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«L’espera llarga de l’àngel»

I

A Londres, el 31 d’octubre de 1960, es va posar a la venda el pri-
mer llibre de poemes de Sylvia Plath, The Colossus and other poems, 
publicat per la firma William Heinemann Ltd., en una tirada més 
aviat exigua de cinc-cents exemplars. Mesos abans, el 10 de febrer 
de 1960, la nostra autora havia signat el contracte davant del direc-
tor literari, James Michie, el mateix que havia escrit una carta l’1 
d’octubre de 1959, en què mostrava interès a publicar un llibre de 
poemes seus.

Cinc dies abans de l’aparició del llibre, el 26 d’octubre de 1960, 
Plath n’havia rebut tres exemplars a casa seva, al número 3 de Chal-
cot Square. El mateix dia l’autora va escriure una carta a la seva mare 
i confident en què expressava la seva satisfacció total amb l’edició. 
Estava francament encantada amb tota una sèrie de detalls del llibre: 
el to verd fosc de la coberta de tela de la tapa dura, amb lletres dau-
rades; la solució tipogràfica de la sobrecoberta amb un requadre verd 
rectangular, que feia joc amb la coberta i feia de fons de les lletres 
blanques del nom de l’autora i el títol de l’obra; la professionalitat de 
la impressió, i, sobretot, el gruix del llom del llibre, que ocupava un 
bon lloc al prestatge de la seva llibreria.

D’aquesta manera s’havia acabat el llarg i tortuós camí cap a la 
publicació formal d’una obra que havia començat cinc anys abans, 
el 1955. Durant aquells cinc anys, Plath havia fet, desfet i refet 
diversos projectes de llibres. El llibre, tal com el coneixem ara, va 
començar a prendre forma, segons el testimoni de Ted Hughes del 
1981, a l’inici de l’any 1958 i Plath treballaria intensament en el 
manuscrit fins al darrer moment durant el procés d’edició. The Co-
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lossus and other poems és una sèrie única de cinquanta poemes escrits 
entre el 19 d’abril de 1956 i el 13 de novembre de 1959. De fet, el 
llibre és una mena de petita obra reunida que aplega cinc poemes 
del 1956, cinc poemes del 1957, quinze poemes del 1958 i vint-i-
cinc poemes del 1959.

Per ser una primera obra, el llibre va tenir un cert ressò, amb 
ressenyes més aviat favorables de crítics destacats. En aquest sentit, 
cal recordar que Plath ja era coneguda com a autora perquè havia 
publicat vers i prosa en diaris i revistes de prestigi als Estats Units 
i Anglaterra, i perquè estava casada amb Ted Hughes, la gran espe-
rança blanca de la poesia anglesa del moment, sobretot a partir de la 
publicació dels seus dos primers llibres de poemes al mític catàleg de 
Faber & Faber, The hawk in the rain (setembre del 1957) i Lupercal 
(abril del 1960).

El 14 de maig de 1962, The Colossus and other poems, amb una 
desena de poemes menys, es va publicar a la conegudíssima editorial 
Alfred A. Knopf Inc. de Nova York. 
A les dues bandes de l’Atlàntic, el llibre ha tingut, fins avui, mitja 
dotzena de noves edicions i nombroses reimpressions, de manera 
que, a hores d’ara, la primera obra de Sylvia Plath ha tingut una 
llarga vida de cinquanta-nou anys.

II

Ara bé, malgrat que el llibre hagi tingut, fins al moment present, 
una llarga vida comercial, la seva fortuna crítica ha estat més aviat 
accidentada per qüestions que tenen poc a veure amb l’autèntic 
valor literari i artístic del volum.

Els primers ressenyistes, bo i celebrant convenientment l’apa-
rició del llibre, es veien com amb una obligació autoimposada de 
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trobar-hi certes pegues davant de l’obra d’una autora novella. Entre 
uns i altres, a les dues ribes de l’Atlàntic, hi van detectar algunes 
mancances: el llibre era massa llarg, els poemes mostraven una certa 
mesura d’inseguretat, l’autora era rígida i distant, l’exigència formal 
era massa extremada i es notava en excés la influència de certs au-
tors com Dylan Thomas, Theodore Roethke o Ted Hughes. A hores 
d’ara, amb les noves lectures de l’obra de Plath, cap d’aquestes ob-
jeccions no se sosté.

Després, es produirien dos fets que marcarien negativament la 
recepció del llibre durant molts anys. El primer va ser l’aparició ex-
plosiva d’Ariel, el llibre de poemes que Plath va deixar preparat sobre 
l’escriptori del seu estudi del número 23 de Fitzroy Road i que Fa-
ber va publicar pòstumament l’11 de març de 1965, en una edició 
tristament manipulada per Ted Hughes per accentuar els elements 
tràgics del llibre. I l’altre fet determinant seria l’edició del volum re-
copilatori Collected poems, el 28 de setembre de 1981, a cura de Ted 
Hughes, un llibre que cau molt lluny del que hauria d’haver estat i 
que ha condicionat greument la recepció de l’obra de Plath durant 
gairebé quatre dècades.

L’èxit esclatant d’Ariel va canviar de dalt a baix la visió general de 
l’obra de Plath. La immensa majoria de crítics, estudiosos i lectors 
van convenir que els poemes d’Ariel encarnaven l’«autèntica» veu 
lírica de Sylvia Plath. A partir d’aquí, es va interpretar que tots els 
poemes anteriors a Ariel tenien un valor molt relatiu i eren, poc més 
poc menys, esbossos, temptatives o mostres de la prehistòria poètica 
de la nostra autora. Crítics i poetes de la talla i autoritat d’Al Alvarez, 
Seamus Heaney, George Steiner, M. L. Rosenthal, Robert Lowell, 
Anne Sexton o Tim Kendall van contribuir a confirmar aquest punt 
de vista. Per exemple, l’argument general del professor i crític Tim 
Kendall en la seva monografia Sylvia Plath: A critical study (2001) 
és que el que podem considerar l’obra poètica real de l’autora va 
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començar just després de The Colossus. Tota l’obra anterior era artís-
ticament prescindible. Sortosament, però, es van sentir veus contrà-
ries com les del poeta, traductor i crític John Frederick Nims, que 
l’any 1971 va insistir: «Oblideu Ariel una estona i estudieu a fons 
The Colossus»; l’estudiosa i professora Pamela Smith, que l’any 1977 
va defensar aferrissadament la unitat infrangible de la producció de 
l’autora, o la biògrafa i crítica Linda Wagner-Martin, que fins i tot 
ha reivindicat l’alta qualitat dels poemes de la primera joventut de 
l’autora. Però eren excepcions a la regla general.

Aquesta percepció més aviat negativa de la importància de The 
Colossus, amb el pas dels anys, es va traduir en una periodització 
completament errònia i distorsionada de l’obra de Plath. Segons 
aquesta formulació, la producció de Plath consistiria en quatre grans 
etapes que correspondrien a la juvenília, fins al 1955; els primers 
poemes consistents, de 1956 a 1959; els poemes de transició entre 
The Colossus i Ariel, de 1960 i 1961, i, finalment, els grans poemes de 
l’època d’Ariel, de 1962 i 1963. Aquesta teoria no s’aguanta per en-
lloc i justament existeix una tradició crítica contrària des que Nancy 
D. Hargrove va publicar la monografia The journey toward ‘Ariel’: 
Sylvia Plath’s poems of 1956-1959, el 1994.

Dos fets més han contribuït a fossilitzar aquesta visió polaritzada 
de l’obra de Plath, dividida bruscament entre els poemes pre-Ariel 
i post-Ariel. Naturalment, em refereixo a la dèria biografista i l’ob-
sessió feminista que han condicionat de manera nefasta i tendenci-
osa la lectura dels poemes de Plath. Els diferents biògrafs de Plath 
d’Edward Butscher (1976) a Carl Rollyson (2013) s’han passat de la 
ratlla i han esborrat la línia de seguretat i ponderació entre biografia 
i obra, posant l’obra exclusivament al servei de la vida. Per la seva 
banda, el feminisme literari ha convertit Plath en una màrtir de la 
causa, sovint forçant la lectura dels poemes fins a límits inacceptables 
que tenen més a veure amb la ficció que altra cosa.
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Tots els relats biogràfics i feministes reforcen la periodització er-
rònia de l’obra que va catapultar Ariel a l’estratosfera de la poesia 
universal. Encara ara és el llibre més venut i llegit de Sylvia Plath. Els 
biògrafs tenen, si fa no fa, un mateix relat: tota la vida de Plath està 
enfocada cap a un gest indefugible, que és el seu suïcidi, de manera 
que els poemes són microtestimonis que documenten el camí fins a 
l’autodestrucció. I els poemes més bons de l’autora són els poemes 
que estan més a la vora del moment suprem, el moment del suïcidi, 
perquè són els més «autèntics», els més veraços. 

Evidentment, per la seva banda, el relat feminista ha arribat a 
conclusions paral·leles. Segons aquest relat, Sylvia Plath és una màr-
tir del món patriarcal contra el qual es va atrevir a revoltar-se. Primer 
sotmesa pel pare, Otto Plath, amb la col·laboració total de la mare, 
Aurelia Schober, de 1932 a 1956. Després, sotmesa al dominant 
mascle Ted Hughes, de 1956 a 1962. I, finalment, es revolta contra 
el món patriarcal a partir de la separació estrepitosa del seu marit, la 
tardor del 1962. Això vol dir que la culminació de la vida de Plath 
és el darrer temps, entre l’octubre del 1962 i la fatídica matinada de 
l’11 de febrer de 1963, quan es va llevar la vida. Això també vol dir, 
novament, que els poemes més bons, més «autèntics» i més veraços 
són els del final de la seva carrera i trajectòria, els poemes que més bé 
encarnen i representen la seva lluita contra els abusos patriarcals, és a 
dir, els poemes del llibre Ariel. 

Si ens aproximem breument a la presència de Sylvia Plath en la 
poesia catalana, veurem que ha estat condicionada completament 
per aquesta visió esbiaixada de la seva vida i la seva producció lírica. 
El primer llibre que es va publicar a Catalunya va ser Arbres d’hi-
vern, l’any 1985, en la versió de Montserrat Abelló. Després va venir 
Ariel, l’any 1994, traduït a quatre mans entre Montserrat Abelló i 
Mireia Mur. I, finalment, el volum conjunt Sóc vertical: Obra poèti-
ca 1960-1963, l’any 2006, i reeditat el 2018, novament per Mont-
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serrat Abelló. És a dir, fins ara disposàvem només d’Ariel i d’alguns 
poemes de transició que desemboquen a Ariel. 

Collected poems inclou 274 poemes i dista moltíssim de ser com-
plet, mentre que Sóc vertical n’inclou escassament 102, molts menys 
de la meitat. A més, Sóc vertical és un llibre fet de cap a cap des del biaix 
feminista. Només cal consultar el text de la contracoberta per veure-
ho, on parla de l’autora «com a referent feminista» i es qualifiquen 
els poemes tardans de poemes «dels seus anys de plenitud», «la seva 
època més fructífera i poèticament millor, sobretot els dos darrers 
anys, un cop deslliurada de la “tutela” literària de Ted Hughes». Quin 
tast de propaganda que té molt poc a veure amb la realitat literària de 
la genial obra de Plath. 

En aquest sentit, recordo perfectament una discussió acalorada 
entre Montserrat Abelló i servidor quan em va comunicar que faria 
un volum d’obra reunida de la nostra autora. Vaig respondre que 
suposava que aprofitaria l’avinentesa per incloure alguns poemes de 
The Colossus a la seva mostra antològica i em va replicar, de bursada, 
que de cap de les maneres. Per Abelló, l’obra de Plath començava just 
després de The Colossus! 

Aquestes actituds reduccionistes i simplificadores s’han enquistat 
i perpetuat en la poesia catalana i per aquest motiu hem hagut d’es-
perar cinquanta-nou anys que aparegués finalment The Colossus en 
una traducció integral al català de Núria Busquet Molist. Evident-
ment, Busquet, nascuda a Cardedeu el 1974, pertany a les noves ge-
neracions de dones-poetes-traductores que llegeixen l’obra de Plath 
d’una manera més plena i significativa i més ajustada a les darreres 
tendències dels estudis sobre l’autora.
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III

Efectivament, des de fa anys s’està produint una autèntica revolució 
en el terreny dels estudis sobre l’obra de Plath. D’una banda, s’estan 
bandejant les nocions errònies sobre la periodització i s’estan supe-
rant els excessos biografistes i feministes. En el terreny de les biografi-
es, per exemple, nous autors i comentaristes han començat a centrar 
l’atenció en els anys pre-Ted, és a dir, de 1932 a 1955. Dues mostres 
recents com Pain, parties, work: Sylvia Plath in New York, summer 
1953 (2013), d’Elizabeth Winder, i Mad girl’s love song: Sylvia Plath 
and life before Ted (2015), d’Andrew Wilson, són un testimoni ben 
eloqüent dels aires renovadors que corren. 

De l’altra, s’estan obrint tota mena de camps d’estudi que explo-
ren i investiguen temes nous i innovadors com ara la relació entre 
Plath i les arts visuals (Kathleen Connors i Sally Bayley, Eye rhymes: 
Sylvia Plath’s art of the visual, 2007) o el seu compromís polític i 
social (Robin Peel, Writing back: Sylvia Plath and Cold War politics, 
2002). Luke Ferretter, amb la seva monografia, Sylvia Plath’s fiction: 
A critical study (2012) és una mostra esplèndida de l’atenció crítica 
de primer nivell que està començant a rebre l’obra en prosa de l’auto-
ra. O Heather Clark que, amb The grief of influence (2011), ha gosat 
obrir el meló de resseguir l’empremta de l’obra de Sylvia Plath a la 
producció de Ted Hughes. 

Paral·lelament, s’està començant a estudiar a fons la seva produc-
ció des d’un punt de vista literari, artístic, estètic i textual. Tant de bo 
tots aquests esforços ens condueixin a una nova edició de Collected 
poems que superi els capricis textualistes de Ted Hughes, que, per a 
la seva major glòria, situa el llindar de la maduresa poètica de Sylvia 
Plath el 1956, justament l’any que la mítica parella es va conèixer i 
es va casar! Com si abans que ell entrés a la vida de Plath la poeta i 
prosista no hagués fet res de profit, res digne de ser recordat. 
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De fet, Ted Hughes i la seva germana Olwyn van ser uns mar-
messors tergiversadors a l’hora d’administrar el llegat de Sylvia 
Plath. Hughes sempre va mantenir una relació estranya i ambigua 
amb l’obra de Plath que es caracteritzava per altes dosis d’admira-
ció, gelosia, enveja i por. Utilitzant els seus fills, Frieda i Nicholas, 
com a escuts humans, va manipular els textos de Plath i també va 
contribuir a la visió d’Ariel com la gran obra mestra de la nostra 
autora i la resta de l’obra com a esborranys preparatoris més o 
menys sofisticats. En el fons, per Hughes era més fàcil competir 
amb una autora d’una sola obra, morta en plena joventut. Als 
Collected poems (2003) de Hughes trobem 1.195 pàgines d’obra 
en vers! A cop de poemes escrits, Hughes va intentar allunyar-se 
de Plath i salvar-se sense aconseguir-ho mai. Però la pura veritat 
és que la part més important de l’obra de Hughes continua sent 
la part escrita sota «la màgia dura» de l’ombra de Plath, tant en 
vida com pòstumament. Ras i curt, Hughes no es va recuperar mai 
de la mort de Plath, tant en el vessant personal com en el vessant 
poètic.

També hem de confessar que Plath mateixa té un punt de culpa 
en aquesta recepció defectuosa de la seva obra. En una entrevista 
amb Peter Orr a la BBC, emesa el 30 d’octubre de 1962, l’autora, 
parlant de la seva obra anterior, va asseverar, dels poemes de The Co-
lossus: «De fet, entre vostè i jo, m’avorreixen». Orr li havia preguntat 
sobre la disparitat que hi ha en la seva obra entre les exigències 
intel·lectuals, d’una banda, i les necessitats humanes, emotives i 
sensorials, de l’altra. Plath va afirmar que els seus últims poemes 
escrits arrencaven de la setena i darrera secció, «Stones», que tancava 
el text seriat «Poem for a birthday» de The Colossus. En aquest poema, 
Plath havia après, segons ella, a equilibrar la veu viva i la lucidesa, 
una fórmula que havia seguit fidelment en els poemes més recents. 
Era natural que l’autora tingués un interès més viu pels poemes de 
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darrera hora i també cal entendre el comentari despectiu sobre The 
Colossus com un gest de mera coqueteria. 

Amb els anys, sortosament, tot això ha quedat enrere i les coses 
han canviat, i moltíssim. Hughes va morir el 1998 després de mi-
rar de posar les coses en clar amb Birthday letters. La seva germana 
Olwyn va morir el 2016. I ara gestionen l’obra de Sylvia Plath la 
seva filla, la pintora i poeta Frieda Hughes, i la vídua de Ted Hughes, 
Carol Orchard. El redireccionament del llegat de Plath no s’ha fet 
esperar. El 2000 es va publicar una edició sense esporgar dels dietaris. 
El 2004 es va publicar l’edició definitiva d’Ariel, seguint escrupolo-
sament la voluntat de l’autora. El 2017-2018 es va publicar la cor-
respondència completa en dos nodrits volums. A més, ha aparegut 
a l’horitzó una nova generació d’estudiosos de l’obra de Plath que fa 
que les velles manies i mites ballin sobre la corda fluixa. Aquest exèr-
cit de nous especialistes està furgant en tots els arxius possibles, tal 
com demostra la monografia These ghostly archives: The unearthing 
of Sylvia Plath (2017), de Gail Crowther i Peter K. Steinberg. En el 
panorama d’estudis sobre la figura i l’obra tot està en dansa i tot s’està 
transformant. Ja era hora.

I no cal dir que totes aquestes noves tendències han beneficiat 
enormement la recepció correcta de The Colossus. 

IV

El cop de gràcia definitiu al menyspreu generalitzat davant de The 
Colossus va arribar amb Helen Vendler, la doyenne de la crítica lite-
rària als Estats Units, juntament amb Marjorie Perloff, i el recull de 
conferències Coming of age as a poet (2004). En aquest llibre, Vendler 
estudia l’obra de John Milton, John Keats, T. S. Eliot i Sylvia Plath 
per determinar exactament en quin moment van assolir la maduresa 
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poètica, en quin moment van escriure el seu primer poema «perfec-
te». Per Milton va ser «L’allegro», escrit als vint-i-quatre anys. Per Ke-
ats va ser el sonet «On first looking into Chapman’s Homer», escrit 
als vint-i-un anys. En el cas d’Eliot va ser «The love song of J. Alfred 
Prufrock», escrit el 1911, quan tenia només vint-i-tres anys. I, final-
ment, tenim Sylvia Plath, que, segons la nova cronologia establerta 
per Peter K. Steinberg, va escriure el poema «The Colossus» abans de 
l’octubre del 1959, és a dir, quan tenia vint-i-set anys.

Respecte al llibre recent de Vendler, hem de tenir en compte tres 
qüestions. La primera és que col·locar Sylvia en la companyia de 
Milton, Keats i Eliot no és poca cosa. És declarar, en definitiva, que 
Plath és una figura de primera divisió en el cànon poètic en llengua 
anglesa. La segona és reconfirmar la importància de la figura i l’obra 
de Plath, perquè Vendler podia haver utilitzat altres dones-poetes 
com ara Emily Dickinson, Elizabeth Bishop o Jorie Graham, que co-
neix en profunditat. I la tercera, la més rellevant per al nostre propò-
sit, és que Vendler contradiu la tradició exegètica i situa la maduresa 
artística i poètica de Plath en l’època de la creació de The Colossus, 
entre 1956 i 1959.

El posicionament crític de Vendler és ben representatiu de les 
noves tendències d’aproximació a l’obra de Plath. És cert que conti-
nuen els excessos psicologistes, biografistes i feministes, als quals cal-
dria afegir els excessos de teoria postmoderna, però cada dia guanya 
més terreny el camp de l’estudi purament literari, artístic i estètic de 
l’obra de Plath, una orientació que va néixer tímidament amb Sylvia 
Plath: The poetry of initiation (1979), de Jon Rosenblatt. A poc a poc 
es van superant i deixant enrere les manies extraliteràries i les lectures 
tendencioses que han suscitat.

Quan ens acostem a The Colossus directament com a creació li-
terària, sense desviaments extraliteraris de cap mena, el que veiem és 
un llibre extraordinari, un llibre extens, intens, profund, substanciós 
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i humaníssim que conté moltíssims dels poemes més memorables 
de Sylvia Plath, com ara «Hardcastle Crags», «El Colós», «Lorelei», 
«Point Shirley», «La gent prima», «Bolets», «Graula en temps plujós», 
«Un vaixell d’hivern», «Talps blaus», «Encantador de serps», «Meda-
lló», «Lluna sortint», «Mariscadora a Rock Harbor», «La filla de l’api-
cultor» o «Poema per a un aniversari», per esmentar-ne només alguns 
exemples. De fet, la pura veritat és que seria molt més fàcil confegir 
la nòmina dels poquíssims poemes no memorables o no reeixits com 
«Seqüeles» o «Els mals que ens acompanyen».

És un llibre perfectament estructurat que va d’«El jardí de la 
mansió», el poema que enceta el conjunt, a «Pedres», el poema que 
el tanca de manera definitiva i conclusiva, tal com indica Barbara 
Herrnstein Smith al seu magistral estudi Poetic closure (1968). Els 
dos poemes plantegen la qüestió de fons que serveix d’eix vertebra-
dor de tot el llibre: la voluntat de renéixer que sempre té la vida 
davant de la mort. A «El jardí de la mansió» és la natura que reneix 
(«obsequis en un néixer difícil»), mentre que a «Pedres» és la poeta 
mateixa que reneix després de l’intent de suïcidi del 1953 («Quedaré 
com nova»).

A partir d’aquí, la poeta desplega un gran ventall de temes em-
blemàtics i estables que, de manera puntual, apareixen, desapareixen 
i tornen a sortir per relacionar-se significativament amb l’eix verte-
brador que confereix unitat al conjunt. Són temes com la natura, el 
pas del temps, el somni i la realitat, la fantasia i la imaginació, la de-
vastació i la violència, la pau, el desig, la creativitat humana, l’art, la 
poesia, la solitud, l’alteritat, el món modern, la fertilitat i l’esterilitat, 
l’ordre i el desordre, la voluntat i el destí, la cultura i la civilització, 
l’animalitat i un llarg etcètera.

És un llibre on tots els poemes es drecen sobre un punt de tensió 
molt ben aconseguit entre personalisme i impersonalitat, entre 
individualisme i universalitat. En aquest sentit, cal recordar que la 
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generació poètica de Plath es va haver d’encarar amb el potentíssim 
llegat dels mestres de l’Alta Modernitat, com T. S. Eliot, Wallace 
Stevens, William Carlos Williams, Ezra Pound i Marianne Moore, 
que van reaccionar violentament davant dels abusos egòlatres 
del romanticisme i el tardoromanticisme proposant una poesia 
més distanciada i més desapassionada. Plath, al nostre llibre, 
planteja sàviament una via intermèdia entre els dos extrems, entre 
l’objectivisme de Williams i Moore i l’abrandament passional de 
Hart Crane o Dylan Thomas.

Per una altra banda, el nostre llibre oscil·la entre la immediatesa 
de primera instància i el culturalisme de segona instància. La imme-
diatesa de trobar dos talps morts pel camí, d’encreuar mirades amb 
una prostituta al carrer, de passejar de nit per la muntanya, de pescar 
musclos a la costa de Nova Anglaterra, de caçar bolets o d’observar 
la maquinària pesant d’una fàbrica de plata. I el culturalisme de la 
represa d’un poema de Heine o una cançó popular de Gal·les o els 
temes ecfràstics a partir de documentals de la Segona Guerra, d’una 
peça de museu a Cambridge o d’obres d’Henri Rousseau, Giorgio de 
Chirico, Paul Klee o Leonard Baskin.

El llibre també va i ve entre les dues opcions de complexitat i 
accessibilitat. Novament, Plath va a la recerca de la via intermèdia 
entre dos extrems, l’extrem d’un cert hermetisme de l’Alta Moder-
nitat d’Eliot i Stevens i l’extrem massa assequible i comprensible de 
molts poetes de la seva generació o una mica més grans, com Willi-
am Stafford, Howard Nemerov o Anthony Hecht. 

Quant a la part formal del discurs dels poemes, només es pot 
qualificar de prodigiosa. D’entrada detectem una pugna clara entre 
tradició i classicisme, per un costat, i modernitat i experimentalis-
me, per l’altre. La modernitat a ultrança de l’eslògan d’Ezra Pound 
«Make it new!» queda temperada o qualificada per una subtil conti-
nuïtat de la tradició sense caure mai en un servilisme estantís. 
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El treball formal insuperable, sense preciosisme, es nota en tots 
els aspectes dels poemes: la sintaxi, el lèxic, el tall del vers, els encava-
llaments, la construcció estròfica, l’encadenament de les estrofes, el 
ritme, la mètrica, els efectes acústics i fònics, la rima, les imatges, les 
metàfores… I tots aquests aspectes formals es projecten cap al lector 
per mitjà d’una pugna oberta entre la veu parlada de la llengua viva 
i la veu en silenci lector sobre la pàgina.

Núria Busquet Molist ha hagut de lluitar amb totes les dificul-
tats que suposa versionar la poesia de Sylvia Plath en una llengua 
estrangera. Busquet estava especialment dotada i preparada per tra-
duir l’obra de Plath. N’ha estat i n’és lectora devota, més aviat diria 
enderiada. Sent una fascinació per Plath i Hughes que va més enllà 
de la mera lectura literària preceptiva. Busquet ha fet el rodatge com 
a traductora de poesia amb dues obres, Nit fidel i virtuosa (2017), de 
Louise Glück, i Corb (2018), de Ted Hughes, molt properes a l’òr-
bita de Plath. Busquet és poeta i narradora ella mateixa, i ja té una 
llarga trajectòria com a traductora professional. 

La poeta-traductora ens ha acostat al fastuós i difícil món d’El 
Colós de Sylvia Plath amb valentia, determinació i dedicació, i els 
resultats demostren, més enllà de qualsevol dubte, habilitat, sensibi-
litat, intel·ligència, cultura i talent. A més, aquesta excel·lent traduc-
ció és oportuníssima perquè està en consonància perfecta amb les 
noves mirades que lectors, crítics i estudiosos estan dirigint cap a la 
vida i obra de Plath. Només hem d’esperar que Núria Busquet vulgui 
continuar amb les seves precioses versions per anar omplint totes les 
llacunes que encara queden perquè les lectores i els lectors catalans 
puguin conèixer l’obra de Plath en tota l’esplendor i potència. 

I m’haureu de permetre una petita expansió personal, però no 
puc tancar aquest pròleg sense esmentar el meu enyorat amic Jordi 
Domènech, que dona nom al premi que ha guanyat Núria Busquet 
Molist amb la seva treballadíssima versió de The Colossus. L’any 1995 
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Domènech va publicar un dels seus poemaris més destacats i emble-
màtics, Història de l’arquitectura, en aquesta mateixa col·lecció, exac-
tament el número 10. A la solapa de davant, en comptes de la típica 
biografia i poètica de l’autor, Domènech hi va col·locar la nòmina 
dels seus mestres. És una vuitantena de noms que comença: «(Ossi-
an), Henri Michaux, Gian Pietro Lucini, Georg Trakl, Sylvia Plath 
[…]». Sylvia Plath ocupa el número cinc de la nòmina, molt amunt. 
Aquesta especial versió d’una poètica acaba amb una frase lapidària: 
«Quin coneixement, quina saviesa, que no vinguin d’aquests noms». 

D. Sam Abrams
Sant Cugat del Vallès, 13 de juliol de 2019
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The Manor Garden

The fountains are dry and the roses over.
Incense of death. Your day approaches.
The pears fatten like little buddhas.
A blue mist is dragging the lake.

You move through the era of fishes,
The smug centuries of the pig – 
Head, toe and finger
Come clear of the shadow. History

Nourishes these broken flutings, 
These crowns of acanthus,
And the crow settles her garments.
You inherit white heather, a bee’s wing,

Two suicides, the family wolves, 
Hours of blackness. Some hard stars 
Already yellow the heavens.
The spider on its own string

Crosses the lake. The worms 
Quit their usual habitations.
The small birds converge, converge 
With their gifts to a difficult borning.
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El jardí de la mansió

S’han assecat les fonts i marcit les roses.
Encens de mort. El teu dia s’acosta.
Les peres s’engreixen com budes petits.
Una boira blava arrossega el llac.

Travesses l’era dels peixos,
els segles presumits del porc.
Cap, dit del peu, de la mà,
deixen enrere l’ombra. La història

nodreix aquestes columnes trencades,
aquestes corones d’acant,
i el corb s’endreça els vestits.
Heretes el bruc àrtic, una ala d’abella,

dos suïcides, els llops familiars,
hores de buidor. Alguns estels durs
ja esgrogueeixen el cel.
En el seu propi fil, l’aranya

travessa el llac. Surten
els cucs dels seus caus de sempre.
Els ocellets s’apleguen, s’apleguen
amb obsequis en un néixer difícil.
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Two Views of a Cadaver Room

1

The day she visited the dissecting room
They had four men laid out, black as burnt turkey, 
Already half unstrung. A vinegary fume
Of the death vats clung to them;
The white-smocked boys started working. 
The head of his cadaver had caved in, 
And she could scarcely make out anything
In that rubble of skull plates and old leather. 
A sallow piece of string held it together.

In their jars the snail-nosed babies moon and glow.
He hands her the cut-out heart like a cracked heirloom.
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Dues visions d’una sala de cadàvers

1

El dia que va visitar la sala de dissecció
hi tenien quatre homes, negres com un indiot cremat,
mig desllorigats. Duien aferrat
un baf avinagrat de dipòsits de la mort;
els nois de bata blanca van començar la feina.
El cap del seu cadàver s’havia desmuntat,
i ella no podia discernir gairebé res de res
en aquella runa de cranis i de cuiro vell.
Un cordill grogós en mantenia la unitat.

Dins dels flascons, nadons amb nas de cargol somien i
[brillen.

Ell li entrega el cor extirpat com una relíquia esmicolada.
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