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CANT PRIMER

P R O E M I  G E N E R A L

En la selva obscura. Sortida de la selva. La delitosa muntanya i les tres
feres. Virgili, el guia segur. Principi del gran viatge.

                   Al bell mig del camí de nostra vida
                   vaig retrobar-me en una selva obscura,
         3         del dreturer vial la passa eixida.

                       Ai, dir com era, serà feina dura,
                   tot aquell bosc salvatge, i aspre, i fort,
         6         que al pensament renova la paüra!

                       De tan amarg, és gairebé la mort.
                   Mes, per tractar del bé que hi descobria,
         9         d’altres coses abans cal fer report.

                       No sé bé com el peu se m’hi perdia,
                   tant era desesmat de son pesada
       12         al punt d’abandonar la dreta via.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura

     3  chè la diritta via era smarrita.

    Ah quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte

     6  che nel pensier rinova la paura!

    Tant’ è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’ io vi trovai,
dirò dell’ altre cose ch’ i’ v’ ho scorte.              9

    Io non so ben ridir com’ io v’ entrai,
tant’ era pieno di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.                           12

C A N T O  P R I M O
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10                                                     infern

                       Però, arribant al peu d’una collada,
                   allí on tenia fi la vall de dol,
       15         que em va deixar la sang tan esverada,

                       vaig aixecar la vista al meu redol,
                   i guaito la muntanya, ja amb l’esquena
       18         mig abrigada per la llum del sol.

                       Aleshores la por, feixuga i plena,
                   que al llac del cor m’havia mantingut
       21         aquella nit passada amb tanta pena,

                       s’apaivagà, i com l’home esmaperdut
                   que amb desfici del mar se’n va a la riba
       24         i es gira per guaitar el perill agut,

                       encar l’ànima meva fugitiva
                   es tombà, contemplant el pas dolent,
       27         d’on mai no n’ha sortit persona viva.

                       I, reposat un poc del cansament,
                   reprenc camí per la vessant deserta,
       30         el peu ferm sempre el baix, tot via fent.

                       I quan la gran pujada m’era oferta,
                   àgil una pantera veig saltar
       33         que de pèl clapejat era coberta.

                       Del davant meu no se’n volia anar,
                   i tant les meves passes impedia,
       36         que em girava molts cops per recular.

            Ma poi ch’ i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle

   15  che m’ avea di paura il cor compunto,

    guardai in alto, e vide le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta

   18  che mena dritto altrui per ogni calle.

    Allor fu la paura un poco queta
che nel lago del cor m’ era durata

   21  la notte ch’ i’ passai con tanta pièta.

    E come quei che con lena affannata
uscito fuor del pelago alla riva

   24  si volge all’ acqua perigliosa e guata,

    così l’animo mio, ch’ ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.                27

    Poi ch’ èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
si che’l piè fermo sempre era ’l più basso.      30

    Ed ecco, quasi al cominciar dell’ erta
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel maculato era coverta;                      33

    e non mi si partìa d’ innanzi al volto,
anzi impediva tanto il mio cammino,
ch’ i’ fui per ritornar più volte volto.              36
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                                          cant primer                                      11

                       S’esqueia el temps de desvetllar-se el dia,
                   i el sol amb els estels feia camí,
       39         que eren amb ell, quan tota l’harmonia

                       d’aquell encís mogué l’Amor diví;
                   i tot, així, a ben esperar m’inclina
       42         d’aquella fera de pelatge fi:

                       l’estació i la gràcia matutina.
                   Mes la sobtada vista d’un lleó
       45         amb torb d’esverament m’arremolina.

                       Semblava contra mi portar el braó,
                   amb el cap alt, i amb ràbia famolenca,
       48         i fent fins l’aire tremolar de por.

                       I amb ell veia una lloba escardalenca
                   que, ganuda de tall i d’escorrim,
       51         a molts fa temps que en la misèria esllenca.

                       La lloba va tornar-me el cor tan prim,
                   amb la por que escopia de la vista,
       54         que ja desesperava pujar al cim.

                       I com aquell que molt diner conquista,
                   si li arriba la pèrdua d’un plegat,
       57         només és bo per ais i cara trista,

                       així em tenia tot acorralat
                   la lloba, i lentament a mi venia,
       60         i em reculava al bosc del sol callat.

    Temp’ era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n su con quelle stelle

   39  ch’ eran con lui quando l’amor divino

    mosse di prima quelle cose belle;
si ch’ a bene sperar m’ era cagione

   42  di quella fera alla gaetta pelle

    l’ora del tempo e la dolce stagione:
ma non sì che paura non mi desse

   45  la vista che m’ apparve d’un leone.

    Questi parea che contra me venesse
con la test’ alta e con rabbiosa fame,

   48  sì che parea che l’ aere ne temesse.

    Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca nella sua magrezza,
e molte genti fè già viver grame,                      51

    questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch’ uscia di sua vista,
ch ’io perdei la speranza dell’ altezza.             54

    E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ’l tempo che perder lo face,
che’n tutt’ i suoi pensier piange e s’attrista;   57

    tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi incontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ’l sol tace.                        60
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12                                                     infern

                       I mentre en el fondal em marfonia,
                   als propis ulls algú se’m féu present,
       63         a qui silenci llarg veu-afeblia.

                       I en albirar-lo en el desert punyent,
                   «Pietat!», el meu crit li manifesta,
       66         «tant si ets ombra com si ets home vivent!»

                       «En un temps vaig ser un home», ell em contesta,
                   «i eren mos pares del país lombard,
       69         i d’haver nat a Màntua feien festa.

                       De Cèsar, en vaig veure el capaltard,
                   i, sota August, a Roma vaig fer estada
       72         en temps dels ídols de l’engany covard.

                       Poeta, d’aquell just vaig fer cantada,
                   fill d’Anquises, que va salvar la pell
       75         fugint del foc de Troia saquejada.

                       Mes, tu, ¿per què revéns al desgavell,
                   i no t’enfiles per la costa sana,
       78         causa de tot el que és alegre i bell?»

                       «Doncs, ¿tu ets aquell Virgili? ¿La fontana
                   que del parlar tant expandeix el flum?»,
       81         jo vaig respondre tot pintat de grana.

                       «Oh dels altres poetes honra i llum!
                   Valga’m el temps d’estudi i gran amor
       84         que m’he passat llegint el teu volum!

    Mentre ch’ i’ ruvinava in basso loco,
dinanzi alli occhi mi si fu offerto

   63  chi per lungo silenzio parea fioco.

    Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me» gridai a lui,

   66  «qual che tu sii, od ombra od omo certo!»

    Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,

   69  mantovani per patrïa ambedui.

    Nacqui sub Julio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto l’ buono Augusto,

   72  al tempo delli dei falsi e bugiardi.

    Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne da Troia,
poi che ’l superbo Ilïòn fu combusto.             75

    Ma tu perchè ritorni a tanta noia?
perchè non sali il dilettoso monte
ch’ è principio e cagion di tutta gioia?»          78

    «Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»
rispuos’ io lui con vergognosa fronte.             81

    «O delli altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.              84
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                                          cant primer                                      13

                       Tu ets el mestre meu i el meu autor,
                   i és de tu sol que he tret a almostes plenes
       87         el bell estil que m’ha vestit d’honor.

                       Guaita la bèstia que em té viu a penes,
                   i ajuda’m, si és que pots, savi famós,
       90         que ella em fa tremolar polsos i venes!»

                       «Et calen corriols més passadors»,
                   em respongué veient que jo plorava,
       93         «si vols sortir d’aquest indret asprós;

                       perquè la bèstia famolenca i brava,
                   al tossut que travessa el seu camí,
       96         a cops d’ullal amb un no res l’acaba.

                       És de tan mala pell i tant verí,
                   que en la golafreria no s’atura
       99         i mai no es cansa de menjar i pair.

                       Amb molts ha aparellat la carn impura,
                   i encara ho farà més, fins que el Llebrer
     102         li portarà la mort entre tortura.

                       Ell, que no voldrà terres ni diner,
                   sinó el que amor, saber i virtut destil·la,
     105         tindrà entre Feltro i Feltro el seu terrer.

                       Aquella Itàlia humil farà tranquil·la,
                   la que portava a sangonent morir
     108         Turn i Euríal, i Nisus i Camil·la.

    Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore;
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi

   87  lo bello stilo che m’ha fatto onore.

    Vedi la bestia per cu’ io mi volsi:
aiutami da lei, famoso saggio,

   90  ch’ ella mi fa tremar le vene e i polsi.»

    «A te convien tenere altro vïaggio»
rispuose poi che lagrimar mi vide,

   93  «se vuo’ campar d’ esto loco selvaggio:

    chè questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,

   96  ma tanto lo ’mpedisce che l’ uccide;

    e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo ’l pasto ha più fame che pria.              99

    Molti son li animali a cui s’ ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ’l Veltro
verrà, che la farà morir con doglia.                102

    Questi non ciberà terra nè peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion serà tra Feltro e Feltro.              105

    Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.                   108
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14                                                     infern

                        Ell la lloba d’arreu farà fugir,
                   fins que a l’Infern de nou l’haurà tornada,
     111         d’on la primera enveja l’escopí.                   
                        I ara, creu-me i escolta’m la pensada:
                   és millor que em segueixis caminant
     114         i et guiaré per l’eternal contrada,                   
                        on sentiràs un bramular d’espant;
                   veuràs el rostre dels antics com plora
     117         i de la mort segona es va queixant.                   
                        Altres veuràs contents, ben d’a la vora,
                   perquè, si cremen, és amb el consol
     120         d’arribar a benaurats quan sigui l’hora.                   
                        I si millor pujada el cor et vol,
                   et deixaré amb més digna companyia,
     123         perquè contemplis el celeste estol;                   
                        que aquell Emperador que el llamp congria,
                   perquè a la seva llei vaig ser rebel,
     126         a la seva ciutat no em vol per guia.                   
                        Ell mana a tot arreu, i allà té el cel,
                   i en tron altíssim sa puixança espleta.
     129         Sortós el qui escolleix com a fidel!»                   
                        I jo li dic: «Et requeresc, poeta,
                   pel Déu que no has comprès i no has sentit,
     132         i perquè deixi aquesta angúnia estreta                   

            Questi la caccerà per ogni villa,
        fin che l’ avrà rimessa nello ’nferno,
  111  là onde invidia prima dipartilla.      
            Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno
        che tu mi segui, e io sarò tua guida,
  114  e trarrotti di qui per luogo eterno,      
            ove udirai le disperate strida,
        vedrai li antichi spiriti dolenti,
  117  che la seconda morte ciascun grida;

            e vederai color che son contenti
        nel foco, perchè speran di venire
  120  quando che sia alle beate genti.

    Alle qua’ poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
con lei ti lascerò nel mio partire;                    123

    chè quello imperador che là su regna,
per ch’ io fu’ ribellante alla sua legge,
non vuol che ’n sua città per me si vegna.     126

    In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua città e l’alto seggio:
oh felice colui cu’ ivi elegge!»                        129

    E io a lui: «Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch’ io fugga questo male e peggio,       132
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                             comentari al cant primer                         15

                        i altres pitjors, que em menis on m’has dit,
                   i jo vegi la porta de Sant Pere,
                   i aquells que m’has pintat plens de neguit.»                   
     136             I ell caminà, i jo vaig seguir darrere.

                                                   che tu mi meni là dove or dicesti,
                                                   si ch’ io veggia la porta di san Pietro
                                                   e color cui tu fai cotanto mesti.»

                                            136     Allor si mosse, e io li tenni retro.

C O M E N T A R I  A L  C A N T  P R I M E R

Encara que no siguin moltes les persones que posseeixin de cap a
cap la Divina Comèdia, com una arma espiritual completament
co neguda i digerida, són escassíssims aquells que, partint d’una
mitjana cultura, no sàpiguen de cor els tres primers versos del poe -
ma. Aquests tres compassos magnífics que volen dir tantes coses, i
en els quals es troba la clau del perquè de tota l’obra. El Dant ens
diu, en tals versos, que en ésser al mig del camí de nostra vida va
retrobar-se dins una selva obscura, perquè havia marrat la via dre-
ta, la drecera de la virtut. Més avall ens dirà que no sap quan ni
com entrà en la selva obscura, perquè «tan profunda era la son
que tenia, quan abandonà el camí de la veritat».

Situa el poeta, doncs, el moment d’emprendre el viatge ultra-
mundà, en aquest punt de retrobar-se a si mateix en plena selva obs-
cura, i de tenir consciència de la seva por, i de la desgràcia que era per
a ell aquesta selva, de la qual ens dirà de seguida com en va sortir.
      Naturalment que tot això són símbols; ja veurem com el poema
n’és ple; però no hi ha cap símbol poètic en el Dant que no obeeixi
a un fet real o a una idea perfectament definida i exposada.
      En primer lloc, ¿què entén el Dant per «la meitat del camí de
nostra vida»? En el Convivio ho diu ben clar: «La vida procedeix
a imatge d’un arc, pujant i baixant. El punt suprem d’aquest arc,
en les persones perfectament constituïdes segons natura, s’escau
als trenta-cinc anys» (Conv. IV, xxiii, 7 i 9). Respecte a considerar
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16                                                     infern

els trenta-cinc anys com la meitat de la vida natural de  l’home, el
Dant potser recolza en l’autoritat del salm «Dies annorum nostro-
rum septuaginta anni» (Ps. lxxxix, 10).
      Nat el 1265, el Dant ens confessa que l’any 1300 es trobava en
una selva obscura, i que un fet, que no manifesta, però que nosal-
tres deduirem, li serví de reactiu per a abandonar els seus errors.
Perquè la interpretació que cal donar a la selva obscura és l’estat
de vici i d’ignorància en el qual viuen els homes d’aquest món, sen-
se tenir cura de la perfecció espiritual. Alguns comentaristes mo-
derns han volgut veure en la selva oscura l’estat de misèria del Dant
en l’època de l’exili, o el desordre polític de la Itàlia en general i
particularment de Florència; però aquestes interpretacions són una
mica estirades pels cabells. De més a més, hem de creure que el
viatge imaginat es produís el 1300 (en el qual el Dant encara vivia
a Florència i fruïa de tots els seus drets), relacionant aquesta data
amb les profecies i prediccions dels personatges que trobarem a
través de la lectura del poema. En el cant vi de l’Infern, veurem
de seguida com Ciacco li diu que «dintre de tres sols», o sigui, din-
tre de tres anys, els blancs—que era el partit del Dant—seran con-
demnats pels negres; i això s’escaigué l’octubre del 1302, o sigui, el
tercer any solar després de la primavera del 1300.
      El fet capital d’aquella primavera fou el Jubileu general decre-
tat pel papa Bonifaci VIII. Encara que no es posseeixin dades
exactes sobre l’actitud del Dant en aquella Quaresma de l’any
1300, respecte al Jubileu, hi ha prou raons per a creure que el
Dant anà a Roma, i prengué part al Jubileu, entre els molts peni-
tents que aprofitaren aquella avinentesa extraordinària, que tant
transcendí als sentiments pietosos de l’època.

Ja veurem en el cant xviii de l’Infern (versos 28 a 38) com el
Dant compara les fileres oposades dels condemnats que veu, a allò
que passà a Roma l’any del Jubileu i a la manera com es disposà el
pont de Castel Sant’ Angelo, amb uns característics detalls d’ordre
visual que ens demostraran l’experiència d’un testimoni directe.

Hem d’imaginar la topada que faria, en un esperit com el Dant,
aquella Roma del començament del xiv, amb el contrast de misèria i
de grandesa, de corrupció i de santedat; i hem de creure que aquell
primer record, i totes les reaccions espirituals consegüents, foren la
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                             comentari al cant primer                         17

idea inspiradora del poema, que anà madurant després en les hores
de l’exili.

És a dir, aleshores el Dant va veure, i va sentir d’una manera di-
rectíssima, els elements vius i reals que són la preocupació de la seva
vida i la matèria humaníssima de la Divina Comèdia.

Sabem, doncs, tot el que volen dir els tres primers versos del poe -
ma. El Dant ens explicarà les característiques de la «selva obscura»,
que gairebé és tan amarga com la mort; i l’associació de mort i amar-
gor no és altra cosa que una ressonància bíblica: «Inveni amariorem
morte mulierem» (Eccl. vii, 27).

El poeta, però, va descobrir un bé en aquesta selva; més ben dit,
a la sortida. Aquest bé és la presència de Virgili, i d’ella ens parlarà;
però abans cal que ens digui altres incidents de la sortida.

En retrobar-se a si mateix, el poeta procura abandonar la selva i,
a la fi de la vall «que li havia de por compungit el cor», es veu en
presència d’una muntanya de salut, il·luminada ja pel sol. És la idea
bíblica de la muntanya del Senyor.
      L’ascensió, la llum, la felicitat de l’esperit, l’aire net; tot el con-
trari de la selva oscura. El poeta mirarà el mal pas, «que mai no ha
deixat persona viva», perquè el pecat condueix a la mort espiri-
tual, i es posarà a caminar per la diserta piaggia en direcció a la
muntanya de salut, i aquí, en un vers curiosíssim, ens farà saber
que caminant per aquesta diserta piaggia «el peu ferm sempre era
el més baix». Jo he traduït piaggia per «vessant», és a dir, el ter -
reny entre el pla i la pujada ferma i aguda de la muntanya. Gelli,
comentant aquest vers, diu que piaggia significa en italià aquells
llocs o espais de terra que es troben al final d’una planura i que
s’eleven una mica, però que no són com l’erta, la pujada ascensio-
nal, dura i de considerable pendent, a la qual al·ludirà de seguida
el poeta.

El que és curiós és l’observació que fa el Dant del «peu ferm», i
d’ella s’han ocupat exegetes tan bons com el Barbi, el D’Ovidio i el
Guerri, i llurs observacions ens serveixen per veure una mica clar
aquest punt.

El peu ferm és sempre el més baix en el cas d’un home que cami-
na sobre una superfície plana; en dir-nos el Dant que pujava una cos-
ta i que passava això del peu ferm, és natural que ens ho faci saber
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18                                                     infern

com una novetat i com una cosa contrària a la manera normal de ca-
minar. Perquè, pujant una costa o una escala, s’escau que el peu ferm
es troba més alt que el peu que comença el moviment d’ascensió fins
al graó següent o fins al punt més elevat.

Ara bé, el poeta podrà dir que en aixecar el peu sentia una certa
por i anava temptejant mentre pujava, però que el peu més alt, el que
anava endavant, s’aixecava cada vegada menys; o que, a cada nova
passa, el peu ferm—aquell sobre el qual es mantenia el cos—era més
baix que el lloc al qual es dirigia.

En fer aquestes remarques, jo recullo l’opinió dels autors citats,
garbellada encara pel Vandelli. Confesso, però, que en aquest punt,
com en altres, no es veu ben clara la intenció del Dant.

Repensant encara sobre el cas del «peu ferm», he trobat després,
en el comentari de Francesco Torraca, una explicació que potser és
encara més justa: «En el caminar atabalat i temorec del poeta en la
seva ascensió, és el més baix el peu ferm, perquè en les pujades difí-
cils el peu més baix està més afermat, és més segur d’ell mateix res-
pecte al més alt, incert i vacil·lant en temptar la pujada». De totes
maneres, aquesta interpretació de Torraca s’ha d’acceptar entenent
que el Dant parla dels dos peus, en el moment d’ultrapassar el peu
que progressa en l’ascensió al que ja s’ha situat una mica més amunt.

Deixat aquest incís del «peu ferm», que estic segur que sobtarà
el lector, el poeta ens diu que, en començar l’erta, la pujada autènti-
ca, li saltà al pas una lonza lleugera i amb el pèl clapejat. Per fer-me
entenedor, i seguint la majoria dels traductors, he donat «pantera»
per lonza, encara que aquest animal no és en realitat una pantera,
sinó un linx, bèstia més petita i menys feroç que una pantera. La bès-
tia posada al mig del camí del poeta li priva l’ascensió, tant, que es fa
pensament de recular; però s’escau que la pantera no li fa una por
extraordinària, perquè ni el temps de l’any, ni l’hora matinal, donen
lloc a dolents presagis, sinó tot el contrari. Efectivament, el poeta
ens diu que era «el temps i el principi del matí, i el sol pujava enlaire
amb aquelles estrelles que eren amb ell quan l’Amor diví mogué pri-
merament aquelles coses belles».

El temps era el Divendres Sant—25 de març, o 5 o 8 d’abril del
1300—i les estrelles que pujaven amb el sol eren de la constel·lació
d’Àries, el primer signe del Zodíac.
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Els antics creien que el món fou creat en primavera i amb el sol
en la constel·lació d’Àries; per això el Dant ens diu: «quan l’Amor
diví mogué primerament aquelles coses belles», o sigui, començà a
moure els cels per mitjà dels àngels.
      Els elements naturals eren immillorables; la pantera no podia,
doncs, produir cap terrible estrall; però, al costat d’aquesta bèstia,
altres dos animals vénen a sumar pànic en l’ànim del poeta: un
lleó i una lloba; la lloba, magra en extrem, i que manifesta més fú-
ria, fa recular el poeta allí on el «sol calla», fins a la selva obscura.
Aquesta arriscadíssima imatge del «sol callat», que he mantingut
en la meva versió, ens indica que potser el poeta ha volgut al·ludir
la teo ria pitagòrica de l’harmonia produïda pel moviment de les
es trelles.

¿Què signifiquen aquestes tres feres que el poeta troba en el punt
de començar l’autèntica ascensió a la muntanya de la salut espiri-
tual?
      La majoria dels comentaristes antics creuen veure simbolitzats
en les tres bèsties els tres pecats capitals: luxúria, supèrbia i avarí-
cia. Entre els comentaris posteriors, hi ha qui creu que les tres
bèsties signifiquen respectivament: concupiscència de la carn, dels
ulls i supèrbia de la vida; altres, incredulitat, supèrbia i falsa doc-
trina, o simplement supèrbia, enveja i avarícia. Més recents encara
són les opinions que atorguen un significat polític a les tres feres,
i el lleó representaria França, la pantera Florència i la lloba la Cú-
ria romana.

Naturalment que aquestes interpretacions són vagues, insegures
i sense document probatori, i és més prudent atenir-se a l’antiga in-
terpretació dels pecats capitals.

De les tres feres, la lloba és la que fa més por al Dant, i si ella re-
presenta la cupiditat i l’avarícia, no és d’estranyar que el poeta tre-
moli davant els possibles estralls de la bèstia. En el poema, en atacar
la simonia i l’avarícia dels papes i els prelats, el Dant arribarà a les
més dures invectives, i serà aquest tema un dels cavalls de batalla de
la vida i l’obra del poeta.

Quan, per motiu de la por que li causa la lloba, recula en el «lloc
baix», cap a la selva obscura, el Dant és salvat per algú «que per llarg
silenci semblava feble», feble de veu, i aquests versos 62 i 63, jo els

INT La Divina Comèdia_IAN0014_2aEd.indd   19 9/4/19   15:11



20                                                     infern

he traduït: “als propis ulls algú se’m féu present, a / qui silenci llarg
veu-afeblia”.

Ara bé, els comentaristes del Dant veuen un contrasentit en tal
afirmació: si aquest, que és Virgili, s’acaba de presentar i encara no
ha obert boca, ¿com pot afirmar el Dant que semblava fluix de veu a
causa d’un llarg silenci? És evident que, en el sentit realista de les pa-
raules, això no té explicació satisfactòria. Vandelli, un dels més auto-
ritzats i més recents exegetes del Dant, diu que, en el sentit al·legòric,
la feblesa de veu de Virgili és fàcilment explicable, si per feblesa
s’entén la del pecador en el qual ha callat llargament la veu de la raó,
i en el moment que comença a adonar-se de la veritat, ho fa amb una
certa feblesa o vacil·lació, i sols amb la pràctica de la virtut va adqui-
rint la força i la decisió necessàries. Això explicaria una mica, en el
cas de Virgili, aquesta veu fluixa. Una mica només, perquè sobre
aquest punt totes les explicacions que s’han volgut donar no satisfan
enterament. Hem de creure que el Dant ha volgut parlar en sentit
al·legòric, i ha descurat potser l’expressió del que deia, sense fixar-se
en l’ordre d’exposició de conceptes. Si aquesta remarca sobre la veu
de Virgili hagués estat feta pel Dant després de consignar els primers
mots proferits per Virgili, l’explicació de Vandelli seria perfecta-
ment lògica.

Escoltem el diàleg del poeta i de l’ombra de Virgili, solemne,
d’una concisió lapidària, exaltada al final per l’entusiasme del Dant
en la presència del seu autor.

En el cas del Dant, no és Virgili solament una preferència o una
admiració de caràcter personal. El Dant comparteix sobre Virgili el
criteri estès en les escoles medievals. Virgili representà, per als ho-
mes de lletres d’aleshores, la figura màxima de la poesia; entre tots
els antics, ell és el més important, el més estimat i el més imitat. Vir-
gili és el vèrtex de l’angle que formen les dues cultures, la pagana i la
cristiana, i a ell, des del camp dels gentils, s’atribueix el do profètic i
l’anunci de la vinguda del Messies, prenent peu del començament de
l’Ègloga iv. En dir-li «savi famós» el Dant li concedeix les màximes
investidures de la raó i de la intel·ligència; i en aquest sentit de la raó
i de la filosofia natural, Virgili actuarà a través del poema.

A més a més, la mentalitat del Dant—cal tenir en compte la seva
idea política apassionant, que és la restauració de l’Imperi romà i la
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divisió de poders, l’espiritual i el temporal, un en les mans del Papa
i l’altre en les de l’Emperador—és naturalíssim que vegi en Virgili el
màxim definidor del prestigi imperial, l’home que, partint del destí
d’Eneas, arriba a cantar la realització de la potència universal de
Roma.
      El nostre poeta demana auxili al seu «savi famós» perquè el
lliuri de la fam de la lloba, que li impedeix de pujar a la munta nya
de la salut; i Virgili aleshores, i fixem-nos en aquest punt que des-
prés comentarem, contesta: «A tu et convé un altre viatge», “et ca-
len corriols més passadors”, perquè la lloba—l’avarícia—és de tan
perversa natura, que no deixa passar ningú i no acaba mai la fam.
Amb molts animals s’ha ajuntat; i n’espera d’altres, fins que el Vel-
tro—el Llebrer—la farà morir amb dolor. Aquest, el Llebrer, no es
nodrirà de terra ni metall, sinó de sapiència, amor i virtut; i la seva
nació serà entre Feltro i Feltro. En aquella Itàlia humil («humi-
lemque videmus Italiam», Aen. iii, 522) per la qual moriren de fe-
rides la verge Camil·la, Euríal, Turn i Nisus, ell l’esbandirà de cada
poble, fins que tornarà a l’Infern, «des d’on la llençà la primera
enveja».

Aquesta és la primera gran profecia del poema, damunt la qual
insistirà el poeta, edificant-hi totes les seves esperances. Ara bé, qui
és aquest personatge que, seguint la simbòlica bíblica i medieval, el
Dant encarna en un gos importantíssim?

Entre els comentaristes són heterogènies les opinions. Algú hi
vol veure el Crist, que vindrà a judicar els vius i els morts. A l’Edat
Mitjana es creia amb insistència en una pròxima tornada del Crist.
Altres creuen que el Llebrer és un papa (¿Benet XI?); altres un em-
perador (Enric VII); altres suposen un capità gibel·lí (potser Can
Grande della Scala); altres han dit que el Llebrer és l’Esperit Sant,
o és el Dant mateix, o un príncep de Tartària, o l’arcàngel Sant Mi-
quel, etc. Graziolo de’ Bambaglioli, contemporani del Dant i el més
antic dels comentaristes, confessa humilment que no sap qui és aquest
gos extraordinari, i dóna dues interpretacions com a més probables:
el Crist, o un papa o emperador. Tenint en compte les vicissituds de
la vida del nostre poeta, i sabent la fe que en un moment determinat
posà en la figura d’Enric VII de Luxemburg per salvar Ità lia i solu-
cionar el conflicte dels dos poders universals, jo crec que, si a algú
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fa referència el Dant en llançar la solemne profecia, és a l’empera-
dor Enric.

Diu que el Llebrer no voldrà domini material, ni peltro (aliatge
d’estany i coure), o sigui diner, i que tindrà la seva pàtria entre Feltro
i Feltro.

Aquest Feltro e Feltro és el punt més negre de tots. Feltro, si sig-
nifica feltre, estofa ordinària, com volen alguns, serviria per a anun-
ciar que naixerà entre gent humil, o entre gent dolenta. Els qui volen
que el Llebrer sigui el Crist, creuen que el poeta diu que vindrà entre
cel i terra. Els qui propugnen per Can Grande creuen que el Dant in-
tenta senyalar Feltro, ciutat de la Marca Trevigiana, i Monte Feltro,
en la Romagna.

Diu, a més, Virgili, que portarà salut a aquella «humil Itàlia», per
la qual moriren Camil·la (filla de Metabus, rei dels volscos, que su-
cumbí lluitant contra els troians d’Eneas, Aen. vii, 803, i xi, 856);
Euríal i Nisus (joves troians morts combatent contra els volscos,
Aen. ix, 179 i segs.); Turn (príncep dels rútuls mort per Eneas, Aen.
xii, final). Aquests són tots herois de la «humil Itàlia», de la Itàlia in-
cipient que conquistà el cabdill de Troia, però que tenen la glòria
d’ésser la primera llavor sacrificada pel prestigi de la Roma uni -
versal.

Virgili, després de la profecia del Veltro que matarà la lloba, ofe-
reix al Dant un camí practicable per a ell, i l’únic que creu que li
podrà donar la salut espiritual, perduda entre la selva oscura. Aquest
camí és el viatge a través de l’Infern i del Purgatori, i si vol seguir
fins al Cel, el passarà a una ànima més digna (a Beatriu) perquè li
faci de guia.

Quan parla del regne del do lor, esmenta els qui es planyen de la
segona mort, que és la condemna eterna: «Et infernus et mors missi
sunt in stagnum ignis; haec est mors secunda» (Apoc. xx, 14).

Després de l’oferta de Virgili, el Dant el requereix, per alliberar-
se de les angúnies presents (els vicis i la ignorància), i les altres pit-
jors (la condemnació eterna), perquè el porti on li ha dit, i pugui veu-
re la Porta de Sant Pere (el Purgatori) i aquells que li ha pintat tan
plens de sofriment (l’Infern).

Fixem-nos ara un moment, per acabar el nostre comentari, en la
importància dels temes plantejats en unes quantes tercines. El Dant
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s’ha retrobat ell mateix, ha fet examen de consciència, i ha volgut
sortir del vici i de l’error. Per a salvar-se veu un camí, el millor sens
dubte; aquest camí és la muntanya de salut il·luminada pel sol. Natu-
ralment que el poeta es refereix a la vida contemplativa que ofereix
la disciplina monàstica. El Dant vol entrar en religió, però no és pos-
sible, perquè la lloba (la cupiditat i l’avarícia) ha corromput aquest
camí. El Dant fa, en tal punt, la primera afirmació d’aquest argument
que anirà descabdellant a través del poe ma. Els monestirs no li me-
reixen confiança, perquè l’esperit no hi és. Més endavant atacarà la
cupiditat dels papes, i farà servir d’acu sador Sant Pere; no estalviarà
res contra Bonifaci VIII, el pontífex del Jubileu de l’any 1300, ni con-
tra Climent V, ni contra Joan XXII. Atacarà per boca de Sant Benet
els benedictins, i per boca de Sant Pere Damià els cardenals i els bis-
bes, i farà dir a Sant Tomàs i a Sant Bonaventura, que els dominicans
i els franciscans no segueixen la regla. Arribarà a insults terribles, i la
Cúria romana serà per a ell una «prostituta desvergonyida» (Purg.
xxxii), i en el cant dels simoníacs fulminarà amb violència contra el
poder temporal dels papes.

El Dant ens diu clarament que la vida de religió, tal com es pre-
sentava en la seva època, no és un bon camí de salut espiritual, per-
què la cupiditat la domina, fins que arribi el Llebrer famós, i netegi
els cenobis i les esglésies. Mentrestant, per a salvar-se, no té altre
camí que el de la pròpia consciència en plena llibertat, encarada amb
els càstigs eterns, amb les conseqüències del pecat, i amb la difícil,
llarga i dolorosa purgació de les ofenses fetes a Déu.

Aquest Infern i aquest Purgatori simbòlics se li ofereixen perquè
ell intervingui, perquè pregunti, perquè dedueixi i en tregui exem-
ple. Aquest Infern i aquest Purgatori són tan vius, tan sembrats del
seu món i de les seves anècdotes, que no ens costa res de creure que
el Dant, en els cercles del dolor, vol sublimar-hi la seva pròpia actua-
ció en l’exili i en la misèria.
      El Dant és un franctirador, no afiliat a cap legió, que vol sal-
var-se i vol salvar tota la humanitat. Ell seria un religiós, un contem-
platiu, però els qui detenten oficialment la religió i la contempla-
ció no li interessen. Amb la pròpia fe, que serà guiada per Bea triu, i
amb la raó natural, que serà guiada per Virgili, el Dant té l’ambi-
ció de passar l’Infern i el Purgatori, i d’arribar a assolir una con-
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templació perfecta i una felicitat única en aquella candida rosa del
Paradís.

Totes aquestes coses s’apunten en el magnífic cant inicial del poe -
ma, i sobre elles he volgut entretenir una mica el comentari, perquè
el lector s’adoni de la grandesa del tema, i de quina mena de viatge
únic ens promet el Dant, quan, després de demanar a Virgili que li
mostri tan extraordinàries coses, diu simplement: “I ell caminà, i jo
vaig seguir darrera.”
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