Elperiple italia deis romanticsanglesos no solament vadoIut
.
r
·
a algunesde les mes belles pagi.nesd'a·quest estil Hterari, sinó qll,e
.ser una eloqüent expressió de l'esperit d.el romanticisme. El P�e
. sent
article, seguint les passes de Byron, .Shelley i Keats, evo·ca l'itinerari
espiritual d'aquest cami perdut.
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La. peregrinació mediterriDüa de
B)rron, Shelley, i Keats
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haViá anotat en ·el seu diari el

.

desig�'establir-se a Italia i havia

. i
J

donªt forma poetica, e[! la"Pere

gtinació dé Child.e Harold'', a la

-'!

(�sclnació que)a Mediterr;lnia

f exercia sobre els romamics del
i. nor d . No é� sorprenent, per\a11t:

'•·j·

que quan Byron bagué de deixar-

1 Londres-

i del

1

pet

l'escimdol derivat

seu trencament matrimonial

elegís Italia com

1

a

dcstinació.

L'any 1816 G.G. Byron aban

dona ddinitivamcnt les illes hri-

,

1 raniques i es troba amb P. B.

\

SheUeyalaviLlaDiodati, alavora

·deL1Jac de Ginebra. Shellev

i

�c l

aca-

�l;>.;¡yii_'(Je casat-se amb Mary God
ctespr�s d' ilaver-sefugat ámb

]�.wir•,
'J J:ll'a - repetint així la mateixa
''¡l:cjt,i.gada que hav�a realitzat anys
..
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- .

. .
sab�nt qué no erls

abans amb- Harnet Westbrook. I

j Éyron, que no perdia oponunitat

·

¡

1 de cultivarla seva fama d'amant

e

1

malcfic. no tarda a establir unes

.

1

tempestuoses relacions amb Claire

Clairmont,

El poder impalpable de l'a be·

germanastra de

.

,
r

hu·manes i eventualment les toca

sorgiren dues histories fantasti-

amb ala inconstiznt (Shelley). Tanrnateix, quan aquesta llum fugis-

. :ques cridades a tenir un irnpensat
. resso: Frankenstein, el modem Pro

sera il.lumina un borne, encara

"

meteu, obra de Mary Shelley -en

··· el proleg de la qual s'explica com
el mal tcmps estimula en el grup
. la lectura
· i, posteriorment, l'ela
. .
boració de narracions terrorífi

Guido Reni- han originar o in

Sovint, tant Byron com Shelley

viatge

acompanyats:

caminarem

jzmts 1 sota el sostre del blau temps

darrers poemes, constata amar-

enamorant la

viatge. Per aixo Shelley critica
implacablement la doctrina cris

tiana del matrimoni, en raó de la
qual hom hauria de seleccionar 1 en
-tre la multitud un amant o un amic./ i

sang és -per una simple raó de

el caminant; més imminent . es

voluntat- tota mediterrania, ex

periencia quotidiana. Aleshores,

Keats havia profetitzat: tots mori

revela el descens a l'estat de !'ex

clami: Deixa 'm morir jove. Abans

litat. No té sentit cap jurament
.dirigir al futur, perque quan hom

estim·a només existejx el present:·
et temps concret q�e pertan:y_

beix i.esborra el passat i 1' e�deve

Aixi, ei viatge ap¡rreix sovÍJ.lt com

.igual gMe els dies gfisos. Fins i tot

obra; i l'obra, corn la .cristal.lhzació deis besll�ms Íntu!ts al } g
�
.
· del vtarg:e. (E11 ' aqMest s�ntlt. es
.
..
_

que expressen les maximes aspi

�

una estanc;:a romana contigua a

ginable de la contradicció existent

Byron caigué abatut per les febres

Ilesa o d'amor i la condiciófinita

ta·sis, a Missolonghi, on havia

entre la voluntat absoluta de be

poc després de complir els tren

piraren els Versos de la badia de

J'imperi del temps, capturarJ'�s- . . tabiemen't, peFÓ, aguest present
compartit passa, es consumei".
tant i reviure'l imaginativi!ffient.

.11'

Car la mon, la fi del viatge, apa

rem joves. 1 certament fou així: ell

corÍtrarian1�nt, reintegra l'home

nidor de cádascun d'dls. Inevi

la condició de possibilitat de

quan el cím és a tocar, és quan el

sitat és jnsép_arable de la mutabi

l'¡mlor, com en el viatge, la inten

se a aquesta perdua,sostreure's a

Via�ai,

ment del trajecte, vol diuesistir-

_

mes amunt de la boira emergeix

que Byron en les Estrofes al Po,

en enfonsar-se el seuvaixell, Ariel,

ble. L'obra pot guardar l'halit

glona
. a ·l'home.
_ permesa
_

després de considerar que la seva

de Keats, "Adonais": la vida par

1 encomanar-ho al fred oblit.

únicament aJ.s dos. amants ah sor

perdut la fort;:a imaginativa ,de la

desafia� el fracas de la tehel.lió
.
-e� s v e a dir·l:l yron- és !'única

-i dolorós-:- de regressar. Com

En

tota la resta, encara que sigiú �ell i savi

independent-

mortalítqj. Triomfant on s'atreveix a

rupció. no és estrany, per tant,

acudit per participar en la insur

infancia

mortal que busca coses enlla de la

que ens acosten a summitats anor

readores de les quals es fa difícil

deis seus pon ad9.r,s�Mor si has
d'unir-te a alto que c
scriu Shelley

foc diví; per aixó la voluntat crea-

etern de la bellesa, pero !'artista

punt d'estrenar i

!'escalinata de la plat;:a d'Espanya;

tes, pero, saben que )'amor no

un gran pes d'hores i nota que ha

mai no deixara de ser un ésser

a

definitivament salvada de la cor

reix com t'única superació ima

esdevé pira funeraria si no pren

Per Byron, cada acte de creació

dora és perversa i el poeta culpa-

nifica la puresa de 1' estat potencial,

escapa a la condició efimera del

l'oest que l'airossegui com a un
núvol perque se sent encader¡at a

reprodueix el furt prometeic del

tuberculosi) ens diu que aquests

po'eta. "mig s' enaniora de la mon".

mateix. Shelley ho expressa bellament quan prega al vent. de

de la jove generació romantica.

a la consumació. Analogament,

mateix expira a vint-i-sis anys en

tenint problemes amb la policía

desafiar els deus és el mite central

el poeta rnort prematurament

en una altra flama. Tots dos poe

pertot arreu on passa.
L'itinerari del nómada és aleatori; l'important és el viatge en si

l'"escola". Es digui Ca:im, Ícar o

Roma l'any 1820 cercant un cli

dicció; pero Keats (que arriba a

Així, trobem Byron cavalcant pe!
Lido deVenezia, segui�t l'ombra

comtesa Guiccioli a Ravenna i

Prometeu, I'heroi condemnat per

rior a l'acte i la promesa superior

gament com el foc enc�s en el pit

rons Eugenians,

caracteritza

dissol per un moment tal contra

tes sense que aixo impliqui 1'oblit

Shelley- per la regió deis Tu-

carnen perfectament aquell "sa-

una desconcguda ciutat que

acaricien 1' esperan.;:a de fer el

adjectiu fos deguda a 1' atzar. To-

ranic esperit d' orgull i d'impietat
atrevida" que, segons el poeta

espera. El desig sempre és-supe�

1' estar natural del poeta perque és

de Petrarca -en companyia de

tes les criatures byronianes en-

mai. L' extasi amorós o poetic

la plenitud

"escola satimica". I, efectivament,

no es pot dir que l'elecció d'aquest

que divisem per primera

encantaments,els més rics, són tam
.
bé el� més autodestructors per

del que ja ha passat o és lluny.

i Shelley eren blasmats com a
capdavanters de l'anomenada

ha enlla del carater limitar de

l'individu, pero no hi por arribar

italia del romanticisrne angles.)

ment a les impressions immedia-

cials de la cultura britimica, Byron

es pctrifiqui la visió?

millor moment que aquell

per aquest rnotiu que el creador

que podríem ano menar 1' episodi·

que Byron anomena "movilitat": jonic, canta Shelley a ''Epipsiqui
la capacitar de respondre viva- . dion". 1 Byron, en un deis seus

Mentrestant, en els cercles ofi-

Southey,

ri de Pisa o eL reó:at de Beatriu
Cenci existent a Roma i atribuir a

abastable: hom pot veure que hi

-com l'heroi derrotat-'- perso

dóna;Jl manera privilegiada allo

Polídori.

llorejat

Roma i de Poinpeia� i deterrni

nades peces artistiques -com el
"Triomf de la mort" del cementi

és tragica perque persegueix l'in

-•

t>st'ler-ar,

ma favorable a l'enduran.;:a de la

el regT�e de l'efímer. En ell es

acompahyant, el doctor Williarn

paisatges -,com les ruines de

empori:ar. ¿Perque

fluenciat nombroses obres d'allo

sempre va de camí. El viatge és

una idea de Byron i escrita pel seu

.1

.prQO conegut que determinats

La recerca de l'home romantic

que sigui una sola vegada, aquest
ja no pot deixar d' encal.;:ar-la. És

ques-, i El vampir, inspirada en

·

1

llesa sura: eni:Ofn de les cFiarures

Mary. D'aquest encontre mític

;

.

.

quf

.•

els pé1sam.ems· i els senti:ments

·�CÍOQS d'etemitat tenen una dú,.
ració temporal.

·

eife

en -�1 poema inspirar per la mort
ticularitza i divideix; la mort,

recció heLlenica contra els turcs;i
Shelley s'ofeg� -tenia vint-i-vuit
a ales mateixes costes que li ins

en la nátt\ra i incorpora la veu del

Lerici.

ocells no_ctums.

el d'Ícar, no podía acabar d'una

poeta al concert deis trons i deis

D'altra banda, mantenir el niu

oonstruil quan la llum que el vivifi

ca s'extingueix-, ens diu el mateix

Shelley en un altre !loe- equival

a morir en vida, i apans q�e aixó

és preferible la vida en la mort.
lne:x;orablemem, quan s'anuncia

la perdt1a de la inten�itat s'impo-:

sa la mutacíó. Cal-partir abans

El viatge deis romantics, com

altra manera: corria en sentit ih

vers al decurs de les hores i, per

rant, era un viatge sense tenne i

sense retom. Enlla de tots els

límits, es dirigía al cor rnateix del

temps: allí on el desig infirtit de,

viatger - per acabar parafrase

jant

Shelley- somia que la nit

esdevé dia i la mort vida.
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