalment davant de Spork. Al costat del seu corser blanc es dreça el
comte. Els seus cabells llargs tenen l'esclat del ferro.
El de Langenau no ha preguntat res. Reconeix el general, salta del cavall i
li fa reverència entre un núvol de pols. Porta un escrit que el recomana al
comte. Però aquest ordena: "Llegeix-me el paperot." I els seus llavis no
s'han pas mogut. No els necessita per això; tot just són bons per als renecs.
Qualsevol altra cosa la diu amb la destra. Punt.  I prou que es veu. El jove
senyor fa estona que ha acabat. Ja no sap on es troba. L'Spork és davant
de tot. Fins el cel s'ha esvaït. Llavors diu Spork, el gran general.
"Alferes."
I ja és molt.

***

La companyia està acampada més enllà del Raab. El de Langenau cavalca
cap allà, tot sol.  Planura. Vespre. Els guarniments del davant de la sella
brillen entre la pols. I aleshores s'alça la lluna. Ho veu a les seves mans.
Somia.
Però llavors el criden.
Criden, criden,
li esquincen el somni.
No és cap òliba. Misericòrdia:
l'únic arbre
l'ha cridat:
Home!
I ell mira: alguna cosa s'alzina. S'alzina un cos al llarg de l'arbre, i una dona
jove, ensangonada i nua
l'escomet: Deslliga'm!

75

Llavors canta. I és una vella cançó trista, que a la seva terra les noies
canten pels camps, a la tardor, quan s'acaba la collita.

***

Diu el marqueset: "Sou gaire jove, senyor?"
I el de Langenau, mig entristit, mig orgullós: "Divuit." Llavors callen.
Al cap d'una estona, pregunta el francès: "Teniu també una promesa a
casa, senyor junker 2 ?” 
"I vós?", replica el de Langenau.
"És rossa com vós."
I tornen a callar, fins que l'alemany exclama: "Però ¿per què dimonis seieu
doncs a la sella i cavalqueu per aquesta terra verinosa a l'encontre
d'aquests gossos turcs?"
El marquès somriu: "Per retornar."
I el de Langenau es queda trist. Pensa en una donzella rossa amb qui jugava.
Jocs fogosos. I voldria tornar a casa, per un instant només, tan sols el
temps necessari per dir aquestes paraules: "Magdalena, perdona que sempre
hagi estat així!" Com, que hagi estat?, pensa el jove senyor. -I són lluny.

***

Una vegada, al matí, arriba un home a cavall, i després un altre, i quatre
i deu. Tots coberts de ferro, imposants. I al darrere milers: l'exèrcit.
S'han de separar.
"Feliç retorn a casa, senyor marquès."
"Que la Verge us protegeixi, senyor junker."
I no poden apartar-se l'un de l'altre. Són de cop i volta amics, germans.
Tenen molt a confiar-se, car ja saben tot de coses l'un de l'altre. Fan temps.
I hi ha pressa i cops de peülles al voltant. Llavors es lleva el marquès el guant
dret. Treu la petita rosa i n'agafa un pètal. Com si trenqués una hòstia. 
"Això us protegirà. Adéu."
El de Langenau es queda de pedra. I molta estona segueix amb la mirada
el francès. Aleshores es col!loca el pètal estranger sota la guerrera. I així
puja i baixa amb les onades del seu cor. Toc de trompa. Cavalca cap a la
tropa el junker. Somriu tristament: el protegeix una dona desconeguda.

***_______
2. Junker: jove senyor, gentilhome, propietari rural.
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Qualsevol altra cosa la diu amb la destra. Punt.  I prou que es veu. El jove
senyor fa estona que ha acabat. Ja no sap on es troba. L'Spork és davant
de tot. Fins el cel s'ha esvaït. Llavors diu Spork, el gran general.
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I ja és molt.
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La companyia està acampada més enllà del Raab. El de Langenau cavalca
cap allà, tot sol.  Planura. Vespre. Els guarniments del davant de la sella
brillen entre la pols. I aleshores s'alça la lluna. Ho veu a les seves mans.
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Llavors canta. I és una vella cançó trista, que a la seva terra les noies
canten pels camps, a la tardor, quan s'acaba la collita.

***

Diu el marqueset: "Sou gaire jove, senyor?"
I el de Langenau, mig entristit, mig orgullós: "Divuit." Llavors callen.
Al cap d'una estona, pregunta el francès: "Teniu també una promesa a
casa, senyor junker 2 ?” 
"I vós?", replica el de Langenau.
"És rossa com vós."
I tornen a callar, fins que l'alemany exclama: "Però ¿per què dimonis seieu
doncs a la sella i cavalqueu per aquesta terra verinosa a l'encontre
d'aquests gossos turcs?"
El marquès somriu: "Per retornar."
I el de Langenau es queda trist. Pensa en una donzella rossa amb qui jugava.
Jocs fogosos. I voldria tornar a casa, per un instant només, tan sols el
temps necessari per dir aquestes paraules: "Magdalena, perdona que sempre
hagi estat així!" Com, que hagi estat?, pensa el jove senyor. -I són lluny.
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Una vegada, al matí, arriba un home a cavall, i després un altre, i quatre
i deu. Tots coberts de ferro, imposants. I al darrere milers: l'exèrcit.
S'han de separar.
"Feliç retorn a casa, senyor marquès."
"Que la Verge us protegeixi, senyor junker."
I no poden apartar-se l'un de l'altre. Són de cop i volta amics, germans.
Tenen molt a confiar-se, car ja saben tot de coses l'un de l'altre. Fan temps.
I hi ha pressa i cops de peülles al voltant. Llavors es lleva el marquès el guant
dret. Treu la petita rosa i n'agafa un pètal. Com si trenqués una hòstia. 
"Això us protegirà. Adéu."
El de Langenau es queda de pedra. I molta estona segueix amb la mirada
el francès. Aleshores es col!loca el pètal estranger sota la guerrera. I així
puja i baixa amb les onades del seu cor. Toc de trompa. Cavalca cap a la
tropa el junker. Somriu tristament: el protegeix una dona desconeguda.
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2. Junker: jove senyor, gentilhome, propietari rural.
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77

I ell salta a baix a la negrosa verdor
i talla les sogues ardents
i veu com flameja la seva mirada
i com mosseguen les seves dents.

Riu ella potser?

Ell s'espanta.
I ja és dalt del cavall
i galopa en la nit. Ensangonades cordes aferra dins del puny.

***...

El de Langenau escriu una carta, tot pensarós. A poc a poc confegeix amb
lletra grossa, formal i recta:

"Benvolguda mare,
pots estar orgullosa: Porto la bandera,
no passis ànsia: Porto la bandera,
estima'm: Porto la bandera -" 

Llavors es fica la carta a dins de la guerrera, al lloc més secret, vora el pètal
de rosa. I pensa: De seguida n'agafarà la flaire. I pensa: potser algun dia la
trobarà algú... I pensa:...; car l'enemic és a prop.

***

A cavall passen per damunt d'un pagès mort. Té els ulls oberts de bat a
bat i alguna cosa es reflecteix allà dins; no pas el cel. Més tard, udolen els
gossos. S'acosta, doncs, un poble, finalment. I per damunt de les cabanes
s'alça un castell tot de pedra. Ample se'ls presenta el pont. Gran es va fent
la porta. Dóna ben fort la benvinguda el corn. Escolteu: enrenou, estrèpit
de ferros i lladrucs! Renills al pati, cops de peülles i crides.

***

Descans! Ser hoste per una vegada. No sempre haver de satisfer-se  un
mateix els desitjos amb escàs nodriment. No sempre haver d'agafar-ho tot
hostilment; per una vegada deixar que tot passi i saber: el que passa és bo.

76

Fins i tot el coratge ha d'estirar-se algun cop i rebolcar-se en si mateix
vora uns cobertors de seda. No sempre haver de ser soldat. Per una vegada
portar els cabells a l'aire i ben obert el coll ample, i en seients de seda
seure i fins a les puntes dels dits estar així: com després del bany. I de nou
aprendre el que són les dones. I què fan les blanques i com són les blaves;
quines mans tenen, com els canta el somriure, quan nens rossos porten
precioses safates, curulles de sucoses fruites.

***

Com un banquet començà. I en festa es convertí, no se sap com. Les altes
flames vacil.laven, les veus brunzien, folles cançons dringaven en veires i
brillantors, i finalment dels compassos madurats: sorgí el ball. I a tots els
arravatà. Va ser un trencar d'onades a la sala, un trobar-se i un escollir-se,
un acomiadar-se i un retrobar-se, un fruir la brillantor i un enlluernar-se i
un endormiscar-se bressolat en els vents d'estiu que hi ha als vestits de
càlides dones.
Del vi negre i les mil roses passa l'hora volant en el somni de la nit.

***

I un s'està dret, meravellat enmig del luxe. I és fet de tal manera que espera
si no es despertarà en qualsevol moment. Car sols en somnis es contem-
pla una tal majestat, i tals festes i tals dones: llur més petit gest és un plec
que cau en brocat. Basteixen hores de converses argentines, i de vegades
alcen les mans així..., i diries que en algun altre lloc on tu no arribes, cullen
roses tendres que no veus. I llavors somies: anar adornat amb elles i ser
feliç d'altra manera i guanyar-te una corona per al front, que és buit.

***

Un, vestit de seda blanca, s'adona que no es pot despertar; perquè està
despert i el desconcerta la realitat. De manera que, poruc, al somni fuig
volant i ja és al parc, tot sol al negre parc. I la festa és lluny. I la llum
menteix. I la nit l'enronda i és freda. I pregunta a una dona que se li
acosta:
"Ets tu la nit?"
Ella somriu.
I ell llavors s'avergonyeix del seu vestit blanc.
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i com mosseguen les seves dents.
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I ja és dalt del cavall
i galopa en la nit. Ensangonades cordes aferra dins del puny.
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estima'm: Porto la bandera -" 
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trobarà algú... I pensa:...; car l'enemic és a prop.
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la porta. Dóna ben fort la benvinguda el corn. Escolteu: enrenou, estrèpit
de ferros i lladrucs! Renills al pati, cops de peülles i crides.
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Descans! Ser hoste per una vegada. No sempre haver de satisfer-se  un
mateix els desitjos amb escàs nodriment. No sempre haver d'agafar-ho tot
hostilment; per una vegada deixar que tot passi i saber: el que passa és bo.
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Fins i tot el coratge ha d'estirar-se algun cop i rebolcar-se en si mateix
vora uns cobertors de seda. No sempre haver de ser soldat. Per una vegada
portar els cabells a l'aire i ben obert el coll ample, i en seients de seda
seure i fins a les puntes dels dits estar així: com després del bany. I de nou
aprendre el que són les dones. I què fan les blanques i com són les blaves;
quines mans tenen, com els canta el somriure, quan nens rossos porten
precioses safates, curulles de sucoses fruites.

***

Com un banquet començà. I en festa es convertí, no se sap com. Les altes
flames vacil.laven, les veus brunzien, folles cançons dringaven en veires i
brillantors, i finalment dels compassos madurats: sorgí el ball. I a tots els
arravatà. Va ser un trencar d'onades a la sala, un trobar-se i un escollir-se,
un acomiadar-se i un retrobar-se, un fruir la brillantor i un enlluernar-se i
un endormiscar-se bressolat en els vents d'estiu que hi ha als vestits de
càlides dones.
Del vi negre i les mil roses passa l'hora volant en el somni de la nit.
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pla una tal majestat, i tals festes i tals dones: llur més petit gest és un plec
que cau en brocat. Basteixen hores de converses argentines, i de vegades
alcen les mans així..., i diries que en algun altre lloc on tu no arribes, cullen
roses tendres que no veus. I llavors somies: anar adornat amb elles i ser
feliç d'altra manera i guanyar-te una corona per al front, que és buit.

***

Un, vestit de seda blanca, s'adona que no es pot despertar; perquè està
despert i el desconcerta la realitat. De manera que, poruc, al somni fuig
volant i ja és al parc, tot sol al negre parc. I la festa és lluny. I la llum
menteix. I la nit l'enronda i és freda. I pregunta a una dona que se li
acosta:
"Ets tu la nit?"
Ella somriu.
I ell llavors s'avergonyeix del seu vestit blanc.
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I voldria ser lluny, tot sol i armat. 
Armat de cap a peus.

***

"Has oblidat que ets el meu patge per tot el dia d'avui? Que m'abandones?
On és que vas? El teu vestit blanc em dóna dret a tu..."
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
"Et deleixes pel teu gipó grosser?"
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
"Tens fred? - Enyores la teva terra?"
La comtessa somriu.
No. És tan sols que li ha caigut de les espatlles la infantesa, aquesta suau
roba fosca. Qui li ha pres? "Tu?" -pregunta ell amb una veu que encara no
havia sentit mai. "Tu."
I ara no duu res a sobre. I va nu com un sant. Clar i esvelt.

***

A poc a poc s'apaga el castell. Tothom se sent feixuc: estan cansats o
enamorats o beguts. Després de tantes nits de campanya buides i llargues:
llits. Amples llits de roure. Allà es prega molt diferent de com es prega, en
ruta, a la rasa miserable que, quan un vol dormir, resulta igual que una tomba.
"Senyor Déu meu, com Tu vulguis!"
Més curtes són les oracions al llit.
Però més íntimes.

***

La cambra de la torre és fosca.
Però ells es fan llum a la cara amb el somriure. Palpegen davant seu com
cecs i troben l'altre com si fos una porta. Gairebé com criatures que tenen
por de la nit, s'estrenyen l'un a l'altre. Però no és pas que estiguin
espantats. No hi ha res que els vagi en contra: cap ahir, cap demà; car el
temps s'ha esfondrat. I ells floreixen de les seves ruïnes.
Ell no pregunta: "El teu marit?"
Ella no pregunta: "El teu nom?"
S'han trobat ben bé per ser l'un per l'altre una nova estirp.

Es donaran un centenar de noms nous i se'ls tornaran a treure tots l'un
a l'altre, suaument, com qui es treu una arracada.

***

A l'avantcambra sobre una cadira de braços penja la guerrera, i el baldric
i el capot del de Langenau. Els seus guants són a terra. La seva bandera
està dreta, recolzada a la creuera de la finestra. És negra i airosa. A fora
passa rabent una tempesta pel cel i de la nit fa trossos, blancs i negres. La
claror de la lluna arriba com un llamp perllongat i la immòbil bandera
adquireix inquietes ombres. Somia.

***

Hi havia una finestra oberta? La tempesta és dins la casa? Qui fa petar les
portes? Qui va per les cambres? -Deixa-ho estar. Que sigui qui sigui.
L'estança de la torre no la trobarà. Com darrere un centenar de portes es
troba aquest gran son que dos humans comparteixen; igual que es
comparteix una mare o una mort.

***

És això el matí? Quin sol despunta? Que gran que és el sol. Això són
ocells? Llurs veus se senten per arreu.
Tot és clar, però no és de dia.
Tot és sonor, però no són veus d'ocells.
Són les bigues que brillen. Són les finestres que criden. I criden, vermelles,
cap a l'enemic, que és al defora, a la terra tremolosa, cridant: Foc!
I amb el son trencat a la cara, s'acuiten tots, mig nus, mig coberts de ferro,
de cambra en cambra, d'un cantó a l'altre, i busquen l'escala.
I panteixant, els corns balbucegen al pati d'armes:
A formar! A formar!
I redoblen tambors.

***

Però la bandera no és allà.
Crides: Alferes!
Cavalls frenètics, precs, crits,
renecs: Alferes!
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Tinc morts, i els he deixat estar,
sorprès de veure'ls tan tranquils,
tan a casa en la mort, tan educats
i de llur fama tan distints. Sols tu
tornes enrere, i em passes a frec,
rondes  i vols topar amb algun objecte
que soni i et delati. Oh, no em prenguis
allò que aprenc a poc  a poc. Raó tinc jo,
no tu, si commoguda per alguna cosa
t'agafa enyor. Les transformem nosaltres;
no són aquí, les reflectim a dins
del nostre ser, tot just reconegudes.
Et feia molt més lluny. Em torba que erris
i siguis tu, precisament, qui vingui,
tu, de les dones la que més ha transformat.
No és que ens horroritzés que haguessis mort,
que obscurament el teu decés, tallant,
ens escindís entre endarrere i endavant:
és cosa nostra, i el posar-ho a lloc
serà el mateix esforç que fem amb tot.
Mes que t'horroritzessis tu, i encara ara
sentis horror on de res val l'horror;
que de la teva eternitat en perdis
un tros, i entris aquí, amiga, aquí,
on res no és encara; que dispersa
en el Tot per primera vegada i a mitges,

_____
*L'amiga a qui Rilke dedicà aquest Rèquiem era Paula Modersohn-Becker, una
pintora que va conèixer el setembre del 1900 a Worpswede, en una trobada
d'artistes. La dona morí de part el 20 de novembre de 1907.

RÈQUIEM (PER A UNA AMIGA*)

RAINER MARIA RILKE
[Traducció de Jaume Creus]

Ferros amb ferros, ordre i senyal;
silenci: Alferes!
I un altre cop: Alferes!
I marxa ja la brunzent cavalleria.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Però la bandera no és allà.

***

I ell corre mesurant-se amb encesos corredors, a través de portes que, ardents,
se li abraonen, per escales que l'abrusen, i ja és fora del castell furient. Als
braços porta la bandera, com una dona blanca desmaiada. I troba un cavall, i
és com un crit: superant-ho tot, ho deixa enrere tot, fins els seus. I allà va també
la bandera retornada en si, i mai no havia estat tan real; i ara la veuen tots, lluny
al seu davant, i reconeixen l'home clar sense casc, i reconeixen la bandera...
Que allà comença a lluir, es desplega i es torna gran i roja...
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Allà crema llur bandera enmig dels enemics, i es llancen al galop al seu
darrere.

***

El de Langenau ha entrat a fons en l'enemic, però ben sol. L'espant ha
format al seu voltant un espai circular, i allà està ell, al centre, dessota la
seva bandera que lentament es consumeix.
Lentament, gairebé pensarós, esguarda al seu voltant. Hi ha molta cosa
estranya i virolada al seu davant. Jardins -pensa, i somriu. Però llavors sent
que tot d'ulls el miren, i reconeix homes, i sap que són els gossos pagans:
i llança el seu cavall al bell mig d'ells.
Però quan ara al seu darrere tanquen files, tornen a ser jardins i els setze
sabres corbats que li salten al damunt, un espurneig rere l'altre, són una festa.
Un brollador rialler.

***

La guerrera s'ha cremat al castell, i la carta i el pètal d'una estrangera.

La primavera següent (arribà trista i freda), un correu del baró de Pirovano
entrà a cavall a poc a poc a Langenau. Va veure allà plorar una vella.
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Ferros amb ferros, ordre i senyal;
silenci: Alferes!
I un altre cop: Alferes!
I marxa ja la brunzent cavalleria.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Però la bandera no és allà.

***

I ell corre mesurant-se amb encesos corredors, a través de portes que, ardents,
se li abraonen, per escales que l'abrusen, i ja és fora del castell furient. Als
braços porta la bandera, com una dona blanca desmaiada. I troba un cavall, i
és com un crit: superant-ho tot, ho deixa enrere tot, fins els seus. I allà va també
la bandera retornada en si, i mai no havia estat tan real; i ara la veuen tots, lluny
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Allà crema llur bandera enmig dels enemics, i es llancen al galop al seu
darrere.
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El de Langenau ha entrat a fons en l'enemic, però ben sol. L'espant ha
format al seu voltant un espai circular, i allà està ell, al centre, dessota la
seva bandera que lentament es consumeix.
Lentament, gairebé pensarós, esguarda al seu voltant. Hi ha molta cosa
estranya i virolada al seu davant. Jardins -pensa, i somriu. Però llavors sent
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Però quan ara al seu darrere tanquen files, tornen a ser jardins i els setze
sabres corbats que li salten al damunt, un espurneig rere l'altre, són una festa.
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La guerrera s'ha cremat al castell, i la carta i el pètal d'una estrangera.
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i se'n vagin i tanquin les portes del temple.
Llavors, però, quan ja en sàpiga molt,
miraré simplement els animals
per tal que alguna cosa dels seus tombs
dins de les meves juntures s'infiltri;
tindré un breu existir en els seus ulls
que em retindran i em deixaran anar
a poc a poc, tranquils, sense judici.
Faré que els jardiners em diguin noms
de moltes flors, per tal que en els fragments
dels bells noms propis pugui damunt meu
portar residus dels seus cent perfums.
I fruites compraré, fruites, i en elles
de nou hi haurà la terra, fins al cel.

Car Això ho comprenies: la fruita en saó.
Davant teu la posaves en safates,
i el seu pes amb colors avaluaves.
També con fruites miraves les dones
i els nens veies així, de dins empesos
cap a les formes del seu existir.
I finalment tu mateixa et vas veure
com una fruita, et vas despendre de la roba,
et sostingueres davant del mirall
i t'hi enfonsares, llevat de l'esguard,
que es quedà allà al davant i no digué:
"jo sóc aquesta", no, sinó "això és".
Era al final tan poc tafaner el teu mirar
tan poc de posseir, de tan vera pobresa,
que ja ni et cobejava a tu mateixa: sant.

Així vull conservar-te, tal com tu
et col.locaves al mirall, immersa en ell
i lluny de tot. ¿Per què véns feta una altra?

Jaume Creus

teva no hagis fet com aquí cada cosa
l'ascensió de les natures infinites
i que del cicle que ja t'ha acollit
la muda gravetat d'alguna inquietud
t'hagi estirat cap al temps mesurable...: això
moltes nits em desperta com lladre que irromp.
Si pogués dir que ho fas condescendent,
que véns per generositat, per sobreexcés,
perquè estàs tan segura, tan en tu mateixa
que deambules com nena que no tem
els llocs on poden fer-li alguna cosa...
però tu no, tu implores. Això m'entra
al moll de l'os i com serra em travessa.
Un retret que tu em fessis sent fantasma,
que m'encalcés quan de nit em retiro
als meus pulmons, a les tripes, a l'última
i més pobra recambra del meu cor...
un tal retret no fóra tan cruel
com ho és el teu prec. ¿Què implores, doncs?
¿Digues, he de viatjar? ¿En algun lloc
t'has descuidat alguna cosa que es turmenta
i et vol seguir? ¿Anar-me'n a un país
que mai vas veure, bé que et fos proper,
tal com l'altra meitat dels teus sentits?
Recorreré els seus rius, a terra baixaré
a preguntar per usatges antics,
i parlaré amb les dones a les portes,
observaré com criden els seus fills.
Em fixaré en com allà extreuen 
el paisatge amb l'antic treball dels prats
i els camps; demanaré ser conduït
al davant del seu rei, i amb el suborn
els sacerdots incitaré per tal que em deixin 
davant de la més poderosa estàtua,
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tal com l'altra meitat dels teus sentits?
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I t'arrapà un atzar, el teu darrer,
que t'arrencà del teu extrem progrés,
tornant-te a un món on mostren les sabes voler.
No t'arrencà del tot; primer sols una part,
mes com al seu voltant, de dia en dia,
la realitat creixia tant que es féu pesant,
et vas necessitar sencera: vas fer el pas
i a trossos vas desprendre't de la llei,
cansadament, perquè et necessitaves.
Llavors cedires i extragueres de la terra
càlidament nocturna del teu cor
la llavor verda encara d'on la teva mort
havia de brotar, la teva pròpia,
la pròpia mort per a la pròpia vida.
I vas menjar la grana de la teva mort,
com tots els altres, vas menjar la seva grana,
i en tu quedà un regust de dolç que no esperaves,
els llavis dolços ja tenies, tu, la que era 
internament, en els sentits, ben dolça.
Oh, lamentem-nos. Saps com va la teva sang
d'un cercle incomparable retornar,
dubtosa, a contracor, quan vas cridar-la?
Com va, confusa, del teu cos reprendre
la circulació petita, com
malfiada i sorpresa, penetrà
a la placenta, i tot de sobte va quedar
del llarg viatge de retorn cansada.
Tu la impel.lies, la impulsaves endavant,
l'arrossegaves a la llar de foc,
com s'arrosseguen els ramats al sacrifici;
i a sobre pretenies que estigués contenta.
I te'n sortires al final: va estar contenta,
i va acudir i es va lliurar. A tu et semblà,

Jaume Creus

¿Per què et desdius? ¿Per què em vols persuadir
que a aquelles granes d'ambre en el teu coll
hi havia encara alguna cosa greu
d'aquella gravetat que mai no hi ha
al Més enllà de tranquil!les imatges;
per què mostrar-me en la teva actitud
un mal presagi; què vol dir que exposis
els contorns del teu cos com ratlles d'una mà,
de forma que no els puc ja veure sens destí?

Vine a la llum de l'espelma. No temo
mirar de cara els morts. I si és que vénen,
deu ser que tenen dret a deturar-se
al nostre esguard, com fan les altres coses.
Vine; estarem en silenci una estona.
Mira't la rosa damunt de l'escriptori;
la llum no és al seu voltant igual de tímida
que damunt teu: tampoc no hauria de ser aquí.
Fora al jardí, no barrejada amb mi, 
s'hauria hagut de quedar o passar-se...
Perdura així: tant li és la meva consciència.
No t'espanti que jo ara comprengui,
ah, en mi s'enfila: no puc fer-hi res,
he de comprendre, fins si he de morir.
Comprendre que ets aquí. Ho comprenc, sí.
Com capta un cec una cosa en l'entorn,
sento la teva sort i un nom no sé donar-li.
Lamentem-nos tots dos perquè t'ha tret 
algú del teu mirall. Encara pots plorar?
No pots. La força i l'impuls del teu plor
has transformat en esguard teu madur
i eres al punt de convertir en tu
aquella saba en un fort existir
que puja i que circula, equilibrat i a cegues.
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torna altre cop, i amb empenta penetra.
¿No hauria valgut més fer venir ploraneres?
Dones que ploren per diners i que podem
comprar per tal que es passin udolant
la nit sencera, quan tot calla i dorm.
I més usances, més, no en tenim prou,
d'usances. Si tot passa i es deixa de banda.
Has de venir, doncs, morta i aquí amb mi
el plany recuperar. ¿Sents com em planyo?
La meva veu voldria, com un drap,
llançar damunt dels trossos de la teva mort
i clavar-hi estrebades fins fer-ne parracs,
i tot allò que dic hauria així d'anar
esparracat just en la veu i passar fred,
persistint en el plany. Mes ara acuso:
no pas aquell que et retirà de tu mateixa
(no el distingeixo pas, car és com tots)
sinó que acuso a tots en ell: al mascle.

Si en algun lloc sorgeix en mi, profund,
un haver estat un nen, que encara desconec,
potser el més pur ser nen de la meva infantesa:
no ho vull saber. Un àngel vull formar-ne
sense mirar, i el vull llançar al primer reng
dels àngels cridaners que evoquen Déu.
Car aquest sofriment fa molt que dura,
i ningú no l'endura; ens pesa massa,
el sofriment confús del fals amor,
que en la prescripció com a costum basant-se,
dret s'anomena i s'alimenta d'injustícia.
¿On hi ha algun home amb dret a posseir?
I qui pot posseir allò que no es manté,
que sols amb sort de tant en tant s'atrapa
i es llança novament com un nen la pilota.

acostumada a les altres mesures,
que sols seria una estona, però
et trobaves al temps, i el temps és llarg.
I el temps passa, el temps creix i el temps és com
la recaiguda en una llarga malaltia.

Que breu la teva vida, comparada
amb les hores aquelles en què seies i
les moltes forces del teu molt futur
doblegaves callant cap al nou embrió,
que era de nou destí. Penosa tasca.
Oh, tasca més enllà de tota força.
Vas fer-la, arrossegant-hi dia a dia,
vas treure del teler el bell tramat,
usant tots els teus fils d'altra manera.
I fins tenies al final ànims de festa.
Perquè, estant fet, volies recompensa,
igual que els nens quan han begut l'amarg xarop
que els ha de posar bons potser. Així
vas premiar-te tu: car de tot altre
estaves massa lluny, i ara també. Ningú
podia imaginar quin premi et convenia.
Tu sí ho sabies. Al teu llit de part
seies, i davant teu tenies un mirall
que tot t'ho retornava. I tot allò eres tu,
i totalment davant, a dins tan sols miratge,
el bell engany de tota dona que, de grat,
s'adorna i es pentina i canvia d'aspecte.

I vas així morir, com les dones d'abans,
a l'antiga manera, a la càlida llar
d'una mort de parteres que voldrien
de nou tancar-se i ja no ho poden fer,
perquè la fosca que han parit alhora
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Igual que un capità no pot en un vaixell
una Niké a la proa retenir,
quan la secreta lleugeresa del seu déu
l'enlaira en el clar vent del mar de sobte,
tampoc cap de nosaltres pot cridar
la dona que no ens pot ja veure i que
sobre una estreta franja del seu ser
com per miracle avança sense caure:
seria tenir gana i gust de culpa.
Perquè si alguna culpa hi ha, és aquesta:
no fer més gran la llibertat de qui estimem
al preu de tota la que un porta en si mateix.
Tenim, quan estimem, només això:
deixar-se l'un a l'altre; car és fàcil
retenir-nos, és cosa que no cal aprendre.

¿Ets aquí encara? ¿A quin racó t'estàs?
N'has sabut tant de tot això, tant has
pogut, que així has transcorregut, oberta
a tot, talment un dia que despunta.
Pateix la dona: que estimar vol dir estar sol,
i a voltes els artistes treballant albiren
que s'ha de transformar el que s'estima.
Ambdues coses has tastat, i ambdues són
en Allò que una fama ara altera i et pren.
Ah, lluny estaves de qualsevol fama.
Eres modesta, la teva bellesa
havies retirat silent, tal com s'arria
una bandera en matí gris i laborable,
i no volies sinó un llarg treball...
que no està fet: malgrat tot, no està fet.

Si ets aquí encara, si en aquesta fosca
hi ha encara un punt en què el teu esperit

vibra sensible a les planes ones sonores
que una veu, tota sola en plena nit
agita en el corrent d'una alta cambra,
llavors escolta: ajuda'm. Que també nosaltres
enrere lliscarem des del nostre progrés
a alguna cosa en la qual no pensem;
allà ens envescarem com en un somni
i hi morirem, sense haver despertat.
Ningú va més enllà. A aquell que per la sang
fou elevat a una tasca prou llarga
li pot passar que no la pugui sostenir
i caigui pel seu pes, sense valor.
Car hi ha una antiga enemistat en algun lloc
posada entre la vida i l'obra magna.
I perquè la comprengui i pugui dir-la: ajuda'm.

No tornis. Si ho suportes, sigues morta
enmig dels morts. Els morts estan atrafegats.
Però tu ajuda'm, sense que et distregui;
com a voltes m'ajuda allò remot: en mi.

Escrit el 31 d'octubre, l'1 i 2 de novembre de 1908 
a París

_______
Jaume Creus és poeta, traductor, musicòleg i lingüista. Autor d’obres com El lent creixement
dels coralls (1989) o Poemari de Bòsnia (1995), entre altres. Traductor de llengües molt diverses
-alemany, txec, rus, francès-, va ser director literari d’Edicions La Guineu i és organitzador
del festival de poesia PACEM a Collbató. 
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Víctor Mañosa

[5] Estimo de mi les coses obscures
en les quals s'enfonsen els meus sentits. 

[11] Tu, obscuritat de la que vinc,
t'estimo més que a la flama
que al món posa límits
mentre tu resplendeixes
per a un cert cercle
fora del qual no hi ha ningú que de tu sàpiga.

Però l'obscuritat tot en sí conté:
formes, flames, animals i a mi,
tal i com vol que els abraci
a homes i potestats -

I pot ser : una gran energia
es mou i commou el meu entorn.

Jo crec en les nits.

Del  "Llibre d'hores". 

Ombra: 
sorruts ens mirem l'un a l'altre 
quan ens trobem per les estances 
d'aquest cos que compartim.

Ens hem fet costum, 
però no he arribat a estimar
allò de tu que creix en mi. 

Anys enrere, quan eres un finíssim tel, 
potser un presagi que aviat s'oblida,
sempre vetllava per mi una llàntia, 
i el món al que posava límits

Víctor Mañosa

Posseeixo els meus morts i deixo que se'n vagin,
(...) Solament tu retornes, em fregues, et bellugues
provant d'ensopegar i fer moure alguna cosa
que en ressonar et traeixi encara la presència.

Del  "Rèquiem per una amiga" en la versió de 
Teresa Bertran, 1996.

que sovint em retorneu
i la blanor dels meus dies m'aclapara.

Voldria creure aleshores
que sóc un palimpsest,
i que en viure treno els meus dies
sobre la tinta lluminosa dels vostres.

Per això, en trenar-les, les paraules s'enreden 
sobre nusos de tinta antiga, que són veus 
cabdellades amb desordre.

Jo podria esclafar els nusos, 
com ho faria amb les llémenes
als vostres cabells, i encegar-me 
del fulgor de les veus al seu esclat.

I sé que intentaria entrar en aquesta llum
a cops, com una papallona 
que s'obstina. A cops.

Voldria, doncs, saber passar les mans pels nusos 
dòcilment i sense ràbia, descabdellar les veus
i deixar-les ressonar en mi com un brunzit 
que finalment perdura en la caixa que el conté.

Jo seria la caixa,
l'espai diàfan on vosaltres

i potser això fos suficient.
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era una cuina enfosquida 
pel declivi de la tarda.

Al capvespre, l'amor i la preocupació 
saben de cuines, llànties i accions de gràcia:
l'amor i la preocupació.

Aleshores la nostra companyia
oscil.lava a l'empara de la petita flama, 
i no era exigu el seu cercle.
Ara, però, ens hem fet costum l'un de l'altre
i hem conreat només la preocupació.

Ara, tu sempre esperes poder abraçar-ho tot,
és gran l'energia que t'agita,
compromets l'equilibri, el fustigues,
i jo em veig assajant parapets amb les mans,
arrecerant espurnes. 

També elles palpiten,
no sé per qui vetllen, 
però no és exigu el seu cercle.

94

Víctor Mañosa

Qui, doncs, si jo cridés, em sentiria d'entre els ordres 
dels àngels? I, fins posat que un d'ells de sobte m'acollís
en el seu pit, m'esvaniria jo davant la seva
més potent existència. Perquè el bell no és res més
que el començ del terrible, que encara suportem tot just,
i ens meravella tant perquè amb indiferència
desdenya destruir-nos. Tot àngel és terrible.

De la "Primera elegia de Duino" en la versió 
de Joan Vinyoli, 1985.

Prou ja d'aquest batec d'ales.

Tot àngel és paorós però aquí, i en la nostra fragilitat,
sabríem omplir de terror la vostra veu celest també.

Estem cansats: no és debades que escrivim allò que ens passa
en solcs sota la pell i que amb ells traginem en la vostra presència
i fins el dia. No és poca la càrrega; no ens amideu, doncs, 
per la fondària de la nostra fatiga sinó per la desmesura  
de la nostra persistència: 

aquí estem, aquí estem, aquí. 

I si bé és cert que en la penombra balbucegem engrunes 
també ho és que les fem resplendir i que combaten l'aflicció
i la desempara: el nostre exili, i que gosem desdenyar a qui es complau 
en la nostra caiguda. Qui, doncs, si jo gosés alçar-me
em negaria el dret a reclamar-vos que ens acolliu?

Acolliu-nos d'una vegada o amb indiferència 
ignoreu allò que ha d'esvanir-se i que ho és tot: 
la nostra bellesa, la nostra puixança, la nostra insubmissió; 
però prou ja d'aquest batec d'ales. 

Víctor Mañosa
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DIA DE TARDOR

Herr : es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß

Senyor: ja és l'hora. L'estiu ha estat llarg.
Que l'ombra s'apoderi del rellotge de sol,
que la nit vessi llargament el pot de tinta,
i que l'esborri amb la mànega, deixant 
un rastre de cel enteranyinat durant el dia.

Que les fruites arribin a madurar per darrer cop,
i que el vent les retorni a casa, enmig de fulles
plenes de rovell. I que el vi descansi en els cups,
en la foscor, en la humitat de les voltes baixes.

Qui no té encara casa, ja no en construirà,
s'arraulirà com una serp, per buscar el significat
en si mateix, en el seu signe d'interrogació
massa llarg. Amb un punt, el verí que té a dins.

Qui estigui sol, perdrà el compte de les hores,
una filera de boies indicant els nivells del negre.
Passejarà seguint l'eco de cada cruixit, dels nervis
de les fulles que seran la seva pròpia saba.

97

SOLEDAT

"Die Einsamkeit ist wie ein Regen"
R. M. Rilke

La soledat s'assembla a la pluja.
La soledat és la pluja, quan corre
vers les tardes, des de remotes planures.
Cau del cel, amb força, per colpejar
en totes les hores ambigües.

La soledat és la pluja, s'endinsa
en els carrers, reflecteix els mil fragments
que s'esquerden en les nostres trobades,
dels cossos que res no han trobat, 
dels cossos units que no poden separar-se,
de la soledat que s'arrapa com les gotes.

La soledat és la pluja que purifica
els qui dormen junts en un sol llit,
lluitant amb els somnis de l'altre.
La pluja neteja els somnis, com estàtues
enmig d'una tardor de fullaraca.
La pluja, la soledat, l'empeny com un riu.

I fugen els somnis, els cossos...

96
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99

TARDOR

Die Blätter fallen, fallen wie von weit

Cauen les fulles, cauen com de lluny, 
d'alçades inabastables, com de jardins
celestials. Cauen lentes, ensonyades,
onejant en mals presagis el seu pes.

I la terra, sota el pes de planxes 
negres deixant aiguaforts tremolosos,
cau en un silenci d'impressions buides.

Cauen les branques ennegrides dels arbres,
fletxes de direccions contràries.

Però n'hi ha Un que sosté a les seves mans
tot el que cau. I els aiguaforts de la terra.
Suaument. Amb tactes encotonats intenta 
protegir la fragilitat dels cossos. Coberts
de capes de vernís cada cop més esfumades.

98

Xavier Farré

EL LECTOR
Ich las schon lang

Portava molt de temps llegint. Des que la tarda
amb el ritme de les gotes colpejant a la finestra
ha fet el seu domini. El carrer, on es confonen
les passes, esmorteïdes com crides llunyanes en un bosc.
El vent portava veus arribades d'altres dimensions,
de llocs on la imaginació entrava amb esfilagarsades
visions. I el llibre m'apartava d'aquell món,
tan llunyà ara. El temps quedava aturat
en les pàgines, en els signes, estranys i familiars,
que em conduïen, com una mà invisible, per camins
d'altres boscos, més irreals, més autèntics.

I de sobte, les lletres salten del paper i indiquen
la tarda, repeteixen un i altre cop, com un encanteri,
tarda, tarda... I sé que en mi conflueix el llenguatge
i el temps, la grisor dels núvols i els últims raigs del sol,
les fulles del llibre i dels arbres pronuncien
una sola paraula. Tot és un devessall de significats
que baixen com tempestuosos rius. S'enduen amb ells
els còdols que ens fereixen com paraules esmolades.
La pluja ja ha cessat, i els sons es recomponen.
Busquen la línia tonal, la clau de sol, la disposició
en el pentagrama del cel. Esperen un nou intèrpret.

I sé que si ara alço els ulls del llibre res
no arribarà a sorprendre'm. Tot serà la recerca
de la nova simfonia apareguda. Sense fronteres.
El que existeix a fora és viu a dins. M'identifico
amb les coses, amb l'ombra de la nit incipient
que les envolta. I també a mi m'abraça.
Les coses són en mi. El paisatge rere la finestra.
I jo sóc el vidre i qui mira el vidre. El llibre
i qui llegeix el llibre. I tot el que creix en la terra.
I sóc en les paraules. Em guien com un dit en la pàgina del món.
I assenyalen: el primer astre com una darrera casa. 

Xavier Farré
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Jenaro Talens

EL PASO CAMBIADO DE LAS CIGÜEÑAS

La cancela de hierro está cerrada
y al otro lado de la noche, allí
donde el desierto es pálpito y costumbre, 
un riachuelo instaura el intervalo. Avanza 
con un sigilo impropio
entre los juncos y los matorrales.
Parece avergonzado de su delgadez. 
Desde el balcón abierto
un hombre observa la monotonía
con que se desparraman sobre los guijarros
los últimos resquicios de la claridad.
A izquierda y a derecha, las tapias del jardín 
se alzan desnudas. Sólo el musgo cubre
de cuando en cuando una hendidura. 
El limo empapa su retina y puede 
imaginar tal vez algunas yedras 
con lagartijas donde el sol se pone. 
Inclinado sobre la baranda, ¿se pregunta quién
proyecta sombra entre las lilas, si
la luz, dudosa, ya no alcanza? ¿O son
nubes que empiezan a dejar el nido? 
Unas luciérnagas chisporrotean
como la llama débil de un candil. El vuelo
de las lechuzas en el descampado,
el cri-crí de los grillos en las enramadas
son el sonido de la orquesta. El hombre
entra y cierra el balcón. Tras la cancela
es tan borroso el mundo, todavía.

Toni Quero

EL ALFÉREZ

Galopan sombras por las estepas, el mar es una quimera que los mendi-
gos venden en sus pliegos y los silbos no anuncian seres fabulosos, es el
aullido del viento cercenando las praderas.

Los infantes cinchan las albardas y parten en tropel, salvaguardan un impe-
rio de aquellos que llaman infieles, son tan paganos sus corazones como
el de las huestes que combaten; la sed y el demonio de la carne habitan en
todos ellos.

Aventajando a la milicia, el alférez blande el estandarte, sus vivos colores y
ribetes dorados enmascaran su verdadero origen: un pedazo de tela, hebras
cordadas sobre una tosca vara, que azuza la idolatría.

Cabalgar, cabalgar, cabalgar, ¿y si esa huida no es distinta de la hégira de las
hordas que embisten? Pero el alférez Christoph Rilke no tiene tan eleva-
das preocupaciones, el muslo de una dama y un pétalo ajeno son grietas
demasiado profundas para apostar la vida.

Nada domeña el discurrir de las estaciones. Varado en tierra extraña, el joven
poeta recibe unos legajos y tienta el oficio fabulando un hecho lejano; él
también combate contra el olvido.

Su arte revive al alférez, vuelto en polvo y germen de lombrices. Abatido
en el firme, incapaz de imaginar su gloria, devolvería tan altos honores,
por un poco más de hálito y el abrazo ardiente de las cortesanas.
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con grandes tapices y pesados cortinajes.
Dime, pues, si quieres el espacio de la aceptación
con todos sus paramentos o prefieres el solar raso. 
Y una vez te haya hecho habré de llenarte de sentido.
¿Cómo hacerlo? Ayúdame, no tengo en esto experiencia.
¿Es cierto lo que digo? ¿Acaso no te hice en mi pecho
cuando leí un verso sublime o cuando dejé que allanases en mí
una tierra donde descansara la música?
¿No te moldeé en los labios de mi amada?
Dios, tú que eres de naturaleza posible, habitación de lo humano,
residencia de lo bello, acoge mis dudas y acomódalas
dentro de mí ¡La duda es Dios!, algo me alerta.
Te voy a hacer, pues, de la materia de la vida,
con toda la humildad de quien no sabe de certezas
ni pretende salvarse de ser hombre. 
¿Respetarás que rehúya toda ambición y que conforme
tus límites sin servidumbres?
Tendrás la forma mudable porque sólo lo que contiene
la muerte en su semilla puede ser pensado dignamente.
Hoy, por ejemplo, te haría con el barro de la tristeza
del amigo, y no esperes que aplaque su furor
pues en él estaría el íntimo sentido de quien eres.
Confórmate. Nunca te harás de materia más noble.

(23 de noviembre de 2010)

103102

Esteban MartínezEsteban Martínez

SIETE EXPIACIONES

"No soy yo ésa, es otra quien sufre.
No lo resistiría yo. Que velos negros
cubran lo sucedido, que retiren
los faroles…

Noche."
Anna Ajmátova

"Mas con este viento el destino enorme
nos sobrepasa siempre."

Rainer Maria Rilke

PRIMERA EXPIACIÓN
a Josep Gerona.

Si he de hacerte, Dios, en mí
como se toma al bosque tierra para el arado
abatiendo árboles soberbios
¿de quién será el primer escrúpulo? ¿la última culpa?
¿cuál ha de ser tu extensión? ¿dónde tus límites?
¿a qué he de renunciar para darte acomodo?
¿he de caber en ti, siendo tú parte de mí?
Lejos estoy aún de saberme
–y en mi interior han de obrarse nuevas pasiones–
para poder abrirme dentro un Dios espléndido,
y si ahora me precipitase, si me dejase llevar
por la fuerza que impele la mano ejecutora,
¿qué espacio serías tú?  En otros he adivinado
dioses tan vastos como la desesperación o la idolatría,
dioses por donde, de vez en vez, pasan almas ayuntadas
que arrancan con sus bufidos un polvo sin fe.
En otros, el dios era un salón palaciego
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Esteban Martínez

TERCERA EXPIACIÓN
a Natividad Ayala

Oh! Dios, ¿no serás tú la consciencia inequívoca
de todos los finales? Pensarte, ¿no habrá sido la manera
de iluminar los límites, de hacérnoslos visibles?
En tu no-ser laxamente el tiempo se extendía
como el vino sobre la madera.
Dios, pensé, ¿no serás acaso el borde de la mesa,
el filo en el que todas las dimensiones son aún posibles?
¿Podemos conocer en verdad ninguna patria
si no es desde el extrañamiento, desde el desarraigo del corazón?
Dios, ¿no serás acaso la perspectiva del exiliado,
el ojo que ve detrás de las montañas
y sabe que el tiempo es la patria pequeña y dolorosa?
¿Acaso el pez conoce las magnitudes del océano
en el que ha vivido antes de ser arrancado y
colgar sobre él con el asombro de la muerte?
Si ser hombre y pensarte es tener conciencia de final,
la fe ¿no será un acto de rebeldía? Yo me rebelo contra ti,
oh! Dios, pues me lanzaste a un mundo donde las fieras
matan y –ya con el estómago lleno– sueñan con sus víctimas
volviendo felices a los pastos o a sus crías…
Porque el león no conoce el final de la gacela,
sólo el tiempo momentáneo de saciar el hambre,
y en unos días creerá volver a verla, nerviosa, entre el rebaño.

¿No es también otra eternidad  deseable la del animal,
con su presente repetido en pequeñas acciones?
¿Por qué no ha de ser suficiente para nosotros?
Oh! Dios, te pienso y tú apareces como una niebla
entre la luz concreta de nuestros actos. Si habías de venir,
¿por qué me hiciste de pensamiento errático y sentir voluble?
Así no hay intimidad humana que pueda hospedarte.
¿Acaso puedo yo acercar las manos al océano
y esperar que quepa en ellas?

(23 de diciembre de 2010)

Esteban Martínez

SEGUNDA EXPIACIÓN
a  María Gerona Ayala.

Con premura te apartaste de ella porque su sencilla bondad
debió de avergonzarte. Oh!, Muerte que te resignas
a vivir en la ignominia al tirar la piedra y esconder la mano,
si habías de cumplir algún alto designio
¿por qué no levantaste la voz y ahogaste nuestras súplicas?
¿no está en tu poder negarnos como interlocutores?
De ella te apartaste, como del primer albor el pájaro nocturno,
y fue aún más hermosa en la penumbra.
Dos pasos atrás, avergonzada, bajaste la cabeza
al comprobar que, sin reproches ni ostentación,
limpiaba de excrecencias la muerte que le trajiste, improvisada.
¡Cómo debió de sufrir tu orgullo que ella te corrigiese!
¿Por qué hablo de ti, Muerte, si nada digno puede decirse,
si no tuviste el valor siquiera de defender tu obra?
¿De qué mente fuiste la  vulgar mano ejecutora?
Su belleza se hizo rotunda –para tu sorpresa–,
y radical. Nunca antes fue tan legible el alma de nadie.
Y María decidió tomarla en sus manos infantiles
como cuando hizo el pan añadiendo levadura.
¿Qué se puede hacer con la muerte cuando es la de uno?
¡El alma! Quizá ahora podamos entenderlo.
Hacer el alma sin prisas, dándole su tiempo,
y la muerte es sólo el paño que la cubre preservando su humedad.
¿Qué forma caprichosa? ¿Cuánto tiempo vas a estar amasándola
o esperando a que fermente?
Huele tu alma a harina pastada por los ángeles
y apetece estar cerca y olerla
y sentir que sacia nuestros días tristes.
Amigos, ¡no la toquéis aún! 
Ha de dorarse y endurecerse la corteza.

(25 de noviembre de 2010)
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QUINTA EXPIACIÓN
a la Amiga.

¿De qué amor participas? ¿En qué amor te encuentras ahora?
Alégrate, pues, si aún estás de paso y nada te retuvo.
¡Desgraciados aquellos que edificaron altares y palacios
para albergar algo que no les pertenecía! 
Mira a tu lado cómo el poeta envejece, sin excepción,
y se retuerce la lengua antes de que definitivamente se seque.
Ni una palabra más. ¿Qué sientes ahora, compañera, al verlo?
¡Oh, viejo estúpido!, ¿no ves que sólo tú te lastimas?
¿por qué creíste que estaba en tu boca, ¡y en tu mano!,
la dicción del mundo, la comprensión de las leyes de lo íntimo?
Si terca fue tu ambición,  con más tesón la literatura y la vida
se jactaron de no deberte nada. ¿Acaso en verdad creíste
que el amor del padre con la hija muerta en los brazos
iba a venir dócilmente?  Un amor así, aterra  a las palabras.
¿Cómo pensar un verso
que pudiera soportar su cabeza derramada y fría?
¿No viste cómo el padre se sentó a los pies de la muerte
para hilvanar los restos del amor que le quedaban? 
Oh, poeta inconsciente, si en verdad amaras la poesía
de allí la hubieras apartado para evitarle el bochorno.
¿Qué nos queda ahora? Entre escombros, el desportillado perfil
de unos días hechos a medida no humana
y  la combustión de los últimos amores decibles.
No esperes de la poesía sino que distraiga un poco
el largo circunloquio del silencio en horas tristes.

(22 de enero del 2011)

107

CUARTA EXPIACIÓN
al Hombre.

Hay luces aún dentro de las hojas muertas.
El viento muele la carbonilla cobre de las hojas muertas.
A los niños les gusta cómo crujen bajo sus zapatos las hojas muertas.
¿Quién no desearía una muerte así, desmenuzada en trozos pequeños?
Yo quiero que mis huesos ¡y mis acciones!
dejen ese polvo de luz ferruginosa sobre la tierra
y el aire lo levante como esporas de debajo de las hojas muertas.
Las aguas del arroyo se oxidan cuando las hojas caen en él
y en las piedras inscriben sus nervaduras como dibujos de henna.
¿En qué momento el árbol puede sentirse completamente desposeído,
acuciado por el dolor de la pérdida, si aún bebe del arroyo?
Cuando las hojas eran verdes el insecto de duro caparazón
se alimentaba de su luz, la masticaba y se hacía iridiscente
para el cortejo. Y la hoja era también el escenario para la cópula
y el desove. ¿Acaso no está en el refilar del pájaro el ala de ese insecto,
el aire de esa hoja, el verde iluminado de su sabia? ¿No hay en el trino
un gorgoreo de agua del arroyo? ¡Oh Dios!, a ti que te descubro
lejos de la liturgia y de cualquier credo, que eres la ley natural,
corriente que precipitas el Universo en el átomo más simple
y no dejas que nada se extravíe ni nada se derroche
¿qué destino me tienes preparado? ¿Quién ocupará en el existir general
mi existencia particular cuando ya no esté cual soy ahora?
¿En qué canto de ave, manantial o colmillo venenoso
se revelarán mis cenizas, la luz ferruginosa de mis huesos,
el rastro iridiscente de mis acciones?
¿Alegrarán mis cenizas los pies descalzos de los niños como hojas muertas?
En la desnuda rama del árbol la quietud es solo aparente
pues se agitan en su interior bosques ya desaparecidos
y el brote más indeciso acabará, sin duda, con el invierno. 

(4 de enero de 2011)
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Esteban MartínezEsteban Martínez
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SEXTA EXPIACIÓN
a Maria Gerona Ayala

Van las aves, disciplinadas, cosiendo el cielo a la tarde.
Emigran a tierras que nosotros nunca conoceremos.
Se diría que cierran la casa antes del viaje.
A la vuelta, cuando de nuevo despunte el arroz,
algunas traerán una luz de vieja acacia en el plumaje.
¿Polinizará esa luz tus cenizas cuando vuelen en círculo?
Más cerca, como piedrecitas de un collar que se ha roto
saltan tres gorriones sobre la mesa del patio
desatentos a las aves celestes que emigran.
Saltan, después, alrededor de tu urna. (Nunca andan).
¿De dónde nacieron tan frágiles si aún te sobreviven?
¿Acaso tú los convenciste para que vinieran?
Sus saltos levantan en el aire tu antigua ternura,
una vibración que te sostiene aún
como al agitar la mano la pompa de jabón queda en suspenso.
¿Qué quieres decirnos, sin embargo, cuando pisan en el suelo
las hojas de bronce laminado? ¿Acaso cierran el abismo?
La luz otoñea apresuradamente y desvela en la mano
de tu padre un destello traslúcido entre los dedos
como un verso que ha ido dejando su piel muerta.
Escribir el abismo es vaciarse en él desde la plenitud
y quizá por eso le traes ahora los pájaros terrestres…
¡Oh, pequeña!, yo sé que está en tu ánimo
arrancarlo de esta tristeza que se conmueve
del ave migratoria, que le insta a callar y a lamentarse
de todas las palabras que no te sobrevivieron.

(16 de febrero del 2011)

108

Esteban Martínez

SÉPTIMA EXPIACIÓN
a Josep Gerona y Natividad  Ayala

¿Cómo puede el día, sin apenas esfuerzo, levantar
el sudario de la noche
como si nada hubiese pasado?
Apenas en un soplo arrincona nuestro estupor
donde, sin riesgos, pueda ir consumiéndose.
Hay que salir  a la calle, sin embargo, y mirar los árboles
y cruzar a la acera soleada por un rail inexistente
que ordena nuestros pasos, y llenarnos el cuerpo
de algunas desidias para que no vuele y mirar otros árboles
como si en verdad fueran otros ¿Cómo abrir los ojos
cuando lo que se ve es una bocanada oscura?
Y andamos y el perro más feo del mundo, ¿recuerdas?,
el que se deja arrastrar de viejo o de pereza, es un superviviente
y casi blasfemamos.
Ahora todo es más sencillo, todo se organiza
entre lo que está y esto otro; no hay intermedios.
¿A qué se debe el horror del hombre por lo simple?
Giraremos alguna vez y la luz vendrá de frente, alborotada
como una chiquillería escapando a la carrera,
y nos habremos hecho viejos, y dejaremos que corra
hacia otra parte. Pero aún no, ¡ahora no!
¿Acaso tienes todas las respuestas? ¿Una siquiera que te dé descanso?
¿Quién puede afirmar, amigos, que la muerte es un no-lugar?
¡Vamos a abrir los ojos y a adiestrarlos como bracos jóvenes
para que aprendan a husmear, a seguir su rastro de ángel inquieto
entre los hermosos escombros que aún se alzan!

(31 de marzo del 2011)

Esteban Martínez
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ENTROPIA 

Com quan te n'has anat 
i no sé què fer amb els braços, 
amb les ungles, 
amb les mans. 
Com quan recordo i em perdo.

Com quan bufa tramuntana
i projecto desastres apocalíptics 
de dimensions catastròfiques 
–la por també és la mare 
omplint la bossa a l'hospital, metòdicament, 
primer un objecte, després un altre, 
i tornant-la a desfer 
perquè no recorda si hi ha posat les claus de casa.

Em disperso endins. 
L'espai cibernètic és infinit, 
però no em basta. 
I ara sóc menuda i estic de genolls vora l'aigua,
i vull fer cabre tota la mar 
a dins d'un clot que he forçat en l'arena. 

Ja ho sé, que no es pot encabir Déu 
en la ment humana.

110

Jacint Sala

NO M'AGRADA LA CAL!LIGRAFIA

"Tu, pare meu, que, des que ets mort, sents
sovint l'angoixa en l'esperança del meu interior."

Elegies de Duino, IV   Rainer M. Rilke

Al capdavall de l'hort on el meu pare
escrivia amb l'aixada, s'hi fonia, 
tot l'any, un roser bord. Jo no tenia
princeses ni castells i, si em punxava,
la mare m'hi posava l'alcohol
que em coïa la calda i els renecs.

Però la mort, Rainer, aquesta mort
que tu en deies petita, s'ha assemblat,
d'ençà que la conec, a la que ara
t'ha fet un lloc entre els llençols de l'alba.

No vàrem collir roses (no en teníem!),
ni vàrem viatjar perquè ens havien
robat tots els camins i ens va faltar
tot el coratge per sortir de casa
i demanar per on s'anava enlloc.

Però la mort, Rainer, aquesta mort
que tu vares aprendre entre brocats,
ens va girar l'esquena i no ens deixava
morir com fa tothom car, fet i fet,
érem ben poca cosa per morir-nos.

Però, això sí, Rainer: el crit encara
el porto esgrafiat en una mica
de pell que em va sobrar. 
Potser és per tot això, ves si ho entens,
que no m'agrada la cal.ligrafia.

Sònia Moll
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NO M'AGRADA LA CAL!LIGRAFIA

"Tu, pare meu, que, des que ets mort, sents
sovint l'angoixa en l'esperança del meu interior."

Elegies de Duino, IV   Rainer M. Rilke

Al capdavall de l'hort on el meu pare
escrivia amb l'aixada, s'hi fonia, 
tot l'any, un roser bord. Jo no tenia
princeses ni castells i, si em punxava,
la mare m'hi posava l'alcohol
que em coïa la calda i els renecs.

Però la mort, Rainer, aquesta mort
que tu en deies petita, s'ha assemblat,
d'ençà que la conec, a la que ara
t'ha fet un lloc entre els llençols de l'alba.

No vàrem collir roses (no en teníem!),
ni vàrem viatjar perquè ens havien
robat tots els camins i ens va faltar
tot el coratge per sortir de casa
i demanar per on s'anava enlloc.

Però la mort, Rainer, aquesta mort
que tu vares aprendre entre brocats,
ens va girar l'esquena i no ens deixava
morir com fa tothom car, fet i fet,
érem ben poca cosa per morir-nos.

Però, això sí, Rainer: el crit encara
el porto esgrafiat en una mica
de pell que em va sobrar. 
Potser és per tot això, ves si ho entens,
que no m'agrada la cal.ligrafia.

Sònia Moll
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¿Seria avui tan plàcid el rostre de Maria
si hagués sabut el pes que el fill
suportaria, alhora creu i salvació
enfront de la consciència del no-res?
La mirada serena en el cap inclinat
seria rebel.lió, la bona nova
una porta als inferns, i el mateix àngel
un missatger mortífer. Però no:
tot fou harmònic, com el lleu
color rosat de les voltes o la calma del jardí.
¿Seria Angèlic avui el sobrenom
del frare que pintà el quadre i els frescos
de les cel.les? Angèlic és avui terrible.

I malgrat tot, ens deturem
amb ulls meravellats a les escales
del convent de Sant Marc, com si
respiréssim encara una innocència
en què ens agradaria creure.

Qui sap si no formulem l'únic prec possible:
que se'ns doni la calma de la Verge
quan l'àngel anunciï destrucció.

113

DES DE LES ESCALES DEL CONVENT DE 
SANT MARC, A FLORÈNCIA

Angel came down from heaven yesterday
Jimi Hendrix

Ángeles con alas
de navajas de Albacete

Federico García Lorca

L'àngel d'ales multicolors
feia una lleu reverència.
Estàtica, Maria
creuava els braços sobre el pit
com si ja servés el fill 
encara per concebre.

No hauria de sobtar-nos
l'harmonia irreal de l'escenari,
un sobri decorat renaixentista
en delicada calma de convent;
anacronisme, com ara ho són els àngels
i les anunciacions.

Avui els defugim, els àngels,
des que sabem que són navalles
les ales que estenen afilades,
o que tot allò visible
s'esvaeix quan se'ns mostren.
Tot àngel és terrible
perquè ens pren fins molt enllà,
a la mateixa frontera d'allò
que no ens és donat entendre.

112

Josep Maria RipollJosep Maria Ripoll
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EL PES DELS MORTS

A la memòria de la mare
i a partir d'un dibuix de Nati Ayala

El pes feixuc dels morts ens aclapara,
portem l'endins tot carregat d'absències.

Justament per això, en veure la fulla
dibuixada a la làmina en lliure
caiguda l'hem volgut invertir
per al recordatori: ara vola
perquè es faci lleugera la mancança
i perquè els morts, alats, ens sobrevolin
en lloc de corbar-nos l'esquena.

És potser el seu desig últim:
que la brisa ens els retorni
sense patiment ni cos, volàtils.

115114

Josep Maria Ripoll Josep Maria Ripoll

PER QUÈ VIUEN ELS MORTS

Per què viuen els morts? En nosaltres
són record pur, transformació
de la memòria en ficció, després oblit
per als qui ens recordaran, herois
quan han mort joves. Per què
viuen els morts encara en nosaltres?
I per què van venir?
Per fer-nos creure que vivien, quan de fet
els necessitàvem com a herois?
El misteri no és que ja no hi siguin:
és que van ser-hi i els vam creure vius.
I saben que el seu destí
és el del retorn diari, sense claus
per obrir la porta amb suavitat
i anar convivint amb nosaltres. No els trobem 
mai a faltar, perquè revénen,
tornen a seure al seu lloc,
hi tenim sempre les mateixes converses,
i acuden per això cap a nosaltres,
que en som la raó de ser
mentre ens esperen.

Rilke.qxd  13/05/2011  0:18  Página 114

?



EL PES DELS MORTS

A la memòria de la mare
i a partir d'un dibuix de Nati Ayala

El pes feixuc dels morts ens aclapara,
portem l'endins tot carregat d'absències.

Justament per això, en veure la fulla
dibuixada a la làmina en lliure
caiguda l'hem volgut invertir
per al recordatori: ara vola
perquè es faci lleugera la mancança
i perquè els morts, alats, ens sobrevolin
en lloc de corbar-nos l'esquena.

És potser el seu desig últim:
que la brisa ens els retorni
sense patiment ni cos, volàtils.

115114

Josep Maria Ripoll Josep Maria Ripoll

PER QUÈ VIUEN ELS MORTS

Per què viuen els morts? En nosaltres
són record pur, transformació
de la memòria en ficció, després oblit
per als qui ens recordaran, herois
quan han mort joves. Per què
viuen els morts encara en nosaltres?
I per què van venir?
Per fer-nos creure que vivien, quan de fet
els necessitàvem com a herois?
El misteri no és que ja no hi siguin:
és que van ser-hi i els vam creure vius.
I saben que el seu destí
és el del retorn diari, sense claus
per obrir la porta amb suavitat
i anar convivint amb nosaltres. No els trobem 
mai a faltar, perquè revénen,
tornen a seure al seu lloc,
hi tenim sempre les mateixes converses,
i acuden per això cap a nosaltres,
que en som la raó de ser
mentre ens esperen.

Rilke.qxd  13/05/2011  0:18  Página 114



Laura no existe. No ha existido nunca.
Es ajena al deseo que transforma
en palabras tu vello, tus pechos
intactos, tus nalgas
que me queman los ojos.
Y si Laura no existe, ¿qué es esta luz
que escucho como un llanto, este cuerpo 
desnudo que me llama
sin saber que no estoy ni he estado
nunca, porque todas las vidas
que he tenido carecen de memoria?
Estar sólo es no estar, ser solamente
un amor que no sabe lo que ama,
una ausencia de días y palabras,
una casa con las luces rotas.
Y si no amo a Laura, pues no existe,
¿quién me espera y a quién espero,
condenado a este vacío sin tiempo,
a este espejismo perdido en la memoria?

117

Ahora que el amor me ha concedido
una tregua, huyo del laberinto
de paisajes que han cegado
mi vida quemada por la luz
de las revelaciones, y regreso
al jardín de las zinias
donde estuvo mi madre
antes de la muerte, de cerrar
los postigos, de aventar
el polen de la carcoma. Ahora
sigue bordando en la casa
en ruinas. No me oye,
no me ve, y sin embargo,
me mira con sus ojos ciegos.
Me acerco a su mejilla
nunca hollada por besos
ni caricias. Sigue bordando
las iniciales que me llevaron
a la demencia con hebras
que esconden un secreto 
y dibuja palabras que me hieren,
las que fueron mi vida y mis poemas.
Y me acosa el amor,
me arroja a los escombros,
al vértigo del vientre y su espesura,
a la diosa que nunca pudo amarme,
a la dulce sirena de Badía
que me deja sin luz con su abandono.
Y Laura me devuelve al laberinto,
a ofrecerme lo que no posee,
a negar tu existencia que mi madre 
borda en el pañuelo de los sueños.

116

Juan A. Masoliver RódenasJuan A. Masoliver Ródenas
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Gertrudis Mira

Huérfana y a oscuras busco ahora su luz en mi sangre, no demasiada,
la suficiente para no abandonar todavía, aunque a veces quisiera...

¿Se va la muerte?, ¿o la muerte es quien se queda y
son los ángeles los que vuelan...?
Pues yo noto aquí en el alma cómo se me queda la muerte.
La que tiene hambre de vida, la eterna.
¿No veis como nunca cierra la boca?
¿No veis que nació sin párpados en los ojos, para estar siempre despierta?

¿Quién necesita, pues, extender sobre su cuerpo el lienzo que la recoja?
¿Quién, sino la mujer rota?
Ella precisa del silencio para hacer de la sábana
los pétalos de una rosa amarga.
Y sentir de nuevo en su centro la vida ausente...

Transformar sus lágrimas en palabras de agua,
que aneguen y nieguen, una y mil veces.
Que digan ¡No! ¡No!  ¡No quiero despertar! No puedo.
Porque la voz del amanecer le susurra al oído
que aquella vida ya no le pertenece,
que se le fue porque nunca nada es nuestro.

Pero no, ella no duerme, es amiga de la muerte,
y se atreve a preguntarle, aunque sea con voz queda y casi desaparecida,
¿dónde está la hija que ya no canta ni llora?
¿Dónde?, le dice...
Pero sí, la niña sí llora, ella la siente, la oye, la escucha...

Y, de nuevo, le pinta las lágrimas
para no sentirse tan sola.
A escondidas.
Porque nadie la entendería si dijese que cada amanecer,
al alba, su hija llora.

119
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Gertrudis Mira

FÚNEBRE  CANTO

A la memoria de María.
Así pues me contengo y ahogo el clamor en mi 
garganta de un oscuro sollozo. ¡Ay!, ¿a quién
podremos recurrir? A los ángeles no, ni
tampoco a los hombres.

Elegías de Duino,

Si las llamara lágrimas
nadie me entendería

Pedro Salinas
Sí, desde ayer, la tierra toda es un entierro.
Y no sé cómo ascender de lo profundo del ataúd en donde estamos,
lamiéndonos el naufragio que somos...

Abandonados granos de sal,
que no curan dolor ni desconsuelo;
más bien al contrario,
lo extienden como un velo blanco sobre el cuerpo. 
Todo negro.

Aunque sé que te has ido para poner tu cabello en las manos del cielo
y que Orfeo canta que sonríen los difuntos,
yo no puedo entender, alma mía, que, tan niña, te hayas ido...
Aún así, te hallo dentro de mis ojos, en lo más profundo, te encuentro
y llamo a la luz de la mañana María, para que el día no olvide tu nombre.

¡Oh montes y pájaros! ¡Árboles!
Decidme, ¿a cuál de vosotros me he de dirigir?
¿quién será el que mejor comprenda el motivo de mi tristeza?,
¿quién el que me ayude a subir una tras otra la gravedad de las horas?

¿Cometí acaso alguna falta?, decidme,
¿fue delito acoger la sagrada ofrenda que es un ángel en la tierra?,
¿ser habitada por ella...?

Quizá eso fue ya un rivalizar, un acto de soberbia, aunque yo... no lo supiera.

118

 R.M.Rilke
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MIENTRAS TÚ ME RECUERDES

Mientras tú me recuerdes,
tan solo estaré ausente
y seguiré en silencio cuidando tus paisajes,
estaré entre la piedras de la vetusta ermita,

en las ondas del trigo
jugando con el aire.

Viento frío en tu cara
serán los besos míos,
refrescando tu paso cuando bajes al valle;
yo viviré en la hierba que cubre los caminos,

en el agua del río
o en la paz de la tarde.

Si tú piensas en mi,
allí estaré contigo.
No besaré tu boca, ni rozaré tu falda.
Apenas un suspiro quebrará la quietud

cuando escuches mi voz
que en silencio te llama.

Mientras tú me recuerdes
seré tan solo ausencia
y seguiré cuidando tu paisaje y tu casa...
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Josep Gerona

II

Com ho podré fer per viure
quan torni la calor, quan
refaci la primavera el món,
sense tu al meu costat,
–tu, que eres la meva Primavera.
Ara que el febrer m'avança aquell temps,
hi penso: com faré per resistir
el cruel abril, i el maig, quan torni el sol
a il.luminar els braços de les noies
tendrament, jo sense tu;
com podrà la meva ment ser alhora
a dins i fora del món.
La cridòria dels ocells 
m'acompanya, des dels arbres,
al bar on dinàvem junts.
Em menjo un gelat dels que t'agradaven.
Hi ha la Katharine en el tapís 
que m'han posat avui sota del plat.
L'has trobada, amor? Hi parles sovint?
I en James Stewart, ara ja no és sord?

(25 febrer 2011)

123

Josep Gerona

A MARIA
...nadie me dijo
–por eso te perdí–
que tu ibas por las últimas 
terrazas de la risa

Pedro Salinas

I

Avui faries quinze anys. Ja és hora
–com Rilke ho pensaria, filla meva–
que m'assegui i que t'escrigui, no
a la que fores en aquest món nostre,
interpretat i corrupte, pel temps
–catorze anys, quatre mesos i deu dies–
amidat, sinó a l'Àngel:
tu que habites l'espai desconegut
on els cors ja són ingràvids,
palaus bastits en la llum sideral 
dels abismes, els nous mons
on rellotges sense agulles 
mouen i fan fructificar la vida.

Com Rilke a Muzot, mentre plorava 
per Wera, la filla morta de Gertrude,
hi ha rebut la il.luminació,
jo vull fer-te l'ofrena del dolor
perquè me'l tornis transformat en alegria.

(16 febrer 2011)
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on rellotges sense agulles 
mouen i fan fructificar la vida.

Com Rilke a Muzot, mentre plorava 
per Wera, la filla morta de Gertrude,
hi ha rebut la il.luminació,
jo vull fer-te l'ofrena del dolor
perquè me'l tornis transformat en alegria.

(16 febrer 2011)
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Josep Gerona

IV
No quiero que te vayas
dolor, última forma 
de amar.

Pedro Salinas

Malgrat la seva misèria,
quan tu hi eres, en tornant de París
ens agradava aquest poble.
Carreteres amb pocs arbres,
la teva primera escola,
amb el dibuix de la mama a la porta.
Ara tornen a parar els autobusos
al Passeig. També reobren 
botigues i, encara que fa calor,
és buida la italiana.
Juga una nena petita
asseguda al terra de la farmàcia.
Sempre hi ha el brogit de les obres de fons.
Les fustes del banc on m'assec gairebé cremen.

¿No puc fer res més per tu
que provar de traduir 
un sonet de Rilke i dedicar-te'l?

(4-10 abril 2011)
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Josep Gerona

III 
Por el encinar,/con la blanca luna,/ella volverá.   

Antonio Machado 

Te veo en fuga de ti  
Manuel Altolaguirre 

Avui és el dissabte del meu sant
–i el del teu avi. Aquesta nit,
la lluna plena hi brilla més gran que mai.
Tu m'has fet aquest regal. 
Si no haguessis marxat,
m'hauries ofert un escrit amb un dibuix,
com sempre ho feies:
hi posaves paraules amoroses
que només tu sabies endreçar-me.
Com tu ho havies fet, segueixen les nenes 
jugant a picar de mans
mentre diuen cantarelles.
Maria, ja no miro al diari
la pàgina dels nounats,
com ho fèiem sempre junts.
Ara, tot ho faig jo sol, lentament.
Tot em costa més. T'he de concentrar 
perquè no fugis de la nostra unitat.
Encara que siguis pols, llum, o pols de llum
que vibra en totes direccions, 
t'he de recollir
perquè tornis a ser la meva sang.
El teu pare et busca en els núvols del cel.
¿Quines formes pren ara la teva ànima?
¿Quina nova mar és la teva cabellera?
El teu pare et busca sempre
en la cara de la lluna.

(19 març 2011)
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Marcel Ayats

Cansats de sobreviure
en una absurda realitat
de laberint sense sortida,
no és estrany que idolatrem
al déu totpoderós de l’asfalt,
i com peixos amb el ventre afamegat
davant l’esquer que amaga l’ham
massivament ens hi aboquem.

No, no és estrany
que cansats d’anar més lluny
sense moure’ns del lloc,
la vida salpi mar eixut
entre les mans
i enfront de l’escamot
l’arbre esperi dempeus.

127

Marcel Ayats

Quan les línies del palmell de la mà
són camins que no menen enlloc
i la tristíssima mirada del goril.la
és un rastre de fetus no nats.

Quan els batecs són ocells
atrapats a la gàbia del cor
i l’esperança és un vaixell
ancorat a la rutina.

Quan el silenci és l’aiguaneix
que entalla la vida
i el sobrepès d’una apamada solitud
és el bagatge de la carn,

apagada entremig de la foscor
per què encara palpita la llum,
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ORACIÓN A LA VIDA

¡Sin duda un amigo ama a su amigo
como yo te amo a ti, vida llena de enigmas!
Lo mismo si me has hecho vibrar de gozo que llorar,
tanto si me procuraste sufrimiento como placer,

yo te amo en tu felicidad y en tu aflicción:
y si es necesario que me aniquiles,
me arrancaré de tus brazos con dolor,
como se arranca el amigo del pecho de su amigo.

Con todas mis fuerzas te abrazo:
¡deja que tu llama encienda mi espíritu
y que, en el fragor de la lucha,
reconozca yo la solución a tu íntimo enigma!

¡Pensar y vivir durante milenios,
arroja plenamente tu contenido!
Si ya no te queda ninguna felicidad que darme,
¡bien! ¡Aún tienes el sufrimiento!

Lou Andreas Salomé (1881)
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Quaderns de Versàlia, 
nova col!lecció del grup “Papers de Versàlia”, vol homenatjar
alguns dels grans noms de la poesia universal que ens han interessat
o influït en determinats moments.  Cadascun dels volums aplegarà
tant estudis sobre el poeta homenatjat com poemes al seu entorn i,
sempre que sigui possible, traduccions inèdites. 
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