Antónia Tayadella / Roger Friedlein
(Universitat de Barcelona / Universitat Lliure de Berlín)
Preséncia de Jean Paul a la literatura catalana vuitcentista
En un mornent en qué els estudis sobre el romanticisme catalá, iniciats de
fa temps, s'han d'emprendre encara de manera sistemática, un tema com el
de la preséncia de Jean Paul sembla gairebé un caprici: d'altres són els
autors rebuts com a romántics al segle passat que salten primerament a la
vista en l'ámbit de la teoria estética o bé com a models creatius a l'abast del
romanticisme catalá. Així, pel que fa a la literatura alemanya, fonamental
en els orígens de tot el romanticisme hispánic, ja ha estat assenyalada la
importáncia dels germans Schlegel com a principals referents de l'ideari
teóric l i la de Mme. de Staél com a artífex, amb De l'Allemagne (1814), de
la carta de presentació, literária i global, del país a Europa; molt més afortunada que no pas la réplica de Heine, apareguda amb idéntic títol en la
seva primera versió en francés, l'any 1835. D'altra banda, a ningú no li
passa desapercebut que, d'entre els creadors, són autors com Goethe, Schiller o, més endavant, Heine poeta els que apareixen amb més freqüéncia a
les publicacions catalanes vuitcentistes.
Tot i que d'entrada, doncs, Jean Paul no passi pas per ser un autor cabdal
en la história del romanticisme a Catalunya, en constitueix, tanmateix, un
capítol —ben especial i alhora paradigmátic—, l'existéncia del qual tan sols ha
estat remarcada, de manera puntual, per Hans Juretschke. És evident que, per
tal d'avaluar en tota la seva amplitud el factor alemany en relació amb el
romanticisme catalá, no n'hi ha pas prou de parar atenció als autors més
fressats, sinó que resulta també imprescindible de fixar-se en els més rars, com
són, entre d'altres, Lessing, Klopstock, Uhland, Bürger, Zacharias Werner o,
fins i tot, el mateix E. T. A. Hoffmann, tan associat i, alhora, contraposat a
Jean Paul, si més no en el cas ja estudiat de Franla.
En el desconeixement notori de Jean Paul a Catalunya, no només al segle
XIX, sinó també al segle XX fins ara mateix, segurament hi conflueixen
factors d'ordre i d'abast prou diversos. Primerament, el fet que el seu nom
—en realitat Johann Paul Friedrich Richter, peró de nom literari Jean PaulEntre les aportacions bibliográfiques més recents, vegeu: Hans Juretschke: «Prólogo» i «El
problema de los orígenes del Romanticismo español», dins: La época del Romanticismo
(1808 - 1874), I: Orígenes - Religión - Filosofía - Ciencia, Madrid: Espasa-Calpe, 1989 (Historia
de España Menéndez Pidal; 35), págs. IX-LXXI i 3-35.
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prengués tantes formes diferents a la Catalunya vuitcentista 2 en devia
dificultar l'adscripció a un autor únic. En segon lloc, cal també tenir present
que, tot i haver estat considerat en vida un gran escriptor, havia estat oblidat
arreu, fins i tot al seu país, durant décades? Finalment, encara, convé
recordar l'escassíssim nombre de traduccions amb qué compta en el conjunt
de l'Estat espanyol, 4 així com la inexisténcia d'un estudiós-traductor de gran
categoria i alhora fascinat per l'autor alemany, com s'escau a FranÇa amb
Albert Béguin.5

1
El repás diacrónic de la preséncia de Jean Paul a la literatura catalana vuitcentista, havent-li estat dedicat únicament un article de presentació en tot el regle
—Juan Pablo Federico Richter: su biografía y juicio sobre sus obras, a cárrec
d'Antoni Bergnes de las Casas—, 6 i no comptant ni amb cap obra traduida
íntegrament ni amb cap antologia apareguda en volum, no té cap més remei
que bastir-se sobre el conjunt de fragments més o menys extensos que
apareixen traduits en revista. El buidat realitzat, circumscrit al Principat i a
les Illes, té en compte les traduccions fetes tant al castellá com al catalá,
perqué en totes dues llengües es produeix la cultura catalana vuitcentista.'
2

Així, apareix sota les fórmules de Juan Paul, Richter, F. Richter, J. P. F. Richter, Juan
Pablo Richter, Juan Pablo F. Richter, Juan Pablo Federico Richter i Joan Pau Frederich
Richter.

3

Vegeu, per exemple: Stefan George: «Vorrede der zweiten Ausgabe», dins: Deutsche Dichtung Jean Paul, Berlín: Bondi, '1923, pág. 5; Hermann Hesse: «Über Jean Paul i „Siebenkás"», dMs: Schrifien zur Literatur 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970, págs. 203-213
i 213-221; Albert Béguin: «Jean-Paul et le réve», dins: Jean-Paul: Choix de réves, París:
Jacques-Olivier Fourcade, 1931, págs. 1-43.

4

En el cas del catalá, no hi ha cap obra traduida de manera completa. Pel que fa a l'espanyol,
a la .lean-Paul-Bibliographie, d'Eduard Berend (neu bearbeitet und ergánzt von Johannes
Krogoll, Stuttgart: Klett, 1963), tan sois es dóna compte d'un títol: Teorías estéticas (Madrid:
Verbum, 1884), part de la qual va ser reeditada amb el títol d'Introducción a la Estética
(Madrid: Alianza, 1991). D'altra banda, Púnica novella traduida és Flegeljahre, amb el títol
de La edad del pavo (Madrid: Alianza, 1981).

5

6
7

A més de l'antologia dedicada per Béguin a Jean Paul (veg. nota 3), vegeu L'dme romanttque

et le réve (París: Librairie José Corti, 1939).
La Abeja 1 (1862), págs. 69-77 i 110-117.
A l'apéndix I, s'hi troba la relació cronológica d'aquestes traduccions i deis respectius
originals, citats d'acord amb l'edició de les obres completes de: Jean Paul: Werke, 10
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Pel que fa a qüestions cronológiques, és de destacar que el període en qué
Jean Paul és traduit s'adigui tant amb la cronologia general de la recepció de
creadors alemanys a la Catalunya vuitcentista. En efecte, que la primera
traducció localitzada ara per ara dati de 1839 significa com a mínim que Jean
Paul passa desapercebut en el primer estadi de la recepció de romántics
alemanys a Catalunya; és a dir, la que vehiculen dues revistes barcelonines de
signe ideológic contraposat —El Europeo (1823-1824), vinculada al romanticisme conservador d'August Wilhelm Schlegel i de Mme. de Staél, i El
Propagador de la Libertad (1835-1838), deutora, en canvi, del romanticisme
liberal francés i heineá. El fet que totes dues publicacions comparteixin,
tanmateix, la seva preferéncia per l'ideari romántic des d'una perspectiva
teórica fa que el component creatiu no
al Principat fins a la tercera de
les revistes portaveus del romanticisme alemany: El Museo de Familias (18381841), que, precisament, dóna a conéixer Jean Paul a la península Ibérica.
Pel que fa al punt final, la data de 1881 té més aviat un valor episódic, si
tenim en compte que, de les cinc traduccions fetes entre 1869 i 1881, només
una ho és d'un fragment inédit a Catalunya. Des de la perspectiva de la
novetat dels textos traduits pot afirmar-se, doncs, que Jean Paul —la preséncia
del qual assoleix el seu moment álgid als anys 1862-1863— no supera el
llindar de 1870. És així que la recepció d'aquest autor encaixa perfectament
amb la del conjunt del germanisme romántic, que va veure frenada la seva
difusió als altres paisos europeus mediatitzats per FranÇa, a causa de la guerra
franco-prussiana.
Els materials obtinguts permeten de discernir les figures —d'importáncia
desigual, tanmateix— que hi ha darrera de la incorporació de Jean Paul a la
literatura catalana vuitcentista: Josep M. Quadrado, Antoni Bergnes de las
Casas, Joan Font i Guitart, Josep Fernández Matheu i Francesc Maspons i
Labrós. Resulta sorprenent el fet que germanófils declarats com Pau Piferrer
i Manuel Mili i Fontanals no formin pan d'aquesta llista. Així, Piferrer, 8 que
passa per ser qui va tenir la visió més ámplia del romanticisme alemany, no

volums; vol. I, 1 a I, 6: ed. Norbert Miller; vol. II, 1 a II, 4: eds. Norbert Miller / Wilhelm
Schmidt-Biggemann, Munic: Hanser, 1960-1985.
8

L'única monografia existent és la de Ramón Carnicer: Vida y obra de Pablo Piferrer, Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963.
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va esmentar mai Jean Paul; Mili, en canvi, el cita a la série de cinc articles
intitulada Noticia sobre literatura alemana, peró amb ben poc coneixement de
causa. 9
Al polifacétic arxiver balear Josep M. Quadrado' es deu la primera de les
traduccions del que acabaria essent el fragment de Jean Paul més divulgat, no
només en el context cultural catalá, sinó arreu d'Europa; el text, per exceFléncia, pel qual i amb el qual l'autor alemany va ser conegut i identificat:
«Rede des toten Christus vom Weltgebáude herab, dafl kein Gott sei», de la
novella Siebenkás." En teoria, es tracta d'un text que es proposa de refutar
l'ateisme; peró el mateix autor és conscient que la fascinació que resulta de la
seva lectura, atesa la seva rara poeticitat, l'allunya del seu propósit inicial, la
qual cosa explica que no arribés a posar-lo en boca de Crist fins a la tercera
de les versions que en va redactar entre 1789 i 1796. En qualsevol cas, la
traducció francesa de Mme. de Staél, en escaNar-lo i suprimir-ne tota la part
que des del punt de vista teóric contradiu la primera, centrada en el tema de
l'abséncia de Déu, el tergiversa fins a l'extrem de convertir-lo en una de les
peces cabdals —un auténtic mite, de fet— del nihilisme romántic europeu.12
Com pot ser que qui acabaria passant a la história sobretot com a apologista
católic incorporés un text així a La Palma? La pregunta continua vigent, per
més que la seva traducció vagi acompanyada d'un epíleg justificatiu, amb
comentaris que aprofiten també els de Mme. de Staél, que presenta el text
com a delirant i febril; com un malson que, a nivell teóric, equival a la
hipótesi desconsoladora que suposa la manca d'un bé: «Richter ha pintado el
La serie d'anides de Mili sobre literatura alemanya va apareixer a El Imparcial de Barcelona
els dies 2, 9, 13, 24 i 31 de maig de 1844. Vegeu Hans Juretschke: «Alemania en la obra de
Milá y Fontanals», dins: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 35 (19731974), págs. 5-67. L'Apéndice I reprodueix els esmentats articles. Agraim aquesta informació
al Dr. Manuel Jorba, el millor especialista en Mili.
10

Sobre Quadrado, vegeu, sobretot: Mn. Antoni M. Alcover: D. Jusep M" Quadrado: sa vida
i ses obres, Palma: Estampa de N'Amengual i Muntaner, 1919; Gaspar Sabater: José María
Quadrado: el polígrafo balear, Palma: Con, 1967, i el monogrific de Mayurqa 3-4 (octubre
1970); també: Josep Massot i Muntaner: «Josep M. Quadrado i la Renaixenca», dins: Els
mallorquins i la !lengua autóctona, Barcelona: Curial, 1972, págs. 71-78.

11

L'apendix II ofereix una traducen) d'aquest fragment que fins ara no havia estat traduit, de
manera completa i partint de l'original alemany, ni al catalá ni al castellá. Aquesta traducció
ha estat feta optant sobretot pel criteri de fidelitat filológica.

12

Vegeu l'apartat III i, també: Byron R. Libhart: «Madame de Stael, Charles de Villers, and
the Death of God in Jean Paul's „Songe"», dins: Comparative Literature Studies 9 (1972),
págs. 141-151.
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universo sin Dios»; «¿no es tan terrible, y quizá mas, este caos de Richter que
todo el infierno de Dante?», escriu Quadrado.
La Palma (1840-1841), 13 tot i que va ser dirigida per Quadrado quan tenia
poc més de vint anys, se situa ja en la línia ideológica que sempre més l'havia
de caracteritzar: enaltiment del cristianisme i supeditació de l'art als seus
principis. Des d'una posició com aquesta, Quadrado va connectar amb el
romanticisme; pero, com no podia ser altrament, en la seva versió més
ortodoxa. Quadrado está en contra de qualsevol mena d'exaltació o esquincament romántics, especialment si entren en contradicció amb els seus principis
religiosos. Alió que sembla témer més és l'escepticisme; més ben dit, la
literatura escéptica. A aquest tema va dedicar un deis millors articles de La
Palma, «De la tristeza en la imaginación»," i unes guantes págines dels seus
Ensayos religiosos, políticos y literarios.' Quadrado considera que la literatura
contemporánia reflecteix una forma especial de tristesa, el sentiment del buit,
que pot arribar a ser, tot i la seva pretesa desviació moral, altament poética:
«belleza satánica, si se quiere, pero indeleble». Coneixent com coneix el poder
fascinador de la literatura escéptica, que encara els lectors amb el no-res
mitjancant colpidores imatges, es veu empés a posar-hi fre. D'aquí la inclusió
a La Palma de la traducció de la «Rede», ben mirat sorprenent per contrast
amb l'apologética d'arreu, que evita aquest text de por que el no-res jeanpauliá pugui arribar a seduir.
Si Quadrado está vinculat a Jean Paul per una única, peró significativa
traducció, no hi ha cap dubte que és Antoni Bergnes de las Casas' qui més
bé el va conéixer i el va donar a conéixer.
El vessant d'hel-lenista de Bergnes no hauria de fer oblidar el seu interés
per les literatures modernes —sobretot l'anglesa i l'alemanya—, a les quals
havia tingut accés grácies al seu coneixement de llengües, als seus viatges i a
les seves relacions personals." Si, d'una banda, no és gens segura cap anada
13

Vegeu Gaspar Sabater: La Palma: Palma, 1840-1841, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950.

14

La Palma, 17 de gener de 1841, págs. 125-127, i 24 de gener de 1841, págs. 133-135.

15

Palma de Mallorca: Tipografía de Amengual y Muntaner, '1893-1896, 4 vols.

16

Sobre Bergnes existeix, únicament, la monografia de Santiago Olives: Bergnes de las Casas,
helenista y editor: 1801-1879, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

17

Així, el viatger i científic alemany E. A. Rossmaeszler, en el seu relat de viatges ReiseErinnerungen aus Spanien, Leipzig 1 1857, págs. 35-36, en va deixar el següent retrat, elogiant-

1947.

248

Antónia Tayadella / Roger Friedlein

seva a Alemanya, de l'altra és ben cert que les seves estades a la Gran Bretanya entre 1824 i 1830 van acabar tenint transcendencia literária. Així, concretament a Edimburg, Bergnes va descobrir les grans revistes illustrades que
més endavant li servirien de model; les novelles de Walter Scott, que editaria
més que les de cap altre autor, i els articles de Thomas Carlyle, a través del
qual va conéixer Jean Paul.
La seva preferéncia per la literatura i la cultura alemanyes es va concretar,
el 1849-1850, en la direcció de Germanía. ó Colección de los sumos escritores de
Alemania, primer intent important, peró no reeixit, d'introduir-los a 1'Estat
espanyol. La Abeja (1862-1870), subtitulada «Revista científica y literaria
ilustrada, principalmente extractada de los buenos escritores alemanes»," que
havia comptat amb el precedent d'El Museo de Familias (1838-1841)," en seria
la culminació.
Si a El Museo de Familias només hi apareix la traducció d'un text de Jean
Paul, La Abeja reflecteix al máxim l'entusiasme de Bergnes per aquest autor
i per la literatura alemanya en general, amb traduccions del Werther i del
Faust, de Der Messias de Klopstock, de Maria Stuart i moltes balades de
Schiller, entre d'altres. A més de l'article ja esmentat, les traduccions de Jean
Paul hi són més nombroses que en cap altra publicació catalana i, fins i tot,
peninsular. La majoria es deuen a Bergnes de las Casas, tot i que també n'hi

ne el seu coneixement de llengües i, sobretot, el seu entusiasme per la literatura alemanya:
“Ich bereue es deshalb nicht [d'haver rebut classes d'espanyol], weil ich in meinem Lehrer,
dem catedratico Don Bergnes de las Casas, den liebenswürdigsten Spanier und den
gründlichsten spanischen Gelehnen meiner ganzen Reise, kennen und achten lernte. Er ist
Professor (spanisch catedratico) der griechischen Sprache, ist aber auf3er der lateinischen
auch der italienischen, franzósischen, englischen und deutschen Sprache vollkommen
máchtig. Er kennt und liebt die deutsche Literatur mehr als viele Deutsche
Herr
Bergnes ist einer von den gewifi aufierst wenigen Spaniern, welche dem máchtigen Auffschwunge der deutschen Volksliteratur mit gro8ter Aufmerksamkeit folgen und dafür
begeistert sind, das Beste davon auf ihren Boden zu verpflanzen. Solche Mánner erscheinen
in Spanien unendlich viel grüfler als in Deutschland, weil es deren dort so erschreckend
wenige gibt».
IR

Vegeu Hans Juretschke: «La . Abeja de Bergnes de las Casas o aspectos del germanismo
catalán hacia mediados del siglo XIX», dins: Manuel Jorba (ed.): Miscellania Aramon i Serra
1, Barcelona: Curial, 1979, págs. 313-329.

19

Aquesta publicació no compta amb cap monografia aprofundida. Vegeu, tanmateix, Júlia
Samaranch Viñas: »La contribución de Bergnes de las Casas y El Museo de Familias al
movimiento romántico español», Barcelona: Universitat de Barcelona, tesi de llicenciatura
s. d.
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hagi d'anónimes o de signades per algú altre: Joan Font i Guitart" i Josep
Fernández Matheu. 11 Aquest darrer, a part de publicar-hi traduccions d'altres
autors a partir del volum cinqué, signa només amb inicials la seva traducció
de la «Rede» de Jean Paul, amb el títol de «Vision» —traducció, per cert, que
va passar desapercebuda a Juretschke.22
Finalment, a Francesc Maspons i Labrós 23 es deuen la majoria de traduccions de Jean Paul al catalá." Es tracta de l'única figura vinculada a l'ideari de
la RenaixenÇa que té interés per Richter, com ell l'anomena, tot i que sigui
un interés ben marginal comparat amb la seva dedicació prioritária, el
folklore, en el qual destaca com un dels autors més erudits i prolífics de la
Catalunya vuitcentista. En el seu cas, de fet, Jean Paul i la rondallística tenen
un punt de contacte, encara que només sigui perqué publiqui les traduccions
de l'autor alemany a Lo Gay Saber, la primera revista catalana que, entre 1878
i 1881, edita una secció sobre folklore. Connectat amb el folklorisme europeu, Maspons va publicar-hi una vintena d'articles, dedicats majoritáriament
a publicacions estrangeres referents a la cultura tradicional; hi va transcriure
rondalles i hi va traduir textos, la majoria llegendes. No és aquest el mateix
20

Joan Font i Guitart va ser doctor en medicina i un deis cinc redactors habituals de La
Abeja, especialment interessat per les cilncies de la naturalesa. Traductor de l'alemany, tant
de textos literaris —Heine, Uhland, Schiller— com no literaris, és l'autor del llarg anide
dedicat a Alexander von Humboldt (La Abeja 1 [1862], págs. 121-140), al qual havia anat a
visitar a Alemanya l'any 1858. Veg. Víctor Herrero Mediavilla / Lolita Rosa Aguayo
Nayle: Índice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica, Munic; Nova York; Londres;
París 1990, 4 vols. i microfitxes, i Hans Juretschke: op. cit. a la nota 18.

21

Valenciá, segons Juretschke, Josep Fernández Matheu és conegut per les seves traduccions
de l'alemany. Així, al volum VII de la serie Teatro selecto antiguo y moderno, nacional y
extranjero (Barcelona 1866-1869), preparat per Gaietá Vidal i Valenciano, signa, en «version
directa y literal del aleman», Goetz de Berlichingen, el de la mano de hierro, Egmont i
Torcuato Tasso, de Goethe i, únicament amb la indicació «traducida al español», Los
bandidos, Luisa Miller, ó Intriga y amor, María Stuart i Guillermo Tell, de Schiller.

22

En efecte, parlant de la tria de textos de Jean Paul traduits a La Abeja, Juretschke afirma
que «llama la atención que no figure entre ellos aquel que ya recomendó y tradujo Mme. de
Staél en su obra famosa sobre Alemania. Me refiero a la „Rede des toten Christus vom
Weltgebáude herab, dass kein Gott sei"». A continuació, l'autor reflexiona a propósit
d'hipotItics impediments de carácter religiós. (Vegeu Hans Juretschke: op. cit. a la nota 18,
pág. 325.)

23

Vegeu Llorenc Prats: El mite de la tradició popular: els orígens de l'interés per la cultura
tradicional a la Catalunya del segle XIX, Barcelona: Edicions 62, 1988.

24

Agraim les referbncies de les versions de Jean Paul en catalá, tant del segle XIX com del
segle XX, al Dr. Joaquim Molas.
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interés que el duu a publicar-hi, posem per cas, «Lo somni de un enterro», de
Jean Paul, perqué es tracta d'un relat que es basa en una creenÇa popular a
Alemanya? Podria molt ben ser, doncs, que Maspons conegués Jean Paul a
través de les vies de la rondallística europea que, al capdavall, s'havia desenvolupat de manera notable també des d'Alemanya, a partir dels Kinder- und
Hausmárchen, dels germans Grimm.
Durant el Modernisme, Jean Paul és un deis autors incorporats des d'una
perspectiva decadentista. Així, l'any 1898 és presentat i traduit mínimament
a la revista Luz per pan dels principals redactors de la publicació, Eduardo
Marquina i Luis de Zulueta. 25 No sembla pas que s'hagin produit grans
canvis, ja que la «Rede», encara en versió en darrer terme staéliana, continua
figurant entre els textos traduits.
L'any 1925, en qué s'escau el centenari de la mort de Jean Paul, podria
haver estat el de l'inici d'una nova etapa per a l'autor alemany en el context
cultural catalá. És aleshores que Jaume Bofill i Ferro li dedica la seva atenció,
amatent, pera etéria, a la Revista de Poesia." Per més que els fragments triats
per acompanyar-ne la presentació provinguin del Titan i d'Hesperus, les dues
novel-les de l'autor alemany més valorades en aquell moment a Franca," la
situació de Jean Paul a Catalunya será ben diferent, entre d'altres motius
perqué resta del tot desconnectat de qualsevol experiéncia poética coetánia.

25

«Juan Pablo Federico Richter», dins: Luz 11 (desembre de 1898), págs. 124-126, i 12
(desembre de 1898), págs. 135-137. Agraim aquesta referIncia bibliográfica al Dr. Jordi
Castellanos.

26

«Jean-Paul Richter (1763-1825)», dins: Revista de Poesia 1 (setembre-novembre de 1925),
págs. 240-244. Recollit, cense les traduccions, a Vint-i-cinc anys de crítica, Barcelona: Selecta,
1959, págs. 35-40.

27

Vegeu Claude Pichois: L'image de Jean-Paul Richter dans les lettres fray:paises, París: Librairie
José Corti, 1963, esp. págs. 393-441. Aquest estudi, el més important dedicat a la recepció
de l'autor alemany a Franca, resulta també útil de cara al nostre tema. La informació que
conté hauria de ser, perú, completada amb: Simon Jeune: «Sur une traduction romantique
inconnue du „Songe” de Jean-Paul», dins: Revue de Littérature Comparée 41 (1967), págs.
401-411, i Claude Pichois: «Absence de Dieu, mort de Dieu: nouvelles recherches sur
l'image de Jean-Paul en France», dins: Revue d'Allemagne 5/3 (iuliol-setembre de 1973),
págs. 638-648.

Presencia de Jean Paul a la literatura catalana vuitcentista

251

II
Deixant de banda qüestions d'história externa, la diversitat de les traduccions
suggereix d'analitzar-ne els criteris amb qué han estat fetes, els resultats
obtinguts i les seves fonts.
Dels dos fragments més precoÇos, aquells publicats a El Museo de Familias
i a La Palma al voltant de l'any 1840, es poden determinar amb seguretat les
respectives fonts, franceses en tots dos casos. La llarga distancia que separa
tant «El sueño de una pobre loca» com «Un sueño» de les seves versions
originals alemanyes no és degut principalment al fet de la doble traducció,
sinó a les llibertats que es van permetre els traductors al francés, Philaréte
Chasles i Mme. de Staél, a l'hora d'escurcar i de despullar els originals de la
seva poeticitat extravagant. El protagonista Alexander, del fragment que
acabaria a El Museo de Familias, veu el seu nom canviat primer a Charles
Wizer, després a Carlos Wizer. El text de Chasles va acompanyat, a més,
d'una bona dotzena de notes a peu de página, també fidelment reproduides a
El Museo de Familias, que interpreten la pan visionaria com una a•legoria
político-moral. Conjuntament amb les ratlles finals, igualment de la ploma de
Chasles, aquests afegitons fan que, a mans deis seus traductors, un text amb
ben poques implicacions históriques esdevingui un pamflet polític contra la
Santa Alianca.
Respecte al seu original, doncs, «El sueño de una pobre loca» está reduit
gairebé a la meitat, no només per la pérdua de la visió paradisíaca que
constitueix la segona part del somni a partir del moment en qué la protagonista somnia despertar-se, sinó també per l'omissió de motius com el del
«llibre del somni» («Traumbuch»), l'aparició de l'«arxidiable» («Urteufel») i la
majoria d'imatges més enigmátiques.
Un estat fragmentari semblant és el que presenta la versió que dóna
Quadrado de la «Rede»: la introducció justificativa de Jean Paul hi queda
substituida per un epíleg ben diferent, i el text está despullat d'aquella segona
pan en qué les imatges estrambótiques se segueixen amb més densitat.28
Contráriament al que es podia haver esperat, el segon grup de textos, tots
apareguts a La Abeja, tenen característiques forra desiguals que es mouen
entre una alta fidelitat a l'original fins a un cas en qué el text alemany no fa
altra cosa que fornir un esquelet narratiu.

28

Vegeu Apendix II, a partir de la línia 68.
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A un extrem del ventall, Joan Font i Guitart tradueix «Traum einer
Wahnsinnigen», tan mutilat a El Museo de Familias, en una versió integral que
només deixa de traduir mitja dotzena de detalls de valor relatiu, 29 i només hi
afegeix, en canvi, una dotzena de complements, sovint explicatius. El seu
afany de fidelitat a l'original inclou les imatges poétiques. No cal dir que la
seva traducció no és de cap manera deutora de les anteriors de Philaréte
Chasles i El Museo de Familba.s." En tot cas, entre aquells fragments que per
les seves característiques poétiques havien de resistir-se més a una traducció
fidel, «El sueño de una loca» de Joan Font i Guitart és el text que aconsegueix millor de reflectir el Jean Paul original.
Se'n situa a les antípodes, en canvi, l'única contribució de Josep Fernández Matheu al cos de traduccions de La Abeja. Més cuna que la traducció que
en fa Mme. de Staél, la seva versió no només talla el relat al mateix lloc, sinó
que el condensa encara més, de manera que les seves similituds amb la «Rede»
es redueixen a la trama argumental d'una visió de Crist ressuscitat que
postula davant d'una munió de criatures mores la inexisténcia de Déu,
afirmació aquesta que queda sense el moment del despertar final i, a més,
sense rectificació per part del traductor com s'esqueia en Quadrado i Mme.
de Staél. Tanmateix, el text és lluny de qualsevol implicació escéptica o
nihilista, convertint-se en el relat trivial d'un malson de fantasmes que
prescindeix absolutament d'imatgeria. El fet d'ometre qualsevol passatge
poético-descriptiu condueix a una sintaxi que té els abundante punts suspensius com a únic recurs per trencar la monotonia paratáctica. En canvi,
s'introdueix una adjectivació tópica" no gens compatible amb la riquesa
metafórica de la versió alemanya. Essent com és aquest text el que més
tergiversa les característiques poétiques originals, és de sospitar que ha passat
si més no per una versió intermediária.

29

Entre ells, «Furienlarven [des Wahnsinns]» / «caretes de fúria de la bogeria» (201, 5) i
«Elefantenjagd»/ «caca d'elefants» (204, 1) que se simplifiquen, respectivament, a «locura» i
«caza».

30

A pan de la seva exactitud, lá traducció presenta un indici més que permet d'afirmar que
fou feta a partir de l'original alemany: l'expressió «sueños significan siempre lo contrario de
lo que aparentan» sense l'acostumat anide determinat a davant pot ser interpretada com un
lapsus ocasionat per l'alemany «Tráume bedeuten stets ihr Gegenteil», combé sense article
(veg. 204, 25 a l'original i 191 a la traducció).

31

Vegeu p. ex. «Entreabriéronse [...] las puertas del templo con rechinantes crujidos»,
«monstruoso fantasma», «dulce sonrisa», «¡oh cuadro desgarrador!».
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Entre aquests dos extrems se situen la mitja dotzena de traduccions
d'Antoni Bergnes de las Casas. Una d'elles, «El doble juramento de enmienda», es pot considerar de la mateixa fidelitat a l'original que la de Font i
Guitart. Aquesta fidelitat, peró, ve donada per les característiques del text
jean-pauliá, tractant-se d'un episodi essencialment narratiu i moralitzador,
sense les extravagáncies poétiques d'altres fragments. «El campo de batalla, - melancolía, - recuerdos» pot figurar com a exemple d'un text en qué
i l'imaginari. Arran
conflueixen els dos vessants de l'autor alemany,
d'un viatge en cotxe de cavalls es despleguen les reflexiona del protagonista,
el panorama d'un camp de batalla i la vista apoteósica d'un paisatge primaveral. Bergnes, doncs, retalla quatre passatges en la seva traducció, tots ells
altament carregats d'imatges, com ho és sobretot el comencament de la visió
primaveral."
El text sense títol que, a La Abeja, hi apareix enganxat a darrera, está tret
d'un episodi de Palingenesien, del qual deixa de traduir dos parágrafs estretament lligats amb el context narratiu de l'original. A més a més, hi falten una
bona mitja dotzena de ratlles soltes que ressalten per les seves metáfores.
Si Bergnes, en aquests casos, sembla voler evitar la traducció per la
gosadia imaginativa del text, n'hi ha d'altres en qué bé ho tradueix tot, peró
restant-hi ambigüitat poética. On Jean Paul dóna per interpretar, Bergnes ho
deixa tot ciar. A tall d'exemple, la seqüéncia que obre «Sueño del entierro»:
en alemany, la mare protagonista de l'escena «es precipita en socors a una
cambra fumejant d'oli de vitriol vessat», deixant per a la imaginació del lector
que l'oli es devia haver encés i que hi devia haver algú en perill per l'incendi.
En canvi, la traducció de Bergnes omple els buits informatius i fa: «[...] al
arrojarse á un aposento, de donde salian voces de ayuda, por haberse encendido una vasija de espíritu de vino que se habia derramado por el suelo». Així
mateix, es perden sovint les personificacions i metáfores tan própies de Jean
Paul: «schlummernde Nacht» o «nit adormida» (373, 5) es converteix en
«noche de sueño», així com la mort, que en la versió en alemany «arrencá»
(«ausrifl», 372, 35) la flor imatge de la vida, en Bergnes, prosaicament la
«remató». Si la visió original diu «bis ihre Blütenblátter aufflatterten und als
Flügel an zwei Engel flogen, die vom Himmel kamen» / «esvoletegaren els
seus pétals [de dos lliris] que s'envolaren convertint-se en ales per a dos ángels
que venien del cel» (373, 17-19), Bergnes simplifica la imatge de la següent

Vegeu 284, 36 a 285, 6; 287, 7-23; 288, 24-28 i 290, 33-34.
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manera: «echaron á volar las hojas de sus capullos á lo alto, y las recogieron
dos ángeles que bajaron del cielo».
A part de les divergencies ocasionades per l'estil particular de Jean Paul,
es constaten casos on la motivació de Bergnes per no traduir determinats
passatges devia ser d'un cafre ben diferent. «Recuerdos de las horas mas bellas
para las postreras de la vida» compta entre aquells textos més narratius que
imatjats, acuradament traduits." Tanmateix, Bergnes s'está d'incloure en la
seva versió una invectiva jean-pauliana contra els capellans que, en comptes
d'endolcir l'agonia dels moribunds, els «torturen» fins que obtenen «conversions passatgeres sense sentit» («sinnlose Minutenbekehrungen», 350, 5) i
n'impregnen els cervells de basardes infernals. En la mateixa línia de censura
per crítica al sagrament católic de l'extremunció podria interpretar-se el fet
que la frase «Aber keine Buflermahnungen, ich bin mit meinem Gott in
Richtigkeit» (362, 6-7) / «Res d'exhortacions a la peniténcia, que estic en pau
amb el meu Déu», proferida pel capellá moribund, no aparegui traduida.
El segon tipus de censura es produeix en contextos cristológics. En el
mateix «Recuerdos [...]», el fill de l'agonitzant vol consolar el seu pare amb la
idea que si hom, després de la mort, no arribés a una eterna primavera, aixó
vindria a dir que «Christus bliebe eine ewige Leiche, und nur der gemeine
Kórperstaub wáre unsterblich» / «Crist romandria un etern cadáver, i només
la vulgar pols del cos fóra immortal» (363, 17-19). Malgrat el mode condicional de la frase, Bergnes s'estima més de treure-la. El cas més flagrant de
censura, peró, es troba en «Aniquilacion». Ottomar, en el seu viatge visionari
per l'infern, es troba una figura velada sobre un tros de gel surant que resulta
ser «der tote Christus, ohne Auferstehung, mit semen Kreuzes-Wunden» / «el
Crist mort, sense resurrecció, amb les seves nafres de la creu» (261, 15-20). A
la traducció, ni rastre. No li sembla haver-n'hi prou amb el condicional en el
primer cas i el context de somni en el segon perqué Bergnes es permeti
d'incorporar una ombra de dubte sobre els sagraments o el dogma de la
resurrecció. Els seus escrúpols arriben al punt de substituir el plural «Giitter»
(288, 3) per l'ortodox singular «Dios» en un context tan poc sospitós com
33

Únicament es podria constatar el malentés en la traducció de la «creencia popular en
Alemania», segons la qual, la nit de cap d'any, si algú dibuixa un cercle en un creuament de
camins, uns fantasmes representen gestualment els esdeveniments de l'any vinent (372, 1-2).
Bergnes hi entén que «juguetearán por todo el año delante de ella [la persona en la cruilla]
espíritus en forma de vapor». El text «Neujahrsnacht emes Unglücklichen» també esmenta
aquesta creenca popular alemanya (966, 31-35): aquí, les dues traduccions existents deixen
del tot de retre'n compte.
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«En tales horas, está hecho el hombre para el hombre solamente, no para
Dios» (237).
A part de les traduccions signades per Font i Guitart, Fernández Matheu
i Bergnes de las Casas, a La Abeja apareixen tres fragments jean-paulians més,
sense indicació del traductor, i una serie d'aforismes escampats per la revista.34
La traducció de «Neujahrsnacht eines Unglücklichen» s'acosta als trets
estilístics de la «Rede» en versió de Fernández Matheu: les imatges rebuscades
es converteixen en tópics descriptius, fins al punt de dir el contrari del que
deien: «er seufzete nur noch leise, trostlos und sinnlos» / «tan sols sospirá
amb veu baixa, sense consol i sense sentit» (967, 1-2) apareix com a «Fuera de
si, gritó de nuevo aun mas abatido y desolado» (439). Fins i tot el curtíssim
diáleg «Sprechen der Liebe» deixa traslluir els mecanismes de traducció:
sistemáticament, hi van afegits complementa verbals de carácter emotiu: «con
angelical dulzura», «tiernamente», «con triste acento», «radiante de gozo», que
fan que s'esvaeixi l'original tensió entre el discurs sentimental deis amants i
el discurs sobri del narrador.
En el tercer i últim grup de traduccions, publicades a La Renaxensa i Lo
Gay Saber, apareix només un fragment inédit a Catalunya: «La garlanda que
no's mustiga». Será interessant, per tant, de veure quines relaciona hi ha entre
els textos en catalá i els anteriors en castellá. «Neujahrsnacht eines Unglücklichen», anónim de Lo Gay Saber, no permet cap mena de dubte que les dues
versions depenguin una de l'altra: s'assemblen massa traduccions com «ab lo
cor ple de desesperació y angoixa» i «con el corazón lleno de angustia y
desesperación» com per poder derivar independentment de l'alemany «mit
dem Blick einer langen Verzweiflung» («amb la mirada d'una llarga desesperació»). El text catalá té una serie d'afegitons que el distingeixen del castellá" i
tracta amb constáncia de trobar solucions própies, peró hi ha massa expressions comunes de les llengües peninsulars i alhora diferents en francés, com
perqué puguin derivar-ne independentment totes dues versions."

34

De «La azucena del valle» i de la majoria d'«Excerpta», ara per ara no ha pogut ser
identificat l'original alemany. Per tant, forcosament han de quedar exclosos d'aquesta
análisi.

35

El més llarg ocupa unes tres línies, els altres sem adjectius, interjeccions i fórmules del tipus
«tot ple de desespero», «ab alegre só» o «sa verinosa bava».

36

Exemples: «con el pecho desgarrado» / «ab lo pit desgarrat», «—Ese soy yo, esclama» /
«—Aquest so jó, esclamá», «repique» / «repich», «hizo ver» / «va fer veure» o «se vio joven
aun» / «encare's va veure jove».
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Sense l'afany de voler distingir-se del model en castellá, el traductor
anónim de la «Rede» a La Renaxensa presenta una versió catalana que segueix
minuciosament aquella tan escurÇada i estilísticament tergiversada que signa
Fernández Matheu a La Abeja. Els afegitons són sense relleváncia, i a més a
més, el fragment «Cefisa y Amor», de Montesquieu, que acompanya la
«Visió» a les págines de La Renaxensa, és idéntic a aquell que precedeix la
«Vision» al volum cinqué de La Abeja. També és de remarcar que tant a les
dues versions de «Neujahrsnacht eines Unglücklichen» com a les de la «Rede»
es corresponen les respectives maneres de citar el nom de l'autor: «Richter»
i «F. Richter», i no pas cap de les tantes altres varietats del nom de Jean Paul.
Tanmateix, s'ha de deixar constancia d'un parell de canvis significatius
—prácticament els únics introduits respecte al text en castellá: La Renaxensa
censura els tres passatges referits a l'existéncia de Déu; d'una banda, la
pregunta dels infants «„¡Oh Cristo!, ¿no existe Dios?" - „No existe," respondió»; i de l'altra, les dues frases en el discurs de Crist «allí tampoco está Dios
...» i «yo como vosotros, ¡no tenemos padre!», despullant així el text del seu
nucli, aquell que dóna títol al fragment original.
El tercer i últim de la colla de textos que des de La Abeja han passat a les
revistes cultes de la Renaixenca és «Begrábnis-Traum», signat per Maspons i
Labrós. També aquí hi ha prou solucions comunament hispániques no
coincidents amb el francés," també s'hi correspon la varietat triada del nom
(«Juan Pablo Federico Richter» i «Joan Pau Frederich Richter»), i, sobretot,
Maspons reprodueix els dos errors de traducció que havíem constatat en
Bergnes. Els afegits, d'altra banda, són irrellevants.
«La veu del amor» / «El habla de amor», en canvi, apunta en una altra
direcció: hi ha semblances que de cap manera poden ser casuals," peró
Maspons i Labrós s'está d'afegir les fórmules del tipus «con angelical dulzura»
que hem trobat en castellá i també evita altres canvis que s'ha permés el
traductor de La Abeja." Vistes les semblances i divergéncies alhora, les dues
traduccions només poden derivar d'un model comú, probablement el francés.
37

«Cáliz de una flor» / «calze d'una flor», «clamoreo» / «clamoreix», «remató» / «rematarte»,
«Ay de mi» / «Ay de mi», «con todo» / «ab tot», «tan al vivo se reflejan» / «tan al viu se
reflexan« o «inmarcesible» / «inmarcessible».

38

Vegeu-ne aquesta: «Pánima's dona á l'anima» i «el alma se cla al alma», mentre l'original fa
«wo die Seelen sich finden und geben» / «quan les animes es troben i es donen».

39

Tambe difereixen les varietats del nom de l'autor escollides: «J. P. F. Richter» a La Abeja,
«Richter» a Lo Gay Saber.
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També l'últim fragment en catalá, «La garlanda que no's mustiga», ates el fet
que res no ens permet de suposar que Maspons i Labrós sabés alemany, deu
basar-se en una versió francesa.
Així doncs, les llengües de les quals parteixen els traductors són:
El Museo de Familias: Francés.
La Palma, Quadrado: Francés.
La Abeja, Font i Guitart: Alemany.
Bergnes de las Casas: Alemany.
Fernández Matheu: Francés.
Anónim: Francés.
La Renaxensa: Espanyol.
Lo Gay Saber:
Anónim: Espanyol.
Maspons i Labrós: Francés i espanyol.

III
Els resultats obtinguts fins ara posen de manifest que les traduccions de Jean
Paul de qué estem parlant tant es van dur a terme partint directament de
l'alemany —una llengua, no ho oblidem, molt poc coneguda en el conjunt de
l'ámbit románic vuitcentista i menys com més al sud— com del francés. Els
traductors de l'alemany, Bergnes de las Casas i Font i Guitart, podien
prendre com a punt de partida qualsevol de les tres edicions d'obres completes que l'any 1862 circulaven ja de l'autor —Bergnes, per cert, cita en nota
la primera— o bé alguna de les antologies de Jean Paul en la seva própia
llengua."
40

Val a dir que Bergnes tria uns fragmenta com se'n solen trobar a les antologies. Entre les
moltes existents, cal assenyalar que no té en compte la més famosa a Franga al llarg de tot
el segle: Marquis de La Grange: Pensées de Jean Paul, extractes de tous sea ouvrages, París: F.
G. Levrault, 1 1836, amb la tria de la qual només coincideixen alguns deis «Excerpta» de La
Abeja. En canvi, l'antologia apareguda a la collecció «Deutsche Classiker», Jean Paul
(Aphorismen), vol. 2 de la National-Bibliothek der Deutschen Classiker: cine Anthologie in 100
Brinden, Hildburghausen; Nova York s.d. [ca. 1850], recull la majoria dels textos elegits per
Bergnes. Un comentara del viatger alemany Rossmaeszler esmentat més amunt corrobora
aquesta hipótesi: «Unter dem Titel Germania begann er mit noch drei anderen Gelehrten
die Deutschen Klassiker zu übersetzen, und zwar zunáchst mit einer Blumenlese aus Jean
Paul» / «Amb el títol de Germania, va comentar de traduir, conjuntament amb tres erudits
més, els »Deutsche Classiker», primerament amb un florilegi de Jean Paul» (op. cit., pág. 36).
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En el cas de l'existéncia d'una versió francesa intermedia, només ha estat
possible d'establir-ne la font exacta en dues ocasions, essent nombrosíssimes
les traduccions de fragments de Jean Paul en aquesta llengua. D'altra banda,
l'estudi de la filiació de l'article dedicat per Bergnes a l'autor alemany,
plantejat tot seguit, ens tornará a remetre tant a fonts alemanyes com a
alguna d'indirecta, la qual cosa constituirá un altre bon exemple del paper
mitjancer d'altres paisos pel que fa a la transmissió de la literatura i la cultura
alemanyes a la península Ibérica.
D'aquest paper mitjancer, Mme. de Staél n'es l'auténtica protagonista, de
manera que no es podrá subratllar prou la funció de la seva De l'Allemagne
com a guía literária dels romántics europeus. 41 Ella va donar a coneixer Jean
Paul fora del seu país. No el va presentar, peró, amb entusiasme desbordant,
sinó amb un cert recel. La transcendencia de les deu págines que li va dedicar
es deu sobretot a la primera traducció d'un fragment de Jean Paul al francés:
la «Rede», convertida en «Un Songe». 42 De tots els registres de l'obra versátil
de Jean Paul, Mme. de Staél va triar el de l'escriptor «bizarre» i terrible. El
cas és que d'una presentació com la seva en seran deutors, d'una manera o
altra, autors, crítics i traductors de tot Europa, entre els quals hi figuren els
tres traductors de la «Rede» a l'ambit cultural catalá vuitcentista. 43 Quadrado
en constitueix l'exponent més ciar de tots, en potenciar a través de La Palma
la recepció peninsular, d'altra banda encara per estudiar, de Mme. de Staél.44
Aquestes traduccions, que no van arribar a sortir mai en volum, podrien ser les que es van
anar publicant, els anys 1862-1863, a La Abeja.
41

Vegeu, per exemple, André Monchoux: L'Allemagne devant les lettres francaises: de 1814 á
1835, París: Armand Colin, 21965.

42

Jean Paul, peró, es va sentir l'autor més maltractat per Mme. de Staél i, d'aquí, la crítica
que li dedica als Heidelbergische Jahrbücher der Literatur, el 1814. Aquesta crítica és analitzada a l'obra de Ian Allan Henning: L'Allemagne de Madame de Staél et la polémique
romantique: premiére fortune de l'ouvrage en France et en Allemagne 0814-1830), Ginebra:
Slatkine, 1975.

43

A Catalunya no sembla pas haver arribat la primera traducció francesa completa de la
«Rede» deguda a Loéve-Veimars que, amb el títol de «La Derniére Heure: Vision», va
aparéixer a la Revue de Paris, 4 de juliol de 1830, i va constituir el punt de partida d'una
línia de traducció més fidel que la de Mme. de Staél del text de Jean Paul.

44

Vegeu Hans Juretschke: «Du róle médiateur de la France dans la propagation des doctrines
littéraires, des méthodes historiques et de l'image de l'Allemagne en Espagne au cours du
XIXe siécle», dins: Romantisme — Réalisme — Naturalisme en Espagne et Amérique latino,
Lille: Publications de l'Université de Lille III, 1978, págs. 9-34.
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El segon intermediari francés és Philaréte Chasles," encara que només
sigui perqué la traducció del text jean-pauliá d'El Museo de Familias es basi en
una traducció seva. Chasles no té, en absolut, la significació europea de Mme.
de Staél, peró no deixa de ser una figura rellevant en relació amb Jean Paul a
Franca: a part deis articles i traduccions breus que li va dedicar a la Revue de
Paris, passa per ser, sobretot, el traductor de la primera i única novel'ia
completa que de l'autor alemany es va fer al francés al segle XIX: Titan
(1834-1835).
L'única peca de crítica literária dedicada a Jean Paul al segle dinou catalá
és l'esmentat article «Juan Pablo Federico Richter: su biografía y juicio sobre
sus obras»," de Bergnes: les seves fonts, per tant, han de despertar un interés
especial. Es tracta d'un article molt extens que té com a objectiu prioritari el
de presentar als lectors un escriptor considerat desconegut i extraordinari. La
primera i més voluminosa part biográfica s'inscriu en una serie de biografies
en llengües diverses aparegudes al llarg del mig segle transcorregut des de la
mort de l'autor. Prácticament totes es basen, amb llargues citacions, en les
cartes i el fragment autobiográfic de Jean Paul. Pel que fa a la llengua
alemanya, els principals biógrafs coetanis són Richard Otto Spazier, nebot de
l'autor, Heinrich Dóring i Erich Rirster, gendre de Jean Paul: cada un
compta amb almenys dues publicacions monográfiques."
A l'ámbit de llengua anglesa, Carlyle critica ferocment la primera obra de
Dóring, deixant de banda, peró, qüestions biográfiques en els seus propis
escrits. Aquesta feina és duta a terme per Eliza B. Lee, Atlántic enllá." Pel
que fa a Franca, els primers dos articles dedicats a Jean Paul es fonamenten
45

Vegeu Claude Pichois: Philaréte Chasles et la vie littéraire au temps du romantisme, París:
Corti, 1965, 2 vols.

46

Vegeu nota 6.

47

Les més assenyalades són: Richard Otto Spazier: Jean Paul Friedrich Richter in seinen letzten
Tagen und im Tode, Breslau: Heinrich, 1826; H. Dáring: Jean Paul Fr. Richter's Leben nebst
Characteristik seiner Werke, Gotha 1826 [versió ampliada en dos volums, Leipzig 1830-1832];
Wahrheit aus Jean Paul's Leben, Breslau 1826-1833) [d'aquests vuit volums l'u i el dos estan
dedicats a l'autobiografia, el tres és compilat per Ch. Otto i els altres van a cárrec d'E.
Fárster, que també en va fer una versió escurcada: Aus Jean Paul's Leben, Berlín: Erich,
1862) , com a volum 34 de la 3 a edició de Jean Paul's s¿immtliche Werke]; Richard Otto
Spazier: Jean Paul Friedrich Richter: ein hiographischer Commentar zu dessen Werken, Leipzig
1833, 5 vols.

48

Eliza B. Lee: Lile offean Paul Frederic Richter: Compiled from Various Sources, Boston 1842,
2 vols., en qué tradueix i reordena materials de l'autobiografia jean-pauliana, de Fórster,
Wahrheit [..J i de Spazier (Commentar) (vegeu la nota anterior).
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en Carlyle," i no són, per aixó, própiament biográfics, mentre que Henri
Blaze i la baronessa Aloise de Carlowitz confegeixen una biografia cada un,"
sense l'abundáncia de materials transcrita, tanmateix, que caracteritza els
biógrafs alemanys.
L'article de Bergnes prefereix no aprofitar ni la bibliografia francesa ni el
Dóring tan castigat per Carlyle.' Com la práctica totalitat deis biógrafs
alemanys, opta sobretot per una presentació biográfica de l'autor de caire
marcadament sentimental que posa l'accent en la seva categoria moral. En
aquesta primera part de l'article, Bergnes segueix el model de Fórster i dedica
el gruix de la presentació a la transcripció de cartes. Dels comentaris i episodis intercalats, tan sois una part insignificant és própia de Bergnes, mentre
que la majoria coincideixen, sovint literalment, amb la biografia bostoniana
d'E. B. Lee. En algun lloc, peró, Bergnes és més extens i per tant deu haver
tingut a má també el llibre que és font comuna per a ell i per a Lee: els vuit
volums de la Wahrheit[...], de Fórster." Tanmateix, l'afirmació de Juretschke
que la font biográfica seria Richard Otto Spazier" no deixa de tenir una certa
validesa, ates que la descripció de les darreres hores de l'autor alemany prové,

49

Vegeu Le Globe, París, 6 de novembre de 1827, on apareix la traducció d'una petita pan de
l'article de Carlyle, reimpresa a la primera edició de l'antologia citada de La Grange: Pensées
[..„7, París 1829, i la Bibliothéque universelle des sciences, belles-lettres et arts: Littérature
(1827; Ginebra), págs. 246-261 i 382-393, que publica una traducció prácticament completa.

50

Vegeu la biografia literária d'Henri Blaze: «Jean-Paul», dins: Écrivains et poétes de l'Allemagne, París: Michel Lévy, freres, 1846, págs. 261-320, i Baronne Aloise Carlowitz: «JeanPaul Richter», dins: Revue germanique 4 (octubre de 1858), págs. 84-113; 4 (novembre de
1858), págs. 229-265; 4 (desembre de 1858), págs. 548-560, basat sobretot en els vuit volums
(vegeu la nota
de Wahrheit
a cárrec d'Otto i Fórster, i en Spazier,
Commentar
47). Vegeu, també, Philarete Chasles: «Le lyrisme dans le roman: Jean-Paul-Frédéric
Richter», dins: Études sur l'Allemagne ancienne et moderne, París: Librairie d'Amyot, 1854,
págs. 251-307.

51

Vegeu nota 57.

52

Aquesta obra només ha pogut ser consultada fins al seu volum sisé. Com que E. B. Lee
afirma que treu els seus materials d'aquí i de Spazier (Commentar), i aquesta darrera obra
no inclou prácticament res coincident amb l'article de Bergnes, la conclusió haurá de ser
que Bergnes va fer servir tant l'original alemany com la seva reelaboració americana.

53

Vegeu Hans Juretschke: op. cit. a la nota 18, pág. 324.
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com afirma el mateix Bergnes, del llibre de Spazier, únicament dedicat a
l'agonia del seu oncle.54
Després de la llarga presentació biográfica, l'article es decanta en la seva
part final per l'análisi própiament literária, tot i que amb una extensió molt
menor. A diferéncia de la primera part, deutora sobretot de diver ges fonts
alemanyes, aquesta ho és, de dalt a baix, del text d'un únic autor, Carlyle, a
qui es deu, a partir d'articles i traduccions apareguts des de principis dels anys
vint, la primera rectificació seriosa de Mme. de Staél a nivell europeu pel que
fa a la visió de la literatura alemanya. 55 L'anide que ara cal assenyalar és el
primer dels dos que el crític anglés va dedicar a Jean Paul, autor amb el qual
es va sentir unit per una estranya afinitat: 56 l'aparegut al prestigiós i influent
periódic escocés The Edinburgh Review, el 1827.57 Carlyle aprofita l'avinentesa
de l'aparició de la biografia de Jean Paul de Heinrich Dóring per dedicar una
vintena de págines de qualitat excepcional a l'autor alemany.
Bergnes, que va tenir davant la versió original de l'article —descobert
probablement a Edimburg mateix en un dels seus viatges— i no pas cap de les
traduccions franceses que en van aparéixer el mateix any de la seva publicació," s'hi va inspirar fins al punt de donar com a propi alló que, excepte
alguns retocs de caire ideológic, no és més que una traducció, amb la qual
cosa la imatge literária que Bergnes ofereix de Jean Paul als lectors de La

54

Bergnes (des de la página 111, «la llamada [...]» fins a la página 112 4...] y no lloraban» del
seu article) resumeix Spazier: Jean Paul [...J in seinen letzten Tagen 1...1, págs. 6-11 i 156-161.
discurs funerari de Bürne i el relat sentimental de Müller, que Bergnes tradueix a
continuació, estan publicats a més d'una banda. Vegeu [Ludwig] Bürne: Denkrede auf Jean
Müller: «Reise von Wunsiedel nach
Paul Friedr. Richter, Erlangen 1826, i
Baireuth», dins: Zeitung für die elegante Welt, 23 i 24 d'octubre de 1826 [reimprls a Idem:
Vermischte Schriften 4, Leipzig 1830, págs. 63-92; aquí: 81-89].

55

Vegeu René Wellek: «Carlyle and German Romanticism», dins: Confrontations: Studies in

56

the Intellectual and Literary Relations between Germany, England, and the United States
during the Nineteenth Centur y, New Jersey: Princeton University Press, 1965, págs. 34-81.
Vegeu J. W. Smeed: «Thomas Carlyle and Jean Paul Richter», dins: Comparative Literature
16 (1964), págs. 226-253, i J. P. Vijn: Carlyle and Jean Paul: Their Spiritual Optics, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1982.

57

L'article va aparéixer de manera anónima i sota la forma aparent d'una ressenya a The
Edinburgh Review (juny de 1827), págs. 176-195.

58

Vegeu nota 49. Es segur que no va tenir en compte la primera, atesa la seva brevetat. Que
tampoc no parteix de la segona es pot deduir amb certesa cotejant totes tres versions: la de
Carlyle, la de Ginebra i la de Bergnes.
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Abeja no va més enllá d'un calc que, tanmateix, té el valor d'oferir una visió
del tot inédita a la Catalunya vuitcentista.

IV
A l'hora d'encarar-se amb la imatge de Jean Paul i la seva corresponent
escaienca, convé de tenir present que els diversos intermediaris constitueixen
un auténtic prisma a través del qual aquesta es configura. Si bé ha quedat del
tot confirmada la relleváncia del paper mitjancer
alhora, mediatitzadorde paisos com Franca i la Gran Bretanya, també és cert, per més que hagi
estat poc remarcat, que es va establir un contacte directe entre Catalunya i
Alemanya. 59 No cal dir que la personalitat dels traductors, la perspectiva des
de la qual tradueixen o la mateixa qualitat de les traduccions són elements
que també contribueixen a afaiconar la imatge de l'autor transmés. Així, la diferéncia entre Quadrado, que utilitza la «Rede» de Jean Paul com a llicó
moral; Maspons, per al qual resulta indestriable deis seus interessos folklórics,
i Bergnes, que l'introdueix programáticament com a peca clau del seu
germanisme," és tan abismal que es fa difícil d'imaginar, per exemple, que
Maspons pogués identificar el seu Richter amb l'autor de segons quines
visions apocalíptiques.
Un altre factor configurador de la imatge de Jean Paul prové de les
característiques deis textos tradu'its, essent de destacar tant el seu carácter
breu i fragmentari, teóricament propiciat per l'estructura rapsódica de la seva
obra —composta, peró, en el seu conjunt d'una seixantena de volums— com
la repetició gens casual d'alguns d'ells, pel fet de tractar-se en realitat de
fragments d'un repertori d'abast europeu que, en diferents llengües, va propiciar una determinada visió de Jean Paul fora d'Alemanya.
Si la imatge de Jean Paul donada pels traductors vuitcentistes europeus va
ser parcial, més difícil havia de resultar fer-se cárrec de la totalitat del
novellista amb els materials tradu'its a Catalunya. Tot i aixó, són diversos els
59

Així doncs, no sempre es confirma el que diu Pichois: «Le cas de l'Italie et de l'Espagne est
bien différent. A l'égard d'un auteur aussi difficile, la France joue le róle de truchement [...]
C'est sur des traductions franlaises que les autres pays latins traduisent —reflet d'un refletquelques fragments de Jean-Paul. Quel chemin capricieux, si ion se rappelle que la France
avait découvert Richter á la faveur d'une Genevoise et d'un Écossais!» (L'image [.1, pág.
453).

60

Juretschke creu poder afirmar que Jean Paul era l'autor preferit de Bergnes, el qual havia
tingut el projecte, no realitzat, de traduir diverses obres seves (La Abeja [I, pág. 325).
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registres literaris que se n'evidencien. És, sobretot, a La Abeja on apareix
l'aspecte visionari i, de vegades, apocalíptic i profétic de l'escriptor. «El sueño
de una loca» o «Aniquilación» en són prou bons exemples. La traducció de la
«Rede» n'hauria de constituir el cas més emblemátic, ateses les característiques
del text original, peró no ho és per la mediocritat de les versions, especialment la de Fernández Matheu i, encara més, la catalana de La Renaxensa, les
quals, a més d'atemptar contra la poeticitat i de prescindir de les subtilitats
metafísiques de l'original, n'accentuen tant el carácter melodramátic que li
acaben conferint fins i tot un aire de fragment de novella de fulletó.
Un altre registre que forma part de la imatge de Jean Paul i que deriva de
les peces traduides és el moralitzador, present a La Abeja amb els «Excerpta»,
aforismes dedicats a meditar sobre la condició humana, i amb textos com «El
doble juramento de enmienda», «Recuerdos de las horas mas bellas para las
postreras de la vida» o «Noche de año nuevo de un desgraciado». Finalment,
encara, es troba a La Abeja el component idí•ic i sentimental, clarament
preferit en les traduccions catalanes de Lo Gay Saber. No apareix, en canvi, ni
el vessant humorístic ni l'aspecte més kleinstádtisch, d'obres que s'ambienten
en una petita vila alemanya, tan característic també de Jean Paul. Encara
sobta més, peró, la seva abséncia com a teóric de l'estética: com és que Bergnes opti per incloure a La Abeja la traducció íntegra d'un tractat d'estética
d'un deixeble prácticament desconegut de Schelling anomenat Nüsslein, quan
Carlyle esmenta la Vorschule der Ásthetik en el seu article de l'any 1827 i
quan, a més, l'obra s'acabava de traduir al francés?61
La imatge derivada de les traduccions s'acaba d'arrodonir amb la que es
despren de l'article dedicat per Bergnes a Jean Paul. La part biográfica ofereix
la imatge segurament verídica, peró incompleta, d'un escriptor pobre i sentimental, bondadós i tolerant, amant de la natura i de la solitud, molt lligat a
la seva mare i, més endavant, molt admirat com a escriptor per tot un
reguitzell de dames. La imatge literária remarca l'originalitat de l'autor, que
es fa evident tant en el carácter insólit i sovint inextricable de la seva llengua,
com en el seu estil enrevessat, com en la riquesa del seu món mental. Com
Carlyle, Bergnes anomena Jean Paul «coloso intelectual»: «su imaginacion es
vaga, sombría, brillante y aterradora, anda errante por lo infinito, y hace
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La traducció francesa va aparéixer amb el títol de Poétique ou Introduction á l'Esthétique i va
ser feta, anotada i analitzada en un próleg de 94 págines per Alexandre Büchner i Léon
Dumont, París: Auguste Durand, 1862, 2 vols.
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comparecer delante de nosotros, en su luz crepuscular, formas brillantes,
imponentes ó pavorosas; no hay en el mundo literario un ejemplar de tan
rica fantasía»."
La imatge de Jean Paul com a escriptor que, partint de Carlyle, va acabar
prevalent perqué tenia el valor de la síntesi va ser la de «Jean Paul der
Einzige». La fortuna d'un autor considerat únic per rar —en realitat, la paraula correcta hauria d'haver estat einzigartig— no podia no ser minoritária.
Ara bé, és més que probable que de raons que expliquin la fortuna de
Jean Paul a Catalunya n'hi hagi també de provinents del context. Així, algun
dia caldrá estudiar la qüestió de les reticéncies de la literatura catalana vuitcentista davant de certs autors i de determinats registres literaris. Potser
aquesta via permetrá d'entendre millor per qué Jean Paul va passar tan
desapercebut, va ser tan malentés i no va influir en l'obra de creació de cap
escriptor, a diferéncia del que va passar, malgrat tot, a Franca." Caldrá veure,
a més, fins a quin punt el triomf d'un romanticisme de caire historicista i
medievalitzant propiciat pel moviment de la Renaixenla va ser tan rotund
que va impedir-ne altra mena de manifestacions: com la literatura fantástica
derivada d' E. T. A. Hoffmann o les «visions» 64 de Jean Paul. Ara per ara, fa
tot l'efecte que a la literatura catalana vuitcentista no hi hagi hagut espai per
al malson romántic.

Apbndix I
Fragments traduits:

3.

«Literatura alemana: El sueño de una pobre loca — Fragmento de Juan
Paul», dins: El Museo de Familias 2 (1839), págs. 490-493.
J[osep] M[aria] Q[uadrado]: «Un sueño, por Juan Pablo Richter», dins: La
Palma, 14 de febrer de 1841, págs. 162-164.
Antonio Bergnes de las Casas: «Juan Pablo Federico Richter: Sueño del
entierro», dins: La Abeja 1 (1862), pág. 37.

62

Antoni Bergnes de las Casas: op. cit. a la nota 6, pág. 115.

63

Vegeu, per exemple, Albert Béguin: »Le „Songe" de Jean-Paul et Victor Hugo», dins: Revue
de Littérature Comparée 14 (1934), págs. 703-713, i Claude Pichois: «Gérard [de Nerval]
traducteur de Jean Paul», dins: Etudes germaniques (gener-maro de 1963), págs. 98-113.

64

Un estudi de les “visions» jean-paulianes des del punt de vista deis generes literaris l'ofereix
J. W. Smeed: Jean Pa:41's ‹‹Dreams», London: Oxford University Press, 1966.
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Antonio Bergnes de las Casas: «El doble juramento de enmienda», dins:
La Abeja 1 (1862), págs. 37-39.
Juan Font y Guitart: «El sueño de una loca, por Juan Pablo F. Richter»,
dins: La Abeja 1 (1862), págs. 190-192
Antonio Bergnes de las Casas: «Recuerdos de las horas mas bellas para las
postreras de la vida, por Juan Pablo Federico Richter», dins: La Abeja 1
(1862), págs. 193-198
Antonio Bergnes de las Casas: «Aniquilacion», dins: La Abeja 1 (1862),
págs. 232-235.
Antonio Bergnes de las Casas: «El campo de batalla, - melancolía,
- recuerdos», dins: La Abeja 1 (1862), págs. 235-238.
Antonio Bergnes de las Casas: [sense títol], dins: La Abeja 1 (1862), págs.
238-239.
«Noche de año nuevo de un desgraciado, por Richter», dins: La Abeja 1
(1862), págs. 438-439.
«La azucena del valle, por J. P. F. Richter», dins: La Abeja 2 (1863), pág.
150.
«El habla de amor, por J. P. F. Richter», dins: La Abeja 2 (1863), pág.
231.
J[osep] Fernández] M[atheu]: «Vision, por F. Richter», dins: La Abeja 5
(1866), págs. 473-474.
14. Antonio Bergnes de las Casas: «Excerpta» núm. 7, 9, 10, 14 i 15, dins: La
Abeja 1 (1862), pág. 40.
Antonio Bergnes de las Casas: «Excerpta» núm. 6, 9 i 14, dins: La Abeja 1 (1862), pág. 80.
«Excerpta» [núm. 4], dins: La Abeja 1 (1862), pág. 280.
«Excerpta» [núm. 10 i 11], dins: La Abeja 1 (1862), pág. 320.
«Excerpta» [núm. 12], dins: La Abeja 2 (1863), pág. 392.
«Excerpta» [núm. 6], dins: La Abeja 2 (1863), pág. 432.
«Excerpta» [núm. 5], dins: La Abeja 3 (1864), pág. 152.
«Excerpta» [núm. 3 i 6], dins: La Abeja 4 (1865), pág. 436.
«Excerpta» [núm. 16], dins: La Abeja 5 (1866), pág. 432.
15. «Nit de cap d'any (traducció de Richter)», dins: Lo Gay Saber 2/22 (15 de
gener de 1869), págs. 174-175.
«Visió (per F. Richter)», dins: La Renaxensa 3/10 (1 de juny de 1873),
págs. 135-136.
F[rancesc] Maspons y Labrós: «La veu del amor (de Richter)», dins: Lo
Gay Saber 3[2 a época]/6 (15 de maro de 1880), pág. 73.
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F[rancesc] Maspons y Labrós: «La garlanda que no's mustiga (de Richter)», dins: Lo Gay Saber 3[2 a época]/6 (15de maro de 1880), pág. 73
(aplegat a Semprevivas, Barcelona: Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1885,
págs. 18-19).
F[rancesc] Maspons y Labrós: «Lo somni de un enterro (de Joan Pau
Frederich Richter)», dins: Lo Gay Saber 4[2 a época]/1 (1 de gener de
1881), págs. 7-8.
Fragments originals:
«Der Traum einer Wahnsinnigen», dins: Herbst-Blumine (Werke II, 3: 200208).
«Rede des toten Christus vom Weltgebáude herab, daíl kein Gott sei»,
dins: Siebenkás (Werke I, 2: 270-275).
«Begrábnis-Traum», dins: Herbst-Blumine (Werke II, 3: 371-373).
«Der doppelte Schwur der Besserung», dins: Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf (Werke I, 4: 960-965).
Vegeu 1.
«Erinnerungen aus den schónsten Stunden für die letzten», dins: HerbstBlumine (Werke II, 3: 350-366).
«Die Vernichtung: eine Vision», dins: Dr. Katzbergers Badereise (Werke I,
6: 257-265).
«Erste biographische Belustigung: die bleierne Jungfer Europa - das
Schlachtfeld - die Melancholie - der Frühling», dins: Jean Pauls blographische Belustigungen (Werke I, 4: 269-291).
«Vierter Reise-Anzeiger», dins: Paligenesien (Fata und Werke vor und in
Nürnberg) (Werke I, 4: 802-820).
«Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen», dins: Jean Pauls Briefe und
bevorstehender Lebenslauf (Werke I, 4: 965-967).
Encara sense identificar.
«Sprechen der Liebe», dins: Diesjáhriger Nachwuchs des Philanthropenwáldchens (Werke II, 3: 855-856).
Vegeu 2.
Encara sense identificar.
Vegeu 10.
Vegeu 2.
17. Vegeu 12.
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«Der unverwelkliche Brautkranz», dins: Der Komet (Werke I, 6: 674).
Vegeu 3.
Apéndix II
Jean Paul: Siebenkás
Primera peÇa floral. Discurs de Crist mort, de dalt de l'edifici del món estant,
dient que Déu no és.

Quan, en la infantesa, hom sent explicar que, a mitjanit, els morts s'alcen del
seu son, quan el nostre gairebé ateny l'ánima i entenebreix ell mateix els
somnis, i estrafan a les esglésies el culte dels vivents: aleshores hom s'esgarrifa
de la mort a causa dels morts; i, en la solitud nocturna, hom allunya la
mirada dels finestrals de l'església silenciosa i tem d'esbrinar si és que emana
de la Iluna, llur fulgéncia.
La infantesa, i més encara els seus horrors que no pas les seves delícies,
tornen a prendre ales i Ilustre en el somni i juguen com lluernes en la petita
nit de l'anima. No ens esclafeu aquestes guspires aletejants! — Deixeu-nos fins
i tot els foscos somnis torturants com a enlairants penombres de la realitat! —
I amb qué volen substituir-nos aquells somnis, que ens porten enllá des del
brogit de baix del salt d'aigua cap a la silenciosa altura de la infantesa, on el
riu de la vida encara corria calladament per la seva petita plana, i com a un
mirall del cel, fluía vers els seus abismes? —
Una vegada, un capvespre d'estiu, estava estirat de cara al sol dalt d'una
muntanya i em vaig adormir. Vaig somniar que em despertava al cementiri.
Les rodes girants del rellotge del campanar, que tocaya les onze, m'havien
despertat. Buscava el sol en el cel nocturn buit, perqué creia que un eclipsi
solar el velava amb la lluna. Totes les tombes eren descloses i les portes
férries de l'ossari s'obrien i es tancaven sota mans invisibles. En els murs
volaven ombres, que ningú no projectava, i d'altres ombres anaven dempeus
en el mer aire. En els taüts oberts no hi dormia res més que els infants. En el
cel tan sols hi penjava, en plecs amples, una boira grisa i xafogosa, que una
ombra gegantina xuclava, com una xarxa, de manera cada vegada més
propera, més estreta, més calorosa. Per sobre meu vaig sentir la caiguda
llunyana de les allaus; per sota meu, la primera sotragada d'un terratrémol

268

Antónia Tayadella / Roger Friedlein

immens. L'església trontollá de dalt a baix per dues inacabables dissonáncies
que hi lluitaven entre si i debades volien confluir en una harmonia. A estones
un besllum gris botava amunt, a les finestres, i sota el besllum el plom i el
ferro fosos s'escolaven avall. La xarxa de la boira i la terra trontollant em
desplacaren fent-me entrar al temple, davant la porta del qual dos basiliscs
refulgents covaven en dues tanques de plantes verinoses. Vaig passar a través
d'ombres desconegudes, que duien gravats regles antics. — Totes les ombres
circumdaven l'altar i a totes els tremolava i bategava el pit en comptes del
cor. Només un mort, tot just sebollit a l'església, jeia encara sobre el seu
coixí sense pit tremolós, i en el seu rostre somrient s'hi traslluia un somni
feliÇ. Peró, entrant-hi un vivent, es despertó i deixá de somriure; aixecá la
pesada parpella sollevant-la amb dificultat, peró a dins no hi havia ull i dins
el pit bategant una nafra era al lloc del cor. Al4 les mans i les plegó per a
una oració; peró els bracos se li allargaren i es desprengueren, i les mans
plegades caigueren enllá. Dalt, a la volta de l'església, es destacava una esfera
d'hores, la de l'eternitat, on no apareixia cap xifra i que era la seva própia
maneta; sols un dit negre hi assenyalava, i els morts hi volien veure el temps.
Aleshores baix des de les altures fins damunt l'altar una alta i noble
figura d'un dolor perenne i tots els morts exclamaren: «Crist! Déu és?»
Respongué: «No és».
L'ombra sencera de cada mort vibrá, no el pit tan sols, i un rera l'altre
foren partits pel tremolor.
Crist prosseguí: «He anat a través dels mons, he ascendit als sols i he
volat amb les vies lácties pels deserts del cel, i Déu no és. He descendit fins
a on l'existencia projecta les seves ombres i he sotjat l'abisme i he cridat:
—Pare, on ets?, peró nomás he sentit la tempesta eterna, que ningú no regeix,
i l'arc iris lluent, fet d'ésser, es formava per damunt l'abisme sense cap sol
que el creés i es desfeia gotejant. I quan vaig alear l'esguard, cercara l'ull diví,
cap al món incommensurable, aquest em va mirar fit a fit amb una ronca
d'ull buida, sense fons; i l'eternitat s'estenia damunt del caos i el rosegava i
remugava. — Crideu, encara, dissonáncies; desfeu a crits les ombres, car Ell
no és!»
Les descolorides ombres s'esvairen esvoletegant, tal com el baf blanc
format pel gin es fon en el ventijol cálid; i tot es torna buit. Vet aquí que
van venir al temple, cosa terrible per al cor, els infants morts que s'havien
despertat al cementiri i es llatwaren davant l'alta figura de l'altar i digueren:
«Jesús, que no tenim pare?» — I ell contesta, amb brollants llágrimes: «Tots
som orfes, jo i vosaltres, tots som sense pare».
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Aleshores les dissonáncies xisclaren amb més violéncia — els murs del
temple tremolants se separaren entre si — i el temple i els infants s'enfonsaren — i tota la terra i el sol s'enfonsaren rera seu — i tot l'edifici del món
amb la seva immensitat passava enfonsant-se davant nostre — i dalt el cim de
la natura incommensurable, Crist dempeus baixá l'esguard cap dins l'edifici
del món crivellat amb mil sols, talment la mina confosa en l'eterna nit, on els
sois van com llums de miners i les vies lácties com yenes d'argent.
I quan Crist veié l'agombolament i el frec deis mons, la dansa de torxes
deis focs follets celests i els bancs de corall de cors bategants, i quan veié com
una bola del món rera l'altra vessava les seves animes candents per damunt
del mar dels morts, com una bola d'aigua escampa per damunt les ones llums
surants: aleshores alca els ulls, gran com el més alt dels finits, vers el no-res i
vers la immensitat buida i digué: «No-res rígid i mut! Necessitat eterna i
freda! Atzar dement! Coneixeu aixó entre vosaltres? Quan esmicolareu
i a mi? — Atzar, t'adones de quan avances majestuosament amb huracans
a través del remolí de neu i d'estels i de quan apagues movent-te un sol rera
l'altre i de quan la rosada refulgent deis astres deixa de titillar pel teu pas? —
Com n'está de sol cadascú en la vasta fosca mortuória de l'univers! Només
sóc a costat meu. — Oh, Pare!; oh, Pare!, on és el teu si infinit, per tal que hi
pugui reposar? — Ai, si cada jo és el seu propi pare i creador, per qué no pot
ser també el seu propi ángel exterminador?
Alló del meu costat és encara un ésser humá? Ai, pobre! La vostra petita
vida és el sospir de la natura o només el seu eco — un espill cóncau projecta
els seus raigs als núvols de pols de cendra de morts sobre la vostra terra i
aleshores us formeu vosaltres, imatges ennuvolades i vacillants. — Endinsa la
mirada en l'abisme, sobre el qual passen núvols de cendra! — Boires plenes de
móns emergeixen del mar de morts, el futur és una boira emergent i el
present és la que declina. — Que reconeixes la teva Terra?»
Aleshores Crist baixá la mirada i son ull s'omplí de llágrimes i digué: «Ai
las, jo hi solia ser, allí: hi era feliÇ encara, encara hi tenia el meu Pare infinit
i encara mirava alegre des deis móns al cel incommensurable i premia el pit
traspassat a la seva imatge apaivagadora i vaig dir encara en l'amarga mort:
—Pare, treu ton fill de les despulles sangonoses i enlaira'l fins al teu cor!
Ah, vosaltres, habitants de la Terra més que afortunats, vosaltres encara Hi
creieu. Tal vegada ara es pon el vostre sol i caieu de genolls entre flors,
esplendor i llágrimes, i aixequeu les mans benaurades i alceu la veu fins al cel
que fou obert entre mil llágrimes d'alegria: -També a mi em coneixes, Ésser
Infinit, i totes les meves nafres, i després de la mort m'acollirás i me les
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tancarás totes.
Ai, infelisos, després de la mort no us seran pas tancades.
Quan el miserable amb l'esquena ferida es posi dins la terra, per dormir fins
un matí més bell, ple de veritat, de virtut i de goig: llavors es despertará en el
caos tempestuós, en la mitjanit eterna — i no arriba cap matí ni cap má
guaridora ni cap Pare infinit! — Mortal al costat meu, si tu encara vius, fes-li
una pregária: si no, l'haurás perdut per sempre més».
I quan em vaig deixar caure i vaig mirar dins el Iluminós edifici del món,
hi vaig veure els anells enlairats de la serp gegant de l'eternitat qui s'havia
ajasat al voltant de l'Univers — i els anells caigueren i ella abra4 doblement
l'Univers — i s'entortolligá mil vegades al voltant de la natura — i esclafá els
mons els uns contra els altres — i comprimí a pressió el temple infinit fins a
convertir-lo en una església de cementiri — i tot es féu estret, fosc i anguniós
— i un batall immensament voluminós anava a tocar l'última hora del temps
i anava a esberlar l'edifici del món
quan em vaig despertar.
La meya ánima plorá d'alegria, de poder tornar a adorar Déu — i l'alegria
i el plor i la fe en ell constituiren la meya pregária. I quan em vaig al tar, el
sol caliuejava baix, rera les espigues de ségol curulles i púrpures i projectava
plácidament la resplendor del yermen del seu capvespre vers la petita lluna,
que emergia en el matí sense cap aurora; i entre el cel i la terra un món joiós
i efímer estenia les seves ales curtes i vivia, com jo, enfront del Pare infinit;
i de tota la natura al voltant meu emanaven sons plácids, com de llunyanes
campanes vespertines.

