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Abstract 

The author has located two ideas in the poet Rainer Maria Rilke from his Duineser Elegien, which 
come up exactly with two other by Plato and one by the arcaic lyric poet Ibycus of Rhegium. 
The author has found an echo of the first theme in the Elegies d e  Bierville by the poet Carles 
Riba. 

Tot llegint el poeta austríac Rainer Maria Rilke, s'hi troba algun motiu grec, reflec- 
tit, si més no un d'eils, pel nostre Carles Riba, jo crec que per la lectura de Rike més 
que no pas per la de Plató, perqub no crec que Plató interessés massa al mestre 
Carles Riba. I sobre Rilke, jo mateix sóc incapa~ de dir el possible component grec 
que hi ha en la seva producció, ni sóc el més indicat per escatir-ho; perb us expo- 
so senzillament el que he trobat. A la primera Elegia de Duino, s'hi troba un motiu 
estrictament platbnic: 

... wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesamrnelt im Absprung 
mehr zu sein als er selbst 

que jo molt recentment he tradu'itl 

... tal com la fletxa resisteix la corda a fi de concentrar-se en el salt, 
ser més que ella mateixa 

I llegim a Plató, República 430e: (es tracta de la virtut de la tempran~a): Koobo~ 
xo6 ty ,  qv 8kyci), q awcpeoorjvq km~v xai ~ ~ O V Q V  t~vwv xai kx~i3up~c3v kyxeate~a, &S 
cpaal x~eitzw 8fi adtoij hkyovzeq 06% 018 6vt~va t ~ o x o v  ..., que jo tradueixo: <<La 
tempranGa -vaig fer jo- és d'alguna manera un cert ordre, una continbncia de 
plaers i de passions, un ordre del que diuen que, no sé de quina manera, és superior 
a si mateix...>>. 

1. Cf. RILKE, R.M. (1995). Elegies de Duino. Barcelona: Edicions Proa Enciclopedia Catalana, p. 6. 
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I ai Parm2nides 141c llegim: t o  dea ~ceeapúze~ov 6awtoO y~yvop~vov &vciy~q 
xai vehte~ov &pa dautofi yiyve&a~, que jo tradueixo: <<De manera que all6 que es 
torna més vell que ell mateix necesskiament al mateix temps també es torna més 
jove>>; en plena discussió filosbfica, aquí no es tracta d'éssers humans, es pot trac- 
tar simplement d'éssers vius; el que a mi m'interessa és la recurrbncia del motiu. - 

Doncs bé, a les Elegies de Biewille trobem dues vegades el motiu: la cinque- 
na es clou amb aquest motiu, clavat: 

nit amb joia als ulls, nit més enllh de la nit! 

i en 1'Elegia IX, la dedicada a Pompeu Fabra, llegim una variant del motiu: 

Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes 
per merhixer l'orgull d'ésse' i de dir-vos humans.. . 

Al principi mateix de la sisena Elegia de Duino es troba un motiu estranyament 
afí a un que trobem en el líric grec arcaic Ibic de Rbgion, el qual compara els 
<<embats>> de l'amor, que no el deixen mai tranquil, amb la breu florida dels ceps 
(si és que realment els ceps floreixen, la qual cosa ens hauria d'explicar un bot& 
nic); el grec fa: 

~ Q L  pBv a'i TE Kv¿ihv~a~ 
pahi¿ies & @ 6 ó p ~ v a ~  Góa~ 'c' 
Bx noTapGv, 'iva IIae8Évwv 
nanos dxqgatos, a'i .c' oivav6i¿iss 
a 6 t ó p ~ v a ~  ax~e@oia~ i ~ c p '  E@VEOLV 
oivagÉo~s i3ahÉ80to~v.. . 

A la primavera els codonyers 
regats per l'aigua corrent 
dels rius ailh en el jardí 
intacte de les Verges treuen brotada 
i floreixen i creixen els rayms 
sota els p h p o l s  dels sarments ombrejats ... 

Aquí el detall és la florida del cep; ara bé, floreixen les figueres? Rilke, 
Elegia VI: 

Feigenbaum, seit wie lange schon ist uns bedeutend 
wie du die Blute beinah ganz uberschlagst, 

que jo vaig traduir: 

Figuera: des de quant temps que per a mi té sentit 
aixb, que quasi et saltis del tot la florida. 

La coincidbncia del motiu és estranya, perb potser cal més atribuir-la a una 
simple semblan~a d'inspiració que no a una influbncia directa; per6 es tracta, en 
tot cas, de dos vegetals de florida efímera. 


