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Els rebles conti aus del no sé que f errater la sembla que 

ens retornin al segle XVIII en què l'expressié "tl-jo-no-sé-qui" 

s'associava gáneraiaent a la qualitat de la "gracia" <o "aiste.i" o 

•felicitat") poética difícilatnt definible 1 que consistia en un do 

Innat que o bé posseei'tn elf. grans artistes -els genis- o bé es 

trobava en determinats objecte*. L'expressió fou corrent a Espanya i 

a Itàlia l aès tard passà a França l a Anglaterra. Bouhours en el 

seu diàleg Le je ne sais quoí afirmava que la gràcia poètica pot 

trobar-se tant en objectes naturals coa artistic« i que no es pot nl 

preveure nl explicar. Mes tard la doctrina Inefabllsta del "je ite 

sais quol" s'assoclaria aab la celebradíssiaa idea del sublia que la 

traducció de Bo'ieau del suposat longlaus portà de nou a escena. A. 

Pope, en el set Essay m criticism, es fa taabé eco d'aquesta 

impossibilitat d« definir tantes gràcies sense noa de què «én 

constituïts ¿a música, la poesia etc. 11 je oe sals quel en una obra 

d'art només pot ésser reconegut p«r una aenslbillat privilegiada 

però mai racionalment (18). 

lo obstant això, el "no sé" ferrat«riá aès que participar 

d'aquesta tradlcis aetapoètica, té una diatnsié ontològica propera a 

altres categories morals presents en aquesta poesia coa la 

d'incertesa i la de por i totes tres afsctsn directament al ¡o poètic 

aadur i propera -¿abé cl sentit aab què l'usa de manera obsessiva 
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Goitbrowioz a l Ferdydurké Ü9>. Coa seapre, però, gis algae« 

íerrater i íns són poliíuncionals i alxi t i "no sé" ferrateriA for aula 

tant la Inseguretat del Jo oposada a la terra feraa de la Joventut 

de l ' t s t ia ida coa la a is t i f icac ió dt l'experiència que provoca el 

record coa l 'acti tud relativitzadora del Jo poètic davant el non. 

.\ tots els "no sé" que apareixen al l larg de Lm dones í 

els dies s'oposa un saber que es el que atorga el senti t del viure 

del Jo: "Jo «é on ès el teu cos", iespecte als altre« sabers, l'autor 

es aostra ben escèptic, tan quan es refereixen a s i aateix coa alt» 

altres. 

En el poeaa "Coa Paust" recrea precisaaent la inquietud 

de saber que levora Faust. El teea del reJov»»niaent ès secundari, o 

a i l lo r , coaplsaentari perqué el a l te de Faust C20) és la proposta 

d'unitat entre aatèria i esperit i «si seu a l t ja ès l'acció. El Faust 

de Goethe no és aal sat istet , e l seu deleros afany de coneixeaent 

tota l , ei desig de novetat 1, a l 'enzes, la i r res is t ib le debi l i tat 

que té tat in te l lectual de pasear a l'accié el dt/ora. Ara bé: què 

ocorre aab el ,:aust que presenta Ferrater? Que ès el Faust de 

l'aures acdiocritns aancat de la valentia per assumir el preu de la 

transacció aoral; és l'hoae ordinari que vol i que dol, i que n'a pas 

I t cm/rage d'avaler el saber v i t a l , la aercadtría aés d i f í c i l 

d'aconseguir, car exigeix el aàxia d'un aatelx: el coaproaís aab la 

prèpla vida ès el coaproaís aés a l t . 

Gabrisl Ferrater no és pa» un poeta que abusi dels aots 

abstractes i Menys encare quar m tracta d'abstraccions referides a 

grans ideals de la iuitanitat co« la l l iber ta t , la qual ès el signe 
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conplenentarl de la responsabilitat dei ~»Gpl viure. Tot i a»b això, 

un dels tea«« centrals, per no dir el tena ai« laportant, dtl priaer 

poeaa que encapçala Les dcnes i ei« dies i« la llibertat, à "In 

aeaoriaa" la llibertat dels adolescents es troba en relació 

directaaent proporcional a la inseguretat i ai dsterainleae vital 

que la guerra la posa als grans: 

Sorliti 0« li por infantil 

i teniu li tort qye ti ien se ni feii 

giirebé dei tot fàcil. Cci lés cor 

tenien ells, ils lliures ens senlíei. 

En el procés de setpre, i cotpreníea 

obscurnent que no iwsiltres li rodi 

s'iccelerivi tolt. trec feliços, (vs. 66-72) 

A fia nuces pueris reapareix la Idea de Uibertat en el 

poeaa "Amistat del braç". El poena planteja ei debat aoral 

tradicional entre el eos 1 l'&niaa situant-lo en un context aodern i 

urbe (el aetro) i aitjançant una anècdota quotidiana coa és el 

contacte físlc entre viatgers desconeguts. El narrador en priaera 

persona del s iaplar censura els prejudicis que ei feren sentir 

repulsió d'aquest contacte quan de fet el cos o en aquest cas una 

part del cos se sentia "lliure i proaiscu". Coa assenyala el títol 

del poeaa, només el braç va consentir aquesta amistat fugaç: el cos 

se sentia Xllure aentre que la aent -si és que podea eaprar aots 

coa aquests en parlar de la poesia de Perrater- estava coaccionada 
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per toU una sèrie de prejudicis. Diu ./.Cornudella a propòsit d'aquest 

poena: 

l i protagonista no pot reaccionar adiquadiitnt • r tst lsvl «n* no 

saeit l i miln coi una invitad« al tftiig o al consol), p*ro,uè ts 

reconeix a si tatiix in la rilarle aas lis dones quan »Qwesta 

rtïacie l'hi tstiblerti, l'h* triada i l l , §i?# tnciri H costa 

c acceptar que pot sir i l l eejict* d'aquesta tria per part d'una. 

dona, I fi'ns diu iMplíeitaiint QUI aquista actitud és propia di «vi 

is "tassa jove / taieè"; aquest HaiOé", qui cotpari la noia aal i l 

protagonista, nplica una neva vJoracio d« i'actitud d'i l la, 

pirqué, si al v. 6 ira "tolt iovi*, ar» no és 'tassa* (1 I'atbtgviU 

na de ser dilíoirada: ¿tassa jove per pal·lr carències o M tassa 

jovt pir sol,licitar i l consol -o l i disif- di i protagonista1>, <21) 

I< toroarea a trobar referències a" la llibertat fins a 

"Poeaa inacabat" i insistint en ei aateixos punts que a "In 

aeaoriaa". Paral·lelament a la iaportáncia de la '.Übertat en aquest 

darrer poeaa, a "Poeaa inacabat" ei pro^i narrador afiraa que "Serà 

ei aeu teaa, justaaent, / el dret a fer-se independent" (vs.. 57-56) i 

continua "perd serà el dret de le* filie« / que jo no tinc". En 

efectd, "Poeaa inacabat" denuncia obertaaent les castracions contra 

l'individu que realitzen institucions social« coa la faatiia, l'estat 

o l'esgléüia. ferrater torna a insistir que és precisasen*, i 

paradoxal a ia guerra quan boa pot aprendre a fer-se lliure; si a 

"In aeaoriaa" eren els adolescents qui aillor capien els beneficis 

d'una circuastincia histèrica desafortunada, a "Poeaa inacabat" 

generalitza aés : 
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te l l MM guirri QM tntr i f tn t ' t , 

It gt«t a#r#i • «f- i t H ivr i 

i ticopir tonn', m f m i 

i f t r t ••§ r«4t*i j« •ou, 

111 inyt »ritftfi 4« la poiv-gurri 

no *m porii'- cap Brt i i t a perirt 

l i llifefcta'. <%w m t«qy*i 

l1Ofí't iig'at l e i i ptfioltr«: 

«iMa»a tolt i t cato pff cé'ft ') <vs. 207-213) 

Cal assenyalar que t l s versos anteriors i «l« posteriors 

concretit:;en en les n o i « els subjectes qu« sabien viure l l iures. 

áixí doncs, »oients Histèrics caètics poden fac i l i ta r l l iber ta t als 

grups socials que habitualment n'estan àes »aneats co» sén els 

adolescents o le? dones. Ta^t bor punt el sistesa recupera el seu 

equi l ibr i les 4on*s nan de pagar "ana f ic tura ben alta" per haver 

fet ús d'aquest excés de l l iber ta t (vs. 1235-124%) En el poe»a "Les 

generacions" ei narrador s' jutoqueilí lea de "nosaltres els l l iures de 

la vella cultura tancada" acarant aquest tancament a la roba de bany 

que aeaga els cossos d'unes nene«; to t i que la lectura sotaesa a la 

reticència iàposlopésD que provoca l'anacoiut no queda sassa clara, 

sesbla que aquest "los&itres" faci referència als intel·lectuals o s i 

•és no a tot aquell que s'na t r i a t una certa Independència soral 1 

intel· lectual, en def in i t iva, ¿quell que es procura el saber »és a l t -

la vella cultura tancada ta i vegada pot fer referència al »én de la 

cultures l lat ines en contraposició a les cultures aés "alliberades" 

en els anys sel«anta (per eaprar un terse aleshores de «oda) co» la 
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que pertany "la magnífica holandesa"-. (Aab tot, cal recordar que 

Ferrater considera l'orgull del saber intel·lectual coa a del tot 

insuficient davant el saber vital, coa coa assenyala ja des del 

poeaa "Els Jocs", en què Ferrater Juga aab un inter text de Teats per 

subratllar aquesta actitud (22)). 

II coaproaís aab la pròpia vida 1 el conreu del saber íes 

alt sòn conseqüències de la tria aoral. A ¿es dones i els dim triar 

té dues "essent* distintes Ja sigui boa al subjecte o l'objecte de 

l'accié. S'ha de triar lndefuglbleaent i, alhora, es vol ésser triat. 

Hoa no voldria triar aai 1 ésser »eapre l'escollit. Triar és seapre 

difícil, tanmateix, a voltes, és extremadament fàcil i clar: "Aab ben 

pocen tetla prou. foaés / el sentlaent de dues coses: / la terra 

gira, i les dones doraen" ("Oci"). A Da nuces pmris apareix el 

fenomen de la tria en el poeaa "Com Faust" en què, tal coa acabem de 

veure, boa desitja la gran opció de què no n'és digne; a "Amistat del 

braç" en què, com acabem d'assenyalar suara, es formula el rebuig 

d'èrser triat per algú no desitjat 1, entre altres, a "Faula segena" 

en què ei personatge es troba en conflicte entre dues foraes de vida 

ei qual adopta la foraa tradicional (23) de dos tipus distints de 

dones (l'apassionada 1 TenUarada). 

in els poeaes esparsos tenia un poeaa també dedicat al 

teaa de la tria, "Midsoaaamatt" en què apareix el dilema entre dues 

"aurtres": la dona efíaera del present i la perenne del record. Bl jo 

narrador es tria l'alcohol ses fort -que és ben distint del de 

Tilagut-: la murtra nrva, «s a dir, la passió del present enfront de 

l'iapasse del passat. De "Poeaa inicabat" cal destacar nobretot la 
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referència reiterada <m. 576 1 ss. i v Sdf) a r ' tstaclé de triatge" 

que reprèn aaterialltzant-lo i aodernltzant-io el tòpic d« la "Ida 

coa a caains que es creuen, à "Idolets" el personatge d« la noia ha 

realitzat una tria (ingènua pero nocirá) pròpia de la seva joventut. 

A "Metrònoa"* <24) la tria constitueix el seu eix estmcturador: el 

personatge (Valter ego o l'estiaada) és blasaat perquè ha realitzat 

una tria innecessària entre noia 1 dona i no ha sabut assuair la 

duplicitat vital 1 «oral <*.e l'estiaada (o de si aateixa). 

El poeaa aoraiaent antitètic a "Metrènoa" és "By natural 

piety" en què el jc narrador estiaa i acorda la nena aab la dona tal 

coa succeeix taabé en el poeaa de John Bet.leaan "Myfanwy at Oxford" 

(25) -el qual participa del aateix tipus de sensibilitat que "iy 

natural pif;ty"- que cita Fermter coa a intertex icf. apèndix VI.1.). 

Taabé ei pceaa següent a "Metrònoa", "Mudances", suposa una rèplica 

a la dissociació personal; en ell se'ns «ostra coa es poden i s'han 

de conciliar tls binoais contraris 1 les «udances d'un ésser (i «es 

encara quan es tracta de la persona estlaada) a travis d'un exeaple 

sexual i'.e»a que es tornará a reprendre a "Riure"), k la segona 

part de Tmria deis cossos <m torna a rependre el aotlu de la dona-

lena a Teapestiva viro" (tot i r«aentent-se ara a loraci) i en ell 

aparéis el tesa ferraterià ü auslasaarquià) de la responsabilitat 

qye cadascú te aab la seva vida aaterlaiítzat en »q -jst cas en el 

cos: "confosa/ aab el cos que s'ha triat", k "Canç* del gosar poder" 

s'exhorta a fer les tries vitals contràries a la «oral del narrador 

ferraterià cés a dir, aquí l'autor es val d'un recurs litòtic». La 

reflexió sobre la tria és el teaa central del poeaa "lis airalls". La 

t ^ ' M ••'• ̂ A ^ * ' b . ' , ' t »i» ? A ¿ 

^m ^fri ñ ^r^ni" A *% ~~ - -~ **-• 
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pregunta que tea plante;ar-se el personatge es: "lla estat la tri« de 

la neva vida encertada o desencertada?". L'autor alttencant uns 

analogia quotidiana (la tria de productes en un at reat) presenta el 

personatge d'una dona casada que ha deixat de vtuie (de triar) per 

ella aateixa i s'ha lliurat a la seva íaaíila; 1'.tutor no blasaa 

aquesta renúncia de si aateix, sinó que 11 atorga btmevolència, car 

la descurança d'un aateix ha estat un acte d'aaor; fit que provoca 

que el narrador decideixi no fer reconèixer a personatge que aaor i 

autoexígèncla no són fenóaens incompatibles i que, en conseqüència, 

la seva tria ha estat incorrecta (no obstant això, l'autor decideix 

fer-li saber ni que sigui lsdirectaaent puix que escriu un poeaa 

dient-li). El poeaa seguint, "L'oncle!, tanbé és una reflexió sobre 

les relacions faailiars i sobre el fenomen de la tria. Aquí, els 

fills, ap&rentaent es trien un aodel de vida (l*0ncle> -Ferrater 

•anlleva ai aotiu i'un poeaa d'Auder, (26)-, però en aquesta tria no 

hi ha voluntat, sinó que era absolutaaent previsible dins els 

engranatges dels repetitius cicles generacionals. 

Un dels aillors pceaes de les dones i els dim en què la 

fusió de tradició i aodernitat es iapressionantaent perfeta conrea 

taabé el teaa de la tria: "Sacra rappretsentaziane". 

ierènciec de diferents tradicions literàrio-culturals 

construeixen l'estructura d'aquest poeaa organitzada a partir de 

distints paral,lelisaes. L'anècdota del poeaa consisteix en un 

person*tge que agafa un objecte d'un aparador aentre un altre 

l'observ«. El narrador s'adreça al personatge observador que és en 

segona persona i que pot entendre's coa el seu alter ego. L'acció 
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quotidiana que ens presenta r,a és sin i un pretext poètic per 

reflexionar sobre el doble fenòaen de la tria; escollir I ésser 

escollit. Coa a antecedents literaris prestigiosos del fenoaen de la 

tria Ferrater en tria dos provisents del aon mitològic i del aón 

bíblic, respectivament: Ganlmedes, el bell coper escollit per Zeus, i 

"els justos" que van tenir i'honor de rebre la visita de Déy o dels 

seus eaisaris. L'acció reprèn la historia del "més bell dels 

aortals", Ganlaedes, que fou segrestat per una àguila a instancies de 

Zeus. El priaer és presentat aab espectacular i tat ai.literativa -les 

representacions sacres i les històries aitológiques en sen aolt 

d'espectaculars- al vers sisé: "Ganlaedes per aires d'ors i d'árles". 

I la segona en el vers setè: "el braç ocell". Bis paral·lelismes entre 

l'àguila aitològica i el braç que pren un objecte de 1'aparador són 

els següents: a) aabdós trien quelcoa de valuós (un hoae bell / 

plausibleaent una Joia); 2) aabdós actuen en noa d'un poder superior 

(Zeus / els asos -puix que al vers setè se'ns diu: "El braç ocell ha 

raptat per un sou") i, encara, caldria afegir els àngels que ho fan 

en noa de Déu; 3> tots dos voldrien fer-se seu l'objecte que prenen 

(vs. 8-10). La referència al sentiaent d'enveja en aquests versos 

peraet al narrador introduir l'observador puix que taabé ell se sent 

engelosit. Ara: per un aotlu distint. 111 aès que triar el que 

desitja és ésser triat; ésser un objecte desitjat per "la tendresa 

d'un braç nu". Ferrater ha aconseguit de persttialitzar-se els llegats 

de la tradició en un poeaa en què una escena quotidian* s'ha elevat 

a nivell siabèllc tal coa succeeïa en els representacions sacre« 

aedievals i renaixentistes (els actes sacramentals o "misteris" 
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(2?)> - t o a d i r , que aquí t « i l « una tarcart coaaatlt aab ia 

tradició-. I «1 t«nla ea coapte taabi qui la f i na l i ta t i « la metm 

rspprensentazícne era essènciaiacnt didàctica tas tea de plantejar 

quina i s l'enser.yan;a aorai d'aquesta mini-escena teatral que es 

representa a l'aparador dal pocaa d« Ft r ra t t r . áqví 10 b i ha i l 

»icls ni v i r tu t« perè sí qu« piar/.-.'a ai lector 1 a «1 aatalx uta 

•oral a refltxíooar; Fon tr ladors o t r ia ts? 0 pot«#r §o so« i l uaa 

cosa r.l una altra? 
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l'litis«, et «ii »*•«««• à «en rlvt a'.niégriti ptffiiü pour se liüitr .éduire 

par les choses et s'enchatntr i leurs »eiMCfpftoiei*, RITNIIIO, W,, &p, t í t , , e. 

8. PEIPTÍ8, I , •Qüestionari sobre Josep Pla", ^#í»ff, f#fí#f, p»rfules, oß, 

( i t . , p, S04, l'encjuesta apiregué Jumaient « b la d'litre« escriptors i la 

revista IfcitiM li 1? de juny di 1972 ei UP »acro-article intitulat "Jesep Pla a 

debate*. Anteriorient, Fcriter participé •« una iltfa enquesta sobre Pla <que no 

Is reeolhda a r V * , a r t t * , ßtrajlts) tatbé de la revista ^fl/flcque «a'tful 

in tls dies 18 de »arç t 1 d'abril dt 1967 U i di Ferratir aparei* tl dka D ate 

tl títol "tos escritores castellanos opinan sobre Joitp Pla, U s escritores d« 
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individus S »Is sorprenents f4n tls punts de staölan?a entre lowest poble i un 

litre, U civilitza«"!* proeou la di'erenciacid individual, »entre íwe e!s pobles 

no cultiviats depenen cotpletatent del »edi i estan lligats i ii fona 

tradicional de pensar', JISPPSI», 0. U iitngvs tn ¡é tminitii, U mai i 

l'ifiéividu, ed, M, 1969, p, 231 i HttfttittM, Htfjúfí §§ t*tntéit / Sprogtt, 

üslo, 1925). 
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at,, 9, 3U, 

13. COMEA, J.L., Li m*ii »it! et áf FtdtUto iiftíi Lift; %t*m, Haflrid, 

117$. 

14. 

•COUTM l í SC0WCI6 

«o yl dtl««u »tdutr, 

io hw dt rt« w«c i tar. 

! i día «i i ! i f ¡ , 

ja bufa t l vtnt nocturn 

t l ' t l ta «0 vlndrl. 

*o »wlgutu MPtrar 

ptrqut t i tttpf t i t i . t i 

i l l r t d i t i t i , qut t i íoun1 

la »ida él t l ••$ pm, 

Ho i t^pr i U tinflr*«. 

«O »1 dtixtv t«p«y i f , 

la vüa iura poc. 

a gl op« l'rttg J'tngolir 

i ovan l i 4ti-artu» 

m n'haurt« fytíat t»?i, 

»o ui ctirtu mut 

a «tr txclaui i t*plotat«. 

Ot Qué htu §t tt«lr gor* 

Honrtu coi 1t« M i l i t i 

i rí« tés ng hi fsiufl,' 

MCCMT. S,, "*«l i - | f tchf, S¡ tat ti liñtn, op, at,, §, 273, 



1 5 . Co» -im Cofti; *Li iuUiiu-J ti lo ntgattvo, ?t?a ti positiv? ctít«»J« 

tapéis* t i CÍP'epts I f lo flWt SCOftvlvt I?! f c n i gf •»•*•«*• • Í «Mt l3 Í i , " 

<C0**&. J.L , ¡y al . > 

1 6 . 

"»0u¡ i l •'!«#§! i l f t f f Qvt iWpff i l tf« COStít CWÍ«1? 

$ui* to»;*?, "t M« ""j»!! tu i jo • l i von, 

pt ' * f*4ft t r o l l « y 4iv»nt pt l m í ftli«t 

«t i l t r i " ' * ; * i | i t tpre qut l l t ty tOStlt tH*. " l " ' v i , IfO-líTi 

1.13". * $., "rf*l* f t •hy«ífr | | | , 1 | ; .?W| «| , ] j . f ! ».?«( j . f t i prfRATt, J . t 

Itetv i it 'Li tt"i -¡iftat' Jt rJ, £/ i , ' ' , „v. ct., pi. ii-45. 

17. f : s W " í . ' , A*,»*?« pi , ' I f i ?ç. 

1Ä. ?e* i i* i m'omiíi.) loce #1 /#-.**#•*«if-.v.'.* i ".i ¡ r i e u poètua cf. 

19. v*;tt-«"í i l j y f i t - ' i s ! * ! ; **o l l ^ c ; " 4 0 i f - n i , " ic i í? t* l i *.:»;:t; f i l 

ttt ' íc. "o •# r t r i i t i a l ' tc" ' . : ! ' to1* ?!*j^*i M Í U * Í Ï " , *v; i t n o t cí*o AI ÍO* 

5M# t l « i t l ' i t M i«*. i :? I»" ;•!»§"• p l l "? J ; * ,*'f l i t»*t) 'Cf*ï *§ 11 1! f i P'í«í#r» 

CJf f t l l · la «if l i o l í i 1 :u« pronto l l t j l»'*. f i tlttpO 4t U • f · r i · l i g<*t«rauonai": 

"El Dí/budo I f paSO f i *t««Jor §n la ooca v, so M %ih1 ÍO* iwé, d 3»t f l »t ' ÍO' 

*•» la '/;tja bota M p*)portto«* un alwio": " ^ i sü #-» MO l i ç/a* p*: i i >:# 

%ts*.ro 1:310, «r ' •otüi i 'O l i l i co i t ' jJ i l i v "»o itf ?y* ; Í * ( T Í í.*#» vr t - j lao: ;o* 

paiajts I « Í ' * * O S CH ¡1 f i « : ! , presurosa, « i · i i f • -»•> cot**. Miy*§l#: i « l i 

juveit'jtj cont;*»50fiffi*, 
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20. I ! U l i #e »tint tte*tl* tn t l fslklort i l i l i itritun girtinici tm 

iguali «ii M f«f la i t f i I A Í M per afany 4« iOfttixtewi i Poder, U llegenda 

d'twtti nigi-eitntjc i aitrèleg apartis tn y«a ctl.ltcid iwninä dt ctfttes dt 

III?, fMtèvtn, C, Rtrlwt e« l i teva »*Ä# THÚMIÍ Hittery §f §, FmUaiWM 

li inverteix d'una Ulgtci dignitat í 1, Ltni«f UTtt) enttftftii U MWltit dt 

feutt con «« loe intreintblt que* cwle¡ne i · l l'acord final aib Oéu tal cot 

suem? tatet er. ia vtnt6 si lottftt (180*-»832' fue ha ttUt la els contra i 

orillan* tot i it9ff«it al eite un caràcter a*introiptcci* rtrtentice %m jyp ufi 

paper primordial. M. «tin» tl recrea ienM tn t l ••« ##<#/• *ivtt. íii Ttngm* 

(USD, i Klin»jtf (I7!'i j Lenew «1336) entre altfti escriptors rotlntut. If« t l 

noítft segle caldria ot«r ia rtcrtacié dt T. Wann (&*<*'• hvttut, 134?) i la at 

?, Valtry en el seu <to/» -f#i/f( 'l|ül> tl qual euoratlla t l i perills <íe rnfr i : !* 

del c one i «euer, t afcaoiwt relacionant-la art t» sesig dt pode» adsolui i ai* t! itu 

tenor ptli a*#^fíi Ji la recerca cÏÉ«ÜÍtea a«# tér* itgont v»lé̂ y la forn 

.entetporene« dt l'espant fèuitic. Així eatei*, t &««• e»-tir notis alguna 

txeupies »uitcali, 'ico'dt» 5t#* lerho* cfti la ;tva ciatitt ths Carnation §f 

eiuít segons «-a v f i i ' dt leethe per a Serard dt Htcval i loufioud ii seva >ptra 

Fiitit. 

2 1 . CWMVOELLA, J., # . f/r., pi. 4'*42, 

2 2 . CCito «««ti Its t m darreres estrofes, Ferreter esnenu ii çtimt w s ít 

¡a p-iMfa í •! tret' i duen dt la ttrttra) 

'*n intellectual hatred is the writ 

lo lit her trunk opinions art aetyrsed, 

H»»t I noi seen tht loveliest eoim born 
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Out *1 tha teuth §f »iniy's mm, 

heus« of Mr «eiflienitw «und 

lartir »hit h^n a«d atary gwd 

By guií» natural undarstood 

For m ala balloví full of »ngry «ind? 

Con«tdtfi»»5 tftit, i l l futrid dítvirt nanea. 

Th« ioui raeovart radteal ínnotmet 

M laarns i t list thai i? if i·lf-dalightjng, 

$iIf-appalling, «alf-af'MgrHíng, 

Anà that U i ovn svaat will i i Haavin's » i l l ; 

Sht tin, tNswfh tvtry f i t i hc«ld f tw l 

kwl t'fiti «wdy CKíirtif ho»i 

Or ivi»y ballovs burst, Si nappy f t i l l . 

Aní tiy hfr b'ldagrooa bring î r to l noufi 

ih tn i l l ' s aeNStoaad, carawmoui: 

For arrogant! id hatrad !>*• tht «aras 

faddlad in tat thorfuffsfirii. 

Ho« but in tu*toa ind in ci'Mony 

»M iiinocwes md bfluiy b r̂c.' 

Cfaacny's nati f.? tft# rich hgr«, 

And tus tea for tfca fpra&dmg liural trat.* 



TT5.T;' "J*":—l» » v » w * •- ", ' ""- f •' ' > ..¡""mi*. 
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ftS 

»MT!, i , I , , ' I Pfiyt? for w §•«#»*•'* (Ul l ) , ,?/?/!##/ tittoftii ifté t/n úsmr 

(IS!!), <p. tit., ps, 213-21«, 

23, La Fentaine txwpiifica BMP t l M U I X to irònic qwt Htnitt t l totíu ce ia 

tria »«irt Cos tipus de Sents (una doni jov» 1 una aadura), pe-ò la toral 

pyrltica de la faula #s distinta da ia de 'Faula tigoia*: hot na ha dt triar ni 

yna ni l'altra «i vol Isst" rtalirH lliurt i feliç. 

L 'HOMÍ t/iírt é§m iyiS, tt iti étux Mitriifit 

*Un hoMt d« wyen Igt 

It tirant '.ur It gnsan 

?yjta qu'il était «aiion 

8# songtr au ws i f t 

II avait í« cotptant 

Ct pa'tant 

St quoi (nouir. Toute« »oula.tnt luí piare; 

In quo i noi't aiourtux nt si pressait pas tint; 

inn ad'tsstr n'tst pas pt'.itt affair«. 

Dfix veu*is sur son cotur eurent 1« plus <tt part; 

L'unt tntort vert, ft I'autre ur. ptu feie« ture. 

Hats qui reparait par jon art, 

Ce qui aviit dttruit la nature 

U rOMTAINE, J, dt, "Fable ÏVI',", Fèbltt ttoitii%, fiarnitr. 1175, a, 50. 

^L·ja Ä ^ J . -• -^ -— - *k-±. am, 1 « * - * - — m tll^fl 
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14 . »conui:o sir a la ittlura «'a#mt potu « M I M ««colli «1 ü l ic to t 

•r'o·M ii«f*nit Wf a t* i t a»trt*9tf* ( I t l l ) #1 eoaposiU» hongarès Siftffy 

i i p t t . 

25. 

h i * tar, doublt My, 4ta4 laturiH* 

Shilling an a«|lf-Jitn«« §tii# ( 

SHili •« t»§r, iy itaunch «yfaiwy, 

luye It #•« to io»t* 'afado* 

ïant o« f»t f*a«iit-H f i â»» i t IM laátflttaf, 

Uffi i t f t§«cH o* yoyf lf*t«lf#»-ilait. 

Sánela *»ilda. "y'arwyatia 

|*imt»!ii i - l hçi«i fmt N?a»t. 

tftll?»y bams of a •iHo·y Chf t t l i a 

Will-¿*y fify»t »itn It?i a?a»t, 

Strong an4 »lllo«y. tfi*5"!<} to pillo» »it, 

law «¥fa»»f, Huts and aft 

Ts*ula* Mils of tai l I t lar nabas, 

Singli t ia t t i f ab«»i St. Hv\, 

ChasiÄii, acolyti, i«ctf*st-o''firing, 

Sot* tat ltd fan« ntlo i« tr-rali. 



•' r. i i «'í - - ... 
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Thtrt in th# nii5ui and Cwtptr Irafffy 

told Hyfiiwy Pltssts us »tl. 

lluí of gis upen Oxford station, 

Sitia of p s on htr straight gold hair, 

Hiir flung back »tth an osttntatio«, 

Waiting iiMt for i girl fntnd thtrt. 

Stcond in Nods and i Third in Thtology 

C w t to brtitht «gain Oxforo u r . 

^prr1vf«n«y is in C«dtn« days, 

##,<• i»yfin»y, i schoolgirl voict, 

Ttntats'.'t brush of i chttfc in i cocol crush, 

Cefftt and Ulyssts, Ttnnyson, Joyct, 

Alpha-tmdtd and othtr dittnsunai, 

Fttuá or Calvary' Takt yoyr closet. 

^fNy'l^y'* .frlyfifity, 

Bicyclt bills in a Soar's Hill Pint. 

Sttdtan Tripit fro» Sil Saints' stttcit. 

Tot and his nundrtd and on« it nmt, 

Stils tf Butttr'-.íid, caught sn ntöl? 

Sally and ö#ckstroit ansnr 'Htm I'" 

liTJEWN, ;., Old Itgñli *cf mit :Htnaii (\W>, op, tit,, pt, Il-lf. 
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m . CoMNî actl §tfi#»al 4» i. Htttïè i J, 111 i t l i r tM. 11 t t r t t meJ§m 

•pinlx i l ptiftiiit vi-'s tiprtfia MA vineli fatiliar Mi Mtlt «ut el Ml 

parentiu catili me It. 

•im CAPIT* 

Qwirttf of pleasurei there the neu i*e íl·iys «siting. 

Halting e«pe«si/ely for tirade to happen, 

On-lighted 'Mtaurant where iovtM tit each other, 

Café »ht't t« "•! Nft estabiisned i m l s n w s village-

Toy with your cftir» and your apparatus nave abciisned 

The strictness of »inter and the sprjng't compulsion, 

."if fro »oyf iignts the outraged punitive fatftt--, 

The dullness of ttrt asedíente ntrt is apparent 

So »itn orchestras and glances, soon yo« Dttray MÍ 

To pel iff in our infinita p«»ers; and w e innoctnt 

¡Jnopservant off and« r fills in •, •;te«t 

W u t to his haart"t invisto!* .;urits. 

In unlignted streets you hide a»ay tne ïppilling; 

Factories «here lives are lade for i temporary use 

L u e » P a r s or enaü, roots »here the lonely art oattered 

Slowly H«a peoples into fortuitous shapes. 



But th» iky yo. ;. yiin*, your fio« If v i f ib l i f i r 

Into tht i i n cewnirfiid«, twr*#y§ ind froitn, 

P>trt, hintàng i t tht foröiWtn l lkt • fic**#i welt , 

Hifht afttr n19.1t to tht far t t r ' t chil4ft« yoy bttki«.' 

WO», M.H., MltetiC Shorfr PMM I927-I9S?, 4. (it,, pi , 122-123, 

27 . 5#ffi ripprnnHMxtoM if§ i l not qut rtftitn t i l tfrtttf t c U i i l i t i c i 

Italians dil i t g l i IV originaris di la Florència itáítval on form noUbltttnt 

ciltfcfti força i ia i l i rs al l into* ittfmnttla tipanyol« t*ditva :; i als 

• i i t t r i i d'oörtl franctioi t in i t ios 1 tü qué t i rtprtstntavtn tfCtntl 

dialofadtt 1« I'Antic 1 tftl *m TtstaMRt, Utgtndti pittottt o vtsts a* lints 

MO «ni fmaiitat tiptcíMcawnt didàctica. £n littratura catalana ptrtanytn a 

aoutit gént't L 'Etgliiti ti!¡tint 1 £7 cuttJI é'ítiuíé* Joan T>i<j«¿da. 

http://n19.1t
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IV. 1. CRÍTICA DE LA CRITICA 

ÉS paradoxal que en i'obra d'un autor coa ferrattr que 

abominava la critica psicológica <"tl pfütüwl« pi** idttt QUI If la 

Hicolofíi*) i el biografíe.»« Cnttfa qutrtaof titer It Ditgrifitf*) hagin 

desembarcat esiok. armats d« lector« àvids d« »orbidesa "numana" 

(memorialistes, anecdotlstes, psiquiatres ditettsats 1 professionals, 

curiosos ocasional» i patòlegs literaris en general/. Amb això. no 

»«11 dir que tota aenció a la vida d*un poeta l i resultés enutjosa ni 

que en crítica hagi d'evitar-se (ell sat*ir íè «xcel.lents rerats 

biogràfic« i aprofita apropaments psicològics es algunes ocasions 

ív.g en la seva Interpretació de Solitud), car no s'ba de confondre 

un discurs biogràfic <coa el d'Amoros del 72) amb un discurs 

biògraf ico- psicològic en qui es tracta d'establir una relació quasi 

incentuosa entre l'escriptor 1 els personatges i sentiments de la 

seva obra. 

El oúmero de persones que aan realitzat algun article 

sobre l'obra de Ferratcr i/o sobre ell mateix sobrepassa amb escreix 

la cinquantena. Aquest número però és força enganyés perqué la seva 

»ajorla són "interpretadors" ocasionals. Però delimitar la línia que 

diferencia un vertader crític de #Ferrater d'un amateur no és gens 

fàcil per tota una sèrie diversa i complexa de raons. Si triem ei 

filtre quantitatiu de possessió de més d'un article el número total 
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tt'&s queda reduït a menys d'una vintena 1 és Belt efectiu perquè 

eiiBina la »ajeria de ressenyeá elegiaques 1 d« coaentadors senre 

cap tipus de continuïtat; tanaateix, quedes fora l'obra de Tosquelles, 

l'estudi ie Cornudella i l'interessant article de J. Mascará nentre 

que a dins queden aportacions qualitativament aenors coa la de R. 

Cabré o la de J. Trladú. Si trie» el filtre del caaal, això és, 

eHmlnem tots aquells articles que han apareguts a la pressa, el 

núaero total ainva vora una vintena i seabla taabé força efectiu per 

deixar de banda els articles aenors tot i que això no garanteix 

tampoc la qualitat de la resta; i, àdhuc, si continue» aab aquest 

criteri cauríea en itn parany on s'afiraaria que el llibre de- Servia 

puix que és un llibre íntegrament dedicat a Ferrater ocupa un lloc 

»és central en el repertori bibliogràfic que no pas els articles de 

D. Oller, arribats a aquest punt dedueixo que nemes una subtil 

combinació d'aquests -dos criteris anteriors Juntaaent aab els 

qualitatius (això és, aab les dues accepcions del terme) esdevé 

pertinent per classificar aquesta billrgraíia. 

Pero abans de passar a veure'n la seva classificació, hoa 

es preguntarà perquè he decidit de fer referència per extens a tot 

allò que s'ha publicat sohre Ferrater, en lloc d'haver seleccionat 

només els articles que feien referència a la seva obra - i , fins 1 

tot, només a la poesia puix que aquest és el tema de l'estudi- 1, 

encara, només aquells que tenen un Interès notable. Respondré primer 

a la suggeréneia que acabo de presentar entre parèntesi: Cert, el 

teaa d'aquest estudi és la poesia 1 la poètica de Gabriel Ferrater i 

no la totalitat de la seva producció, però també ho és que la tota 

^ - 4 mt* r »• -* 
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çeva obra esta moral i estèticament lnterconnev.unada i que, per 

exeaple, les reflexions que far JA. Argente stDre la seva obra 

lingüística o t . Bonet sobre ia de crítica d'art sé?, s i a i l a r s a les 

q*je presento sobre la seva poètica. 

Les altre« dues possibil i tats (eliminar els àrtic!•« que 

ve»*sen «és sobre l'hoae que sobre l'obra i els de caràcter »&nor) es 

Justifiquen aab el satei* argument. La crítica l i terària dels nostres 

dies no és ja nanes un aer ccaentarl de text ' una suaàrla 

presentació biogràfica del seu autor, sinó que àoa se n*na adonat ún 

la iaportància d'un factor clau fins ara aenystingut: La recepció 

d'una obra. I dins l 'anàlisi de la recepció poden ser tas valuoto« 

els coaentaris d'un ressenyista d'ofici cca els dels aaics, fls 

d*a¿tres poetes, els d'un erudit, els d'un ae-cge aab 7clel'cato 

literàries o els del« a i l lors crí t ics i la p&ge. S'aaurà d'afegir a 

l'enseas d€ qulaa aanera aquesta recepció canvia ais llargs ieis 

anys, quan * qui decideix a dír-ne alguna cesa 1 quins sén els 

acords i les diferències <de aètode, de contingut, de va'cració,..) 

que c'estableixen dins ei conjunt de lectures. Veurea en el cas de 

Ferrater La impossibilitat gairebé general de separar reflexions 

sobre l'obra 1 sobre l 'escriptor puix que totes dues valoracions 

s'aan donat de aanera entreaesciada, 1 ja puc anticipar que en la 

crítica sobre l'obra poètica la presència huaana de l'autor és 

aolt ísia aés frequent que no pas en les al tres aencíons a l'obra; 

a^b tot, s i acarea les exegesis de la seva tasca lingüística o 

crítica aab les que na tingut l'obra de Fabra o la de Clríci Pellicer 

-per no sortir-nos de i 'àablt nacional- ens adonareu que el pes del 
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biògrafisae en t l cas d* Fsrrater és notablement tuparljr-« Des de la 

biografia es Justifica tot: La inconclusió, el to, el caràcter» tl« 

interessos. . mentre que quan es parla de l'obra d'altri ho* to veu 

la necessitat de saber si Fabra tenia cl caràcter colèric o fiematic 

i de quina aaoera aqwsst humor va poder afectar el futur de la 

llengua catalana. 0 és que cal creure que un producte només es 

viucula a la vida del creador en els casos d'heterodoxia? 

El criteri d'ordenació general que segueixo per a aquesta 

classifcacló serà cronològic combinat aab aquesta sèrie de variants: 

lúaero, Gènere, Temes, fcétode i autors. Les divisions temporals 

realitzades son les següents: I. 1962-1971, on s'Inclouen els 

articles apareguts en vida de Ferrater; II. 1972, on apareixen els 

articles realitzats en aotiu de la seva aort; III 1973-1979, que a 

l'ensems que s'abasta la resta de la década dels setanta, inclou els 

anys lntert.ltjos entre la seva aort i l'aparició'de la priaera de 

les edlcioas pòstumes de T'obra no poètic*, Sobrw literaturs Ü9?9>; 

IV. 1900-198«, que recull els articles de la dècada dels vuitanta 

tim ais nostres dies. 

A. ELS I0NEROS 

Entre els anys 1962 i 1971 varíen el número d'articles 

sobre Ferrater per any entre 0 i 2. As cuces pueris surt al 1960 i 

l'any següent apareix una ressenya en pseudènia. Menja't una caaa 

apareix al 1962, any es què A. Terry ressenya «quest llibre i 

l'anterior. L'any 1963 n'apareixen dues mès. Al 65 no n'apareix cap. 

'•»• fc- - «—•<• • -~ a » .. i ̂  É i* f *- -** — • -• •* "- -~, , „ M i \ m m ,^ 
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Al 1966 Ferrater publica recría d#i» cossos aab ÜB pròleg de 1,1. 

Castellet. 11 aateix at? J. Marco fa uoa ressenya de la seva poesia. 

ál 6' ne'l toma a aparèixer cap. Ai 19M aparell i*olra conjunta 

¿es do...-* i els die.' 1 dues ressenyes. Al 69 una altra i t Colon Ines 

i al 70 una altra d'aquest autor, la tast d'Iaberecat» i el capítol 

de Lítsratura catalana coateaporinm de J. Fuster. Al 71 torna t l 

buit. l i s tres anys en blanc (65, 67, 71) evidencien prou que 

l'iapacte crític de cadascuna de les publicacions no sobrepassa en 

cap cas els dos anys. 

Gabriel ferrater sort el dia ?.7 d'abril de 1972. Aquest 

fet provoca una allau d'noaenatges insòlits a la seva obra 1 a la 

seva persona. Durant el ae« de aaig r'apareixen 10 articles. 11 aes 

de luny l'especial de Serra dVr ofereix 6 article? »és. 11 núaerc de 

Juliol 1 agost ^'Oriflama li dedica taabé un article. 1 a finals d'&ry 

apareixen els dos articles de J. Kolas, in total, noais aab un any 

apareixen vora una vintena d'articles (situats en la sev»*. aajoria 

abats dels dos aesos poster i ors a la seva aorO, aratr« que «i vora 

deu anys no n'havia rortit aès de dotze. 

En la resta dels anys setanta #1 volua de* panorar»! 

crític és el següent: L'any 1973 noaés un article d'E. tonet. L'any 

1974 apareix el aonogràfic de la revista del Centre c'.-s ¿detura de 

Seus aab 4 articles a*s i un article de S. Oliva L'any ?">?5 el 

priaer estudi de Grilli, un article de J. Pont i el .libre noaenatge 

Una Uéu sorra aab una prosa de J.V. Foix. L'any 1976 no apareix res 

sobre Ferrater. L'any 1977 n'apareix un aès. ál 78 n'apareix un 

altre i el llibre de J.H. Servia. L'any 1979 apareix l'edició de Les 
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dones 1 «le dim a la MOLC (aab ana breu presentació biogràfica 

realitzada per Joan Ferrate), la traducció cast »llana d« Sei -Sarral 

i el priaer recull pòstua, Sobre literatura, eny ea qui apareixen 

tres article« 1 l'estudi d« Terry sa el pròleg «i Mujeres y dime, la 

conjunt, succeeix el astelx que succeïa ta la prisera època: La 

novetat editorial es ua esperà per a la crit)ca i el núaero 

d'article« per any s'ni torna a ptansar Centre 0 i 4), 

In la dècaa.i dels vuitanta la situació i« la següent; 

L'any 1980 apareixen qu*tre articles L'any 1981, ei. qu# es publica 

SJobr* el lleng-Mitge i S^bre plntra, n'spareixen du«. L'any 1982 

surt l'especial de la revista Faig aab qua*re article« i tres aés en 

altres publicacions. L'any 1983 surt e1 priaer llibre de critica Cel 

de r . Benet) i tres articles sès. Al 84 de» article«, àl 85 el llibre 

de F. Tosquelles i cinc articles sès. L'any 1986 es publica Pipers, 

cartes, paraules i apareix un llibre sobre la s#va poesia cl), 

l'especial de la revista Saber aab doa articles aés. i urs vuit 

articles aés en altres publicacions. L'aay 198? apareíx«n els llibrss 

Foix 1 el seu tea ps i On cuerpo o dos i vuit coaenta* *ç aés. L'any 

1986 apareix l'antologia Vers 1 prosa aab un estudi de J. Cornudella, 

una ponencia de J. Margar it sobr« % influència de Ptrrater en 1*** 

noves generacions. De l'any en curi <i%9> cal fer esaent a la 

traducció castellana de "Poeaa inacabat" duta a «rae per J. largarít 

i P. Rovira. 

Sens dubte, els anys vuitanta és la dècíla aès feliç de la 

critica iwrateriana (aés de quaranta entrades); és a dir na calgut 

que pásese in vint anys perqu-S la ¿eva obra poét'-;a bagl aconsenguit 



un rang c r i t i c acceptable, fet que d'al tra banda à» del tot nor nal . 

La relació novetat edi tor ia l / augatat de la cr í t ica ne explica Ja 

aquesta profusió pel que fa a la poesia puix que des de 1979 ei 

aa te r l i l no varia a no ser que tinguen tn coopte que el fet que 

vagin apareixen l l ibres de la «»va vessant no poètica rencjva, 

lsdlrectaaent, l ' interès en la seva poesia, àato to t , penso que segons 

van avançant els anys vuitanta ens tr-jben ja dins un al t re tlp>is de 

aecanlsae que es basa d'una banda en el fet que Ferrater és ja un 

•clàssic" de la l i teratura catalana contaaporanaa i d'una a l t ra banda 

en el fet que un cop un espai c r í t i c és Biniaasent cobert pot 

succeir dues coses: o be la recepció de i'oora s'atuta i queda no»«5-« 

la constància de la seva aparició <que, tanmateix, pot ésser 

reivindicada anys o segles aés tard) o bé aquest priaor pèsit actua 

coa a incentiu per a d'altres lectures lès aprofundides que ei 

qüestionen o en són continuadores. El cas de Ferrater ha anat per 

aquesta segona via, i tot 1 que ela »és escèptics desconfiïn de 

1'interés de la crí t ica quan d'aqjí ui« anys ja. estigui publicat tot 

ei que «aaca, s i «és no pel que fa a la seva poesia penso que ja són 

ccnsolid-te «Is ciaents de Porganlsae cr í t i c en què cada nova 

lectura s'aliaenta de les anteriors i en provoca í en nodreix de 

noves. 

1. ELS GtfEKSS 

Fins a la s^va l o r t l'única act iv i ta t de Ferrater ^ue 

aavia acrescut l'atenció de la cr í t ica fou la poesia. L'any de la 

Mm. — * 



•w * 

seva i o n prolifera sobretot i t presentació para-bicgràflca del 

personatge, i tot l que coaença a insinuar-se el caràcter polifacètic 

de Fer rater, la aa Juris d'autors continuen sui ratllant la 

centralltat del poeta dins el seu pollfacetisae (I. Self, J. Garcia 

Soler, P. Olaíerrer, J.M. Castellet, J. Cruset, ?. Mora), si bé , algun 

altre coa F. Vallverdú subratlla la iapertància de la diversitat del 

conjuat, A l'especial de Serra dXk" apareixen el« priaers articles 

dedicats a la vessant no poètica <J.A. Argente de la lingüística, J. 

Hurgades de la docència, J, Molas de la crítica). In la resta dels 

setanta la situació aproximada éf> 10 article« sobre poesia, 4 

ersencialaent biogràfics <aab un llibre) i aencions biogràfiques 

esparses en llibn« .de aeaèries que van apareixen, 2 sobre 

lingüistica 1 assai.f. respectívaaent i diversos poeaes d'hoaenatge 

ígeneralaent adreçats ai poeta). In els anys vuitanta la situació ès 

a#»s o aenys aquesta: 20 sobre poesia (aab dos llibres), 6 

essenclalaents biogràfics, 3 sobre lingüística, 7 sobre assaig (3 

d'art (aab un Uiore) i 4 1c literatura), 2 sobre la seva novel·la 

-en realitat són el aateíx article-, 2 de caràcter general 1 4 de 

aetacrítica. Coa veiea el vessant poètic continua acaparant l'interès 

principal de la crítica i el biografisae atura la seva línia 

d'augaent progressiu; creix força l'interès en l'assaig i apareixen 

els priaers articles de aetacrítica (el príaer - l el aés iaportant-

«s el de Grilli de 1966). Fins ara, però, ningú no s'ha detingut a 

reflexionar sobre els seus interessos aateaàtlcs. 

C. ELS TEMES 

^ * Ä ^ - k — * , . « * , » , - « . a , — * « * - « - «- . ^ i %, 



Les observacions teaàtiques les anireu fent resseguint 

cadas -iii dels gènere«, àixt, pel que fa a la lectura de la seva 

poesia, les ressenyes que apareixen fins al 1972 es poden dividir en 

due« tendencies: Le« que Inclouen la seva poesia aolt a prop <o en 

el bell aig) del rtalisae crític (J.K. Castellet, J, Mola« (en Poesia 

catalana del segle XX del 03>, J- Triadú), o les que la veuen aolt 

lluny (aab retret -P.Vallverdú- o aab ^ogi -k. Terry, S. Clota®, J. 

Marco, T,A. Gr>ytisoio->. De la seva poesia es destaca : La relació 

entre individualitat i col·lectivitat, el realisae, reconoaia del vers 

1 el to narratiu i col·loquial, la influència d'autors estrangers (tot 

i citant l'epíleg del 60) i ,1'adairació per Carner, el caràcter aoral 

de la seva poesia, l'heraetisae, certa duresa rítaica, l'erotisme 

(Clotas i Marco), el aedievalisae (Castellet i Marco) i, noaés J. 

Fuster, la seva filiació neooucentista. Els pcenes aés citats són "In 

aeaoriàa", "Poeaa inacabat". 

L'any 1972 es destaca sobretot el blografisae d'aquests 

dos poeaes que acabea de citar, la novetat de la seva obra i la 

iaportancia del teaps (i Giaferrer repeteix la aajoria de punts 

anteriors). Del 73 al 79, destaquen els estudis aés a aenys 

superficials d'influències i/o concoaltàncies poètiques (aab poetes 

anglosaxons -Terry-, aab els aedievals -Pont-, aab Carner -R. 

Cabré- i aab Estelles -Rosenthal-), la tensió entre el poeta i el 

llenguatge (Grilli 1 Tugues), els conflictes aaorosos (Oliva) i Ja 

noaes Grilli i iosenthal continuen insi' tint en els coaponents 

"polítics" de la seva poesia. El biograíisae i la altificació 

continuen coa ho prova l'hoaenatge que se .i ret a Sants durant els 
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die« J-10 d'abril de 1976 (ef, fascicle dels acte« anoaenat à 

l'Inrevés).a?oe&& Inacabat" continua essent força citat, però anirà 

perdent protagonisae així coa a<,-»a avançant en els anys vuitanta a 

si bé la traducció castellana del 89 1 la lectura que en fas els 

traductors pot servir d'Incentiu per a nove« lecture« 1 polèaiques. 

En aquests anys es destaca de foraa decidida la influència de la 

seva poesia en els poetes posteriors i taabél'erotlsae, 

l'escepticisae, la reflexió sobre la pròpia poesia, la relació aab 

Carner (Ortín, L. Cabré 1 8. Cabré), el aedievallsae (Bíedaa), 

Pedipisae (!) (Tosquelles) i-, paradoxalaent, taabé el questlonaaent 

del supost biògrafisae de la seva poesia (Oller). 

En conclusió, veiea que en la priaera època noa es posa 

d'acord en aíiraar que la seva poesia presenta novetats substancials 

(llevat de Fuster), però no en la interpretació d'aquestes novetats 

puix que uns les situen al costat del realisae històric 1 d'altres de 

la poesia de l'experiència anglosaxona (si bé taapoc es posen tots 

d'acord en aquest qualificatiu). L'any 19?'2 boa s'interessa sobretot 

en els aspectes aés fàcilaent vineulabies a la vida del poeta i a la 

seva societat. Fins als vuitanta s'han d'entendre cer. uns anys de 

transició en què boa pretén d'aprofundir en les lectures de la 

priaera època i als vuitantè s'abandonen en gran aesura les lectures 

socialitzants a favor de les aetapoétiques 1 de teaes aès 

personalitzats <aab tot, el pròleg rte la traducció del 89, deaostra 

que el aite de Ferrater roaan) . i s taabè força curiós que la 

filiació neonoucentlsta de la poesia de Ferrater que Fuster destaca 

l'any 70 no s'aagt qüestionat aès, a favor o en contra (noaès Fauli 
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l'esaenta a l 68), to t 1 qve le« referències aïllades • Carner són 

constants, i en canvi r,ue ta l'acsaig aquest tena Interessi a 

gairebé tots els qui s'hi atansen (Bonet, Broch...), els quals 

subratllen el pes del oensaaent noucentista en e l de Ferrater. 

Coa delta, e l vessant assagístic de Ferrater no coaença a 

interessar per escrit f ns després de la seva aort . Els punts que es 

destaquen son, entre altres, a aés a aés de la relació noucentista: 

La dialéctica entre abstracció l concretes« (Mola«), el seu 

c lent i f lc lsae, el seu personallsae (que Sullà elogia aol t aenys que 

Oller), e l aètode foraal ista d'anàl isi , el seu racionallsae, etc. Cal 

assenyalar taabè que Molas al 72 no es aostra gaire generés aab la 

crí t ica d'art de 'Ferrater , la qual serà èapllaaent estudiada i 

reinvindicada per L. Bonet onze anys després. 

La lingüística serà la part de la seva obra valorada de 

foraa aés desigual. D'ella se'n destaca la central 1 tat de la s intaxi 

(Argente, E. Bonet), la aixtura entre tradició i aodernitat (Argeute) 

-aspecte ta a bé decisiu dins ia seva poètica-, el seu didactisne, i la 

seva profunda anàlisi aoral de la lingüística (Marcaré). 

Flnalaant, pel que fa al aspecte biogràfic observea que 

abans del 72 no tenia gaire laportància (excepte en la presentació 

que en fa Goytlsolo), aentre que a l 1972 ocupa de foraa abusiva 

l'espai b ib l iogràf ic Els retrats biogràfics apunten a dues 

direccions; L'adolescència i els seus darrers v int anys. l i s 

biografistes de l'adolescència (Aaorós, Cruset, Coals, Tosquelles, 

Pons, Tlla-Català) van sorgint des de 1972 f ias als nectres dies 1 

tots e l is plantegen relacions featre vida i obra (1 sobretot aab "In 
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Bettorian"1, llevat dal ¿reu articl? 4t Pons cm la relació te en tot 

cas lapiícita. En el rt trat del Ferreter de Set» (del Bitl) es pretén 

dt constatar ja el« trata carlmitlca (Intel,ligéncia, lectures, gu*>t 

per la conversa, contenció sentimental...) de la seva aaéuresa. Els 

que realitzen retrat« dels darrers vint anys de Ferrater han de ser 

anoaenats aab lés justícia "retratistes" que no biògrafs puis que, a 

diferència dels articles de Goals i Aiorés, no hi ha dades ni 

novel.lacló, pinó siapleaent selecció «i interpretació) d'alguns pocs 

atributs que pretenen d'il.luaicar els trets diferencials, heterodox-, 

de la personalitat ferrater lana: Sèn llocs coauns les referències a 

1 'Intel.ligèncía, a la caustic 1 tat, a l'alcohol, a la típica pronúncia, 

a les dones, a la seva inadaptació socio-econèiica i a la 

iacoaprensió d'una societat aediocre -i de tant en tant apareix 

taabé la seva gemanofília. El punt àlgid del biografiase aés 

barroer aab una clara tendència a la Mi(s)tificació és el llibre 

d'entrevistes de Servia, un llibre polèaic que escandalitzà fins l 

tot als propis entrevistats i que, en certa aanera, suposà un fre a 

la aorbosítat biografista que requeia sobre Ferrater, si bé pel caaí 

de la psicoanàlisi literària el culte a la "vida" continua en els 

vuitanta alaora que altres veus deaanen íaplicitaaent o explícita, 

una expurgado, ni que sigui teaporal, del biograflsae. I ja que ha 

sortit el teaa de l'alcohol voldria fer un coaentari previ a les 

capcioses reiteracions d'aquest teaa que veurea en el repertori 

bibliogràfic. Seabla coa si Ferrater fos l'única persona que prenia 

copes a Barcelona, quan de fet el gust per l'alcohol es un tret 

absolutaaent generacional i, aés encara, un aspecte coaú als 
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Intel·lectuals Cl burgesos l...> d'ença el ronianticisse. Però, és clar, 

ena diu Joan Ferrate, el que es tracta i « de crear un a l t re poeta 

l a l d l t -e l Dylan Thomas de Barcelona, el laudelalrs d"*lnivr«í-voue i\ 

la cara negra d« Scott Pltígerald t, la decadència de Lowry- l no 

laporta que la poesia de Ferrater a i sn par l i poc n i , coa e l l mateix 

indicava en una enquesta i coa i s prou visible l legint els seus 

potaes, que no s'hagi creat a par t i r do les al·lucinacions que'tant 

abelllen a alguns roaantlcs i avantguardistes. 

0. BLS ItTODBS 

Ibar.s del 19?2 es diferencia uns discursos de lectures 

lntrinslques i , en .aenor aesura, de recerca de fonts 1 

concoaitàscíes l i teràr ies ív.g, Terry) d'uns altres de sociologia 

l i teràr ia (v.g. Castellet). Tcts són extreaadaaent breus i pertanyen 

ai subgènere de la recensió, l levat del d'Iaberecbts real i tzat a 

part i r d'yn a l tm biaix que coaptarà taabè aab aolt derendiaent en 

la lectura d'aquesta obra: el psicoanalític. L'any 1972, l'aproxiaacló 

a la seva obra poética o bé és pel caaí del biografisae i del 

psicologlaae amateur o bé de la síntesi teaát ico-est l l íst ica. La 

resta de la dècada dels setanta es distingeix per l'Interès («l iot ià) 

per la recerca del to del poeta 1 per la seva adscripció dins una 

tradició l i teràr ia deterainada de Terry, per la recerca 

d' intertextuali tats (Pont), per breus assaigs comparatius de rapports 

blBàírm (tosentnal) per la cr í t ica de G r i l l i a alg caaí entre la 

sociologia l i te ràr ia i la psicoanàlisi (Oliva taabé presenta 

• ^ M t . 1 . ^ - A - » i . 
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ve lei tats psicoanalítiques) i pel post-estructuralisae de fucúes 

(que Grilli tanbé assaja de flirtejar). Als anys vuitanta coaencen a 

aparèixer coaeataris de poeaes <coa ja feia Terry al ?9> ei la líala 

de\ clom rmdlag (Ortín, L. Cabré, Serra, Oller 1 Cornudella) acarat 

o no aab altres textos o poètiques; estudis d'aspectes parcials de 

la seva poesia (l'erotlsae, el aedlevalisae); continua la crítica 

psicoanalítica (Capecchi, Tosquelles, Grilli), tenia tocs de color de 

iltocrítlca (1 Cabré) i una autora (Oller) aab un substrat teòric 

iaiportant interessada & reflexionar sobre els aètodes de lectura. En 

cotclusló, veiea que, <a excepcié de Grilli), les aproxiaacions 

sociolègiques pertanyen a la priaera etapa de la recepció 3 «,ue la 

crítica psicoanalítica s'inicia desprès de la seva aort i continua 

fins als nostres dies. S'observa taabé que des de la critica 

recensionlsta de l'obra de teaàtica aolt general s'arriba als anys 

vuitanta a ^oaentaris aès aprofundits de poeae-i a d'algun aspecte 

concret de la sevt poesia tot i passant per uns anys en què 

predoainà l'interès intertextual i biogràfic. Caldrà recordar taabé 

l'aparició als anys vuitanta de la priaera aproxiaaclè alstòrlca de 

la crítica de Ferrater (la de G. Grilli). 

E. ELS AUTORS 

Considerant noaès els autors aab una certa continuïtat o 

un cert ressò, puix que dels altres boa en té relació puntual en els 

coaentaris de cadascun dels articles que boa pot consultar tot 

seguit, el panoraaa de la crítica ferrateriana és el següent; 1) 
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Arthur Terry, tut dels critics ai« importants i preuats ét 1A poesia 

ferrateriana 1 um del« ptlmmm a tnlerssaar-se'n. La t m . 

interpretació i« l'obra t i a aantlngut constant al llarg dels mys 

(perè despartit en arribar els vuitanta), tot i realitzant una lucida 

lectura interna de l'obra connectada aab la tradició anglosaxona que 

s'inicia aab Thoaas Hardy. 2> Josep laria Castellet.- A diferència 

de Terry, Castellet canvia d*? aodel interpretatiu: des de la 

critica sociològica -tot 1 trr.etant de relacionar Ferrater aab el 

reallsae crític-, arrib» fins al biògrafisae (cf. Castellet 1978, 

1982, 158?) passant per un intent sintètic d'interpretació 

existencialista de la poesia ferrateriana, a partir d'una sèrie de 

recurrències teaatico-aorals (Castellet, 1972). 3> andre taberechts.-

11 seu estudi representa «1 priaer intent seriós de classificació 

interna da Is poesia ferrateriana i la seva priaera lectura 

psicoanalítica, A aès a aés, n'ès el seu priaer traductor. 4) 

Laureano Bonet.- Bonet, tot i ser un autor que apareix relativaaent 

tard a l'escena critica ferrateriana, no fa a aanera de cavall 

sicilià car ei seu llibre sobre la crítica d'art de Ferrater aporta 

una visió coapleta i albora aprofundida sobre l'assaig ferrsteríà. 

Així aatelx, ha realitzat un coaentari força equàniae de la 

novella de Ferrater On cutrpc o dm. 5> Giuseppe Grilli.- COB ocorre 

j»V el cas d'Iaberecbts, la "possible" repercussió dels seus doa 

rnaers estudis sobre l'obra de Ferrater ha estat força posterior a 

la *: • x data de realització; si a aquest fet li suaea que ja en el 

seu aoaent d'escriptura tant la crítica psicológica coa la 

sociològica havien caigut ja en descrèdit, en adonarea que la vàlua 
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de l'anallsi de Grilli és vlrtualaent poc operativa. Per contra la 

seva revisió de la critica «obre Gabriel Ferrater, malgrat ela 

defectes que boa pugui trobar-li, és de molt aés Interès Ja que 

representa la priaera aproximació aetacrítlca i receptiva de l'obra 

de Ferrater. 5) Dolors Oller.- Les aportación« de D, Oller tot i no 

ser quantitativament importants fco són qualitativa perqué marquen un 

caaí fructifer per a nous estudis 1 perquè ha estat la primera a 

assenyalar la importancia de l'eplfoneaa en la n «sia de Ferreter 1 

a denunciar l'abús del biògraf isae en la seva lectura. Al costat 

d'aquests autors cal subratllar taabé les apo-taclons de J. Marco i 

de J. Pont que juntaaen'. -amb Marco reivindicaren el mestratge poètic 

de Ferrater en les generacions poètiques posteriors; X. Aaorós, per 

la seva aportació a la biografia reusenca de l'autor; J.A. Argente, 

que realitzà la primera valoració de l'ebra lingüística de Ferrater 

que posteriomeat definí com una "mixtura de tradició l modernitat"; 

J. Murgades per la reivindicació del magisteri ferraterià i per la 

seva aportació a la història del mite ferraterià, J. Mascaró per la 

seva valoració de l'obra lingüística; J Gil de Bleda« per la seva 

aportació a la comprensió del medievalisme ferraterià; sense 

oblidar-nos ni del divers i continuat interès de S. Oliva per l'obra 

ferraterlana ni del psiquiatrisae camp de F. Tcsq-jelles, al del més 

qu correctíssla estudi de J. Cornudella. I, òbviament, cal fer 

referència especial de la persona de Joan Ferrate, gràcies a la 

tasca filológica del quil, hom ha tingut accés ai material no poètic 

de Ferrater en part Inèdit i en part espars en diverses 

publicacions. 

^ - * . » ^ . — — a . .É* ••— ,» A ^ J . . * *» **. fc- - ^ , lA^ÉYi 



•7J - . , i»*i,- «¿-...^ - . ^ • ' . ' „ • ¡ . . . • , ' i \ . 

81f 

VALORACIÓ 

La valorada qu« falg 4« la bibliografia crítica d« 

Gabriel Ferrater és ben poc positiva. La seva superficialitat i 

provis:"' ali**'- són els sew trets característics. 

fins i tot quan les aproxlsacions conten«» 14eau del tot 

aprofitables, »anca seapre arguments que las Justifiquen. Is diu que 

Ferrater és un poeta realista. Però, quin és ei seu reallsat? Cos na 

arribat ei crític a deduir-ho? Co« queda Justificat en el tart?. 0 es 

diu que l'erotisme és aolt important. Però, coa és aquest erotisme? 

Quina funció té en el discurs? 0 es parla de la influència de Carner 

i de la poesia anglosaxona, ara; coa s'articulen aquestes tradicions? 

He dit que el biografisae ha condicionat la percepcii de 

la seva obra. Però, de quin tipus de biograflsse es tracta'' Del 

biografisae del ruaor, de la parcialitat i de l'esqueaatisae. 

La bibliografia crítica de Ferrater é-s ben poc o gens útil 

a l'ucra de llegir la seva obra. Tanmateix, és enormement útil per 

saber coa boa llegeix, en què es fixa i en auè no, i per conèixer el 

nivell mitjà dels lectors del país. Podríem tractar de fer un retrat 

robot del lector tipus de les dones 1 els dies: 

ÈS un lector que fins que l'autor no r r r t no s'havia 

interessat excessivament per la seva obra, tanmateix no rebutjarà 

fer un article al diari el dia que yori. Article que ^c^sistirà en un 

breu retrat J,e l'escriptor i a propòsit a'algun dels ¿oeaes best

sellers repetirà les línies temàtiques mestres que algú ha ja 

dissenyat. Hi ha un altíssim grau de possibilitats qv.> aai més en 
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d l p i res aés. Si continua l 'Interès, anys després decidirá qti* cal 

t ona r a parlar de l'obra i "cMualatut" ào decidirà t l dia que surt 

a l i t r c a t alguna nova *dictò ae Fer rater. I n aqwsta ocasió farà una 

lectura de dc^e rmdíag í A #• afortunat haurà trobat un plagi d« 

Ferrat«r. 

I I cas de Ftrrater reprodueix en bona i « u r a l'evolució de 

IM crí t ica catalana; des del b iog r t f i s i« al fanMl isae beterodo» 

passant per la cr i t ica sociolègica I pslcoièglca. 
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N O V E T A T D B L A P O E S I A 

F E R R A T E R I A N A . 

F. Vallverdú aib el pseudònim de militant Rauem Ealg fa 

uaa ressenya de IM nuces puerls a la revista del part i t , tarn 

Horitzons l'any 1961 <1>. Divideix el llibre en els poemes aaorosoe 

que son els que preua i els sat ír ics sobre la guerra civil que sén 

e i e que condeana. Especialment, "Poeaa inacabat" perquè d'una banda 

acusa e: "defecte" íoraal general de l'obra (el prosaisae) i d'jna 

cssltra planteja yn "terna insolent i antisocial" fregant el pen?aaent 

feixista la qual cosa fa que la s<»va poesia esdeving'.j "Intolerable", 

La coortaana final es histórica: "Si no s'allibera del l last negatiu 

que arrossega la seva poesia, Ferrater podrà continuar essent l'home 

de les facècies de saló, l'etern confegidor de "boutades", però »ai 

ac serà un poeta ea tota l'extensió art íst ica i humana que això 

suposa". En la línia d'interpretació contrària tenia el non d'A. 

Terry. 

La ressenya d'Arthur Terry de 1962 de Dé nuces puerls 1 

Menja't una ema <2) ès la priaera interpretació lúcida de l'obra da 

Ferrater i un bon aodei del difícil ar t d<§ la recensió. Terry, que no 

dubta l'any 1962 a afirmar q-je ens t-obem davant "el poete català 

mes important d< la seva generació" molt més proper "a la 
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coaplexitat aoral de Baudelaire que t un manifest dt la poesia 

social" -aab la qual cosa Terry es distancia de la lestura da 

Vallverdú i de la que sorgirà wto tard per part de Castellet-, 

estableix les coordenades interpretatives que desenvoluparà aab aés 

profunditat l'any Iff9 i subratlla una sèrie de característiques de 

la poesia ferrateriana que aniran repetint-se al llarg de la 

bibliografia crítica i defugint del slaple inventari d'influencies de 

noas illustres tot i tractant d'esaentar el que al seu entendre 

constitueix el punt de fusió entre la poètica de Ferrater 1 la 

d'altri. Així sap connectar a Hardy, Brecht, áuden 1 Prost aab el 

iucll de la poética ferraterlana: la laportáncia ú* la intimitat per 

scbre dels grans esdeven i sents col·lectius; coa ell aquests poetes 

<6n "els qui han guardat l'equilibri aés Just entre els temes públics 

i els privats". Els exespies , que tria són uns dels aés 

representatius -i els que suposaven en aquell moment un esberlaaent 

de l'horitzó d'expectatives dins el subgènere: els poeaes de rerafons 

bèl·lic. 

Pel que fa a la foraa no noaès en descriu algunes de les 

línies aestres (l'economia del vers, el to narratiu), sinó que en 

cerca la seva funció: El to narratiu "peraet les transicions ràpides" 

i ofereix possibilitats "al aoralista d'insinuar-se en la narració a 

traves d'una sèrie de tons discretaaent encertats". Tern' tria coa a 

exemple els versos finals de la "Faula primera" puix que és 

precisaaeat en l'epifoneaa on se situa generalment la "moral" 

ferrateriana, la qual, en aquest poema, ens es donada mitjançant una 

iaatge un xic difícil d'int-rpretar <cr. capítol III. 2. 1. 3.) que 
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Terry «plica així: "La sensació que l'eaoció lírica seapre est* per 

néixer entre les aatelxc* insuficiències d'una vida convencional", i s 

prec isa ien t la dificultat d'ínteçibil.litat d'algun« poeaes i alguns 

altre« "defectes" de Dé nuem pveriv a. >.è que retrw Terry a 

Ferrater; "defectes" que Terry ccnrretltía eo • cl« pots» "La 

confidència" -la situació personal de la qual rata aassa 

inaccessible segons Terry, si bé jo crec que l'anècdota del poeaa 

(una violació) es ben coaprensible i que és dispensable conèixer les 

personee participants er» la tertúlia a qué i« referència el poeaa-, 

"Bis jocs* i "In aeaorlaa" els finals dels quals els qualifica 

d*"exabruptes": no estic d'acord aab Terry -perè aquí eatrea en una 

qüestió aés- de gust que d'Interpretació-, perqué tot i que 

eíectívaaent aquests eplfcneaes suposen un canvi de to iaportaat 

aquesta no és una característica singular d'aquests dos poea»s sinó 

de tota la poesia ferrater i?, na i fins i tct, sota el aeu punt de 

vista, penso que justaaeat aquests dos finals son uns dels aillors 

de la producció. 

Taabé el breu article te Salvador Cl otar, de l'any 1964 

(4) és una aproxia» ió aolt dlfaa a l'obra ferrüterlana si bé, a 

diferència de Terry, Clotas ao tornarà a dír-ne res aés. Representa 

taabé el príaer article publicat a ínsula, revista literària en què 

aniran apareixen al llarg dels anys diversos articles sobre l'obra 

de Ferrater. L'article s'mlcia aab una descripciè aolt crítica del 

panorama de la llteratuia catalana a inicis del seixanta; alstlcisae 

religiós, precària poesia social -que pretén ésser brechtiana 1 no és 

sinó 'wè idioticíé« fel ptof Afipn"- , llengua allunyada de la realitat 

- * » — I I ^ * —•* f — « ^ t - ^ ^ . ^ _ a . -~ * - * - »_ _ |,^ | i^a^ 



• ' s - . • -^% <;••• - J''?'{ •" 

'ÜÄ^Öf 

H 3 

1 sovint adaptació dels "viejü M i f i f 1*1 2? t i t ü l l n » " . Cl otas m 

B'at r ibueix la responsabi l i tat noses a la s i tuació d« 

ünor í tzac ió de la llengua catalana, t ina que creu que aol ts cop® 

«s una simple qüestió de «anca de qua l i t a t , 4« destresa 

escriptora. La nova potsim t s presenta, pera, aab u i tarannà 

substancialment rea l i s ta qy« Clota« j u t j a cu» a aés important i 

luc id, dins la qual Ferratsr ocupa un l l oc p r i v i l e g i a t . La 'seva 

raduresa, I n t e l . l l f i n c i a , seguretat creat iva i e l seu 

i t tdiviuual isag són e1s axiomas d'una poesia antl-romàntica * 

ant i - s i »bol ista e riesig» d i les abstraccions que a vol tes frega 

aab la poesia de circuastáneles i que sovint reprèn e i gènere 

epigraaàtie -observació del tot oportuna-; tant la por de l'horna 

moderr», les seves insat isfaccions coa les relaciones amoroses «ón 

»rectades des d'una profunda se r ios i ta t «oral aal aoral l tzadora i 

aab y na f o r « també í n c l i t a en el aoaent l i t e r a r i estant: e l ' to 

t a r r a t u i c o l · l o q u i a l , l'economia 1 la concisió del llenguatge, 

el vers "voluntàriament dur" - q u a l i f i c a t i u que serà recurrent en 

la l i t e ra tu ra c r i t i c a f t i r rater iana a voltes coa a re t re t a vol tes 

coa a e l og i - . Clotas esmenta tarne« la gran importancia de la 

segona persona, no coa a invocació, sinó COM a inter locutora d'un 

i n t e l · l i g e n t d ià leg. I s i Terry esmentava 1« vàlua del tractament 

personalitzat dels poemes de rerafons b è l · l i c , Clotas emfasitza 

la qua l i ta t de "Cantora de la tardor"; 'poeta mt bastaríi pa'a colocar a 

f i r m i ? t f t r t I M t t jor t t pottas itS awr". Pero no és aquí on s'estableix 

la diferència entre ambdós, sinó en e l teaa del record a l qual Terry 

atorga molta importància mentre que Clota« la matitza força. Aquest 
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pt'-t d'atenc 16. el. dt la segona persona i el del carácter epl-raaatic 

son les nlUors observacions de l 'article puix que I t s al tres ja se i 

t é s o aenys explicitades en l'epíleg a Da EI/CPS pumrt* t l qual serà 

citat o parafrasejat per la «ajor part de la crí t ica-: i s el prmmat 

fmmterià aliè realaent substancial d'aquesta poesia 1 allò que 

rallu.v/a del gènere líric a l'ús i del roaaoticisa«. Co» seaprt, 

però, quan es parla de roaanticisae es generalitza excwssívaaent i 

taabé generalitza CIotas quan parla de la desconfiança de la 

laaguidesa del record coa certament succeeix a "Hala aeaèria", "Tres 

lliacnes* i "Per no dir res", pero no en d'altres poeaes coa 

"laixença" o "In aeaoriaa" en què la recreaclè del passat es 

produeix de »anera quasi novel·lesca sense concessions 

leliquescents. 

SM. Castellet inaugura el seu curriculua de crí t ic 

ferraterlà j»b ei pròleg de 1966 a Teoría dsls cossos <?>. Desprès 

d'una breu presentació biogràfica afiraa aab rotunditat que la seva 

poesia obri al I960 un nou caai a la poesia catalana. Els seus teaes 

són la vida aoral de la gent durant la guerra 1 1 post-gaerra, en la 

vida quotidiana i en l'aaor, a través de la tipificació d'unes 

experiències personals 1 d'un reaiisae fet a la aida de l'noae d'un 

aon concret aitjançant una llengua col·loquial, lo hi trobea 

preceptes ètics, sinó una reflexió aoral representativa de la 

coaunitat -fixea-nos que Terry parlava de "personalització" dels 

assuaptes col·lectius i Castellet parla de "representació"1 no 

endebades Castellet es en plena puixança del reaiisae històric-. Les 

prealsses poètiques de l'epíleg del 1960 Castellet les veu plenaaent 

• • > * * • " ^ * ^féi a . ^ 4 , — — - -*• * - — fc- *-, fa. M 
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formulades en eis poeaas eròtics dt Ken Ja't una cama (la iaportàncla 

de la felicitat; la superació de sentimentalismes, paroxismes i 

arravaUaen« romàntics). Dins la poesia catalans conteaporànea 

esmenta el aestratge de Carner i sobretot actualaent de Foix, s i bé 

sense explicitar en qué consisteix, però sí que i.'assaja breument una 

interpretació del seu medievalisae.. Els principals retrets que cal 

fer-li al pròleg de Castellet són l'excessiva paràfrasi de l'epíleg de 

Ferrater 1 l'èmfasi sobre "Poema inacabat" i sobre la col.loquiat del 

discurs ferraterià tot i aenystenint els punts de discrepància 

temàtics i foraals (la temàtica no socialit2able, la complexitat 

lingüística de la tercera part de Teoria dels cossos) aab el 

program» realista que calia dur a terae. 

Joaquim Marco s'acara a la poesia de Ferrater en el seu 

article de 1966 v6> mitjançant dos angles de visió (el medievalisme 

i l'erotisme) per tal d'escatir l'ètica que presenta la seva poesia. 

Així, del "Poema inacabat" na 11 interessa ia seva dimensió social 

coa a Castelltt sinó el mode de construccu a partir de las noves 

rfaades de Chretien de Troyes i d'una pretesa sinceritat l i terària 

que Marco maxiaalitza amb excés: "sinceritat a totes passades"Marco 

no circumscriu el medievalisme ferraterià a aquest poema sinó que 

sota ei seu punt de vista Pa oyces pmris destaca respecte ais 

altres llibres pel seu to classitzant i medieval més pel mode de 

construcció que pel contingut: una forma heretada del model greco-

ilatí, usa personalitat que no s'autosuprlaelx i un to co.loquial i 

narratiu. Sobre l'erotisme. Marco afirma que es la veta més autentica 

d'aquesta poesia, ua erotisme reposat, descriptiu (i amb diferents 
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tons eròtics), psicològic i eosenciaiaent "moral" a Big cam entre 

i'hedonisme absolut i el ronanMcisae i en què la naturp i 1«JS coses 

no són un siaple aarc decoratiu slaó correlate objectiu« del 

sentiaeL-t, de l'acció. Coa es coacilla aquesta referència al 

roaant:cisa« aab l 'Miiroaanticisae que observen al tres cr í t ics <".*.§. 

Fuster)? Siapleaent per una qüestió de biaix interpretatiu, Hea de 

veure que Rarco s'està referint al roaanticisas de i'eaoció repesada 

de Vordsv vi «.h de la irr nia i l 'anti-petrarquisae de Byon -1 alhora 

iaplícitaaent s'estableix la relació aab el Bediev^isae-, aentre 

que els al tres pensen es el roaanticisae esotèric, el pintoresc o 

aab el poeta geni. Tot i que Marco no arriba a exhaurir ni de aolt 

els teaes que esbossa, el fit que hagués t r i a t en el 66 els teaes de 

l 'erotisae 1 del aedievallsae insistint en el aoie de nanipulaclé 

literària i no el contingut s'ha d'entendre coa una actitud d'uns 

gran independencia en ura època en què el "aisw.tge" i el contingut 

social de la poesia eren els punts forts de ia c"ítíca 

L'article de Joan Triadú de 1966 porta coa a t í tol el 

rotund "Un nou toabant de la poesia catalana" (?) i la novetat 

queobserva en la pcesia ferateriana va en la línia del realisae 

crític de Castellet que no pas en ia de Terry o Clotas coa ès prou 

«vident en el coaentarí final <"és segur que aliè que te de revolta i 

de construcció és útil per a tots") o en els paral.leiisaes aab la 

poesia de Pere Quart. Tanaateix, tot i que qualifiqui a "Poeaa 

inacabat" de "poeaa polític" sap trobar-re el aatís just: és un poeaa 

polític "dins la aanera de ia poesia de ïavafis". Ara: la seva 

interpretació esdevé del tot confvsa i contradictòria en ia 

. - » . — * 



tirallonga qualificativa d« l i línia general de la poesia 

íerraterlana ("culta, refinada, Independent, etgatjad«, difícil, 

in te l lect ja 1, reminiscent, eròtica 1 avançada i d'una gran 

realització tècnica"). Aab «1 pretext qi.e es tracta d*un mén poètic 

proper a la realitat del poema, Triad,' coa 'no faran tants d'altres 

justifica 1'apropaaent biografista 1 m permet afirmacions com 

aquesta: "(...) el pudor i la slocer'.tat del seu anecdotari íntim o 

descobert que ens és ofert a tots nosaltres". Actitud qui» frega el 

Übel quan aab un to de perdonavides retreu la historia del pretès 

feixisme ferraterii i del polèmic art icle de "ladam* se aeurt" i bo 

relaciona sense cap tipus de iòjica aab el seu "silenci* creador 

durant les dècades del quaranta i del cinquanta. 

El mot clau de l 'article de Joeep Faulí de 1968 <8> ès 

dificultat, el qual és present ja en la caòtica enumeració de 

característiques le la poesia íerrateriana de Triadu. Pauli observa 

que fspríu, Riba i Fer ra te -dins la seva argumentació manca Foix-

tenen un punt en CC-J: k dificultat comprensiva. Ei que fóra 

interessant i qje ne arriba a concretar és com es produeix i perquè 

tanta i tan variada dificultat. Si que suggereix perd el perqué de la 

manca d'escola ferraterlana: la seva excessiva independència que na 

trencat aab el passat i ba provocat "1« manca de tot ressò 

col·lectiu o social remarcable" que l'ha d»ixat "isoiat pel que fa a*s 

immediats continuador-.*". Aquesta interpretació no només ha qvedat 

obsoleta puix que la influència de Ferrater en ics generacions 

posteriors ba estat aclaparadora, siaó que fou mal plantejada ja en 

§1 seu moment d'escriptura per dues raons: a) L'any 1968 no havia 
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passat encara el teaps suficient perquè fos ja visible l'influència 

en els nous poetes; b> So és cert que l'any I960 Les dones i e 's 

dies i la persona de Ferrater passesin desapercebudes -per citar 

noaès una dada el 1968 ja és proïessor de lingüística i de crítica 

literària a la Universitat Au+ònoaa de Barcelona on es consolida la 

seva figura com a "mestre" van en l'aspecte vital coa intel·lectual i 

l i terar i - . Hi ha taabé una contradicció entre a í i raar que Ferrater 

trenca aab el passat 1 a i i raar que és un continuador del 

noucentisae fsi bé en a!¿un aoaent queda més o aenys aat ísat 

concretant que és dels "iaaediats antecessors" dels que s'allunya), 

Dues objeccions, però: Hoa no pot afiraar tranquil.laaent que 

Ferrater trenca aab el passat sense esmentar de quin tipus de 

passat es tracta, si bé és evident que Fauií noses pot arribar a 

aíiraar-ho <i taapoc, perquè hi ha March, hi ha Carner, hi ha 

Foix,..) no tenint en coapte ningú fóra dels h a i t s ce la literatura 

catalana; difícilment pot entendre Ferrater, que és el que tant el 

preocupa, sí passa per alt al tres tradicions li teràries (des de les 

aés velles a les aés recents). L'altra objecció s'adreça al 

r.oucentisae; Fauli encerta quan veu coaú el conreu de la literatura 

«'oa a experiència de cultura però no quan toca el teaa de la 

llengua: ni Ferrater és seapre "tan col·loquial" que no pot posar-se 

al costat del discurs d'Ors o de la poesia de Carner, al la llengua 

quotidiana és absent de la poesia de Carner o del discurs d'Ors <o 

del "quasi-noucentista" Josep Pia). Una altra observació de FauJí 

aereix ei nostre coaentari. Diu de la felicitat de Les deses l els 

dies' que és "una felicitat a aesura huaara, aaarada d'erotísae 
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assenyat 1, fins i tot, aoral, dins la seva mateixa 

Qualsevol adjectiu llevat del d*"asseayat" seria nés assenyat per 

qualificar l 'erotísae ferraterià perè «• coaprèn prou bé que hi ha 

al darrere d'aquest cementan quan sense venir a tonb cita a 

continuació els prlaers vers»-« del poena "liurt", un» verso« que 

parlen del a l te de Proteu 1 que aparentaent taapoc no ha eat1«. 

J.A. Goytisolo en la seva antologia floetas catalanes 

contemporáneos de 1908 (9) dedica unes línies a la defensa de ia 

poesia de Ferrater, objecte, des del seu punt de vista, d'una gran 

inconprensíé en un aoaent on ia poesia social és doalnact (acabea 

de veure que ia incomprensió pet arribar taabé a través d'un 

aprcíundiaent insuficient del lector). La lectura que en fa Coytlsolo 

ens presenta a un Ferrater aoralaent i l i terària heterodox (respecte 

al país i la seva literatura excepte pel que fa a l'obra de Carner) i 

ar.b una actitud de laisser faire davant el aón que s'oposa a 

V engagement que exigeix el realisae històric i el qualifica de 

"poeta de l'experiència" ^terae que usen taabé J. Pont i C liera 

(1988) i que, per contra, Terry (1974) i Oller (1986) el troben 

ineficaç a l'hora d'aplicar-lo a la poesia de Ferrater). S'observa en 

Çjytlsolo un cert to displicent en parlar de la poesia ferraterlaoa 

coa .. una reflexió de pequeño-mora lista i una actitud síaplista 1 

parcial en parlar dels teses (aaor, frustració, record;. La 

descripció del seu llenguatge cau en un dels tòpics sob.*»: Verräter 

que tindrà ses t r is ta fortuna a voltes coa a retret a voltes coa a 

símbol de la divina heterodoxia; "Su Itngui;* seiíji t i dt un »on61ogo ;a" 

un viso et »rnsky en ia uno" s i be laaediataaeat s'aíanya a "di ja l f.car" 

A J .MT t;—- a . . ^ . ,—^^- -- rt- - ^ , ,*m A. » - . . 



1 elogiar «1 seu conreu literari tol dient que el seu és un intent 

"seriós" d'instruaentalitzar expressivaaent 1«« vivèacies i« rhoae 

(català' actual i una iaportanttssina aapiiació de 1« possibilitats 

lingüístiques d« la poesia catalana. De totes aaneres, el teaa de 

l'alcohol d% la seva faaesa írase no i« per a a l el retret ais 

iaporiaat sine el fet que parli de la poesia de Ferrater coa la d*un 

aonèieg quan seapre -i generalaent explicita- el poema s'peta 

adreçant a algú, tal coa afiraava Clota«. 

Joas Coloalnes fa unes ressenyes de la poesia dt Ferrater 

<10>. In la de 19^0 dóna coapte dels canvi« produït« en la 

publicació de l'obra co*pleta de 1968, canvis que »i bé no *én 

quantloeoe deaostren "aat quina rl§orosi¿at tracta Perrater el vers, 

encara que el seu pesat sorneguer pugui fer pensar alta cosa" -

continuant aab alià qv« veiea suara d« l'alcohol i la serlosltat-

Coioalnes esaeata qye Teoria d#Js cossos ha estat el llibre que ha 

donat »es soa ai poeta i el que ha estat tractat Biliar per la 

crítica i tot i que Coioaines no gosa adduir-oe les cause« no sén 

altres sinó la presència de "Poeaa Inacabat" fàcllsent assiailable 

al reaiisae històric i d'un grup de poeaes de teaatica hoyjgésia (la 

segona part): la heterodoxia teaatica dels altres llibres es seapre 

ais "aolesta" de coaentar; per«: cal dir que poeaes aïlla*« coa "In 

aeaoriaa" i "Caabra de la tardor" havien aconseguit ja el favor de 

la critica. Coioaines s'entusiasaa per "la cançé del gosar poder" -un 

altre dels best mUmw. "ta antològica. Illa eol val tot el llibre, 

uaa peça fonaaental, plena d'intencié i rica d« aatisos. I ben 

construïda", á »és a aès de qualificar la seva poesia de "sàvia" i 
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•incisiva" i d'afir aar que ens trobea davant «la "cías de l 'erotisae 

català" acaba parlaat del seu aestratge (el que noaes do* anys 

eoiera segava Pauli) i insinuant que possiblement la seva poesía no 

esdevingui popular, le« causes de les quals seabla que Coloalnes les 

iaputi als elogis anteriors aab la qual cosa es realitzaria el coctel 

que nem vist suara en Goytisolo i que és una constant al llarg de la 

crítica: Incoaprensié de la aediocre societat catalana • 

Intel·ligència insòlita del poeta + I.i^l.ligéncia del crí t ic (puix 

que defensa el poeta). 

La tesi de llicenciatura d'Andre Iaberechts de l'any 1970 

(11) realitzada a Lovaina representa la primera aproxiaació en 

profunditat a l'obra de Ferrater i consisteix en la tradució al 

francés de "Poeaa inacabat" acompanyada d'un iaportant aparell de 

notes que tesen la garantia d'haver estat revisades i/o aportades 

pel propi Gabriel Ferrater. K aés a aés s'inclou una biografia 

sintètica del poeta i un estudi sobre les línies generals de la 

poètica íerrateriasa que s'inicia aportant brevíssiaes nocions sobre 

la influència dei roaanticisae i del siaboiisae. Del roaanticïsae 

(fil trat per Baudelaire) toses n'observa la aanualesca importància 

del Jo, això sí, interpretada aab una apassionada radicaUtat (el jo 

que conteapla la ruina dels sisteaes polítics, ideològics i 

religiosos scaés té dues sortides; el soani o el suïcidi) poc útil 

per a la poètica ferrateriana, per bé que ell afiraa que Je réve est 

Mt Ptiiort profond út plusicurs poètts*. Segons Iaberechts, el siaboiisae 

li arriba a traves de tiba (la qual cosa ès noaes part dt- la 

veritat: caldria afegir entre el verb i la preposició l'adverbi 
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•també"»; ara: és important que subratlli t i gran coneixement l 

admiració que tingué per la seva obra en Is seva Joventut i que, al 

seu entendre, es visible en 1« seva obra en l'ús de símbols 1 en una 

certa manera de generalitzar l'experiència «»creta. La simplicitat 

de l'anàlisi d'aquests dos corrents contrasta amb la lucidesa del que 

dedica al realisme; realisme filtrat aquest cop per poetes 

anglosaxons coa Shakespeare. Byron i el seu Don Jmn a "Poema 

inacabat" -i en dos sentits principiïs: 'écrire m íoni« uniquMtnt pour 

avoir un prlttxit i aigrtssioni syr íi vít, syr its contwporiins, »yr it tenet 

ti its •oturs" i la Ironia sobre el propi fet d'escriure-, 

l'intel·lectualisme d'Auden, Hardy i els seus hereus: Frost i la seva 

realista i humorística observació social a través d'un llenguatge 

col·loquial, Graves i i'erotisae, etc.: 

Cti poetes inglo-sixons, out »« totmun ctitt lucidité itpitoyafei» 

atvant la vit, su*íls coeptnstnt daw itun otuvrts §*r 1» travail 

dt i» fort»: rtthtrchts dans U construction á« 1» phrast» «ins It 

choíx dts iugts, schl·is stropr-iduts »t rythaiqv»s r#guli»rs tais 

oí its piules forteilt! sont souvtnt »n desacord iv»c les pausts 

iccanttquts; rtthtrtnts da«s ia r*swanc» <»lit*r»tiow, ritts, 

»te ,) (12) 

Si bé és Justa l'associació d'aquest realisme amb el que 

conrea OU de Bledma no bo és la de J.I. Castellet per les raons 

esmentades al nostre capítol II. 2. 2. 1. . A continuació situa 

l'actitud creativa del poeta entre dos pols extrems: el que rebutja 

el simbolisme -le intel·ligibilitat-, i el que hi s'hi atansa 
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- l l ieraet leae al·legòric-. I I pol Intel·ligible és classificat 

temàticament en tres grups: a> Poeme« d'observació social; b) Poemes 

en què els records personals es barregen areh eia esdeveniments 

polític*, (bèl·lic«) passats ; c> Poemes de reflexió «oral, l i terària c 

política. Els exemples que aporta són, però, discutibles: així, en s i 

priaer grup apareixen poemes tan dis t ints coa "Mädchen" -fortnaent 

personalitzat- , "Dues amigues" o les ducs faules i, en el t«rcer 

inclou els poeaes "Per José María Valverde" i "Babel*", uns del? més 

intel·ligibles de tat el llibre; a més a aes, l'etiqueta de "reflexió 

moral" no pot i la i ta r -se noses s «.quest tercer grup puix que .tots 

els poeaes de ics dones 1 els dies, independentment del tema que es 

tra'.^i, contenen una reflexió moral, Iaberechts caracteritza el segon 

pol des de l'optica de 1' Iwagiñaírs, tan car a la crítica francesa, 

i del Heve de 1'escola bég'ilniaaa i de la psicoanàlisi. Segons aquest 

critic els poeaes da rerrater són un tipus de poeaes que no 

s'adrecen als prcpis demons <!), i 'heraetisat (?) dels quals es 

basaea un al.legorísae siabòiic producte de les obsessions (en què 

no poden mancar les eròtiques^ del poeta. Si el poema paradigmàtic 

del priaer bloc és "Faula segona" -crec que n'haguès pogut t r iar un 

al t re- , del segon ho és "Moeurs exòtiques", al costat del qual 

s'gruperi altres poeaes coa "Primavera", "El lleopard", "Els polls", 

"L'oncle", "Sis innocents", "Le grand soír". Sobre aquest segon grup 

no poaés cal crit icar-ne la seva importància puix que 

quantitativament són en ainoria respecte al priaer grup, i, encara, 

cal dir que sóc extremadament escèptica envers llur interpretació 

psicoanalítica, sinó que un altre cop els exemples no lliguen. l i "El 
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lleopard", ni "L'oncle" ni " l i s pails" ao sen poeaes Inintel·ligible« 

que parleu de 1'"obsessiu réve* del poeta sinó que resulta que les 

"obsessiona" que apareixen sén dels altre» l no pas del jo poètic i, 

obviaaent, no necessàriament de l 'escriptor -per la qual cosa, no 

veig porqué no incloure'ls dins el grup d'observació social-. 

A continuació, Imberecnts analitza una sèrie de poeaes -la 

aajoria amorosos- teòricament a cavall eat/e els dos grups: i i 

"Amistat del braç", que s i bé té t re ts del priaer grup, al segon 

pertany el debat -entre el fàstic i el desig- dels "jec." del poeta 1 

el sentit privat, aixa és incomprensible (!?) de la imatge final( cí, 

anàlisi de J. Cornudella <1??8> 1 capítol III. 3. 2. 2./ , 2) "II 

mutilat" perqué no s'adreça ni ai lector ni ai seu "mén interior í 

secret* sinó a un "tu" que laberecnts no reïx a identificar 1 que no 

és sinó i 'aJíer ego aaant, 3) "So una cas*" per uns raó ben minsa: la 

predominance d'iaa~.ges estètiques, 4> "La cara" perqué els versos 

entre parèntesi no els Interpreta ce« una metàfora temporal 

manllevada de la tradició li terària i modernitzada sino coa a 

símbols onírico-sexuals des c"un punt de vista freudià; 5-> 

"Tempestiva viro" per una al tra rao insuficient: observa una vislé 

eableaàtica de la dona que laberecnts relaciona asb el món deis 

somnis 'quan de fet té una finalitat simplement genera 1 itzadora), 6) 

"Teseu" perquè comparteix aab els poeaes del segon pol Tittitutfe 3t 

rtph dt l'iuteur lyf IUJ-*#•#• i l'ús d'un llenguatge imaginatiu 

interior, perè ro intervenen "els .aonstree de les seves obsessions 

i dels seus somnis"; aquí laberecnts s'ba deixat "perdre" material 

freudlanitzable: la imatge del laberint i i'animalització de la dona; 

* * Mir II A^*» ^.-^m. - » • * - — * - *- «fr, M ••«* t ^ ^ A 
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7) "La sala missió" perqué aquest poena i s amarat d'un conjunt 

irracional *'imatges el sentit de Ins quals tanmateix es 

intel·ligible - l per això 6s un poema mixt-: la pèrdua de la infància 

que tants fulls d'interpretació psicológica ha nodrit. 

El següent capítol de l'estudi se centra en "Poema 

Inacabat" la vàlua del qual es basa mes en la traducció i les notes 

que no en el breu comentari que l'acompanya, el qual assenyala el 

caràcter profundament dlgresslu del '-oemti, la seva adscripció al 

primer pol (llenguatge col·loquial, to narratiu, imatges sorprenents 

però ni simbòliques ni Inintel·ligibles, etc.-» i, com ne, la funció 

catàrtica psicoanalítica que suposa l'escriptura del poeaa* el poeta 

vol. rebutjar el jo trauaatitzat pel passat dolorós de la postguerra 

per tal d 'aíiraar el Jo actual i ho va aconseguint a mesura que 

avança ei poeaa, però en realitat està "fracassant" perquè no vol 

assumir-se completament, per la qual cosa el poema resta inacbevè. 

La conclusió acral de l'estudi d'Imberechts podria ésser aquesta: la 

psicoanàlisi tríoafa í "Poema Inacabat" expressa el fiasco del Jc 

del Poeta. 

Les interpretacions sobre la poesia ferraterlana abans de 

la mort del poeta es tanquen amb el capítol uue Joma Puster li 

dedica en la seva obra Literatura catalana contemporània del 1971 

<i;j>. fuster concre*. .:a l 'originalitat del cas Ferrater dins la 

literatura catalana en dos motius; a> perquè es presenta Ja com un 

poeta madur; b> perquè poèticament "semblava introduir una ruptura" 

més "per matèria que per dicció", h banda de la capciositat de l'ús 

t i passat del /erb semblar, ens trobem insàlitament amb ua crít ic 
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que senystè la novetat de la dicció col·loquial de la poesia 

íerraterlana. Cert, la «eva dieclé no arrenca del ao~rea: ès producte 

de la Influència de certs poetes anglosaxó»« des de Hardy a Oraves 

i Carner n'é« un dels seus precedents en poesia catalana i, alhora, 

el prograaa del real is«* histèric dels seixanta feta preceptiva la 

llengua quotidiana . TanaateL;, sí que crec que representa un tipus 

de consolidada lingüística hen distinta a la de tiba, S&?rlu o Foix 

i a la del aateix realisae histèric aoit aenys complex i 

Intel.Isctualitzat que no pas ei de Ferrater. Aab tot, Fuster sí que 

n'observa però la seva distància enfront del Siabolisae i de 

l'Avantguarda (plena d« cruesa en Brossa) a qué s'oposa el seu 

realisae quotidià i el seu to de conversa ple d'experiències intiaes 

i sobreenteses doctes. ?QTÒ, coa die«, fuster és reaei a parlar de 

r-jptura car per a' eil Ferrater és un clar continuador del 

loucentisae: "Gabriel Fernter ès l'únic autèntic hereu del 

leonoucentisae" puix que parteix d'una concepció antlroaantica de la 

poesia ("i, per tast, antiaaragalliana, antisalvatpapesseítiana, 

anti...") i se serveix d'un autobiograílsae objectivat, distanciat . 

Els seus aodels són Carner i Foix (un fals avantguardista 

extreaadaaent irtel . lectuallsta). I encara dos raons aés que 

l'atansen al noucentisae: La poesia coa a experiencia de cultura i la 

poesia co» a joc ("Escriure en vers és si fa no *a 1'úrica manera 

divertida d'escriure" diu Ferrater). I coa alhora la poesia 

ferrateriana ès una literatura aaarada d'insolències contra tota una 

"sèrie de tendres inèrcies socials, segures 1 cobibitives" Fuster 
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creu que cal relacionar-la te a be aab la poesia soci si del aonent 1 

estendre-la COK una suí gsmrís poesía "ailltant". 

El aés encoaiable d'aquesta lectura es que suscita la 

poléaica. Puster situa aab destresa Perratef en una singular cruïlla 

on confluei* el ooucentisae i el reallsae histèric, perd el aal es 

que en aquesta cruïlla conflueixen taabé «altes altres tradicions de 

distints àabits literaris i que parlar noaès dels punts en camií aab 

el noucents í la poesia ailitant és una lectura altaaent parcial. 
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IV. 3 1972: LA CRÍTICA ELEGIACA 

I LBS PRIMERES APROXIMACIONS AL 
T> f% T T X? A f- TS" "V T € 2 'MTX? Tt XX "O T9 A TT 13" TS T A 

J.M. Carandell (14) construeix el eeu la amarina amb els 

elements que seran recurrents din« aquest grup: La semblança física 

que per a ell era del tipus "onso" -el coapara aab *«n aulpo ü l ün" 

('tri un notbrt »wv lito y dti|if6««, oaitoio d# ¡iil·lfii i dt pilot (...) tu 

torpaza títtriof*); la semblança espiritual línia heterodox -*Ii tvldi 

bondad fl·l loco" 1 l'equlllbrl dins el desequilibri; el décalage 

respecte a una societat aedlocre i la flloginla. Tambe és lloc comú 

la lectura biògraflco-ontològlca de "Poema Inacabat" accentuada per 

la mort subita: un *h<»6rt micaüado* perè complet en en la seva 

ínconclusló 

La breu nota necrològica de J. García Soler <15> cau taabé 

en els llocs comuns: . La semblança física d« què destaca el 

tartaaudetg 1 la veu cascada, el panegíric coa a poeta <"Uno dt los 

hi tos atxtaos 4t nutitra p«*sía {onttaoo'lnea'); la conversa llarga 1 

nocturna l el grau d'aalstat aab el flnat. Coa a exeaple del 

reallsae castelletlà tria "Cançó del gosar poder". 

I . iotg <16>, que va Intercalant dins el seu discurs^ 

panegíric de manera arbitrària versos de Ferra^er, ens ofereix la 

seva lectura física l detallada del flnat, suavitza .at-11 els 
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"defectes* -v.g. la parella tartamuáeig-ulls blaus-( *itrt Ai vipwfd tn 

dtiof-í*r, f. nptdtrnifta intfpiwa, li gttticulaciin •«•ftt·é·, It m pot*nvt -

UrUaudtto« con fr*ci»ncu con tuf o jo« itulti at 'quitt tMrlcin*-, con fi 

rotire rotlcto, eon lit ficción« f:nn t mltrttmttf, con ti t*Ml lo Hinco 

•cepillado, con lit pitrmi lirpt» con i n ainot SMliit*); així mateix, 

subratlla i'heterodoxia del poeta ílnat 1 l 'aproíita taabé ce» a 

pretext per a fer crítica de la societat (contra el coBaarvadurlsae 

1 la beatitud). Acaba el breu art icle aab uns verse» del tot "lírics" 

de J. Prévert no sense haver-se servit de l'epúeg de Ferrater del 60 

per introduir un altre grapat de poetes Il·lustres. 

F. Vallverdú (17) es distancia del to inquisitorial ¿el 61 

i ara dóna uaa visió general altaaent positiva: insisteix en 

l'heterodòxia del traspassat, en la seva actitud de subvertidor dels 

llocs coauns i de *in -èno-u incyslosidofis dt «utilfo ptniiutnto*. 

elogia aab tota generositat adjectiva el seu polifacetisae de què en 

subratlla tree vedante (les d*un contingut nacional aés c iar) : les 

seves classes aagistrals sobre Carner, el seu curset sobre graaatica 

generativa en la Universitat Catalana d'Estiu a Prada i el seu 

sealnarl de lingüistica del 70 que Ferreter aaoaeaava aig en broaa 

•el Cercle Linguistic de Barcelona" pel paral.lelisaws existents entre 

el txec 1 el cátala uç>. 

J. Cruset (19) e n t r a en "In aeaorlaa* les seves 

reflexions a causa ¿'una raó personal: eil fou un dels seus 

professor» d'institut 1 un dels pocs que va swber reconèixer en 

aquell nen la seva brillantor. Aquest aer i t que s'atribueix no és l i 

obstacle, però, per llegir errènlaaent algun del seus passatges; així 
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diu que t i nen ¿'aquest poena (que per a Cruset no to sine Gabriel 

;«errat#r) descobreix *dffMSt«4o efonte ei *ie4o, U lif^ft, ti tutfo y ti 

proiilcwlo* tuan wl mateix narrador tas diu ben clarament que aquella 

f ju una tpoca daurada per als adolescents entre altre» raons perquè 

visa descobrir aban» el mén. Cruset infravalora la poesia 

ferrateriana reduint-la a una »era funció 'ttftiaofli·l i Otscriptivt* 

dirigida vers "lo ©5jiti»o, io social, lo hiiUftco", íuncié que ea el 

caip periodístic, al que pertany Cruset, és altament reputada però 

que en literatura 1,0 deixa de ser una subfynció i que èdfiuc en el 

cas de Ferrater no s'acoapleíx sinó solt parcialment en els punts de 

contacte aab la poesia social. 

Tot fenomen elegíac coapta aab un personatge que 

s'escandalitza del fariseis»e general un cop ei aort deixa de ser 

molest i susceptible de l'oblit o de la mistificació. En la nostra 

petita coaèdia critica aquest personatge és tasques Hontalban (20) 

el qual arremet centra els panegírics dels priaers dies de aaig tot 

dieat que quan va sortir Äs nuces pverís ai 60 els comentaris foren 

ben bé uns altres, o ailior dit, només els més íntims se n'adonaren 

de la vàlua de la seva "crònic* w i ! 0t un mttitctuil Mftro" 1 que no 

fou fins al l§6i que fou reconegut públicament. Segons ell, aquesta 

poesia era profundament anticonvenclonal respecte a la literatura 

catalana institucionalitzada i respecte a la poesia social. Des del 

seu punt de vista àea d'entendre, doncs, que tot i que ens ofereixi 

el aateix panegíric que els anteriors, el seu és "sincer" i no 

oportunista -si bé com fan els altres que ell critica ni abans ni 

després n'cavia ni en dirà res més-. Com la major xa també, juga al 
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contrapes del pott« magnífic incomprès per una societat (literaria i 

ao literària) aiserable, no s'eftà de fer una referenda a Career 

(creu en una possible relació temàtica entre El veire encantat i ¿es 

iones 1 els dim), al aític alcoholisme, i al seu heraetisae que ell 

no val Jutjar coa i negatiu: 11 Utrnttiit« frtcwtfttt w Firrattr et ti dt 

U confídtncia htnim, lelo ltvtitnti triniftriü: le tyficietite parí Que 

encinte, pero no parí oue sei dtvondi*. 

I'article de Joan de Segarra (21) presenta una certa 

originalitat en allunyar-se de la tópica elegiaca. Ara bé, insisteix 

massa en el tòpic peí excel·lència del alte (1'alcohol) 1 no sap 

estar-se'n taapoc de fer referència, a la característica pronúncia de 

Ferrater. Tambe seabla caure en la aal interpretació usual del primer 

vers del poeaa •ioíes" que no és boca dsi jo poètic sinó d*un 

personatge íeaení). Distanclant-se a través d'un personatge de 

ficció, un periodista anoaeaat ?«t Hobby, Sagarra aconsegueix 

esplèndidament de foraular la impotència davant el deure d'haver 

d'escriure uns acts sobre la aort de Gabriel Ferrater. La barreja 

entre ficció i realitat crea una complexa i confusa desrealitxació en 

què conflueixen ecos del western, de la Divina Comedía, del modern i 

alcoholiíer Under the VQICMBO, de Les dones i els dim i de Josep 

Äarner. Entremésela que ve a dir-r>,os que la ficció 1 el record de la 

real'.tat s'atansen perillosament quaa la realitat, .n hose, és ja 

únicament això, record, Que Pat Hobby entrepussi amb el seu propi 

cadàver no és una llicencia paranormal efectista, sinó una 

prolongació metafòrica del que Gabriel Ferrater ja aavia expressat 

en el seu poema "Ei mutilat" (quan perdem una persona estimada «ort 

* — i . — * . * * . — . — « _ a » — - * - * - » - - ••* « là^al . 



part dt noca-tres) 1, albora, la constatad« que no sua si no il 

cadáver deis nt»w^«e al l loro aays La reltoracté del sintaga* rat 

Hobby, ei brillaste columleta no es ctsua!. sino que aporta l'aaarga 

ironía d'aquell que sap que l'afudesa i la feina btn feta son ben 

inútils davant ctdaveniaent« coa aquests. I Pat Hobby reaet taaM 

a íerrater i a tants altres que coneixen l'alcohol aès fort; It 

intel·ligència i el pas del teaps. 

P. Giaferrer (22) barreja en el seu discurs el plany per 

it seva sort -tot i expressant la necessitat d'una edició de l'obra 

esparsa i inèdita- aab la Ja coneguda descripcié de la seva 

poètica: To narratiu, prosaisae, paria quotidiana i desaitiíicacià de 

la retòrio tradicional; racionalista, irèoic perè no fred -els que 

Jutgen la Ironia ferrateriana coa a excessiva usen p^ecisasent 

aq'iest qualificatiu-. L'escriptor aab què U coapara és Pavese (pel 

seu escepticisme 1 la seva contenció. Just, és la reflexió sobre 

aquesta darrera actitud -la contenció- el aès personal i nou de 

l'article de Qiaferrer, ja que ell centra precisament aquí la novetat 

de l'obra ferrateriana i la causa Hue provocà la sorpresa del públic 

en el eeu «oaent d'aparicié. Taabé es distancia de la lectures 

biogràfiques i sociològiques a l'ús de "Poeaa inacabat" -tot i 

maldant per una lectur* intrínseca- i del realisae critic que volia 

íer d'aquest poeaa un aodel a seguir ja que al seu entendre "Poeaa 

inacabat" no és un dels aès aconseguits. 

lo podia aancar ei coaiat públic de J.I. Castellet (23) 

que en aquesta ocasió versa en priaer lloc sobre la personalitat de 

Ferratar, d'unaati activa heterodoxia <intel·ligència, lucidesa, vida 
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interna comtradictèriai i ceapUM, riquesa aoral i cultural, cordi»!» 

obtrt, alrt juvenil, etc.: 'Cl Iwiferi wnoi convtftctonil qui nayiwi 

co«oci#o">. A continuacié presenta la seva pcssla aab diverse© 

novetat» respecte dtl pròleg del 66. Dins el to cojuntural del 

•oient entre sintètic i biografista suggereix una tactura (?) de 

"Josep Carner* fixant-nos que aquest poena diu aolt d'ell i de la 

seva poesia. Taabe fa ús del seu paper de crític frontissa de la 

poesia castellana i la catalana i d'impulsor de la generaciè dels 50 

en afiraar que Ferrater no noses ha de considerar-se coa un poeta 

que ha influït en la literatura catalana sinó taahé «n la castellana 

a través dels seus aalcs. Esbossa taabé els punts que aprofundirà 

*n el aonogrific de Serra d'Or. Després de temar a insistir en 

l'específics novetat q«ie suposà ia seva obra després de la «ort de 

liba ctrencaaent d'esqueaes del llenguatge habituals i 'orsa1«*, 

tractaaent dt teses» de aanera desenfadada i anticonveccional: la 

guerra, l'erotisie, la aoral, ia poesia) i en les referències a 

l'epíleg del 60, subratlla la iaportáncia poética er. l'obra 

ferrateriana del teaps histèric 1 d« l'individual, de ia seva 

racionalitat eapírica i del seu reaiisae quotidià 1 contingut, lluny 

de rauxes sentimentals i tòpics ideològics -el Castellet del 72 el 

v*y aab «és distancia de la poesia social-. El resua de la lectura 

de la seva obra és el aateix que el de Giaferrer: una poesia 

desesperançada i escèptica (percepció existencialista que a hores 

d'ara dsu tenir ben poca activitat). 

H« deixat pel f«nal les coluanes aés laaentables del aaig 

del 72 per adonar-nos fins a quin punt In ressenya periodística 
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sobre la sort d'un poeta és trote a l'cixlre« aés w i de la cr i t ica 

l i terar ia . La prtaera • * ds f . Mors (24). a r t i cu i i sU que té l'honor 

d'haver construït t l panegíric »te deeéfortunat sobre la «ort de 

Gabriel Ferrater. La preait*a que t l sustenta és la següent; Les 

•or t» que ens costen aéa d'acceptar són les dels éssers "indefensos" 

( t l * nens i els poetes) (•>. Mora passa per a l t absolutament que 

P«rrater sigui un poeta ar.t iaalaltís 1 aatisensiblsr, i aprofi ta la 

seva aort per fer " l i teratura" i abocar la aés tèpica vèrbola 

sentiaentaloide sobre la sensibi l i tat dels postes l les seves 

"s inp ia rs* característiques. Crec que un exeaple serà suficient 

perquè es pugui copsar el to del discurs: "»orQUÉ tn *s«o Cels poetes! 

"•n pedido aúsica antti QM cualquitr otra cosa, e no putítn wnprarst m cewUto 

dt dotingo". L'altra columna d'honor se l'es porta la revista Camp de 

l'Arpa el orlaer nuaero de la qual va aparèixer preclsaaent el aes 

de aaíg de 1972. Una breu nota edi tor ia l es plany de la aort del 

poeta tot 1 fent I t tòpica reflexió sobre e l íenoaen del suicidi i la 

tòpica execraciè de l 'enrarerit aabient socio-cultural en què visqué 

Ferrater 1 excusant-se de deixar noaés una 'iprtsyrada constancia por !a 

•utHt íe tste potia catalán" (aab la aetàfora habitual <*t>^ • 

i»acaöado*> puix que la Mort de Ferrater va sobrevlndre quan la 

revista es trobava ja en preasa; tanaatelx, l 'edi tor ia l proaet que 

"en nuestro p*4xito ÏÏU**TQ inUnUrttos un aipSio y justo traUiitnto dt su 

obra*: l i en el núaero següent ni en cap a l t re hoa no se'n recorda ni 

de la proaesa ni de 1*"insigne poeta català". 

Bl aonofr i f ic del aes de juny dedicat a Gabriel Ferrater 

de la revista Smrra d'Or no noaés representa el prlaer tn mmartam 

_** mm. m^ m- ^ ^ l A . 
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•a ktftgaa cata^aM .«ar l*i«blt périodíatic de publicació diària e n 

«scar« l'any 1*72 obligada»«»*, eircuaserit a la llengua espanyola, 

sinó un esforç serié« de r«fíexi6 sobre la v-sda i l'obra del poeta 

que contrasta d« aanera absoluta aab la qualitat da la restj de 

ressenyes elegíaqves qu« hea vist fias ara. Bis article« d'opinió sen 

de earlier divers la etil cosa ofereix una visió àaplla í variada de 

l'hoae i els seus quefers: l'apareix un de de X. Aaorós de tall 

biogràfic, un de J.M. Castellet sobre la seva poesia, un de J. 

Hurgades sob-e la seva personalitat coa a pedagog, un altre de J. 

argente sobre la seva tasca lingüística que representa la prisera 

reflexió íjuntaaeot aab les referències que J.Itrgades en fa en els 

sey article) sobre l'obra no poètica de Ferrater i, encara, un de T. 

Hoix i un altre de J. Trladú de caràcter aenor. I la vàlua del 

•onogrà'ic s'acreix perqué aplega, a aes a aés. 1 "Esbós d'una 

autobiografia" del aateix Ferrater • que només era conegut per un 

cercle reduït d'aalstats del poeta 1 una entrevista vtí.'< .tzada per B. 

Parcel d àdisuc dos textos inèdits* una carta a la seva aare i una 

petita nota adreçada a J.V. Foix) (25), 

X. Aaarós (26) recorda en aquest article, i tal coa farà 

en altres ocasions, l'adolescència u<s Gabriel Ferrater a Reus. Així. 

aès que tn poeta que parla sabre un altre poeta, Aaorós es fa 

biògraf i recrea l'aalstat passada 1 la vida dels Ferrater a Reus. 

Ens parla de la seva faaília «progressiva, liberal, aab un bon nivell 

ecccòaic i un excel·lent nivell cultural), de 3'inerès de son pare en 

tot tipus de proaocions culturals i en l'educació dels seus fills, 

els quals eren aolt aés avençats líteràrlaaent que la resta de nens 

^ r - f M. .«* - ^ 
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<i c i ta Cariar, l'cNra del. qyal relviadlcaraa ea© éafasl en la acra 

laduresa), s i bé constate que Gabriel fin aatesaUques 1 %n altres 

aattr ies era aol t nadlocra. k) costat <¿*1 paaegiric coa a coapany 

excepcional, reaeaera les tertúl ies «ab g»n' ate gran t:ue e l l en que 

participava quan va termar a Rays desprès de l'estada & P.-ança i de 

presència ja del seu caràcter noctàabul, Irènic ("baladrer, 

sarcàstic i , f ins 1 to t , cruel*) i ple de sorpreses (coa que tornés 

de França adairant els alemanys o es aatriculés a Ciències Exactes). 

Un cep el Lcgoci faa l l ia r es va esfondrar 1 va aor i r son par«, no 

va no va tornar aai aés a leus. 

Si Aaorós se centra en la segona dècada de la vida de 

Fsrrater, J. Hurgades <27>, ao fa sobre la seva darrera dècada. De la 

seva vida d'estudiant passe» a veure'l anys aés tard a través dels 

ul ls d'un. dels seus estudiants. L'apei.latlu que t r i a Hurgada» per 

definir ia personalitat de rerrater féu fortuna; Mestre, loa aab què 

pretén distanciar- lo de la figura del slaple professor que iaparteix 

classes a un auditori aaarf, puix que Ferrav«r per a e i l i els seus 

coapanys aes que un professor era un aaic i un pedagog amatent i 

polifacètic, alxè és, un aestre aab l'aaple 1 clàssic senti t del sot 

(aquell qui ensenya als al tres i es pres coa a aodel, aquell qui fa 

escola, aquell que excel·leix en alguna o algunes act iv i ta ts 1 vol 

transaetre ei seu saber). El seu aestratge e a^s a aés del v i ta l fou 

l i t e ra r i i l inguistic i sabia coabinar una cr í t ica intel· l igent i 

rigorosa d'"erudició abassegadora" aab el to distès de tertul ia que 

es creava a casa seva un cop acabaven moltes de les classes 1 en 

què partic.^ava taabi son gerat; "La l i teratura ens era, per priaerf. 
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vegada per a aolts i * Bosalttes, r tc lota l l tsad« t «ipilcitada*1. 

Stgous Äurgade«, r i a t t r t o 4« Psrratar pt r la l l o p i s t i c a , 

era proi.mgcciò de la seva farsacló aatsaátiet 1 U M conseqüència 

del sei' gran 1 variat contUeasnt de linaguse, tenia dos objectius 

l idact ics: Extirpar e le concept» erronis a i la granatica 

tradicicna* 1 de la noraativa m t i cas del català i introduir el 

nau pensásent l inguist ic que coastaataett s'aíanyava a «j»*-l«.,«ir*lo i 

perfeccionar-lo. 

J J . argente (28) ofereix una lúcida reflexió sobre la 

seva obra lingüística; la diversi tat teaática i la brevetat de la 

qual m l i ér obstacle per poder observar-ne dos elxos coauns: La 

"cent.al i tat de la s intaxi" l la aateixa act i tud científ ica, á ix i , par 

exeaple, la s intax i es el aotiu del seu interés en el llenguatge 

cientí f ic i en ei poètic perqyè tots de» porten aodificacions en la 

sintaxi , argente a aes a aés de resyair el cotMngut dels art ic les 

de Ferrater publicats a Serra d'at, dóna les línies aestres de la la 

seva act iv i ta t l ingüística: Interès per la gramática generativo 

transferase »anal de Choasiy i la ^eaántica generativa de Pil laore; 

gran coneixedor de la tradició lingüistica europea (Baily, Sapir, 

Beaveniste, Jespersen, F. Otes, Bello, Bréal); tanca traductora i 

universitària docent; desig de construcció d'una grasatica catalana, 

una exposició parcial de la qual fou presentada a Prada <la que 

àavia d*és«er aaoaenada index gramatical per a címtífcs) -seabla 

ser que taabé tenia en aent un estudi sobre la llengua de March 

(29>. Fer a árgsnte, Ferrater no era ni un acadèiic a l'ús ni una 
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"vestal d« la llengua", sinó un «ntudiòa de l* linguistic** labuít d*un 

gras dldActlsB«. 

J J . Castellet QQt #» present taabé ta aquest aoiogràílc 

i tal coa viiea en «1 s*?u article publicat el 20 d® aalg a ¿a 

Vanguardia s'obterva un canvi oateíwtlble respecte al prèleg del 00, 

Ja que aquí siniai tza la laportància de*, factor histdrico-social en 

aquesta poesia, tanmateix i»i >» u u coatit-.-xtat crítica evident tn la 

central i tat que atorga en el ceu discurs al factor teaporai i al 

rerafons histèric -síxo sí, personalitzats- i en la aencié 

subratllada dels poeaes aeaoriaa", "Caabra de la tardor", "Poeaa 

inacabat" i sobretot de "La vida furtiva*-, pt^aes antológate a Poesía 

catslsús del segle XX del 63 coa a exemples de la poesia de 

consciència histèrica »cca Ja hea dit en d'al*res ocasions 

absolutament forçada pel que fa a "Caabra de la tardor", a "La vida 

furtiva" i a "Aaistat del braç", í 'altre poeaa antoiogat) -obviaaent, 

"Poeaa inacabat" publicat ai oG no apareix a l'antologia però, el 

presenta dins la aateixa Isnla en el pròleg de Teoria dels cesso®-. 

Els aspectes Lífs rellevants d'aquest article de Castellet són els 

següents: a> Coecebre "In aeaoriaa" coa un un aanifest poètic (tal 

coa ho és l'epíleg a Da aucm uerís) puix que en ell són presents 

els principals eixos formals i tssàt ics de la seva poesia <el 

record, la poesia, la vida aoral, i'egolsae, el vers narratiu..,) b> 

Observar dos dels tipus de distanciaaeuts existents en aquesta 

poesia presents ja a "In aeaoriaa" -no queder exhaurits per© tote 

els distanciaaents ja que aanquen els que sén producte de les 

diferents veus del poeaa- : 1) Teaps individual vs. -veaps històric) 

•^> * * " *-*»_«» » d ^ k ^ «- *- « - ~- - * - V 
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1 2 ) El del poeta envers la resta de poetes catalans que coa el l 

recreen literàriament la histèria rec«Bt: "Perra ter asauaelx ei« fets 

històrics d'una aanera personal: no els sublima, coa el Piba de les 

Elegim de BíervlHe, ni tendeix a a l t i f icar- los . oa TEaprlu de 

Ceaeaieri de Sisera i d'alguns poeaes posterior; d'altra banda 

taapoc els dramatiza ni els converteix en teaa central e la se«*é> 

poesia (la poesia social; Pere Quart.,)". Una visiè exljtenclallsta 

apareix en la lectura del temps ferraterià: "II teaps, subjectivaaent 

viscut, seabla que noaés existeixi en funció de donar-nos 

consciència del seu escolaaent. En aquest sentit «_s una angoixa 

constant, una obsessió permanent, un pes insuportable": loaés resta 

a fixació de l 'instant i, Castellet, suggereix en encert que 

probableaent d'aquí surt tota la seva poesia eròtica. Taabé és 

iapertant la seva obse; vació sobre la recurrència del teaa de la por 

que Castellet entén aab encert coa >*ia "expressió racional, davant 

la irracionalitat del aún i de la seva monstruositat i, per tant, no 

soiaaent un fet normal, sinó, segurament, una actitud lògica i 

natural", si be s'excedeix en la seva interpretació ràdlcaiaent 

biografista ja que aquesta recurrència li fa pensar "que Ferrater 

vivia -o escrivia, que ve a ser el aa'ceix- obsedit per la por". 

El article de T. loix (3D segueix aés la línia de la 

critica elegiaca d*-s priaers dies que no pas la del aonogràfic La 

seva ccluana repeteix l'equació tintel·lectual excels + societat 

aediocre = lucidesa de l 'articulista] i consisteix en la crítica al 

•agre interès dels mitjans de comunicació davant la aort d'un tan 

il·lustre intel·lectual, conseqüència lògica d'una societat adotzenada 



que es deleix més aab la premsa del cor o amb les fluctuacions 

futbolístiques que no pas en l'art o la intel·ligència. La columna de 

3. Triadú (32) no té cap altre Interim sine el de constatar el 

baixsostrísme del país, així Triadú torna a insistir com a l'any 

1968 en U tema de la suposta "regeneracié" catalanista d« Perrater 

absolvent-li un altre cop els "pecats" passats. 

Tornem a trobar la critica elegiaca ortodoxa en l'artic'.e 

d'I. Riera (33) à'Oríflaaa dels aeso« de juliol 1 agost. Com J. 

Murgades, també liera era alumne de Ferrater i empra el quallí i ;atiu 

de aestre per referir-s'hi. Ara be, liera es ple de prevencions i 

contradiccions: d'una banda tria com a títol per al seu article 

•Cabriel Ferrater: Poeta i mestre" i alhora ens diy que li mancaven 

molts dels atributs necessaris per a poder-lo considerar com un 

veritable aestre, d'una altra, barreja constantment el ranegiric aab 

la censura aat la qual cosa la sinceritat del panjgiric apareix 

filtrada per tn iaprecís ressentiment <34>. L'article' conte les 

persistents íef·rènclc·s a la seva "veu poV.-nt, intermitent, 

rogallosa", a l'a.ctíiol i a l'epíleg del 60 i, cem dic, barreja els 

punts elogiosos <'>• 3. la seva capacitat de dilieg i d'interès per 

l'altre, mal que íos ideòlegicament llunyà) a-ib detalls d'una gran 

capciosítat (v.g. afirmar que els fàrmac« 11 eren del tot 

indispensables per passar els seas exàmens de carrera) . 

Ben distint és el to dels articles de J. Molas (35) 

dedicats a l'obra assagística de Gabriel ferrater i que, a l'igual que 

l'article d'Argente, representen les priaeres aproximacions a la seva 

obra no poètica i una exigència màxima d'allunyament del to 



panegíric d« i t s prlneres res-sen yes periodístiques postules. Molas 

ofereix en aquests article« t res noticie« sobre «aterial inèdit, dues 

de les quals fan referencia a la crsacié (una, qus una revista de 

Marsella havia de pb l l ca r els seus poemes surreallstes en francés 

l'any 40, els quale foran destruïts pel aateix po^ta any» després i 

l 'aitra, a i s interessant, que Perrater sscrlví una novel.la policíaca 

juntaaent aab J.M. de Martín -la qual serà publicada l'any 198T); la 

tercera és l'existència d'un estudi sobre la plàstica espanyola que 

es va quedar a aig a fer a l 'editorial Geix lar ra l -el qual quedarà 

taabé recollit a Sobre píatm* (1961)-. I, co» és habitual, no pot 

aancar la referencia a "Poema inacabat" que Molas qualifica a la 

aanera orslana de "fracàs prodigiós" i que relaciona aab la seva 

activitat lingüística perqué segon*. Molas tots dos contenen "uns 

resultats igualaent aisers" »'deixant de banda a polèaica sobre la 

qualitat de "Poeaa inacabat", boa se n'adona que la duresa d'aquest 

coaeotari entra en contradicció aab l'equanlaitat de la valoració 

d'argente i aab l'elogi que Murgades fa de la seva activitat 

lingüística docent). Molas t?sc-4 sospesa la qualitat de la seva 

crítica producte d« la lluita entre l'abstracció i la concrétela en 

què venç l« tendencia cap a la *lda quotidiana - i això ho judica 

aclt positivaaent, »entre que la vessant lingüística al seu entendre 

es perdia -pel contrari: no endebades Molas fou un dels defensors del 

realisae crí t ic- i conclou que els l i terar is , escr i ts en la seva 

aaduresa, en ser aolt aés concrets i preciso« són a i l lors que no 

pas els ie pintura. l'observa però una continuïtat donada per "la 

barreja de la fantasia aés sarcàstica aab el tècnicisne aés 
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aclaparador, posats tots dos, ai servei d'unes intencions polèalqoss. 

didàctiques A, en prlaer <o darrer) terae» científiques". De la 

crítica d'art, concebuda coa a cien-. 1«, destaca «1« assaigs de lart l t i 

i Villa 1 opina que la ret ta son circunstanciáis i d'interès escàs 

<si d* ca« caldria salvar alguna observad* sobre rexpresslonlsae o 

sobre el sentit d« l 'art aodera). l i s coaeataris »és elogiosos 

s'adrecen a la crítica l i terària plena de aoves i suggestives 

lectures coa les de Foix, Carner i liba - i a assaigs coa "Madaae 

se aeurt" . Malgrat tot, en ei aoaent de la concluslé, Moias es 

•ostra força gene: .»s: "Els assaigs de Perrater, que allen el íígor 

d'anàlisi i el peder d'iaaginació aab yna gran dosi de sentit coaú, 

són un desplegaaent cada „nx> ses profund i vibrant d'unes aateixes 

idaes aestres i d'uns planteigs aetodològlcs seublants. l i s de 

joventut, que rebut „s/a per difusos, son plens d'Intuïcions; els de 

aaduresa ofereixen una notable riquesa de contingut i una rara 

perfecció de foraa. in general, sen el fruit d'una baraja 

¿"experiences personals treballades fins al soll de l'òs, d'uua 

cultura vasta i de priaera aè, d'una apassionament «oralista o: $1 

voleu, e n t i c i didàctic que voreja la parcialitat" 
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