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1 2 2 . Cf, I'article at iylatt Thorn, *I •• Song to ItM Aloud*, London 

tttguim, III, stttabrt ifSS, En ill Ttttats «4na cotpit M l conjunt d'escriptors 

cut n t m influir t« !I st*a Toraaci» iiitrirta ¡ t qui H «t rtatirt a I'lwrr 

d'tscriyr* It J«vi potsii, Entff «it auiets cut «citri htvtr niiai ti trootn: 

Sir Tiwas S'wut, Ot $uincty, H. Ntabold, lltkt, ftirlovt, Chuts, tlf latgists, 

?ot, <tatt. iiwtmt, Shptiptirt, ttc. i què caldria iftfir 1» Biblia, Its 

bal.ladts tscottsts i til rittts it conies tradicionals i a« Its cançons 

populars, Cal ft». ptra. out* pulsions taportants: tn p n a r 11«, Dylan Thoaas 

eonctp tl ftnett» itiiatiu C M yn siittaa ntctssarid'aprtntnatgt, tantrt gut 

Ftrrittr m i l C!*cy«sc?iy ««ais i I'ttspa dt l'aprawaip sin* out 1'tnt#n cot 

un ftt mstparablt dtl ft*. poéüc. *a laptrioa laitatwa dtl potta jovt (o M l 

ill pot.a» ts diftrncia it ii jtstrtsa ¿uiaUva it! potta aatfur ¡o dtl feo« 

potta), pt"4 tint tn yn C M coa t« I'altrt tl ftnottn laitatiu n» Is prtstnt. * 

its • all traçutsta concepció distinta 4t la mttrtt*iua;'tat, Ptrrattr i 3yian 

**Ofis ts dt't*t"Citn ptl tipus dt todtls I due ts rtatttn, I no-a'tstic rtft'mt 

tint a escriptors contrets coa al *tt cut Oyli« 'hoats irtballa dms la p**pia 

tradició nacional fa;** és, tn general, ti tracta dt aodtis angltses», •tnt·t out 

Ftrrattr t* tés en ceaptt -tai coa aconsella Eliot- tscriptoM d'aitrts 

tradicions cut no pas tsenptors dt la s#*t tradició íaixd Is: tscriptors 

citaians*. 

1 2 3 . *».•< rtihdad. los «trots del î?#§rf nmsèiéü -ti tuchecna cut jutja 

mgtnuattntt la sua política i la sosahecna ruja de faailia- sólo son bocetos 

paródicos, prtttxtos p*ri qut tl personaje poética habit dt su propia 

txptritncia. En su tscutaatisso, tsos héroes san los int modelos dt ios 
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taröadtrat protagonista! del patea, '«abrnl ferreter* y 'Hiltn»', «tienes no 

puffen dejar te Un«rio« an cuarta, pues hay en tilos i la vez una advertencia 

(diciada por la altea docilidad a Id caricaturales) * ciarla aclaración dt w 

genealogía tentieental. SON, pues, personajes qut «¡rfen C M m a función ya 

premeditada, y no M qui Farratar lat abandona porque 1« cansen (quizá está 

cansado da allot da antaeano), sieeleeerUi let oona al servicio da la 

caracterice ián aoral y afactiva de tu narrador: tan al ntcetano detento 

distanciador y de contratta qua lt partite exponer un *ars aaandi1 pertenai, an 

cuyo íiCéctiwc ta cobija y al aitaw tietpo te eirnbe tutüetnte le que de verai 

ítoorta: la attain dal enatoraaiento ', RÉM*JIT, J . ROVIRÄ, f., op. a t . 

124. StCWP, S.a., f/tjf r liy§néii, Etpasa-Ctipe, Bedrid, »97$, p. 10= 

125. Stfons Sarvi en tl saw ceeentari a !es tgloguts virgilianet (8, 305, alt 

ceneubiM an In nocet dais taut tenyers repartien nous alt nans <aab que leaven 

a la «intra ét its nostras bales) C M a síaeoi da la renuncia dais ject puerils i 

noawtemáali. El trageent dal poeta esitaláaic de Catul an qué aparan el vers que 

eanlleva Ft'rater és al ttfütnt: 

* M diu taeaat precaí 

fMcennna iecatio, 

ftte nu'et pur it negat 

detetua doaini audiens 

concubinut iMrta, 

da nucas pwtris, inars 

concubina: satit diu 
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iMiiti «Kitas; luott 

I M tttuirt Tiltsio. 

cwcuöint, nttctf li * 

(*io ic callt y» M i U Mirla fticmiM, ni nitgu* nutcts a lot chitoi tl 

favorito out avt qu« su dutic IM dtjtdo w ator // ittartt nuteet a los chico*, 

favorito holgaii«; pastantt tittoo »as jugado ya con nuttts, y ahora tt toca 

itrvir a Talatio, «toarte nut ets, 'avorito'). Pots a s ár dtulo, «p. sit,, III, 

\u-\n, p. u 

12©. WR€&, S,, ' l ior i t l Ftmttf y ia pettia iorai*, v . at,, ps. 171-172, 

127. u portada i« ikmjt'i tm UM - i In dt tota la ,ol.itcif~ la rtalitzi t l 

pintor aau ét Ftrrater José Baria dt Rtrtín, 

128. CWtWOElLA, ],, ÖUVA, S., *W« potta »»0 gtnts dt d iv t r t i r * , £1 his, 21-

\-\m. 

1 2 9 . 'In l)l£, »hen I first assetbled ty shorter pitets, I arranged tntt in tht 

alphabetical ordtr of their first lints, ?Ms tay havt oten a silly thing to 4c, 

Put 1 hive a reason, At tht agt of thirty-seven 1 tas still too young to hive any 

surt stnst of tht dirtction in fhich I »as towing, and 1 did not «is« critics to 

vastt thtir tut, and titles readers, Mting gutssts about it »huh vould alMSt 

ctrtainly turn out to et »rong, To-day, ntaring liity, I Ptlitvt that I knot 

•ystlf and ay pottle inttntions bttttr and, if anyeody «ants to look at ay 

»ritmgs froi an hitorical ptrsptctivt, ! have no objection. Constqutntly, though 

I havt sotttitts snuff ltd potts so as to bring togtthtr thost related by thete or 

file:///u-/n


pt f t , In tht Hin tht'r ortor is cMMtlif i t i l ,1 , Mtttt, M . , prefaci t 

Coiltcttd Sftorttr Pom liif-im, w. tit.. 

130. cf. M U 80. CM M eottttti J. Cornudilla tstudis rtentt han arribat a la 

Contimit qut pliufiblctent t i t trtt vtrsos M Cittil M «A ipartu t l ' tM 

gratutit «ihi" no siguin un frag «nt Ml stgon potM, finé la tita qut 

eiicapçilavi t l lliore. Si aix« fot auí i i i t t t i í m coaptt out t l potta M 

Ptrrattr "Tu gratutit aihi" tra t l potw-cita dt l'tditiò M hws't m§ UM 

(1%2; ttplicana qut o M Ftrrattr havia arriba a aqutsta tattui inttrprtUci« 

e M tf tractaria d'una curiotíitiM coincidència. 

131 . 

"'Vitas inulto M t i t i l is, Chi o«, 

tuatrtnti pauídaa •efttibwt auus 

tatrtt non sint vano 

aurarut tt siluae Mtu. 

nat stu sooüibus utns inhorruit 

aíutntuí foliii , stu uiriMs rue« 

diwutrt lactrtat, 

tt coi'M tt gtníbus trttit, 

it qui non tgo tt, tigrit ut aspt'i 

ttttuluwt Ito, frangtrt ptritquof 

tanMa Msint tatrtt 

ttwtstiva sequi u:ro* 

f'Fugts í t t i , Clot, sttblant al ctrvattll qut ctrea la stva tart tetorosa ptr 

ltt wntinyts stnst ciims. vantMnt tsporggit'ptr l'ortig i t l bote, Car siguí 
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m l'a^íjasi dt la P ' I M W I f»a irwit M ti fullat •o·tííi, n p i out wn 

»fdt llmpráaí*«! han otliugat «« tifeint?, tí cor 1 t i l pool Is li tr'noltnt. 

I U»nU!i tl çyt él jo. «o ft ptfstgtitiio pat CM yn tiçr* hiriyt o esta un 

¡1*6 ¿t Sttfiha p#f tiptetjar-if dtt*a ja dt c6fttt dar'trt dt la itva tart, ;ue 

31 ttns tdat ptr a un wit,"», HJMCI, Afar / $Afar, I, Ulli, 3t'n*t "ttgt, 

1f?S, traö, J. Vtrçtt, pi. fá-iS. 

132. ef. capítol III, 2. ' 3, «ota SI. 

133. '> i mld ii V.ht* 5f t*t u«: / And 1 couic »lift ty :a*i to bt / Bound 

tach to tac^ öy natural pitty', ff, capítol II!, 3. ', i. 

134. ef. capitel III 3 2 2. 

135. c'. casítsl !i; 2 3 . ' . 

136. ef. capítol !!¡ 1. 1.3. 

137. Aqutita t*cft«:* i'usa t« ti tttt?§ i ugni'ica 'sunt« til actors'. II 

ttr»t g«rtom taebf s'usa tn parla*1 dtl wnoltg o>a*itic, 'et cut cal rtlactorttr-

lo a« Its tf« »tul distmti (IM t»ts p6*s-mii m api'tut» t* tl potM. 

138. ff. capítol III 3 1 3, 

139. SI uta! pro»é dtl lar?tf »tfi dti itjútnt «oic/aka flt ficfítlangtio· 

'Caro • '#'! sonno. • piú l'tist» di sano, 

•tntft ch#'i dâ io i la »t̂ jonya iura; 

nm »tdtr, *oi l*nti^ «"è gran vtntura; 

ptrl mn •} «star, dth, pa»!a basio.* 

BUJUAWOTI, i» , *;«#, i cura d'£, Sartlli, ií::roh. «llano, 5575, p, 2t>", Cci 

M*tnta Barti'.i, aqutst tp'.graM datat tntrt ¡5*5 ; :S¿S fou rtihtzat p¿r 
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fichtièngtio 'in fupotta i quelle cht Siovmn; dl Ciris i t foni , dtU'lccidtma 

fiOftntini i t f l l Utidi, »•'«vi icfilio 'Sopr» U lottt Ml §u€*»f f otto*, ia 

»cltuf 1 ptf l i Totbt «tdictt is San lortwzo (1S2I-IS2S),*, L'toigr»»« i t Stfoni 

é» tl stgutnt: 'La *ottt CM tu »tat in »i dolci ittt / dsftif» fu aa un Auplo 

»coipita / in out»to saiie t, ptrché doftt. m vita; / dtitala, ft ml cftdi, t 

p i f l t f t t t i . " 

140. VALÉRY, 9,, Oturrts, ep. at., I, p», 601-SW; I!, p, S$S, 

141. *l M pan mvtet cht, it li vuol- co«»tfv»ft «ni funziontdi uti!t 

apfrotsitaziont it ti?*s«t re»intite. ectr?a PHÍ» dl tuito »cidtft i'uto dallo 

P»tudO-Oppo»tO C.'liSlCO. CM t l t ro ne« I i t «en an "lUtSiO f t£0"í»n l i t f i t i o dl 

fou.Hico t» fualtnco alio y»o p*ír.t:vo dtl ttfimt. aceitadlo cott la 

dtfiniziont d'ai* »tn»ipiliti ptcuiiift a un tftttwtto ptf iodo »tonto, l'uso 

univtf»alt dtlla pafoli mn pud gtntf»»t altfo CM «ilmttfi t conf.t»ioni, COM 

cuando :1 Snrscn pa*la it", fount te tf'ill en» is 5«"o»a a itfttft 1 •'•»1 dtlla 

civma, Ji Er t dtl ci*oc dtii'antM ntl ftiro. • otila fewtie :o»etpt:on <ii 

Piatont, "ii un tondo lotalt al di I I Si *:»iolt", ovt l'tpittts fount ico 

dall'itp-MJiont í#¡ ittto't múttm » »uf»»ttizia»tntt tr»»t»fito alia 

conetziont platónica, t 'latent I nppntstnato COM un roM«tico piren» ai 

Itttoft piact d'mttfp'ttaft rotantieaitnit 1 »uot •its'", 88«2, í., Li am, Ii 

urtt i ¡1 Onveh ntl li lttttritun fo»ift:ci, Li Cjltufa, "ilano-íota, '330. 

P, ?. 

142. "Pouvons-nou» qualifier Scttht dt rowntiqut, »ion» qu'il cc«da»na i« 

roMntuM l i its fviantiqut» l'ont ftjtté* Et »n •!•• tups, ?ou»ens-nous ni f 

l':n»pifation <je l'ctuvr» dt loith« qui ft jaiiht sy it rotan* U M T "aut-il 
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Untiers? ***n«n ¿it, r*eucrÉin« rotantlouts §y realistes? Ist-il possible 

de confronte» nettement li rotantiste tl le realista, §u O i r est-il possible 

d'effacir toute limite sntre t««f*. S#T£Í, I., "Uttèratures turopèenet 

compartes", /**'**, 1378, p. <8. 

1 4 3 . Henri reyrt assenyala i m usos bàsics del mot "clàssic*: 1) Escriptors dt 

l'antigor § dignes d'ella, 2» Autors de lectura escolar gut coincideixen 

parcialment « 2 els priieps perd su« comporta Que tot aliè que es fa llegir als 

estudiants is jutjat com a clàssic; 3) Clàssic com a oposat a romàntic. ?tyre 

creu en acuesta tercera distintió due ara ¿stet qüestionant i ubica la seva 

polèiica ent?t tls segles ivlll fel classicise« per excel·lència de la 

'ricjcpiiite, tnti!iectu»!itt, i»ptr$cmlité tt uniwsiliti'* i ti seglt lité. 

on es perd tl gust Qit l'obra perfeta, 1'esforç en la perfeta« i el respecte per 

l'ordre »oral establert íiecordem la normativa de l'estètica clàssica- llei d« li 

versemblança, liti de li unitat dels estils, llei de la pnoMtat at", ser i is, 

liti de la no contradicció, liti dt li no repetició, llei entidigressivaj*. 

fP£YR£, H., to*ftí-í# out i§ { ¡ m i c a * * ' , *i:et, Pans, i37i). 

f, Sodríjuez ftdrados e«s déni les i*es iccepcions usuals del ttrme clàssic i 

'.) Obri dt primera classe, de dualitat adient per servir de model (sentit n o el 

due is usat per Curtius o Highet); 2) Pura imitaci* de l'antic al dual s'oposen 

altres termes com barroc o «omàntic 'fora el sentit usual de classicisme); 34» 

Sinonj* 1'antic (respecte a li traditio occidental, quelcom dut pertany al min 

grec o roil) ] s subratlla due is un terme constant i la Historia pero de 

significat variaile sobretot pel <jue fa i li primera accepti*. «^OOSíS'.'E! 
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40WÍQS, F., "li wötlo clasico cow constant! niti*rlca*, l$l$, Ifiwar» 1979, pi. 

47-S7), 

T,S. Eliot aporta u m dtfinici* prou eoapitta i original del tarat elastic 

dins li Unia sm*n»M 'clissíc • Mdurtsa", si bé fi tsptcial Itfasí dut hort no 

confongui un autor cUssic aao un grift autor, P*r a ill, lis sualitats clàssiques 

ts don« dl forta tspirsi mtri divtrsos autors i ptrloots, ptr* li siu wttnOrt, 

•n li literatura turopt» notés is pot rarlar d'un sol cllssic absolut, Virgili, 

l'obri dtl qual, rtuott» totts lis condicions ntetssiries: i) Ttnit li suficient 

perspectiva histórica; b) li s#vi obri. qut pertany i una civilització tadura (i 

itb una gran coniciència dl li seva elevada civihtatzaci*) posterior i una època 

•onótona i excèntrica, 'ftfi*ct§ i grtittr »itunly of »tnntr§ iná Unna of 

profineiilitf; O ?osstix una .jran taduresa lingüística; d) La stva oöra 

exhaureix tot jn genen : tota ufa Lingua -ote la qu»l cosa una I lingua »iva no 

pot unir encan an clàssic-. (£llG?, T.s. i/mt a i c l i s s i c ' , H w I ?aotr, 

London, 19*6) 

144. SCH»£¡3£*. SA, fin ¡ntrcéyction to Litwr Cf.iit.M, Pi?ga»on, Oxford, 

1365. 

145. StSUl̂ , A,t L'im tQ»iñt¡Qué it ¡i rivt: £$m $w ie ffotiHist« illémná 

it li Point frtnçiist, J, Corti, ?aris, '939. 

1 4 6 . "ftvic la fin di la äeonaissance a disparu aussi li sintintnt 

d'intercommunication ispontantt di toutts Its aetintes individuelles cans »• 

dtvtmr cos« i out. LI ptnsét nu»tmt nt si smt plus fain partit -Jts c hosts. Elle 

s'tn distinguí pour its ptnstr. isolèt du tups ixte-ni, tili nt se smt pas 

toms dètachtt du ttmps di sa vit tíntale, i t s tod if stations QUI vitnntnt 
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l'atíecter tout I lour, ptuvtnt bien tn st swccldint luí öonntr l'ioét d'uf»t 

dufie trtttrnt. tai» ctHf durée, faite ót • M u qyi »• rttplictitt, n'esi point 

durée de l'lirt qui pense, eüt est durle sevlmnt ce l'tnstttblt sytíessif de 

its ptnstes, Séparée de la durée jes chosts et ce cel le tete íes nodes it son 

existence, la conscience hwwint st trouve réduite i une existe«* sans durée. 

Hit tst toujours ay eowtt present. Telle est ¡"experience essentielle de 

l'hom loderne. Les Emit de ífontaigne en ont trouvé la pretiere expression*, 

FOULET, S,, ttuéts »ur le tt»ps ñman, v. I,, ed, du iocner, «onaco, 1.J52, p. 

II, 

147. MYKQNO, *., Of Bivéiiitf« iv §yrrit¡!§»§, J, Co'ti, rViS, »S40, p. 1*. 

148. LEVY, S A , "A pfopcs du nnn •csene*. conferencia del cicle vatgei i 

J'interior de ¡i note!.¡i, III, Lleida, ionl '»ti?, 

149. i. Leopa'di va anota? al «arge sel seu poeta *ii darker cant de Sifó5, la 

una interessant observació sobra la tetl,#ora smesttsica que "avií asai 

{ 'spetticst •<?//#*>, observan* Que ens dewstra prou no nenes el grau de 

consciència que tenia leoparei dum escivia, «tro la seva reflexió sosrt el 'et 

literari en general 

150. Sil de Bitdta e« tostra en aquest punt »és rotuno que Pemter i que :o 

•ateixi: "Pues en wem parte por il 'per temuda], ios poetas tspifloles estates 

MY *" r«J«p situacii' de conp-en̂ t* que Blue, Coleridge, rfordswortn, teopardi, 

Sotthe y Hölderlin son algo ttás dut unos remotos noneres presigiosos; son los 

prit-eros postas «todemos, los fundadores de la poesia que nosotros nácenos", 811 

DE 81EDHA, J,, "Coto en sí •is·o, ai fin", £1 pie ¿* !¡ letn, Crítica, 

Barcelona, p, lu 
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151. •C§tft§p«fl4i«ily, in literary íHtitin the valid animation o! natural 

object«, traditionally treated ai U M fof« of the rhetorical device of 

prosopopeía, §? personification, no» cate te o«' a tajor mié», to tne stvereíp 

faculty §f iugination, a«d alaost m itself a «uffidtnt criterio« §f tut 

Highest poatry." A8MHS, H.H., fte 0/ r w j»^ tht Isap. Pmmtit timry '"<? M * 

c n t i a ! triáitton, Q<ford SJ,9 , London, i?7t f'fff^ p, |f, 

152. LäliSftW, R., fA# psttry cf aptntntt. P* Drttittt H§m!§§M a* 'no&rn 

Liteftry Pottry, Chic»§o U.R., 1985, pi. 2S s S3 (Randot House, *ee Vori, 1157), 

153. Tintatii-, point« l i t algyna referencia ai panorata quo presenta lemard 

Henrt Lévy de li novti.la COfltHpO'inia l veuret CO» StO/JOli di It« I p'OP lli dt 

ia ii»!ca. *4) fygidi del jo Pioo/afie -aticorfie%a de! jo incentivada tes tard 

p«r i'tit'ucturalUM-; I' 'rwtntacio d'yni ventat fraccionad! sf«se cap visio 

privilegiada soce les il£fts. novel.la at ia incertitud. sense cap sentit 

cohesionado*, sense conclusions fa«»w«oct6 del discurs del ten í iei seves 

co^t^adiccio^ií; O Centralita', sei tena sel »ai -due provi deli roianucs-; 0) 

£i contra dei natural i i 'i*o* dt l'artificial; £) Consciència de i'esoerlatent 

de les regies fortais '-m genere, etc.)', LIV», ?.«,, op, a t . 

154. RRItDRICH, H., OH S t a t u r tor ficto r w Lyr¡i, Rowohlt ?ascnen6ucñ 

Verlag, 'fSí, 

155. £n ¡i poesía di fer*ater no«es ^e >tectat, grietes a i'ajuoa dt J. 

rerfaté, jn sitool privat 'li i i mona cot a lioido\ 

156. 3£wn, S., Protflfi tor Lyrik, Lites, UitsöMtn, 1352 (confeféncia del 2<-

v:i;-'95i). 
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1 5 7 . Tot i l·i stves indisposicions cromàtiques, Itnn rm simbolitzat açuest 

color d'una mantn grindt l actúen t i apassionada : *Quizi surgt entonces UBI 

preferencia por lo azul, i>)ué felirdad; qué vivtnua U n pur»' ténsense tn los 

vicios y enclenques preliminares, tn los preámbulos exentes de suction antes dt 

liega«- i este colonao único; ahora st putdt, pyts, invocar tn ti corazón tl 

cielo de Za^zioa' s<i8«*t las flores at iougainvñle y tl n r dt las Sirtes; 

»piénsese tn tsta tit'na y hermosa palabra1 i»o digo ¡* vano "azul", Es ia 

palabra mediterránea por excelencia, el t*pont<¡te del 'tompiejo ligurmo' con 

enorme 'capacidad de efervescencia', el tedio principal p in llegar a la 

'0tr4ifiu4n de la cont'tncia', después de la cual comienza la automf limación, 

el 'anal mo*tei' ñaua ti ayt se van avanzando los :«pe.'ios lejanos, p i n 

mte;r|fs« tn el rct« de la 'hiperemia lívida',*, iO°£Z D£ A6A0IA. ; A , 

^.'tíf'ieé Senn, Júcar, ;!?', p, !?3, 

C. fiuilién ÍSULÍ.!1!, C, intri ¡o u»ú y lo ¿¡vino. Introduce¡én i ¡i 

¡Jifaturi CQVinái, Critica, Sarcehna, i?35. ps. 263 i ss. »reflexiona soo'e.ia 

simoolitzacií dye in sistints moviments s'^a de*at al colo*. Així, el color blau 

és altament p'mlegiat ptl romanticism« (sobretot de l'alemany'1 on perd la seva 

antiga M a o descriptiva per expreisar la subjectivitat del poeta (la pura, 

celeste i iistt'iosa flor blava de Novalis); en el simbolisme i en modernisme 

guanya autonomía p M p u 1 esdevé tot un sítaoi, un conte?te „-«•-• st, n*ò ès Is 31 

an substatiu 1 no un epítet U'obsstssiu : aoismai azur de tillarte; el s'.iu 

ntlénic, nomine, ocelnic 1 f irtainental dt Darío). Des del ieu punt d# vista 

l'associeu«} ano 1 ideal 1 la totalitat que li ve donada per l'assimilací«} J » O ia 

serenor oel cil olau «all* que és p*r sobre de nosaltres) és constant 1 no 
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endebades la indicié cnstiana i la seva 1:000105:1 pesen. Elf ideals cawie« 

(li Verge »fifia. l'Art, le lítica pèiria çrtga, l'¡ntfafclt:...), p*r# la 

sitóoiUzacio (tile elevat) itfätix a **str la iattisa -capítol a pan for» •! 

tlèu de Hallarle tés proper ai gouffrt tari por« continuado' d«l stttu 

d'ittcnsitat-, ftt que podría explicar i'ticana activitat d'iqtitst coljr 1« la 

potsÍi se rtfitír, 

156. *?uts íuen, ¿qué es escnoir\ ¿coto se Mcriöt* Estas dos preguntas so« 

tl cintro de lo 5JÍ 11»tatos ¡1 **pt?itnt¡e !1 titira. Las dos preguntas aparece« 

conmútente en la lit»*iiyra todtm» • ps'tif del Rtnaciaitntc. £n catéis» tn 

li literatura de la Antigüedad hay poeta rt'it=io«t* dt los escritores sosre el 

acta dt escribir Lis preguntas sobre estos tetas -¿qué ts poessa, qué es reír

se Us nacían ios filósofos, «o los esc:torts flat*«, Aristoteles, '.o«»grus», 

ixcte'o -oració. *o es amelado dec:» que uno de los rasgos de la tcder*id»d es 

la pregunta soo»e la escritura la inrusión d« ¡a tiraca rt'lenva, la 

¡nterrupcioi del acto por la dcole »:c:5n del espejo y de ia concierna c»tic», 

•5 um de las notas constitutivas de la »ocer«idad\ ?A2, Q.. Pisan ctttc». 

Sei*-3arral, Barceloní, 1985, p. 21'. 

159. »AI, 0 , íüs hijos dtl ¡Í9'.\ 2t¡ rcBintiasic i ii Wjuirfti, Sei*-

Barral. Barcelona, '974, 

160. 3fií?T«ES, '., Lt Sign :tro dt l écnturt, op. at.. 

1 5 1 . SAYHQtó, «., op. Cl i. 

162. 30USCA0, C, Tiom di ii ixprtsun patia, cp, at., 

163. AVOE*. «.»., op. at., p. 84. 

•— * • •* J — *r 1. . A ^ — . -».A. ^. %. A^ fc. «.—« . . íá^aJk. 
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164. 1M¡, P.. i t , 'LyMe t ü *oétf»ity\ 9U*$mt i !migt»t, im?§ wé m 

ßtvtcnt of Co*t*. •*••'/ Cntictu. Wort" M . , W , 

165. jftiiSS M ; ä§§mtiitfm k"t"fifirm§ ¡me lítiwtieïm Mtfrnmutii, I, hf*, 

iutnen» i ITT, 

166. Tttrno Salva« «TIBii SAiVM, I , Triéieién y métmitm, Ttcnos, \%2) 

Ott:**:* t l «ostr* t*«ps cct IQUCII *n (M i*11! MOiitt t u t i part 0* visla 

anahttco-contHOiatiu. Au* I t , fu« tc tualwt t l oo«tn aiftora ffups soctals 

i f toils, studo'trtals i c . i f ^ t i c i i , Is 8f*nsa»«ni *«t Its sentíais «is 

d*S*«-»OiuCac#S ;« tQutS t Sl«uli3**tS*« tS f t l i l U t W t ? « Qu« «ft its « • ! 

StiÖOSS vO¡4>tOH 1 t * i l W l i ÍOflSfvtOOtt ' «•» Qu4 Tít***<9 IftCiou tUtSi • ! 

• a m t i t J t3-t i"ut »CUvt ¡a W U l i t t t 8**«tica i l"a«**i 3 u»a * ' • ! W f »itfft*. 

** f a t i l , *« *.i «osua secittat i5« i« i r i« ia ts t l ;f«s«it t l Que o*t«'«i*a «i 

i f f l t i t cui'.u'a. :«i cusat : *o a i'inf*v«s. HH a«n *i*n»o is mjust ati la 

- s i t è n , st*ou« aoucst ' t ·s·tn QU« fo*auia a '.a «a*«ra t i n t u r a : t« ci## ts 

rtvtia l i i-'íwé-eii c« 1 r i t ' . o ' i r . M *tt*'*c.u*ai.sta o«is I*TS s«ua'.'ta. «e Is 

167. ;-uj?, 2 , *£ls i*ts o?0'M o« figura:;} i la oc«sta toetffia i aicunts 

i««S;3ffia,;«1S scar« I t MS'.WátMt' . £¿i Hi'gtS. 26, '332. 

166. í.s « f i u «oe*a ai eo*c«pi« »ai tni 3t setsu owra í'Jt ois ou«*« au stns 

Ou I t C^SyCtt« pa ' i t 3t l ' t tu 9u ft . Jt »tu* a i ' t C»t l i Outsit on f t SOS« Ot 

savct* SI i í* Otui l?* | * i» i CJiSttiu«' y"# Ot CM •Jf'^·'tS 5*Jl SOS*. ¿Vf# 

•i'iiímntí ">en pcit¡qu*f, vA^H-, > _ utv*r$$, op. ;¡t 1, p. :4§7i t l Ot 

sotsia stfiw'a. *«nir« ou« la 3€«sta Dura ts yn precís O'«*clustons. la ¡»«sia 

itpura -ou« ts la 3«« «11 <ï*i*m 1 1 out p«*ianv p u t e i D«f'tct«««nt ' t is SUBÍS 
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I, 2 i 3 f e w «is ill Miiufeitt) U poesia de Ferreter- H un precis 

d'melufions. larrtn roncratitza en dtu ill elements que sen expurgate at li 

»will p u n -i out, coaoieeanterteaent. sen presents in ¡i lasura-: "«. ideas, 

truth«, genera lint ions, 'waning'; 2. Precis*, complicated, 'intellectual' 

nages; 3. Vnbeautifyi, disagreeable, or neutral »ataríais; *, Situation, 

narrativa, logical transition; S, ballistic details, axact «.escription, realist 

in general; S, Shifts in tont or woo; 7, Irony; 8, Hetrual variation, dramatic 

adaptations of rhyti, cacaphony, tic,; S, «ater itsaif; 10. Subjectiva and 

personal elttants.", KAÄtlli PEW», i., 'Pure and lapure Poetry*, Ktnyon font*, 

priaavera »943. 

1 6 9 . Des de i punt de vista sociològic li uoicaci6 dels m:cis de la »odemitat 

i §li seus continguts atorguen encara tajor complexitat il fenoatn, H. tefeo»#e 

¡.Introduction i ¡ i wdtmjté, Arguments, 9ifis, 1562) , per exeaple, pífia des 

d an pun*, »ist wrxista crític de pretcdemitat <s. UV i St »odernitat (s. n ) . 

Pe» i iife§v*t li nostra lode".tit neix m o les profundus transfortacions en li 

craxis social v ei segle n causades per i'iaperiaiisae, I n guerres »undisis, 

ia revoluci* rutsa i ia ijMiacia dt i'eieeent tècnic en ti procés d'assiailacio. 

».es ciracteríst.Ques proposades per ell son altaaent nihilistes; negat ivuee i 

desengany n : m a tendència i ia lucidesa cruel i ai cmisee no incotpitisit u p 

¡i cegue*i; n; «n ia trensfof»aci6 essencial de les reiacions de l>o»e u s si 

»ateix; acuauiacio confusa de contradiccions nereves cel segle XIX cue conunuen 

se«st »esoid'e's fv.g. el centrist entre li confysi* i i» incoherèncií dins ei 

•on capitalist* i l'excés dt coherència -ia superoryanitjaci* i tsciii at toti ia 

socsttit en e! «on socialista); dcstasastnt eni*e els avenços de li tècnica i 
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i'MpobMMnt o ¡ i p i S i t i t Its rtlicioftf lwOjtctivM 1 Quot:di»nti; ffigMnticjò 

át Its cultures traáieis««als; ¡i •oátrnitat C M a V / # M , 

170. FERRAT*. J,( BiniBia ét ¡i po§§í», Siix-Ssrral, !tS2 i\%%\, p, 1SS, 

1 7 1 . I observe« cot áes critic« (Ferrat! i Sousdio) ;u# s'acaren ato ti conjunt 

áe la p:esta loátrna gairebé en ti Mteix mmni (?S$I i 1SS2-1561, 

f(;5:ectivne-!».'. tn consisten áues actituds opesaaesi subjeetivisie l'un, 

¡«personellste i'lltft, 

172. ilMJftfil», «., IHmimtionm, ¿us;e*i*lie Schriften, Dic iuener off 

H#»n2#fM», Frankfurt, 1561. 

173. MVQElAiSE. C , "U pemtrt se ¡a m mm?.*', op. at., p. SSS. 

1 7 4 . "Li pnenctène tobtmt par tscellence M t const i tue par^i'apparition át 

V i r i l i t ¡nttlligtnt. ion pas gut ctux á'autrefois fussent i nc apto its 

¿'abstraction ou at subtiiité, n u , instal·lés á'etoiée cu tiheu áe '.tur otuvrt, 

ü s !a *e:saient sans tr?p y 'é'iécnir, tt sans s'entou'er áe aoctrme« tt áe 

considerations áe tétfcsát L'a-t, encore n#yf, Its portat. I' n'tn va plus áe 

»#*t Minttnant. tuelouts results Jul soitnt sts toyens '.ntellectutis, i'artlStt 

tst avant tout un tstntticitn: place tn dtnors át son inspiration, ii la prépar«. 

li s'y astrtint Céiibéréitnt. Poete, il coitente sts ceuvrin. Its expire sans 

nous cenvamee. tt, pour mventer tt st "tneyvtltr, smgt 1'instinct cu*'l n'a 

plus; l'ioee dt poésit tst átvtnut sa tatitre poétiqut, si souret 

«'inspiration.', Cl ORAN, E,*., "oy-oeià áu row', Li téfítitien 0"t*iitir, 

SalliMra, Paris, 1956. p. 141. M, Rostnütrg a fhi trtdition of w* '.hjriron, »tt» 

torn, \%V> qualifies át "narcisiSM* aquest ftnoten öt li tt.alitt'atura 

realitzat ptls propis escriptors tan recurrent tn ti nostrt segle que arrenca 
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loortut dtf Eil ttglt piff i t i qut t# CM a »oOtl partí ifütic l i 'filman* i t 

l i cotpfsicié* d'E,A. fm. 

175. 'Bijöeiirt ts •! potia at l i ptoutfU ourguMii franc na. l i fttrvtoitdad 

d* tuf poísus no ttrít t i l i , seguiri haciende grandtf cotai, ptro tt m desafia 

l i mm ei i did dt la tali concitncia *n um épeci «i su< había gtfitt tin 

concitncia, t*ctpci4n Httna d* l i gtntt con oucm ¿oncitrcii. 3t tito no st 

resarce tl cims«, i el gra« CÍO« «3 t i t i eejtt« propiaarut dicho dt w i 

potfíaj. fino fy fino. (...) Li època ao&m, m* haoía dt ftf ««i apoca clauca 

tntigua. *> 'm %li Í M um antigüedad, «m itdwtfta tooct antigua, In un«n 

alguna etprtia I I ly época, ni fjQuitm diez aíoi, *> i t f i co*p?t«diöo durtntt 

large titap«, ya <•§» rtiuife dtttfitdat iclirnciontf. Suf palaomi eitin »weltai 

dol rt*ti al igual qu% nçuetai ' l i j n , suida* *cw w a i " S«i i·lgtntf tita« 

coto traarcadat. y ".oáo t i l l detailaco ftwdaoo, Tsde io lut partct titvado, 

i-lio es alastrado*, Ŝ EC*»". 8., £/ :í9?roti$o it liitntiíri t if it, ' tumuli , 

Barctiom, lf73, 3. 1% i Sc*.ftin :vr nitrttu' joé kwit. es, at.) 

.176. FJKKiüá, O,a., Littnry Putey, Hitd*rinsi, iftí Pesttüét'Pisa, 

J. 9tnji«itf, **fterdat/9hiladtlphia, '514. Pf. 4H1 . 

1 7 7 . *L0 pOlUOOtmo 1« C i f l C t f i Z i 10 1*Í0 COM novedad rtlCtClC i lo MOtmo, 

mo tatotén COM duoluciín dt la categoría ct lo •»utvo, coto tuptritrcia « i 

M:n c« 1* historia*, tn lugar a§ prtftntarft COM un estadio diferente (»is 

avanzado o tas rtfatado; 10 uporta) se '.a rutona tum *, v»??I«0, S., £/ </* 

¿# / i tejirnajid. *:fi;¡¡f»o y n*r**réutta iff ¡i ¡ulturt pcstacdtrm, fitdiia, 

138Í, p. '2 (Li fin* itili iodwiti, Torino, '%%). 
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1 7 8 . ht ext«pler Enric lo« proposi unt imt Wclyr* tft li darrtri etapa de la 

po»ita de Pedro Salinas vista o « di ia ptrtptctivt ÍI I tstètica poit»oc«r«a 

(SW, I,, "Sils?»«, il otro lico it! èzèèm*, Bolsín át li fmdiíiéti ftforicú 

iircíi Lom. 3, jyny 1911. 

179. l?0T4R§, J.V.. Li conditiü» pntB&krt*. Hpoort §ur /# Uvotr, Nmuii, 

Pans, 1979. 

1 6 0 . I M I Ü I W M , 1 , "L'Mprit nouvtau li I n poetes*, Htrcvrt ét Fnaci, 1-

IIH91S, Cïïï. 4SI, ps. 381-396, 

M l . 1 mútín continuar a«e la retroahwtaaè m* fa« «Is avantguardistes 

del roMntitisM. ?#!• e»M§it a « «1 fenoten lue se'ns ha »enyt cat a 

característica prmgancia del syrreilis« (I QU§, &tn«a«rioate*»t per a ill, no 

no és): l'escriptura autí«atici Ja ei r9»4«ti<; Arc*ut »en Arni», cerve«fyt de 

l'existència dins cadascú de ̂ osaltm o'un« fantasmagoria desconeguda, s'havia 

abandonat a l'escriptura avto«itici i al fetnl itwa of comieutnttí tan 

celebrat posteriorment an ai wumu roti®. 

1 8 2 . *£i espacio de la o§re da Duchatp sa BJS da, sosre todo, c3§o yn aspaete 

propio, ajano ai entorno. Acentuando ai e*»oroen da asta entorno, •edificándolo 

por la aparición de taquinas ntpotentes, da laniquis con aspecto nyiano pero 

irotóviln a« sy rígida frialdad o por la presentación da eiewntos viscosos, 

sacados da la »ida natural iis ».mediata: serpientes, gusanos, nelecnos, peces y 

•ocnuaios; con todo eso io que consigue is yn distanciábanlo respecto ai espacio 

ni'jrihtnte dado, urcanattnte defmioo, arquitectónicatente construido, ii oeri 

de Ducnamp es conflictiva » crítica con su entorno, primeramente ?or;ue prescinde 

de li f io ignora, desinteresándose complétateme por una pesióle relación 
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artüict em II. Pitt tiMÜn ptfjvt, ntginfelo. tftftt w propia production 

esoacill, dubitativa, leöt'intici. tfftfWtftftlt, UtrufroOlU*. S£*W. I., $0L*-

II0MM.ES, 1., 'Espacios itotnttraoitl' Ä#f#/ JMtMft l « M « I, Hüft» Cau» 

te Pensions / Fundan* I M * Hire, ttl4, w . 24-21. 

183. C M tl p'opi Owcnaap M t diu, I M possibilitats dt l'art w c ara 

mfinitivM, perquè i »rtute »Odern i« iffca aésnat Que la suostlncn « l'ari tt 

lat« tiMplMtnt in tl ftt out MI artilla <r;/ IM oojtctt teilt i tl 

dttcenttxtualitzi: 'Mt too» an ordinary ariiclt of lift, p¡»ced it »o tint ill 

wtful tignifícaiict distpptarttd undtr ti» M « titit ana point of vttv -crtattd a 

mm thougñt for that oojtet,' 

184. "II * a priseu? toujour I chti JacM unt inttntien iyitifieatrut, c u t I 

dirt yn ötsoin 1'invention grituite, sins référtnct au r*tl, cu (plus toiivtnU 

ivtc un flaliSM apparent qui n'tst ©»'un ityrrt; tt It pottt acr*tv# dW< 

déttvoir, car ü n'nt jatais nt hutrairtwnt «i ioraltttni et du1 i I parait 

ttrt ', mm®, *., op. at,, p, 254, 

185. "Pour ct aui tst du pottt-dada stulu, ú va dt »oi au'il donnt-i la plus 

vive i »press ion d'lncontrtnct: dts "tots in lioirtf, dis latbeeux de pitras*, unt 

jyntaxt tn dlcotpoiitton, p«rfois du declarations Mcryntétt I la pwehcité 

•outme, Est-ct ¡a vosx tt 1'inconscient? Est-ct une application dt la •ttnodt 

prtconistt par T:ira: 'Prentz un Journal, prent: dts cneiux, cnoisnse: un 

article, découpez-ie, découptz ensuitt chaqui tot, aetter-ie dant un sac, 

agitez.,,·'·, mmm, «., op. cit., p. 277, 

186. LMW&A, I., WW40ES, J., Ttorii to lè ütngui ¡¡ttrim ugon Fibn, 

Quaderns Crtta, Barcelona, 1984, p, 114. 

^ ^ ^ - - » • ^ - " - w * - * - * - ^ 
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i S f . mt¥t l , I.J,, 'ThoN« furl?", Cfitieti Sum? of Pmlry, í?i§Ii§à Ltngutgt 

Stria, , III, op. at. i . '211. 

IBB. IP IÜ i l tZ , *•. tonogrtfti, M, S2, Sinti««!, l f i$, ps. 1f-2t(, (t'tOuit 

al casielil per IMHel Hm%9t íLi itéueaén, SUM l i r i · i l , Btrctloni, iSl i), 

189. Oiu C iW i P|»tM t« t l i w i i i ' i : " l i tu« ettp«2i Öl coratfvi't t i l l 

piroll l l IUI l intl :i'.Vl l l Su* ltÇjltt i · i t l t tO'Ht lr t , i l Sui tS t t f i lU t i 

t tacf* r i f l e wn t »it*« cht lo t ' ru tu r t i i t i t t n i l u i Ott M i l l »suem, 

• i w , ca lc i , tec J pt* civimt n§m%\mt, %mn v iol i f t I t legst Si OUMU 

t t t r u l i t i I I Iinjuijto • sogfttts • um ist i tssi , i um cdt't*:« o/iMittcalt. 

immm i y«t ifmizi9"e -o»t t %umi i ' i w e t t • i t t n t i c , I t p t t i f t i 

tiigt«:» 2j 3 ' ivt t i . t i calón • •appon: r s t t t t c t . tecs p*»t**l 'tsoirçtvt 

d'istinto i t oircI iCft 'utwMStt.' ?*vfS£, C , II 90St:ft s: nvtrt, op. at.. 

O. 1 ' ! H-I-1S481 

190. ; ' . «f|WATt, I %n t imf iMto i •<« :<5t3 ct :ut«i 3§esti*, i#/#, *, 

'950, ".'ft n« I i t»pos:cit\ Lift. 22, 'SI3 

191 . JftySS, f 3., \ í »»utòrn ot i l i r . t ' l t y r i tot l p*cvccitt6 l l l lean* 

l i tcana" , E!§ Utrgts. J, juny lf?f, p 'S ' 'Littrttrgtscfucntt tí PwoHtio» 

itr Litt'iturimstWiift', \%D, 

192. ST*eL. S. i*, üt I ¿Hmgnt (Hi3>, Sa'tut'-f iMMnr», ?ms, '363. 51. 

65 i 2:3. 

193 r'. J,n Vi ivt ' i t i§fi¥t hi§tom y i^iúlcçsi tit ¡i ttittict, flnei. 

Birctioni, T987. p, i?1, Cll not!» i l pindo*a que i l *ust*m *l e?»#s S«s*t t l 

ptrswitgt dt a. «Cffli: fgrns, Mea i t dti t in mdustrill IS co«1lfient y" ieis 

• i l l e s teínes it i 'estètica aodemt. £1 sil.logtsat t i 'acil c ' l i t t rpret i ' " els 



254 

MIN tXtçtUt m HM prtf W COMldtfíCt* t l t MIM I tÉt t i l W Vtltf t l M t i l Ot 

ftt i, tn ¿ticrti, la MVI rtfltxi« soon l'Mtditci M l'Edat iitjana tn QU* fra 

Sa utilr.it Mit objtctt» qui cüftna la Mva btlltsi out H i n ptrfittiunt aw 

i'oftttilatit dt rv t l l iu r lMt M l'art actual (Siguts i cinonadts vittM, 

tflifow traMpartotf, .•>. 

194. Cf. %\ tut diu I , lingoaui l&. cit., p, 27) «ofert la rtlaciA tntrt 

ciència i littratura rtteftttca. 

195. WlötiUi. M,Y,, 'iMitvaitM of wrttwrth and Colorid«', ftcwtic 

iuest, ColüMsa U.P., Mt« Vori, 1931, 

196. HUIZIWA. J.. 17 otoño de I» idsd Hedí» di ludios sobre Its farus de I» 

vid» / del espíritu d&nnte los n§!o§ iIV i IV en Fnnci» y en I&§ PtisiS B»jo§\ 

(1123), ftovisto d# Ocudtntt, !!?l (1Í21), os. 340, 3S1, 3SI, 3SI í í3S, 

rt§§tcti*ia§nt. inerfsU¡¿ der »tddleeumn, Studie ever /#*#§-#§ g*d»chtèn~*erMn 

der vertiente en njf tiende emm in Fnnrrijt en de Mederltnden, naarln, IS'Sh 

19?. AUERBACH, I , , Ñieesis: ¡i reel i did en I» ittentur», (It representor fin de 

/# realidad en le ¡ttentar» .cadente!), FCI, MÉXICO, 1!?S, p. S23, iHtmis: 

Otrgesttlie VirkUeñéeit in der toevoliudíafmn L ¡ten tur t 4, Framt, Nrna, 

1142), 

198. OROntC, f., The tedie*»! Irrte, HutchiMoa, London, I M . 

199. *8»mi: r yà cut t<» tatos tntrando sittp't ais tn t i ttrrtno at !• 

literatura, ¿tú crtts, por tjttoio, out, tu todo« nosotros (tt rtfitro 1 ios qut 

mitos tn ttt tundo literario, histórico y cultual), dt cuando tn cuindo, nay 

una nostalgia í t la httraiura anitrior, itraatntt objtttvt y dtscriptivi' Por 

tjttpio, ios rtgrtsos dt labritl Ftrrtttr a la pots i 1 itditvtl, siaviéntate 

http://utilr.it
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pero* tta tenia dtolt ut influí turnia tat céMéa, porque U excluía dtl 

pool ico, 

#// dt #i#dht: M * céieda hasta ciarte punto. Ot toca» fortat, crto qua a Saonel 

ftrreter -y a ai- lo out no« pasaba ara que la abundancia dt la litar a tur a dtl 

Ranac m a n t o ne* ponia ntrvietes. 

S i n t i , Ese« regreses dt Sabriel Perrattf litaban-Hanoi da treapas Por tta 

catino, vai a parar a una potaía all Qua »odesta, a una poesía generalmente 

ttdtocra, 

S¡I oV 8¡§Ou: ie, la potaía ttdieval no «$ itdiocrt. A vecet tt Intime ais 

brillantt que la potsía renacentiita, Ht aittple, la ídta dt «antique tn las 

Copla, Q"a consista tn htetrnea ttntir soletnttentt la caducidad dt tede, 

avocando a gtntffs y lucaiet dut 41 ha conocido o da los gut ha oído hablar an 

faailia (y no a Miaña, ni a Prieto, ni a Calandra, ni a Méctor, ni a Altjtndre) 

no la nublara desarrollado jaals un potta rtnactntísta. 

B i m i v tt dirt por Qué: por qua la petita dt la Saja Edad "ao¿i esté 

ítttrtintda por una presión ttrriblt dtl rtaiitao popular sobra la cultura 

aristocrática. Así, púas, cuando «annqua habla con la voz da la literatura 

aristocrática, as auy consciente de qje, dt todos todos, aquello es la expresan 

de la literatura popular, lio hace de las Copla de Nanriqut uno dt lot tejeras 

poetas dt la lengua. Al titeo titteo, hay una especie de desenfido aristocrático 

y de presencia de un brutal real nao popular, que es la cultura del pedo y del 

esputo, tno' 

SU He Sitéw Eso est! auy bien, la poesia, asi, se hace tuche ais cotpleja, 

aucho tés rica,..*, 811 DE B1E0HA, J.. "Sobre el hábito de la literatura coto 
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I I . 2. 1. L'BTlfOLISOüíSTICA 
L« I T L R A K X A 

Coa esmenta Highet <1), durant tota l'Edat Mitjana, totas 

les nacions europees d'Occident tenien dues literatures. Cadascuna 

d'elles tenia llibres escrits 1 cançons cantades en els seus propis 

dialectes 1 llengües 1 a aés a aés conreava una literatura llatina 

antiga 1 •oderna (letrarca, per exemple, es ua gran escriptor tas en 

llatí cos en italià). Existien, doncs, diverses- literatures nacionals 

1 alhora una literatura Internacional que a voltes j'lnterpenetrava 

en les altres. Quan això succeïa, la síntesi podia ésser una creaclc 

aés noble que qualsevol obra puraatnt nacional o llatina. Aquest és 

el cas de la Divina Comèdia de Dat te. Sense pretendre fer un faci* 

Joc de paraules, el que es produïa aleshores, 1 el que succelx encara, 

és el que foraula B. Brecht de la manera següent: Les obres 

rertaderaaeat Internacionals són les obres nacionals i les obres 

vertaderaaent nacionals són les que han assimilat tendències i 

Innovacions internacionals. Seablantaent, T.S. Eliot defineix una 

literatura nacional coa la combinació d'un flaire local aolt fort 

aab una universalitat inconscient de tal manera que no es pot 

arribar a ésser universal si no s'és srofundaaent local i nacional, 

V coa ens ho deaostren arquetips universals coa el grec ülisses. 

l'alemany Faust, l'aaericà Huck Finn, l'irlandès Leopold Bloca o 
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l'espanyol Don Quijote. ïambè Andre Gide a touvaux Pretextes CM 

recorda que 'wr,** otuvri d'*rt n'» i t signifitition tMivfrttllt QUI H'I 

dtóord IM tigiüetiiw umvtntUt it tucun« oeuvrt n't d« ilpifititim 

mtionilt QUI n'í d'«bore una ngnif ication lMividutllt," 

Ta'Asateix la tasca de discernir que és un color 

•fortament" local o aaelemal no es fàcil. OBS quants 1'ass la i Ien al 

folklore, fío« qualifica de Busies nacionalistes a Glinka, a Riasky-

lorsàkoff o a Ziaanovski perqué en les seves obres apareixen balls 

populare russos, danses perses o finlandeses i perqué tenen un 

"sabor arcaic" Les consignes del reallsae socialista pretenien 

precisament aquest reduceíonísne en potenciar la creació musical en 

ba?je als cants populars absents, ucranians, tàrt irs , etc., per tal 

que "les diferents cultures regionals es transforaln i s'aapllia per 

a formar la cultura ausiosL de la gran pàtria socialista". Igor 

Stravinsky <2> no na deixat de criticar aquesta política cultural, 

perqué per a ell la creació ausical és un treball individual que no 

té res a veure aab les harmonitzacions sempre convencionals 

d'aquests cants populars i col·lectius; i cita el cas de Glinka l'obra 

del qual deu aolt aés a la tradició italiana que no pas al material 

folklòric eaprat. C. Pavese es aostra taabé hostil als usos 

populistes del folklore que no pretenea sinó reduir "la dura 

seriosttat de la vida del camp a un vestit aulticolor, un dialecte o 

un ritus". 

Definir nacional coa a popular és insuficient 1 l'únic que 

provocaria és que en literatura o en qualsevulla activitat cultural 

hi hauria aés autors fóra de les tradicions nacionals que dins. M'ha 
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entretingut solt l'exeaple que tria JX. Borges per i l . lust rar l'error 

en què hos cau en assist lar ml color local • la tradició .^clonal, 

lo puc estar-s« d« citar-lo: 

Mt twtttftde diu pasado« un« curiosa eonfifiaiiftn dt qu« lo 

vtrdadtraatnU nativo sutil y putdt prtnindir dtl color local; 

tncontré tita confirucien in la lli§Uti* é§ U éttlímíéa y uidi 

4»l Im*"¡o Mmtrn dt Stbbon. tibfeen observa qut M lihro árabe sor 

ttctlMtia, tn ti Mcorén, no ftty cattlloí; yo erto qut si Mitra 

alguna duda sobrt la auttntlcidad iftl Ulcerin, bastaria tsta 

•ust"cta dt cattllos tara probar qut ts árabe, Fue tscriti per 

««¡iota, y RatidM, cono Irabt, no ttnía por qut saber out los 

caadlos eran «specialtent« trates; tran para II part« dt la 

r-ahdad, no ttnía per qui distingiries; tn CitOio, un falsario, un 

turista, un nacionalista arab*. lo pritero out hubitra necno ts 

prodigar cattlios, caravanas dt cantiles tn cada pagina; ptro 

naooaa. coro Irabt, tstaba tranquile: sabía gut podía str irat» sin 

cattlios. Creo qu« los argentinos podtees oartetrnos a «anota, 

podttos crttr tn la posibilidad de str argentinos sm abundar tn 

color local, (3) 

Un altre criteri aplicat en la definició de literatura 

nacions: es el de la llengua: hi ha tantes tradicions nacionals coa 

ilenguer» literaturltzades o el que es el aateiz, no hl ha res escrit 

es ÜB idiosa que no foral part del sisteaa nacional 1 és 

preclsiaent la llengua qui constitueix el vincle cohesiemador. 

V.Von Huaboldt 1 JO. Herder postularen que cada llengua 

crea una visió del Bén distinta, in el nostre segle antropòlegs COB 

Vhorf - l d'una manera seny« »-adical Saplr o Dell Hyaes- representen 
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els continuadors d« la seva filosofia etnolingüístlca, segons la 

qual s'afima l'existència d'una •anisa nacional estable* l'expressió 

de la qual és, entre altres, la seva literatura. I de la satelxa 

•añera que una llengua o una persona canvies en el teaps pera no 

deixen d'ésser elles satelxes -deixant ds banda la possible 

dlalectalltzaclé origen d'una nova llengua-, així, segons aquest punt 

de vista, aquesta ànlaa "eterna" pot veure aodlftcat el seu fenotip, 

pert sal el seu genotlp. 

•o per casualitat l'idealisse linguistic va aparèixer 

juntaaent aab els priaers brots nacionalistes europeus del dinou 1 

pot trobar-se en gairebé tots els nacionalisaes anteriors <4> 1 

pos erlors perqué, coa esaenta Roaan Jakobson. 'n*tion«l and linguistic 

prsblm havt seen aaong iht Mit pertinent and vital totivt force* of Eufopvan 

luitorr, and it is necessary to «ndtrsttnd their roots if »t art to coaprthtnd 

the foundations of the old and tht ntv Europe* <5>. A Catalunya taabé el 

resorg laent literari iniciat en la Renaixença i consolidat en el 

loucentisae va anar aparellat aab les reivindicacions nacionals, i s 

coaprovable que un cop assolit el procés de nacionalització de la 

ïlmgua que, coa assenyalen X. Laauela i J. Murgades "passa tant per 

l'eix de; la seva configuració operativa Ínterin coa per l'eix 

coordenat de la seva afirmació Ideològica en tant que entitat 

ldentificadora de tota la coaunitat" <6> 1 un cop la seva literatura 

aconsegueix uns aínlas de solidesa 1 de normalitat ni conreu 

literari de la llengua va perdent cada cop aés la seva funció 

slabèilca 1 ideológica a favor de la funció poètica. La llengua de la 

coaunitat esdevé finalaent útil 1 necessària sense que el seu ús 
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Impliqui oBllgatèrlamsat l'exaltació patriòtica, flua al punt que 

l'apoetolat linguistic dels "croata de la causa", cos els anosena J. 

Molas <?>, esdevé absrlutaaent dispensable, la llengua, sense perdre 

la seva funció discrislnadora que l i és consubstancial, deixa de 

considerar-se coa el factor unlforsitzador, fet que permet l'obertura 

anous caaps d'estudi cos el sociolingüístic atent a las variants 

socials que presenta la llengua sinlaltzades en èpoques d'exigència 

de solidaritat nacional <8>. Ara; En el cas català el procés no és ni 

de solt perfet puls que l'eix de configuració operativa intern és 

encara inacabat i el de l'afirmació simbòlica continua encara vigent; 

cos deia recentment Joan Ferrate (9), malnauradament qualsevol cosa 

que s'escriu en llengua catalana és considerada literatura catalana. 

lo empro els termes itnia ni etoalínguistlca fent 

referencia a la raça sinó amb el sentit que 11 dóna R. Lafont segons 

el qual la llengua constitueix la Substància de l'itnia (10). L'itnia 

per constituir o no una nació 1, alhora, una nació pot contenir una o 

•es ètnies 'naclms primàries i ok-ims secundàries). Tot 1 

aprofitant aquesta precisió terminológica per al tema que ens ocupa, 

podries preguntar-nos si és suficient el vincle linguistic per poder 

parlar ja de l'existència d'una tradició li-erària o calen, com 

assenyala Lafont a propòsit de la nació, aés vincles <els ètics i 

els estètics). 0 dit d*una altra manera: la literatura s'organitza a 

través de nacions primàries o de nacions secundàries? 

Els qui afirmen que una llengua no determina només una 

única tradició literària i que podem trobar aés relacions entre Elba 

i Valèry que no pas entre Elba i Casellas, o entre Ferrater i Gil de 
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laplícltacent una visió coaparativista de la literatura (nació 

secundaria) . Bis qui aílrsen qua hi ha "alguna «MA" que fa 

distinta, poses pal cas, la literatura anglesa de la francesa i 

l'alesanya defensen laplicitaaent una visió etnol Ingo ist Ica de la 

literatura (nació prisaria). 

Pot resultar paradoxal que i'obsesriva preocupació 

nacional sorgida en el rosanticisse -provocada entre altres raons 

per l'as«naça de l'isperiallsse napoleònic-, anés acospanyada pel no 

senys otsessiu desig internacionalista (la Weltliteratur de Goethe) 

-paradoxa que Ja em el segle XVIII s'havia fet efectiva asb 

l'aparició sincrònica de les priseres històries literàries nacionals 

(idea delís storía dell'ïtalla ¡eiterata de G. Glasa (1723)) i de les 

priseres històries literàries plurinacionals ^ Del la stcrla e delim 

ragione d'agal poesia de ?. Saverio Quadrio (1?39))-. Però la 

paradoxa no es tal puix que dues raons la saben explicar. La 

prlsera, perqué tot fenòsen, tot pensasent necessita del seu 

contrari per definir-se 1, la segona, perqué el aecanlsae d'aceió-

reacclò és un dels aés frequents al llarg de La història 1 en 

aultitud de casps diversos. Així, sentre que l'etno linguist Ica 

literaria subratlla les siailituds entre els autors nacionals i llurs 

diferències asb els autors foranis i cerca la continuïtat històrica, 

la literatura cosparada subratlla les sisilltuds (i divergències) 

entre autors de procedència lingüística divarsa i els canvis d'ordre 

tesporal. 
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El ccaparatlsae (12) que té coa • ui dels seus objectius 

aquest d'identificar les f o r a « poètiques aés enllà d« les fronteres 

naturals 1 lingüístiques, pot entrar o 10 ta contradicció aab el 

o i t e r i etnolínguístic. fan Tlegaea (13) aabicionava un coaparattsae 

BO bel.ligera?.* ni aab el concepte de tradició nacional ni anb la de 

rescripto*- indi vidual i ¥sí«?*erber <14> ens adverteix que el 

coaparatista ao es un apatrida intel·lectual i que la llengus -a 

vegades aab raó, a vegades sense- sa anat lligada al concepte de 

nació des de fa aolt teaps. Per contra, al tres coaparatistes coa 

Pleads i Rousseau parlen aab força desafecte de l'etnollnguistica 

l i terària coa es ben palès en ] j seva íorauiacló dels dos axioaes de 

la literatura cosparada: 

1. La linge un iiouell« um litttntur« «st èCMtt m l'umté 

spirit««!!» a* li to!!«ttmté íoit t l l t Mt ¡'fxprtMion «'nit i 

Off frontier« polltlOu««, i y« pass* national, 1 y«« religio«, I un 

ptupli, * a«f 'it». *UJ Oicoupeit «it«'»ll«i««n li-littéritur« «n 

cíllaits r«st-»int»s. S» pliçint »irdtssus s» ctf restrictius, l« 

toapi'iustc §'»f'®fc«fi d» n* ji»i i ét*:i»r e*s c»ilui»f 

iSolcMnt, 2. Li litMratur« Mt i'ynt S«s «amUuations 

. spéu fiques te l'ictivité spint««lle d» l'noe**, tu aéw titr« au« 

l'art, li religion, /action politique ou sotui«, »te. 0.» ptut ÚQH 

i'étuCitr COM« fonttion fwJatenial» sins consic*rauín q« twos ou 

U iieu. <lï) 

Aquest punt de vista d'estudi supranacional coaporta, coa 

assenyala ü\ Weisstein (16), grans dificultats a l'hora de coordinar 

les dlfereats èpoques 1 intentar establir priacipis classificatius 

vàlids per a la periodització universal, però, tasaateix, als 

— ' » • * • * — » *• - — — • •" ^ " — i ^ t -~- -* •*• - * — - — -*- — « • * - * - — •-» \èa 
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coaoaratistes els sembla l'única via vàlida per acarar-se aab 

acviasnts d'una gran abast coa el barroc, el renaixement o el 

rosant':is»e -tal coa a'ha anat fent dins las càtedres de 

literatures romàniques pel que fa a la literatura aedieval-. Breu: 

Tradlcié nacional 1 Genere apareixen coa a fenòmens lnversaaeit 

proporcionals; en ei aoaent en qui centre« els nostres objectius en 

les relacions entre escriptors d'un aatelx gènere les diferències 

lingüístiques passen a un segon pla i, en «1 «oaent en qui delialtea 

el icstre caap d'estudi a una literatura concreta, es desdibuixa el 

concepte de gènere a favor de les relacions internes entre les 

dlíercntb poètiques forauiades en un aatelx idioma. EJ Curtius 

també es aostra aolt reticent respecte a les filologies nacionals 

(17>, puix que per a ell la llteratjra euirpe* és UM unitat de 

sentit que es desdibuixa si la fraccionem. Per o Cu'tius, i'heroi 

fuadador de la literatura europea fou Hoaer i «1 darrer ha estat 

Goethe -te a dir, està afirmant que al segle O el concepte de 

literatura europea s'ha perdut. Jo no hagués pas dit Goethe sinó 

Baudelaire 1 hagués afegit que el soscaire de la literatura europea 

en el nostre segle no ha ha anat només en benefici de les 

literatures nacionals (recordes que per exemple a Anglaterra ne es 

van cr?ar càtedres de llengües modernes fine a finals del segle 

passat), tal cos pretén Curtius, sinó també d'un altre concepte 

general més ampli com és la literatura universal o, si més no, ara 

com ara, de la literatura d'Occident. Curtius, que defensa la unitat 

d'una única tradició europea coa fou la aedieval, no segueix la línia 

actual del comparatisae qua, si bé aostra també el seu desgrat 
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contra els nacionalisme« literaris, defensa enèrgicaaent 

l'heterogeni tat cosmopolita 1 les interí luències de tradicions 

distintes (i a l'ensess l'ús d« »ètodes exegétics diversos) coa és 

ben palès en aquestes paraules dt Claudio Guillén: 

Utgadot i li època toderna no s61o li unicidad dt li iittraiura 

nacional -Qut sirvié prietro dt suiti tuto y rtfugto- ti una 

tngaflifa, Hoy ti irreductible la littratura a una única tradición 

«nica, acctsioit tan trawjuilaatntt al talento individual, cow 

suponía T.S. Eliot Is irreductible la historia Uterina -al Igual 

out las deals historias- a una sola teoría total ízidon. Es 

irreductible ¡a literatura a lo percibido por ti lector que $e cine 

al análisis o a la descoseos» i*n de unos pocos teitos so! 1 tartos, 

No se rmoe la literatura a ia angosta tirada del crítico 

•onotetddico y •enoitérico, ni a la dtl perito it una sola tpoca, un 

sé lo género (13) 

Nolt Mes nacionalista se'ns presenta i'actitud de G. 

ápoilinaire tot i fent-se eco del trlcolon de H.Taiae CLa littérature 

est le producte de la race, le milieu et le moment")-, f e s t pourojuoi le 

pense que, quoi qu'il arrive, ¡'art, dt plus tn plus, aura unt patrie, 

O'ailleurs, Its poetes sont toujour: 1'expression d'un tilieu, d'une nation, tt 

les artistes, coast its poetes, coast 1M ptulosopnes, fortent un fons social QUI 

«partlent sans joute I l*fosani té, n « coast ètint rexpression a1 une race, 

d'un lilieu donné. L'art im ctsstra d'etre national out it jour ou I'univers 

entitr vivant sous un itte ciliat, dans its dtatures Pities sur le tete todéle, 

parlera la tete 'tngut avtc It teat acctnt, c'tst-1-dirt jatais, Oes differences 

ethniques tt nttionalts naít la vtritté dti expressions liitérairts, tt c est 
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cell* varíete atet «it'll faul Miivtgtrdtr, Une expresuon lyrlque cosaooolite nt 

donntriit que des mtvm vigut» sans ttCMt tt UM chtrptntt, qui auruent U 

viltur dts littix coNum dt U rhétortqut pariatentairt initrmttoMlt* <19). I 

coa a il·lustració del que acaba d'afiraar, cita el cas del cineaa: 

en un art tan recent coa «1 cineaa (Particle és de 1918) Ja sen 

prou ostensibles les diferencies entre els productes d'uns i altres 

països (cineaa aaerica, italià...). 

El principal problea« que sobrevé quan boa s'acara aab la 

illosoíia etnolingüistica i tracta de relacionar-la aab la literatura 

és el d'avaluar de quina «añera es coacretitza el pes de lc tradició 

nacional en un escriptor -eapresa tan costosa coa la de tractar 

d'establir els vincles d'una coaunitat literària aés enllà de la 

llengua sense caure en siapliíicaclons no generalitzables coa la del 

suposat dinaaisae aleaany de qué parl&va Huaboldt. Ho podea veure 

aab un exeaple. Sabea que Gabriel Perrater té especial cura del que 

s'anoaena "econoala de la parla" i ens abelleix de cercar l'origen 

d'aquest tret estilístic, is l'Iaaglnlsae de Pound o la poética de 

Favese? 0 bé és un tret ètnic tal ena assentaven V. Alairall o J. 

Cortada ("Coneixedors Mis valors del tetes neureta raonastnts í evitet 

circumloquis dt la aateixa tantra cut no sot gasius ni avars sind *econ4t«cs* 

puix qut ia nostra fmah.at és justa i noble: procura' la subsistència dels 

fills i el seu futur* (20M? is una Harreja d'aabdós -iaplicacions 

•orals de banda-? 0 és que pjtser. si el que de debò ens interessa 

en l'obra singular d'un escriptor, è*s tan irrellevant detectar les 

influències de l'è-nia coa les conco«! oncles aab altres "coapanys 

de viatge*? 
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Per a Jas*? Baldwin no te un problema irrellevant. I a Ixi, 

en les seves ressenyes sour» el Congrés d'Escriptors 1 Artistes 

legres celebrat a Paris l'any 195© -traduïdes per Ferrater (21)-

polesitza aab Leopold Shengor sobre la qüestió <iue ara ens ateny. Bl 

tesa d*- debat és el següent: a) Postura du Senghor: Lc tradició a 

qué pertany el novel·lista R. Vright és l'africana puix que ell ¿s 

negre i el teaa racial ocupa una part important de la seva obra; en 

conseqüència, cal escorcollar les seves herències africanes; b) 

Postura de Baldwin: L'obra de Vright foraa part de la tradició 

literària eng lesa -1 en darrer terse de l'europea- puix qua la 

llengua en què na estat escrita és l'anglès 1 la cultura en que s'ha 

foraat l'escriptor -i sobre la qual tracta la seva obra- és la 

nordaaerlcana des del punt de vista biogràfic 1 l'europea des del 

punt de vista literari. 

Tradició racial o tradirió etnolingüística; tradició 

atàvica o tradició individual: vet aquí les dues grans preguntes que 

ens proposa Baldwin, la tesi del qual ea seabla aolt aés adient que 

no pas la de Senghor la qual presenta tot tipus de problemes, Jes 

dels positivistes <la pervivèncla oral de la herència africana) als 

sociològics (Vright no és un escriptor africà slnò aaericà) passant 

pels de foraació cultural (Wright s'ha foraat dins la literatura 

anglesa). En definitiva, paradoxalaent, Leopold Senghor -poeta i 

polític (recordea que ha estat un dels aés audaços lluitadors contra 

Vapartbeld i president del Senegal entre «sis anys i960 al i960)-, 

defensa la aès insuficient, la aés capciosa i la pitjor de totee les 

generalitzacions <"ia poesia dels setanta és", "la literatura francesa 
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és", "la literatura europea és"): la ée la divisió racial (literatura 

blanca / literatura negra). 

Gairebé tota els íenoaens laperlalistes al llarg de la 

historia han coaportat canvi -substitució- linguistic. El 

colonialisae de l'heaisíeri sud a 1*india, áfrica o Aserie* ha 

alterat profundament les relacions entre llengua i identitat 

nacional. Un dels casos aas lacc-tr *«* el boom de la literatura 

aagrebí en francés (22>. Aab la independencia dels estats d'Argelia 

(1962), Marroc (1956) i Tunísia (1956) aolts escriptors van repudiar 

la llengua dels qui els havien sotaès, però al cap d'uns anys. aolts 

altres van adonar-se que podien usar "a ia contra" la llengua en què 

varen créixer culturalment eaprant-ia coa a aitjà de denuncia del 

colonialisae francès 1 de recerca étnico-racial. I, fins 1 tot, s'aa 

arribat a un punt en què la denuncia opera en sentit contrari. Fóra 

ei cas de lacbid Boudjedra, el qual en la seva obra punteja uta 

oposició lingüistlco-cultural entre la tradició Isièalca i ia 

aodemitat tècnica arribada a partir de la írancesltzftcló, tot i 

rebutjant els rancors reivindicatius nacionals que, segons ell no 

pretenen sinó el retorn al aón de l'anacronisae religiós, ae la 

aàgia 1 la superstició. Els escriptors francoaagrebís cels vuitanta 

seabien haver arraconat la pugna francoaagrebi dels seixanta i dels 

setenta i, siapleaent, es defineixen coa uns escriptors que parlen 

de teaes i probleaatiques àrabs en francès. 

Si en ei cas de Wright la tesi etnollnguística de Baldwin 

apareixia coa la aés adient, aquí la filosofia roaantica de Herder 
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sí'ns presenta iaauíiclent per • entendre aquests nous fenóaens; BO 

pode« parlar i« d'una visió del aón àrab o francesa tnvt court. 

'Jna altra polenica laportant sobre el teaa que enc ocupa 

es \r, que gira al voltant de la literatura nordaaerícana. Existeix 

cou a tradició pròpia disgregada de l'anglosaxona o s'na de parlar 

d'una única tradició literària anglesa? 

Eliot, en el seu article "American Literature and Language* 

(23), creu que rarguaent linguístico-dialectal no té prou 

consisténcíí coa per poder aíiraar l'existència de la literatura 

aaericana de foraa independent; la llengua aaericaoa no pot ni na de 

pretendr* desvincular-se de l'anglesa (llevat de certes distincions 

fonètiques i usos lèxics). Si bé Eliot es jen ta coa el terae 

literatura aaerlcan,** na variat al llarg del segle i anat aconseguint 

aés sentit i propietat (en ei ssglfc dinou, el qualificatiu d'escriptor 

aaerlca feia noaès referència a un factor geogràfic, de naixement), 

creu que és un gran error reivindicar la seva eaanclpacio. Eliot 

constata que, tal vegada perquè no tenen ei pes de la tradició 

victoriana, per bé que tenen el risc de l'excessiu foraalisae 1 

eipariaentalisae. la millar literatura anglesa del «oaent l'estan 

prc'- 'nt escriptors aaericans; criteri que comparteix aab E. Pound: 

"Def Je la aort de T.Hardy, la poesia en anglès l'escriuen els 

aaericans". II canvi de la literatura aaericana del dinou al vint va 

consistir en el pas de figures aïllades (Poe, Vhitaan) a tot un cos 

fecund d'escriptors que, a l'entendre d'Eliot, ban anat enriquint la 

història de la literatura anglesa coauna a tots dos països. 



2 f l 

i s etnollngüista el plantejaaent d'El lot" Evidentment. 11 

poder de la llengua coauoa 1 del seu passat literaris són vincles 

que ni els estats "1 la geografia no poden separar. 

Contradiu aquesta actitud a la de poeta transnacional que 

és Eliot 1 a la seva concepció de i a literatura nacional? Crec que 

no. El que succeeix és que ens trobea davant un d'aquellos casos que 

apuntaves abans en qué transnaclonalitat 1 nacionalitat es 

coapleaenten. Eiiot defineix ia literatura nacional (24) -1 per 

extensió, el concepte aés aapll de literatura europea- coa un 

sisteaa que es refà quan apareix una obra nova (una obra 

"vertadferaaent" nova) de tal aanera que tot el sisteaa qutda 

alterat; v.g. l'obra de Browning no komés afecta l'obra d'Auden, 

posea pel cas, sinó que a partir d'Auden llegia d'una altra aanera 

la de Browning; i, alhora, el concepte total de literatura anglesa 

esdevé distint abans d'Auden 1 després, os a dir, tota la tradició és 

•reajustada". 

lo és poc el que aporta Eliot: no noaés el passat afecta 

el present, sino que taabé el present afecta el passat dins una 

visió intert'jttual i ahlstòrlca de la literatura. Les reflexions 

d'Eliot ens ajuden a rels.ivltzar les opinions monolítiques de la 

historiografia literària manllevades de l'"àniaa essencial 1 eterna* 

dels etnollngulstes (tal coa estan fent els critics que es dediquen 

a l'estética de la recepció) 1 a comprendre que les literatures 

nacionals no han d'entendre's con a ens autarquies sinó com a 

formulacions lingüístiques particulars de fonts culturals comuns 

(europees o universals). 
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Seguint aab la polea ica que cas ocupa -l'existència d'una 

creixent autonoaia d'un dialecte respecte a la seva Uengua d'erigen 

producte de la distància geogràfica i que constitueix la variant d'ús 

d'una coa untat cultural, política i socioeconòmicaaent ben distinta 

de la coaunltat "aare* (1 que hon se n'haurà adonat Je que ¿s el 

aateix fenóaen que es produeix entre la literatura castellanc i la 

hispanoaaericana)-, entre els que sí que defensen l'existència de la 

tradició aaerlcana es trobaria V.C. Villiaas. 

Villiaas aaldà seapre per construir una poètica basada en 

la seva pròpia llengua (enteLnt per 'pròpia llengua' co la langm 

anglesa sinó la parole dels diferents registres de l'anglès parlat 

nordaaericà) i per trobar els ritaes de la parla coauna aaerlcana: 

'The rhythiicii construction of • poet «is otteriinw for ae Dy tne language as 

it is spoken, tíord of touth language, no classical English,,,. The Äiencan idiot 

his weh to offer ys that the English language has never heard of • Per a 

Villlaas el sonet i el laaoe són aotlies aoris heretats de la 

literatura anglesa 1 europea que no són vàlids per a 1'aaerlcana. ÉS 

per al*ò que Villiaas va tractar de contribuir al desenvolupaaent 

de la prosodia aaerlcana creant una foraa ritaica nova (el toree-

tíer) i abolint les aajúscules a inlci de vers Caolt frequents en 

poesia anglesa) a fi i efecte d'atorgar aés laportància al ritme 

sintàctic, fet que unit aab el to narratiu del poeaa atansa el 

discurs poètic als registres parlats Cels aaerlcans, en aquest cas). 

I pel que acabea de dir és ben lògic que fos un poeta benvolgut de 

Gabriel Ferrater. Vllllaar conreà el vers lliure però sense creure 

aai que fos 1? solució genuïna i definitiva per a la poesia 
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americana: "Frit vtrtt t i l Mt Utt tnivtr, Fro» tht beginning, I kim that iht 

APtrictn linguip Mitt fhtp the pattern* . Si bé Whitman escrigué també 

amb un lèxic força tradicional 1 prestigiós, fóra tanmateix un dels 

precedents de Villiass a tenir m compte ja que Whitman es plantejà 

s i més no la necessitat de cercar un to i una dicció peculiarment 

americanes i d'escriure una poesia en què trobessin el seu lloc els 

aspectes poc "poètics" de 1' American life. 

Com és ob*' l'amerícanisme de Villiams contrasta amb 

l'asglofília (i europeofília) d'Eliot (i de Pound). L'opinió que 

Villiams té del llenguatge l i terar i de T.S. Eliot no estalvia els 

blasaes: 'A false linguige, A »rue. A filie Unguige pouring -i Ungutge 

(etsufw<eritoo<3) pouring (iiiinterpreted) »itrtoyt dignity" . Tanmateix, ca\ 

constatar que tant Eliot coa Villiams empren un argument 

etnolingistia per defensar la seva postura <és la llengua qui 

determina la tradició). En conseqüència, això iaplíca que la causa de 

la polémica no rau en la filosofía de base, sinó en la delimitació 

dels conceptes de llengua i dialecte. 

I de les paradoxes de dins estant de l'etnolinginstlca, 

podríem passar a veure una sèrie d'inadeqacions que es plantegen des 

de fora. 

Charles Bally * Le langage et i* vie reflexiona sobra 

quines poden ésser les relacions entre literatura i esperit nacional 

i confessa que li és difícil d'admetre un contacte estret entre la 

llengua i el geni de la nació donat que l'evolució lingüístics! va 

sempre endarrerida respecte als canvis socials. Bally troba ben 

dlf ;cil de concretitzar de quina aazera la literatura és espill fidel 
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de l'esperit nacional ja que des d« sempre grans corrents l i terar is 

han superat les fronteres nacionals (v.g. l'epopeia medieval). Bs 

tracta a Rousseau cam a clàssic Frances, però, segons Bally, les 

seves idees 1 els seus sentiments són tan oposats al geni francès 

que encara avui en dia França no elf; ha digerit, 1 continua: "Se'ns 

repeteix fins a l'esgotament que la llangua francesa ê # una 

enamorada de la claredat oblidant que el simbolisme, l i poesia 

decadent i la pura freguen l'esoterisme". Àdhuc, Bally considera que 

l'assimilació d'una llengua estungera no supoea cap abdicació de la 

personalitat d'un escriptor (cita els exemples d'il · lustres escriptors 

"francesos" com Grimm que era alemany o Morèas que era grec o 

d'ínclits escriptors "anglesos" cos Conr»d que era polac; i podries 

afegir encara el de Montaigne que de nen parlava gascó i l latí i 

escrigué la seva obra en francès). 

També el bilingüisme ha estat tema de refiexló de H.G. 

Gadamer, l'heraenèutica de' qual és continuadora del pensament 

humboldla. Per a Gadamer la Tradició, que ocupa ui lloc privilegiat 

dins la seva filosofia no s*i.a d'entendre només com ? quelcom c je 

ens arriba, que pode i aprehendre amb l'experiència, sinó sobretet 

coa el nostre llenguatge. Gadaaer BO se satisfà, però, afirmant com 

Humboldt que cada llengua iaplica una visió del són, sinó que es 

planteja les possibles repliques a l'axloaa que tant Humboldt com 

ell defensen, üna de les quals és, precisament, la del coneixeaent i 

ús d"una segona llengua. La conclusió de la seva reflexió és la 

següent: ningú no pot tenir dues visions diferents del món, sinó que 

és sempre a partir de la nostra llengua materna, de la nostra visió 
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que n'observe» ma a l t ra i la fea nostra. I tot i que un escriptor 

tingui aolt present a l'hora de fer la sevn obra una tradició 

literària estrangera, aal establirà aab ella la relació qie estableix 

amb la pròpia: 

Si tnttifiatftl m l'o.« »floot« IHM t tnt i i t t i Iftngtrt, oa «'wblit 

&«s pour lutmt t t c'CDft vision 1U lonot t\ 9» li Ungut. IHR 

ply», ctt mitt aonöt qui vitnt titüi t wetrt r«ncontrt n t i t 

twltatfii un te.Wt ttfMft? ans mi tord« rtUtivtatnt wire, II n't 

pis sevltaewt si 5'oo'e vint t ## f#i, MIS «us: sa propre vtrnt 

oour mvs (...) Cílu: 911 lusst w i r 4 tul U IrtditiM iítttrim» 

tí'ant Ungut iirinftr« de fafon quelle se Mttt I lui pirUr n'è pis 

m rapport d'oojtt awtt ia Ungut cota« teli«, pas plus mt l* 

wvtgeur QUI i'taoloit. (25 > 

t'argumentació de Gadaaer sembla prou correcta «el 

bilingüisme octclògic so existeix) i no crec que exemples de 

"cesercis" de la llengua aateraa ia facin vulnerable. Todorov de 

'.lengua «816103 búlgara adopta coa a llengua pròpia el francès i 

s'integra de ple en la coaunitat 'rancesa. * dins el País Valencià 

tenir, exeaples constants. <ün bon teaa d'investigació és l'aplicació 

de mètodes socloling-iistes per a l'estudi de bilingües (grau de 

coapeteocia» d'us i d'interferència) a l'hipotètic fenòaen l i terar i de 

uobie "éelSBSchammg que, des del aeu punt de vista, s'articula 

seapre d® aanera Jeràrquic^). 

Anea per l 'al tra objecció de Baily -Rousseau no encaixa 

aab la tradició l i terària francesa (oficial)- valent-nos de l'*stüdi 

que ha realitzat Joan íuster sobre el cas dt Stsndhal <26). 

aparentment, Stendhal és un al t re heterodox -s i bé per raons 
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distintes a les de Rousseau. Henri Beyle tot 1 que escriví les seves 

obres en francés rebutjava ésser considerat part de la literatura 

fraacesa, puix que ell es considerava per sobre d« tot un allanes. 

Peru se'ns fa difícil taabé considerar-lo un escriptor i talià. Fuster 

sap trobar-ne la solució a part ir d'una afirmació etnollngüistica (la 

llengua d«teraiaa l'ètnia: Stendhal és necessarlaaent francès) 

altaaent f«xiol<!: l ' i tnia que descriu la llengua no és nosogenia, és 

a dir, de saner*.« de ser francès, de tradicions l i teràries franceses 

u'M ha lès d'una. Fuster n'assenyala dues de bàsiques: la vena 

lògica de Descartes-Voltaire-Raclne i la vena passional de Villen-

Rabelais-iousseau. Les reticències de Stendhal es coaprenen perquè 

ei seu roaanticísae és fi l l de Voltaire «entre que la resta de 

roaàntics (Hugo, Lasar*, i ne... 5 n'eren de Rousseau; és a dir, tot i que 

resulta un outsider del eeu aoaent, no deserta de les maneres de fer 

"nacionals". 

La disjuntiva de T'ésser ¡f i "sentír-se f es reprodueix 

sovint ei l 'estat eepanyol a causa d'una sèrie de cojuntures 

històriques que han provocat un bon i »ariat ventall de 

•lnoritzarions, autoodis i reduccionleaetí. Així, l 'escriptor Luis de 

Castresana diu: "Tiwün st M tscrttor viico escribiendo tn castellano, y mi 

Htl tl ejeeplo Un rtortstntativo 3i don Pío, cuya obri constituye, tn ai 

oomiin, uia ?itl y telúrica síntesis i t lo »asco' (27). Dlliagvlsae que es 

fa palès taabé n fr¿6alia de Castro quan escriu poesia en gallec 1 

prosa en castellà, tot i fent ús de la aés »squifida i sensiblera 

concepció de l'etnollngüistica segons la qual la llengua "materna" és 

la aés dúctil per expressar els sentíaents =_s íntlas iperò no pas 
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per i ab i t s de coaunícació neutres), la qual cosa no fa sinó provocar 

que les tradicions l i teràr ies de les llengües ainoritzades 

s 'aseiailin tan sois a la lírica. A Catalunya hoa coneix prou bé el 

teaa de generacions sense novel·la i df novel·listes en castellà que 

»íiní festen que d'haver estat poete« r j haguessin dubtar a t r i a r el 

català. Disjuntives et no lingüistes es plantegen taabé en la polea lea 

entre els qui defensen l'existència de la literatura catalana escrita 

en castellà 'Marse, Barral...) i eis qui la neguen des de posicions 

etaolinguístiques tot i afiraant que tota obra escrita en castellà 

pertany iadlscutibleaent a la t*adíelo l i terària castellana (28). 

M. loberts eo el s<»u pròleg a f ie Faber Book of Modern 

Verse <1935> (29) observa 1 existència de dos grups diferenciats de 

poetes: els que conreen una obra que és sobretot una reivindicació 

dels valors culturals exiscents i els que concebeixen la seva obra 

coa uaa exploració dels potencials del propi 'uioaa. 

En literatura anglesa, els priaers segueixen la tradició 

europea de Baudelaire, Laforgue, liabaud, Corbíére i els siabolistes 

tardans i penses aès en Dante, Cavalcaati o •»! surrealísae que ea 

Milton; els exeaples que ens dóna Roberts sc t, entre al tres, Eliot, 

Pound i Graves (llevat de les seves priaeres incursions poètiques), 

1 antecedests dels quals foren les jbres de Donne i Pope. Per a 

coaprendre els segons ao ès necessari reaetre's a la història de la 

literatura europea -fet indispensable per a coaprendre en 

profunditat els priaers (30)-, sino que el que cal és un coneixeaent 

aolt aprofundit de la llengua anglesa 1 són, en conseqüència, aolt 

difícils de traduir; en foren exeaples Blaïe, Skslton o Shelley. On 
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autor a cavall entre els dos grup« fóra V.B. Yeats (1 Joyce ea la 

prosa). 

Coa a tota divisió binaria és tan útil coa s iapl ls ta , pero 

podriea tractar de situar Ferrater en un dels dos grups. D'entrada 

ens senda avesats a incloure'l dins el primer grup -e l de la nació 

secundària- puix que coneixea el gran l last cultural de la seva obra 

i la seva inclinació aolt aés »arcada cap a autors estrangers 

íaolts dels quals es troben precisaaent en el priaer grup -llevat de 

Skelton' que cap als coapatriels 1 puix que ta »bé s'acompleix la 

segona condició de Roberts (aenor grau de dificultat en la traducció 

dels primers que en els segons). Ara: taapoc es aenvs cert que la 

seva gran preocupació per la llengua l'obligà a crear rt«glstres nous, 

inèdits encara en la tradició l i terària catalana. 

Parafrasejant l ' inici de "Tradition and Individual Talent" 

d'Bliot, podríem dir que en les l letres catalanes moltes vegades 

[aquí Eliot diu 'rares'] parlem de Tradició, i que gairebé sempre 

apllauem aquest noa per deplorar la seva absència. Les peculiars 

vicissituds de la literatura catalana han afectat en dos sent i ts als 

escriptors del nostre segle. D'una banda manquen models per ia i te r o 

repudiar (a la manera de Harold Bloom) i d'una altra la falta d'un 

conreu l i terar i Important ha provocat una manca de ductil i tat del 

llenguatge l i terar i . Aquest doble problema i la seva consciència 

fnren sobretot greus per a les primeres fornades d'escriptors del 

nostre segle. Les mancances l i teràries i lingüístiques han provocat 

qie molts poetes catalans s'emmirallessin -mès del normal en un 

escriptor- en altres tradicions. Com Gabriel Ferrater, qualificat per 
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J J . Valverde coa "el s i l lar poet« anglès en llengua catalana" (31). 

0 co» Carles Fib«; "l'angle« és la 1 lengua en la qual • hauria plagut 

d'escriure ela »eus versos -si bagues estat la seva; 1 us dire que» 

de vegades, sense adonar-»e'n, una alca, per sota del català, penso 

en angles, 1 llavors el català es «jotaes a una tortura de 

slntetltzaeló que el pobre no serelx" <32>. 

Kis enllà de les pecuilaritas de la tradició catalana, 

cal constatar que, cada cop »es. la nostra època es caracteritza per 

la contradicció <etno>lingüistica que observa Ítalo Calvlao í33>: 

D'una banda ens cal que tot el que s'escrigui sigui laaediataaent 

traduibie a altres llengües i d'una altra banda, so» conseientu que 

cada llengua constitueix un sisteaa ele pensaaent propi, intraduible 

per definició. Les previsions de Calvino són que c*da llengua 

tendirà a concentrar-se en dos pols: un pol de possibilitat de 

traduo-lc ^«».«diata a altres llengües que tendirà a atansar-nos a 

una aena d'íaterilafua aundial i un altre pol en què roaandrà 

l'essència ais peculiar 1 secreta de cada llengua <lntraduib±e> el 

qual s'allaentarà de caaps diversos coa l'argot popular i la 

creativitat poètica de la literatura. Josep Pla s'ba plantejat taabé 

el probleaa que suposa la traducció, però es aostra ben escèptic 

davant els pretesos un 1 versalisaes lingüístics 1 literaris: 

Sera siaplettent Que. excepte en casof at traflucccid o adapta'ià 

escassíssias, tolt cotplats, el cue puta d'una llengua a una aira 

l i noeés el Que té »que!i punt de cursileria inefable per a 

convertir-ne en un exit en la llengua a la qual s'adapta7 Quan parlo 

de cursileria no parlo notis de la nostra. Cada paí« t i la seva. que 
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ctrtttfti i« Mil MMltnt a 1» <¡t rtttt, finí il ami out ti hi hi 

mi tota vtrtadtrMtnt «nivtrcal és aquell tiittta dt tèplcf 

d'tuMriatnti i de facílitati Mutili que anowntn per antonoeasia 

la cursileria. Jo ttaert ho desconfiat d'aqutiles forMi de 

literatura quo prittntn l'ufiiwtaliiM, qut tl proclaatn. ftqtmtts 

fortei tan universalistas ptl que Unen d'eövietat «poràdica, és a 

dir, dt «ißtr-oevietat, 'Coa H U voitè'* 'holt M, i vottlf *U 

Mnyortta Unia uneí dents o¡anques t UM braços perfectes" 'la 

lluna brillava aaltnconioMMnt* 'L'tngmytr era inttl.liftntíiiia* 

'Ei pont va caurt, perd tn tingueren ¡a culpa ill trtealladori* 

'iadtaoistUe Solauze Unia dos prtttndtnts, Parran tra ric, encara 

que de curta titaturi, Jordi ira poert i tivelt, IrriBI la priwvtra 

i Solauzf senti una tendència irr*pri·iblt a escriure una carta 

dec ni va a Ftrran', (34) 

L'estética de la recepció ens ofereix neus elements de 

judici. Ho« constata que -les del punt de vista del lector el concepte 

de literatura nacional no té activitat (si se'a peraet expressar-ao 

en argot científic), car el lector consuaeix de aanera 

indlscriainada obres del seu pròpia idloaa, traduccions o obres en 

altres llengües, àra bé, és tasbé constatable que la recepció d'una 

obra és diferent no nenes d'individu a individu sinó taabé de 

literatura a literatura. Fet que M. loof-Grunewald (35) justifica per 

la deteralnacio del factor lingüístic en el procés de traducció <i 

ens podea reaetre a la dita etnolingúíttica Traduttare, tradltare -

no en el sentit banal d'adaptació lliure, sinó per la reíoraulació 

lingüística ineluctableaent inexacta de tota traducció): "Bl fet que 

Hoaer hagi influït de aanera distinta a la literatura anglesa i a la 

*- «• • * *- fe^ft 
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literatura aleaanya depèn d« la banalitat, freqüentment negada c 

subvalorada, d« la diversa adscripció lingüistica del públic 1 dels 

autors. Això exigeix, per regla general, la traducció d'una obra 

literària, aab la qual cosa l'obra surt del seu aedlua originari del 

llenguatge 1 entra en un altre, tot 1 experiaentant una transforaació 

profunda. Però encara que ei text estranger sigui llegit en 1'idiosa 

original, la concret i tzac ió dius propòsits artístics es deterafnada 

prlaer pel aecanlsae de la llengua aare." 

i s aquesta la darrera paraula sobre l'etnolingiiística? In 

absolut. Seapre hi haurà intel·lectuals coa Oadaaer que negaran el 

bilingüisae ontològic i altres coa Sartre que ironitzaran sobre la 

importancia de l'ldloaa coa a vehicle de llaços histèrics i 

nacionals. Pensaaent attí-etnollngüista de quo participa taabé G. 

Steiner, el qual en la seva obra Extraterritorial. Papers on 

literature i the language revolution <36> observa que la nostra 

època es caracteritza per la substitució de la Vella 1 aístlca noc?ó 

de l'escriptor enraclné i la proliferació d'escriptors "sense llar" 

lingüística que s'aboquen al bilingüisae o aultillngtiisae literari i 

que són, "casual sent", els autors aés proa i nen ts del nostre tea ps 

(labokov, Borges, Vilde, Pound, Beckett, Kafka...). Steiner creu quo 

aquest és un fenoaen estrictament aodern distint del doble ús 

lingüístic que es trobava en Tldat Hit juna o en e) ienalxeaent (v.g. 

Thomas More o tente) que s'ln'-ia en «i roaanticisae (Heine) i que 

s'accelera a mesura que les coaunicaclons entre les cultures van 

lncreaentant-se mes i aés. Coa tot fenoaen té les seves excepcions; 

per a Stelner, foren Faulkner 1 Dylan Thomas, els que "algun dia 
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seran considerats coa e ls darrers escriptors "aab casa" de la 

literatura aundlil". 

Molts al tres exeaples l autors podien haver estat c i ta t s 

sobre lee subtils relacions entre literatura, llengua, nació 1 

tradició, però potser ens allunyaries aassa del nostre propòsit. Hea 

pogut veure que no hi na cap acord unàniae a l'hora d'inscriure un 

escriptor en una tradició l i terària quan es precinten peculiaritats 

coa la raça, la gran influència de tradicions estrangeres o 

l'heterodòxia respecte a la tradició l i terària oficial -de la relació 

entre els tòpics sobre l'-àniaa nacional" catalana i l'obra de 

Ferrater en tractares tot seguit-. Però no voldries deixar de parlar 

d'un escriptor car a Ferrater i que a l'igual que ell ha buscat en 

altres tradicions l 'aliaent que la seva no 11 podia pélxer Ens estes 

referint a Cesare Pavese i a la influència que la novel·la 

nordaaeracana va tenir en la seva obra. Potser el »ès oportú es 

llegir les seves pròpies de:iaraeions al respecte per tal de 

coapresdre que va lapulsar-lo aés enllà de la seva tradició 

nacional: dificultats per accedir a la propia tradició a causa de la 

censura ideológica del aoaent i el desig de recerca d'"oxigen" en 

altres tradicions (en el cas de Ferrater íoren la aancança i el 

dtsconelxeaent de la propia -pensea que la recerca historiogràfica 

de la literatura catalana (sobretot pel que respectava als "segles 

XVII i IVIII) tot just havia coaençat aleshores quan Ferrater es 

posa a escriure i taabè ei aateix desig d'"aires" l i terar is «és 

vigorosos): 

..i»- ^ 
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Hi pe:íii librí iiilüfii ci riuteí di Itfftrt ntllt giornttt 

cmaiiofe dtli'ira fascista, in qutlla assurda vita uisoecupata t 

conlratta cht ei toce* condurrt aliara, t piu cht h o n conosctwo 

votum, conosettto la carnt t il s«nçut da cut nascoflo i lisn, M i 

BMtro iforzi ptr coiprtndtrt t ptr vwtft ci larrtiftfo voci 

stranitrt: eiaseuno di noi »rtqutnto t ano d'aiort ia Ittttratura Hi 

y« popólo, di una soeitta lonta«*, • nt parid, nt tradusit, it *»t 

ftct una patna idtait. rutto ex* in Imguaggii fascist« si oiatava 

•ittrofiiia. I PK- aiti ci accusavano di »anitl tsibmomstica t 3» 

fatuo tsotiiw, i piu lusti'i dictvano ent noi ctrca*ano nt: justi i 

m i w d t l h i'oit'tcctano t d'oitralpt una sfogo aHa nostra 

indisciplina stssualt • socialt. Natu*aiM"tt nor pottvato a«*#t f t 

e*t noi ct'tassi*o in *»tri:a, :« Russia, in Cma t c u ta *jvt, an 

calort u»a"o r-t I'Italia ufftcialt non ci cava, "tno anco-a, f t 

etrcassito sttplicMtn'.t "ci sttssi. (...) »»oi scopnwo i'ltaiu -

cuts to il pynts- ct*ca*do -jl: uotf. t It parolt i* A w . e a . in 

Russia, inorancia, "tila Spa^na. <37). 
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II. 2. 2. LA TRADJCI6 CAT AL AK A I 

ELS TÒPICS 

El vincle religiós es un dels grans cohcsiooadors d'una 

coau&ltat. Els hoaes de la Renaixença insistiren aolt ea el paper de 

l'Església coa a salvaguardados del poble catáis 1 encara ara, boa 

ens recorda i'important paper de l'Rsglesla catalana et» a baluard 

de la catalanitat. La catalanització de la pietat enfortí a l'ensess 

el potencial eclesiàstic i ei nacionalista. 

Tirras i Bages, hoae profundaaent etnolingulsta i "La 

llengua i s el poblen, conforaa «n la seva obra La tradició catalana 

(38) tota una sèrie de valors coauns a la societat catalana, però ei 

central, el que es fa sinónia de •tradició" es "catoliclsae" (39). 

Ara, s i W» és cert que els grans noas de la Renaixença i del 

loucentisae foren creients quan no sacerdots (el aateix Torras i 

Bages, à. Maria Claret, Verdaguer, Costa i Llobera, Caraò, Prat de la 

liba, Milà i Fontanals, Carner, Riba...), el seu apotegaa "Catalunya 

serà cristiana o no serà" seabla que, s i aès no, en el cas de 

Ferrater s'esquerda ostensibleaent. 

Ferrater no pot considerar-se ni ateu ni anticlerical (40) 

coa ho foren alguns aodernistes, pero sí un dels priaers escriptors 

catalans l'obra del qual presenta els síaptoaes de l'agnostlcisae 

aodern el aàxis dels quals és el d'oaetre fins i tot la reflexió 
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sobre la descreença, és a dir, que en la seva poesia ml Déu al el 

•és enllà no hi tenen cabuda -la qual cosa t i diferencia soraJawot 

de la tradició literària anterior. 

En la poesia de Ferrater la fe di/Ira serà substituida per 

la fe buaano-aaorosa, l'àniaa pel pensasent, la creença en el aés 

enllà de 1'espécie huaana per l'afirmació del present i del pissat 

individual, la tradició catòlica per la tradició literària, la 

subllaació de la qutaera divina per la relatlvltzacló deis boaes i 

les dones, i el pecat de la aoral ferrateriana no serà altre sinó la 

fugida del coaproaís aab la pròpia vida. 

Podea estar o no d'acord aao el to apocalíptic del 

prevere Carles Cardó, podea rebatre-li aab l'exeapie de Baudelaire o 

aab tants altres la seva aílraacló que "les causes decadents no 

produeixen", i, aab tot, cal adaetre que encerta de ple quan postula 

coa a paradigmes de la Modernitat el Dubte i la Incredulitat -és el 

que T.S. Eliot anoaens. la "corrupció de la Secularització" de la 

literatura aoderna '41) 1 en què pcrtic'pa la "profana" obra Les 

dones i els dies puix qu-e en ella el sobrenatural no té la aés 

aíniaa priaacia-: 

Hentre ti a5n todem no es decideixi a llançar li suptrsíticíd del 

iaiciitt, i a estatuir l'Església atstra ds veritat s de toral per 

als Estats, sostraient al poble la discu«si* ge l'indiscutible i el 

dret i icicjre els fonatents de tota Ciutat be« tuntada, el tin 

aniré esbatent-se entre revolucions i tiranies, per caure 

defimti<aaent e- el sisttta paga de la dictadura universal i 

perpètua, (42) 
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Tot i que la qüestió religiosa (i la qüestió pétela 1...) 

i s 1 "escletxa que separa al aà:cia el pensasen': de Torras del de 

Ferrater, es produeix entre aabdós certs moments de proximitat en 

altres punts del paradigma de La tradició catalana, obra que tracta 

de dissenyar la psicología nacional expressada en la literatura a 

travis de Llull, Vicent Ferrer, Marca, Eixlmeais i fives, entre 

al tres. Tradició que l'autor resumeix coa una història del peasaaeat 

pràctic, aoderat, eneaic de fal·leres i caberles i seapre aaatent a 

la racloaalit2ació. L'aabilltat de Torras coasisteix a Justificar 1 

assiai lar les excepcions que representen obres coa la d l l x l aea i s o 

la de ?ives días Tétala catalana aitjaaçaat l'argument de Pequillbri 

que fóra vàlid taabé per a J.V. Foix ("JPexaita el sou í a'enamora al 

vell"). Equilibri que Carles Cardó interpreta coa & empremta 

cristiaaa ("El cristianisme té ua esperit de aoderaciè que defuig 

tots els excessos, i coa la la tura sap aprofitar tots els eleaeats 

de la vida, s i aès no coa a adobs de la terra de l 'esperit"). 

Ferrater i Torras i Bages aoralaent i vital són 

personatges oposats; ni la personalitat ferraterlana ni els seus 

personatges poètics so s'avenen aab la lloança de valors coa T a a o r 

i la constància del treball" (pensea en els versos de "Poema 

Inacabat": "(...)la meva enyorança / d'uaa vida oa no es treballa") 

(43), "el respecte de la Jerarquia familiar" (la penosa història 

faaillar de "Poema inacabat", n'és també un exemple) o aab la 

xenofòbia i modemofòbia da Torras ("Cercar sistemes forans, 

emaanllevar teories forasteres, enamorar-se d'idees novelles, i fer 

de tot això la base social, és cosa frévola, contrària a l'escola 
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regionalista i a la Il·lustració intarnaclcma1"), sinó que, en aquest 

darrer punt, Fer rater fera aolt aè* a prop de l'apotegaa de Jaume 

Iroaaa ("Catalunya o serè a oder na o ao existirá"). 

Perrater i s al ac-del contrari dal bon cristià català 

enemic del vici dels txceafcos, qua ennobleix la seva àniac faat 

versos excel.lents de lloa a la Pàtria, la la tura, la Faailla i Deu -

que is Justament l'arquetip de Torras 1 Bagas. 

lo obstant also, hi ha entre ambdós un cert acord tant en 

la defensa aei concret 1 de l'individu enfront de l'unlformisae i de 

la "foraa universal, teòrica i sense vida", coa en rafiraacié de 

i ""esperit pràctic 1 sensat, poc donat a fantasies" que en la poètica 

f ei rater lana es tradueix en l'absència de visionär isaes i 

Irracionalisaes a favor d'una laatglnerla lógica pouada de la 

realitat 1 d'una llengua poc amiga d# distorsions sintàctiques i de 

recargolaments foraals, per posar noses dos exeaples. I ÈS veritat 

també que l'esperit racional itzador que Torras observa en la 

histèria ú-è la tradició literària catalana es confiraat un altre cop 

per l'obra de Ferrater. 

Per tal de no allunyar-nos '.tassa dels nostres propòsit«, 

trio noaés un altre autor etna lingüista (Almirall) a fi i efecte de 

veure el grau de distanciament (o d'apropament) entre els tòpics de 

la identitat catalana i l'obra de Gabriel Ferrater. 

Valentí Alairall a La catalanisme (43) presenta una 

divisió aaniquelsta dels caràcters catalans i castellans en base al 

dcblet filosòfic materialisme / idealisme. 
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II caràcter castalia és idealista, aventura», 

generalitzador 1 doaat a abstraccions; al caràcter català és 

materialista, positivista, analític i, contràrlaaen ai castellà, sea 

amatent al contingut de las coses que no pas a llurs tot sab. 

Alairall. coa a bon etnolingülsta, afiraa qua la Hangt» i la 

literatura reprodueixen aquests tarannàs: "Cap altra llengua europea 

desostra coa la castellana un esperit tan generalitzador i absorbent 

en lo poble que la parla. lo té quasi dialectes de localitats ni de 

classes. Lo caràcter castellà està retratat en la llengua no sols per 

ca unificació i generalitat sinó taabé per sa foraa externa. 

L'ortografia i fonética són de les aès slapliílcades, aentre que 

l'abundàtcla de sínómas i la multiplicitat de giros 11 pwrsetsn 

presen tur-sé adornada i poaposa". 

I no noaés la llengua sinó qualsevol aanlf estació 

reprodueix la aanera d'ésser i de fer de la coauaitat; així de l'art 

català diu: "Tan poca importancia donaven los rostres passats al 

poliment de la forma, que el caràcter distintiu de tots els 

»onuaents que van deixar-nos és La sobrietat, que arriba en aolts 

casos a la sequedat i aridesa. Alçaven un gros edifici 1 no es 

cuidaven d'adoraar-lo ni quasi decorar-lo". 

Dtixant de banda altres qüestions apuntades per Alairall, 

coa la de Catalunya coa a terra de la alt Jan la, podrien tractar 

d'establir un altre cop la relació entre els seus postulats i la 

poètica ferraterlana. Ens resulta d'utilitat que faci referència al 

lloc coa« de l'eaplrlsae anglès contraposant-lo a l'idsalisae 

castellà, no per l'antítesi en si -de què en parlares tot seguit-, 
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sinó perqué , oa anea repetint al llarg d'aquest estudi, la poesia 

anglosaxona té solts prats en coaú aab la de Ferrater, coa ell 

mateix ens indicà. 

Mutatis mutaaéim, el aateriallsae que deíensa i la iral l es 

realitza en Ferrater aab la qual cosa, segons aquest punt de vista, 

la seva obra exeapl i ficaria en certa aanera el patró tòpic de la 

coaunltat catalana. Ara bé, qui en fea de la bar-oca valenciana 

prosa o de l'obra de liba? Es pct conciliar el aateriallsae català 

que proposa i lairal l aab l'ldealisae aediterranl que proposa Eugeni 

d'Ors producte d'un doble procés d'ascetlsae 1 de seny? (45). 

Xalgrat tot, les tesis ètniques d'Alalrall perden bona 

part de la seva credibilitat en el sonent en qué es poseí en 

col·lació aab les tesis de teòrics 1 apoiogetes castellans, perqué 

ells usen els mateixos teraes per definir el caràcter espanyol -

caràcter suposadaaent antagònic. 

Així, Menéndez Pidal diu que la literatura espanyola (46) 

reflecteix oi caràcter nacional definit per la seva f.steritat ètica 

(4?) i estètica: Sobrietat (48), Pragmatísae, leaiisae, Popularlsae, 

laportància de la Història... Caràcter apa i in 1 que etf transact a 

través del segles gràcies al profund tradicionalisme cue cohesiona 

la seva literatura (1 per extensió, el seu poble): La unitat de la 

literatura espanyola "it ptrcifet soert tede in li sobriedad realista, tn U 

austeridad ética, en tl tradíclemlliao, cuyi esnsteutneia, tdttls de !n 

producciones renacentistas vinculadas • li iútú íleflia, ei l« fltríuracién de 

varus aantras de stnsieienio y dt varios tsits, er esoteiti las letonas épico-

hiitéricas, renovadas a iravt* ét toctos los titeóos". 
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Coa Torra« 1 Bages, Menéndez Pldal extrema la seva 

habilitat per assimilar iss contradiccions: s i bé i» cert que al 

costat d'aquest art aajoritari i per a majories se'n dóna un altre 

per a ainories (v.g. el de l'enginy i rexhuberància del barroc), 

tanmateix, aal queda contradit raxioaa nacional de l'espontaneïtat 

puix que el barroquisme no és product» de l'artifici (;?), sinó *qy§ 

rttnendt • UM índoeeflada espontaneidad del esfuerzo txoresivo, ilgo qut puede 

eojuipararse • lot dttcuidos de la sencillez en la iaprevisaei·n· i a més a 

més és solt més infreqüent 1 "en ello no se encuentra nada «M recuerde lat 

invenciones delirantes de un Hoff tarnt o un Edgar Pot* sine que el meravellós 

es racionalitza sempre <v.g. Cervantes). 

Dins la mateixa línia de pensament, Carlos Boueoto (49) 

afirma que la vertadera literatura espanyola és la de Fray Luis de 

León i Machado ("grave y llena de esencialidad, asonancia, etcetisto y llaneza 

verbal"): Garcilaso italianltxa i Daño és afrancesat. El seu concepte 

de la hispànica cepa literaria segueix la línia menendezpidaliana, 

però, tanmateix, entre Menéndez Pidal 1 Bousofio hi ha una subtil 

diferència: el prlaer omple d'elogis la tradició nacional 1 per sobre 

de qualsevol altra, mentre que el segon defensa una renovació de la 

tradició, car admira tot el que d'Irracional, visionari i desviació de 

les normes lingüístiques té la literatura contemporània europea 

CQigiioslo de una vez y con valentía: el estilo oe Antonio Hachado es 

írancattnte liaitado y pobre*). P iríem dir que per a Bousolo el perfecte 

poeta espanyol fóra aquell que posseís una gran gusadia imaginativa 

i formal una greu i "essencial" aoralitat. 
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11 pes del pensament etnolingüista català 1 la seva 

aplicació a la literatura varia em cada aoaent. Coa assenyala J. 

Molas ®ö>, er. les obres de Mlla i de Rubió (1, en la de Menudes y 

Felayo) cl concepte de literatura espanyola Inclou totes les 

produïdes en terres hispàniques aab independència de la seva 

llengua. Aab ïicolau d "Olwer (i de l'altra banda, aab lenéndez Pldai) 

es trenca aab la Idea de literatura espanyola i s'accentua de forma 

•és contundent la Imbricació entre llengua i nació, i, per extensió 

entre llengua i tradició literària. Posteriorment, dins l'àmbit de les 

histories generals de la literatura catalana, la imbricació romandrà, 

però progress i-'amen t les derivacions ideològiques seran aolt més 

subliminars. Coa esaonta Molas, les grans síntesis de Ejbió i 

Balaguer 1 de Eiquer-Coaas "rebutgen la idea d'una literatura 

"espanyola" formada pel conjunt de les escrites a la peninsula i, 

contra Ilcolau, rebutgen, per a la seva proposta de sistematització, 

els criteris de tipus línguístico-nacionaiista, cot i que si més no a 

ia primera, hi resteu alguns rastres més o senys substancials.". 

En conclusió, coa assenyala J. Xurgades (51). les 

toplíicacions ètniques 1 la seva aplicació a la literatura -entesa 

com a eficaç col·laborador de l'·obra" que cal dur a terme-, 

responien en el cas del català al desig de la burgesia il·lustrada 

del XIX de preservar el seu rol hegemònic i d'integració social 

contra tota mena de radicalitzacions ipolítlco-econòmlques: 

anarquisme, socialisme) i desbordaments sensuals 1 irracionals que 

prcr.jsava el romanticisme; a i'ensems, a les burgesies tocatardanes 

coa l'alemanya 1 ia catalana mancades d'una tradició político-

afv. 
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cultural de prou gruix els calia bastir un passat hipoatatitzat que 

Justifiqués la ideologia que ss prwtenia fer efectiva en el present. 

A la vegada, cal tenir aoit present, coa esaentaven ses 

asunt, que el pensaaent etnolingülst* havia aconseguit la seva gran 

puixança en el roaanticlsae i que taabé la necessitat de bastir-se 

d'un passat col·lectiu propi havia estat una de les seves pretensions 

prlaordlals. . Recordes, per exesple, l'èafasi de Xas. de Stafl en 

la fixació de l'Edat Mitjana coa la tradició a què les literatures 

geraaaiquess havien de reaetre's per tal d'afiraar-se coa a 

vertaderes literatures nacionals. On aén aedieval entes noaés en la 

•esura en què justificava la literatura romàntica 1 i*» seves intlass 

teapestes passionals. Ona literatura que «olla fer-se representativa 

del geni aleaany que havia estat obscur it per la civilitzada greco-

llatina 1 que aleshores tornava a veure's aenaçat per i'iaperlallsae 

francès. Aquesta és la gran por, aquest és el aotlu de i'exaltació 

del tarannà nacional de la literatura aleaanva 1 de l'obsessiva 

oposició que Rae. de Stall estableix entre ella i la francesa: 

'l 'ittrntlii barriere du Shin sépar« Mux regis!» intellects lei qui, «en MIRI 

«it Iff deux contréev sont étrtngtrw, l'une I l'iuirt*. 

Coa aès anea en el «egle XI, seabia que aquest tipus de 

justificacions hagin d'ésser aenys creíbles 1 efectives puix que de 

aanera general hoa ha assuait que les grans diferències són les de 

classe social i no pas les lingüístiques i/o estatals. Aab tot, 

l'etnolingüística és present em els aovlaents de conscienciació 

nacionalista i uniforaadora del segle XX <el franqulsae, el nazlsae, 

el naclonallsa« araenl, etc...). Ara: dins l'àablt estrlctaaent 

• i • i - • > • ^ < • » , ^ M. ^ —. - -> A . 
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literari, es fa difícil l'estudi d'un autor VÏlent-lo noses a través 

d*l prisaa de la seva tradició nacional; però l'esceptlcisae davant 

l'etnollnguíòtica, sobretot quan va acoapanyada de clares intencions 

patriòtiques, no vol dir en absolut negar a la llengua la funció 

essencial que té en la creació literaria, perqué coa deia Gabriel 

Fer rater "la categoria d'un escriptor depèn, en gran part, de la 

categoria de la seva llengua" (52). 

En una entrevista realitzada poc abans de la seva sort, 

V.H. Auden, planteja de »añera concreta de quina aanera unes 

estructures lingüístiques de tera i nades deteralnen uns certs tipus 

d'usos literaris, "in el aeu cas", deia Auden, "be après en 

Shakespeare'l'us d'un vast vocabulari. Una cosa que fa que l'anglès 

sigui tan aera vel los per a la poesia és la seva aaplltud de gaaaes 

i el fet que no sigui una llengua flex Iva. Els verbs es poden 

transformar en noas i a l'Inrevés, coa feia Shakespeare. Això no és 

pot fer aab llengües flexi ves coa l'aleaany, ei francés o i'italià". 

In resua, si ès estèril pretendre escorcollar l'àaiaa d'un 

poble a través de l'estructura de la llengua o d'una obra d'art, no 

ho ès gens estudiar de quina aanera el conjunt literari d'una llengua 

va reajustant-se a través del tea ps aab les aportacions de noves 

obres i cca l'autor es fa seves les paraules de la tribu 1 els aots 

i els pensaaents que li nan arribat d'altres llengües Paul Valéry 

qualifica aquest darrer fenomen de aixiura de miracle d'amwr (53); 

nosaltres, que no soa tan romàntics eaprearlen altres terses, pera 

so hi ha dubte que e^s que han sabut conciliar i enriquir coa 



Gabriel Ferrater la pròpia tradició sab altres tradicions 

estrangeres acoetuaen a ésser els ais grant. 

La llengua deternina perqué la literatura és uaa foraa 

lingüística. 1 deternina la història de ?a l i teratea (nacional i BO 

nacional) perqué tot producte literari en foraa part. Ara,con deia 

Borges, la nostra tradició és tota la literatura occidental (54). La 

poléalca etnollnguistlca, que d'altra banda és urna reflexió 

essencialment »oderna, no es pot resoldre de aanera »aniquelsta 

sino acceptant que es faci el que es faci en una tradició 

determinada foraa part ineluctable d'aquesta tradició (1, si és 

innovadora, la reajusta) i qje fàcllaent aliè que boa valora coa a 

nou (o pintoresc) dins la pròpia tradició no bo és des d'una 

perspectiva literària espacio-temporal més àaplia, àmbit al qual tot 

escriptor pertany taabé necessàriament. 0 dit altrament, Ferrater (i 

encara aés liba) vistos des de la perspectiva de la tradició poética 

catalana són poetes innovadors, i vistos des de la oerspectiva de la 

historia de la poesia occidental pertanyen a unes nissagues ta a 

veiles coa les velles faules. 

.*• *+ » • - •» .3- a - % » * - » - » . ...A 
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R E A L I S T A 

l i s tópica de la historiografia roaantica i noucentista 

s'han renovellat. Jauae Vicens Vives o Joaqula Halas (55) Ja no 

assimilen la cultura catalana a la cultura del seny , sinó que 

n'observen dues tradicions bàsiques: la del seny i la de la rauxa 

(huaanisae i contenció / passió i follia) - una obra contemporània 

paradlgaàtica de la segona fóra la de Palau 1 Fabre, en la qual el 

poeta es rebel·la contra el conforaisae cátala burgès ("l'escoia dita 

dtl seny, casolana 1 rància") i ofereix un altre tipus de tradició 

"eapeltada de follia, que és l'alquiaia"- . La topificació ha arribat 

a la totalitat: A/oris i dík&, aab la qual cosa seabla que es torna 

a posar en qüestió la validesa de l'axioaa l'etncilnguistic eaersonià 

(les literatures són l'expressió personal de les nacionalitats*), 

puix que en tota tradició literària podea dissenyar aquest 

recorregut des dels dloniaíacs als apolinis. 

Ara bé, Me las aflraa taabé que dins la literatura catalana 

hi na un denoalnador coaú a l'huaanisae i 3 la passió: el 

pragaatisae o reallsae i la consciència de¿s seus dos factors 

cohesionadors '.la història i la llengua) - i , a aès a aès, d'altres 

factors col·laterals coa la visió huaorística-. L'afiraació de Molas 

3'ha d'entendre cojunturalaent dins la puixança del realisae crític 
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dt que Juntament aab J.H. Castellet en fou un impulsor en el nostra 

país. però alhora resulta ben curiós com reprèn els vells tòpics de 

Torras 1 Bages 1 d'Alairall. Cal reconèixer flnalaent que l'"ànlaa 

nacional" catalana te essencialment realista de què les doom i els 

dim n'é« un exea ple aés? 

Seabla que sí, o si aés no, aquest és el parer de Gabriel 

Ferrater tal coa ho aanifesta (aalgrat que aquest tipus de 

declaracions generalltzadores li fan una certa angúnia) a propòsit 

de la poesia de Riba 1 de la manca de tradició catalana entesa tant 

pel que fa a la quantitat coa a la varietat. L'insuficient volua de 

producció aotiva carències lingüístiques <v.g. l'escassesa de ttraes 

de descripció aoral que és en relació directa aab el aigrat conreu 

de tradició novel·lística i de poesia metafísica) i la aigrada 

varietat dificulta l'aparició de poètiques dispars. Pera quin és el 

corrent aab aés rendlaent dins la poesia catalana contemporània? El 

realisme. En conseqüència, aentre que escriptors coa Ferrater es 

veuen afectats sobretot pel prlaer tipus de dèficit, altres com Riba 

pateixen de la doble mancança: 

ts un t r i ben conegut d« tots tls escriptors catalans, i no cil 

pensar-s'fu gane ptr anoatnar-lo: l i la tanca d'una tradició. Ptrò 

el cis at Riba era particulars««* ofegador La tajona d« nosaltres 

podet pensar aus la nostra carència Is, ptr dir-ho u x í , atraient 

quantitativa: gut en tindrítt prou si t l nostre passat l iterari, 

sense vanar-ne la tonalitat, fos tés ric i detallat -o sigui, en 

definitiva, sí 'tinguéssia §és liengui ja calibrada literàriament, 

feta una ema fina ptr al nostre treball, Riba no n'hauria tingut 

prou. Dit d'una tañera tosca, el fet és que a Riba el conjunt de la 
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Literatur« catalana, l'antiga i it woVna. no li agradava, m 

lenriQuift Ni •! sostenia, (...) Seguint ptr Itf tosquedats, la 

literatura catalana, li ts alguna cosa, it realista, t del realise* 

Riba tai m n saber <jué fer-ne (.,.), (50) 

Ara: la ironia del cas és que després de l'esforç de Riba 

per instaurar uaa línia poética no realista dios la tradició' 

catalana, la generació següent malgrat els homenatges públics i 

privats que li oferí, no va prendre la seva obra cos a aodel, sine 

que es va llençar aab aés força que aal cap al reallsae. Ei probleaa 

que se'ns planteja a nosaltres és definir qué és una literatura 

realista i de quantes aaneres s'ha concebut (dins 1 fora de la 

literatura catalana), tot 1 que en el capítol sobre el aedievalisae 

de Ferrater he dissenyat Ja la línia en què actua Ferrater. 

Reprenent, doncs, el que deia Hulzinga a propòsit del 

realisme aedieval, podea veure que per a Ferrater taapoc el realisae 

es contradiu aab el formalisme, ans al contrari, "les formes d'art 

realista són precisament formes i no cap altra cosa" (57). I de la 

mateixa aanera que en literatura Ferrater assimila realisae i 

formalisme, en pintura fa sinònims formalisme i materialisme. 

Ferrater defensa el realisme amb la mateixa decisió que Gottfried 

Bean ai .raa en la seva conferència del 1951, "Problemes de la 

lírica", que "el bon poeta és el poeta realista". 

ara: l'actitud antagónica del realisme (ferrateria) no és 

la de Elba sinó la que C. Pavese anomena angellcallsae (58), la que 

neix de la confusió entre el moment metafísic, inefable d'una vida 
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espiritual Incipient i la reali tat verbal de la poesia 1 adopta les 

fornes del "poeaeta en prosa* (sie), de la prosa evocativa, de 

l ' leraetlsae o de la faula aagico-realista. Breu: el Habe de la 

rítòrica on conviuen "pures intuïcions", "raptes eteris 

Inexpressabies" 1 "aoaents auroráis". Segons Pavese, l'àngel icaliaae 

és propi d'apoques invoiutíves o de detenció (recordes que D'ànnuazio 

presidia la tradició italiana iaaedlataaent anterior a Pavese) 

aentre que el reallsae es dóna en èpoques d'avenç i té coa a teaa de 

treball les relacions entre infraestructura i superestructura, i s a 

dir, Pavese s'està referint al reallsae historic envers al qual es 

Bostra taabé aolt escèptic ja que es corre el r isc d'elevar 

l'econoaisae a superstició aítica. Pave*;* CPB Perrater s'allunyen tan 

de 1'angelicalisae coa de la poesia social (el prlaer a la recerca 

del a i te no angelicallsta o del reallsae siabolista i el segon a la 

recerca d'un reallsae "aorai" aolt dist int del potenciat des del 

realisme històric). 

Ja Bertolt Brecht assenyalava que no hi ha una fóraula 

perenne de reallsae Ja que cada època exigeix un tipus de reallsae 

distint (aflraació adreçada directaaent con.ra Luckàcs, el qual 

afiraava que el naturallsae del XIX podia ésser un aodel pertinent 

per a la novel·la realista del XX). Per a Brecht realista vol dir 

"descobrir el ccapiex causal social / deseaaascarar els punts de 

vista doainants coa a punts de vista dels doainadors / escriure des 

del punt de vista de la classe que té a punt les a i l lors solucions 

per als probleaes aès urgents en què la societat està ficada / 
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accentuar t) aoaent de l'evolució / ésser concretes i possibilitar 

Tabstracccló" <59>. 

Quina relació existeix entre aquesta definició de Brecht i 

el realisae de Ferreter? Directaaent cap perquè aal Ferrater usaria 

d'aquests termes per parlar de la foraa realista tal coa ho podria 

fer un poeta social, excepte pel que ía al darrer sirtagaa -"ésser 

concrets i possibilitar l'abstracclo**- la qual cosa laplica que, per 

a Brecht, l 'est i l realista no rebutja res, ni tan sols la fantasia 

ív.g. Shelley) car la reali tat és vària i coaplexa. Aquest actitud 

relativitzadora de Brecht és un dels actius pels quals Ferrater 

adairava la seva obra i, sobretot, perquè, tot 1 ésser un escriptor 

coaproaès, la seva obra posseïa una gran qualitat (00) 1 perquè 11 

havia ensenyat el caai d'una escriptura "econòmica" en què la 

concreció poètica s'expressava a través de històries quotidianes. 

Tampoc Ferrater congeniava aab l 'esperit totalltzador 1 

doctrinari del sancta saactarua del realisme històric, G. Lukàcs, ni 

aab l 'estretor del seu concepte de realisae que tanaateix pretenia 

fer vàlid per a obres tan heterogènies coa les de Proust, Kai xa, 

Joyce, Balzac o Beckett. Coa subratlla J.P. Stern a On realism, no 

s'na de concebre el realisae com una foraa de creació vàlida per a 

qualsevol moment de la història Imbuïda d'una sèrie d'elements flxs 

(per exemple, dir que el text realista s'oposa al pensament metafísic 

fóra vàlid per a ¿es dones i els dies, però no per al realisae 

medieval): "Realist is thus not a single stylt and has no specific vocahulary 

of its ow, except in contrast to styles and vocabularies eiployed by other toots 

of iriting in any given age. It is not a gtnrt, nor a Vtliimctmunc, but rather 
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a disposition of l i M and otn, toMihing l i l t i hvtotjy -in oritf i »od« J 

»nting, As i tcdt i i wi ts its aoocaranct in all kinds of cultural si uta lions 

ytt i i identical with m**,' (61). 

Fe-.vater discrepa de la teoria d#» Luckàc« m e l seu 

concepte de realisae aplicat de íoraa lndlscrlnlnada i , srbretct, en 

la aaxlnai: tzacío del reaiísae social ista per sobre d'altres 

tendències l i teràr ies (realistes i BO realistes). Crec que els 

arguments 1 el to ie la cr i t ica que 11 fa T.¥. adormo podrien ésser 

perfectament subscrits pel propi Ferreter: 

No s# Sito«, coto »»act luckacs, iporar COM s i t f i t tptftntttnj Qut 

lo out t t f in t COM tstsdo avanzado dt ia concitncia tn »1 rtalisao 

socialise ofrt t t sdlo «scortas pantanosas y aut'tas t« las fortas 

artisticis ftirptsas Es p»tase pont» tu claro las razones 

§§jtu*ai et tstt htcno 1st »taliSM "o st dtn*a, COM partería 

estoo« a Im sax r i t tarts coexistas, i t yn todo souai t tnt sano, 

smo nia §tl atraso at las futrzat sociales §t p^ocycc:»« y ot la 

concitnci.t tn las xo«as Ot influencia soviética vC2> 

J..I, Castellet e» la se^a antología Veíate afoF de poestä 

eoaflvnla (l'.WO) confronta la tradició sia bo l is ta i l 'actitud 

tesl ista '*)); diverses han estat ¡es c r i t l q u « a aquesta antologia i 

a aquesta simplif icació de la poètica slabol ista reduïda a un aer 

parsaEiasae 1 aenystenint el fet que l'us c*e i» llengua col·loquial 

es tror« ja e i al síaboiisae »4 en ei roaanticlsae). Per ta i de 

deaostrar aqueuta hipotètica antítesi poètica, Castellet so dybtà a 

• i s t i í i c a r la ¡aatge de i'oora aacaadiana i a presentar-la coa ei 
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«odel de poesia social a seguir, quan de fet l'obra de Machado - i 

també la de Carner- deaostra Justament el contrari, que siabolisae i 

reailsae BO són foraulacions irreconciliables i que es pot conrear 

u » poètica simbolista 1 realista albora. A més a aés, cal 

assenyalar que Castellet aprofita (o s i aés no coaparteix) tot i 

atorgant-los una dimensió aolt aés coaproaesa, les idets que Joan 

Ferrate exposa en el seu ar t ic le de 1960 sobre la poesia de J. Gil 

de B led ma 1 C. Barreu, "Dos poetas en su mundo": 

El testiwnio social de li poesía es un valor del tono, no del 

asunto; y el tono no se adopta, sino que se asute, no se eligs, sino 

que se acepta y se da tal coto lo dicte la propia situación 

afectiva. (...) No se trata, pues, de un tono adecuado a una 

situación efectiva que en él se refleja, sino de un tono preparado 

de antemano y acoaodado a cierta idea previa acerca de lo que es 

"propio* y "oportuno*. El 'tono Se poeta* es un tono ya de por si 

fraudulento, íHiesto que, ni coao condición social ni COÜO situación 

personal, la poesía no tiene realidad específica. (...) El tono 

justo sera, oesde este punto de vista, el tono de la experiencia 

real, el de las relaciones huaanas reales, ei de las actitudes :e* 

hoeftrt viviente "caliente en un lundo Que él conote y que se conoce, 

aunque no se lo formule, por todos; (...) Li justen del tono 

consistir! en 1: adaptación de la voz del poeU a i« realidad de su 

experiencia, en la realidad de su voz cote voz efectiva en el cundo, 

coao voz de ¡a experiencia del aundo. (64> 

J.M. Castellet prorosa en Tanto1 ogía que féu conjuntament 

amb Joaquim Kolas, Poes i i catalana del segle XX (1963), i en la de 

Un cuarto de siglo de poesía espanyola '1965) la conveniència d'una 
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mateixa poètica per a la literatura castellana i catalana: el 

realisme crí t ic o històric, el qual tingué coa a màximes les ben 

conegudes de "A la intenta layoría*, "PotsU ts cownicatOn* "ta poMíi m 

•i un fin in sí i'sio sino un insiruttnto para transformar «1 undo* de Blas de 

Otero, álelxandre i Celaya, respectivament. Bl prograaa del realisae 

històric de Castellet i Molas (65) íbásicaaent el aateix que Bousofio 

havia presentat al 51 <66)1 l ' inici de1 qual els abellia de situar-lo 

l'any 1959 en qué aort Carlas Riba (el siabol del sinbollsae i del 

classicisme) 1 que fou efectiu durant la dècada dele seixanta, ^'"~la 

resuait així: el poeta es un hoae entre els bornes i ja no un ésser 

privilegiat il.luainat í sol i tar i ; validesa de l'experiència poètica 

en tant que expressió a'una al tra experiència, la personal del poeta, 

coapartida aab elt, a l t res acaea i tlplflcaca en el poeaa: el poeta 

pot ésser el protagonista del "oeaa, però aai coa a total 

subjectivitat, sinó en t^nt que persona representativa d'uü grup 

social; el aétode d'abstracció de i'experiència real no serà el 

mltològico-siabólic sinó Vhistòrico-narratiu (èpic, sa t í r ic . . ) ; el 

llenguatge ha d'ésser diracte, col·loquial, racional 1 quotidià: la 

funció comunicativa (1 tío la poètica) ès la primaria i principal del 

missatge poètic; la finalitat ne és l 'art per l 'art o la btllesa 

absracta sinó enriquir la cultura de l'h» "se i alliberadora de les 

innombrables alienacions que Toprlaeixen, en conseqüència, ei 

destinatari del poema ha deixat de se¿. l 'élite intel·lectual i ara es 

una majoria cultural. 

Malgrat ,que Perrater participa aolt aés d'aquest 

paradigma poètic que no pas del que presentava Friedrich a propòsit 

JBL¿£m-——. -i *. jffJJJJLjR *"^ * i** *và tr*. Ä_ 1^9 • infiíii Mmm^méllàim^mmmmm'itimàm 
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d« la poesía moderna, no podia tampoc acceptar t l maniqueisme 

subjacent en aquest programa. 

Per a Castellet i Molas només hi ha dues actituds 

poètiques possible«: o l'elitlsu.- 1 evaslonlsta d« l 'art per l 'ar t o 

la compresa socialment 1 històrica del r·alisme històric. I Ferrater 

no es al una cosa ni l'al era. Parla d'esdeveniment» històrics, però 

sempre des d'una visió individual i subjectiva. Sei lesiona moralment, 

però no mjralítxa. Fa ficcié autobiogràfica, pera sense pretendre 

elevar la seva experiència del mòn a un model de representativitat 

social vàlid a la resta d'nomes. Castellet i Molas parlen del 

realisme com a veritat i pretenen identificar literatura i 

problemàtica del món. rerrater parla del realisme cim a versemblança 

i rebutja la teoria de l 'espill . Ells primen la funció i refectlvi*nt 

de la literatura; aquest prima l'estructura ben trabada i la seva 

qualitat. A Ferrater l i mancava la demagogia, ei lessiantsme i el 

narcisisme necessari per a esdevenir un poeta lider de la causa 

socialista, alguns com Vallverdú se n'aoonaren i excomunicaren la 

seva obra, al tres com Molas i Castellet o com G. Grilli la 

mistificaren donant-ne només la lectura qie justificava els seus 

propòsits (6?). 

Aquest desacord amb el realisme social del moment i la 

capitalització del terme realista que s'estava ulectuant provocaren 

una certa indisposició per part de Ferrater a qualificar da realista 

la seva poesia, tal com explica Gil de Biedma: 
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Hn Gabriel y ye, i« nuestras conversado»»*, no « nos ocurrí» 

jtilf utilizar ti tériino r til ¡sao, Ptro tí que lot dos 

aprecílottos, y ara el criterio lis i »por unte, juzgar a m escritor 

por lo que llanabaios "sentido de la realidad', Algo que incluye el 

sen.ido cotán, ptro que se refiere tas a saber cito van las cosas, 

qué es lo que iaporta a los seres ñútanos, qué ts lo que te i»porta 

a ti y que es lo que son suris ilusiones. (68) 

Àlex Broch assenyala l'any 1980 que, malgrat la crisi que 

experimenta el realisae històric a finals del seixanta. , "mal no 

s'na deixat de publicar poesia de signe realista", al costat d'altres 

tipus de produccions. Broch subratlla la in,: tancia de la poesia de 

Ferrater en el canvi d'orientació realista que passa del quotidià 

social al quotidià individual: "Per tant ens trobea aab un reilisae 

existencial que ho és, en tant que utilit2a un llenguatge narratiu 1 

es¡.-encialaent denotatiu, però sens prendre, et cap aoaent, l'actitua 

pedagògica i ailitant que adoptava el realisae coabatlu" (69). 

Aquesta és una de les raons per les quals Broch atorga a Ferrater el 

aèrit cl'haver obert les portes a caains creatius nous* Les altres 

dues foren la reivindicació de Ferrater de poetes coa Riba, Foix 1 

Carner -1 es ben curiós que Broch qualifiqui a Carner de poeta 

"absoiutaaent estrany 1 oposat al realisae", com si encara patissia 

del aaniqueisKe siabolisa«; vs. realisae- que va jferir noves i 

suggestives lectures per als nous poetes i la seva actitud altament 

sensibilitzada envers els problemes de la llengua. 

Taabé jauae Pont (1980/1984) (70) subratlla la 

iaportància de la poesia de Ferrater en la dècada dels seixanta i la 



sos 

seva influència en If« generacions posteriors, tot i separant-la 

radica laent deis plantajaaents áú la pótala soc t i l La de Ferrater 

so es, per a Pont. ni uaa poesia d'urgència, ai una poesia que privi 

el col·lectiu per sobre de l'individual. Poat inclou la poesia 

ferra* er lana dins la tradició d'arrel anglosaxona de la "poesia de 

l'experiència" i n'observa La gran influència que exercí sobre poetes 

(tambe anglòfils) coa Pessarrcdona (71), Comadira, Oliva i 

Parcerisas, sobre Foraosa <aès proper al roaanticisae alemany, a 

ürecht 1 a Pavese) 1, encara, sobre les noves gener».~ions, ei bé en 

aquestes darreres domina un esperit neorroaàntic, siabolista 1 

Irracioaalista comparable al de la poesia castellana coetània dels 

novísimos. 

Entre al tres autors que Lsn reconegut el mestratge de 

Gabriel Ferrater, podriea citar per exeaple a Sala-Valldaura (72) el 

qual considera Ferrater cca un dels dos poetes (l 'al tre fóra Joan 

Vinyoli> que van fer possibles noves alternatives realistes dins la 

literatura catalana més enllà de les restriccions que imposava la 

poesia social. Sala-?.-"daura i V. Altaió observen, en la seva obra 

Les darreres tendencias de la poesia catalana 1966-1979 (73), cinc 

tipus de realisme dins la ptwala catalana dels setanta -a més a més 

d'altres tipus de producció poètica (retoriclstes i sígniques) (74)-

a> Realisme civil: epígons de ia voluntat transformadora de ia 

societat mitjançant el poema del realisme històric; b) tealJsae 

existencialista: lirisme confessional i jocfloralesc, clitxès heretats 

de la Renaixença i adolescents angoixes vitals; c) Re&. Isme narratiu: 

quantitativament i qualitativa aclt més important que els anteriors 
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i en qué destaquen la penetra», influencia de Gabriel Ferrater Cel 

rea l i s i e l un l c , la riquesa del llenguatge, les noves òptiques de la 

quotidian i tat . l 'assiailacio d'autors estrangers coa Pavese, Brecht, 

etc.); d) Realisme intensiu: a l t grau de subjectvització "que comença 

en la reflex i) del fenouen aaorós, recull el narrativísae de tarannà 

•oral de Gabriel Ferrater, accepta la sublimitat aab caiguda 

catàrtica de Joan Vinyoli, per acabar en l'adveniaent del deli t aés 

neguitós . alliberador, a les portes d'un nou i intens 

aeoromantjcisme"; e) Blperrmlisme: cosaopolistisae, modernitat 

postavantguardista i postestructuralista. 

Llevat de so l t s poques excepcions, es pot parlar d'un 

acord unàaiae a l'hora de valorar la iaportància de la influència de 

Gabriel Ferrater en les generacions posteriors (un exemple recent el 

tenis en les declaracions de Joan Kargarit (75)). áab tot, coa die», 

hi ha veus dissidents, una de les quals fora la del cr í t ic Enric 

Sultà. 

Suil% <76) considera que la gran alternativa al realisme 

dtl seixanta (Espriu, Pere Quart, Ferrater) -que ell caracteritza coa 

uaa poesia que reflecteix "una col·lectivitat en cr is i i els diversos 

ispectes de la vida quotidiana aab pretensions crítiques, que a 

vegades es concretaven en sàt i res , de tot el qual es podia deduir 

una proposta de revolta politico-social" i en què podia observar-se 

no aoaés un canvi de poètica respecte a les generacions anteriors 

sinó a nivell formal ("es va passar del vers al versicle, es va 

eaprar el llenguatge directe i col·loquial, un es t i l discursiu i una 

forma narrativa")- no ha estat un mèrit de Ferrater (puix que en 
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foraa part), sine de la poesia poetferrateriana. Ature»-nos aquí. A 

sé« a ai« de la suspicacia que s'aaaga darrera el terme de 

"versicle", es evident que, per a ell, el discurs ferretería perforaa 

el paradigma del realisme històric. I is evident pels exemples 

d'altres critics que hem esaentat que Sullà fa una lectura contra

corrent tant en aquest article com an el de 1990 -en què empra fins 

1 tot la paraula "militant" (!) per referir-se a Ferrater (77)-. A 

•és a mes, Sullà considera que Comedirá es l'únic cas en què es pot 

parlar de "certa" Influència de Ferrater (78) i la desment en tots 

els altres Cflns i tot en Parcerisas i en Pessarrodona). 

On troba Sullà la "proposta de revolta político-social" en 

la poesia de Ferrater? Caldrà que ens ho expliqui més detalladament. 

Tot i que la seva lectura contradiu la percepció dominant de l'obra 

de Ferrater des de aeitat dels anys setanta i la que Jo defenso, 

totes les mlsrmdlngs (la seva, la dominant 1 la aeva) demostren un 

cop aés la condició d'obra oberta de l'art. 

òbviament, el tema del realisme com a concepte per se i 

en tant que tendencia literària dins la literatura catalana 

contemporània (la seva evolució, els factors estètics i sociològics 

qae condicionen la seva cristal·lització, etc.) no queda ni de aolt 

exhaurit tab l'esbós que acabo de presentar, com tampoc no hem 

parlat de quines maneres concretes els poetes posteriors a Ferrater 

s'ni atansen i se n'allunyen. Estudis específics sobre aquests temes 

vindran a complementar els punts que aquí, simplement, presento com 

a aarc referencial l'al·lusió al qual era, tanmateix, del tot 

laprescindible en un estudi sobre la poesia de Oabrkl Ferrater. 
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II. 2. 2. 2. DEL REBUIG AL 

SUPORT: DEL ROMANTICISME CÁTALA 

ALS MODELS DEL HOUCENTISKB 

Li llengua fu 4'Hmr particular i l'esperit 

incontenible. 

J. Ctrmr 

Les dones i els dies s'oposen estèticament i formal a la 

literatura reaixentista i modernista. Estèticament perquè, coa deia 

Alexandre Plana a proòsit del romanticisme català:* "El segle passat 

tenia una tendència ontològica tant forta que resolia les tendències 

vers termes ideals i, quan aquests cercaven una concreció era una 

altra forma ideal la que prenien. Pou el segle dels grans adjectius, 

1 dels grans substantius aab inicial. Les tres paraules sagrades: 

Pàtria, Fe 1 Amor foren tres eixos a l'entorn dels quals girava la 

lírica, però aquests eixos no tenien en la terra el llur sosteniment; 

romanien en l'aire. Eren tres inicials lluminoses, quan havien 

d'ésser les tres arrels de la realitat." <?9>. 

Pins aquí Plana i Ferrater foren totalment d'acord. Ara: 

no n'estan en la defensa del aodel de poeta que na de servir com a 

oposició al model del poeta català romàntic. Així, Plana que es 

lamenta que en el segle passat el realisme anés només cap al teatre 

i no cap a la prosa, no contempla en absolut la possibilitat d'una 

poesia realista, car per a el l "el regne de la poesia és la 
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Imaginació 1 el regne de la prosa el reallsae". Plana crit ica les 

grans majúscules dels seus predecessors i no se n'adona que el l en 

ret cults encara a un«: la de Poeta Rede»ptor (00), que en aquest 

cas fóra el poeta noucentista que sap formular a la «añera clàssica 

i ""espiritualitat reposada i enèrgica de la terra i 3a raça". 

L'oposició formal respecte a la poesia renaixentista es 

troba tan a nivell de gènere (ells cultivaven sobretot la bal.iada, 

la cançó, el roaanç historie o pre-raíaeiita, el poeaa en prosa 1 el 

relat siabòlic) coa en el aode de manipulació dels teaes, els quals 

eren tractats , coa ens recorda Joaquia Molas a la introducció de la 

seva antologia Poesia catalana romàntica, "d'acord aab les tècniques 

aès genuïnament romàntiques: poliaetrla; llenguatge expressiu i 

pintoresc, ple de vulgarisaes, d'oipèrbatons i d'antítesis; riquesa i 

peculiaritat de l'adjectivació; exclamacions, ús abusiu de punts 

suspensius, etc." <81». La inseguretat de ' la seva llengua plena 

d'arcaisaes, de dialectalisaes i de castellanismes es contraposa a 

l'aplom 1 a la naturalitat de la llengua carneriana i ferrateriana. 

Els seus aodels l i te rar i s són taabé d is t in ts perquè, a 

excepció de les misrmdings de Maren, Petrarca o d'algun escriptor 

castellà coa Manrique, la tradició aedieval no coapta per a el ls i 

quan l'usen ho fan de la aanera aès banal (sobreposant cites de 

trobadors al dlscjrs o fest de l'Edat Mitjana un siapie decorat 

nostàlgic per fer "ambient") 1 seapre per a Justificar el seu propi 

discurs, essencialment elegíac, provinclalista, bucòlic, sensualista 

decadent i enyoradís de la patria llemosina <82>. 
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Pel que fa a la tradició romántica europea name* coneixen 

els francesos i bis castellans «Hugo, Lamartine 1 Zorrilla) 1, 

encara, sol t superí iclalaent, Ja que, coa essen ta A. fates C63), so 

és fins a la prlnera dècada de segle I I que arriba a Catalunya 

l'impacte de la tradició rosan tica. Pera aquesta taspoc sera la líela 

romántica que pesa en la poesía de Perrater (¥ordsworta, Byron, 

Heine), sinó la nietzsebeana (laragall) o la holder i lana (liba). I al 

tan sols quae els renaixencos o Maragall fan poesia narrativa 

esdevenen un precedent vàlid per a Ferra ter Ja que l'nerolsme i la 

grandiloqüència dels seus romaaços histories o dels seus relats 

al·legòrics impossibilites l'establiment de qualsevol mena de 

continuïtat entre e l ls i Ferrat«'- (i tampoc podrem traçar-la amb la 

poesia dialogada de Guimerà -que anticipada la seva vinculació 

posterior asb el teatre- pel mateix aotlu: la seva obsessió de 

grandesa). Com diu Gabriel Ferrater: 

El fOMnuciíM if ti tenim clave, ti genio gut ini«i 

prlcisciatntt twSa li literatura catalana natu *ara$aü. Hn tf 

trata sdlo o* un aspecto o*l rosantiusao: ei tems ifiiiao por así 

ítCiP, el gut w arranca 3e Leopard! sino dt Banzeni (parafrasead 

por »noau), y no dt iordstorth o CaltnOft sino «t Statt, <64> 

En arribar el modernisme no canvien gaire als 

pressupòsits estèt ics. Lc? Inseguretat lingüística roman i ros?n el 

•odel de Poeta au-dessus de la aélée. Així, per a ?ictor Català, 

l 'ar t is ta és vist cos un ésser superior, sol i tar i , revolucionari, 

messiànic i "sempre iconoclasta 1 ultradogmàtich". El ruralismo aab 
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totes las Mire« foraes col·laterals (folklòric»«, costuaisae) segueix 

vigent tot 1 adopv-ant-ne al tres coa el rousseaunianisae Cv.g. el 

noble salvatge del Galeta 4e Solitud). Rur.ilisae que serà la causa 

per la qual els noucentistes s'apartaraa de la novel.la tot 1 

responsabilitzant a aquest gènere dels aals endèaics de la 

literatura catalana. Deia Xènlus: l o ai ha res aès aliè a la 

sensibili tat noucentista que la crua 1 adotzenada histèria narrada" i 

Carner afegia: "Coa la novel·la es nodreix de constatació, no pot 

referlr-se a una Ciutat quiaèrica. La novel·la no és profètica i 

alada coa la poesia". El prejudici noucentista envers la proea tindrà 

conseqüències fatals per a la tradició lingüístico-literària catalana 

tant pel que afecta a la prosa coa a la poesia, tal coa bea vist en 

els capítols anteriors. 

I de la aateixa aanera que els noucentistes van errar 

independitzant els registres poètics dels registres en prosa (i 

adjudicant a cadascun poètiques antitètiques), la seva ruptura entre 

el ls i la tradició anterior va tenir conseqüències derivades força 

iaportants; la incoaprensló del aoviaent roaántic en general entès 

coa a aera exaltació de l'espontaneïtat, del sentiaentalisae bla, del 

folxlorisae i de r i r racioaal isae, i el consegüent allunyaaent de la 

tradició l i terària aedíeval que ès a què es reaetien aab aenor o 

aajor fortuna els roaàntics. 

Aquesta percepció parcial del iOaanticlsae produïda en 

identificar-lo aab el sucedani roaàntic que s'havia conreat a 

Catalunya ès absolutaaent activa ei Ors, però no en 8iba el qual va 

saber distingir la profunditat del pensaaent poètic roaàntic de les 

• m *m • • • I .m . A •«* ,». . — '- ~- <•» *- » - >- ,> i tà&ék 
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talats laíUclons renaixentistes 1 Modernistes. Bu Gabriel Perrater 

conflueixen tot«« duc« percepcions. A vo^-es parlarà aab un total 

desafecte orslA del roaantícisae 1 a voltes, grácl-s a la seva 

foraaclc rlbiana, sabrà valorar la grandesa d« pcetes que han 

conreat poètiques distintes a la seva. I, alhora, les aabivalèncles 

dfcl seu Judici envers cl roaantícisae s'estenen per la coaplexitat i 

varietat del aoviaent roaàntic per se ta l cca tea explicat en el 

capítol II. 1. 2. 1. 

Gabriel Ferrater dedica bona part de les conferències 

srbre Ruyra al tesa de \a novel.la catalana. Saons baslcaaent 

sociològiques són les que addueix per coaprendre l'abast del 

probleaa: una societat que no s'organitzava encara pel principi 

aodera del siaultaneïsae -de què en parlaven en el capítol III. k. 2. 

2.- i, en conseqüència, que lapossibilltava 1. reflexió clau de la 

novel.la aoderna: " t . 'onflicte sincrònic entre societats diferents 

aab standards de valor aoral i d'apreciació intel·lectual 

absolutaaent dist ints" - lapossibl l l ta t que es devia ta« bé en gran 

aesura » l 'intent de conscienciació í ux»iò nacional-; un plantejament 

ruraiista de la novel·la quan la novel·la aoderna, per les raons que 

acabea d'adduir, ha d'ésser essenclalaent Bodensa i constituir la 

historia aoral conteaporània de què parlaven els Goncourt; una 

burgesia que so havia sabut educar els ^ats Tills 1 no els havia 

bastit del posit de tradició necessària, etc.. 

t i i dir que la mm',1a catalana nous hauria oo^ut néixer a 

larctlona s Mt caiwutat cap otli efcnntori öarctlemni no %'*\i 

»i llençar, ne tem* talent o prediiociinS per a escriure, ti a ú\t 
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Q M M S trotiti qwt, atr una pirt, hi da n o m purutnt ferUiiltt: fi 

fit Que m furti un Mcriptor oarctloní laa prou lucidesa 

inte!.lectual per inilitiaf rtalatnt «li ftnAttnt dt li stvi 

socittit; p>if lliri M M t , M è prou independència »conotica p«r 

podtr pcrtftrr i #1 luxe da passar-se cine w y i assegui divint d'una 

taula i eapiínt pigints dt novtl.lt; i, otf «lira pirt, p t w 

dtfliifit -i »oui vt tl conflict!, ti conMicte tsstnciii t« l'erdrt 

fxttrn- et i PufftSit titiliM ptr • jutjar-la iao indtptndènuí 

d'tfotrit. 

Lá POíTICA ML BALBOTEIG 

Abans de passar a analitzar els aodels literaris catalans 

que van actuar de aanera positiva en l'obra de Ferrater, ea peraeto 

de fer una petita digressió a propòsit d'un recurs foraal 

-"aparentaent" basal- la presència o absència del qual ea seab La 

aolt significativa per copsar de aanera ràpida i sintètica les dues 

actituds estètiques enfrontades que estea estudiant tia roaàntico-

aoderaista i la noucentista-ferrateriana): la tipografia, i, en 

concret, els punts suspensius 1 les adaíradars. Hi ha autors per 

als quals els punts suspensius funcionen quasi coa a eableaa de la 

seva poètica, la poetsia coa a infinita suggerència. Cents i cents de 

punts s'jspensíus trobea en la poesia de Rubén Darío ("iy no fluff 

iddnde vaws, / ni ot aondt veníaos!.,.'; "Cuando Quiero llorar, no lloro,.. / i 

• vtctf loro fifi qutrtr.. *; 'Suf rotis tön tt dtjan li fragancia,,, / uní 

fragancia dt Nlincolía.. * o en la de Gustavo Bécquer (("Poesia... tres 

tú"; *Ha•,,., w »elvtian"; 'Pis* la n«*t dl dolor.,., con ptni / logré oilöucear 

http://novtl.lt
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ftrtvM pèiic / iiiiiA N did li noticií* ... m fiti Migo... / iNt hacía 

m grin favor!,., la dl lM gracia«*) . Poètica que Ferrater anoaenava, 

seguint Ors, la "poètica del balboteig". Vegea-ne UB exeaple d« 

ialaon Casellas: 

Ha... no na vingut encara l'hora te la pau... -teia C M en 

sotnis pltns d'anginia -. lo,,.Je M la crtia a prop, a prop... la 

la tocava aao la • * , . . i ara s'allunya, «'allunyi,,, per«* encara 

no a'he tseandit oé de I M cisories de la torra,., 

noi, cot agüella Quietud s'anava allargant tant, alguns varen 

co···tfar a ntsuitoier-so... Setolava out no estiguessin bé. QUO 

patissin, quo els pessiguessin out els entres una »ena te 

desfici... L'un es Burxava ro r t l l a . . . l'altre et gratava el 

cap..,Així, aao aquesta angúnia, anava pastant cl teeps, 1 ei 

silenci s*eternitzava.,, fím a l'agonitzant, tes tel tou l l i t te 

dolor, cada instant se l i tornava un sigle, cada nora «na 

eternitat ., 

Ara l'agafaran.,, -pensava a cada punt- t'eteolícaran aao 

llençols ,, 1 et «iran cio a la 'ona. . . <85) 

Eugeni d'Ors va reflexionar duraaent sobre aquest eableaa 

van car a la poètica del balboteig: "Els punts suspensius íora#n 

part de l'arsenal d'iaaoralitats de la literatura contes^urania.-

Evidentaent, il constatar això, devem dlr-ho sense acritjd. Solaaent 

el qui fos net de culpa podria tirar la prlaera pedra Mes no es 

t enerar i aílraar que els punts suspensius apertanyen a ua ordre 

estètic aproxiaadaaent anàleg als xiprers de Boecklin, a les 

llànties de Maeterlinck, al lirisae de tants altres, al cnnjunt de 

trucs i de aétodes, sota els quals se aisslaula la incapacitat per a 
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la precisió.- En ream, we a a t c i a l t s a e groller, sote pretext d'eteri 

espiritualisae. Perquè noteu això: se pretén que ele ac ts sea 

insuficients per a expressar certes esoclons. I lo que no arriten a 

expressar les paraules, se vol que ho expressin, slapleaent, els 

signes tipogràfics! lo. Contra tot això ai l af irsar el poder, la 

profunditat de les paraules. Cos cal afirmar, centra tot rastre d« 

roaanticisae, el valor, la profunditat possible <i& les Idees." (86). 

à ¿es doses i »is dies no trobares cap punt suspensiu 

perquè Ferrater participa del aateix rebuig d'Ors envers les 

produccions l i teràries delíqueseents 1 de l'es*.isa que aquestes nan 

desostrat seapre pel siabolAsae d'aquest signe tipogràfic. 

Tanaatelx, apareixen, de tant en tant, uns guions -que no nea de 

confondre aab els guions que introdueixen un diàleg o una al tra veu 

del Jo poètic- que, aparentment, aeablen tenir una certa siall l tud 

funcional a la dels punts suspensius, però que, al meu entendre, coa 

dic, ès sols aparent, Ja que el p i ó ferraterià susbstitueix la 

suggçrèacía infinita dels punts suspensius pel tal l en sec, per la 

idea o la frase penjada en l 'aire. lo ès el final suavíssia dels dos 

punts, sinó un final abrupte. lo pretén evocar a l l suggestions, sinó 

foi-aular una perplexitat (o deixa perplex al lector). 

A Da nuces puerls apareix aquest signe tipogràfic de 

suspensió situat a final d'estrofa o de poeaa a •Primavera" ("coa 

proven de creure / que torçant ara en sec, uti caaí ober t—") , 

"loeurs exòtiques", "Octubre", "Paisatge aab figures" 1 "Mecànica 

terrestre",. A aès a aés, en els dos darrers poeaes acoapanya 

interpelaciens al lector, ès a dir la seva funció entra, en certa 
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•añera, ea concoaitancia aab la de Introducció de dialeg ("Partia* 

BOS / elit dies que vindran per tots nosaltres, / coa els grillóos 

d'una taronja. Té—"; "ira calcula / les aasses, les librae Ions dels 

cors—"). A Menjat usa cama el trobea, per exeaple, a "Le grand 

¡soir" <<"ai confiaves Ja qye la tardor / final, oberta—">, 1 a 

r«jri& dels cossos apareix, entre altres, a "ï«u", "1?e lluny", 1 l e s 

generacions" -en aquest darrer poeaa reforçant la suspensió d'una 

construcció anacolútlca-. 

Els poetes que usen proKflcaaent el signe dels punts 

suspensius accetuaen a realitzar aab la aateixa profusió enunciats 

adairútius, puix que totes dues són les fornes aés adients per 

aquells que defensen i'axioaa de "Le lyrisme est le dèveloppeaent 

d'm exclamation". Aquesta correlació és visible tant en la poesia 

roaàatica catalana ce», per i«peadre els dos exeaples anteriors, en 

Darío CiSalve al celeste sol sonoro!*; "Juventud, omno tetero, / rya te vas 

para no volver•*> i en Bécquer: 

Llegí la noche, y no encontré un asilo, 

ir tuve sed1... His lágnías Deoí. 

i y tuve naiore'... 'Los hínchanos Ojos 

cerré para torir! 

(Estaba en un desierto' Aunque a ai oído 

de las turbas llegaba el ronco hervir 

yo era huérfano y poore.,,¡El tundo estaba 

desierto para tí ' <87) 
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10 és d'estranyar, domes, que en la poesia de Ferrater es 

trobi un núaero ben mijrat de signes d'alairació (v.g. a DÉ nuces 

pueris no n'hi a cap) i que fina i tot, en acaents en què usa 

enunciats adairatius cou a "Tro TOS ai siatz renduda" decideixi 

prescindir de l'excessiu éafasi que coaporta aquest signe tipogràfic. 

11 la poética de la suggerénela, ni la deis éxtasis 

exclaaatius són les poètiques a qué es reset Gabriel Ferrater. En 

els capítols anteriors hen assenyalat quin són els seus aodels de 

discurs aes tres (la literatura aedieval, els poetes llatins coi Ca tul 

0 Marcial, el roaanticisae de Vordsworth, Byron i iaine, la poesia 

anglosaxona de l'escola hardyana (els tren tistes), etc.). En aquest 

hea vist fins ara quins són ïls aodels literaris de la tradició 

catalana que rebutja (el de la Renaixença 1 el del Modernisat*). 

6bviaaent, el que aanca és donar coapte de les branques de la >eva 

pròpia tradició que van intervenir positivaaent en la seva foraació 

1 en el seu discurs. Una fóra, coa hea dit, la de la literatura 

aedieval (els trobadors i àusias March). L "altra estaria forajda 

pels poetes noucentistes Carles Riba i Josep Carner 1 per J.V. Foix. 

á PROPÒSIT DE CàRLES RIBà 

Gabriel Ferrater esmentava sovint l'entusiasae que dels 

setze als vint-1-cinc anys havia sentit per l'obra de Riba i el 

necessari distanciament que va haver d'iaposar-se aés tard: "Jo 

recordo coa vaig estar ben bé deu anys sense poder llegir res de 
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Sib«, siapleaent perquè l'havia lief i t aassa quan era jove* (88 >, 

assenyala en el pròleg a Els lloas transparents de J.V. Foix. Aquest 

canvi d'actitud substancialaent parricida que, coa assenyala Harold 

Bloca, és present en gairebé tot escriptor, no I l e a d'entendre però, 

si aés no en el cas de Ferrater, coa una desagraïda desafeccló 

envers l'obra de Riba. Ans al contrari, l'adalració de l'obra no 

alnvà (i encara se 11 suaà l'aaistat personal aab el poeta), tot i 

que a l'hora d'escriure la seva pròpia obra se'n distancià, perquè 

aab els teaps els seus interessos poètics l'havien conduït envers 

altres direccions i, de no haver estat així i d'haver tractat 

d'ialtar-lo, aolt possibleaent la iaitació hagués esdevingut plagi. 

Quan l'any 1359 aort Carles liba, Ferrater escriu un 

article en la revista índice de artes / Letras (89). Aquest text, a 

aés a aés de constituir un panegíric a l'aaic, al poeta i a 

l'Intel·lectual, posseeix dos dels trets estilístics fon&aentals de la 

poesia que havia coaençat a escriure des de l'any abans (90): els 

correlats objectius sorprenents, però tanaateix racionals i 

provlnents de l'experiència quotidiana -l 'estil que alguns crítics 

titllaran d'excessivaaent "dur"-: v.g. la comparança de la cara del 

poeta aort Voto um cas« ooioardeida*; i l'iapacte de l'epiíoneaa 

produït, coa tn aquest cas, aitjançant un d'aquests correlats - i el 

aés curiós encara és l'aparició del verb doaèstic 1 conteaporani 

"centrifugar" que trobea a "Poeaa inacabat" al vers 405 aab un 

sentit negatiu 1 uaa funció aaterialitzadora aolts siailars (91)-: *Y 

isí con todos los cenas aseectos M su obri total; cuando llegut tl tonento de 
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trazar un retrato »atizado i t tu ptnon* haOrá qut r t f t r i r l t t todos i tu poesía; 

no utilizarlo* para centrifugar su corazón ge potta*. 

així mateix, son presents al tres t rets característiques 

del seu discurs ajsagistic: les diatribes a la societat catalana i a 

la seva l i teratura ("Siendo asi l i t cosas, t t hace postole la actitud de la 

sociedad catalana aaolía antt tu literatura: la quiere y la ana. pero a 

condición de que no sea auy auténticamente literatura, de que sea un tibie 

derraat de blanda etocion de qrupo en foreas vagas y no expresión nítida de una 

visten sincera y de un todo se str inventivo, Se soborna al escriptor pidiéndole 

que sea tedíele; no equivocándose al juzgar su vtiía, lo qut tawién podia 

ocurrir tn otras parits: exigiéndole exprésateme qut sea aburrido y bobo, 

exitiéndole de tostrar fantasía o pasión o lucidez.*); e l décalage entre una 

culture que names sap sagni f icar la poesia 1 els pobres resultats 

que en produeix -recordes l 'a r t ic le "Hadase se seurt"-, i l'admlracio 

dels tres màxims exponents del loucentisse (Riba, Carner, Guerau de 

Liest) , entre al tres raons, per la seguretat i precisió del seu 

llenguatge l i t e r a r i : *Vna de las dtttncm que constituye« el exetsqutleto dt 

la sociedad urbana catalana es ei respeto y la tstita por la ponía. Riba ts uno 

dt ios tres únicos poetas gtnuinattntt articulados, quiero decir no balbucitntts, 

qut ha dado la literatura catalana desde su resurgimiento en el siglo pasado, 

siendo los otros dos, ooviattnte, Carntr y Sueriu dt Liost. ') . 

Les conferències sobre Caries Kiba que Gabriel Ferrater 

realitzà entre el 26 de novembre de 1965 J el 25 d'sbril de 1966 a 

la Universitat de Barcelona, a ate de constituir una lectura 

intel.ligentíssiaa de la poesia de Elba i de la seva evolució, 

representen també un material indispensable per a la comprensió de 
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la idea de la literatura de Ferrater i per a l'estudi de la 

naturalesa del seu quefer critic. En podes observar aquesta sèrie de 

característiques: 

La reflexió, que es recurrent en tots els seus discursos 

assagistics. sobre la in por tància de la pròpia tradició (i de les 

seves Macanees) 1 l'establiaent d'influencies i concos i tAnc les entre 

diverses poètiques (Ferrater relaciona Elba aab Petrarca, Baudelaire 

i Leopardi perquè tots quatre descriuen "la vida interior coa una 

sena de lluita 1 de contraposició d'entitats abstractes 

personalitzades, t s a dir: ai na coa una aena de tltanoaaquia de la 

vida interior" (92); aab Silke per l'ús poètic de la aitologia; 1 aab 

Dickinson per l'aparent senzillesa d'uns poeaes d'una gran 

coapiexitat aetafístea). 

defensa de la preaissa que tot vers, tot poeaa és 

intel·ligible (si es tracta d'un poeaa "sensat", i els de liba ho són) 

i, en consecuencia que el lector no s'ha de deixar endur per 

estupefaccions heraétiques, sinó que ha d'usar el seu sentit comú i 

els seus conelxeaents literaris i culturals per tractar d*"entendre". 

Funció del vers coa a joc i coa a tensió entre dues estructures -en 

l'explicació de la qual Ferrater no dubta a * incular-s'hi coa a poeta 

(93)-. L'afiraació rotunda que la finalitat de la poesia no és la de 

coaunicar idees tal coa pretén el prograaa de la poesia social: "Les 

idees (quan algú és capaç de tenir-ne, ena Riba n'era capaç) són el 

coaençaaent de la poesia, no pas el final. El final, és siapienent, 

una pura iaatge (una cosa innocent, coa aquest cos que ha estat 

subtil per servir-se de laniaa) de les idees que hi havia a 
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co»ençaaent" (94). Apareix taabè la BO senys rotunda afirmació 

Jeitaotiv del famós assaig de Ferrater, "Hadase se aeurt* -1 del seu 

article "Les dues cultures"-, que la cultura no es fa noses amb 

poesia o asb literatura. 

Importancia del paper de l'interlocutor per distingir unes 

poètiques d'unes altres (tal cos postulava T.S. El lot a fare« voices 

of poetry). I dos punts d'interès taabè cars a Bliot 1 al aew 

criticism -de fet, ho són gairebé tots-: que un text conteapli la 

funció irònica o no la conteapli (amina en Riba i aoit important en 

la seva poesia) i que existeixi variació o no variació de tont 

poètics (aíBlaa en Btba i important en Ferrater). 

Centralltat de l'erotisae i de* la propia reflexió poètica, 

tot i essent aquest darrer fenomen tant vàlid tant per a Riba cos 

per a la seva pròpia poesia: "D'aquestes ruptures de continuïtat, 

Riba tracta sobretot de dues, es dir, de ruptures de dues aenes: la 

ruptura produïda per la temptació eròtica, i, aolt curiosament 

(aquest teaa és molt ambivalent en ell), la ruptura pioduïda per a 

creació poètica, precisament" (95). Ferrater avalua molt positivament 

que Riba preui més els continguts físics que no culturals de l'home; 

lectura del tot revolucionària pel que a fa al cas de Riba, però que 

no significa que Ferrater ni en aquest poeta ni en qualsevol altre 

artista o intel·lectual aenyspreï el pòsit cultural, sinó que Ferrater 

preua les obra que contenen a bastament tots dos components i en el 

balanç final sigui la senzilla afirmació de l*"&nlmalltat" de l'ésser 

la que venci sobre la presumpció de les grans "conquestes" humanes. 
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