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I I . 1. 2 . 2 . LA MODBRHITAT COM A 

FÉHIX 

L'iéior wém lúcid Ai it niuir-u i i§ml 

J. § Uncu m Brecht am é§ Joya, 

K. imñ 

L'objectiu d aquest capítol és esbrinar quisa és la relació 

de la poesia de Per rater aab la poesia aoderno-conteaporaala. Per 

nu allunyar-nos excemlvaacnt del nostre proposi;, be deixat de 

banda les teoritzacions sobre altres gèneres literaris (153). Per tal 

d'accedir-hi, analitzares una serle de reflexions que assagen de 

definir qi*«t es i qué no és la poesia moderna per tal de caaprovar 

quin so el grau de participació de l'obra de Perrater en les 

característiques adduïdes de la aodemltat. 

VEstructura de Is Urica moderna de Baudelaire fina als 

nostres dies d'Hugo Friedrich (154) es encara un assaig 

imprescindible en l'estudi de la literatura conteaporánea 1, 

sobretot, per a la seva percepció. L'assaig de Friedrich és del 56, 

is a dir, que era una obra solt recent quan Perrater estava 

escrivint la seva poesia. La proximitat en el leaps va aparellada, 

però, de bei pocs ¿leaents aés de pnaxlaltat. La poètica de Perrater 

discrepa Uat dels axioaes que postula Friedrich per a la modernitat 

que U?M està temptat de creure que si un poeta modern dm només el 
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que diu aquest critic, aleshores Ferra tar no km en absolut ÜB poeta 

•Odern. Veges quines sén les característiques que proposa: 

Voluatat d'oòscuríta» (la ialntaglbil.llUt a gratcient de 

Móntale o de Baudelaire) continuadora de la crida a les arses de 

Diderot "Foètea, soyez obscurs f. Coa a conseqüència és una poesia 

aonologuista que enfronta poeaa 1 lector i aenysprea l'axioaa de la 

poesia coa a coaunicacló. II poeta s'aïlla dels altres i es coaplau 

asb la seva consciència superior, aquesta Intel·ligibilitat ve 

provocada en gran sesura per laablguitat lèxica, sintàctica o 

setafòrlca, per l'us de sisbols privats 1 l'alluny^aent de la tòpica 

clàssica, i per l'ús de generalitzacions que tenen cos a finalitat 

sostreure's de les contingències de la realitat. II aenyspreu del 

real té coa a conseqüència el conrtu d'una poesia abstracta quasi 

sense personatges ni accions que renuncia a 1A deaoalnacló directa 

de les coses per tal de purificar llur Upuresa. 11 rebuig ue 

l'axioaa coaunicatiu provoca -i-aa forta tendència envers la 

dtfBpersooalltzacU 1 l'escissió del subjecte poètic i del jo eapíric 

ja que, cos diu Friedrich, "el poeaa contesporani prescindeix de la 

auaanitat en el sentit tradicional del sot, de la vivència, del 

sentlaent 1, solt sovint, fins 1 tot del jo personal dil poeta, el 

qual no participa del seu poeaa coa un Individu privat, sinó coa una 

intel·ligència que crea poesia, coa un oper<sat¿ de la llengua.*. La 

recerca de i'aablgultat provoca una tendència envers el aenyspreu de 

la sintaxi q « o W ts deseos posa c bé se simplifica vers 

expressions noainals intencloiu^aaent lnitives; coa diu Friedrich, 

una característica laportant de la lírica aod«ma es basa en 
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"continguts dt les frases Intercanviables". Bl suport del discurs és 

•1 «et o la la frase atosltzada 1 no el discurs lògic. Cos deia G. 

Benn: "Sobretot, cal fer fora els verbs 1 cnnst.jlr torres de 

substantius". I, a l'ensess, el suport del posaa no rau ea les seves 

Idees sinó en el llenguatge totesltrat (la poesia coa a Joc). Aquesta 

dislocació sintáctica provoca el fragamtarlsa« tiple de bona part 

de la literatura conteaporànla, fragaentarlss« que es trascendéis 

filoséflcasent 1 existencial en la pèrdua de valors estables de la 

societat aoderaa i en la consciència de pertànyer a una època 

terainal de la cultura. 

Aquesta pèrdua de valors te la causa de l'aparició de 

naves estètiques que s'enfronter als cànons tradicionals 1 a la 

unitat del bo i el bell; abandó de Is aétrica clàssics, estàtica d« 

la Uetjar 1 tradició del sal. Coapleaentàrlaaent es preu« coa a 

positiu tot allò que s'aparta de la raó.- la iaportàneia del scani coa 

a aitjá de desreaiitzacló de la realitat i, en general, un gran 

predoainl de rirrarionalisa* laaglnatlu 1 gust per l'lnsóllt. 

SI la pràctica poètica de Perrater s'oposa a algjna cosa 

es a aquest plantejaaent teòric dt la aodernitat. Ilngú aès lluny 

que Ferra ter de la poesía pura que repudia l'experiència quotidiana, 

tuta veritat práctica, tot sentlaent ordinari 1 «••briaga el seu cor 

aab versos que m coaplauen únic&aent aab el seu cant. Vi l'Ideal, 

ni l'Absolut, ni el Io-Bes, ni el Silenci de l'Inefable són ptradigaes 

vàlids en Ferra ter. Per definir els seus nones cal foraular el 

negatiu deis i teas de Friedrich: intel·ligibilitat ("el poena ha de 
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tenir coa a aínia el aateix sentit que una carta coaerrial", deia 

Perratcr); el poeta e'aflraa coa *oa BOB« ardiaarl· -tot i que la 

personalitat de Gabriel Ferrater dista aolt de poder iaaer titllada 

d'ordinària- 1 no coa un elegit. Ranca de conreu de alabóla privats 

(135) 1 rebuig de la generalització: la coacretesa ferraterlana. 

Iiaportàncla cabdal de 1'laterlocutor (el dialoguisae ferretería). 

Personalització del discurs: freqüenta intrusions de la veu que parla 

sobre el discurs 1 tendència a la ficció autobiogràfica. laportàncla 

del discurs lègico-sintàctic 1 precisió lèxica i slatàctlca. Gust per 

les faraee taacades: el poeaa coa a unitat i el sentlaent d'una obra 

acabada coa a oposició al fragaentarisae. lo es que Perratcr so 

participi del principi d'incertesa conteaporanl, sinó que ell eapra 

el rigor de la foraa coa a arma de defensa contra la (prèpla) 

incertesa. lo trobarea taapoc angoixes apocalíptiques ni idee« 

utópico-aessiàniques. laportàncla de la realitat per sobre del soani. 

Manipulació dels recursos aètrlcs tradicionals. Valoració equivalent 

d'Idees i llenguatge 

Respecte a l'irraclo&alisae laaglnatlu, Ferrate» no et 

participa de aanera absoluta ni slsteaàtica, si bé sí que és 

encraeaent recurrent la figura retòrica de l'nipàl.lage (intercanvi 

entre qualitats entre objectes que posa al aateix nivell, o barreja, 

el concret 1 Pabetracte): v.g. "les cendres de la vergonya". lo es 

pot parlar d'estètica de la lletjor tout court referint-nos a la 

poesia de Ferrater (la denoalnacio és aolt aès aplicable al discurs 

de Baudelaire o de Benn); aab tot, en la seva poesia es detecten 

força aetàfores de descoaposlcló i, en certa aanera, "transgredeix" 
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el concepte clàssic de belles« for sal «ab els seus encavalcaments 

(especialment, aab els forçats) 1 aab «Is seus excursos. Aab el tesa 

de l'inGólit ocorre el aateix, que se'n serveix va nivell Metafòric 

(v.g. a "Plorar") o estructural (v.g. en t l s ep i fonemes que frustren 

La aatelka actitud relativitzadora ha de presidir la 

connexió entre Perrater 1 el grup de caràcter ist iquss proposades per 

Friedrich que ans resten per coaattar, que, aalgrat tot, son « qui 

a*s s'acosta Perrater. Parla Friedrich de roetes qu« usen una 

"col·loquialttat electritzada líricament"; Perrater encaixa aïllar aquí 

que no en els altres trets, però, aab tot, he» de deixar l'èxtasi 

elèctric per a d'altres poetes. Perrater taabé encaixa di^s els 

poetes que usen deterainatius; ara: no en la funció que proposa 

Friedrich (la indeterminativa), in l'obra de Perrater els 

deterainatius no tenen coa a fuació abstreure sinó concretar (o 

simular que concreten), es a dir, la funció per se del deterainatlu. 

Es»enta taabè Friedrich la presència d'cbjectes quotidians en els 

poeaes (els gerros, íes consoles o els vanos de Rallar*«) de qui 

Ferriter sí participa, tot 1 que es trobin formant part d'una 

atmosfera ben distinta de la aaliaraeana o la futurista. Sobre el 

tema de Vuroanisae. coa dèiea en capítols anteriors, en l'obra de 

Ferrattr ha deixat Ja de ser objecte de culte per esdevenir aarc 

quotidià. J, coa dèiea taabè anterloraent, la rptura aab la tradició 

cristiana actua en l'obra de Perrater noaès a nivell de l'absència, 

però no a nivell de la retel.lió. I ens resta la darrera 

característica proposada per Friedrich contra la qual no cal fer cap 
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prevenció • l'hora de relacionar-la aab Ferrater: «1 poeta-crític que 

reflexloiaa aobm l'acxe poètic. 

Entra altres caracteritzacions de la poesia aoderna que 

podríea adduir, poäea esaentar la d'ua escriptor car a Gabriel 

Ferrater, G. Benn, el qual destaca taabé, a Problem« der Lyrik (1J51> 

(15Ö), l i taportáncla que de« de Valèry, Baudel»ire, Eliot, Poe 1 eis 

surre»!lites ha tingut per als poet« la reflexió sobre t i p-octa de 

creació (coa hea dit, c&ldrla anar aès enrera: fins als poetes-

filósofo roaàntics i, encara, tenir en coapte els precedents 

aaterlon»; per bé que Bena tè raó, puix que un escriptor 

coateapfjrant tè en coapte sobretot les reflexions d'aquests poete» 

aès repeats). A aès a aès, <*n aquesta conferència Benn foraula el 

que w és la poesia aoderna altjançant quatre "síaptoaes 

diagnòstics" <64): 

I) Ona poetització basada en una clara barrera entre 

l'objecte poetitzat que té una funció d'adorn exterior i el món 

interior del Jo poetitzador. "Actualaent", diu Benn, "aquesta és una 

foraa prlaltiva de docuaent^r l'experiència lírica". 

II) #s i abús de l'adverbi coaparatíi: "coa", tot i segi.lnt 

les cèlebres paruales de Ma llar aè "J'u rayé It tot cote* du 

4ictlonnairr.-sl bé Benn cita a Rilke, un gran poeta del "coa", coa a 

excepció-. 

III) Os de colors per tal de crear una atao¡$fera 

d'especial exhuberáncia 1 fantasía; veraell, púrpura, opalí, argentat, 

taronja, gris, daurat, verd.... á l'entendre de Benn, l'autor no 

específicaaent aodem pretén Ignorar que aquests a. ors són ja purs 
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:lltxès verbals. (I flxea-noe que ¡tama no noaée eeaenta colora 

festius sinó taabé el gris Ja que ea un poeaa d« "tristeses* el seu 

ús es tan tòpic coa l'expressió "el cabell daurat d« l'estlBada"). 

Afíraa Bean qt<e la poesia BO^ersa ha d'ésser acroaàtica? Potser no 

de asnera tan taxativa, p*rò si que aquesta hauria d'ésser la seva 

tendència o, si aés no, el que mi que fóra característic de la 

poesia moderna seria el rebuig del croaatisae tradicional (encara 

que ell aateix confessa 1 es censura la seva debilitat pel color 

blau). Recorden que el siabollsae va coaportar la dislocació dels 

colors naturals (la "nit verda" de Ria baud o "el crepuscle blanc* de 

Hállame), alhora que s'atribueixen colors a ens que no en tenen 

dins tl procés de aaterialltzacló que arribarà fins a Ferrater 1 que 

ell conreà a bastaaent (157). 

IV) El to seràfic que el poeta no aodem pretén 

aconseguir fàcilaent a través del aoraulelg de fonts, arpes i nits 

estelades. Res de sentimentallsae barat 1 pusilàalae en la poesia 

aoderna 

Conrea Ferrater aquest antiparadlgaa de la aodemitat? 

Llevat del segon punt, no (i ja hea vist coa Benn té en coapte les 

possibles excepcions). En optar Benn per la definició pel contrari, 

utj nega l'existència de aültipies 1 variats registres dins la lírica 

moderna, i aab aolt encert tracta de cercar alguns signes d'oposició 

coauns, de què, coa die-.., participa taabé Ferrater. Aquesta actitud 

és seapre aolt exitosa quan boa s'acara aab un conjunt heterogeni 

coa és aquest ae la poesia conteaporània. 



Octavio Paz situa aés enrera del roaanticisae (en e l 

Renaixement) l ' i n i c i da la reí lex ir. sobre Pacte d'escriptura 1 sobre 

el llenguatge, la qual anà fent-se aes i aés present d« »añera 

progreséis Uóa> f ina a podar a f i n a r que "La I t t t r tUtn wvèttm f t 

vte todo r tabre todo c r u i n MI lenQuajt*. Al costat da la central i tat 

del discurs aetallnguíattc 1 »"tal i terar i , sitúa rat la laportancla 

de l'autoconsciència ísón dos fenóaens que van l l iga ts ) . Per a Paz, 

el que fa »Odern a Baudelaire no en tant la seva ruptura a»b el 

cristianisme cts» la consciència d aquesta ruptura. Modernitat i s 

consciència: "> tmtmtï* tafiigut w p c i ü i «Mt t l f t i , mm t ürítae*-

Pt2, apunta co» a altre« característiques de la l i teratura »adema 

les 2*ç»ents: a) netero§en?>tat íacceleracló, ault ipl icacló \ 

diversitats de í rMlc loas occidentals i oriental» -els canvis 

estética ja no es produeixen *s t i decurc de diverses generacions 

sinó que poden esdevenir en la "Ida d'jn col c r t l s ta (Picasso); b> 

estética basada en la sorpresa, o ironía; d> revoiucíonarlsae; e) 

Importancia del a » l el seu llenguatge; f) ref ls t res col·loquials 

urbans; g) irracionaiis»e <15«**/. De la correctissi»a presentada de 

Paí dels eixos principals del discurs l i t e ra r i »odern, el de Ferrater 

dissentir ia poétic*»ent en els punts a) 1 d) 1 caldria que fossin 

prudentaent »at i tzats, co» he» v is t abans, el b> i el g). 

loiand Barthea sí que situa al segle XIX ei pas de 

l'escriptura clàssica <ao»ogenia i universal) a la »oderna 

(pluralitat:- (160) quan els tractats de retèrlca perderen el seu 

Ínteres, A par t i r del »oaent en què l 'escriptor deixà d'ésser 

testiaoni universal per transformar-se au consciència infel iç <cap 

163 
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al 1550) tria o « priser gest al coaprcaís da la seva farsa, Ja 

siguí essualnt, ja rebutjant l'escriptura del passat. Fasa 

l'escriptura clàssica, la literatura das de Flaubert ate sostres dies 

esdevé una problemàtica del llenguatge. I, segons Bart bes, el que 

desitgen les literatures modernes to arribar a ésser una literatura 

is passible allunyada del sentit de l'ordre i de la verseablença. 

Deixant de banda aquesta da/r«ira apreciació barthiana dels degree 

*Éra de l'meriturw, htm pot t o n i r a constatar la importancia que la 

crítica atorga al discurs aetalltararl de la literatura aoderno-

conteaporinla, des de la crítica ses recent a Eugeni d'Ors, el qual 

Ja l'any 1900 observava que l'època moderna es caracteritza per 

»tendre a les san if estacions espirituals del seu aoaent i per la 

consciència de la ss*a existència. "L'observaciè de les palpitacions 

es aoderna; la seva obstrvaciá conscient i metòdica, modera ísslma", 

deia Ors. 

lo podes passar per alt i'exitosa obra de Marcel Raymond, 

que bes citat Ja en el capítol anterior, De Baudelaire au surrealisme 

(161) en què postula que els dos eixos del alte modern de la poesia 

són la despersocalltzació 1, dins una ¿ran recerca del aóc, interior, 

l'irracional (si bé a diferència de Friedrich no creu que la 

iiiataiigibil.litat del llenguatge hagi de ser un tret laprescindlble 

dins la consideració de la acidernltat poètica): *lttíi qu'ii s'agtitt dt 

it D long« r dam \t n§ 0u <* ia encender, d'acetpttf ou de nífr li duré», la 

condition prtiitft fit dt i'oublif, dt trlttr Its liiitti du *?/, dt i'avanctr 

IU del* du lyrtsM personnel (...) Que la poésie ait sour fisiion dt luggértr la 

prtstne» d'un ufiívtn írrationnel en vnant rr.ont au plut profond, qw'?Ue 
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tar», tu ti toUlt nofelHft tt purtU, fe CM it t i t ta révtrit 

••gp*m«turili»U* dont parle Mrird «• Servil, n'üpliSHi p«i Qut'fllt doívt 

renonctr i èaouvoir par It to.tn d'un Itttgtct ínttlhgiblt.V Vi altre cop, la 

poesia de Ferrater no s'adequa a aquest tipus de visió de la 

aodemitat. O dic altraaent: que o bé Rayaond constreny 

excesslvaaent el coacepte de aciemitat. o bé cal parlar de 

distintes fases de perforaació en la literatura que va des del 

roaantlcisae o Baudelaire flus als nostres dies que, aalgrat que 

nagln rebut totss elles i'rpel.latiu a« aodernes, foraulen discursos 

dispars, i s a dir, que In frase "Baudelaire és un poeta aodern" i la 

frase "Ferrater és un "xets aodern" tenen dos sentits distinto. I 

dues funcions taabé distintes té el slntagaa "La aodern 1 tat de 

Vordsworta" i el slntagaa "La aodemitat d'ápolllnalre", per bé que 

la seva estructura lingüística siguí la aatelxa. 

D'aquesta pol. sea ia del terse aodemitat, sobre la qual Ja 

ens n'advertia Stendhal i Baudelalr«, prové tota aquesta serle 

d'inadequacies que estes trobant a propòsit de la poesía de Gabriel 

Ferrater. lo obstant alio, a excepcià d'alguns comparatistes coa 

Claudio Guillén 1 de crítics recenta coa Jauss o De Kan, la crítica 

del nostre segle s'ha entrwsudlt a donar-nos una visió absoluta 1 

global de la aodemitat. 

Coa per exeaple. Carlos Bousofio. el qual, seguint en la 

línia crítica de Rayaoud i de Friedrich, diferencia la lírica 

roaàntlca de la conteaporàniA en base al fet que en el roaantlcisae 

el subjectlvisae del jo es projecta en les circuastàncies, aentre que 
# 

en la poesia conteaporània succeeix a l'Inrevés - l'aabit ens diu 
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alguna cosa lapliclta i Irracional del subjecte- (162). I aqui 

8'acaba d'escolar i l terae predilecte de Bousofio: l'irracionalitat, 

que per a ell esdevé quasi sinònla de aodemitat. far a Bousofio, ea 

la poesia conteaporànis les aetàfores són eaotives, però ao sia ai 

físiques al teaàtlques (%• a dir, no tenen perouè ésser labjïdes de 

significat lògic). El subjectivisae irracional conteaporanl, a causa 

del seu extreaat idealisae, trobarà en l'ispressionlsae i en les 

iaatges visionàries (que Bousofio prea aolta cura a diferenciar-les 

de les visions, taabé típicaaeat »edemes), en les oníriques i en els 

síabols les seves íoraeo d'expressió per excel·lència. Ja no és el 

teaa el que cerca la seva adequaria eaoció, sinó a l'inrevés, tot i 

realitzant-se una "hueil lición ttsaUct i ftver ft lit tstciofttf 

•tabelizaorfi*. 

Fer poc que boa conegui la poesia de Ferrater ha d'haver 

constatat que aquesta •huail.liaclo" no apareix enlloc. 

Segueix Bousofio dient que en la poesia moderna hi ha uaa 

supressió de l'anècdota (la causa, el lloc, el "qji", el "qué", el "coa" 

concrets...), 1, en general, de qualsevol nos mac lo directa de la 

realitat, puix que del que es tracta és d<j conrear una poética 

oposada a tota aena de real isae. Suprlalda tota referència, 

s'aconsegueix que el lector se senti lliure pmr interpreter al seu 

albitrl quin ha estat l'origen, poser per cas, d'un sentiaent 

d'èxtasi (una experiència eròtica, religiosa, al.lucinògena, de rerenor 

estilista o de nihilisme oriental). 

- * - " ^ * - ^ » - " - - » - - - * - - * - — * « * ~ * - — • - * - * • * * * 
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MB coetajils). perquè en la anva poesia l'anècdota I ela signes 

deíctics tarjas un pea estructural iaportantísei«. 

Bsaeaata taabé aqueet crític que un dels recursos aab ais 

rendlaent en la poesia aoderaa és el de la sorpresa (en les 

»etàfores, en els encavalcaaents, en la disposició dels versos, etc.). 

D'aquest punt, repeteixo, Ferrate,- en participa, rera sense voler 

treure-11 aèrlt <il surreal ieae, que en tè 1 aolt, la gosadia 

aetafàrlca es tro)» Ja a Donne o a Shakespeare, per posar noaés dos 

exeaples preroaactics. 

On si que s'adjqua !a teoria bouscfilana aab la poética de 

Ferreter es aab el seu concepte de "alalloqüèncla"; ei efecte, el 

roaaaticlsae té sovint un to grandiloquent que es perd ea la poesia 

postbaudelariana. Bouscfo defineix la grandiloqüència coa un excés 

de continent i un defecte d« contingut, aentre qua la niniloquèncla 

féra Justaaent el contrari 1 1* seva finalitat fora la provocada de 

suggerències. El terae el trobo apropiat per a Ferrater -tol 1 que 

caldria ajustar-lo i oblidar suggerències-: la ai&lloquéncla poètica 

ferrater lana fóra el rebuig de l'exaltació de les aajúscules (Bei lesa, 

Diu, Mort, Poeta, Paraula,...) I al tractaaent del són quotidià des 

d'una veu no visionaria 1 sí la 'i'un boas coa un altre. V.l. Auden ha 

estat un dels que alllor ha reflexionat sobre la ainlloqütncia de la 

poesia conteaporÄnia: 

Tht thartcttríitic style of "ftedttti* poetry t i in mutete ten« of 

voict, tnt fatten of one atrtm iMrttiing out ptrMii, not i large 

lud une«; whenever « ecdero poet riittt nil voice he touMt prwiy. 
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t i t 

(M i l l chéncttrtitic fttfi it ntitlttr tht ' I n i t Has' »0? Use 

r own tic rtfttl, letn OMfS tf txtf»orflin«fy ottdi, but tht Mn or 

«mía in any nik of 1:'« et», dtfaitt i l l tht iastftmtii prtiturn 

ef aodtrn socitty, atnagef to it qui ft irrt prtsttvt 1 ftct tf hit 

MU, (163> 

I I critic post-estructurallsta Paul De Nan no noaés s'ha 

acarat asb la interpretació de la aodemitat sinó sab els seus 

intérpretes (Friedrich i Jauss. entre altres) que, al. seu entendre, 

tas han ofert una visió errònia (164). Ja el prlaer axlcaa que 

presenta De Kan suposa una víalo en absoluta discrepància aab la 

resta d'estudiosos de la aodemitat: la lírica no na estat la foraa 

per excel.léñela de la aodernltat, sine el seu frmrn antitètic l i els 

roaántlcs ni els slabolistf« ni les avantguardes no van aconseguir 

aal de conrear els dos parad lgaes aoderns bàsics: la pèrdua de la 

representativitat i la pèrdua del Jo -s i bé De Kan reconeix que ha 

existit una certa progressió veri aquestes pèrdues. Per a e l l , el 

gran probleaa iressolt de la lírica és haver-se d'enfrontar aab un 

llenguatge que es 1 la vegada representatiu i n^ representatiu. I, 

coa seapre, en tota exegesi deconstrucelonista la mlmrmdtag no 

explica tot: coa aés aal llegit 1 senys entès és un poeta aéa 

probabilitats té d'ésser considerat aodern. Al seu torn, Jauss (165) 

sacurarà aab la interpretació de la aodemitat de De Kan i, tot i 

negant-se a veure's situat en la línia d'Interpretació tópica, se'n 

fa part ¿cep ec gairebé tots els aspectes (on aés es diferencien és 

el éafasi de rautoaflraacló de la aodemitat que Jauss basa, entre 



altres aotlus, M «1 desig de l'allunyaent del passat, al bé Jause 

insisteix que no s'ha de parlar sa absolut da ruptura, aentre que te 

Man emfatitza al principi beraenèutic da la retroinquestlonabilltat 

de l'autocoaprenslo «actual aa cada soaent)). Jause resuseix aa 

aquesta quatre punts la vlslé de la aodemitat que coapartelx aab 

te Ran; 

1) la •odtrnitai no conttitueii ni wn valer tutéate, ni up concetti 

histèric i ««pilar rteaca, susceptüle ratestar, COÍ • aaradiosa 

del »Odern. U Urica posterior a BauUeUirt; 

?) ti desenvolupaaent d* la lírica a partir d'aquest canvi -qua Oe 

flan ente« coa una 'crisi tant de la rterttetttacil coa «el lo 

aulènea*- no If IM procés lmiil, ni tolt atfiyt genètic» m ti «nal 

-ota # laudtlairt, vtrlaint, Rallarse fina a Vaiiry- cada fill 

rtertn la iarrtra pesieíé del itu •p··t·, per dur ftni a un psglaé 

•és alt la áttcencrttitíacie i la despertant1 itiaeié de la Urica; 

3) tot i aüettnt que la *dtsa#aricíí ü robjecte* tu la ferie 

literaria d'aquests 'pares* de la nostra •edernitat constitueix una 

tendència prtdoainant 1 Italia, l'equivalent concret 0 la 'íeatoe 

natural* continua tfftnt -en la lírica no concreta- un pressupost 

mdispensaoli ser a la consti tue li de l'obscuritat en la lírica 

tedtrna.il la ptrctfitiorr é* mif explica la posició de taudelairt 

notés parctalaent: al tret característic de la stvt aabtvilent 

'toderníttt* cal cercar-lo en al desanvclupaeent que va *froa tut 

sansory richness of the earlier potes to tnttr gradual allegory of 

the |o/### of Hrit. 

La crítica qua aquesta doa autors fas a les exegesis 

aomolitlquss <i ascendents) da la aodernitat ea seabla laaillorable. 

aab tot, domat qua e l l s treballes, coa Jauss aatelx explicita, aab la 
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linfa te la lírica to omenta» iapoaelbiliti la tranepoalcló dels 

seue paradigaee a la pósala de Perratw. Tanaatclx, te. evident que 

la aataixa presencia d'una otra coa la te Ferreter deaostra ala 

clivella tel paradigsa antera te la desaparició te l'objecte i tel 

Jo. 

Coa adverteix Vlibela Pinder, cal tenir molt present a 

l'hora d'analitzar la cultura conteaporània al fenoaen te la 

"contesporaneïtat dal no coetani". II fenoaen de la convivència 

siaultanea en una aatelxa societat urbana de gent qua participa te 

tons vitals solt diferents (106) 'es trasladable a nivell literari. 

Bes del rasanticiaae ençà, en una aataixa llengua i en un aatelx 

aoaent trobes poètiques solt distintes unes de las altres. I el 

factor de la convivència d'escriptors de distintes edats no ho 

explica tot. La cauca prlaordial rau en un altre fat: el coneixeaent 

de la histèria passada i la seva diversitat de tradicions ofereixen 

a l'escriptor aodem un ventall de possibilitats aolt aapll 1, 

ideologies i gustos personals de banda, lgualaent vàlides. 

L'escriptor actual pot triar tradicions barroques o 

aístlques. exparlaentalistes o realistes, pot ser irònic o conrear 

1 "elevada seriositat" de Hattet» Arnold, pot decantar-se pel 

folklorlsae o ser recaicitrantsent urbà. I en totas i cadascuna 

d'aquestes tries no podrà ser aenys que aodem; el barroqulsae de 

Lezaaa Liaa no és el del segle d'or castellà 1 els anacronlsses 

rítales de García Calvo no n'eren quan «ren vius. Es diu que *l 

gènere de la poesia satírica s'ha perdut: Guerau de Lloat 1 Pere 

Quart n'han fet i la poesia de Ferreter ens en dóna algunes sostres 
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(T.g. "Sobra la catarsi" 1 "Sinite párvulos van ire"). 0 qua l'èpica ée 

us gènere exhaurit, al aedleval al, el qu.? aa pot fer i a'ha fat en 

ela noatres diaa no (Brecht, per exeaple). I naturalaent taapoc han 

«ort les novel·les de cavalleries, noaèa qua .»is en diuen còaics. Lea 

tradición« BO aoren, as transí ornen. 

La conteaporaneitat dal no coetani atorga, doncs, encara 

ais coaplexltat al fenoaen de la •or''entitat, Ja que iapcsslbíllta 

els "talls de pernil cronològic" da què parlava Ferreter. I així, a 

Catalunya, als anys vuitanta ena trobea aab poetes que encaixen aab 

el aodel de Friedrich, aab poetes carnerians, rlbia*!s, folxians, 

ferraterlans i aaragalllans i aab ela poetes parricides que aalden 

per la qulaera de no ser res del que ha estat. 

L'anàlisi de l'estètica aoderna de Dolors Oller (16?) èa, 

de tots els plantejaments teòrics que hea vist fins ara, la que 

aillov encaixa aab la poètica de Gabriel Ferrater 1 la que tè ais 

present la qualitat d'heterogeneïtat del discurs aodern. Oller 

planteja tres ordres de figuració a la poesia aoderna: 1) la 

figuració siabòllca no tradicional, 2) la figuració conceptual 1 

Intel.lectualltzada del procés de percepció 1 expressió artística, 3) 

la figuració de l'objectivitat que usa el quotidià coa a 

representació aoral i psicològica (i aquí, aoit encertadaaent, cita 

Ferrater). La diferència que 011er observa entre la aodarnitat 

clàssica 1 la contemporánea (o postaodernitat) és, eatre altres, la 

pèrdua de bel·ligerància enfront el passat pmr tal d'aflraar-se coa 

a una nova estètica, la qual cosa peraet que ara el poeta sigut 

lliure per utilitzar la tradició. Fei a Oller, el literat actual 
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rebutja l'avantguarda i M TCU « a a punt final tel llarg període de 

la tradició aoderna, sobre el qual, a hores d'ara, et patea fer Ja un 

balanç; part tel qual fera que contrariasent a les expectatives ae la 

critica i a les profecies dels que la conrearen, l'avantguarda no ha 

sobreviscut <asb tot el que d'eaberlaaent forsal i actitud 

revolucionaria cosportava) 1, que coapleaentarlaaent, es constats un 

cert retorn al classicisme tant a nivell de llengua (el retorna una 

Binta.il clàssic, i elaborada) coa a nivell eetetico-Étlc. Malgrat que 

a nosaltres ens sigui utilissiaa, en aquesta conclusió, Oller no na 

sabut resistir la temptació de presentar coa a central un aodel 

deters i nat dj poeta 1, ea certa sanera, entra en contradicció aab el 

seu propi discurs quan afirnava s i s aaunt la substancial llibertat 

de qué gaudeix l'escriptor actual per triar la seva pròpia tradició. 

arribats a aquest punt ens pot sobrevenir la teaptació de 

parlar de dues modernitats: la de Friedrich que quedaria 

exemplificada aab Baudelaire, Blabaud, Hallarme et alt. i la d'Oller 

que fóra posterior a aquesta 1 quedaria exemplificada aab Ferrater, 

Coaadira o luden. Dues aoderaitats que es correspondrien en part 

aab els paradigmes de poesia pura o d'exclusló i de poesia impura o 

d'inclusió que proposa ïarren Penn, tot 1 trobant-se Ferr-***- din^ 

del paradlgaa impur (el noa ha d'entendre's lronlcaaent) o d'inclusió 

ÜÖ8). 

Els dos paradlgaes de Varren Penn són aolt útils (de fet 

jo n'usaré dos de slallars en el capítol sobre la concrétese 

ferrater lana). Ara: ni els seus ni els aeus ban d'ésser entesos 

cronològicament. Hi ha multitud d'exemples que contradiuen aquest 

http://Binta.il
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ta l l cronològic (Vordeworth o Hardy foren, dea d'aqueat pint de 

• lata, aés aodern qua, poaea pal cas, Carita Bdaundo d'Or* o Jauae 

Panth 

alhora, per bé que he de reconèixer que, en carta aanera, 

Jo tendeixo a caure taabé en aquest error, éa dal tot insuficient 

reduir la poesia aodema a dues tendències poètiques. Poao noaés tia 

exeaple de contrast: el aodel de poeta aoders per a Harold Blooa 

neix, si aéa no pel que fa a la llterarura anglesa, en l'època 

Il·lustració i éa un tipus de poeta que no s'adequa ni al paradigaa 

pur ni a l'iapur. (Pel que ta a l'inici de la lírica aodema hoa ae 

n'haurà adonat de La varietat que va apareixent. Blooa en la 

Il·lustració, Paz en el tenalxeaent; Berthes en el roaantlclsae; 

Friedrich a Baudelaire; De Xan enlloc encara pel qua fa a la 

Urica... (109>). Per a Blooa, aquest poeta aodem que nelx a 

I'll.lustrado és aquell que experíaeata per prlaer cop Vanxiety of 

influence que véiea en el capítol "De la ialtacié". Un poeta fort 1 

subject i'j que ha estat guiat per una gran ansietat, rancor 1 lluita 

parricida contra el Pare, que no és sinó el Poeta anterior aal-l legit 

(.aísrmdiagï ;vw perverteix deliberadaaent. 

I, natural sent, aquesta lectura de Blooa no éa taapoc la 

de Joan Ferrate, el qual parla taabé del proesa de subjectivacló 1 de 

descrèdit dels ídols però ho fa aab ternes ben distints i, a aés a 

aés, el situa dins la història de la poesia occidental aés recent. 

Segons Ferra té en la literatura aodema estreben taabé altres 

característiques coa la violència físico- aoral (cruesa, obscenitat, 

terror) aotivada per la substitució de les conviccions per les 
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sensacions (estranyes, fortes, torbadores...) en «1 canvi i s sagte. J. 

Perrate es sostre, però, força reticent respecte s gran part és la 

literatura soderna per la seva pobresa d'laaginació »oral autèntica 

-tot i que reconeix el seu aclaparaaent estètic: *U verdad tff WM 

cualidad de la experiencia, tí, cuando ésta M experiencia teril, fi error de IM 

•toderrws' till en erter que U única experiencia atril válida M la tel anise 

patívo, la dtl cuerpo y de los nervi«, Nr #M M tienen ia«ginaci6n aoral, 

porque decidieron no tenerla, o tenerla tolo reducida a un ainlao' (170). 

Deixant de banda que el treaeadlsae actus noses psrcialasnt en 

I'obra de Gabriel Ferreter, certassnt les altres dues 

característiques que proposa tsubjecitlvisae i descrèdit dels ídols) 

hi sen .totalaent presents (171), alhora que Ferreter no cau en 

l'error dels "moderns" de aenystenlr en la seva poesia la reflexió 

aoral sobre l'experiència (coa no hi va caure taapoc Baudelaire). 1 

Ja que hen esaentat un altre cop a Baudelaire, potser fóra Ja el 

aosent de veure algunes de les seves brillantlsslaas teoritzacions 

sobre l'art aodera. 

Diu Baudelaire que aquell que vulgui cercar la aodemitat 

ha de saber extreure de la airada 1 el gest de cada època allò que 

té d'etern. I en posa un sxeaple: Si per pintar una cortesana 

actual, el pintor s'inspira en una de Rafael o Tlzlá l'obra resultant 

serà falsa, aabigua i obscura i no tindrà res a veure aab la 

realitat. Coa assenyala V. Benjaain (172), la teoria baudelalrlana de 

la aodemitat ha d'entendre's coa l'ús de teses 1 construccions que 

es el que ens aporta l'antigor a través d'una energia i inspiració 

aova. Per a Baudelaire, si és vol ser realaent aodern, no s'ha de 
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perdre la venirla Aal present al abdicar dula valore I les 

poeeibllitats ft» «as ofereixen lea circuaatancies, perquè »u 

•adaritita, c'tit le Iruniletra, la fuaitif, It ttiiifMi, U tai ti» de l'art, 

dan! l'astre Mili! ttt rtttrntl ti ¡'iteuesla, II i a w MM aeétraiti pour 

chis* Mittlre ant ien* (17,1). 

Baudelaire, doncs, as nega a parlar d'una aoiernltat (que 

és l'error genera) de la crítica del IX) i insisteix en la 

volubilltat del terse Ca voltes penso que ban en*.ès «illor 

Baudelaire els dlssenytidors de aoda que no pari els nostres 

insignes). I què era allò aodern per a Baudelaire? 11 Paris 

il.lualnat; els nous herjis, coa el dandy o la lesbiana (la lesbiana 

es per a ell l'heroïna del eodern: duresa i aasculinltat dins una 

farsa confosa i penetrada per la laatge histórica de 

llioaostYjaliaaa del vén antic) i, en general, coa afiraa Benjaain 

tots aquells nous personatges <v.g. el de la aultitud) 1 nous 

fenòmens aorals i estètics que istava produint la gran ciutat, 

obviasent, hi ha continuïtat entre el roaantlciaae 1 Baudelaire 1 ell 

n'era absolutaseat conscient. Però el aal roaàntic es distint del 

aal beudelsirlà, perquè els teaps havien canviat. Baudelaire no'n té 

prou aab IÍI natura de Wordsworth perquè ell està assistint al 

conflicte sociològic entre el són rural 1 el aón urbà i vol 

íorauiar-lo en la *eva poesia. Baudelaire no es veu a si mateix coa 

un poeta diví -per a ell el Poeta aab auisola és jn carrincló-, sinó 

coa aquell que ha de suportar la laaensa carrega de la història en 

ua aón nou pi* de canvis Incessants. Quan Baudelaire iron it 7a ho fa 

aab un deix d'aaargor que no trobes ni en Goethe ni en Heise. Byron 



te 1 vel ser-bo m cort««« aileït, Baudelairt« i« mml§ré luí, m 

saleit dina l*aae< <sa ciutat burgesa. I sentre que per ate rosáutics 

visionaris i'art M pj-ssaatava cm a la feliç heterodoxia divorciada 

da ?a »ida ordinaria 1 tant UM coa altres cercaves aa al paaaat o 

aa al futur i'utòpic acoblesent, Baudelaire BO vol conrear aloé l'art 

qua expressi la aova crjesa i la aova bailesa da la ran 11 tat ©>l 

present. 

Si éa cert, coa diuea Cloras 1 tanta altres, que a) 

fenòaen aodera p*jr excel·lència és l'aparició d« Vartiata 

intel·ligent que rrílcxlona sobra al aateix 1 sobre li seva obra i 

que Basis ès conteapora&i al professional éa i'heretg a, l'expulsat 

par vocació, vòilt í pàaic albora da las ortodoxias (174), aleshores 

Baudelaire if, a aas a aés d'un poeta aodern perquè, osarat de 

traaicio, fo.-aula al seu tesps 1 aab ua registre del seu tea ps. al 

prisar porta costeaporani. ctot i que al aot "vocació" s'ad<u ais aa 

llsbaud que no pas aa all). Taaaateix, BO tots elf critics elogien 

J "abra de Baudelaire, al tots accepten que sigui qualificat de 

llindjr de la poesia aorterno-con tea pora nia. Bertolt Brecht, per 

exemple, que no es pot dir ¿¿as que sigui ua Intel·lectual al ua poeta 

dfsvariat, critica 1 alalaltza la v&lua 1 sign! *'.catlvitat de la seva 

jbra (175). Pero si ana receten a Ferrater. nc poden deixar 

d'advertir que el fet que el prlaer llibre que esaent* a Lm doses I 

eJs aim sigui Lm Fleurs du Mal i s un bose&atge explícit. 

Ea resua, la coaplaxltat inherent del terme sedera as put 

resoldre, ea part, entenent el terse ea dos sentits bàsics: a) cos la 
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qualitat resultant del procé« 4« reajuetasent (actualització) dr la 

listeria literària, 1» «a cowwq «ancla coa usa qualitat present «a 

qualsevol text l M qualsevol summt de la historia; b) coa orna 

denominació aplicada al període i« la literatura que va des tel • 

romantic isa« -si lé, coa oes vlut, BO as una datació unànlaeattnt 

acceptada- fia« als nostres diss. 

Tant en <tl primer coi m el segon sentit, la poesía de 

Gabriel F' rater i s ineluctableaent aoderna. àra bé, aentre que la 

qual>tat del aodem coa a reajustaaent es fàcilment detectable, a 

l'nora de relacionar la seva poesia anb els paradigmes proposats per 

a la literatura aodtrna esdevenen tota una sèrie d'inadaquaclon«, 

moltes de les quals provecen d'una concepció monolítica de la 

modernitat que boa prutin fer igualment vàlida per a un període tan 

vast 1 tan coaplex de ia història literària. 

aquest proHeaa se soluciona, en part, aitjançant 

i'establlaeat de períodes ais lialtats i hoaogenis dius la història 

de la literatura aoderni. D.W. Faiieaa proposa a Literary History. 

Modernism, and Poetaaiernlsa (1984) la següent perioditzacló: 

Ioaantlcisae, Realisme, .ïiabolisae, Modernitat 1 Fostaodernitat. à 

ais a ais de l'apllcaclc aolt aés .iaitada del terae modernitat 

(Modernism) -que per a ell Inclouria les produccions literàries que 

van, aproximadament, des de 1910 fins a 195u-, Fokkeaa adopta una 

nova denominació que, preasditaaent, be volgut deixar pel final: la 

Fostaodernitat. 

Si acceptem aquesta perioditzacló, implicaria que Gabriel 

Ferrater per raons purament cronològiques pertany al període 
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postaodern que coaença daaj-réa da la aegona guerra aundlal, car e l l 

eacrlu la aeva obra dea de finale deia cinquanta fine a Inicia dala 

seixanta. Aab tot, abana de quailflcar-lo coa a poeta poataodem cal 

teñir ea coapte al ¿«a danés i eia àim participen de tea 

característiques del discurs poataodem 1, ea aegona instancia, toa 

no pot oblidar que astea usant un terae de BOU encunyaaent que, 

óbviaaent, Ferrater no considerava a l'hora de concebre la seva obra 

1, que, tal vegada, no veuria aab gaires toa ulla que aoa tractés 

d'aplicar-Tbl. 

Lea caraeteríatleques que proposa Fckkeaa per a la 

postaodernitat sen, en gran part, producte de la intensificació dels 

treta que presenta en la seva definició de la aodernitat (el text 

coa a quelcoa inacabat; dubte eplsteaològic en la relació entre el 

text 1 la realitat representada; dlaensló aetaliterarla; laportancla 

del paper del lector). 

Ba el prlaer aspecte Ferrater no participa ni de 

1'actitud aoderaa ni de la postaoderna. I I concep la seva obra (els 

teus poeaes) coa a quelooa lnconciús <flns 1 tot l^lnacabaaent" de 

"Poeaa inacabat" es ais aparent que real), ni adopta una actitud 

arbitrarla a l'nora de resoldre el text coa sycc?»i* en el text 

poataodem. Ferra-.er rebutja el fragaentarlsae poataodem i les 

seves desaoralltzacions 1 ea react al aón aedieval tant en l'ús de 

foraes tancades coa en la precintado d'una conclusió aoral dels 

fenóaeas. Conclusió aoral que no pretès, pero, la posar-se sobre el 

lector. 
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in relació al .segon aspecte, l'escriptor postmodern s t 

altua wis enllà del subjectlvlsse empiric de la modernitat en què la 

percepció individual era un valor valid: 

»tersas the Bedtrnisi aiaed ti providing a valid, authentic, though 

•ificily personal vie» of the wrld in which ha lived, the 

Foilr/dtmut appears to have abandoned the attesct towards a 

•aoraaantation of the »orId that ii justified by the conviction« and 

sensibility of an individual. The Hodemist did not claii a general 

validity for his views, Nit defended his private assumptions and 

value judfetnts, The Postmodernist aay have his private views, tut 

sets no justification for preferring hea to views held by ethers. Me 

rejrtts hypotheses of the Modernist as arrogant and arbitrary, and 

therefore irrelevant, (147) 

L'escriptcr modem accepta la impossibilitat d'aprehensió 

total de la realitat i sap que la seva propia visió no es pot 

generalitzar. Tanmateix, reconeix que la única manera d'aprehendre la 

rua li tat passa per un procés de tria 1 que des del particular es pot 

arribar a l'universal. Altrament, l'escriptor postmodern refusa la 

»elecció tot 1 incorrent en la paradoxa que detecta Fokkema: 'the 

oaradox that the preference for nonselection in preference, a choice*. 

De quin d'aquests dos escriptors es troba mes proper 

Gabriel Ferreter? Jo m'inclinaria a pensar qu« del modern. Fer bé 

que Ferrater no presenta amb arrogància les seves visions personals 

i «i seu discurs té un deix força escèptic en la crítica a què són 

sotmeses les seves idees i representacions, Ferrater no renuncia al 



procés ét te-la i de particularitiació de la realitat 1, malgrat lea 

seves insuficiències, ei reconeix coa l'únic altjà que l i i s vàlid. 

la la fuació del llenguatge dins la dialéctica «ate*« 

literatura i realitat, Gabriel Ferreter partícip« taat dais ajtioaes 

•«Jems coa dels postaoderns. Ferreter afiraa coa els aoderns 

l'abolició del principi de alaesi (tot 1 que BO resúmela * establir 

relacions (verseablanta) entre literatura 1 realitat) 1, coa els 

postaoderms, concep wittgenstíanaaent el aón coa un univers del 

llenguatge. 

En conseqüència, la aiaesi ha Invertit els seus ternes 

passant per tres fases successives: en la concepció preroaàntlca 

l'art ialta la realitat; en la roaàntica i aodersa art i realitat són 

dos aé&s distints 1 independents; en la pe lmoderna taat l'art, coa 

allà que anoaenen realitat són llenguatge: 'In Iht univers« of 

Postaostrnisi, »oris invtnt oyr »orld, »oros shape eur »orla, »oris are otcoeing 

tl» solt justification of our world.*. 

in relació als altres dos aspectes Untertextualitat 1 

lector-interlocutor) la diferència entre modernitat 1 postaoderaltat 

seria aoaés de grau. La gran laportáncia que tots dos aspecte« 

tenen en l'obra ce Ferreter poden interpretar-la, si ens abellelx , 

coa un tret postaodern. 

Vistes així las coses, Gabriel Ferreter es trobaria a 

cavall entre aodernitat 1 postaodern 1 tat participant-ne en uns punts 

i discrepant-ne en altres, de la na te i xa aanera que en la seva 

rfljcló aab la literatura aedieval o aab en el roaanticlsae boa ha 

distingir punts de confluència i punta de divergència. 
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Les hn les 4« continuïtat existents entre «oler ni tat i 

postaoderaltat dificultan l'adscripció d'autor« concrete a ui del« 

do« codis. I el qm realment diferencia un d« i 'a l t re te queia» que 

el debat teòric actual aaurà de determinar i que, de tenir exit, 

donarà noves lluas a fenòmens 1 a escriptors difícilment 

conciliables aab la categoria de aodern (178> . Hi la una certa 

unanlaitat a considerar que l'experiència de "fi de la nistèria" és 

un tret típicament postmodern, tal coa proposes Jaus« i Vattlao 

(1?9). Pero, alhora, aab ei terae de postmodern i tat ens trobem aab 

el mateix problema que aab el de aodernitat: la seva polisemia, la 

seva aplicado a feaòaens que poden ésser fins i tot contradictoris. 

àlxi, per eieaple, mentre que FcMkeaa considera el aetadlscurs coa 

uaa característica determinant de la postmodern i tat ja que ea ella 

es troba aolt més accentuada que en etapes anteriors, Lyotard '178) 

es resisteix a parlar del aetadlscurs postmodern en termes de 

continuïtat 'progressiva) respecte ais aetadiscurses anteriors. 

Altrament, Lyotard proposa que en la postaodernltat la línia 

ascendent del aetadlscurs que hauria sorgit des del roaanticlsae ès 

per priaer cop qüestionada: el cansaaent de l'autoconsciència, el 

fatic pel aetadlscurs. *£n tiaplifunt i i'tttftat*. diu Lyotard, *o« 

Utnt $mf ,?<5S,,w·Jtf«t* l'inc^éíuhté 1 l'égi'd <J#1 «éti'écits. Ctilt-ci t i t 

tint *5ut# Ü" t ' íft 4u ®t%?H i t l tt'.t«Cit; «lit li j'Oflfét I ton tour i I 

tupCOtt. A li SMuttgd« tfu ditSOtltl* •Itl^if·'·t}* St légitl·ltion O"ttD0«C 

notitaent li Cíi* í* li philotopflt **tipnyti<ju#, #í iil'.i ít I"mttltwtlO" 

unjvfftitli't Sui Itpendut -l'tilt," 
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Ort, la cultura moderna ha deaoetrat ano la seva 

obssessío per la attadlscursWitat taoi la seva intel·ligència con el 

MU profund aarclslM«. Perrattr es «a aquest eantu profundament 

aodern 1» si Uyotard t# rae, gens postmodern. lo dMcarto qy« l i 

lagt&uütat de qyé parlaba Schiller pugul retornar a la literatura, 

pera, benaaur?d«ent, els lluita del nostre estudi en» n'estalvien 

l'especylacló. 
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II. 1. 2. 3. LBS TRANSGRESSIONS 

DB L* AVAKTOUARDA 

tr§tm §r§ m frsorgsnitzidcr é§ li ¡tingut 

fr nit tu tmmml, #» atri per rolunüt 

àthbtriài # t» ptrt ptrqué tn un imlfibet. 

i. Ftmttr 

Guillauae Apollinaire en el seu article 1'esprit aouvmu 

et Im poetes" (1918) C180) presenta els trets característics de la 

nova poesia del segle XX. Del roamntlcisae els poetes nous aa; 

heretat la curiositat per explorar qualsevol foraa de realitat; no 

obstant això, se senten ben be una altra cosa; els romàntics se Is 

pre&eaten cos uo »èn filtrat per l'horrible, el tràgic o la 

•eianconla, tot í atorgant-los un seatlt de aoblesa íeJ beil l el 

sinistre); l'esperit nou vol deixar l'horrible cos a tal i no vol 

coafoadre'l aab cap sentit del noble. Cal continuar erplorant en el 

•ón de la laaglnaclo i de l'ètica, però no en la Unia roaàntlca C/J 

n'y a plus de wagnèrisae en hems'). La nova líala que presenten es 

basa fonaaentalMnt en la sorpresa <"la surprtm est i# plu® grand 

ressort oouvmo*), tal coa bes vist que la crítica posterior ha anat 

repetint incansablement 1 el a&telx argument que usaven els aoderns 

de la Querelle reapareix aquí: no es cert que 00 hi pot haver res de 

nou sota el cel; la ciència ho desmenteix i hi ha múltiples 



combinacions naturals sai reelltzades. lo cal però parlar de 

progrés, sinó de novetat. 

Aíiraa Apollinaire que la nova poesia pot efectuar 

aoltfsslaes noves exploracions foraala i ha de situar la laatge en 

un lloc central, perquè el són actual és doslnat per la imatge, coa 

ho demostra el clneaa -un art força matusser encara per a 

Apollinaire-¡ es tracta, doncs, de fer un llrisae visual aal usat 

fins aleshores. Apollinaire és força reticent aat les sodes 

futuristes (filles excessives de I'mprit nouveau, car la France 

repugne le desordre0). El poeta nou ha d'ésser un profeta, però no un 

visionari romantic i.í un apocalíptic, sinó aquell que gosa crear 

noves formes de realitat qu*. tal vegada, d'aquí uns anys o uns 

segles aconsegueixin vertadera carta de naturalesa en el aòn 

(Apollinaire cita el cas del aite d'fcar i els avions). Fora de 

l'esperit nou noaés üi ba tres sortides: la del pastitxe, la de la 

sàtira o la de la lamentació. 

La presentació d'Apolllnaire de la poesia és, na igra t la 

seva parcialitat, altaaent encertada. Però, qu* queda en Peixater de 

l'esperit nou d'Apolllnaire? El teaa de l'horrible ás del tot 

secundari 1 la sorpresa, coa hea explicat anteriorment, és seapre 

aedialitzada i aal actua coa al prlmum mobile en qué Apollinaire 

pretenia entronitzar-la. Del lirisme visual en queda aolt aés, però, 

aab tot, tampoc ocupa la centralitat preceptuada pel poeta dels 

cal.ligraaes. I ésser el profeta de les noves realitats, no seabla 

Kas que hagi estat el leitmotiv per escriure ¿es dones i els dies. 

Diem que Apollinaire és parcial envers el romanticisme perqué quan 
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diu qua «1 poeta ba d'extreure t l «isterl dtl quotidià, no està 

aconsellant, precisasen t, el aatelx qua aconsellava Wordsworth? I no 

i s Justaaent aquí oa es pot traçar una línia de continuïtat entre el 

roaantlclsae fias a Ferreter passant per Baudelaire 1 per ell mateix 

(Idolatries aecànlques de banda)? 

Peasea en altres punts de plausible influència de lee 

avantguardes sobre Ferrater. Per exeaple, el tractaaent de l'erotlsae 

i la seva iaportància: el surreal lsae afavorí noves íoraes 

d'erotisae (a través de Freud) que s'alternaven aab altres de tall 

•és tradicional (coa l'aaor idealista de Paul Eluard). 0 la crisi del 

cristianisme que passarà d*» de l'atac virulent en aquells (la 

vinguda del surreal lsae fou provocada, coa esaenta Benjamín, en 

bona part per la rebel·lió aaarga 1 apassionada contre el 

catollclsae present encara a Siabaud 1 Lautréaont) fins a la 

inoperàncla en aquest. 0 la introducció de registre« no 

especíítcaaent poètics (tecnicismes, modlsnes, argot... (181)). 

0 la Ironia: 1* ironia ajuda els avantguardistes a 

enfrontar-se i a descreure el aón 1 la història a fi 1 efecte de 

poder veure'ls des d'un altre biaix (sovint irracional). Ironia per 

épater i ironia coa a mètode fenoaenològlc per a noves percepcions. 

S'ironitza l'ordre donat, l'artístic, el literari, ... L'avantguardista 

és aquell que clava tab més orgull que l'art ha deixat d'Imitar la 

natura (182> 1 que ela líaits del llteraturitiable (i de l'artltizable 

en general) són lnflrlts (v.g. els Ready-mades de Duchaap (163): el 

•Porte-boutellles", la "Fontaine" o la irrevereatGloconda de 

"L.H.O.O.Q."). Però, malgré «/*, són continuadors del concepte de 1a 
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lio»la romántica quan afirmen, coa Max Jacob, que sense el 

distanciament que ens dispensa la Írosla BO hi pot haver creació i 

quan veuen la ironia coa una eina de relativltzacló, de Joc amb el 

lector i de mistificado de la realitat <184). 

ara: les línies de discontinuïtat enera les avantguardes 1 

Ferrater pesen molt mes. II l'irracionalisne per l'irraclonalisme, al 

el scmnl, ni l'esoterisme amb els seu misUclsae latent no tenen 

cabuda a Les d¿»es i els dim. I, sobretot, no n'hi té la distorsió 

del llenguatge. Des- de Marinetti reclamant la supressió de la sintaxi 

1 l'alliberament dels mots (les Pmraulm rn llibertat} <185> a E.E. 

Cunmlngs i a la seva passió per la noainalltzacié (verbs que 

esdevenen substantius í'fm ting Mi didn't m dtnctd hit did*), adjectius 

<'th§ cult of Sat**), adverbis ('turn no·ftti·· to ntft, ntvtr to Bttutiful*), 

pronoms <*»n it tMt itinii to plmt") o conjuncions <*ind finding only why 

SMintd it iito &tciüM*>> dins una sintaxi terriblement alterada 

(Cuaalngs usa i'anglès cos si íos una llengua flexlva com el grec o 

el lu.ti) i plena de les transgressions tipogràfiques insòlites 

pròpies de la poesia visual t *i ) t » (• loo) k* 1, els poetes 

experimenta listes han cercat mitjançant la distorsió lingüística 

atansar-se al seu paradís poètic: l'Ambigüitat. Que és Justament 

l'antl-paradís de la concreció poética ferraterlana. 

Ferrater també s'allunya de l'avantguardisme més radical 

en la importancia que atorga a la mètrica, entesa no coa un tribut 

mimètic a la tradició, sinó com un recurs utllíssim per establir 

tensions entre el ritae 1 la sintaxi, per provocar polisèaies, per 

fer cridar l'atenció sobre la forma, etc. Res, doncs, üe l'actitud 
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abolicionista de la •èt'-lca que es desprèn d'aquella divertida 

analogia de Saltikov-Scedin: "lo coaprenc perqué és necessari 

caalaar per un fil 1, a ais a Jes, ajupir-se cada tres passos." 

I, encara, Perrater s'a llenya de 1'actitud avantguardista 

prougsneralltzada de la tabula rasa. (Recordes, per exeaple, el 

síabol de la «erra coa a ruptura aab l'antigor qje usa Eluard 1 

Picasso 1 que Ja havia usat Uutréaaont). 

L'experlaontaiisae poètic s'allurya tant de la llengua 

literària coa dels registres col·loquials. Seguint les tesis del 

Cercla Linguistic de Praga, una llengua literària i s el producte (aal 

finit) d'intel.lectualltzaciè d« la llengua, tant pel que fa en la 

seva funció abstractiva coa en l'específica. Aquest procés du 

retenció i estructuració eaocional pot concretar-se en aquests punts: 

Intel, lectualització lèxica (sots específics; sots unívocs; 

expressions globals abstractes) i intei.lectualització sintàctica 

(sintaxi elaborada; tendència A la frase noraalltzada biaeabre 

(subjecte 1 predicat); ús de la passiva i de la subordinació; 

construccions tancades; Jerarqui*.2acions3, paral.lelisaes...). In 

definitiva, control de restructure general del discurs i de 

cadascuna de les seves parts. 

La filosofia que eaana ce tota Intel·lectual i tzac Ió 

lingüística pot ésser resualda &ab aquesta frase de Xavier Laau*la i 

Josep Murgades (13Ö): "afany de parai.lslisae entre l'articulació 

graaatical i l'articulació lógica". Be: no obstant aixè, ningú no pot 

negar que l'experiaentallsae poètic, coa la llengua literària, és 

fruit d'un esforç in**»1 Icctual -si bé envers un sentit direccioial 
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oposat: l'asbiguitat 1 i'il.logicisse- i, a l'onseas, que transgredeix 

les lleis gra»atico-lògiques (transgressió que, de fet, supera les 

existents a la parla roit aés 1111110848 que real) 1 es coapleaenta, 

coa a la parla, aab codis no verbals. Ara: a diferencia de les 

agraaatlcalitats que es troben en els registres lnforsals, les del 

llenguatge experlsentalls ta són conscients o, s i aés no, provocades. 

L'heterodòxia que presenta el llenguatge avantguardista 

respecte a la llengua literària serà, doncs, la causa principal del 

seu rebuig per part de Ferrater, el qual, aalgrat haver fet poeaes 

surrealistes en algun aoaent de la vida, se'n distancia rotundament 

quan es posa d escriure Lm dones i els dim 1 noaès en al seu 

poeaa sense puatuac'ó, "Cant;ó idiota", apareix un irònic ia memoria* 

-fixea-nos siapleaent en el títol- e les afeccions literàries de la 

seva Joventut i a la consegüent relació biogràfica 1 literària aab 

Franca. 

Molt» escriptors de poètiques concoaitants a la de 

Ferrater han ieaostrat tan bé el seu rebuig a les avantguardes. 

Goabrowicz, per exeaple, defensava seapre la furaa clàssica, 1 

aíiraava que complexitat temàtica 1 slapllcitat f orna i han de ser 

dos teraes dírectaaent proporcionals, puix que la finalitat de 

l'escriptor ha d ésser la intel·ligibilitat i el mot Juste -recordea 

la tecría del poeaa coa a carta coaerclal de Ferrater- i no la 

infinita aablguitat interpretativa de la poesia experimental que de 

tanta llibertat que dóna al lector no fa sinà desorientar-lo en una 
• 

boira de suggerincies (aquest equilibri entre slapllcitat de foraa i 

coaplexltat de contingut recorda en certa aanera la duplicitat entre 
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fora« 1 contingut deia poesia de Hardy: clàssic en la foraa i quasi-

•odern en contingut. Diu A.J. Aagyal: "Hardy Is thus paradoxically the last 

of the gnat Victorians and the first of the aoderns -at once traditional in 

stylt and aadern in thought, attitude and feeling" (187)): 

Cada vegada ei veig tés inclinat a prtstnWr als teats out ta 

«IDIen ets eoipltxos sota una foraa siapie, fins' i tot ingènua. 

( . . . ) ¿Tinc ra$ ptr creure que coi tés teaerirla i de difícil accls 

sigui la literatura, ais l i cal retornar cap a les fortes antigues, 

fàcils, a I M guals els lectors estan acostueats? 

K.A, Jelens*i, i l gual la teva obra deu tants i tan preciosos 

sugçtrittnts, opinava que hrmqrètíè es presentava d'una torta 

aass4 dtfin'.da; l'aconsellava d'eiborrar-ht algunes 4t les ttvts 

petges, cci els annals o alguns pintors. Piro Ja estic cansat de 

tots i ls laltr.tesos que s'scuauien entrt t l teu lector i '.o i , si 

hagués pogut, nauria l i t i ta t encara tés la seva llibertat 

d ' infrprtU. - t t C188) 

7«»»be Pavese criticà les avantguardes i es «ostra noaès a 

favc d'un« poesia que diu 1 diu d'una »anera lògica i intel·ligible 

(18'). I aès a prop encara, Joan Ferrate, *'ha expressat seapre aab 

ut) gran desafecte i rotunditat envers la rauxa poètica 

'.'xperiaer.talista 1 els seus irracionalisaea desfr-aats que, des del 

roaanticísae no han produit sinó una pzrla impossible (190). 

la deshumanización del r.rt.e d'Ortega ha estat aalt aenys 

profètica que ell oa creia i, en el cas coacret de Ferrater, no s'ha 

acaaplit.. Si elitlsae, cü deshuaanit2'icíó, al des~eaiització, ni 

t-rtealtzació del* llenguatge. 11 que s'acosipleix, és, qv' sap, l'éiaraei 

w A^ fc- » - * 
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de qué parlava Baudelaire: el distanciament poètic. Marcel Rayaond 

parla de l'avantguarda coa del aaaent 4e reconciliació del rMl 1 

l':.jaginari, del positiu i l'irracional, de la vida 1 el soanl. 

Icoaltres parlare« de la poesia de Ferrater coa a obra d'intent de 

reconciliació entre el real 1 la consciència del real, de la vida 1 

el pensaaent, de l'acte i la seva reflexió. 
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X I • A. • o • E L ÏU5I3 X E V A L X S J t E D B 

GABRIEL FERRATER 
La pottu atéitvtl ta ti coa un bon ¡tctor, i m 

1: ernte §tm m atmaéir-at. á iartrm dt torn, 

CNiuctr, Viilm, Stil ton. h¡ trete im eißit dt 

vtntit timtt i igil, ritt* aab vi it mit Í 

amtidt aab cordithtit, am m tt etim myertr 

its 0MM tasts dt ¡íauiá rtrbsl gut ti 

rtminamt r« s*mr m erMseié, 

#. ftrnttr 

L'estètica de la recepció és la tendencia critica que na 

insistit aab ses èafasl en la variabilitat de percepcions que una 

Bateíta obra reb al llarg de la historia, a qui cal afegir encara lea 

diferents lectures que en un «at»ix aoaent històric donat realitza 

cadascun dels lectora (els capdavanters de qui feren la teoria dels 

efectes psíquics d*I.à. Ilcàards, el concepte d'opera aparta d'O. Eco 

i els experiments aab lectors de S. Fish l I. Holland). Deixant de 

banda les restriccions que el aateix HR. Jauss Ja fet a la seva 

RezeptioDSastàetlt ningú no pot negar que l'aplicació del seu 

coacepte d "horitzó d'expectatives (Erwaatungsbm"imot> pot renovar en 

gran sesura els estudis historiogràfics. 

L'horitzó d'expectatives que és distint per a cadi obra 

resulta, segons Jauss, "del aonent histèric de la s e a aparició, de 

la coaprensló prèvia del genere, de la farsa 1 de la tesàtica 

d'obres Ja conegudes 1 de la contrastació entre el llenguatge poètic 
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1 el col·loquial* (191). De l'objectivació d'aquesta horitzons depèn 

la coaprensló i representació le la històr ia de la l i teratura, d« t a l 

•añera que el «on esdevé horitzó de la f icció i la f icció horitzó del 

•ón real. La relació que s'tsstableix entre lectura 1 horitzó és 

canviant i successiva Calzó és. dialèctica) i afecta 1 »odifica 

aabdós, Ja que les cojunturcs l i teràr ies 1 socials varien en el 

decurs de la històr ia, per la qual cosa, e l sent i t d'una obra no és 

• a i constant (a diferència d«l que preconitzaven Eliot i els new 

crítics). Per a Jaoss, les dist intes «prehensions d'una obra no 

depenen aol t aenys de la idiosincràsia de cada individu que de la 

aental i tat de cada època que Interpreta l'obra des d'un nou codi 

cultural (el seu) i de la a is t i f i cac ló de la historia que fa cada 

època per t a l de Justif icar e l propi present. 

In parlar del roaanticisae constataves la parc ia l i ta t de 

les seves percepcions quan analitzaves coa cada c r i t i c subratllava 

un aspecte del aovlaent i en aenystenia d'altres. Respecte a la 

l i teratura aedieval, tractares de constatar taabé dist intes 

percepcions en funció de l'època 1 del c r i t i c que la interpret in. 

Fóra quiaèrlc tractar d'estudiar totes les lectures que la 

crí t ica i la història l i te ràr ia ens ha donat de l'edat aitJana o tots 

els escriptors que s'han atansat a l'època aedieval a la recerca de 

aodels per a la seva propi» obra i veure'n e l diferent tipus de 

aaterlal que n'ha manllevat cadascú. I, en to t cas, hauria d'ésser un 

estudiós especialitzat en roaàniques qui es proposés aquesta 

espresa Des del l loc profà que ocupo respecte als aedieval is tes. 

tractaré de fer noaés una aodestísslaa aproxiaació a l teaa per ta l 
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d'esbrinar què percaçaven en l'edat aitjana els roaàntlcs i, 

sobretot, què hi va trobar Gnbrial Perrater. 

La poètica persooalista que reclaaaven els roaàntics 

(Schlegel) no noaès s'enfrontava aab la recent literatura 

neoclàssica, sinó que, coa deia Coleridge, PS presentava coa a la 

gran alternativa enfront de la poesia antiga ealnentaent objectiva 

tot i cercant coa a precedent la literatura aedleval, que a l seu 

entendre, havia estat subjectiva coa la aodema (la roaàntln). Aquí 

tenia un prlaer punt d'interès: per als roaàntics la literatura 

aedleval era subjectiva. 

Anea per la segona qualitat: el discurs folklòric (les 

cèlebres bal.ladfts) connecta als hoaes del XIX aab l'Edat Mitjana; ès 

l'expressió de l'atàvic 1 del popular. El aedievallsae de Herder era, 

d'una banda, una reivindicació de la poesia popular coa a foraa 

literària que havi de gaudir de tan prestigi coa la poesia culta -

que Herder adalrava tant coa la primera- i, per extensió, coaportava 

una reivindicació del aén aedleval -fins aleshores descredltat-, el 

qual. a l'entendre de Herder posseïa una vàlua equiparable a la del 

aón clàssic. D'una altra, la identificació d'Edat Kitjana i folklore 

tenia coa a funció la recerca de lee arrels genuïnes del poble 

alemany, la seva tradició natural. Coa estea veient, el tandea entre 

el aon clàssic i el aedleval ès present tan en el prlaer punt 

d'interès coa en aquest segon ja coa a oposició (objectivlsae vs. 

subjectivísae / tradició greco-llatina vs. tradició geraànica), Ja 

coa a igualtat (prestigi clàssic * prestigi aedleval, la qual cosa 
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laplica; prestigi dels pobles llatins « prestigi dels pobles 

germanica). 

Vegea usa tercera qualitat: t l aéa cavalleresc entis coa 

un aéa sa què les fetilleries, els ambienta exòtic . espectral« 1 

irracionals, l'honor salvatge 1 la ingènua 1 apassionada 

seatiaeatalitat encara hi tenien cabuda. Om aès literari 1 veheaent 

on rao 1 imaginació ao estaven escindits. Deia Xa«, de Stall: 

H chtvaltrit eft pour le» aodtrnri et out In tatet htroiques 
lUitii pour lit mc:iw; taws In «oblti setivtiln an aattwi 
wfopftnnM i'f rittechtnt. à twin In arañan »poques de 

l'histoire In totees ont tu peur principle wfttvtfttl d'action m 

eninogsiisae quel tonque. (...) U chevalerie ctntiitilt «IM 1A 
defense äu felilt, urn la loyiute dn coeoats, dans le aepris de ¡a 
rute, flam cttte chiritl chrttiewit qui entrehait I alltr l'lajtajiite 
teat a la guerre (...) L'tofintwr et l'aaovr, la irsvwrt ft la 
sitié tont In stntiatnti qui signa lent It cnrmianuee 
cntvalernque, <192> 

l i s roaèntlcs no aleaaays buscaran taabè ea l'Edat 

Mitjaaa alguna d'aquestes tres qualitats o altres que esaentarea tot 

seguit, però sense trascendir-les a una reivindicada aacioaal. In 

alguns el aedievalisae serà sobretot un aer decorat per fer 

"aabieat". En d'altres, coa J. Rusxln 1 V. Morris, el aedievalisae 

sorgeix del rebuig a l'estètica del aón aodern i de la defensa de 

l'estètica natural. L'idat Mitjana ès ua aén verge, pur, 

prelndustrial. El aóa del aaquialsae ès lleig 1 ha deixat de produir 

la bellesa artesana 1 de la peça única (193). En efecte, psr entendre 

**~£ d^é *• -> • — - - a ~ - ^ 
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•olta part delaedievalisae dal XII bei da coanectar-lo aab al 

pensaaent aedlevailsta 4« 1* Oxfor-d Mauvwamt sorgit coa a reacció 

als celebradissias avenços que estava aconseguí*; al progrés 

cleatífic (194). 

Ea d'altra«, però. el aedievalisae s'iaplicara iatlaaaeat 

aab el seu procés creatiu. Per exeaple ea Wordsworth. Coa diu H.I. 

Fairen lid (195) el aedievalisae de Vordsworth i'hea de buscar ais 

ea la seva poètica que no pas en els teaes, caràcters o laatges de 

la seva poesia. II que realaent el connecta aab el aón aedleval es 

troba ea la seva teoria poètica: la seva essencial creença que la 

gran poesia s'aconsegueix a través d'un procés que vinculi 

l'observació directa -respostes sensitives a .uns estíauls- i les 

eaoclons profundes aab 1'erpresslo, de tal »añera que aquesta tracti 

de reflectir aab la aajor fidelitat possible els sentiments de 

l'escriptor tot i procuraat allunyar-se dels llenguatges afectats que 

enfosqueixen l'experiència. Així, aés que cercar les influències de 

les bal.lades populars a<xU«vrils a les seves Lyrical Ballads, el que 

laporta es veure la critica que Wordsworth fa a l'artificiosa dicció 

dels revivals sed leva Is iel segle Ol l i . Taabé hauríea de tenir en 

coapte que la iaportaacia atorgada a les relacions entre l'hoae i el 

aón és concretitja aab la revifalla de 1'interés per la natura, i que 

alhora rquest interés esdevé un síabol de l'interès pel passat. 

fes precisaaeat en la línia de Vorcsworth on cal situar el 

aeáievalisae de Fer rater, -erque taabé el seu va »és enllà dels 

signes externs aedievalltzaits (coa l'us del patró de Chretiea d¿ 

Troves a "Poeaa inacabat'*) i s'entronca directaaent dins la seva 
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poética. I, m definitiva, BO i s la prtocypacié ém Vordswortb. la 

•atéixa dt qué parla Gabriel Ftrratar a l'épíléf a D* auces puerís 

(•Quan escric yma poesía, l*única cosa que •'ocupa i ea costa és de 

definir ben bé la seva actitud aoral, o sigui la distància que ai ba 

entre el sentíaent que la poesia exposa i el que en podríea dir el 

centre de ïa aeva imaginació.">? 

Aquesta tr iple actitud coapartlda conforma ei nus amb qué 

tots dos poetes s'eapelten a ib la poética medieval: control de la 

distancia entre el aòn i la seva observació; importància de la 

natura coa a corre lat objectiu unida aab una gran minuciositat 

imaginativa í concreció del llenguatge. Que aquest tipus de 

perforaaclo es troba taabé en altres aoaests de la història 

literària ès cert i, justament, és per aquí on cal connectar els 

diferents autors (anteriors í posteriors a l'edat aitjana) a què es 

reaet Gabriel. Que i'aprehens lo que fa Perrater de !* literatura 

aedieval es altament parcial és taabé cert. Ferrater s'interessa pels 

vessants estètics aedievals aés propers al realisme quan, de fet, 

parlar de la literatura sedieval coa d'una literatura realista és 

fins i tot inexacte dins el gènere ses "realista" (l'èpica). 0 dit 

altraaent: que un escriptor aodern d'estètica irracional aaaten». al 

meravellós es pot pélxer taabé en la literatura aedieval. 1 en lloc 

de veure-hi sensatesa coa Ferrater hi pot veure-hí la aágía i la 

transgressió de la lògica. 

Per tai de tractar de justificar la percepció de Ferrater 

he t r ia t una petita nostra d'autors que han parlat del realisae de 

la literatura aedieval. Les seves obres van ésser aés exitoses entre 



19? 

ei» lectors o estudioses sc medievalistes que entre els 

led leva lis* es. Dic això perquè «l fet que Ferrater no foe un 

roaanista erudit, pot explicar en boa* ««sur« la aava lectura deia 

aedievais» la qual encertada o desencertada, ao ai ha dubte que l i 

fou aolt útil per a la seva poesia. 

De la reflexió de Jonan luiíiaga (196) sobre el (pretès) 

realisa« aedieval eas interessa sobretet el que ell anoama la.seva 

tendència materialista -el aot que usare« taabé nosaltres en parlar 

de la concreció ferrateríana <i que, èbviaaent, no s'ha confondre 

aab la literatura del aaterlal isae dialectic)-. Pero coa que Huizisga 

ao aaaga us cert prejudici envers el aaterlal isae i ei concep coa 

uaa una actitud priaitiva de l'esperit, ea serviré noaés de les 

de'inicicss que s'aporta 1 no de llur valoració. Per a Bulzlaga, 

l'Edat Mitjana conrea un realisae "que atribueix ésser i substància a 

totes les coses abstractes" Posseeix un pensaaent analogic ja q-ie 

"sense imatges ai üetàferes na pot expressar-se", per la qual cosa 

sovint "apareix el poeta quan el savi exhaureix els seus conceptes" 

o el a is t ic tracta de foraular la seva experiència, de tal aanera 

que "enaig de l'èxtasi de la aès alta conteaplacló terna tot el 

color i la foraa de l'al·legoria". Fusiona quotidiaaitat 1 

siabolitzacló: Thcae medieval pensa dins la vida diària aab les 

aateixes feraes que dins la seva teologia". La seva filosofi.* del 

llenguatge es profundasen* noainaiista í antropoaòrfica tot i 

atorgant una gran importància li terària al diàleg. 1 reflexiona 

aoralaent sobre qualsevol tipus d'acte; ea totes les coses cerca la 

"aoralítat", l'ensenyança que es troba al seu interior i que es 
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considerada coa a a l i i nès essencial, in definitiva, a l'Edat Mitjana 

el formalisme es marida amb el realisme, perquè justament "ni seu 

arrelat reailsae 1 els seus esforço« per atorgar a trx le forma 

plàstica nès corpórea sén els fruits a i s genuïns de l 'esperit 

medieval". 

Totes aquestes característiques del "reailsae" medieval 

són aplicables a la poesia de Gabriel Perrater. 

Brich Auerbach (197) assenyala en el seu estudi Miami: 

la realitat ea la literatura que, tot i les diferències existents 

entre ei realisme aedieval i el contemporani, aquell es presenta 

cos un fita imprescindible per a la comprens, ió d'aquest. Pou 

precisament la història de Crist aab la seva barreja de real i tat 

quotidiana 1 de tragèdia elevada 1 sublim la que esquerda per primer 

poc la barrera est i l ís t ica clàssica, àuerbaca anomena al reailsae 

aedieval "figura!". La representació figura! estableix una relació 

estre ¿os esdeveniments o persones segons la qual un d'ells no 

noses té una significació prapia, sino que apunta també a i 'aitre, el 

qual l'assimila parcialment o total, Mxi, per exeaple, un episodi que 

tingui lloc sobre la terra, sense prejudici de la seva força rea! 

concreta aquí i ara, no noaès s'iaplica a s i aateix, sinó tambe a un 

altre fenomen -sovint sobreñacural- anunciant-lo o ratificant-lo. Tè 

rendiment aquest reailsae "figur»l" en la poesia de Gabriel Ferrater? 

Jo diria que sí i que en té molt. So trobaria en ella transcendència 

teològica, però si contínuament transcendencia aoral. l'anècdota 

ferrateriana actua com a símbol íprivat i vontingent, 

peròintel.Hgible) d'una reflexió; corpareitza el pensament abstracte. 

• • " * • — I I ^ * • * • -*• * • - » • — - -» *- •*• - * » * » * - - - - * >.*-** 
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4 diferència dels renaixentistes, ni «Is medievals ai Ferrater, BO es 

donen a la teorització abstracta, sino qun del pensaaent en fan 

forma (figura). 

Peter Dronke C198) dáilca yn capítol de ia seva obra The 

medieval lyríc al realisme. Dronke ens prevé qye no pretén en 

absolut amb la seva denominació de "lírica del realisme" de realitzar 

una visió positivista, ja que, en definitiva, el que importa en un 

estudi l i terar i no són les conjecturem sobre la veritat nistèrlca 

subjacent o ne en poesia, sinó reconèixer 1 Intentar definir un 

l.enguatge poètic original i una personalitat allà on es presentin 

(amb aquesta presentació de principis Dronke pretén deixar ben clara 

la seva distancia respecte a la inflamada polémica de ia critica 

sociológico-marxista dels anys seixanta sobre ei realisme). Per a 

ei l , el realisme pot tenir dos sent i ts oposats: a) la lírica que 

mostra la resposta del poeta a .unes circumstàncies històriques 

especifiques, a persones i a fets del se i real i b> la lírica en què 

ei poeta no te es compte alió que l'auditori espera d'ell <en matèria 

de gènere i convencions), 1 escriu principalment per a si mateix. 

Marcabru ès per a Dronke. el primer poeta important de l'Europa 

medieval «'i ai seu costat situa a Bertran de Born, un vers del qual, 

recordem, ¿ona títol a un poema de Ferrater). Ei llenguatge de 

Marcabrú so defuig ^especialment en ei gènere del slrventès» ni ei 

col·loquial ni el grnlier; ei fil del pensament pot ésser 

ininterromput sintàcticament, i els temes ^religiosos, sexuals, 

polítics o pecuniaris) sor. t ractats sense embuts. Dels dos tipus de 

realisme que presenta Dronke, «arcabru fora el poeta paradigmàtic 
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del segon, er.tre al trec raons, pel fet que mesura l ' iaor huma aab un 

patró de veritat emocional que és la ««va prèpta llei i no pel patró 

extrínsec de la aoral cristiana. Ferrater taabé es troba a i s a prop 

del sögen que del priaer tipus 

Jaiae Gil de Biedaa reporta en el seu l l ibre SI píe de la 

litra una discussió que va tenir sab Carlos Barrai a propòsit del 

aedievaiisae de Gabriel Ferrater (199), en què Barrai es fa gairebé 

continuador del prejudici renaixentista segons el qual l'Edat Mitjana 

havia estat una època desafortunada culturaaer.t i estètica (sobretot 

quan es delKa lapregr.ar del groller realisae popular). Per contra, 

Gil de Biedaa defensa la literatura aedleval i la fascinació que 

seßtien sil i Ferrater pel seu realisae quotidià (recordes com en el 

teatre es rebaixava les figures histèriques a un pla faallíar, i 

adones-nos-que àixà es precisament el que fa Ferrater en ei poeaa 

"Sacra rappresentazione", per posar noaes un exeaple). Biedaa 

esmenta <2CO> que en la poesia aedleval el que trobaven ell i 

Ferrater era l 'esatrai lament de la seva propia poética. Una poètica 

que s'afiraava "contra l'autonomia estètica del llenguatge, contra 

aquells qui reserven la poesia per a les seves estupefaccions, 

contra l'excés d'estil , contra la identitat de fons i foraa i contra 

l'abstracta formalització de 1'experiencia". L'entuslasae que van 

sentir a ccaençaaent de 195«} pel poeaa de Villon "Les Vertaderes 

CoLÍessions de George Baker" ha d'entendre's, doncs, en aquest sentit 

I cos a apesicíò a la tendència abstractiva del Renaixement i a la 

seva concepcít» li teraria de la üaturaiesa. Coa ells dos, els 

medievals concebien la vida i el aón "per ells mateixos, 



wi 

paradigmàtics i sens« requerir Manipulacions prèvies". Albora 

a'admiraven "la notòria absència de gairebé tot« tls pressupòsits 

convencionals aab què d'avançada compta tl lector d« poesia »oderna" 

-la "ingenuïtat" de què parlaven tls romàntics-; "la cordialitat en 

el sentir" que diu Biedaa que en Perrater i e» Bertran de Born es 

igualment perceptible quan escarneixen que quan estiaen; i "el to 

interpersonal de la veu" que so és ni la veu del poeta aistrló ai la 

veu de ningú parlant a ningú, sinó la d*un to íntim de veu (record >* 

a Auden i a Wordsworth). Per bé que és en la la poética on es troba 

la influència substancial de la literatura aedieval, també podea 

rastrejar-ne aspectes més .concrets en la seva poesia. Així, per 

exemple, en la de Oli de Biedaa tenia: adaptacions modernes de teses 

i actius tradicionals (el tesa de la bella aalaaridada -"A una dama 

auy joven, separada"-; el tòpic de i'albada con a moment de 

separada dels amants -"Albada", la qual es basa en una de Giraut de 

Borneih-); us de d.i'es populars; us de formes poètiques medievals 

'la sextina d'"ApcÍDg;a y petición" er. funcló irónica). 

I en la d^ Ferra ter tenia, a mes a aés de les 

caraterisUques comunes aab la literatura aedieval que estem 

assenyalant altres com: Adaptacions modernes de temes i motius 

tradicionals (el alte germànic de Lorelei, filtrat a tr&vés de Heine 

en ei poema "Lorelei"; ei topic de l'aibsUa -"Boira"->. us de sadismes 

populars <v.g. a "Poes?, inacabat"). Os lliure de íoraes poètiques 

medievals (coa el gènere Tacte sacramental -"Sacra 

rappresentazione"-. larrativitat poètica. Els octosil.iabs apariats i 

el to narratiu ce Chretien de Troyes a "Poema inacabat" que entra en 
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funció dialèctica aab la conteaporanaïtat del tesa <al bé la 

histèria d* fons no pratta sinó «aairal lar-se aab la cordialitat 

aaorosa d'Inec i Eaída). Intertextos aedlevals Cde leíate a "Carner", 

de Bertran de Born a T ro vos »i siatz rtnduda", del Perceval a 

"Foeaa inacabat", de Villon a "S-Bahn", dt March a "Poena inacabat", 

"lo una casa" i "Sobre la catarsi"...), ¡/adjectiu coa a element 

ratstructor i no w i a aer ornaaent. La precisió numèrica cea •*-. 

constructora dels Hal ts reals i concrets de la real i tat - per 

exeaple. un aedieval no diria sai "un claaorés soroll de cavalls", 

sinó "quatre-cents mil cavalls" (i recordes taabé l'afany de precisió 

auièrlca de Ferrat« (cf. capítol III. 3. 1. 2.). La construcció « 

lode de glosa: ei poema no és un cos aab cites, sisó que diferents 

elements í materials construeixen en aquell aoaent un únic coc. I. 

ííns i tot, un certa continuïtat de l'actitud suaisa del jo poètic 

asador envers l i seva aldeas. 

Taabé en la seva diaenslo coa a cri t ic d'art, Gabriel 

rerrater va declarar la seva profunda afecció envers l'Edat Mitjana 

í les seves sensateses: "U Edad ftdia M producido cuadros aourridot; piro 

no i«iif,iittcii. Li pintura wdtrna ts toda t i l l iwtnsattz: mstnsattz gtnial 9 

mstnsattz i tttas Lo çua iaporta t« t! cuadro •tditvil, por lo Unto, n§ son 

tus po'mcialidadtf, es tu actualidad, la otcuhar r«ahzaci*n dt li in«utablt 

pintura, •:«• i" II titn« lugar, i..,.» Teda pintura «aditval podria i#f li últua 

pintura tut •« tl »mm st nuOit'a pintado: tilo w ntnguaría ii acrtctria tu 

»alcr <u tntjrpiaría tu ttnttdo LÖS pinto'M »wer nos, t« CMOio, dejan dt s#r 

:o»pftndiat3S t« cuanto st mttrruwt ii linta dt tu dttttndtncia." (201). 
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J, Cornudella (202) te subratllat taabé l'aénlraclé que 

sentia Parrattr per U ssasatesa dels «edisvals (fparltn noaés dt 

ftt« pre«» coa a reals") *i per la seva eficàcia estilística ("no M 

na aapulosltat"). Podrí«« afegir encara, altres aspectes d'lntsrts 

coa la Ironia CVates tmm da oivi:ir qut hèn txtstida latías #t ttyaoHsae 

colectivo (iiapífíca Edad «tdia, y tu leuda ctrt*o«tal,>, alpinas ce las cuaits 

hm conservado su vivacidad hasta apttas clnciMnta ai#s atrás,* (203),.deia 

Ftrrater) o les forats tancades (204). J. Perrati assenyala que el 

principi de la clrcularltat, la repeticlé d'eleaents 1 la construcció 

del poeaa a partir d'un eix -que assegura la unitat del poeaa en la 

lesura en qué arribats ai punt d'inflexió que proporciona, la nostra 

tensió torna a relaxar-se- sén els tres principis rítales que 

capitalitzen la poesia lírica francesa aedlevai (205). lo fóra gens 

inoportú aieçir aquí ta«be el no» de Ferrater. 

El aedlevalisae de Gabriel Ferrater no és el de Caries 

tiba. Les se^es abstraccions í "titanosàquies de la vida interior" -

la aent, el desig, els sentits, la cara. ei goig, el cant, el Hila 

idealitzada- la seva dialèctica ronstant entre carn 1 / esperit, ei 

seu platonisae construeixen un discurs al·legòric aed leva 1 Usant 

absolutaaent allunyat del discurs de Ferrater 1 dels seus interessos 

an ia literatura aedievai. En conseqüència, taapoc sera el 

•edievalisae de Baudelaire que Cernuda concreta en tres punts: 

preocupació religiosa, dicotomia entre si bé i «i aal, i triple 

configuració del grans tipus huaans <el Poeta, el Sacerdot i el 

Soldat). 
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SI i'esparlt racionali tador i t i raeaig «1 

ss&tlatt tallsa* dal patàm ataaa« Im figuras da Fsrratar i Ors, 

discrepen, paró, en la ««va percepció i adülracló da la l i s te r ia 

l i terària. Ferratar es declara asdievallstú per tote« i cadascuna de 

les raons que bes esoentat; en Ors trobis «1 prejudici renaixentista 

de l'Edat Mitjana cos una èpoct. fosca i tolxa qu« no du sinó a 

folklorisaes pintorescs i ruraliates: "Crec que cal tornar- als 

prejudicis, als bots prejudicis de «anual. L'art cosiença a Grècia 1 

no gaire aes abans que Fídlas. Decau en l'Edít Mitjana i torna a 

prendre eapenta es ei Senaixeaent" c206). Ors adaira el Renaixement, 

la se#2 urbanitat, ei seu etclclop*dissa, ei seu classicisa«: aquí és 

on aaslral la ell la sensatesa d'una civilització i io pas coa 

Ferrater en i'Edat l i t Jana; Ferrater el detesta per la seva teec*ncla 

a l'ab-i'.raccic generaiitzadora. à les antipodes del pensaaent orsià 

sobre l'r dat Mitjana es troba el poeaa de Ferrater "laixença", Una 

escena sedlevai quotidiana narrada en registre col·loquial que 

serveix ce« a correlat aateriaïitzador de la "cara de l'instant" de 

la seva fecundació coa a poeta. Un ses ni "realista" que formula 

l'origen de la seva naixença poètica: 

"todoio, placentas, pel segle tretze" 



tos 

1 . Respecte i i t rai l cionaiifü ftloft-fle i politic - i I M M V M I Ü Í C I I C Í M e« 

• i té« Ü t e n n - , et,, per exetple» MM Hfl«, J , i , , ti trtàuiomliuo 

fílméftco #» tspifii. Su 0m§it tu !i §tmtitíén rotintia citilim, Proa« tenes 

Publicaciones Universitarias, Sarcelona. 1915, 0 WILLI, S,, Indigtctons mrt li 

Boätrntiit él li ¡ittritun CMIÍM. Cmtmuítit i tUtritit §n ¡t trtéitié 

¡¡tirita, ed, 62, 1913, iit Jttttntun ettilim. Li diwtiti CJIturtle mili 

Sßi§m wé§m, luida ed., Nlpolt. 1979', 

2. SAitiA CALVO, A,, historie contri tradición, traduí*« contri nistoria", 

Tudicitn cliaci y uglü / / , Coltdyia, ladric, 1966, ps, '63-193. 

3. Cf. ItüM, i., "furtius i U literatura francesa todeme", Trmaéti y 

tfititnéicwi, Ai?», Barcelona, 1966 <*/d). 

4 . EUO*. ?.$., "The attnod of Hr. Pound", Thè Hhéfiitu§, 2A-I-i9»9. 

5. ?0yM0 £., r*tf#ír/, I I I , 3, Oeseao't 19*3 Utttnry tistys of £z'i *oumt. T,S. 

El iot ed., * iot ' 1 *"iötr, Unien, ifSS (1954), o, f i ) , 

6. OIS, £. d'. ¿4 Trtíicion. tkiiw Sioarjc, Ediciones Reunidas, i«e««os Aires, 

»139, ps. 38-5? 

V. RICO. F., "Literituri • ustoria de i i literatura", iéié Heéa y Littntun 

tontnßufim, ímty§§ teòrt tndtciin y »oéfmdiá, Tríestrt, ladrid, 1915. 

8 . Llegit iQuest eagnífic diàleg de S§»§*otnu wore l'individu icíaparit Del 

passu i les SÍVÍÍ autoritats: 
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- ill ¿uyo' -pftflunt* II intone«-. Ci ücir, cla»o tstl, tl 

•ipiritu dt la Patria,., 

- ido! ido ti ttplritu da la Pitrit, sino ti lio! 

• ¿El wye? -dije él oendadMaaftfttt- ¿Mí «it éreseos ttntr un 

espíritu procio' Pero ¿acato conocttoi por lo M A M tl ttoiritu dtl 

rey Ladislao1 -I ptrtantcí untado (...) 

- Ptro tconoce usted tl espíritu dt la Historia? -pregunté II 

mtoncfs-, .Y tl espíritu dt la clvillnclM htltnica! ¿t tl dt la 

tilica, espíritu dt artonía y te otan gusto' ¿¥ tl espíritu dt un 

escritor bucólico dtl siglo XV! auien por pritero vez «sé en la 

literatura la palabra 'otèlígo*? ¿Y tl espíritu dtl idiota? ¿Coto 

st debe dtcir; 'el puente* o 'la puente'' 

La pregunta M cogí4 sor sorpresa, citn til espíritus M 

aplastaron te golpe tl espíritu. 

M H P W I C 2 , «,, ftrártk/rii, fdhast, Sarctlona, ps, 2S-21 

9. SÄvW.*!li, C , *Lt ptintrt te la vít toternt', Q w * m eoeplétes, II. 

Sílliaard, Paris, 197ft. p. 6*5. 

10. Théorit dt ¡i Littenture, Stuil, Paris, 1%S. 

11. mm%, ft., Li Otgrè zero de ¡'écrítvrt suivi de Hoi-mux Esuu 

erttiquet, Stuil, Paris, 1972. 

1 2 . Cot den Unatuno la fi del poeta ei 'Oecir dt nuevo lo que ya se dijo / 

ertar dt nuevo la palabra tuerta, / darle otra vuelta tis al acertijo / y n t con 

soabra y luz la tuerta incierta", m m m , rl,, P o e m , Qbru coipletts, VI, 

Isctlictr, morid, )%9, p. 711. 
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13. 

•lifiti» i ' i t l r i t t i i f tout, i t l i ttfft. ft Cyüèlt; 

la fact intiawt iup**i at la fact newt! it; 

Lt passe» It prlttflt; i n vivantt tt i t i torts; 

it ftirt ftutain cotpltt cota* aw jour du rttordt, 

Tout parlait a la foit, tout tt fauait cotprrwrt, 

Lt péltp d'Crpnét t i i'ttrutojut d'tvandrt, 

Its fu«H d'Irttniui, It ipftiiw éçyptioti, 

l i *9i» du Bcy*tay aondt ayiii vi tu* ojut l'inciti' 

HU60, v,, '.a ptntt 1t it ílvofit", ^##t#t, Fiat-tarion, 'ans. 'Slip, 4". 

14. I pod'it» citar tatué Taitas «ardv na?sy rt*lt*iona cot Frost wort t i l 

conflictos W # tradició i »odtmitat gut lis sitytn p<Jetiea»#«t on y« to« t>*t;t 

tn oué tls avanços tècnics i eyliurals tntrt" •« polétict a« tls toots 

tfiöiciomis «t ?f*sa»fit „i solacio out prsposa ârs? ear apaivagar aqutst 

ttpus dt ttnsions t i Basa tatpé tn la itoncaci» dt fVtts »tilts soor# TOUS 

ducados- tl qtit cal a i'nott todtm #s itetstir «t fonts litirfliquts t l stu 

ten. 

15. F0W3, £., % <W «?/ .^#i?r, *e*Qir»ctions. ^* *§fk, iSS4 iLitirsry 

fffift */ £rrj /*«//?«£ öp. f / l . , p, 11), Pound fou dtls prittn a otscobnr It 

to.it*nitat i§ duts tradicions pnétiquts »ttctts' la jotsia »intsa : la pets i a 

tltgata ila'.ma <n *a qutlto» tn tilts cut tns its fa tolt proptrts -Sil et 

Bitdta syg|t<*ti» qua tal vtgada sigui ptrcuè ao&dwts tradicions ?tfItcitixtn wa 

socittat ttj«tntttnt uröana s ctntralitzada CM la mostri-, 

16. v*u»\ ? , fa/rr**, I!, lillstard, »ans. "f?7. ?s SSi-SSS. 
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17 «NU, I.M., if» fytr'i M«t, Vintagt, I t * York, I M («ü 0*r'i /mé Mi 

#M»f §my§, Ftfet- 1 Fiter, London, WS, p§, 71-80», 

1«. Hfl», H., Th» inzitty dt Mimtet. Ñ tßwrr of pottry, Oxford «.F., 1*71, 

9. M. 

19. Mm, p. 1«, 

2 0 . FEMMTER, I,, Li pintura dt ftifttl Zfteltta*. Liyt, lt, 1552 ISoòrt 

pintur», §ß, (it., p, 42), 

2 1 . FEMW?IÄ, s,, 'J.A, loda, tu Sali Viftt#*, Wif/# ár ifw/iw«, ¡¿-i-llll 

(/»/*•, p. 169), 

22. FEMATEX, § , 'jetflutn Sunyer5 C /¿/ttm, 0. 242), 1 podee ftr titM stvtl Uf 

B»:¿uies cut cita dt Sris: 'Ahora reo Qu? U calidad dt un artilla rtfulta dt la 

cantidad dt pasad« que lleva en sí, Ot su atavisao artístico. Cuanto layer es la 

jarte qut poset de esta herencia, tanto iiyor es su calidad.* (FERRATER, 1 , 

'Jua.̂  Iris* Ubié§§, p, 373). 

23. rlARAVAU, J.A., Antigues f Hoótmos: visión áp U hisiorn t iétt ét 

progrtso htsti ti foiuciiitnto, Alianza, Bidríd, 1*16 U%6). 

2 4 . JAUSS, J.R., *U ••odtrnitl' tíans la traditio« littérairt tt la conscience 

d'tujourd'huí*, hur unt tsthitiqut ét li réetpiion, ttilitard, Fans, 1571, 

iLittnturgischichti ib Pwúkttion, Suhrkato, Fran, furt, 1574). 

2 5 . 'Si con atención airaos las cotas nallaretos clare la gran ventaja que 

tienen los presentes i los antiguos, sí veníaos i cotexar y cotparir lo todtrno 

con lo antiguo; si ai ritos i la simplicidad y rudeza de lauellos printret hotortt 

out, nacidos tn los dtsísrtos y catóos sin cotpaflía, eran coepandos i las 

piedras y éroolts en lo« versos y prosas de los poetas t historiadoras antiguos', 
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VtliMJH, C, m, ta§mtm coÈfièrtcíén mm lo *Mt§m y ¡9 prettnli, Socitdad 

I t 1161 taules ItpaMff, 33, Aadrtd, IHt , p. IM, (V i lMi lM, 1t39> 

20 . KsMtTItltf. f., 'Li «utffUt I M Imiti» i t «tt Me#?Mt% L'twMíu toi 

§§m§ mm rhiítoirt to /# iitüntm, 1, mentiu, Parit, I IM. 

27 . f/. KAf, J., n§ ¡toi 9f progrtis. 4n inquiry into ü origin ind §mtA, 

P'-c·Ülaitf, Undo*, 112«, 

29, ClUt ptr «HMTIliE, F., <V. f i l . , p. II?. 

29. RlPíU, H,, Hutoirt m l» totrtilt á§§ am im #4 4n Hoctmtt, 0mm 

temlitti, I, Hichttu, Part* 1855, p, 61, 

30 . RIMutT, H.( <*, f/«., p 7P, 

3 1 . *C'tti i la vitillttt du acndt tt I ton tgt afir qu'll taut attachtr et D M 

d »ntiouiU Or, la vitilltft du wonte, c eit le tmpt eu M M VI V O M , tt non 

cclui ou vivaitit I M ancitns, w tu ttait la J M M M M . * la venté, It ttapt 

«i sis out vtcu M i ¡t pïut a n e w par rapport i nous, aais, par rapport au 

aond«, ct t»p5 Itail It plus nowiau. Orj dt •#•# 9», loriqu'on a Bitot dt 

troyvtr dant qutlqu'un unt granat conniminc» Ott chotit hutaints et U M 

ctndnt aa tun té d# jugattnt, on cfttrcntra plutot l'unt tt l'autrt dan* un 

vitillaN qua dam un jtwni nota«, connaittant atttz l'avantagt gut donntnt au 

prent» ta longut ixptritnet, It grand neafc.t d§ C I O S M Q U ' Ü a vytt, oui dirt ou 

ptntttt lui-a*tt; par la ata* raison ti notrt tilda, connaistant titux ttt 

íorctt, ava.t lt esurtft dt ltt prowtr tt la • jlenté át Itt íugwntir tn ltt 

txtrfanl, on audit litu d'tn atitndrt d* plut gra«í*t enottt out dt 1'ant í qui té, 

ou l ' m {hjrehi tit todèlti; car lt aond- Itant plut 1 0 , ia aattt Étt 
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•xpttttmtt fi It« HMNtttNt t'tit accrue i 1'Infill*, ¥>m, f., 0mm 

orgum, I, 14, 1620. 

32 . 'PtrrtwU tétontrt | sa Mnière que la fable te 1* liad* %\\ puerile; la 

composition du peta«, Mftctutust; In cartctérts. Ml dessines; IM eoeurs tel 

neros, fressilrts; celles tef ditux, pirn tntort; tt quant au stylt, Ptrrault 

laiiM au Cntvalitr it loin te juftr: 'Heus nom avistaos i'am* temitrt te 

nous rtjeuir i la ctapapt ivtc c*s sortts te cooperations I lenguts «MIMS, i 

iiiítatie« «i dum Hortre. L'ur« diMit: 'H teint te M otrgèrt rtssti&lt atu 

flturs <3'une prairie ou paissent te »ichti bien grassos qui donnent du lait 

ölmc, e* tent on fait d'txtellstts frotagos*. L'autre disait: *lts veux te u 

»orgirt rtsstooltnt au soleil qui darte sos rayons tur Its eontagnts cou*erts te 

forttt, ou its nyopftts te Slant chasstnt ses sanglitrs tent la tent Mt fort 

dongoreu»*', IIIAUIT, H., & lit., p. 212, 

33 . KUJï, J, te, ¿i Q§ffma §t Wtutntim é§ It Uncut Fttmew (1S4S), 

tortes, Parli, 1972, a cura JÍ L. Ttrrttu*. 

34 . NlfiNCT, S,( th§ Clissiaj Tradition. Srtti tnd hun lnilu§mt§ on tftittm 

LUtfèture. Oxford «,P,, 1S4S, 

35 . JÄMSS, J,»,, Pour im tsiMtiw át ¡i réaptien, op, cit., p, «3, 

36. Oarst distingeix QUI tu tipus d'itltacte on ti stgle IVI luuiv? 

Transferir d'un sisttta a un altrt un *ttit* ai« ti tími d'interferències 

possible (is la ídta tés anuya te la í·itacie); Coçnitm Itítacie subjecta a 

una doctrina 1 una ciència (la tradició cot a tina te transiissid de 

coneíxtttntt); íltciio; Es trooa a iíg caoí tntrt la ¡ut*t¡o i la coçmtio i 

descriu ti procés artistic gut intenta ttultr la natura ts'ollint-nt divtrses 



211 

aiptctos ptf u i et firaar una ettpoiittt i p i l 9 «Uhr gut l i at 1» - t i l i t i t ; 

tomctw l i una luptrttié u Vtltctio qut l i M i t M i «itètica qu* aguaita tu 

gut t i tr í tn notés Its parti i l l *torrtcttf* dt la »atura í ir t ist ictMnt í toraü 

% m» ste tractar í t • t l ler i r - l ts t i l aneara, (§AI$T( O.H., Itititío íMMcn 

totrt it ¡»itètion tn ti Siglo é§ Oro), Orígtiiai, «adfid, if lS), 

37 . §AiCfA BOR 15, * , FomtUn ái li tmrít htortrn wéerm, I, C«p«»a, 

Itadna, 1977, 

38. ELIOT, T.S., ' f i l l i p «aiiinst;*', Tfn $icr§4 vccd. ittiyt Off pet try »M 

cnUcis», Utthyt«, London, 1120, p. 1U. 

39. *GW0, £.. ^# ¿'i J)* %#f*7, «V. f/f,, pi , S i '0, 

4 0 . "It tt'tt •: .-'.t'-lfitk'Iiti designa Cittt transposition d'u« iou ¿t 

plwiittt'D syit*»t is> at 115ml •" -.n autrt; Mil putigu« ct ttr*t • iti louvtnt 

t«tt«du ami It it«i fcanal St "critiqut dts lou'cts* d'un ttitt, ncus iui 

prffifons ct'.ui at l'»/*3poiiUon, gui • l'ivinti-ji dt prtctstr gy# It dissagt 

d'un iyitt*t s:;n*»*:ani I «jn autrt m a t una nog»*lit articulation dt tritt gut -

it it positionntltt» t>onctatt»t tt denotatt»t Si on adttt gut toutt p'atigu* 

itgnifiatt tit «n :natp it t-mi formations it at »tri lyitèMi stgnifiants tuna 

tnttr-ttxtualtté), on co»prt«x: gut ion *lttu* d'Anoncittion tt son "§§jtt* dinoté 

nt lont jiMii umguti, plttns tt tdtntiQuti I «ux-titts, iati toujouri pluritli. 

éclatèi. lusctpttolas dt «dilti taöulairts. »1 pel»leait apparait «Sosc aunt 

to*M It resultat d'una poIy»altnct iNiottgut, d'unt apparta*anct I di»tn 

systéats séaistiguts", f&I5T£vA, J,, ¿j revolution du Itngvigi poét ¡ove, Stuil, 

Pirn, 1971, j 59. 

41. /ij'dw, p. 357, 
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42 . Caria dalaöa ti dia 2I-IÏHSI3 C/f *f«r#» /ü#w. Selected Ultm §f 

9§b*tt §nm Ifu-íféé a cura it P. O'Nty, XMtchinio», loadon, 1W2, p, 2S3). 

43. OÍS, £,, "I! rcvitftt iu galop", UJ17>,f/tfM/7, • tvn it J, Nyrpdts, td. 

§2, tarctlona, 1112, p, 2ti, 

44 . 'Eugenio d'Ors hizo unt vtx una oistrvacion prof uní* acarea it qut *te«o lo 

cu* w ti tradició» ts plagio*. ?#d« lo qy# no tf tradición ts plagio» Moitt 

Salvador Otlí. íl CiSO ill tJMCllf, SObrt tltt pur.tO, qui Putdt prtffWtl'St li 

jovtn tsiudiantt St la historia dtl ertt, M ti d* r V u g m o y Kafati. iifa*l, 

sitndo todavía «uy íovtn, it hall« c m i m idvtmrl« attillando y casí 

¡jottytndo toil li fadtcstn ot tu tatstfj >trygmo; d?eujo, claroscuro» tattna, 

•tio, itta, composición, arquitectura; todo tits It *ue *sadc'. Pot t«éi» fut a w 

y terlor. I·i libre, 'odia trabaja' dentro öt a n t e s ta« estrectoi, sue jodia 

atasca» a tilo toia au »ente. Si decidía t u p r m r unas calumas o efiedir uros 

peldaños i la escalera; si creía qut la cabtzi le la vvjtn decía inclinara* «na 

adtlantt un poco «is, cut li sonora it las ínsitas it s«i vjos deoian ttntr ¿n 

actnto »Is lelancolico, i con tu* luje», <}uà mtentoad, çu* liberta* de np'tsiJn 

pädia hacerlo- *o completamente apueste ts Picasso, tan grande coto Rafael, p»p§ 

•aidito. Maldito i condenado a plagio tttmo; puts, naoifdo coubatifo, quebrado 

* aplastase la tradición, su obra titnt ti »esplendor j#¡ rellvpago y la ira dtl 

tselave Coto jn M t lavo M t l encadenado it pits y taños con las cadenas at sus 

propios mvftos habiéndolo *esnventado toco, todo It tiraniza, En cada una át 

sus obras Picasso lucha coto un presidiario; ts tiranizado, rtducido a la 

esclavitud jo? ti disujo, ti color, la perspectiva, la coiposto*«, pe? cada una 

de tstas cosas. En lugar de ap-rvarse tn ti pasado matdiato out ts su fuente, en 



la '«angra dt la rtilidid' que es la tudicUn, ha dt looyane ti ti 'rtcutrdo' 

de todo lo qu« ha visto: plagio di lea visos it rusc os, plagio dt Toulousi-

lautrtc, plagio dt áfrica, ol.gio dt Ingrí«, u potrezè de /# rewiutiéa, Mea 

tlt curto: "Cuanto ais tt intinta revolucionar, Unto tés St haci lo tita»", 

m.t, $., Víéa secreté de Sèlviéor Mí, Sisa, Cirona, 1981, p. 182, (The teeret 

life of Siindor Mí, Dial Press, Mt» lort, 1342). 

45. 'Y at aconsíjaban: •Hirt qui no volvirls a tar jovin, aebes aprovicnarlo". 

»o, sin itoargo, is taba iitwt pinsanoo: 'Anda, data prisa a invijicir -tris 

itorriolMnM 'virdi", norriblttntt "Seide*- tOt qué iodo, antis dt alcanzar ¡a 

eadunz, podría librartt dt tía soíolimta enferttdad dt la adolescencia' Tenía 

suena conc uncu dt una cota: ttnta qui pasar por ti c ubi sao para saclrtilo una 

viz por todas dil sisttta y, durantt isit tinco i acaso pudiisi por lo amos 

aprender a dibujar: (...) «H obra na ira arta e&dtrno *jovt»\ todo tito estaba 

entendido y dtscontado: m épcci at causaba horror1 En afecto, ai espíritu 

antifaustico era exactaaente lo contrario dt los toeosos apologistas dt la 

i«*<tntad, dtl dinamite, ss 1« i"stinios dt eteontantidad y ptrtza, tncarnados 

tn ios degradante* rtsiduos dtl cubisio poético y il ais o amos puro arie 

plistico que hacía estragos en las nauseabundas y estériles terrizas dt 

Nontparnasst", ¡bidet, ps, 162 i 3M. 

46. PffflWTtü, 6,, L§ poem de brie* tibi, a cura dt J. Ptrmé, ed. S2, 

larcelona, 1573, us. U-IS, 

47. ¡btdei, ps. 15-16. 

48. íes cites dt Teorít Mi cosiot (1S66) ion dtl lateaétic Paul Bubrehü i dt 

qué n'nea parla', ja il capítol sobn ti polifaettiSM dt Firrattr, A OÍ nuces 
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ßwrii 0 W O ) apareix U M cita dt La Fonuin« ( f i c l n , II, IS) qut tanca ti 

rtcull, la dual subratlla la iiporUncia dais cestos, dt l'altri i ¡a 

ptrwnalitxaci« dais corrtlatt «BJtctiui ( U itatgt del lol u n rtcurrtnt tn la 

potsia df Ftrratir): 

•Li Firtaatnt it acut, I M Aitrts font l#ur court, 

Lt solnl nous luit tous ltfi jouri: 

Tout Its jours sa ciarte succedt i l'otbrt noin, 

Sans qut nous tn puissons autrt choui ínfértr 

Qua la necessiti dt luirt tt d'éclairir, 

O'awnir Its Saisons, de idrtr Its smnctt, 

Oe »trstr sur Its corps ctrtaints influtncts.· 

A Htnji't um a n (1162) n »panurn duts, Una dt d ß i i i ß Crtigd'lA. Robinson 

Cvd subratlla tn un registri dt p o m a draaltiea ti cotprotís art la propia (i 

•utasle) vida i la »tportlncia dt U s ntctssítats pruirits: 

'm had livtd hit lift 

And in his M y had shaded, «lth all § Ü * : K J , 

¡nvtrtiratt leave to fashion of hitstlf, 

By S O M resplendint letatorphosis, 

Wtattver he tas not, And after tiat, 

«hen it had coat sufficiently to pass 

That ht «as going patch-dad through the struts, 

Soat nerveless fingers or. a prudent slttvi, 

And told tht slttvt, in 'urtivt cnfidtnct, 

Just ho* it tar fly natt is Captain Craig*, 

ft« ••* * • » -fc i k j * . .—•*• "- - - • * * *-• * - *- ~ * • - * * — * - - . . 
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Hi Mid, 'and I tust eit * 

I nit de J.L. Borgt« -dtl conti d' t i *tej¡h, * U tanta de ftvtrrotí"- gue 

mtnyila 11 tiportancla dt la rtilitit i la teva quottdiinltit, tot dal 

lociliiM ti pot arribar a la wivtrtalitat, i la ltpouibilitit d'uní escriptura 

qut fertuli 'eeraveilef1 irreali: 

'...ptro neto out la Uelegía tra un lata dtl lodo inettesible a 

»bulen m . 

Otro«, gut tatbién lo idvirturon, inflaron a AbuleIs11 a 

rtftrir alguna taraviila. Entonen coto ahora, ti tundo tra atroz; 

Sos tudaets podían recorrerlo, ptro tatbien les aiserables, lot gut 

te allanan a todo. La attorn dt Äbuleatit tra un espejo dt í n t i m 

cobardías, ¿Qué podía referir' Metis, le ¿xigían taravillas y 1* 

airivilli es acaso íncetanícable. La luna dt Btngili no es igual a 

la luna dtl teten, ptro st deji otscribir con las listas voces,' 

» Les äones i t l s úíti 1 ümc tpígraf gut apartix, coi \m- dit, ès un poeta 

atribuït a la seva tuiltr Jill Jirreíl. 

4 9 . El tprung rytñ* es un sisteta tètric irregular 1 tolt flexible aso un 

nuntro fix d'ictus i una gran variabilitat d'»tons, gut Hopkins defineix dt la 

aantr« següent: "Sprung Rhytht difftrs froi Running ihythi in having or bting 

only ont notinal rhytht, 1 itxtd or "legaeedic* ont, instead of three, but on tht 

other hand in having tvice tht fltxibüity of foot, so that any tve strtssts tay 

either folio* ont another running or bt divided by ont, tve, or three slack 

syilabts*. S.rl, Hop«ins U W 4 - 1 W I ) no és rinventor d'aquest ritte, (is tl 

«isteal bàsic dt la poesia neditval anglesa i de les cançons de bressol) perd sí 
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•1 »tu t««4rtc i ti it« lapulsor. itf, M, V.J., 'Sprung Rhytht and Inglith 

Tradition", Hopkint. * eoli&ciiun 9t CritiaJ Etuyt, S.N, Maria*« td., Prtntict-

Mali, N w Jtrity, 1966, pv 151-159), A tea a tti dt ia taitaci* forail dt 

Hopkins qut tftctua Ptrrtttr tn tl pona 'Punta dt dia*, is podan nïaili? tntrt 

anedat potttt altrn ralaciom,. Ptr txttplt aae tl conctptt cía Hop*ins dt 

1 * ¡iaetß§, qut vt a ttstr t¡ lattix conttptt dtls »o&enti of uiion dt Thoaai 

Hardy 1 qut Ptrrattr uta a öastaatit tn la ttva potan, l'//•#«## ét tl multat 

dt raprtntríi« Doétiea dun toitnt, tot í tnttntnt qut cada iaprnsie ttntual té 

li itva u l t i m t i cada tictna, cada wttnt la ttva prapia individualitat, 

5 0 . Coaunicició ptrsonal, 

5 1 . "Car ;e fay dirt aux autrn et gut jt «t puíi li bitn dirt, tautost par 

fotbltfst dt tor lingagt, tantoat par foieltsst dt ton iens Jt nt cotpte pas its 

taprunts, jt In polst ! , , , ) , C O M » quelqu'un pourrait dirt « aoy qut j'iy 

stuitttnt fait icy un aas dt flturs tstringtw, n'y ayant fourny dt aun qut lt 

flltt I In lit* Hais jt "'entendí pat qu'ils at eouvrtnt tt qu'Us at cachtnt: 

c'nt lt rttours dt ton dtsftin, out nt vtux falrt aontrtr qut du aïtn, tt dt et 

qui nt dt altn par natura*, rlOMTÄIlii, imit, II, larniar-fiaiiarion, Paris, 

\%9, ps. 448 i 506 ("Mlangn, tordtau*, 1510). 

5 2 . PfjlCEL, 8., 'SaPntl Ptrrattr y li ponia aoral*, (mino, 23-1I-1«*? 

iincutntroi, I, Otstírw, 190, p, 173). 

5 3 . *!«y first Hasttr tas Thotai Hardy, and I think I »at vtry lucky in ty 

choice, Ht «a a good pott, ptrnips a gnat ont, but not iwgeod, Much as I lovtd 

hli, tvtn 1 could lit that his diction »as ofttn clusay aid forctd and that a lot 
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of his p o m vifi plain bad. This givt M hope when a flavltti port eight have 

aide M despair. He fit lodern eitheut being too todern. Hi»; evl<1 and 

sensibility vert dote enough to sine -curiously enough hit fare bore a striking 

resttblance to iy father's- so that, in itlt*ting hit, ! eas being led tonards 

lyteif, but they »ere not so close as to obliterate ay identity,*, AUOEN. W,H,, 

sp. tit., p, 38. 

5 4 UEIMHEIHEIt, J., ¡aitition, Routiedge I Kegan Paul, London, 1984. 

5 5 . Man, p. 71. 

56 . /¿ /m, p. 72, 

57 . Man, •), 84, 

58 . Per exeaple el slogan de Calcetines Ejecutivo que replica al cèlebre 

d'Adolfo Domínguez: *La arruga no ei bella*. 

59 . FERRATES, S., %',*, de Martín, en Salarías Arte*, Oisrie ár BÍMIQM, 12-

1-1355 ISoore pintun, op. (it., p, 165), 

60 . WUSH, P., ftetifittion. Th* Théoy iné entice of Silf-Comciovs Fiction, 

rletr.uen, London-W« »ork, 1384, ps, 2, 3 i 100, 

6 1 . Ibídu, p, 3. 

62. "Hetafictional novels alio« the reader not only to observe the textual and 

linguistic construction of literary fiction, but also to enjoy and engage nth 

the verij »ithin the fiction. For the duration of reading i, least, this »orId is 

as 'real' ai the everyday ierld.*, ¡bié§§, p, 104, 

63. (f, lúidti, ps, 5-S, 

64. (f, Mén, ps. 132 i ss. 
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65. NM pot ifOOir l'anllín dt l i ftcrticio dtl potta cinquè dt dt Htirttfr 

dt Heine •* i l poeaa "Unlt i * dt Ftrrattr tn t l nostra lltbra NICÏA, %., 

tWWk, H,, Li pots¡i <á§ Sibntl Ftrnttr, td, 62, liPtflem, 1SS$, pj, 16t-

172. 

6 6 . OUIÄ, 0., 'La »tu és un altrt*. $*ò§r, 9, Mig/jwsy 1W6, p. 11. 

6 7 . Aqutsta ltctura centrartid la m* vat oferir l'any 1986, ia qual » horts 

d'ara t i stab la notés wn iot interpretatiu dtl tot ínsuhcitnt (HAC IA, I , , 

nmwà, *., op. cit,, ps 110-113). 

6 8 . PossiMMtnt Ivonne Sural sigui t i ptrsonatgt dt la 'taitrtsst dt pottt* 

1, tn conseqüència, els poetes siguin Carlos Bar ral i t l Mttix Ferraitr. AM 

tot, aqutsta infortaci6 es del tot sscundlría ptr al senti; i t l pont out I t 

aplicable a qualsevol potta. 

69. VATTIW, 6., £1 fiti ée li mtàeméid. Nihilista y fmrtenéutia tti ¡i 

culture pottto-Jtrni, Stdm, Madrid, 1SS6, p. 8§ (Li nm áf/7j tváfwíJ, 

Torino, 1985), 

70. 

*S»€ OPEXED THE MOR 

Sr»% optntd trtt door of the (test to »e 

"ith its cloud loud st»-!ashings, 

And dif f -sidt clasnings 

Of »attrs r i f t »ith rtvtlry, 

Sh# 0W....J thi door of HOMIIO to M , 



i l f 

Tttt door free # call 

1 had know too iw l i , 

Too long, t i l l than, t ie M l f i í , f lM , 

St» ootntd Mm door of i Lo*t to M , 

Tint otsttd tftt try 

!©Hd-»tl*«fs ft» 

i t far I f if* Itching bly« if« I t t , 

She SPOTS tht door of tht Nst to t t , 

l is tigic ii#ht», 

Iti ntavtn'y heights, 

tfhtn forttrd littlt is to it«»" 

A M I $òo*$ ( I í i3í , ft* cwleie ßmt$, lioso«, J,, t í . . LOMW I f l l , 

•THE §0§§ 

tfhtfl |h« C1M luOdt^ly in 

It setevd V t door caild ntttf dost again, 

Tht root lay optn to a visiting sta 

ihich »o door could restrain, 

Ytt then at last tht sailed, tilting her htad 
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To take mt ieavt of M , 

Wttrt shi had fluid, insUid 

The »as a dar* door el«*i«f endlessly 

The »aves receded" 

1WVES, R.. S e l t t M Pal·li, HardtONfcwfth, 1986, p. 1*2. 

ItbtrtcrU« consiet'i que aqutst poeta M P QUI fumca relaei# It it: el poeta "bo 

una cisi* i diu: "íes poetes od Ferrater pifie de li fette, som tris procnes 

run poete cotte The door sins ltçutl OR eonstatt une interpretation lyrtque d« 

decors que l'on retrouve »etDlablttent dins Ho um c m . On »oil dans ce poete, 

7¡# door, Qye > lyrisit n'exclut pas la lucidtU dans une note dtsaeuste sur 

i'|vi*escence du ponneur* (I**8£S£CHT-;, ft., op. at,, p, »0>. Oeixant :t pane* cut 

l"exprtss:4 "iynsat du d«cor" és d'una confusa ttoiguitat, c»r taatn a "fco una 

casa" tis correia'.s object tu« tenen cot a "The door* yna funci« p'itorqial en el 

;o«ta art; in» tatetx es pot dt' oe tot» tis poetes de U i d o w i t i s dus. El 

dut c»ec dut na pejut ct«>r»f aquí és que Itctrecnt». q«e va wi* contacte 

ptr»o"il ato etf*ittr, ei vi confondre de poeta, is a dir, qye rffite» is qtvia 

tstentr sue an seis seus poetes reprima un totiy de *Tne door* de S'ives t, o 

Oé perqyé no h vi cene'ttttzar de cum poeta ts tractava, o t¡* per y ;rror de 

•etorie, Itotrtcnts va pensar equivocadaatnt qye es tractaví de **: una casa*. 

7 2 . HO» pot trooir y«i lectura acarada d'iquests tres poete» tés detallada en 

#1 nostre a m e l e "ACU, i., ? B ? l M l , i , " U c tés lluny que esu»ar-te\ tes 

eniií dei pligi: C¿»tn de l» iirior i u Ii¡c¿. de 6apr:ei Verräter", £•§ 

HirgtS, 38, •%!, p», 21-3) . 
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73. «WIS!, C. // mU§r§ 4i vimn (Otitis IW-imt, Einaudi, Torino, 1171 

(19S2), p. S7 (21-11-1937), 

7 4 . Podria havir tncara una altra lnitrprttteté stcundaria qui jugaria 

(anacronicattnt) art la biografia dtl potta (record« qui Firrattr ttcrtu poesía 

afrtns d ésser proftfior); I'anécdota d« i pona farti rtfirència a una noia out 

arriba tard a classt o qut surt abans d'hora i ptr nut tnsiantt tl potia-

proftssor es fixa tn illa. 

7 5 . 

'MB 18 0I»«TIH 

fM, potta, un tiforf ptr rtttntr-lts, 

ptr Mit poquts out siguin In qui listan i·iébils 

lis visions dtl ttu dtsig. 

Posa-les, tig ocultis, dins dt lis iivts frases 

Fis, potta, uo tsforf ptr certstrvar-lts, 

quan ts dtsptrttn ¿ins tl ttu ctrvtll 

di nit, o in 1'esclat dtl aigdia,* 

Lt$ p o e m s to C.P. d r i f t s , a cura dt Joan ferrate, tuadtrns Creta, larctlona, 

1987, p. 101. 

76 . PWT, J,, »La potiia dt laoritl Ftrratir«, t n m l i , 319, 1975, p. 3, 

7 7 . cf., p*ré, l'ús ixtatic i anti-ironic qut fa Dario dtl parallatps al 

capítol dt la ron-a (UI. 1. 2.) 

7 3 . Coa esatnta Iiberecnts (op. cit,, p, 65), tabritl Ptrrattr va presentar Oi 

nuca puéris al concurs 'Ossa Ntnor* dt 1961. T. Sards i J. Ttixídor 

(personatges qut stritn blastats posttriorttnt a "Poeta inacabat*) van oposar-si 
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out obtingués t i prlitr prtrn t CMfM d'agutst pot«a out puvt tocar a# foraa 

irrtvtrtnt a un dtls partí dt I N l l t t r« catalants. 

79 . Cito (torch ( I , 1226, n. 49-M) ptr l 'tdui* dt Joan Ftrraté, L tí pots i et 

d'Awiii turen, tutdtrw Crtta, Sarctlon«, 1979, p. 312. 

•3. 

II 

•Passtr, dtliciat M a t putllat, 

quicut ludtrt, que» m sinu Untre, 

cut priiua digitia dart tdetttnti 

tt aeris soltt incitar» »orsus, 

cue dwídtrio M O nittnti 

itrut ntsnoquid libit iocari 

tt solauoluí sui doloris, 

ctdo, yt cut gravis acguitsctt ardor; 

ttcut ludtrt sicyt ipsa posset 

tt tristis anin ituart curas1 

taa gratwMt iihi « M I ftrunt putüat 

ptrníci aurtolue fuísst lalut, 

quod zonai soluit diu ntgatai,* 

<'%QT?iii\, othcias ñ* ai atada, con quttn tila su«le ju$5r » a quien acostuior» 

ttntr tn ti stno y darlt, cuando st lo aide, la pur'vi atl dtdo, provocando sus 

agudos aordiscos, cuando piact a ai raduntt aior tntrtgarst i no sé qué 

agradielt distracción para Puscar algún «iivio a sus ansias, sin duda para ciliar 
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w inito «fdttntt: lOjalt pwcttra coto til« jugar contigo y disipar til triiltt 

ptiirtí' // He M li« grito C O M aican que lo fu* » U vtloz Oon:tUt U tamaña 

dt oro Qu* desat* w cintura tinto U M B O nifüt,"), ftmít* dt Cttulo, trttf, J. 

Ntit» ii u m , \ m , pi, 4M4, f/. nou m . 

0 1 Cito noté» l'Mtrofi á§ Què l inüivi Ftrnttr rütttrttxt: 

•To 'our oodits turn» tt* tlïtn, Uut to 

itak» ttn on lovt rtveèl d «y loólo; 

LOVM avsttnts in sou Its dot grot, 

M ?tt thf o©#/ 11 hi» ooo«t· 

Q0NN£, J., *Tht extasia*, 'otiti itétía, i irri l , lare*I««i, U7I, p». 222-S3. 

Titeé Sil dt Bitdia t» vj sentir ciptivit per la pottia dt Oormt i, tn cencrtt, 

ttpra tat&t aquesta iwtje de i : os-1 her« §n el seu poeta 'Pamütica y Celeste*. 

0 2 . Tatet hi ha altres trttf foraalf to:eatent ferrittrians toa la forta 

verbal 'no »é* i ti datsu »tu, f e t ojut ft» tato* present tn tl poeta Que icapea 

de cotentar Cs* i i * a tancant la porta del »on*), 

0 3 . Diu Francisca: 

'Noi ltggiaviM un giorno per diletto 

di Lancialotto cent ator ¡o strinst; 

tol i »uvate t tanza alcun »ospetto 

Per piü fute h occhi ci sospmse 

quella lettur», e scolorocct íl viso; 

aa »olo un punto fu quel »ht vi vinst. 

Quando ieggttto il disíato riso 

esser basuato da catando atante, 
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fjtttt , cht Mi d« M no« f k di vilo, 

i i bocea t i batel* tullo trtoante. 

•iltelto tu'i libro • chi u n ist: 

quo i giorM pit non vi loejMto avante.* 

flLNNIOl!. 0,, iírím Co*4u, I. V, vt. 12I-1M, Barcino, 1574, p. 10?, 

64. VATTIW, I , , £! fin m li mxkrmtoà, oç tit., s, SI, 

»5.-FERRA TER, i , , Feix i t! mu t*W, «P. «* . , P '* 

66. BALL ART, • , §t ilt., *El rtvtf em t t i i i t . tfi procH St Itctura 

col.ltctiy*. i f f « é'Or', SIS, f§6w IM7, ßi, M-M. 

Bf. '$t ei tun §e ii Mv§l,!i #f wèistft i ßsniJei #/ Je¡ §rm Hu m 

recorre» tuet i Ute. es i ait, m iiirg seguit depiscdts mmrs Que iflueuen §1 

9ue ** 1* trsM e**tnl i oue eju&ea t euer ttnvtmt lew lern i les trpenènaes 

áf , l t f , ixi ¿Lat *ñ / ' / « / * • * * , cm im reáicué § eses Je (fi*t m procés áe 

sínt§s¡ ßcittat Je /# wvel. le tSe Tew» es present* ::m im serie epistcic» í 

pr§grmiv§ á'mtgt. iesti/mées § stgmfictr ees cm i conjunt que ár esmr§ 

iíüiC- leí A», § 34, 

66. ct. dt Dwccio L'émmaecti (laliüal iallthr, lifKott), Her i i icoouaent-se 

«r S§ßt Join i Li mn ár lurte (NUN« ot l*»fa «t la Catefttl, fitfta), 

69 . 

•*• comvtvt t i rtcutUo i t tautet ©íatiütt,,. 

AqutiL* carrttera 6t MRteila 

V lot l i t t ttolttdot abraiot fufiivot 

v ti iwteite íftOtfwto, #• | t t , trat t i Irwun, 

ptfatfot a la tapia, ctfatfot oor lat luctt' 
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l l o m , I . , '••ütsica y Calaíta', vt, 34-M, ñonHaédn ( t IM). Lit ßmmm 

OtI rtrto, Satt Barrel, tartaleta, 1M2, a, Í3S. U data da la publican« tftl 

•oast tf pcitenor a Oi «raw pmtit (ISM), É Ü N dtoutix «HI a M 111 M 

liaiM va rtaliltar al pota* anyi «tan« <y «a ttva publicada I al va munyir a 

Ftrrittf. o be aue r*et?aitr ft n'Mani da la i t t i l i tu* »ny« H i UN Qu«" 

talltfia A *r#§ ¿awt. ER al pnatr eat rinttrtaxt afecta la coapattcie dal 

potM fe Farrattr, au al façan no. 

90 . 

'Ji n'atae paí doraif ouantí ta ftfnft HMtia» 

La twit, etntrt ton cog, 

Car Ja atttf I la aeri iaquaile vitiH it vila 

Hem tftdorat? &ta««u§ 

la wg" i i , tu iu> a at c u t et aui a'lvttilt1 

Eit-tl un« autre peu'' 

Ui iwt m pluí entendre at»'#a <je ae* arts l i t 

Tw naietne at tin coaur, 

•wt, ca tiaide oiieau, raphe Mr It tonga 

Déf*'tarar ion ntd, 

Son lit «VM mit* corpi i aeux tatai i'a ¡longa 

rV quatre steel tint. 

'utile durer toujouri une it fflftie »oie 



«Uí CMM 1« M u l , 

I I ml l'titft cHifft ü construírt M »it 

At l i f t »on dttiin. 

Uftr, J« w i liftr I M « ctt'.e t l t t IowNt 

Dut stabh 4t awi bloc, 

Et rtttt •©§ airi, iwtttt, avtuglt, sordt, 

pl*lgr* 1« chant du cop 

Ctttt i i t t couot«, all*« tfl 0'aitrn wndti, 

EM rtfiw UM autrt iot, 

Ploiftant ékm It lotttil <3e« mim prefoniti 

Ui« i t Ml. pr#i «t Mt, 

Mi1 i« »ouérali, cardant t e pfoíii tur u go rot 

Par ta Peu.-*« QJI dort 

Entinarj <j« ttt Mtn la «Éitcatt forgt 

Souffitf jgiQu'è ta tort* 

CÖCTIHJ, J. ( mémitin, PIun-ChMt it áutm ><oè»ti (1922-194$), SallitaN, 

Part«. 1W3, p, 1)2, 

9 1 . '**tc Hitn*Ctmnt (§K latin pl§mn antus, net donré au eftant fféfontn 

Ctl f##f pli otls troiaflofi M «MÉlt tatoé una etnologia aditnt ptr a aqutsta 

oeraJ), poétt mim tt d'un« ttult cetttt, Pitt Qu« It rytüM dtvtrsttié pint 

d'un« aUuft I UM tutrt, i l ÍCocUau] quitt« l t i itux d'Mpnt du rtvap pour 
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Mfttr li haute MP dt li em ion. Si ion no« n'y ftggrt tel de KadigutU, 1'tiM 

y Mt partout pfMtnt *Tti te crHffrt ñximl, t i Mi #• chiftrt trtnlt", MM 

fund li poiit Mplote, P«r 4iicrttion et oudeur, lt fè» run pour It designer: 

•NtyvtuM cotptgnt, tsptct a tortt,,.', MQSSE, J,, /¿/aft, j . 17, 

9 2 . OUEt. 0,, 'fiißntl Ferrater: l1 inefable tl vi tetptar' $tm d'Or, earç 

INI, 

9 3 . J «. Castellet no es Mftn pat d'acord a» la dob It icr'.un d'ßlitr; Mr • 

ti i , notés funciona la ltttur* irònic» dt l'MifontM, dt Ul »antra ojut 

'L:Ur«tur»· *M cowtdtrar-tt una antipoètíca, la qual, passada Mr la ironia 

m t1 travttsa, escevt *>a poética ferrate,lana, titraiyra, si, ptro catete: 

i'ttoicii de l'intfaelt dt*ori tls eotitt, tls consuttix, ti» tata.*, CAST[LU'T, 

JJ., "Evocació dt Stonel Ftrrattr, cjyinxt «ys Otsprís", Jocs Flonis ét 

Bi ret Jon., !H7, 

9 4 . ttuitttyd d'tittßlts soert rescriptor cot i '.alatar podritn tddyir-st, Ht 

•xMOit tl potta «'Apollinaire 'le powlpt' o tls vtrsos ironies dt J. Syilltn 

*Sran potta: g»an caluar / «M por tl tfua arroja tinta / Soñando con str todo 

tl tar·, SUIllii, J., CJimr, t Is iJturt ét lis anuntUnciiS, larrai 1573 

(15M), p. SI, 

95. 

•a iWLiysc \w\m 

Funyit ptr lleu. celestial sagtta, 

tnic d«l M U llinatge, sé i no sé 

tsUnofdit tn ptriantnt presó, 
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tir, dtati dt tol,lute, fat| at ootta. 

Quan obro wo otiitaMni la fintstrttt, 

idué no a'Mcau, tn vtrliat o no' 

Fujo 3* l'aigua «tl vtrdtft« racé; 

tt vttcj dtlii dt aa agonia Mirtta, 

Llavor«, d'untí alti al dtlit, 

ton goig va taunt dt l'alba i dt la nil 

0 pall atittris d'una afrau s'tabotea, 

1 i i line tnyoranfa dtl r t#t , 

un suau Mvtatni gtlatinés 

tr i dt cast« w tornar a la cloica,* 

CÄ»W, J., Har, torn com It tes, Stltcta, larctloni, 19M, ps, S21-S22, 

96 . Cot tistnyalava tn tl prefaci, I, »ana »it*, rtalitzant actwalatnt la »tva 

ttfi doctoral tobrt Saoritl Ftrrattr i tn tila tftudia l'aeartll tètric dt ¿ff 

dons i els ein, 

97 . FERRATE«, 6 , 'Sobn la forta «alista*, praltg a rtSAMOMM, &,, Set et re 

SO, Arttl, l%9 (Soòre tl Iltnçu*tgt, op (it., p, 142). 

98. mm, »., omivm, m. at., i, pi. i3?s \ MU, 

9 9 . J, Narco i J, Pont dtdiftün part dtl capítol qut dtdiqutn a Ftrrattr tn la 

stva obra Li MVÍ potsu atsJiiu (td, 62, larctlona, 1980, ps 26-32) a la 

inttrprtttci« d'aqutstts paraultf dt Ftrrattr pirtet coa si ts tractos d'un 
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or«lt. La ItUurt qut tn fin N t f ü l i , ptr*, iMuf;tl»nt. StpM •! , Ptffalt? 

vi ttatntar Cartitr i fat« strahl •*• «st trau isttat inotptndtnutnt 9» M 

•igwiit rtt l i tttt: Carwr H »iMolnu 1 Foix ataaiptfiitta i , a Mt a a*t 

parqué tafe Carmr t'aprüi l'ofici, a 'Sir cos« M wttm fit ptrftcta factura". 

Cota qut tn part #« tarta 1 tn part no i l líassiitas da Canut no t i t l ctl 

naooiitM frincti «i I'apota al rtalitsa, Foix is Mit ata 9« m 

awtitparaista: la ttwa otra At una au tun ia traduí« i asätrütat t tu txtaplt 

•coa al i t Ctrntr- dt orte Hid iatfinattta t i t rigor fanal. 9t tota aatttra, en 

t i l capitell postarían rtprtürta t l ttta i t la tradiei« i as la tràficié 

catalana. 

100. CASTELLET, J.H., proitf a FIlliTfJ, 1, , fmrti áf/f c$§m, w. ut,, 9. 

!0, 

101 . cf. notti 2, 3© 1 31 Ot la trasteeié caittilana #1 posma (tu prtasa) da 

l, ftsrigorit 1 f. lovirt. 

102. 

*0t l'asor ojut Mt t f t t r ' i i ot» 

fu ia pvctlt plus rtardia: 

ot ritn t« i'att acoardia, 

tot tefrj 9M «u'il fflvatt: 

tftfoii qutlt M r t l t m t 

ot pardy It non at puttit; 

ay satin fu iaat nóvala,* in. 2048-2054) 

CMfttnn m mm, im §t #«#, %mmt Parts, \m, p. §3 

103. cf. t l prolog da NMUMIT, J., WVIW, P., op. (it. 
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104 

* Í Í N pr»-put*tctnt I f i l i *>y ••« I furt thiy t t r t trmff 

tfttt MorliMt imj toMltMt w r t ttcrM* t i l l KltrfcifMrt, l i l l t N f t M l t« i t 

p«ooif M O M rttfttr profiM. p i 3 M M b»c* i t M l i t f . 

Thn, <*m I i t t r tM t« *t?t#, 

I prtl«ntly M l i t Uw f t t i §f 

itftfy» *n<3 T M M I I M f f i t t . 

t w , i t ! Kilo« in ytirt 

I M hott m • bMvtifwt I tMfctff 

Mitirt lü i i r t t M If i if) , 

?llliitfl in ¡cvt i l l f f M Witt, 

Mv SOMOM, tl > ! - . t i t i*Mtln%: 

Vfitt Mt i Mlp, M tat t r i f f t 

ww in u* iutsrt 1 MM1 

M i l , Moficf, Mroi i t t t of Mi t r t , 

Mtkiig i i Tivoli, i M 

TM«, titnout timing, tf>t «Mit 

lewoty twMtttiy cryMlM; 

M»ft, te inttruct M, Mt Irtcftt. 

M t tM , dtvotid to ttetttt, 

who guttttf W*tt - M fwvtr 

Ntvton I M Seltne« i t t f iy . 

FiMlly, Mir rtting iftinfi 

that Hitler I M Stilin Mr« doing 

font« M to trim* »pout Sod 

íoMlf I poMtr fey i l l : 

MitMut yoy I ctyidf't hivt MMfiM 

•vtn iy M i i t t t of l iMt . * 

WOW, Y.H.. *#» r»f*. Rt*i# of Boots, i l l , I«, 12-111-1171, 

105. ff. MWiS, T., £/ Íí/V» * » ?**/#, l l t f t i t , 1IS4, pi 171-171 
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i 0 0 . CMtWM, L., fmmtmto poético m i» Una tnçltu, Pm§ emßlitt, 

terral, Baretlona, p, SI?. 

107. mm, Oon Jytn, 1 ,1 , taulltdp I Ktgan HA, Lonöon, 1373, 

100. 

*PugiMt lt aort, ni n ptr drttt» vitv 

m tap, lot tip, ii tn aal o b* l'tatntn. 

Ill va dt nit M M brúixola e carta, 

atnyi dt pilot, tu la canal da Flandei 

t cuida anar tft coll d'hèttwi tn indtt, 

tratnt-it joe dtl qui dtl ten a'aparta. 

Tot a|d fan aquells qui noa dtu tavii: 

tal extapiar tratn lot néta jelï avia, 

¿#f potties d Aus lis Mirtti, op, tit,, II, 113, ft. 201-210, 

1 0 9 . El >/tri dt Hachado 'at titoy qutdando tan poor»' ptrtany al rotai 'Otro 

»iajt* dt Citccs J* Cutí l i t ; 'Tan poort at tttoy ««dando / qu« yi ni tiqyitra 

Mtoy / contigo, ni té tj voy / contigo a to lat viajando*. 

1 1 0 . 

•Viuaaut, ata Lttbta, atqw aataut, 

«•orttgut ttnua leutnorua 

«anta uní us atttitMNii attit, 

toltt occidtrt tt redirá pottunt; 

not)it, et» tetel occidit oreuií lux, 

nox ett perpetua una doriiemn,' 
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("ViNjutt, lato ia Mv», t MUM*-noi; / i t l l xafardtigt U l i v i l l i MltfrMiMf 

/ avalvtaWtt toti t l preu d'un n . / Elf Mit ft podan pondre I temar t ntuer; 

/ quan la Hut ortu M'RS ha po»t * notaHrei / tm ctl, noM$, tfonir \m mt 

tttrnt'), ' N N H I t C«tul\ tr*<3. J. HtdiM, Elt torgtt, 11, 1977, p. S3. 

111. 

•«'agria* t i bale» grin at lt w*»llt 

quan U atit « la r i l l ni vt a Badar, 

i aao ull it cuasi mcortovíblt aguaita 

•1 paí de la llunyana tetpettat 

H%u ia ttMtttat ttyarrtfoM 

par ®um% de la Mrr* alia al davant. 

trtMiant dt llaiptct, tiltnci©»* 

par la gtnt de la vila i la dal pic 

CM ni dau pl:ura en I M profundas gorja» 

i an t i t plant Mutant da I n vi l l i1 

Noy l'huracà t i t anota aqutllt cías mitot 

I pata 1 aigua an aqualli roc» tan grant; 

r a i tor an t i t raaati, t l castor crua 

t algun avtt cau tig partit pal Haar 

HH m al balea gran da la turalla 

no M aant rei: la gtnt hi va a badar, 
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i Mb ull la «Mil incontovibli aguaiti 

•1 pat te la llunyana teipesttt' 

mumi, h, Obrti cotfilitet, I, Stltcta, Barcilona 1170. 

112. "Veld et poet« tent 1'inttrprétation <ju'tn donr» Farrater, M M t l on 

stett qua Narapll l i t bun tu fet preoccupation» tociilM, ptut l l r t con»itere« 

i tout It Mim ( M t audacitwM', IflKKECNTS, A,, «p. at., p. 90. 

113. Els í'ioi 124-327 rMMttn al «id/ te Josep Carntr; "Kiniv«, la ciutat te 

trts jornia*», / iao etnt vtnt i l l infant!, tilconeixent» / d'on tenen la ta 

•tQutrra i la drtta.* (VII!, I3H33), 

114. lilllCr«?$, ft., Sibriit F§mt§r. PoèM ímctofé, T H Í te llicenciatura, 

Uwain, 1970, p. 12. 

115. if, CuUIiSWOÖ, 3.1,, r/m ;te§ §f híiterr, Clartftten, Oxford, 1141, ps. 

257 i i i . 

116. 'Des 'lalvaiti*, Otlacrotx y Courott, y un acadiiico alagante y cínico, 

Irires, eneautado» entre sí y c4Mlícts inverosímiles en »u voluntad te acafiar, 

cate uno i »u -,3o, con el sueno grotesco y aparatoso tel CÍMICISW", SW2M.E2 

PRtlA, A., 'Heteres te un »ueflo: la tradición clauca en el arte toderno', 

tnéitíén cima f agio tí, op, c:t., p, 1S6. 

117. FEMATOI, i . , 'Ingres', Lm, 14, JynrJUlioi 1SS1 (Setrt píntun, úp. 

at., p, 420). 

118. 

*I choose to te a plain it« Hampshire faratr 

VIth an incott in cash of say I thousand 

(Fret say a publisher in Hwïort City). 
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It's ftt%ful to arrive it i d«cmon, 

I'd restful just to Iftiil aoout let Hetpfthirt. 

*t present I II living in Veriont* 

FROST, S,, *Mw Hi^-hiri*. Complete Potas of Notin Frost, it* for«, 1SU, B, 

Iff 

1 1 9 . 'I f.i passage, Ptrrittr Évoçue un poto» ii Vi 11 tat Wor««orth <|u* 11 

considere cotae !• plus beau parti Itf oeuvres du poete lauste, WlTTlil, §a«s 

des «otti Vordswrtn fioui ölt due tt poto» M lent tn ftlletape en lftt-1100, 

qui I'origine »l dtvait *i:*e partie d'un polit autoiiograpfu^ue tt lu'ü cotoosà 

en st Mu*en»nt its lep'ts'.ons d'enfence ressenties en gllnant les noisettes. Le 

jtune garçon pifvtent ti un com r*tir# d'un Son, Tout y tft intact. "A dear 

mm ünvifited, »nere not a ero*en oouçfc ¿?mp*4 »it« its »itntred leaves, 

ungracious sign o* Devastation', U , it jouit de la douceur du lieu. ?uis, avet 

sa »act mcnscitntt de :eune gatm, ii r»wit Its f>uits cut pencent au» branches 

sans souci des déglts, íes íèvastations ou'ii cowet. «ais au toeent at s'en 

rttourntf, u rtntnt yne certame souMrmce dtvant le silence des aromes, en 

»orant It ciel passer iu ira»ers dts branches. Pírrate-' npptilt due tt po#te a 

été inspiré par i'aiour due ttordswrtn cennyt en r.'iice.*, ¡NSPICnTS, A., ¿^. 

at., p. 9i. 

12 0 . cf. ei poeta 'fishnet* de toPert Lowell < n* Delphin, Potas, Paper 1 

"loer, IS?*, p, 147. 

121. AUOEN, V.*., Collected Snorter Poms 1327-f957, Faoer i ?aoer, London, 

i W (19«), e. !I7, 
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