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Arthur Rimbaud. - Charleville, 20 d’octubre de 1854 — Marsella, 10
de novembre de 1891.  Va rebre una educació severa a causa del
caràcter rígid de la mare -el pare militar havia abandonat a la família-
i  manifestà  aviat  una  rebel·lia  i  un  inconformisme  acusats.  Dotat
d’una forta precocitat intel·lectual, amb només 14 anys ja componia
poemes  de  gran  maduresa  inspirats  en  Víctor  Hugo i  Baudelaire.
Contrari a Napoleó III, celebrà la caiguda del II Imperi i l’aparició de la
Commune (1871)  I  fugí  del  nucli  familiar  amb  intenció  d’arribar  a
París.  En  aquesta  època  començà  la  seua  revolució  poètica,
caracteritzada per la ruptura formal amb qualsevol concepte de moral
tradicional, amb la religió i amb la literatura. El primer fruit fou un dels
seus poemes més colpidors: Bateau ivre. Arribà a París (1871), on es
va  dedicar  amb  Paul  Verlaine  -amb  qui  mantingué  una  relació
amorosa-, a la vida bohèmia. Junts viatjaren per Anglaterra i Bèlgica,
però a Brussel·les,  després d’una forta discussió, fou ferit  pel  seu
amic d’un tret de pistola. En Une saison en Enfer (1873) el poeta feia
un  comiat  de  la  poesia,  de  les  seues  rebel·lions  i  al·lucinacions.
Encara que  tot això reapareix molt accentuat en Illuminations, recull
de poemes en prosa, la majoria dels quals foren escrits entre 1874 i
1875 i representen el final de la seua evolució poètica. Aquestes dues
darreres  obres han  estat  traduïdes  al  català  per  J.  Palau i  Fabre
(1966).  Joan  Brossa  també el  va  traduir.  Després  de 1875,  deixà
d’escriure i emprengué una llarga sèrie de viatges que el portaren a
molts països, entre ells Java, Aràbia i Abissínia. A  Abissínia es lliurà
a  tota  mena  de  negocis,  entre  ells  el  contraban  d’armes.  Havent
tornat a França per un tumor en el genoll, a Marsella li amputaren la
cama, i morí mesos després. El mateix any aparegué el primer recull
de  la  seua  obra  poètica,  al  qual  succeïren  diverses  edicions
completes.  La poesia de Rimbaud és plena d’imatges al·lucinants.
Aquestes visions, primerament literàries  (Bateau ivre, per exemple),
seran després autènticament viscudes, i els dos plans, visionari i real,
es  fondran  d’una  manera  perfecta  en  les  seues  Illuminations.
Rimbaud  creà  un  llenguatge  poètic  riquíssim de  sensacions,  amb
metàfores desconcertants i una màgica sonoritat. Marià Villangómez
en la  seua faceta com a traductor,  va  traduir  al  català  autors
anglesos,  francesos,  italians,  castellans...  Un  dels  poetes
francesos va ser Rimbaud. Els seus poemes els podem trobar a
l’obra de Villangómez Obres Completes. Versions de Poesia II.
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Estendards de maig 

A les branques clares dels tells
mor un malaltís toc de caça.
Però espirituals cançons
giravolten entre groselles.
La nostra sang rigui a les venes,
mireu les vinyes com s’enreden.
El cel és bonic com un àngel.
L’atzur i les ones combreguen.
Surto. Si em toca un raig de llum
sucumbiré damunt la molsa.

Prendre paciència, enutjar-se,
és massa senzill. Fora penes.
L’estiu dramàtic vull que em lligui
sobre el seu carro de fortuna.
Que força per tu, oh Natura,
–ah, menys sol i menys nul! – em mori.
Mentre els pastors, és divertit,
si fa no fa pel món es moren. 

Les estacions vull que em gastin.
Natura, a tu em reto; i la meva
fam i tota la meva set.
I, si així et plau, nodreix, abeura.
Res de res no m’il·lusiona;
és riure als pares riure al sol,
però jo no vull riure a res;
i lliure sigui aquest malastre. 

    
      Arthur Rimbaud
     Traducció  de  Marià  Villangómez  (Obres  Completes.
Versions 
      de Poesia II).




