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La poesia de RainerMaria
Rilke torna a les llibreries

Cinquanta poemes de ‘Neue Ge-
dichte’ i Poemes francesos perme-
ten accedir per primera vegada en
català a dosmoments importants
de la lírica robusta i vivadeRainer
MariaRilke.

voluntat”). Quan aborda un poema
sobre el poeta, Rilke condensa en
vuit versos un autoretrat en què fa
referènciaalnomadisme,queelpor-
tariadePragaaParís,Duino,Munic
iVal-Mont, llocsqueaniria incorpo-
rant a l’obra. “Per aRilke, comper a
Joyce iProust,els llocssónuníndex
d’emoció on es vessa una mica de
cendradel’ànima.Nounllocperse-
gellarmaletesiafegirrètolsvermells
a l’equip del viatger”, va escriure
RichardA.Latchama l’articleL’àni-
mamelodiosa (1928).

La llenguadel verger

“Potser sihegosatescriure’t, / llen-
gua prestada, ha estat per fer servir
/ aquest nom rústic, l’únic imperi
del qual / em turmentava des de
sempre: Verger”, llegim en un dels

poemes queMariàngela Vilallonga
ha traduït per a la primera referèn-
cia d’Edicions de la Ela Geminada,
reunió dels quatre reculls que Ril-
ke va escriure a Suïssa (Vergers,
QuartetsdelValais,Lesroses iLes fi-
nestres) poc després d’haver com-
pletat Elegies de Duino i Els sonets
aOrfeu, represos l’any1922després
d’una època d’anguniosa esterilitat
creativa.

El Rilke dels poemes francesos
rescata el motiu circumstancial
d’alguns dels millors moments de
NeueGedichte –el palmell de lamà,
lavianantd’estiu, la finestra– in’es-
criu quartets inspirats que, tot i la
rima,nodefugen la fatalitat, quepi-
cariaa laportadelpoetael29dede-
sembre del 1926 i se l’emportaria
cap als seus dominis.❋

JORDI NOPCA

BARCELONA.Aquestsanysdiverses
editorialshanposata l’abastdel lec-
tor en català noves traduccions
d’una part significativa de la pro-
ducció en prosa de Rainer Maria
Rilke (Praga, 1875 - Val-Mont,
1926): el 2008 van arribarCartes a
un jovepoeta (Angle), reflexionsso-
bre la creació artística; el 2010, Au-
guste Rodin (Obrador Edèndum),
monografia sobre l’escultor de qui
Rilke va ser secretari iEls quaderns
de Malte Laurids Brigge (Viena),
novel·la d’aprenentatge i desencís
enquèun jovequevol arribar a viu-
rede lapoesiaprenconsciènciaque
l’únicamaneradecombatre lamort
està del tot relacionada amb l’art
que treballa.

Amblesduesreferènciesmésim-
portants ja traduïdes –Els sonets a
Orfeu (Llibres delMall, 1979) iEle-
giesdeDuino (Proa, 1995)–quedava
per explorar la part més jove de
l’obra lírica de Rilke i la que va es-
criure els últims anys de la seva vi-
da,mentre s’estavaaSuïssa i tradu-
ïaPaulValérya l’alemany.L’antolo-
gia de Cinquanta poemes de ‘Neue
Gedichte’, signada a quatre mans
perFeliuFormosa iJoanMargarit i
publicadaaQuadernsCrema,resca-
ta una selecció dels dos volums de
Nous poemes que Rilke va publicar
l’any 1907 i 1909, respectivament.

Entre alguna cançó d’amor, re-
cordssàfics,poemesmitològics iuns
quants textos dedicats a glosar epi-
sodis bíblics, hi trobemuns quants
Dinggedichten (poemes objecte),
que l’escriptor va explorar a partir
del contacte amb Rodin i les seves
opinions sobre l’observació objec-
tiva: dedica versos memorables a
una rosassa (“aquest ull, que apa-
rentment reposa, / s’obre i torna a
tancar-seambbrusquedat/arrosse-
gant [lamirada] fins a la sang roja”)
i a unapantera (“el suau caminarde
passosforts, flexibles/ambelsquals
descriu un mínim cercle, / ve a ser
comunadansade força entornd’un
centre/onromanatordidaunagran

PaulaModersohn-Becker, una de les pioneres de l’expressionisme
pictòric alemany, va pintar un retrat de RainerMaria Rilke l’any 1906.

Quaderns Crema i Ela Geminada en publiquen dues antologies

“L’ànima-ocell s’enlaira”
Llibreria

Cinquanta poemes...

La selecció de Feliu Formosa i Jo-
anMargarit respecta la varietat te-
màtica dels poemes de Neue Ge-
dichte: mitologia, temes bíblics,
textos nascuts de l’observació di-
recta i alguna gran cançó d’amor.

Poemes francesos

Mentre traduïaPaulValéry a l’ale-
many,Rilke vaquedar tan impreg-
nat de francès que va canviar de
llenguapoètica i vaescriurequatre
reculls en la llengua de l’autor de
Cementirimarí.

L’argentí GustavoRussoporta
el seuespectacle de tango
avantguardista al Paral·lel

‘Tangoseducción’

minicrònica
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Deu anys de giramundial
El coreògraf i productor argentí Gustavo Russo estre-
na avui el seu espectacleTango seducción al teatreAr-
teria Paral·lel, on s’estarà fins al 4 de setembre. L’es-
pectacle es va estrenar al Brasil l’any 2000, i des de lla-
vors ha girat permigmón. S’ha presentat a l’Olympia de
París, l’OperaHouse de Jerusalemoel Kremlin Theatre
deMoscou, entre altres escenaris.

Avantguarda i tradició
Segons el coreògraf, Tango seducción no és la típica
exhibició de tango, sinó que és un espectacle avant-
guardista, però que no oblida les seves arrels. “És una
prolongació de la meva persona, que està creixent i
evolucionant constantment”, explica Russo. Aquest fet
tambées va tenir present a l’hora d’escollir els ballarins,
alguns dels quals són a l’espectacle des dels seus inicis.
Són professionals del tango que també tenen forma-
ció en altres estils. La complexa elaboració del xou és
un punt diferencial, segons el seu creador.

Dos actes diferenciats
A l’escenari, set parelles, cincmúsics i una cantant in-
terpreten un espectacle que es divideix en dues parts.
La primera se centra en les icones del tango tradicional
amb coreografies grupals en què els ballarins i el ma-
teix Russo, que també hi balla, puguinmostrar el seu
ego. Al segon acte, en canvi, el tango es fusiona amb la
dansa clàssica i la contemporània. Queda en un segon
pla i deixa pas al veritable cor de Tango seducción, en
què cada coreografia és una eina d’expressió i en què
s’espera que l’espectador pensi i senti.

ERICA ASPAS

L’amor, la passió i l’erotisme fan del tango un
sentiment universal. DEMARBAIX FRANCE


