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Linteopublica ‘El silenciodeoro’, de
JuanRamónJiménez, amb36 inèdits
El Nobel de Literatura va crear el poemari en sis anys de retir vital aMoguer

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

“De noche, el oro / es plata. / Plata
muda el silencio / de oro de mi al
ma”. Els versos de JuanRamón Ji
ménez(Moguer, 1881SanJuande
Puerto Rico, 1958) serveixen de tí
tolperaElsilenciodeoro, unareco
pilació que l’editorial Linteo acaba
de publicar en què es recullen
36 poemes inèdits, d’un total de
83, queelpremiNobeldeLiteratu
ra, el 1956, va crear durant els sis
anysqueesvamantenirreti
rat al seupoblenatal deMo
guer(Huelva),aconseqüèn
cia dels conflictes econò
mics que la seva família va
viure després de quedarse
pràcticamenta la ruïna.
“El silenci és per ami una

atmosfera absolutamentne
cessària per respirar, com
l’aire”, assegura l’escriptor
de Huelva, gairebé sempre
un home que vivia per din
tre, al pròleg de l’edició que
arasurtalallum.Durantuna
gran part de la seva vida,
Juan Ramón Jiménez va
sentir la necessitat de man
tenirse apartat del soroll,
delscritsqueatordeixenide
les representacions munda
nes en què l’ànima s’encon
geix. Per ell, el silenci era in
dispensable en la creació ar
tística,enl’obrahumanaben
conclosa. Acostumava a es
criureenunasalaabsolutament in
sonoritzada.
Després d’una època de la seva

vida aMadrid, onnova aconseguir
mai sentirse bé pel soroll, la bullí
ciaielcaosquesónconsubstancials

a una gran ciutat, Juan Ramón Ji
méneztornaaMoguerel1906,is’hi
estarà fins al 1912, refugiat en el si
lenci.Ésuntempsessencialal’obra
del poeta, que comença a abando
nar la influència de la poesia fran
cesaielmodernismepercomençar
un camímés senzill, en què despu
lla la paraula de floritures i orna
ments,retallaelsorollqueacompa
nya les imatges poètiques i les
presentaen la sevabrillantnuesa.
D’aquella època de trobada amb

ell mateix a Moguer també són al

tres projectes que Linteo ha publi
catelsúltimsanys, comArtemenor
iLibrosdeamor, unpoemari eròtic
en què Juan Ramón canta aventu
resambdonescasades,solteres,es
trangeres, amb ladonadel psiquia

tre que el va tractar després de la
mort del seu pare i, fins i tot, amb
monges. Són poemes marcats
per l’essència d’aquells sis anys de
silenci, solitud i canvi de rumb ar
tístic que Juan Ramón Jiménez es

va regalar a la seva localitat natal.
Comva passar en altres èpoques

de la seva vida, algunes de les crea
cions artístiques de Juan Ramón
Jiménez no van arribar a veure la
llum en el seumoment, i, si ho van

fer,pelcamívanperdreesquinçalls
de la seva obra. Passa ambEl silen
cio de oro i els 36 poemes inèdits,
però també amb altres composici
ons, algunes de les quals va acabar
de recopilar la seva dona, Zenobia
Camprubí,quevainsistirpersonal
menten la sevapublicació.
L’època vital de recolliment i so

litudquearaes reflecteixaEl silen
cio de oro també va ser fonamental
perquè Juan Ramón pogués es
criure el seu Platero y yo, que per
tanyaaquestmateixperíodede re
clusióaMoguer,malgratquelapri
merapublicaciódatadel1913,quan
el poeta ja havia abandonat la seva
localitat natal. Amesura que l’obra
de JuanRamónes va fermés segu
ra i va recórrer el camí fins alesho
res inexploratde lasenzillesanua, i
tambémésconegudapelpúblic,es
pecialment arran de la publicació
deDiario deunpoeta recién casado,
va anar abandonant una bona part
dels poemes d’aquesta etapa, que
ara veuen la llum, atropellats per la
velocitat de creuer que arriba a as
solir la sevacreació.Ambtot, el po

eta deHuelva no els va oblidarmai
completament, i fins i tots’haescrit
que els solia retocar amb una certa
freqüència.
“Esdeoroel silencio. La tarde es

decristales/Mecelosfrescosárbo
les unapureza errante /Y,más allá
de todo, se sueña un río límpido /
que, atropellando perlas, huye ha
cia lo infinito. / ¡Soledad! ¡Soledad!
Todoesclaroycallado…/Sólo tur
ban la paz una campana, un pája
ro…”, escriu Juan Ramón Jiménez
al seu poemaHora inmensa, inclòs
a El silenciodeoro.c

El poeta considerava
que el silenci era
indispensable en
la creació artística
i en l’obra humana

Rosich i el casPujol
Atotselsqueheuvingut

Autoridirector:MarcRosich
Llocidata:TeatreNacional
SalaPetita(6/4/2017).

JOANANTON BENACH

Quina mala sort! El dia que Xavier
Albertí proposava a Marc Rosich
(Barcelona, 1973) que escrivís una
obradeteatrepelNacional,esclata
val’oberturadelcasPujol,ésadir, la
confessió de l’expresident sobre la

fortuna no declarada que posseïa a
Andorraique,assegurava,haviahe
retat del seu pare. De fet, la coinci
dèncianovasuposarcapdissortpel
dramaturg–autor,entred’altres,de
lesmagnífiquesadaptacionsdeMe
quinensadeJesúsMontcada,dePe
dra de tartera de Maria Barbal, de
Mort de dama de Llorenç Villalon
ga, etcètera–, atès que aRosich li va
semblar que l’escàndol immediat
que suscitava ladeclaraciódeJordi
Pujol li brindava unmaterial preci
óspercomplirambl’encàrrecqueli
feiaeldirectordelTNC.Lamala ju

gada de l’atzar, la mala sort a què
al∙ludeixo, la patiríem quatre anys
després els espectadors d’A tots els
queheuvingut, unade les comèdies
més fluixes i banals que, almeu en
tendre, s’hauran vist mai al primer
teatrepúblicdeCatalunya.
Segonsl’afirmacióinicialqueRo

sich escriu en el programa de mà,
l’autor i director de l’obra creu que
ungranesdeveniment “necessita el
contrapunt d’una mirada irònica”.
La pena és que el contrapunt a l’es
trepitosa remor informativa que va
provocar laconfessiódePujolnova
generar en aquest cas una sola en
gruna del producte tan fi i intel∙li
gent que és la ironia, ja que al dra
maturglacomèdiabenaviatlivaro
dolar pel pedregar de la caricatura

més simple. La imaginació de Ro
sich se n’havia anat de vacances,
quan a l’home se li va acudir que la
protagonistadelapeçalleugeraque
volia construir seria una vídua de
l’Eixample, militant, naturalment,
de Convergència Democràtica de
Catalunya.
L’actriu que millor podia repre

sentar el personatge, l’autor i direc
tor la va tenir ullada des de bon co
mençament: hauria de ser Mercè
Arànega. La memòria li duia a Ro
sich la bona entesa que anys abans
hihaviahagut entre ell i la protago
nista deMort de dama, de manera
que la vídua, de nomMagdaCasals
de Clarà, ara tindria el paper més
destacat de la comèdia. I encara bo,
perquè l’actriu, en el moment més

brillant i madur de la seva carrera,
ofereix a A tots els que heu vingut
unes intervencionsquesalvenladi
versió d’una excessivamediocritat.
Aunarespectabledistància,calsub
ratllarelsparlamentsd’ÀureaMàr
quez, enelpaperde la fillapetitade
la matriarca. La resta de figures fe
menines del repartiment –Lurdes
Barba,MontseEsteve i la joveníssi
maMireiaPàmies–tenenunaactu
ació correcta i serveixen amb pro
fessionalitat el poc relleu del text.
Lapresènciade“l’homede labarba
bruta” (Carles Gilabert) sembla un
invent desesperat per dotar d’una
certa originalitat una obra menor
que es mou entre un retaule costu
mista irrellevant i les afirmacions
catalanistesmés ingènues.c
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Un dels manuscrits de poemes inèdits de Jiménez, que apareix a la dreta l’any 1955

PODEU LLEGIR LA TRANSCRIPCIÓ
D’UN DELS POEMES A
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