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A l'ensems, boa observa en aquest estudi sobre liba, el seu 

carismàtic estil dlgrsssiu present tasbé ea la seva poesia ("Poema 

inacabat") que li permet perspicaces observacions paral.Isles 

d'història, sociologia o art, demostracions de superioritat 

intel·lectual davant 1 •"analfabetisme" dominant (96) o d'una gran 

independencia de criteri davant escriptors "consagrats" (9?) i, com 

no, fiblades sangrante contra les manipulacions polítiques 

nacionalistes de la cultura (98). 

Podries afegir encara la seva col·laboració en una 

enquesta sobre la critica de Riba (99), en què Ferrater fa un 

elogios homenatge d'aquesta activitat del poeta i subratlla que com 

Coleridge i De Sanctis, Riba basava els seus discurs en la distinció 

entre imaginació i fantasia. Aquest esment a la línia de pensament 

que compta amb una gran tradició dins la crítica literària obre una 

interessant digressió que ratifica un altre cop el marge estret que 

separa el seu liscurs critic de la seva poètica l en qué reclaaa la 

necessitat d'una crítica intrínseca tot i deixant de banda 

l'exocrítica positivista que no és sinó tafaneria embolcallada de 

pretesa erudició ("cisellar el tràfec obscè dels erudits que compten 

quants aaants va tenir Ausiàs March") i el retorn a la lectura de la 

literatura medieval. 

Donat que Carles Riba fou un escriptor clau en la 

formació literaria de Ferrater més que no pas un model actiu de la 

seva creació poètica, a l'hora de cercar influències entre ambdós 

discursos hem de defugir parlar en termes d'imitació i tractà de 

comprendre tot el que va ensenyar-li. Riba 11 ensenyà la importància 
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que té p«r a un escriptor el control de la seva llengua (ao 

endebades, Riba traduïa, entre altre« raons, per aferaar-la aés); 

1'observancia d'altres discursos (v.g. el atri ie val); la reflexió sobre 

el propi fet d'escriure; la dialèctica entre el fet cultural i el fet 

instintiu; el joc de tensions creat per l'estructura rit«lea i que, 

aalgrat la ceaplexitat de les idees, l 'escriptor ha ie saldar per 

fer-lo seapre intel·ligible. 

I sobretot, vull subratllar que lu lectura de Elba que 

Ferreter ofereix als anys seixanta no suposava nones, coa acaben de 

dir, utia interpretada renovelladora de la seva obra, sinó una 

reivindicació en un aoaent en qué el aodei l i te rar i laperant era el 

del realis»e historic 1 des de 1959 s »avia ^-^at carta de defunció 

al s iaboüsae i a la influència de l'obra ribiana en la poesia 

catalana, aquest esperit ferraterià contra-corrent és vigent taabé 

en la reivindicació de l'obra de Josep Carner, à ls anvs cinquanta 1, 

sobretot als seixanta, Carner era considerat un poeta de segona fila 

superficial un típic exponent del noucentisae, això és, de la 

burgesia catalana carca. I l s germans Ferrater (100) no cauran en 

aquest prejudici ideologic ni pel que afecta a liba, ni a Josep Pla 

t i a Carner. 

CàillR, CAKIEB, CàlIIR 

Gabriel Ferra ter, tot i que reconeix que l'obra de Carner 

és una obra distinta a la seva, car la seva experiència personal és 

involucrada d'una aanera «olt aés indirecta (si bé sense donar-se a 
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l'abstracció coa liba), n'adalra proíundaaent t i seu tractaaent de 

la natura coa a fal·làcia patètica -una natura vista des dels ulls 

d'un hone urbà i aodern. que no té res a veure Ja aab la 

tenebrositat de la natura modernista ni aab el rurallsae 

folkloralista de la renalxencentlsta- 1, de «anera aés general, la 

norma de concreció 1 coherència que presideix el seu conreu 

laaglnatiu, 1 l'ús de pretextos poètics aparentaent insignificants a 

partir dels quals el teaa del poeaa pren cos. 

Carner, representa per a Ferrater el aodel paradigmàtic -

dins la tradició catalana- de l'exigència de concreció de la llengua 

i de la naturalitat sintàctica substancialment lògica: "tCarner) i s 

poeta d'una vitalitat aeravellosa, ple de força creativa; perd per 

apreciar-la bé cal conèixer aolt bé el català, des de dins. Carner 

ha escrit, per dir-ao així, els tres segles de literatura catalana 

que mancaven." (101), diu Gabriel Ferrater. 

El distanciament poètic que procura la ironia que aprèn 

Ferrater taabè en Carner. La ironia cartïerlana suposà un ingredient 

renovador i crític de la literatura catalana i, a l'ensems, constituïa 

una forma de vida (102) allunyada de les actituds victiaístes tan 

frequents en la societat catalana. Ironia que anirà aparellada aab la 

tendresa, de la mateixa manera que el joc es combina amb la reflexió 

seriosa dins una alternança de gammes perfectament (i rítmica) 

trabada que no tornarem a trobar fins a ¿es dones í els dies. Taabé 

heredará Ferrater de Carner un aode de ficció referit a l'experiència 

coauna que, com assenyala Joan Ferraté, és un dels eixos aés 

representatius de l'originalitat estètica de Carner (l'altre fóra la 
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funcló objectivadora d« les ««ve« figuracions coa a reacció al 

subjectivísae radical que presidia l'estetíca prevalent del seu 

teaps): 

l'orifinaliiat de li posiei* de Carner consisteix, iones, m ti fet 

que, coa • {Mini dt partida de li sev» fein* de poeta, accepta, ato 

Iota franquesa i todestia. la conduí* que ti itu lattnal U 

taposa, d'haver de referir-se, i això ntcessáriaaeni tacbé en ti 

•ode dt la fucid, a la rtalitai dt l'experiència coeuni, qut es la 

Hit incorporen els productes lingüístics que eli, CM qualsevol 

altre poeta, no pot deixar d'usar. Al täteix tetps, Carner es nega 

totalttnt a si eateix en tot alio que It és privatiu, qut no surt 

enlloc de cap a cap dt la seva oora, Migrat qut recorri tolt sovint 

a la persona d'ell tattix coi a prtttxt i totivtcio inicial dt Its 

seves figuracions, Pero son les sevtf figuracions, de qu«lsevol 

ordre qut siguin, alio qut Carner posa coa a finalitat invanaole 

dtl seu art, (103) 

UP. distanclaaent poètic que Perrater relacionava aab el 

aode de perfcraacíó que taabé adalrava en Brecht: "Hi ha en Carner 

l'efecte de distanciado de Brecht; objectiva els teaes. Carner no 

"grapeja" el seu teaa, el posa a distància", deia Ferrater en una 

conferència del 65. Distanclaaent que laplica consciència del propi 

discurs, In qual constlteix el punt eplsteaològlc aès típlcaaeat 

•odern. ¿dhuc, la reivindicació dels noucentistes de la 

Professionalität de l'oíici d'escriptor, aés enllà d€ suposar una 

crida a tamr de la dignificació social del quefer intel·lectual i 

creatiu, representava la seva feraa voluntat de considerar 
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l'escriptor coa un boae aés que treballava en la construcció de la 

cultura i d'abandonar la imatge del poeta visionari 1 maleït que 

havia estat present en en èpoques anteriors. Tant d'aquest concepte 

de poeta coa un ciutadà aés, coa del que iaplica poètlcaaent (la 

creació coa a ar t i f ic i reflexiu i treball foraal constant i no pas 

coa arravatament, esaa o inspiració) participarà abeolutaaent 

Gabriel Ferrater. 

! encara hi ha un al t re teaa igualaent iaportant 1 

polèaic coa es la suposada filiació siabolista de Carner. Coa veien 

en el capítol anterior, els teòrics i practicants de la poesia social 

postulaven un bino»! antagònic entre siaboiisae i realisae i, dins 

la literatura catalana, incloïen en el priaer Carner i Riba. Coa 

deia, el maniqueisme d'aquest postulat pot ésser aés o aenys utll 

pel s '^bolisae francès, pero és improcedent per al cas de Carner ja 

qufe en la seva obra aquestes dues poètiques es fusionen. Taabé 

Gabriel Ferrater va aanifestar-se en contra de l'adscripció 

siabolista tout court de Carner; és siabolista perqué, coa diu a 

propòsit del ïïabí, "accepta les racionalitzacions i les 

organitzacions exteriors a la vida coa una aena de deute, perè, en 

el fons, el que seapre creu la seva poesia és en una aena d'instint, 

en una especie de viscera treaolosa, de voluntat o d'instint, o aés 

aviat es dinea d'esaa.". Del síabolisae hereda taaoé la figura del 

poeta coa un enamorat de les paraules, dient-ho aab el terae que 

Carner eapra a la seva Teoria de l'ham poètic - i d "aquí és on deriva 

el nervi del fals binoal d'oposició: realisae = contingut <el faaós 

•missatge") / siaboiisae » forma -. 4ra: Ferrater desfà aquesta 

•*• * t • » iL·^à. m. . • * 3 . - ^ W ^ 4 - A - . . - * i.A. 
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fal·làcia tot 1 eapmat in Aal« terae-t aès conspicua dal realisae 

historie i aíiraa qtM la poesia de Carner "ès potser la a is 

comunicativa que s'ha escrit ca català" (el subratllat és aetil: 

Ara Dé: ti pott* sitbolista, ctntralttnt IttllaraÉ.,, ti per auo 

qut «aliarte, ejut ti un poeta aolt ttdiocre té um ítportànni 

histérica central ptrqué It tli qui vi preotiar, á'ynt MiMfi Mit 

•és tftlibtraöa qut mitgu tés, <¡e Itr una poesia itnviít 3t lt pura 

mt*rje:ci», una pom* apartntetnt carttt 8t stnUt, datura i atflt, 

éf itpossiBlt, "aliarte tn va donar l'aparença grlcitt a una tént 

i» truel ceaplicats, Ctrttttni, no hi ha tañera fl'tsenuft, ni qu* 

siguí un sonet, stmt sentit; ptrt «aliarte, ti qut ftia ti 

coap 11caf. act-auiar sentits, i a tes, sentits oanals, ftntraiatnt 

«tnvats ét Baudelaire, i, tn tot cas, ganáis, coa ti fet qut ia 

stva öona l¡ fts una tassa de café i cotphcar-los tant qt, 

practicasen!, el sonti es convertía en una construcció críptica 

itpenttraolt. 

Ara ot: tn Carner «o ni nagut tai res fl'aixé, 0 si|u¡ qut tn 

aquest ordre no #s en absolut siebolista. I no no és perqué, 

cirlatent la ftva potsia és pout' la tés coeumcativa (ptr aud 

dina la ¡»prens:6 de ser una potsia soantnt i aaaßle i sense 

prooltees) qut s'ha escrit en catali. 

LA BICA THADICIó DE GVEIAU Dl HOST 

Algú l i pot sorprendre, però, que Ferra ter taabé 

s'interessés 1 apreciés l'obra de Guerau de Liost, la qual conté 

aolts dels eleaents poètics que ell rebutjava (excés d'estil QJ4>, 

catolicisae, escapisac -una literatura que 'fugelx d'estudi en l'ordre 
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» r a l " , deia Ferrater- 1, «acara, en alguns aoaent, una actitud 

rurallsta). 5.1 propi Ferrater ens ha explicat els aims aotius: perqué 

Guerau ea va voler enfrontar aab un gènere (el de lea satires) aolt 

difícil per a un poeta aodern 1 va saber Interpretar el noviaent 

essencial del país, "el aoviaeat de retracclé davant les conviccions 

fortes": un aoviaant de por -que -es Justaaent uu tesa recurrent en 

Tassalg i eo la pot* la de Perrater-; 1 per l'evolució de la a^va 

poesía vers usa aajor coaplexitat aorai. 

Ins falta, però, el aotiu aés iaportant. Guerau ce Liost 

pertany a la única clatsse social que coaptava aab tradiclC literària 

dins la societat catalana (la dels terratinents) 1 Guerau sap 

aprofitar aquesta tradició tan rica ea eleaents iaaginatius, la 

aajoria dels quals leiiten del contacte aab la natura -els qual son 

laportaatissls per a un escriptor i sobretot per a un poeta-. 

Ferrater adaira l'observació ainucíosa áe la priaer etapa de Guerau 

-que Enric Bou considera coa una eapreata prerafealista <105»~, la 

seva condició d'observador deis peti ts detalls, en definit!Ta, el 

aétode de la psrtlcularització poètica que Ferrater taabè eapra en 

la seva poesia. Objectivisae que, coa asseny&ia E. Bou, té ea Guerau 

una trascendencia teològica (en Ferrater, per bé que aolt aenys 

siabòiica, fóra aoral): 

Sutnu d« Uofi pretén abastar l i Mnifestactá de 1 *accié dmni en 

yn llet geogràfic Sen concret, ei «enisepy, i per i l l dt ft r-ho es 

fix*rà tinuciOMMnt en tquetti objectes -em ell dncriurt i 

buscarà les relacions 91è els uneixen (llocs, anuals, 1'Mum 

aitesférics, tipus huians) ato 1» divinitat, ( . . . ) Suem; de Uost 

-*M 
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adopta una actitud d'obiervador d'una rttlitit concret», el 

Montseny, una deixa claranent parnasiianista, ! pel criteri de 

•inuciositat i influït pel toiisi* adopta un tètode: la presentació 

gradual i exhaustiva de gairebé tot el que hi ha en aquest indret. 

Per així podet dir que tots (o gairebé tots) els poetes del llibre 

sin dedicats a un element concret del «ontseny, qu* és possible de 

reconèixer, Coi va dir labriel Ferreter en referir-se a la poesia de 

Suereu de Liost, "és d'un realista, d'una precisió local 

absolutaaent 'iscinada*. (100) 

Aab tot, Guerau de Liost serà el poeta del noucents aab 

aenys iníluéncia en l'obra de Ferrater i, coa succeeix en d'altres 

noucentistes, s'apartarà del seu crlstianisae, del paper atorgat a la 

figura de la dona (treballadora, casolana i creient) i de la 

idealització de la ciutat noucentista. Alhora, Ferrater concebrà 

Guerau de Liost com un poetes secundari pel que fa a la conforaaciò 

de l'estructura de la tradició catalana, a diferència de Carner, Riba 

o Foix (és a dir, dit eliotianaaent, Liost no reajustà el sistema): 

"lis deia que Guerau de Liost és un gran poeta, però que la història 

de la literatura catalana seria igual sense Guerau de Liost, perquè 

Guerau de Liott està poc engranat en la dinàaica de la literatura 

catalana. En canvi, Riba és absolutaaent central" '107). 

LA IIAOHACIó RACIOIAL, LA LUCIDESA, EL DISTAJÍCIÀMSIT I L'EXPRESSIÓ 

PERSOIAL DE J.V. FOIX 

_ - . . - » • • ' - - * - • " • * - * -
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Eas Banca encara assenyalar la relació existent entre J.V 

Foix i Gabriel Perrater. A diferència dels poetes noucentistes que 

acabem d'esmentar, Ferrater subratlla de aanera deterninant que Foix 

i Pla són "la priaera generació d'escriptor« catalans que va preferir 

la seva expressió personal per damunt de, diguem-ne, l'expressió 

d'una idea de servei al país i d'organització col·lectiva" (108). 

Actitud de què participarà també el l mateix. loaès aquells que 

coneguin molt superficialaent l'obra de Foix i l'entenguia coa a 

surrealista els podrà sorprendre qu» Ferrater, que tan poc afecte 

mostrava per les avantguardes, admirés l'obra de Foix. Però ¿a 

solució ès ben fàcil i l'expresso amb paraules del aateix Ferrater: 

"Foix no té res de superrealista: imaginació racunal, lúcida i a 

distància del seu objecte". Presento els punts de confluència entre 

el discurs de tots dos pnetes (aquests tres són, perè, els aés 

iaporwants) -hoa se n'adonarà que, directament o indirecta, aolts 

d'elis provenen d'una de les tradicions coaunes a què es reaeten: la 

literatura medieval (109)-: 

Iaportincia de la deixi espacial -del aarc situacional del 

poema- í de la concreció imaginativa 1 formal. Com esmentà Ferrater 

en el pròleg a Comptar Íes bigues d'A. Comas, Foix, parteix sempre -

ces ell mateix i ena Carner- a l'hora de ier un poema d'una situació 

molt concreta, anecdòtica, fins i tot. Fn les seves coníeréncíes 

sobre Foix d» l'any 1967, esmenta reiteradament la concretesa del 

seu discurs: 
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Feix coMRfi dMunt UM base r t i l , anecdòtica, un fet de U 

història. Foix i t • ! aéf concret, objectiu,, i de capacitat 

observadora tes noti, de tots els escriptors catalans. (...) Les 

ítatgei OM stable« irreals son obtingudes i bise d'una concreció 

enorte. (...) Sunt-John Perse coincideix tab Foix. Son dos poetes 

•olt eif*fents, p*ro coincideixen jutttatnt en »quest fet: en 

l'octenció d efectes de fanta«a§or¡a per excés de precisi*. (110) 

Tant Ferrater cos Foix rebutgen la ae l . l l f lu ï ta t i 

i'eufonía musical que ha deal nat. e l concepte de la aètrlca des del 

leaalxeaent f ins al segle XIX, i conreen una aét r ica aol t aoderna 

iv.g. la que fa Pound o I l l o t ) , que entronca sab la trobadoresca, i 

que és estesa coa una superposlclç arb i t ràr ia i no s igni f icat ive 

sobre ei si «¡tesa de la llengua, la f i na l i ta t de qué ao sera Ja la de 

i eabelllaent, sino la de creació de tensic entre aabdues 

•str ictures. 

La tesa t ica varladíssiaa de Ia obra foixlana qye deaostra 

un cop s#s "que en poesia es pot d i r to t " ta l coa afirmava Ferrater. 

Trotx-a en l'obra ús Foix un gran noabre de personatges, insòl i ta en 

ua un poeta - f ins i tot Perrater n'usa ac l t aenys- que possibi l i ta 

i 'asplltud de biaixos de la real i ta t del seu discurs, tot í 

ra t i f icant el que dèiea en el punt anterior, àlaora, pert Ja sense 

correlació aab ei discurs poètic f errater l i , aquests personatges 

forauitn la substancial dissociació de la personalitat foixiana 

( i l l ) . 

Tote dos poetes usen l 'es t i l parentètic que els atansa als 

registres parlats i que els peraet la aetadiscursivltat (el propi 
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Ferra:er subratlla en l'obra de Foix aquesta "inserció d'expletlus o 

de aeabres de frase parentètica» aab qué el pceta coaenta o orienta 

el s:>- propi discurs, el qualifica o reforça, ta3. COL fea sovint en 

el llenguatge parlat" (112)). Podríea afegir taabé la iaportancia que 

té er aabdós discursos la r-•flexié sobre l'evolució de les edats de 

l'hone, la burla del sentiaentalisae bla i la aútua capacitat per a 

l^nsult líric i, encara el conreu de la foraa narrativa que, en Foix 

es present en els poeaes llargs. 

I, aolt especíslaent, Ferrater adaira la profunda siabiosi 

de tradició i aodeniltat de l'obra foixiana. Així diu FeiTater a 

propòsit del sonet "lo pas iró-s, ni t r is t , si dellà el riu": 

LI ärülmt nu dt urç/birs t i un èxit -eins li lint« d'atfeici* 

•ol' característica dt ¡i petsia dels volti dt 1910: li dt f¿ndrt 

el oejedes específicament wdtrs ais elf tradicionals 'poetics' 

»aturaittnt, era ja l'atbicié oe Baudelaire, i ja la dt Blakt (eis 

Oirk Sittnic tt/IIi), i és una pugna que no pot cessar etntrt vagin 

sortint novts "tadtmitats', peri tl cottnçatent d'aejutst stgie, el 

totenI dels iiphüM tnrfiutés d'Apollmatre, n'ls yn centre ntrviés, 

íuan a Ang.*'.»rri \ el 1939, Auden cottnçava una descripció de 

l'hivern: "The bro^ïi nrt frozen, the airports aluost deserted*, 

tornava a lluitar per la •¿•eixa causa aue setblava guanyada trenta 

anys abans. Ningú no pot dir doni; que ara l'hlgit guany»« però, 

en català, si algú ha fet tolt ptr guany«- ia és Fou <113) 

. * • * t .» .i. j - .^ . -^ . . . J> ^. '^ à> ÉÍ Ü _Mi__i_iAaa\i 
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i . mm,4., ¿p. r/í,. 

2. "Est* vtleiíKJ por t i folklore m H sema« p in uno« que Pin dir 

me ¡mento i '.oil yn sene at composiciones, pt^itftai c granges, t i l ts COM las 

•per« SchiñSéPea, bulan, Béissi, Atesé Ion y otras. Tales composiciones 

pertenecen l l tipo convencional i t l l 4pe»a y no resuelven, por supuesto, ningún 

proöitM i t Cftacidrs, porque ptrttPtctn i l centro pokpier y attetan t i género 

seuíepopuii'*, S*^«:NSKV_ I,( Püitüi »¡mu!, Tivfys, >W, pi . 35-118. 

3. BW6SS, J.L., "El escritor irgtntino y l l t ' l í icton". Discusión, Alianza, 

1S7S, ps. T32-'33 -'Eteté, §u**?s a,,r#$, 13541. 

4. Coe i e*etple i« na::onaiis»e I'ttna» al •o·ar·ticisie te*:« el iels eslaus 

?ue j i a ¡¡"¡tu íe l'Edat "it jam 'oren c:ns;t§«ns i t la seva ¡öe<nitat 

cohesionaio»! :ue els i i f e ^ f c i va i f l i 'esta i t pesies íe i'Europa íe l ' tst 

iuan acolli*en la cuitara c-ntia** : crearen ya hte-atura escita e« llengua 

temicula un íels poetes 'ilJso's ?és »elltvarts i t la ;ual 4f>n Cy*ii -Constan:» 

el V.lsof-, 

5 . 'A<C8S2N, 9,, "!>e Otginnig o' national stl ' - i t ter»¡natíOn m Europe"", 

(«?4Si, PeiCixjs ¡n tf>e sou:!oçy sf ¡¡«çmçe, t i . .' A. ?sshtm, "cuton, u •*»:•, 

if?? n?63?, p. 53S. 

6. fcA«UE.A, I . "i.̂ SADES. J., •?£. í/í., p 33 

7 . V essència iel V o a t " , pero, és ai5»gua. En ipoauts retcepci* en e'ecte, 

pot contrita'.? a fo'nar yna certa íoea <i% íina«iste literari ; pot co»?tar ano 

i'inuènci> i'yn e-i«:? de crítics i ie lectors ;ut 'a sis ulls g-ossoc.
 s«'í el 

tipus, per a qwi la literatura no is un autèntic acts ie ceicií, reveraoor i 
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total, fin* un ictt dt *•«>*•»*, Mitra I M stvts difícil« its congtmtt» i 

i tic ana continencia dtl cfraatut out tftitnctdtna outn, tu èpoques de 

disttnsi« quotidiana, una competencia profesional qut pota t« joc tots e'.s 

recursos pottifelts i un lectorat ¡hurt dt cotpronsos qut no esti oir brocs. 

Aní, ti 'croat* tvtrctix una ctrta funci6 vagaitnt literària quan o«pie, a«b 

tntusiatü i sacrifici, agutí Its iones <iut, tn ttrtts novel·lístics, 

qualihcartrft at 'Mrits*. ptr» la st»* funció rtal pertany a la rustiría del qut 

poor it« a»w«tnar stfst ironía aséstela* linguistic o, tn tot cat, a la sociología 

4« la literatura.'. PtOlftS, J.. Uñi c u i t e n tn crisi, ed. 62, Barcelona, 197!, os. 

i5-*6 

6. *A I: largo dtl tifio ill tita ijJtnttficacion lengua-culiura-putele adquiere 

una connotación política, u revolución francesa na latntificado pueolo y nación 

1, suönguttnttwtt nacifn y tsttdo *sí st consagri il idtal dtl tstado 

nacional paraláis a la cultura nacional. Con ello la itngua st convitrtt tn 

sítalo d« nacionaldtd. Lo* •«•«dos nacianalts itpentn «na unificación 

linfútstua tas coltctmdtdtf con una lengua propia retlaian tu autonoiía 

política Incluso ti aarxisM, Que al co«itnzo denunciaba ti caricttr Purgués dt 

la n#ci*n y ie las culturas nacional« frente al internacionalis»o proletario, 

pronto se »to U t v M o a justificar los planttatitntos nacionalts. la cuts ton dt 

las nacionalidades fue así ti gran ttaa del siglo l!I. Es ficil cotprenötr c6«o 

este enfoqut repercute sotare nuestro tt«a. Si la Itngua ts vista C O M expresión 

de una cultura nacional y ti uso dt la lengua coto tutstra dt solidaridad 

nacional, tntoncts lo i«portantt ts ¿estacar ti caricttr coiún indiftrtnclado dt 

la Itngua, titntns qut las diferencias qut puedan prestntarst tn la Itngua coiún 
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ttndtrlR a imninrit", SIWAN, «,, Ltnçvijt y ci»u tocnl tn l» infami», 

Pablo dti lio, 1179, p» i?, 1, C M hi rtMrcat Tylilo Dt lauro i cita F. 

viilveröu. *dn 4t la ttfena atttat tfti ttglt IVUI, tl principi dt nacionalitat 

ndevíngué a Occldtnt 1'tttítu' dotinant ot la vida política, i tl principi 'una 

nan*, una 1 lingua4 If una constQdincia ligua d'aquista ainaiica: tn tl font, 

*!u havia la idtt qui la 1 lingua i nan4 tttavtn lhgaots viüssitudinlriattnt tn 

una rtlacié dt corrtipondincia i d'ntrsta unitat". La paradoxa tfti tn tl ftt 

qut lis grant »ovi·intí d'unificació aeabartn gtntrant, al uttix tttps, 

tonttnts dt divtrsificacié; tl principi oc nacionalitat titíaulava cirtattnt I n 

foren ctntrípttn, m ^ no podia otixar d'tstiaular tatbé Its foren 

etntrífugun ei aqutlls Estats poliètnics o aulttlíngüístics in gut ti aoviatnt 

unificador topava ate la mistència dils grups afictats. Sigcn« Karl i, Dtutsen, 

li notori é* 1 Unguis nacionals cultivad« a Europa no na dtixat a'iug*rnt?r dis 

dti stgli IVIII: 16 ütngyts tl 1000, 30 ti 1900 i 53 ti 193?,", VAUVtWfl, F., 

Aproxmaá critic» » ¡» miúlwgútsttci ctt»!»n», id, 62, Sarctlona, 1980, o, 

69. 

9. 'Coto ocurrí m tl caso dt la Ir gut catalana, cui tt la única lingua propia 

dti putblo cataiin (por tés cut la tayor partí dt los catalants no la cultivi ni 

tan siouitra la ttplttn tn tultioln funcionis, tanto públicas coto privadas), la 

littratur„ catalana (dt la qut tl put&lo cataiin outde prtscindir ptrftctaatntt, 

porgue is sólo un accidtntt dt su régitm vita i) jaais contort coto propia a 

•tnos out tstl cotpunta m cataiin, A isa literatura no si lt txigt (aunqui si 

lo agradiciría) otro tirito, por lo qui sitnprt podra dtcirst dt cualquitr cosa 
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cut lo tiene. lawftttBitMRtf, M O M lo qut iln cuca a caöa paso H U 

ocurriendo*, FEÜáTt, J,, •Catalina, lengua y cultura', El M i , H H S W , p, 12, 

1 0 . 'I' ètnia es contradictoria a la raça, Neix en la història, quan ¡in grup 

hurt dMdenyi la aultipltcitat deli stus orígtni, alidada I N tigracions qut 

l'han constituït i les guerras anteriors a la fusio. El signe segur de l'ètnia #5 

la seva llengua, la llengua perpetua cl doble caràcter del pople conscient dt la 

seva identitat ts alhora el resultat de les »escles antiques i una estaoihtat 

d'identitat. Quan, per dessota del llatí oficial, el fruit dt la contaainaclé del 

Nix llatí, dels sufistrats regionals i dt l'onada gertimca hagué assolit, en 

algunes zones, hotogtntítat i estabilitat, les ètnies •oder«» a'Europa havitn 

nascut.*, L*#0«T, R., Per uw ieoru ét li mué. El cu áf Fnnçi,, ed. 62, 

]%3, p. 22, i Sur l i fruta, billiard, 1S6S>, 

0 

1 1 . La lectura de J. Ftfraté de la poesía de Sil ae BicdM <** favor de Jan« 

til de liedla* S. It piléon ban man, no ¡i áortnn por fuert, Trent U.P., 

Ontario, gtntr-aünl 1369) conté aoite reflexions que son iguaiient villous p§f • 

la poesia de Sabntl Verräter: a) una vtu del poe'i aferaada i gtnuína qut es 

cotdina aeb la creació dt ptrsonatgts poètics ("Todo pott» conlleva su propio 

personaje, su tascara propia qut n la qut ti poeta adopta (no It queda otro 

rtatdio) tan pronto se pone a escribir*); p) (n 2'una llengua real ni artificiosa 

ni sucedinta; 'la lengua real dt la burguesía cultivada"; c) ajustattnt de cada 

potta a un to dttertinat; d> presència d'una rica xarxa d'interrelacions 

literàries; e! literatura i experiencia no sòn dos ions distants 3in6 que el 

potta els fa confluir un aap 1'altre: f) coibmaci© entre aaor «otintic t aior 

protiscu, etc» 
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P. Roviri iti potsíi ét Mm Sil m Bit&i, Hall, tarctlsnt, 1985) consuu 

Its concoeiUnuM tntrt aquest po«U i Ftrnitr Ua Inftuètici» fertaUva ét 

Ftrrtttr »cort §it¿aa, Its itvtf coaplitUaii littriritf, tl f*t gut »Més 

iphqutn *un Uitnto dt srofisia i U potsí«'. etc.). i contraposa la 

concepció de Pacte de creació del poema áixí »entre que per a 

Barra 1 si pot ta ignora el contingut líric del poeaa fins que el 

pteaa existeix coa a tal, Ferrar er concep el teaa, la idea del 

poeaa a priori ("Les idees són anteriors a la faraa"): "Perrater, en 

efecto, l in t lene la preexistencia del teaa y, sin embargo, su poesía 

no resulta groseraaente teaa tica en el sentido coabatido por Bar ral. 

Ello es así porque para Ferrater es realaente prlaordlal el factor 

cognoscitivo ("pienso en saber de dónde vengo y céau he llegado a 

dónde estoy"), es decir, averiguar, expresándola, el significado de 

una experiencia deteralnada." Fodea establir altrc3 paral, leí isaes 

entre la lectura que aquest crític reaiitza sobre la poesia de 

Bledaai la poesia de Ferrater: a) tots dos poetes comparteixen una 

•a tel xa actitud aoral ante el aón i una aateixa actitud poética 

(eapeltada, aab peques excepcions, sobre uns models literaris 

coauns) a l'nora de foraular-lo 1 de foraular-se que es concretltza 

foraalaent en la creació de personatges lapostats d'una gran 

verseablança (urbans, en la seva majoria) entre els quals els 

autobiogràfics (generalaent, aquells que parlen des de la pèrdua de 

la joventut) ocupen un lloc central; b) en la seva conscient i 

declarada voluntat int«*rtextual; c) en la funció distancladora de la 
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Ironia; d) en la importancia de l'anècdota 1 de 1'interlocutur; i, 

entre al tres, en l'ús d'encavalcaments, circumloquis i a l t res recursos 

propis de la poesia narrativa (fins 1 tot, boa pot observar la 

freqüència dels "no sé" en tots dos discursos que Rovira, er. el cas 

de Bledaa, considera coa una Influència de Guillén 1 que revela "toda 

una manera laplicita de pensar: »as que sus ideas, lo aquí 

caracteriza al personaje es el "geste* de su pensamiento.". 

C. Biertá, en la seva obra La Escuela de Barcelona, na glossat les 

relacions d'amistat i l i teràries que unien a Ferrater amb el grup de 

Barcelona dels 50, 1 especialment la seva relació amb Gil de Bledaa. 

El que és curiós és coa el punt de vista ''»l crí t ic pot emfasitzar 

uns aspectes 1 aenystenlr-ae uns alti-*«. Així, l iera oblida el 

mestratge l i terar i de Ferrater sobre Bledaa, que ell ha repetit 

reiteradament; i s i bé subratlla les afinitats l i teràr ies entre 

ambdós -Baudelaire, Catul, Auden i la literatura anglosaxona en 

general, la poesia medieval, el rabuig del surrealisme, la 

participació d'una mateixa poètica, etc ) Insisteix que la influència 

cnà en els primers anys en la direcció cou ¿rar la (basant-se en la 

dada que Ferrater publicà desprès que Bledaa). Ei reconeixement de 

Bledaa del mestratge l i terar i de Gabriel Ferrater sobre ell 1 sobre 

ei grup de Barcelona, ac és coapartlt però per al t res poetts dal 

grup coa Barrai o com J.A. Soytlsoio, els quals minimitzen i fins i 

tot ridiculitzen la personalitat huaana i poètica de Fernster i la 

seva laflueücía dins el grup u» les seves tertúlies (cí. "Encuentros 
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coa el 5C. La voz {»Ética úm una generación", ínsula, 494, gener 

198«, p*. 21-22). 

1 2 . El coeoiraUvitat tribal la • difirmu nivell«: 1,- CoipefancH eenoctusals 

que ts basan tu la rtltcié 61 neta i genética entre doi o téf tltatnti (histèria 

dt fonti, pos it iv U M , «cola dt Van Titghta); tx. fteUciè mtri l'oora dt Meint 

i la dt Byron; 2.- Rilacií causal tnin ftts 9 tés eerts dt nacionalitat distinta 

Unint in cotpti tl procés historic in çuè s'insirtin (tétodts tociclègics i dt 

l'estètica dt la recepció'; tx. estratègies del d rata burgès i la prixis social 

absolutista; 3.- Analogies dt context en què tl t i r t i t m co9p*rit¡omt és un 

transform ixtralittrari cotú ais diversos autors (ato eéiocts coa tls di 

sociología «artista o cot tls que aeaote de citar); ex ti aotiu de la gran 

ciutat a Zola i a dos Passos; 4 - Estudis coaparats ahisUrics i estructuralistes, 

staiolègics. psicoanalítics) out prtttntn la identificació d'tstructurts dt 

diftrmtü realitzacions i tíijant artístics; tx. fundo dtl silinci en l'art dti 

stgli XI; 5.- Crítica httrlna cobrada: confrontan* dt divtrsts actitudts 

critiquis soBn un conctptt(s) dtttnínat(s); tx. la iaportlncia dtl conttxt tn 

la crif.ci littrlria dtl segle IS!. (SCHflCUN6, «., "li Untura gentral y 

coaparad i. Aspectos dt una tttodologia coaptratista*, Ttoríi y ß n x i i ú§ l t 

JittnUn coißtridi, Alfa. ifM, ps. 20 i ss. (VtrgJticfmm^ 

LUtnturwissinschift. Tfitont uñé Pnxii, Akadenischt, Witsbaotn, 1981). 

13. 'H> pouvait-on st iaisstr guidtr i la fois par la notion d'epoqut. cell! de 

çtnrt, (tilt dt nationaiité llttérairt, it ciili dt taltnt índividutl, ot tanièrt 

a const uire luxposé le plus international it en téae ttaps le aoins aPstrait 

possible'' Lis grandes tindtr.cts colltctivts, lis courants mttrnttionaux 
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woßeiRf, * i Stwi i t f t - i l i pas I t ' t 4ts*inH avtc «*» Min pirl iculítr*", TIESHE«, 

F. va«, 'Vtf i um hi f lst f f tynthétiqu« 4t l i l i t tér i turt •cdtrnt*, Htlicon, I, 3, 

'538, ¡J. 2fl€, 

14. y|!S4EHEt, I , , •Bil··» Qu cotparitiwt", feyrlf, If-AO, 1581. 

15. P«i€L, P., »ICWIS, C, WJSSIftV, A.N., ft/'#fí-f# ## /J líttéfituft 

«ttpirit-, ft. Cjhn. ?i»is, '583, p. '5' fPIC«01S, C, WS Sí I».», ft.",, £J 

Ittti-'ituft ceuptrit, *. Colin, P|*ss, '547). 

16. itISST£l*. U,, l'troàucaM i li ¡:ttntun ceapi'tdt, ?imeta, 1575, p. 

2'0, {£tnfúhru*ç ¡i* jie Vti·gJncfftféf Littr»iuws§ef§cPlifi, ' ^ ¡ I W H ' 5«b«. 

Styt t j in, 1S?5% 

i ? . \as fr .eioíí i* • • sü t ^ i r se etí ic i" i li« »cüt f i i ' l i ' . n t / i i 

nacionales", concepto auf sy-jií tpenis coi el atipt·'ti»' i t l is nacionalidades, 

Mjo l i pres:** del supe?-Estado napoleónico, y que, condicionado co«o estl 20* 

l i ecoci, es i l t ls apto pa»i estcSi' *na m»ida at co*,;·.*t;*, C~.5"!"v$, E ' 

Lite'itsri fvsptfi f £ji* *t>iu ¡it'.fi, 1, fCE, *e*ico. *SI" M3?§<, p 30, 

i£yrepatc*t Litfitv wä Lite:*:tc!*tr f:!te!i!ttr, f f | f c i i ft.5 'e ' la j , Be***!. 

I3i8» 

18. "Seçàn p'cpoma 8, Eicifpit, noy pasa 1 se? aem s is " i ' : c i tu i i t cw:s:*" 

in ««mones que t« ci'e'entM clis*s 5« cjtuntcacién ve*eal. popula?, c o w n i . , 

o ' i l , amada, j'atuda, universitaria, f f t f i ^ i , p'opiga^itstici, pcmogra'ic. 

etc '3 en distintas funciones, podrí« pensarse con Jan »u«a'ovs»'y estètica. 

cognosuta, r fo fMt i v i , toral, etc.)". WIUÉM, C, ?p. ::i.. ps. 34-35. 

19. APOulHalPE, S , *Vespnt nouveiy t t les poetes*, -:p. ai., ?. 3?§ 

ipc i lmire cot a m« "icionahste no oculta el seu orgull patriòtic; fr»nça és 
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t i ttr dt teli l i pettit ictuíl: T u r t o et m Vn ptut «voir, i l n'y • p l r t 

la peèttt lujowrd'fwi QU* d* Impt fr.Mfií·t·, 

20 . COftTtOA. J., fytélmyt i tlt (»Wim, td. SI, i%5 titS9/1IS4J, p. 33. 

2 1 . MlMN, i,, Htfrt 5JÍ* M *##», Imm, 1170 (tnd, 6. Ftrrtltr) 

22 . u *m Mlui ht i r in» (crític» i tditoritU dl 1» l t t tn twi ttgrtoi a 1» 

Fr»nç» (teli vwitMtt ni I M I türtlUd* lie U pt!U»r.«i dtl ncitM • Fr»nç» -

n'H HM i t ltt « r t t ctwsts- qut hi Ungut un« dt lis u m texitts ixprmion« 

•n l'lxit ilictoril dt 19to dtl ptrtit yltridrttt i xtttefteic dt Li Pin. 

23 . ELIOT, T.S , 'totriuit Üttriturt *«d Ungutgt* (1953), To er i tut Um 

tritít ittò ttfur »n tings. Ftfttr t«d Ftötr, IMS. 

24. *inii htpptns tfttn i Mt »ork it crwttd i l tottthing that hipptnf 

sityltintoyfly to i l l tht vertí of trt «Mch prittotd it. Thi txiiting MMMtntt 

fori in idt»i ¿rdir nötig inttttlvts tnich i i todifitd öy tht introduction of tht 

tt« (int rwtlif «#•) wri «flieh i rHtt i ; for ordtr ta ptriift ifttr tht 

iuptrvmtion jf novtlty, tht »fielt txitting order tust Dt, if ivtr to slightly 

»lttrtd; t«d so M» Nliiioiü, proportions, vtlutt of t«h terk of irt lotir« tht 

•holt trt rttdjuttM*, ELIOT. TS., "Trtditttn Md tht ¡ndividml TiiMt*, 

(19171, Stltcttd Esuys fiStr I Pütr, LwWtfl, ».¿2, P. I Ï . 

25. fftMNGt, M.I., v¿rité tt Èitímét. Ltt gnnoes liçm é'im tmnimitiqm 

oh¡lo$Q0h¡&t, Stuil, Pins, WS, p, 294, imrtmit vrt mmét, I960), 

26 . FUSTE*, J., •Stwdhii·, Qbrtt cwJttts 4, titugs /, ffí émriéit ét ti 

tuütit), td. $2, 197S. 

27 . OttTKtStoi, L, dt, "Los víteos out ttcriiitet m í · ittU·no·, £1 Hit, 12-

I IH9W, p. 12 
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2 8 , En H Ü e t t c M M i a . ii clattiütaci* d'olrts üttrlriti itfons la CO,l», (tn 

itMjléf l'.D.C Vn'¥§rul O t a n ! Classification) ts titricttitnt ttwlinffjistici 

(tot i regint setpre la llengua original dt loor« i no pas les seves traduccions 

a altres llengües). Així, per exetple, Thoias Hore que t* obra tn llatí i tn 

..nglès fprtarl part oe la literatura llatina ütnaixtntista) i di la literatura 

anglesa, la qüestió de la possiOle existència de literatura catalana tn castell* 

no tindria rai d'ésser segons la C,0,U. i s'Integraria dins la catalogació 

general de literatura espanyola C860J; tanaateix. hi hauria la possibilitat de 

fer constar dins la signatura el lloc d'origen: Catalunya C860 (457,1)3 o fins i 

tot Barceloní [860 (467,ü)] si bé la signatura no s'interpretaria cot 

'literatura catalana escrita en cistella' sinó coa 'literatura castellana escrita 

a Catalunya/Barcelona' puix que el criteri etnolingúístic preval per soArt da 

tot. Aquesta darrtra catalogació s'etpra per exeaplt en el cas dt la literatura 

flispoinoaieruana C860 (8)], Un sisteaa dt rtferència tés oficiós que aquest, 

per« que tanta tt ix dóna coipte de l'estat dt la qüestió a mvtll tundía 1 és la 

Encyciopaeóia Britannia tl cnttri dt dasiificnió dt Its divtrsts literatures 

dt la qual és, contràntttnt al dt la C.D.U,, antietnoiingütstic. El crittri «., e 

•egueixen és una barreja tolt sui gener is de dos factors: La divisió estatal (o 

quasi continental, tn alguns casos) i tl prestigi, Aixi, les literatures catalana 

i gallega s'inclouen dins la Spanish Literature; la literatura feta dts dt 

Sudamericana reo el noi dt Latin-A»encan Literature i conti tant la literatura 

tn casttlla cot en portugués i la literatura nord-atericaní és autónota dt 

i'aiglotixona. 
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2 9 WHITS» I,, ti,, Ttn Fti*r Bock §f t o * * * ¥§/>§§, Ftbtr I Ftber, Undo«, 

If», 

30. Per i Pound H itptnsable uta crítici de pets i • que «o üngui en cotpU 1« 

poesia universal, ni u m obra de creacié que notés tingui tn cotptt li traduí* 

nacional i no la universal, ftdtet que un idiota estranger no pot ésser tai tan 

nostre cot e! tattrn ptrò Insisteix que ti coneixement 1 l'aprofita«« httrir: 

d'aquest no serà tai suficitnt ss ens tanta con«ixetent d'tltrts llengües pun 

que el que tns pot setblar un dtscotbrittnt d'allò tés genuí ha estat euprat ¡% 

en altres lleguts. Un dtls consells que déna al poeta ^«e s'inicia is, 

prerisatent, aut s'alitentí d'altres llengües literàries: 

'Let the candidata fill n u und with the fintst cadtnets he c « discover, 

preferably in i foreign language -this is for rhythe, His vocabulary tust of 

course be i c M m his native tongue-, so that the •ti?u*»g of the »ords tay be 

less likely t. divert hi« attention fro« the eovtttnt.", 9OVHO, £., Tht Art of 

Patty, up, at,, p. 5, 

3 1 . •(...) i cet que se li havia anat fortant un grusoll de continguts que 

tenia ganes de tanfestar, i cot que tn l'engua anglesa havia trobat ^ns »ode's 

d'una poesia no ael tot dtcorativa cot la rotantic». o'un* potsi! que podia 

satisfer-lç per bé due ell ne era prou creador per inventar-]? tot sol, ts 

cotorén qut acabis cot va acabar, Pracht el va decantar, sugge-mt-ii la 

possibilitat d'escriure avui cot escrivia La Fontaine, a w ironia i sense 

hipnotistt. ft i'estiu dt l: tarooi o¿l 57 va llegir Shakespeare, i ei decantament 

es va fer attnaçador*. FESRATER, s., *Esbés d'una autobiografia*, $*r*i é'ür', 

juny 1572, p. U. 1 diu Ferreter tn un altre totint: "Otis setze als vmt anys 
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vitg viurt i f n m , que só« els a«fS tab ais vigor quint i f jitt literaris» i 

•i cistella «s és la M V I ttftni llegua sinó C M a lime la ttrcira, Fi 

•oltísfiM iftyi qut pràcticament neees llegeixo en mg 1*5. La prosa podria 

escriyre-li tan M ?n anglès 9 en francès, C M tn casttill,*, CAnTtlLL, f, 

(Entrevista aap 8 Ferreter), # . f/í.. 

Davant d:aqvtsti possibilitat te tria :e i legues qyt tenia al sty abast 

Ftrrattr, fera úttl ?«senyaUf al** qut M reporta J. Nyrgadts: Ftrrattr adduïa 

qyt una de Its raons per its quals e*crív»a tn catali tra ptrqyè tn aqwtst 

llengua pcéu fer faltes. Aquest fet ts relacionable art la seva idea de la 

traqicsé: nestés aquell que és aiarat de tradtci* pot wdifitar-la i trobar la 

sevi pròpia veu 

3 2 . RIBA, C , Carta i Joan fljh (1910), citat ptr SULLA, £., *La poesia de 

Cafles Riba*. Psetes dtl tegíe //, ep. at., p. 13. 

33. CftiVlMO, I., i/nt patn soprt. üiiccrsi di ¡ei ten tun e societi, Enaudi, 

Torí, 1980. 

34. PLA. I, í! punt ¡»perfecte, Obn imleti, 33, Destino, Barcelona, <977. 

ps. 82-83, 

3 5 . H00Q-SfiúN£l»ftiD, «,, "Investigación dt las influencias y de la recepción", 

Teorii f pntit de ¡i littrtturi cütpinds, op. at., p. 78. 

36. STEINER, S., Ettnterritoriil. Pipen *.».* Utinture i the ¡»ßguige 

revolution, Penguin, Hirdiondsoortrt, *S?S. 

3 7 . PAVESE, C , "Ritorno eH'uoto". L'Vniti, 20-V-I9IS; "L'influsso degli 

tventi' (1946), Lettentun e weieti, U leitentun itericim e iitri uggi, 

Einaudi, Tori, 1953, ps. 217 \ W. Tanbe en el seu diari, Pavese explica de 
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«¿int Mitin ttiiia i Nordwéric* s'••?«Ui" en la ttvi oDr»: * y tut ciiitieitl: 

le feorgiche, C'Atiunzie, li colli« del Pino, Qui li è imteiitti i'A*tnci C O M 

lingua§gio f stico-universaie (Anderson, àn Ohio Pigufi, i U barriera (ü fo/w 

tfi gnmh che è riscentro di citta t catpapa. II tuo icgno illa iiizíone di Albi 

(! giovani albesi cht creino li for* «odeme) è li fusione del classicist*) con 

la nttl-cwpagna,* I resulti d'un gran interès l*obitrvaci4 que fa sobre Its 

conseqüències que pot provocar una literatura estrangera Mienten -tot i fent 

referència i w i l i lettre il fenomen »és car al deconstruccioniSM-, ia fit 

Ferrater quan parla de la «mcalitat de les llengües poc o »itjanuent compreses 

s*expressi en terns sewlints: Ml fatto che la potsia decadente francese i 

quindi europea si sia fornti t confortiti sulI'Hptntnzi secolare di fong 

inglese t sptcialMfltt su H t , non itarebbe a provaré che gran parte del suo 

gusto per gli efftti fonici e delit syt ricerche sul valore essenziale, eigico 

«telle pi»ole, nisct dalla f'equentazione di una potsia f t n n i t n seipr« soltanto 

senicoupresa t qumdi ^jstata essenzialMnte C O M suono e coat scgcestiow wgica 

d: siiiabe •isteriost1", PMESI, £,, // testiere a -Hwe, op, t i t . , ps, 231 i 

n (3-VI-1913 i 21-1-1938. rtsptctivutnt). 

3 6 . TORRAS i %m%, J., Li tridieii a t i l s n i , t4. 52. 1181 (I. Sire 1892). 

3 9 . Cardé f. Je la Mteixi opwié que Torrn i Bages: "Els pires catòlics 

apel.len taneé a la Tradició, això és, al sentit m i n t dogiltic dt l'Església, 

rebut de bota del Heitre i conservat per l'assistència a través dels tres segles 

que llavor» co«ptava. Ells saben bé que U Tradicié conté, tés due no pas ia 

Biblia, tot el dipòsit dogiltic, que tlia és qui posseeix * interpreta 

autènticannt ia Bíblia, ia qual sense ella seria un i i i D - * subjecte a ia crítica 



C M qui i J evo 1 altre» i Qu« li M b l U , ilttri «crit* í I M Ò O I I C M li, M potent 

-donar a i «trilli li forta tufta per li necettitat i 1» •tnl·iitit de cada poble 

í de cada època, *i U T? dicié, paraula vivent universal i t u m , la due hè 3« 

cercar aquestes fértules que posin li venta; a l'abas; óe totes Ics 

intel.liféncies i a cobert de iots tls Milites', CAtM, C , •La indici* 

catòlica* C1S2S>, Li »ori! d* /j égrtsti i ilt-ts sssugs, Ariel, ifSS, p. 164. 

40. L'única tostra d'antielericalisee apareix a *?oeaa inacabat*: "Sí un ata ei 

crides, bon profit, / pera a ai, eh, no te'n parits / perquè U s capellans ei fan 

fàstic'. 

4 1 . 'irtat I do wish to affirt is that the whole of todern literature is 

corrupted by' »«at Ï call Secularist, that it is litply unaware ef, sitply cannot 

understand the waning of, the priaacy of the supernatural over the natural life: 

of something which I assu»e to be our priiary concern.*, ELIOT, T.S., 'Religion 

and Literature', isuyt tncitnt we Ihdtrn, Faber 4 Fiber, London, 1S3S, p. IOS. 

4 2 . CAiOö, C , 'Causa i rete i de la incredulitat tcderna' C132S) i 'Vindicacií 

cristuna de la detocrlcia" (1930), op. cit., p. 301. 

4 3 . m ex »ple de reajustatent dels tàpies és el que presenta H. Izard a 

propòsit del teta del treball: 'A L'Avenç corresponent ai tes de desetbre de 

1SS4, licardo Sarda Cárcel, professor de la Universitat Auiènoaa de Barcelona, 

en un article sotre '£1 caràcter català dels segles »VI i IV!I\ diu, atb una 

certa sorpresa, «¿e "la laboriositat catalana no apareix prspiatent fortuiada als 

segles »VI i ivir. Cot a qualitats tés seeblants s« subratllen 1* ftrtesa de li 

voluntat i la d'teprendedors. Biu tato* Moli va despatxar-ie arj força duresa 

contra la tandra dels barcelonins*. Atx*, el fet que no ei parü de la 
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laboriositat cataliM M t i t MftM IV! 1 XVII ttUla que sorprèn Ricardo *jfcit 

Clrctl, a al, perionalaeni, no ta wrprén § m . Penso que és una prove evident 

qua al caràcter català, par d ir-Ni d'algun* »antra, tn t i t segle* IVI i WII o 

«bans, èi diftrru tel caratttr català m l'actualitat.', IZAW, 8., 'Cultura 

popular tnfront * cwlturi oficial*, Catäiißim: MiMrí», Hitlk* i Cul U/n, 

L'Avtttf, 198S, p. 41. 

44. ALMIRALL, V., ¿0 Citilutim, ad. 62, U/t (1886). 

45. 'nosaltres, tls etdittrrtnis, rttttt, stfoctt la nostra aés pura tradició, 

1 balistas: que ne vol dir negadors ni atnyspraadors dal aón »atartal, paré sos 

ordanadors, segons tipws intellectual i aasuri.í.,.) to priatr desfer-se dt 

santiaenialitat, d'anèc»* '-«, dt literatura, da rastras vuitcentista*, par a 

arribar i la purtsà :o »al MI; després, parqué aab això Ja as torejava 

l'ibia dt l'ab§tr»cr.(, -n#, baixar dt nou aaorosiaent a las cosas 

contratas, paro la sabant «r-lts baix espècia d'eternitat, San ais dos 

procïs.os cantrals successius, m la filosofia da l'Mot* qui Tracalla i qui Juga: 

ai precis d"aseatisaa\ pal qual, an racarca da la 1 libar tat s'eaanopa 

progrtssivattnt da tot I'axttrier arribant a censidarir coa a axtanor al propi 

santistnt; i da sápida ai procés dal 'sany\ pal qual,-an racarca da l'tficacia, 

torna a adreçar-s« al ton axtarier accaptant-lo, radiaint-lo, incorporant-lo 

lluny coa sa pot, a l'estará dal propi albir, ts al dobla procés qua na catgut 

qua acoaplissin, par a estar prisar 'Clàssics*, i dt sápida 'tenyint* o 

castissos davots ú» lo arquetípic i dtvots dt català*, M S , E,, d', *n la porta 

da l'exposicié Torras-torda* (1S12), tisurl, m t i t . , pi, ÏS3-1C1. 



Eugtm d'Ori ii, ii eft m, en el i l c u r i profuncaMnt etnohngúisU C M M 

M H palès» tntrt iltrt?, en la Mt» glen intitulad* "Una continuïtat*: 

'Cartaatnt, Sa R O M antiga fou un altra «wblt i no hi ha dret t carregar las 

Slorits roaanes tn l'actiu harina« i tali!. Pere tl cas varia tn tractar-te ot 

les repúbliques dtl Itnaixtttni. inirt aquestes i la Itàlia hoditrna hi ha una 

continuïtat vtritabit, Aquesta continuïtat ii tn la unitat dt llengua ton organ. 

La Florència dt Marsilio Ficino i la IUlia de Croct han parlat U tattixa 

lltngua: doncs, son, tn la histèria, m poelt notés, Aixi vista, la histèria 

d'IUlia fs toMsia, si, tn capítols dt doainaciò i dt conquesta. En l'ordre 

d'esperit, tn l'ordre dt la cultura, la ptrla dt I M històries, "la tés bella 

historia dtl •en',', W S , E., d', 'Una contituitaf (191S), Itíéta, p. 268. 

4 5 . El ttrt? 'espanyol* és usat ttb consciència coa a sinonia ds "cistella" i 

atb tl sentit peninsular dtl terae puix qut un dels leiiiotirs dt l'obra èf 

Hitar diftrèncits tntrt les literatures castellana, gallega, portuguesa i 

catalana tot i establint el paradigma espanyol sobre ii castellà i fent-lo vil id 

per a la resta. Aquest procediaent típicaient francHiista per no anar ais enrera 

tn la historií, fs ant i lingüista puix que «enèndez Pidal no centra tn la lltngua 

sine tn ti substrat ètnic ctltoibèric i roaà l'existència d'una tradició 

nacional, si bè dtl que es tracta is de justificar i defensar la cetposiciè dt 

l'tstat «panyol actual i la seva historia política annexionista i, 

contradictor i anent, •ínmtzar tl fet que Portugal constitueix un altre estat 

independent. Vegea coa interpretacions parcials dt les divereses literatures 

s'usen C M a pretext d'aquesta ideologia peninsular 'igeraanadora*: 

.* _̂k, 
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*El tenorriae Honantido fue «1 tetro i nie ill de li epopeya, lo aifM M 

España que en Francia; pero lot poetas franceses ccaenzaron a nacerlo 

consonantado ya en ti uitito tercio del siglo II!, hast» olvidar del iodo el 

»sonanto euy pronto, aientras que let poetas espárteles retuvieron el tenor cito 

asenan*sdo en todos sus poetas heroicos tedievales, y luego lo extendieron a la 

cancién tpicolírica, al rotance, Y esto no solo en Castilla, pues en Portugal 

taabién il toaorrito en asonantes fue recibido y arraigo en la tradición del 

pueblo; » lo aisao en Catalufa, donde a pear de practicarse aetros de la poesia 

epicoliri'.a occiánica, el tonorrito »sonant»do fue preferido; basta notar en 

prueba de ello que hasta el canto usual en los totentos út rivalidad hacia 

Castilla, £Js Stgidon, no es tés que un rotance ds escuela castellana, gut 

prescinde del principio fundatentai en la tétrica catalano-pro*enzal, la 

alternancia de aguda y grave en el hemistiquio y en la rita.*, nfNtNOEZ PI3AL, 

R., Los eSifiñolts tr U litintun, ispasa-Calpe, \Wl, f». 41. 

4 7 . Vegta un exetpli tentndezpidalii de la profunda 'toralítat* espanyola: 'Pot 

un lado, Italia y Francia desarrollan abundatente los asuntos de festiva 

escabrosidad en que sobresalen el Dieneren, los desvär®on2*dfs fstiimr, o en el 

siglo XVI las colecciones de Lasca, Straparola, Otspériers o de la reina 

Margarita, 0« otro lado está España; no trata tales tetas sino que, atenida a la 

belleza analizadora del apólogo tradicional, produce obras saturadas de 

,ntenelín ítica, coto el Condt Luunor, o los dstigos del rey Sancho IV o el 

Corbacho dal Arcipreste de Talavera; est» tendencia didáctica llega hasta el 

i'jlo XVII inspirando el abundante género de las fortín Ejttpltrtt, inaugurado 

por Cervantes con aquella severa pro tes»: que antes se cortaría la taño que 
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Mcrtbir cualquier palabra inductora • un tal penseaiento, protesta « M puediera 

serivir dt lata a la Myor pcrtt dt la literatura española", /é/átt, ps. 86-87, 

ntnindti Pidti no notés Is btn lluny dt copsar la ironia dtl tinco de Lépenlo, 

sino la dt tants altres tm s'han strvit Otl didactisat C M a prtttxt par poder 

parlar dtl "tal* (v.g, Arüprestt dt Hita). 

4 8 . La capciositat dtl discurs dt fkmtndtx Pidal troba un dtls seus punts 

àlgids en la defensa dtl caricttr auster de la literatura espanyda tot i 

coincidint aab el prograaa ideologic dtl franquista (i, en concret, aab la 

presentació be l'arquetip caciquil del 'bon trtballador'): "Hoy sigut siendo 

proveroul, coeo antas, la sobriedad del soldado español o dtl obrtro español, 

qua nace dt il ttcaniaae nutano dt poco consuno y da buen r enduien to, Es rasgo 

básico, donde io son*tico st tuestra en relación con lo espiritual", Ibíéea, p, 

33. 

49. cf, WJySQM, C, Ttoríi di i» txprtsiin poétm, 1, ep, eít., ps. 3S1-3S2. 

5 0 . MOLAS, J., "Sobre la psnoditzacid en les històries ganarais dt la 

literatura catalana", Syiposiui in honorei ßrof. f. de /?JQuer, Universitat dt 

Barcelona / Quaderns Creta, Barcelona, '984, 

5 1 . "1 al costat dt tot això, tot d'altres valors gut no tn constituyen sind 

els derivatius prictics, aplicats, tut si la itportincià dt l'obra oen feta ücoa 

aspirar altratent a ctpetir aab els productes dels grans oaisos 

industrialitzats?) Out si U .endícia i la netedat (la invenció dt la higiene per 

part de la burgesia cot a norta reguladora de la conducta social precedeix dt 

tolt tl seu dtscobrittnt ptr part* dtls científics coa a requisit indispensable dt 

la salut pública). Que si l'ordre i la correcció (cot entendre's altratent aab 
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lis desposseí i dt la loci tu t que M 1 Hurten *i radicalise* polític'), t i t . , 1 

U littrttur« i Itt sitrtt arts, a banda Uur inabdicable especiticitat 

rtff*ctiva, Amavtn ft i itsliawii d'atutfts vilori, elf traduien tn íaatçes 

«trbait i piastiquM que tu faeilittstin la dtfusid i í'aistaptié, out t i l fttiln 

tn dttiMiitva Mtt aotllidurt, M la« rtdutii a t t f t i format lent dt cool •oral 

pur i siaplt, r i s un txtaflt darías« t i caí to L* ton PiutUéi, ja al.ludida, 

ebra d'Eugtni d'Ors, ieni dustt t i tés grtn »erpalitzador dtl NettctfttifM*, 

WR6AÖES, J., "El Nouctntift**, diilmíim: Hutiri», Mítica i Culturé, ß. 

(it., pa, !**S-100, 

52. FEWMTIR, i,, Li poeta áf C*ri*§ tm, uß, ei*., p, 62, 

5 3 . "On cençor que tí«i géotétres, dts éconotistts, dei »tbricants 0« toutts 

raets st puisstnt anettler utiletanl, car t u «ont vouéi 4 del etudes, attaches 

i dts inté'lti dont 1'ob jet M t um out ot íotntiQut. Rail des tcnvaint!,.. Rail 

dtl K O M M dont lt tétttr it fonda dirtcttttnt tur It language natal, dont l ' t r t 

(Militi ß§r consèqu*nt$tnt i MvfSopptr et $ii ießtre li ßlus nett tant, -li 

ßlut crutlliMfit ßwt-itri-, un ßtußii d'un nitre paißlt'... Gut sigmftt etttt 

reunion dt ctux qui dam chaqut notion, |ravailitnt ttécttsairtttnt i •anttnir, i 

fortifitr, i ptrftetienntr Its ebsiadts Its plui itnsiblti, Its diff*rtncts Its 

plus retarquablts tt Its plus nettes qui i so lent ettit notion ue toutes Its 

autrts' Coaatnt cette reunion tst-?llt possible? lex, Rtssiturs, il faut mvoquer 

lt airacit, Ct tut, ntturelleient, un liraelt d'atowr, Lei divtrsts httiraturts 

sont totbits atoureuses les U M S dts au tres. Ft ct tirade n'eit pas 

d'aujourd'hui, Virgili st tendait veri Hottre, Et nous, Françan, que nous avoni 

a itt' I'Italic sous Ronurd, I'Eipagne sous Corneille, l'Angleterre sous 



Voltaire, l'AiitMpt tt le Prccht-Ontnt par let Roaantiques, I'AwMqut ¡Mr 

Studtlairt.,., it. te liiclt tu itètlt, coast dt« Mitrases pit» conitateesi 

geutlts, !a Srete ti la Rote.,. (...) Man veus 1t sivti, Nttfitvn, I M atanti 

étrtigntnt toujeurt et qw*11s ignortnt, tt ptut-étrt n'y tvtiit point d'aiour 

H M esttt ignorant» essentielle... ti parfaittttnt qut nein connaíuont une 

langut eirangére, fi profendetent qut noui pénitritni dans l'intieitl d'un peuple 

qui «'est pat notre ptuplt, jt croit itfotslble out nous pulsions nous flatter 

d'tn percevoir le language tt les otuvres iíttlrairt» con« un notat du país 

•tee.«.,,) Notre Shakespeare n'est pas celui des Anglais; tt ttte, lt Shaktisoeare 

te Voltaire n'nt pas celui te Victor Hugo... 11 y a vingt Shakespeares «lans le 

•onde gri tutipltent le Shaiespeare initial, en development des tresors, jes 

glories inaitendus,', VAliRY, •., "öiscoti^s aw Pin Club", Omtvrn, oß, a?,,, I, 

ps. 1 3 5 M Ä 0 . 

5 4 . La indispenioiiiiat de Borges a retetre's a la tradició literaria espanyola 

íaixé és, la subscripció d'un plantejaatnt etnolingüista) i la sews »eiterades 

declaracions europeistes ion prou conegudes: "St dut gut rtay una tradición a la 

gut deoetos acogernos ¡os escritores argentinos, y gut esa tradición es la 

literatura española. Este segundo consejo es desde lutp un poco teños tstrtcno 

que el pritero Cel folklorista!, pero ta-bién tiende a encerrarnos; luchas 

oojeciones podrían hacérsele, pero Pasta con dos. La privara es ésta; li historia 

argentina puede dtfinirse sin equivocación coto un qutrer apartarse dt España, 

coto un voluntario distenciaeiento de Espafla. La segunda oojeción es ésta: entre 

nosotros el placer de la literatura española, un placer que yo personalttnte 

cotparto, suele ser un gusto adquirido; yo «tenas veces he prestado, a personas 



353 

sin versado* literaria especial, obri« frinctstt • ingietat, y tiles libres hin 

sido gustados intediataatntt, sin tstutrze. In tiabio, cuando h* propuesto • ais 

atigos ¡a lectura de libros españoles, he coaprobido que estos libros les eran de 

diftcilMntt gustablt* sin un aprendizaje especial; por eso creo que el hecho owe 

algunos ilustres escritores argentinos escriban coio españolas ts teños el 

testieomo de una capacidad heredada que una prueba de la versatilidad argentina, 

(...) ¿Cuál es la tradición argentina? Creo que pódete', contestar fací liante y 

out no hay probleta en esta pregunta. Crto que nuestra tradición es toda la 

culturé occidental, y creo taabién Que tontees derecho a esta tradición, tayor 

que t! que pueden tener los habitantes de una u otra naciJn occidental.*, B0R6ES, 

J.L, Discusión, e§, eit,, ps. 134-155. 

5 5 . BOLAS, J., 'la cultura catalana i les seves constants', ißm culture tn 

crisi, op eit., ps. 36-3?. 

5 6 . FEIWTEÄ, «., priieg a RIM, C , V§rst§m áf HHätrlin, up. at., p, 36. 

TaiOé en les seves conferencies sobre Carles Rica insisteix sobre el carácter 

rtilista de la tradici» literària catalana que fi que la seva poesia s'atansi a 

la del realista historic: "1, en aquest sentit, Riba es realtent un poeta tolt 

revolucionari dins la poesia catalana. 1 és revolucionari en un sentit que, 

curiosawft, ara es tendeix a difuitnar. Perqué es parla -: els que en parlen 

»ön, en gran part, aiics teus, i en bona part »6c jo tateix- del realiste 

historie i, en fi, del realiste coi un toviient que supera el sitbolisat, 

eteitera, etce'n. Ara bé: est! tolt be que en parlea, serteix per a donar-nos 

una tana de bow .»»ciencia política. Pero és que hturíea de reconèixer que el 

realista tn la literatura catalana no és cap novetat. No és ci\p novetat sino tot 
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•1 contrari, is a dir; ti qut És ímwtdo? i revolucionari •« la petsia catalana 

és i'inic. poeta «a rtaliita m h» ti«gwt Catalunya, cut *« Ribi,* (FERRATER, S.» 

Li poitii é§ drin Mti, cfi. (it., p. 11) I, en general» sttpre qut Ferrater 

paria dt Riba esaenta i'tssenoal carácter realista it U tr^dici* poética 

catalana: "Carlts Riba "a dicho con justaza: *C§« Haftgali st inicia la cyltura 

catalina realista, as decir, se muía la cultura catalana*, En tftcto: nacía 

18*30 st product ti 'tno»tno el 'enoatno qut podríanos lia»ar dt la stgunda 

rtmiAtnçi, y éste es «1 Que ofrece interés para nosotros. La lengua que durante 

•Is de »edio siglo naeía s#*vido $6io para el dtsaftogo dt los i »pul sos dt un 

líris»o »Is o teños dominical, st convierte tn itngua de expresión di la 

cotidiana seriedad*, ¿ERRATER, 1,, *Bada»e se »turf, tnuli. 85. nevetbr« 1953 

t.Scórt litinturt, op. at,, p, SU. Ooservt« <{ye aquesta idea i la seva 

foraulació es »ante tn l'entrevista que li féy R. Rubtrto »Is de qumzt anys 

després: *( ..) Pere hi na yn segon pe'i ode del rtnaixwtnt català, un ptríode 

que co»t?»ça pri»er de tot a»b Haragall, i continua després a»b ei període d'avui, 

d'una literatura nuaana i realista, aab idees actuáis,*, SÓBELO, R, *ta cultura 

del país i altres literatures', op. at,, p. 42. 

57. PERRATER, 8., 'Sobre la fona realista* Sotrt ¡ittratun, op. (it., p, '3?, 

56. PÖVESE, C, *3ut potiicnt* (1950), Li Itttitituti i$eria/u i iltri sijgi, 

op. cit, ps. 355-358. 

59. BRECHT, ;., ForHiiSH i miisaé, td. 12, Barcelona, 1871, p. 5! 

iSifirifttn zur Littntvr und Kymt, Suhr*a»p Verlag, "rank'urt aa »am, 1857), 

60. El poc apreci que ii »treuen tis poetes polítics (salvant els cas>3s de 

feats i Brecht i, tn català, alguns oowts aïllats dtl stus tres poetes »és 
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btnvolguts) It ptw tvidtnt «?, aquestes respostes i uní enquesta rtalitzida l'ary 

i962 -qut aconitllo que tm I n C3t#ari aab U i dt JJ. Castellet, J, (tolas i J, 

Fuittr-:"cQu* poeta tstitar en una poesia, si no és la mal i tat* ¿Qui veuna 

qua.i tat tn la poesia sectil d'avui?, in tl nostre segle notés trobo dos poetes 

politics dt gran estil: U.S. YeV.i, qut ura un H O M dt drtta, i Btr;olt Brtcht, 

qut tn tls seus bons aoaents parlava cot un pilitt antisocial, innocent dt tota 

distinció tn drttts i esquerres. La poesia catalana dóna tan poc i cota! l»ns 

quants poetes dt Foix, que tracten dt la guerra civil i Its stves consequèncie«, 

ptr exetple els poetes pnatr, sisé i novè dt Lts ¡ r r n l i owgvts. Uns quants dt 

Carner cot la %ançi de les tscotbradores dtl palau', L'tSfgia dt Riba qut 

totençè invocant Saliama i gutronta. Res tés, qut Jo sàpiga.', FEWWTER, 1,, 

•EftiuMU: U ?«esia social", S t m ú'Qr, «arg 1162, p, 34, I notés un txtapie 

tés: 'EI que vel tea en Jaiat i jo no trtn its aandanguts dt poesia social, qut 1« 

potsia fos u n interessant cot, posee, uní novti.ls: expressar situacions 

kutanes, putint dt U base que a Its persones i'Ame qut els interessa sdn eis 

notes i its iones, atb la aateixa cotpleaitit ato qué tu ;ots fer una novel,la.", 

PufCEL, 8., *Sa$ritl Ftrrattr *In • t w i t t " , as, eït,, 

0 1 . STEW, J,*,, On Ñ§§í¡§§, louUtdge t Ktgan H u \ , tendon, 1973, p, 52, 

6 2 . W O W O , ¥>. , 'twitacs y tl equívoco dtl rtaiísto*, ft)Ié§ici wPf# rnJisto, 

Ed. lutnos Aires, la»eelona, 1SI2, p. 64 ís/d), Hr a aquell qui s'inttrtssi 

sobre la poléaica soirt el rtaiistt als anys 60 a 1'estat espanyol pot consultar 

el nuatro 204 dt la rvvista t/mli dt 1363 on es fa li rtsstnya dtl congrés 

internacional sobre 'Riihsit i realitat tn la literatura contttporinia* 
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ftailtiat • fiadnd l'any 1563 i tn qué participaran, intra i'altrti, J.n. 

Castellet, J, Fuster, M, Sarriytt, «, «c íarthy i J. Starobinüry. 

63. Els punts dt discrepancia segons Castellet son: a) El siaöolista pren una 

actitud d« /J/M»/ /</>#, ¡usstz pitstr ÜHV\\ la proöleaahca social < s'afiria 

C M un neuròtic autosuficient ten'.re que tl poeta real'sta s'exigeix a si tateix 

i als ».tres V itigsg&ent: ö) El siieolista s'afina cet un se« i diu, lentrt fü 

cl realista es veu cot un note ordinari »és; c) ta poesia suoolista Is utico-

sitoòlici i Is una fi en si aittixa, la realista Is nistonco-narrative i es 

justifica per la seva reprwentaimtat d'ttoclons i erefcleiátiejuts d'un 

col lectiu huta; d) El llenguatge poévic siaPolista tendeix a 1'*«*•<•.;s»e I a la 

•usicahtai, *! llenguatge poètic realista es fa intel.hgtble, cerca la 

col.loouialitat ptr tal d'èsïer conorés. 

04. FEMATt, J,, *§«s poetas en su tundo' Cl SSO), Sinsajti p* ¡i mit», ofi. 

f/í.. PS, 3M-378. 

05, WST!ll£T, J.K., aCLAS, i., tomi cètèlMi <*/ tegít //, ed. 62. >H3, p. 

137, En les se*es conferències soere J.v. Foix, Ftrrater esténta a aés a tés, la 

inoportunitat d'aplicaci* ú* la crítica sociològica d'enllaços ttcanics en el 

cas catall, perquè aquí *la Purgtsia ne educa els seus fill"*" -notés en el cas de 

l'escriptor provinent oe la pagesia not resultar un tétode d'anélisi »és eficaç-: 

'Aixa (...) dtMstra el parill d'una interpretació estri« batent sociològica de la 

literatura catalana; d'mttrprttaci* sociològica se n'ha de donar, $tfò sense 

caure en la i:jtnuitat »tcinica en què cau una aica en Fuster. Ja dic; a en 

Fufter li S4na resultat perqué at« Pla es pot aplicar en part, per* és una 

ingenuïtat en ¡a qual cautn aolt tarcadutnt Castellet i "olis al prefaci a la 
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«va antologi: di P o n i i n t è ï è m >1el tecle //, qut li fixar Its actuuds 

po..tiQues, o, en gtntral, '*§ actitud« davant ¡a societat i davant tl paper dt 

la literatura i tal, que pufju* ttmr un escriptor, dt dttertina'-les tn virtut dt 

ia classt de la qual surten, M hi ha cap correspondència, Ptrcjuè hi ha nix): la 

•anca d'tducacioW FIRRATER, 6,, Foix i el seu tem, op. tit., p, 16. 

6 6 . §euso«o l'any 1961 descriu es cartcttrífticjutt dt la littratura espanyola 

dt postguerra (poetes reials i part dels del cinquanta) que til ¿.notena 

pestcontttporlnia i qut, al stu tnte¡dre, sin "*trrattr participa d punts i ) , 

t», et, g), h) ! ¡h; 

a) RtclisM (en contra de 1'irricionalis* contemporani; 

5 J Creacii dt personaje* its o itnys dtptwits dtl JO; 

c) Estil narratiu (José hierro considera la ;otsia gaittPi coi a relat); 

d) Sealitat col,lectiva aso ¡a consegüent pèrdua de la centralitat del jo i el 

seu suöjectiviste (linste toral del nosaltres); 

• ) forta influencia de l'existencialisme a l'h*:« de tractar grans preocupacions 

kutanes (religio, injustícies socials,,,); 

f) in contra de.s recursos agosarats i en general de la íuncií poètica de la 

sorprena la qual cosa cotporta una literatura 'pebre y de poco estilo'] 

g) Cotplatnça tn el quotidià; 

ni üenguatgt natural en cjuè no «4 "«enysprttn t»: todist-ts populars; 

t) Itportáncia del potta cot a totalitat iè* que no pas del vers; 

jï |i potta no es vtu cot un dèu sino cot un hott quslstvol; 

(t) 8*neracié força unifortt, 

-~-* 
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IÖUSÜM, C, •Poi·i· cofltwpcfinta y petiíi poftnntwpef·n··*', * w / i áf li 

txpmlén pQitiu, I!, e#. f/í,, 01, 3€f-423, 

67 . cf, capítol IV, 

6 6 . Entrevista ate Sil dt Biedia (£/ Pits, 10-VII-1J86). 

6 9 . 8R0CH, *,, ¡.¡tintura estilin* dels im sHinti, td. S2, 1910, pi, 2S-40, 

7 0 PONT, J,, "Sodre ti renacuiento mítico catalán". ítmlt, 434, setetfere 

1984» p§, I, 10 i 11; NARCO, .»,, Wfl, J,, Li non poesa citilint, op. tit,. 

7 1 . V idean poètic de Harta Pessarrodona Is en rtahtat ti tts proper al dt 

SabríeS Ferrate*.(,,,) El preleg de I, ferrattr al Seteatre M s'esiaDleix cot ti 

pont aftettu i a la vegada te*nc dt leí dirtetnus poétiquti assuüdts, la 

poetessa es canti fidel al to relista . loralitrado', narratiu, de vers atple, 

l!arg . cadeneas, reflexiu, licjic, col.loquial i ínttt', PARCERISAS, f., 'In the 

»ay of Nrs, Huçnes i la toral tie f. Pessarrodona', d*p de l'Arpi, S, tarç-aonl 

lfl,3 . . 

72 . f-i -VALLOAüRA, J,«., "Vtnyoli en la poesía actual*, Mon de pmíi, 26, 

1983, PS, 78-85. 

73. AiTAlo, v., SALA-VAilOAURA, J.H., i t s dir'eres tendencies de ¡ i pots i i 

et.-Iim ¡96$-im, iaia, 1980, ps, 60-82, 

7 4 . Els altres tipus de produccions poètiques del setenta s*n per a Altai* i 

Saia-Valldaura: A, Retoñaste (Classicista;; Ntopopulans;.a; rlicjic ) i Poesia 

Sígnica (Transfortacionalistt; Textualista, 

'75. HARfRIT, J., *6abritl Ferrittr, punt de pariioa, Re f' ex 16 sobre la poesia 

catalana actual', £1 Pits, 22-DH988 «ponència prts«nta(<a il "IV Encuentro de 

Escritores y Críticos de las lenguas de Espafla", setembre 1988', 

~ -— - • • - » - • im» i mi • t f i i Mfcif • • # -1 "••" ~ - -» -'Ja y *-»•" -* - - iÁ-
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70. Mía, i , *U petfia eaiilaM jovt: una i l i t rn^Uf i • ! reaiiste', £Is 

Hit§§t, I, Mlfl It?«, Pi. 11I-Í25, 

77. SULLA, I . , "Seflrt »• critic« literària at laPriel Ftrrattr*, f / f Äiffff, 

10-15, gtntr/taig i f lö, ps, H4-1IS, 

78. "Co^*í;ri va tractar aistiutttrit Oa&ritl Ftrrattr i Jotr !". Valvtrte, gut 

tail «at infly.r t i grup te joves potut te iiroim te gut t i l fortiva part Ot 

Ftrrattr. que »a conrtar dint l ' i tb i t 5.1 r ta l is« jn* «otila te gran tlaPoracii 

fonal (a tés te ctrts ttt*. ts te poesu inglesa, recollia 1'her enría te 

lautela"t i Mis iiafcolittcs), proví algun ispéete te la mfltxiS t i 

l'txptntncia toral . taaoé alguna cosa te Tangencia fertal tels pottts te 

Cotaoüra (cf. *?t> en Steriel Ferrater"), Foix, ptrè soOrttot Carntr (en un tels 

pocs casos te vtencia te i stu ttstratgt, cot m toaostra t i ootM "A Jostp 

Carnet*), s«n influencies clares a cansa tei sty rigor tttr ic i pràctic", 

¡íiáit, p. «22, 

79. PlAHA, A.; *Lts valors tei «osírt rtnautatnt* (1515), Lis nJors Otl 

IMS tri rtffiíKitint. te. 62, 1576, p, 44. 

SO. **»trgue ne *s t i pott« gu¡ ;>tr ftr-st intt«ört atö t l fang gut avyi envolta 

l i t hut*is car au« fira tn*ili*-se i enganyar-los; fia te reduir-los aao l'únic 

*#« pot reduir, la &t!lt*a, pttmè en t i la Mtan latents ton t ls ators, i 

perdut te l i coawuo in ia btlitsa na te néixer aquesta fraternitat, gut encara 

ivui és un soani\ KMUk. A,, 'Poesia social. Ais pottts te Catalunya*, Lts 

vtiors ':/ nestrt rtnuxmni, op. at., p. IS. 

6 1 . ROWS, J., PUSH CMÍÍM ro§iim:i, tú. 62, 1565, p. 12. 

M. - j ~ _ _ 
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S:>. SR LLI, 1 , , IndiÇicons ¡core It wurmt* t <3e is l'ten tun citi Jim op. 

at., 

a.3. YATES, A,, MM gewnaó um§ mwii.li? U ..wl.li cttiUni entre im ; 

IMS, td. $2, Sarctiona, 197S, 

84. "Jn Scott a let a léf aalint^pr-dat j i qut és jysiaitnt I'txtiplt 

hngüisiífo-littrari contrari dt i qut se suposava siioolitzava ¿4 pitra 

d Anbau; talgrat tot tn ia stva nota dt presentan? ts cotpara i'ttocid que 

suposa aquest 'Hdtvtnitt«t' ai! t i "patriótico oril lo con que presentaría un 

escocès los versos dt Sir Ullet Scott a los haBitantis*; 1 diu Femitr "cuando 

la irónica verdad es qut Scott escripia sus poetas tn inglés ttncüoial o 

fUndirtf, fípÀ'ír i , *El rtsurguiento* U5%5?), Score li ten tun, op, at., 

ps. 112-113. 

»5. CASELLAS, S., Sis sets feréstecs, forrstm, ed. 6?. MOLC, larcelena, 

1382, ps. 30 1 U2. 

fte. ORS, E. d', "Otis punts suspensius* <26-IV-bU), Slosiri, op. at., ps. 

'15-146. 

37. BtCWER, I.A., 'Rus UV", Nius y Leytnéis, op. at., p 44. 

SS. FERRATER, 8., prtltg 1 FOU, J.V., Sit ¡loas tnnspiwts, op. at., p. 44, 

-39. FEMATER, S., "En la awtrtt de Caries Riba*, índice ée Artes y Letns, 122, 

julio» 1555. 

90. r m ha d'anres uwé rec- -ts tn l'assaig 1 en la potsia, pera sdn de 

itnor üportlncii, coa per extiple, 1'expressió voler dir qut s'ha de relacionar 

i»o l'exigència ferrateriana dt preemo 1 intel·ligibilitat. 
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9 1 . 'Elf casual» au« I M «IS hows / potstr redivta altshorts / tantattix toU 

centri fuga tv / la placa tnfurida d'a'acs, / partim futnti, i ens raonen / 

(juinas intvpertdas vies** <"Potti inactrat*. vs. 403-4M), 

92. FEÜATW, i,, Li /mm fr dries KJàè, q>. tit., ps. 37-38. 

93. 'ti a dir; un poeta necessita una f*raa Que .. lis Qua escrivit en vers, si 

»scrmi en veri Is, sitpietent, perqué el vtn ens dent una estructura que ts 

di'ertnt de l'estructura del que C U M , M rtsiruttyra ill discrus, i *s en el 

¿oc l'aquestes Sues estructures Que es orodueix l1interés dt l'titríurt en vtri, 

C M QUO totes i n ¡leagues eodtrnes t e w un vers its o ttnys accentual i tés 9 

etnys m a t , hi ha una tendencia a »'¡-«*\ a creure, Que la gracia del vers est* 

en til tftctts finies out tl vers proporciona, Això no is »tnttt, Is a dir: yna 

recia coapltttatnt idiota, cot, p r txtaplt. out ei Quart fontta de cada vers na 

dt ser v,ia *t\ per a un potta es tan bona cot la fona d'un sonet o cot 

Qualsevol coabmanò tétrica o rittica. Ara: naturalttnt. C M tés coaplexa sigui 

la forta i tts vanat sigui tl joc de contrastos »to li forta gratatical oel 

discurs, tés interessant serè jugar atp una forta", Itidta, ps, 31-92. 

9*. Ibíúi», ps. 120-12', 

95. Idí'éi», ?. 44. 

9 6 . Cf. ¡bíá§§, p. 4S li confusió "ignorant" dtl tot estarcí dt Terry i 

PUrfanv, 

97. Cf, ¡b¡ú*i, p. 61; "Hallarte i Valéry no et staöltn pottts laportants". 

98. Cf, lòíéM les diatribes contra Caws i contra ti catalanista a Its pàgines 

33 i 107-113. 
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9 9 . *Uf novti otn#raciont davant l'obri crlliça dt Carl« Hit*. Un poeta", 

$im d'§r, IM, l i t t , 

100. Vegeu Pf txM0it FIIIATt, J., 'P§§§ii, dt Jette Carntr: Ressenya i 

vindicac*«*, f / f «tf##f, 8, setnort 1S76, pi. 15-32, I Uteé «.IVA, S., "Fer a 

UM i i l lo r lectura dt la pottia dt J. Carner*, ¿'4wtf, febrer 1914, ps. M-45. 

1 0 1 . RiÉüTO, R.. *ta cultura del país i altres literatures", op. at., p. *2 

102. WICHT A,, Josep timr ¡ el nouciwtisae, td, 62, Barcelona, 1969, 

p. IM. 

103. FERRATt, J., prèleg a CAWÍR, J,, ¿j pawn li pobiet, ed. 62, 

8arceiona, ' f '9 , p. IS, 

104. In le« leves conferencies toare Sutrau de Liost del 66, iaorit l Ferrate? 

entronca el seu estil dtnt la tradicis dt l'écature d'irtutt a que pertanyem 

Sautier, els Soncourt. ftuystans, Apolltritrt, 86MZ de U Serna, Villt-Inclán, 

rranc¡t Junes, Eluard, etc i lue et realitza cuan 'per ui contingut legte 

»inte es produeix una quantitat de discordances i de tensions nervioses 

«stilístiques aßsolutaeent excessiva*. (FERRATER, S., 'Sutrau de Uost*, C19ft6), 

i'iòfr, 9, Mig-juny 1986). 

105. SOU, E., LÍ poesa ée Sutmi dt Liott. fi tun, foot, Hu»or, ed. 62, 

lircelona, 198S, p. 32. 

136. Ibiéti, p. 69. 

l-)7. FERRATER, 6,, Li cees i de dries Riba, op. at,, p. 16, 

106. FERRATER. S., Foix i ií seu tem, op. at., p. 31. 

lf>9. Oiu Ferrater en una entrevista: Fou 'és certatent un gran poeta. Té una 

gr :n varietat d'esiüs, un dels quals ts el Cuitar la poesia Mdieval, ts tolt 



divertit, I té tiaM uns sonats prt-ptlirquuns Mi t curiosos*, RüBERTO, R,, op. 

at., p, 43, 

110 . FERIATIR, I , , Feix i tl seu temi, oß. at., ps, 26, 27 i 51, 

1 1 1 . Ct. 61W ¿MER, f., Li pees i i * J.V. Foix, to. 62, Birctlona, 1174. 

112. FEWATER, i, , prèltf • FOU. J.V, i!i Um tnntpiwti, ty. at., p. S), 

113 . FWRATER, S,, 'Äou sontts i t Foix, coatntats*, Soòrt ¡¡ten'.un, op, at., 

p. 67, 
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me 

I I I . 1 . P O È T I C A 

L'ne-ència romántica ès isportantisstaa en tota la poesia 

contemporània i, en conseqüència, ho ès taube per a Perrater. Ara: un 

dels punta ea qué «és se distancia Perrater dels romàntics -1 de 

postroaàntlcs coa Baudelaire o Cernuda- è« en la seva concepció de 

ia identitat del poeta. Bes aès lluny del Poeta diví o se i i -d 'v í que 

Fjrrnter -eaprant la terainologia d_' Gil de Bledaa cl), dirtea que 

és u'i poeta fil i de vsí-. Un ciutadà coa us al tre que diu: "Entenc la 

poesia, coa ia descripció, passant de aoaent a aoaent, de la vida 

aorail d'un hoae ordinari, cos ho sóc jo" -modesta descripció de s i 

aateix qu» ès aès rttorica que real ja que la personalitat de 

Fer-ater ès* qualsevol cosa senys ordinària-, ferrater, en una altra 

ocasió, citant •'.alaerbe, afirma: "On bon poeta no es pas aès útil a 

la republicà quó un bon Jugador de bitlles". Aquesta consideració del 

po»»ta coa un ciutadà aès i no coa un ésser privilegiat dotat d'una 

sensibili tat especialissiaa tè dins 3a trsdlclo catalana ia seva 

arrel en el noucentisme en què poeta, filòsof, empresari i polític 

havien de contribuir a l'enseas per a la creació de la Ciutat. 

En conseqüència, no trofcarea en aquesta poesia la 

dolorosa percepció dolcrosa dels romàntics ocasionada per siber-se 

;>ertanyents a dos aóns antagònics -el dels mortals i el dels 
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lnaortals-, perqué en la poesia de Ferrater l'únic «ón que coapta és 

el que és real i perelx. 

Per a Ferrater la poesia no ès un fatum, sinó un repte 

fontal. Coa diu a la nota que encapçala Les dones 1 els dies: 

"L'autor vol fer notar que, encara que les paces aquí recollides són 

poeaes des del aoaent que són escrites *ft vers, les coses que diuen 

no eren pas fatidicaaent destinades a la poetltzació·, Ferrater no 

eatén el poeta coa aquell que posseeix un ».priori de riquesa 

sensible, tal coa aflraa Víctor Hugo ("Le poiit t i t propietario / Ots 

royons, «ti pirfuH. dti *ou; / C'tit I ct iORftur ioittiirt / tu'tpportitnt 

l'echo CUM IM ooii" (2)), ni, el percep coa X. layaond <3>, coa un 

Proaeteu o un ícar. Coatrariaaent ais que exalten els tresors 

iastateri&is ais que se suposa tenen accés noaés els ar t i s tes , 

=errater afiraa que, s i és que en posseeix alguna, la riquesa d'un 

art is ta és de natura material: el llenguatge, la cintura o el ierro. 

Tot i que Vordsworta no ha estat el primer en reclamar 

serenor i reflexió en l'ofici l i terar i , representa la línia romantics 

a qué cal subscriure la poética ferra ter lana. I diea que no na estat 

ei prlaer -aalgrat la celebritat del seu axioaa: la poesia ' t m i its 

origin frot Motion rocolltcttä in tranquility*-, perqué Ja Diderot en la 

seva Paradoxa sobr$ el comediant postula que un actor posseït pel 

seu paper serà un aal actor. Diderot trenca doncs aab la tradició 

horacíana "SI vis me flere, dclendua est / prímua Ipsl tibi" (sí 

vols qu$ plori, nas de aostrar- te t r i s t primer tu). En la tradició 

neoclàssica l 'oíici de fer poeaes és entès coa un art deliberat i no 

coa un broliaaent espontani dels sentiments. I poetes tan dist ints 
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coa Valèry Cyn nateur fl'iftttficitefti") 1 Ferrater (un aaant de le« 

concrecions) participen absolutament d'aquest principi poètic de la 

serena disciplina 1 el treball que suposa fer versos en contra dels 

arrauxaaents poètics en calent. Diu Valèry: T u sci'lalnét d i m i t í 

ptrsonnt«, íl y * auílques mnétt, sour avoir dit au« j literats litwx avoir 

cotpost unt otyvpt Ndiotrt t« toutt iuaoit du'w« chef d'ottwre i tciairi, dam 

un etat de trami.,.* (4). De la mateixa actitud participa Eugeni d'Ors, 

un dels aàjtlas enemics de l'espontaneïtat aplicada a l 'art per tot 

el que de tolxerla, niciesa i ignorància de la tradició comporta (5). 

Ferrater no creu que la poesia sigui màgia, ni que la seva 

trascendencia s'aagi 4e cercar atenyeat el sobrenatural i els seus 

• i s t e r i s , sino que, com defensa taabè Auden, el que sal ès atansar-

se a la veritat huaana i fer-la servir per "desencantar 1 

desintoxicar". 

Per a i j poetes li.luainats la poesia suggereix. Per als 

antlaist ics, la poesia presenta. Coa deia Pavese, no es tracta 

d'imaginar sino dt conèixer, "de conèixer què som uosaltres en 

realitat". Tindríea dins aquest segon grup a Thomas Ha»dy, el qual 

parlada de la interacció entre aón 1 consciència sense donar aal 

Interpretacions total i tàr ies ni absolutes de la vida, sinó moments 

d'experiència a la aanera d'un Frost, d'un Hopkins, d'una Dickinson o 

d'un Ferrater: 

Art is concerned • itr» settings only, The VIMS m av writ irt 

itttinçs, provisional itprts*ions only. I hold that the •issien of 

po'try is to record ueressions, not convictions (6) 

--» » -JH • . — Urn— . mfki A _ ^ A. - ^ ~ - -» --»- •-* * . * - . - .m .. . \. 
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La poètica ferratr~»ana es troba a les antípodes del 

gènere laraoyant del segle XIX 1 del purple-patcà (?>, subproductes 

del ronanticisne aès ploraner 1, coa dies, es troba també 

distanciada de la poesia aetaíísica o espiritualista, s i bé» aquesta 

tendència 11 aere i / aolt aés respecte que no pas l 'altra; no hea 

d'oblidar que ella ocupà un pes aolt iaportant dins la seva formació 

literaria i que en èpoques de la seva vida en fou un gran admirador. 

Podria naver di t el Ferrater de quaranta anys que escriu Les dones i 

els dies el aatelx que Josep Pla ("ïo tinc, doncs, cap inconvenient, 

a declarar que la aajor part de l'obra poètica de Hölderlin, de 

Rilke, de Mallaraé, de Valéry, de Carles Riba és un fascinador jardí 

del qual no tinc les claus i que nu££3 puc contemplar d'un tros 

lluny - i seapre a través d'una reixa. lo faig, dient això, cap greu je 

a la poesia 1 ale- poetes que n'escriuen. Els greujes ae ' ls faig a 

•i"<8>>?. ?ossib!eaent sí, però, tanaateix, Ferrater va viure de 

aolt aés a prop el jardí -de la mateixa aanera que va freqüentar el 

Jardí surrealista en ia seva Joventut-, si bé en el aoaen* d'escriure 

la seva pròpia literatura aquests Ja no eren uns aodels vàlids (i no 

seria taapoc inoportú parlar del desig d'oposicio als pares 

l i terar is que ta seapre tot escriptor, és a dir d2 la influència per 

reacció). 

Quan boa s'acara aab el teaa del didactisse, li apareixen 

dues actitudes antagòniques. En un costat es pot trobar, per exeaple, 

a John Ruskin, per al qual la alssíó de l 'art és triple: enfortir la 

religiositat dels noaes, perfeccionar la seva condició aoral í oferir 

un ajut aaterial En l 'altre es pot trobar Paul Valéry, el qual 
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afir-a que "Si Ton trait* 4'tomin et systtit «J'ixpoitr tu public sw 

afflirts, jt dois M dtdartr inhuaun (...) Je nt t t tuii jaaais connu it souci 

Q* fairt pirtigtr tux auirts i t t stntiitnts tur qutlqut Mtièrt gut ct sou. ría 

ttndinct strait plutdt toutt contrairt. Le foot puissant 'd'avoir raison*, d« 

convaincrt, tft tiduírt cu dt réouirt Its tsprits t e s t nstnti t i Itatnt ètranger, 

si ct n'tst odi tux (...) Run nt i t choque plus due It prosilytisat tt sts 

loytns, toujurs lipurs" <9). 

La postura de Gabriel Ferrater davant aquesta 

enfrontaaent de cr i ter is que ha provocat aoltes polèaiques del 

roaantlcisae ençà -v.g. en l 'ànbit de Testat espanyol n'hagué una de 

ben viva protagonitzada, entre d'altres, per C. Bousofio < C. Barral 

(10;-, es trobaria a Big caaí entre els didactistes o 

coaunicacionistes i els inhumans o onanlstes. Ferrater es aostra tan 

en desacord aab els plantejaaents aessiànics de la poesia cecial del 

aoaent coa aab la aisantropia dels poetes d'ivori. Ferrater fa 

aoral, però rebutja aoralitzar, o dit en paraules seves, vol seduir 

però desdenya els recursos ad boc. 

Insisteixo. El seu es Taxioaa de Pound: So teoritzis, no 

descriguis: presentà (11). La seva poesia és una poesia ae 

situacions a la aanera de Pavese (12) en què se'ns narra una 

història aab un contingut aoral laplícit -1 a voltes explícit en 

l'eplfcneaa-. Ara: l¿¿ reflexió aoral que se'ns presenta no és aai 

foraulada de aanera dogaatica, sinó sempre coa una lectura reflexiva 

1 no absoluta que l'autor fa d'una experiència concreta (13). 
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I I I . 3 . 1 . L A I M P O R T A N C I A D E L A 

FORMA 

i Nr li repttíJén, (¡or i i repetición u crei ¡i 

»¡to leg. i' 

V. 6c»bro*¡cz 

Pense» en Plato i Aristòtil. k\ costat de quin dels dos 

cal situar Gabriel Ferrater? Sens dubte, a la vora d'Aristòtll. I I 

rebuig a les fames i l'exaltació del «ón de les Idees del 

platonisae no tenen cabuda en la poètica ferrateriana; per contra, es 

autstls mutandis continuadora del tarannà de gran observador del 

•ón concret que fou Aristòtil i de la seva preocupació per la 

rel*c4ó entre fornes i aatèries. L'aristotelisae cenegut i celebrat 

sobretot a partir del segle XVI obrirà el caaí de l 'estètica aodema 

basada cada cop aès en l'expressió i aenys sn la iaitació. El 

teleoiogisae de Plato s'adreça a una real i tat trascendent - les foraes 

són les Idees que existeixen en un aón a part i trascendent-; aentre 

que per a Aristòtil, la teleología ès iaaaaent, això es, la fi a què 

tendeixen els éssers són el ls aatelxos, és la seva pròpia perfecció 

-les foraes exiteixen en la aatèria, en l'individu, en la real i ta t - . 

aquesta és precisaaent la concepció de l 'art aodera, referenciable a 

ell aateix (14). 
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Coi diu Cloran, la vàlua intrínseca d'un ll ibre no depèn 

de !a laportància del tesa (si ao, els de teología ta l vegada foren 

els Billars), sinó de la manera d'abordar l'accidental i 

rinsignificant, de doalnar l'ínfia. Per a G. Benn taabé la foraa es 

el contingut més a l t : "la foraa és l'ésser, la tasca existencial de 

l 'ar t is ta, la seva fi". Un al t re ercriptor concoaitant a Perrater que 

el l adairavs» profur.daaent, Vitold Goabrowicz, ens parla taabé de la 

seva obàessió per la Foraa. Per a Goabrowicz els hoaes es 

divideixen entre els qui la cerquen i els q»te la rebutgen. I diu en 

ui a de les seves a i l lors obres: "Ferdydurke és la descripció dels 

coaba-s de i'aoafl aab la seva pròpia expressió, de la tortura ae la 

auaanltat sobre ei l l i t de Procust de la foraa" (15). Pvrnografía és 

taabé un culte a la foraa i als entrellats Significatius qua d'ella 

se'n deriven. Perqué per a ell noaès existeix la foraa -enteaent 

l'existència coa a aatèria i coa a acte- (16). Foraa i personatge 

van íntiaaaent l l igats i en són la Realitat, o el que ve a ésser el 

aateix: la v4.da és entesa coa a pura iapostado, però no coa a 

iapostació de quelcoa "real", "essencial", sinó coa a única real i tat . 

La iaportancia de la foraa no deseaboca aai en Ferrater en la pura 

delectado ausical; Ferrater no éü "noaés un escriptor de paraules" 

coa deia Dylan Thoaas de s i aateix. 

Ona vegada van preguntar a Fei rater s i subordinava les 

idees t l'estructura del poeaa, a qué Ferrater va respondre: "Hoaés 

tinc idees d'estructura" Besposta que recorda aquella frase de 

Valéry "Ce qui t i t li "font" pour quiquonqut, tst It "fond" pour toi". La 

reflexió sobre la íoraa es troba en totes i en cadascuna de les 
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activ. tats a qué es dedicà Gabriel Ferrater. Així, per exemple, diu 

ea una ressenya d'un l l ib re sobre Cézanne: "Est* oora pretende rtaluar 

vil análisis fonal (es decir ur análisis twt*»*ico) de l i obra del gran «estro 
* 

dt Aix, ( . . . ) Los proOloMS del pintor (y conviene insistir en que no hay óteos 

que los fonales) tienen un rasgo básico coaún: no sor prob lews i t realización 

(dt ena "belleza" o de una "nagen dti tundo visible*), sino dt tensión" ( i? ) . 

Robert Graves a The Poet in a VcUey of Dry Bones" 

subratlla a importància de la llengua i els seus infinits aatisos 

en l'ofici ¿'escriure que concretitza, entre al t res , aab la recerca de 

la paraula Jrsta a través de les aparents sisoníaies -per exemple, 

el poeaa "The laxed and the lude" és una recreació dels diferents-

usos que tenen aquests dos sinònims (18)-: "A poet lives with his 

own language, continually instructing hiaself in the origin, 

histories, pronunciation, and peculiar usages cf words, together with 

their latent powers, and the exact shadts of distinction between 

what Roget's Thesaurus calls 'synonyms'" (19;. 

Baudelaire assenyala a propòsit de Theodore de Banville -

tot i reprenent el que digué Sainte-Beuve a propòsit de Sénancour-

que el lèxic d'uu escriptor es sciapre una prova fefaent de la seva 

actitud davant la vida: "Per conèixer l'ànima d'un poeta cal cercar 

en la seva obra aquells aots que apf.reixen amb ires freqüència. La 

paraula delata quina és la seva ob&casió." (axioma metodològic que 

retrobares tant en la aitocrítlca de Mauron coa en el concepte 

foraalista de paral.leü&sc i eu l 'estructuralista d'isotopia). 

Goabrowicz fóra ur. dels escriptors nés conscients del rendiment de 

les isotopies. En les seves obres trobem des de jocs de recurrències 

¿aà&i 
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aorfoiègiques <coa el sufixs dlalnutius), lèxiques (coa 

•nopod«n» lento"), sxatActiques <les oracions "fotocopiades* dUipolli 

a Fornogiaíia), lògiques C'fer x per BO fer y': "s'navía posat de 

genolls per no escometre res que no fos no posar-se de genolls" 

i20>) í, fias i tot, tipogràfiques (com els parèntesis de joventut: 

•Quin acostar-se tan violent, tan increïble del (noi) quan la (noia) 

ei traïa!" <21'>. Per a Goabrowicz, una de les finalitat« de la 

recurrència es assegurar una mínima assiailacio de i'obra per part 

del lector, l 'altra és la de la creació d'un est i l propi, d'una 

"mitologia" dit en paraules de l'autor: 

y oí recomiende •: »ttcdo dt intensificació« por wcio se li 

repetición, gracias a qut, repeiitndo sistwjucinentt algunas 

palabras, gi'OS, ïituèCiOnti y Sirtes, lis intensifico fo: "indo 

isi·isio fi e'ecto it la unidad del estilo CISÍ nasta los ü t i te i ee 

io »»mítico, ror la repetit:dn, par i« repetición se cru !• 

•itología' Obsfvs.j, s«n e·bj·gc que ta 1 constricción parcuü to 

sòic ts un» consfvcc:-)«, stno cut en veríad constituye tot» una 

filosofía, la cual p*esenta*é aquí bajo la fo*»a lmjnit» y 

Bufbujtantf de un folletín gra'icso. (22) 

COB deia Pavese al Kestiere di vívere el 28 de febrer de 

1936, "1'uniU non dtvt tanto alia costru:ione grandiosa, aH'osut'ir» 

identiUcabile dell» traía quanto aU'atuhta scnerrosa dei piccoli contatti, 

deile riprese •mutt e quasi iliuscne, alia t r m dai ntorm insistent! sotto 

ogni diverutà." C23»- Se es casual que, cjm assenyala Gabriel Fcrrnter 

la paraula "essa" siguí tan frequent en l'obra de Carner, ni n'és que 

precisament l'adjectiu fread ('estrany') sigui el aes recurrent en 
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l'obra dt Hoff aas, nl que a rPJysses, de sobte, apareguin iteracions 

aonòdiques (v.g. la de "P. Connee"). enuaeracions caòtiques de 

personatges, de sants, de coapleaents instrumentals de subjectes, 

d'objectes directes, de clitxès de la llengua anglesa, etc.. aquestes 

recurrències. Ja siguin tal vegada Inconscients -coa en el cas de 

Boffaan- Ja absolutaaent conscients -coa en el de Joyce-, tenen urna 

funció en e". discurs. L'adjectiu de Hoffaan constitueix gairebé un 

resua de la seva poètica; Joyce ei que ha pretès és conforaar a 

través d'un diluvi febril un "gran inventari de l'estupidesa", 

lalhauradaaent, no poden detenir-nos a analitzar de foraa 

aprofundida Ta importància sunaa que té la foraa en l'obra de Joyce 

en què cada personatge parla el seu propi llenguatge (i aolts dels 

quals realitzen fins i tot l'operació aetalingüistica de pensar sobre 

el seu propi idlolecte-, però cal afiraar rotundaaent que s i hi ha 

alguna obra que acoapleix el precepte de Vaièi/ -*tts pirtiti o'un 

ouvrig; íoivfn*. étrt ¡líes les unes aut lutrti par slus d'un Mi"-, sens dubte 

ès U de Joyce. 

Taabé en art , cada ar t i s ta crea una aitologia pròpia en 

base a una sèrie de recurrències foraais que van construint un 

teixi t coaplex i personal. TJn exemple ben recent fóra l'obra de 

Miquel Barceló i el seu entrellat de llagostes, bustos, papers, 

l l ibres amuntegats, ostres, coses que naufraguen, cuines, cigarretes, 

caps precupats, ampolles, l l ibres que es cremen, gossos i Jocs de 

perspectives tlntorettianes. 

L'obra de Gabriel Ferrate: es també un entraaat 

d'lsotopies que creuen els diferents discursos que conreà i que, en 
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concret, dia« la seva obra poètica les podem concretltzar, entre 

altres, ea les següents: mètriques (v.g t i s encavalcaments); 

morfològiques (v.g. els datius èt ics); léxico-semàntiques (v.g. el 

concepte dual C(in)cert«saJ aplicat a la maduresa i a la joventut); 

s ia tàc t ia -est i l ís t iques <v.g. l 'es t i l anacoiútlco-digressiu); 

imaginatives (v.g els correlats objectius quotidian«); morals (v.g, 

el compromís amb la pròpia vid*). 

Crec que una bona manera de finalitzar aquesta breu 

presentació de la importància de la forma en el discurs ferraterlà -

d'exemples concrets de la qual n'anirem veient al llarg de tot aquest 

estudi-, ès fent esment d'una característica estructural molt 

recurrent a les dones i els dies: els poemes epifonemàtics. aquest 

tipus de construcció t* una certa relació amb els anomenats 

epigrames «scoaàtics, que són aquells que el darrer vers dels quals 

-la scomma ('punta')- resuweix en una fiblada final tota la carrega 

d'ironia que es. dedueix dels versos anteriors a la manera d'un llamp 

de llum (alíquld luaínis) (24). k aquest tipus de poemes pertany el 

poema III, XLVII de Marcial en què una llarga exposició és reblada 

de forma sintètica en els versos I n a l s amb una conclusió que és 

Justament la Inversa que hom podia esperar <25). Fóra un exemple, 

també, l'Irònic epifonema del j -«»aa de Manuel Machado "Fin de siglo" 

en qué contrasta la grandiloqüència aab què es presentat la diaensió 

de Florian com a poeta aab la punyent observació final sobre la 

vida privada del personatge. Els aos darrers versos són suficients 

perqué trontolli la subliai tat de tot el retrat : 
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Fu* Flo'ián t i po«t« 

te l&i Mjerts Atinitf 

v litiios, riMdor 

te UM Artadia tltgtniíiíM, 

(...) 

$• §•&• «it Florien 

l i pegioi i su quinte. (?S5 

ara: en la poesia de Ferrater, aés que parlar d'escoaa-

t isae és preferible eaprar el terae d'epífoaema, pel que té de resua 

«oral d'un discurs sense necessitat d'introducció de significcció 

irònica. Aab tot, és cert que «oïts dels epifoneaes de Ferrater 

posseeixen coa els scaaaa la funció de feed-back. Això és: que un 

cop llegit ei final del poeaa, el senti t global del text pren un 

al tre biaix 1 cal t o n a r a l legir-lo de bell nou des d'aquesta nova 

perspectiva (27), un cop superada la perplexitat proauïda per 

l'aparent discontinuïtat de l'epifoneaa - la que alguns anoaenen 

"final de poema aab un brusc cop de porta"-. 

Foren exemples de poemes de construcció epifoneaàtica: 

"Atra aater", "Sabers*, "ïaixença", "Per no dir res", "Societas 

Pandari", "ïoles" o "Coa Faust". I I poesa "HI a i t i l a t " és un dels 

a l l iors exeaples de poeaes epifoneaàtics no irònics de l'obra de 

Ferrater, ja el sentit del qual no es resol fins al final quan nou 

identifica que *1 prcnca aasculí de tercera i el de primera fan 

referència a la aateixa persona. I hom comprèn alesh.oras que es 

tracta d'una reflexió sobre l'escissió de la personalitat del present 

i del pasaat, de t*l manera que ei personatge poètic se'ns presenta 
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coa aquell que va perdent partions de s i mateix (la qual cosa es 

materialitza aab la figura d'un autilat) aentre va vivint: en estimar 

algú i haver de separar-se *n. 

El poema es presenta com el llindar entre el personatge 

del passat que estimava i el del present que vol oblidar, però que 

ce n'adona prou que, tot i que reeixí, el greuge de ser Ja mutilat és 

insalvable. En les notes de Gabriel Ferrater (cf. apèndix VI.1.) 

trobem quatre referències intertextuals d'aquest poema: ei poema 

"Xagda" de Carner, ei poeaa "The Cockney áaorist" de Betjeaac. el to 

de Supervielle i el ritme de Brassens. 

La darrera referència s'explica perquè un dels leitmotivs 

d'aquest poeaa era el d'ésser una lletra per a la cançó de Georges 

Brassens "Par la petit garçon qui aeurt pres de sa aère", senyal 

ausical que alhora constitueix un síaboi cultural dels anys seixanta. 

La referència a la poesia de Jules Supervieile actua en 

dos senti ts : per la recurrència de l'us del teaps futur conjugat 

negativament i, sobretot, per la importància del doble (espectral) 

en la seva poesia (l'interlocutor constant del seu discurs és, coa en 

•il poema de Ferrater, ï'alter ego). En forea exemples els poeaes 

"Disparit:cm", "Le hors-venu". "Lui seul", etc. <28). 

lohn Betjeaan Ü9Ö6-1384) dedica aoltes de les seves 

poesies a la nostalgia del passat aès iaaediat (la que es troba 

taabé a "El autilat") el qual =eapre és recreat aat un sentit aolt 

precís dels llucs en què tè o va tenir lloc una determinada 

experiancia, èafasi deictic que coa parteix taabé Ferrater i que en el 

cas de Betjeaan és fàcilment relacionable aab la seva dimensió coa 
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a arquitecte 11 poeaa que cita Farratar, "Tae Coctoey áaorist" C29), 

recrea el aateix tesa que "El autilat" i de foraa extreaadaaent 

s ia i lar : la separació d« l'estlaada provoca q»«e cadascun dels 

Indrets i de les cose« que coa part ien junts esdevinguin sense 

sentit , indrets de la ciutat que van ser totaiaent seus i en qué Ja 

noaés passejaran els seus records. Ara bé, tingue« en coapte que 

aquest poeaa pertaay a un llibre publicat l'any l9bo i que, en 

conseqüència, la notació de Ferreter no significa que '.íngues en 

coapte aquest poeaa a Psora d'escriure "11 autilat" <per raons 

cronològiques paiaáries), sinó que quan anys aés tard es posa a 

especificar les fonts del seu priaer l l ibre Da nuces pm'Tís se 

n'adona de la concoaitància entre aquest poeaa seu i el de Betjeaan. 

Del poeaa "Magda" de Carner, Ferrater en aanlleva noaés 

la iaatge d'unes* estrofes (30) en què es fa referència a l*an§*.ixosa 

solitud del que conviu noaés iab els records de l'aaor 

aaterialitzada en "un pis / de fosca lnhusana ' ple d'aire es.tantís" 

1 en "terra llunyana" <i en els versos 28-31 de "II autilat" se'ns 

diu; "S'anirà confinant / per fons reacts de terres. / Caai&irà per 

boscos / foscos."). I, en fi, el cicle intertextual el podea tancar 

provisionalaent aab un poeaa de Feliu Poraosa que reprèn el aotiu 

de la divisió entre el jo del present 1 si del passat d'"El autilat" 

i el del í a Llac secret que es revela a l'epifoneaa (3D. 
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I I I . 1 . 1 . 1 . B L P O E M A M A R R A T I Ü 

Molts dels cr í t ics que s'acaren aab el genere del poena 

en prosa situen al segle XIX l'inici de la cr is i dels gèneres i el 

naixement consegüent de dues noves formes: la ¿el poema en prosa 

que incorpora l'iapresslGüis»* sensual que fins aleshores havia 

estat circumscrit a la lírica i la del pmmu narratiu que incorpora 

registres del llenguatge corrent (32). Aquesta datació és vàlida pel 

que fa a la primera foraa, però no ho és pel que fa a la segona. Coa 

veurem en aquest capítol i en capitals successius, el poema narratiu 

coapta asib una llarga tradició que arrenca des del gènere de l'èpica 

clàssica, la aedlevai i els trobadors, rero abans ¿e parlar de la 

narrativitat poètica, fora convenient que ens detinguessis breuaest 

en el seu gener».? antitètic: el poema en prosa. 

L'aparició del gènere del poeaa en prosa es deu en gran 

aesura a la profusió de traduccions en prosa d'obres poètiques 

d'altres llengües que es realitza àx >nt t l segle passat (33*. 11 fet 

~ue aquest nou gènere es conreés preferentaent a França bo 

jusitifica 0. Paz -al aeu entendre ncaès parcialment- aab raons 

d'índole linguísticc-ritalca -és a dirs aquí tenia una mostra de 

pensament etnol iterar i Qe què ens ocuparem més aprofundidaaent en 

capitals posteriors-: "Wn fort* qut sélo pudo inventarse tn un« lengua en li 

gut 1* posrtz» de «centos tínicos hu t« íonnder»bietente los recursos rítticos 

del *erso Hort." (34). Aquesta afirmació es excessivament simplista, 
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aalgrat que, certament, el tmpo del poaaa en presa (a excepció dels 

que conrearen els avantguardistes) és »alt lent i llengües tan 

barroques co» el francès scabies «alt vés adients que so pas al tres 

•és econòmiques co» i'angles. 

Cal advertir d'entrada que sota el no« de poena en prosa 

s'Inclouen textos de filiació tan distinta co» (., entenguin els 

següents exeaples coa a «eres indicacions qu€ haurien d'ésser 

•atlsades) els rosántics-pastcri ls de Rousseau o Cersuda, eis 

avantguardistes d'Apolllnaire a de Foix 1 els quasi assagistlcs de 

Baudelaire. Quan Max Jacob enuncia les lleis del poena en prosa al 

prefaci de Cornet à Dés l'any 1916 és prou visible ja la »anca 

d'acord en la definició d'èquest nou gènere: 

LI petit l i D'OS« 361*. Itff, t l l ç / t Iff flqles qui !f Stvltit d'u«« 

txprtssion höre li vivtntt. • . ) li dltension «'est fien por il 

Stiutt d« loty*»t ( ) Ritbtud i tiirgi !t chito de !• sensieil r.t 

tt tous its litterateurs luí dOi*t«t d« li rtconr-aissance, tats its 

lutturs dt poetes tn prost nt peu»tnt lt prendre pour todtlt, car lt 

poètt tn prose pour exister doit st seuttttrt lux lois de tout ift, 

qui soni lt stylt tt ii »oionte et li situation ou ètotis«, tt 

»Uteaud ne conduït qu'au desordre tt à i'exasperation, Lt polit tn 

ppost doit lussi évittr Its paràboles PaudeitSritnnts et tallar-

•èennts, s'il vtut st (¡istmgutr dt li faclt. On coeprtndra que ¡t 

ne rtqifdt pis cotte poetes tn prost lis cahiers d'upressicns plys 

ou toms cuntusts qut puohtnt de tttps en tetps les confreres qui 

ortt dt l'txctdent. Une pigt tn prost n'est pis yn poètt ? prost, 

qumd Bien tètt tlie tneadrerat deux ou trois trouvailles. Je 

consiiärtriis cottt tels les dites trouvailles présenttes ivec 1* 

targt spirituelle néctssiirt. í33> 
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El Gaspard de la tult (18*2) d'Aloyslus Bertrand te el 

punt de partença del ginere, si bé coa esaenten Bernard i Clayton 

cal situar eis sei» precedent« cdtns l 'àabit francès) Ja en el segle 

Tí III c30): i n d'unt 'taction tontft la petiit •« *tm sclérofét t% 

•ftifititllt "i* ivlllt Jttílt . It petat tn p'ott Mt m léat tteas la 

Mm'MtaUon d'ut» MP'it nnd:»idu*luet t« luttt contrt IM pniapts 

autor i tai *M 2« clillítiíat, t i wi»t it«tatl*t poyr rtnouvtlf IM t*#eM 

pottiquM t« ytiUta*»t IM «ou'tM á ' :*w»uo« o*?tftM §i nc^twii par ÍM 

•btlladM* •% *trta«to»i* folilonouM* <3?>- Per be que els siaocltstes 

creies que el peesa es prosa ao era sino una fama transitoria que 

desapareixe~la aab i'adveaiatiit i puixança -del vers Ulyre - tot i 

establint que entre presa 1 vers la diferenciales de çrau i ao de 

natura-, vas ccnrear-Ja prefusaaent. ja q-je »ls era enoraeieat 

dúctil per fcraular dues de les seves preoc'jpacicns essesclsis 'la 

reflexió aetafisica 1 la reflexió »etaiiteraria» «35'. Si-zar.se 

Bernard considera que aquest ípnere. tot i que pot dirig ir-se, coa 

es el cas de Rece Char, vers la realitat : cea 3 cisa per a i'hoae 

revcltat -el pcems es prese aoarchique que ella defiaeíx cea una 

•'•jifafl^tf iIlua:H»'.ion', coa un "»tut plus 3y •oif·l :***•$ at syteolM. 

•ÉC• t at »èvt, twwif »»«i» oy non, crtaUoni fa^aïticut«'-. es sobretct un 

isstruatnt svtnentissia per al pensaaent aetaíisic -coa veiea ar i 

aab els s iaboiistes- , pensasent que Bernard i'any 1959 jutja coa a 

'MStntttllMtnt todtrnt'-. 

Coa la nostra finalitat ao ès la d'estuáiar el genere del 

poeaa en prosa aab totes les seves variades expressless i funcions, 

sinó ei del pceaa narratiu, a l'hora d'establir l'oposició entre 

http://Si-zar.se
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aatxíès gèaerrs, «a« és útil tenir noses ea c a p t e les produccloa-% 

que Bernard est tsa cos a les sé« genuïnes des íapressionistes 1 

setafisiques) i la príaera de ies t res branques que hea esseatat 

abans (la roaàatico-pastoril», ja que en aquestes ai la ironia, ai la 

vida aoderaa no hi tenen cabuda, car el que pretenen és crear un 

clisa espiritual ateaporal i altament seasualitzat. O dit altrasent, 

que l'oposicia entre poetes en prosa 1 poetes narratius no l'efectues 

triant cos a exespie dels priaers a Baudelaire. I l l sateix era 

conscient que ei tipus de farsa que volia conrear -"assez toupl* t t 

asitz »leu'ttf so«' S'idapaitr iyi rouvtatttí lyriguts flt l'hm, aux omiula tions 

öt li rèvtrit. •«» souOfMèu'.i 3t ia con« met"- nc podia prendre cos a 

•odel el de Gaspard de la fuít, puix que aquest era ja del tot 

ineficaç per pintar la vida moderna i ies seves noves tuna'<tats 

«urbanes, iròniques, crueentes*. 1 és Justaseat la inclusió d'aquests 

acves tonalitats el que, a l'entendre de Bernard, suposa una heretgia 

enters el gènere i la que justifica la seve agosarada i gens 

benevolent valoració del Spleen de Farís ä-39? Per a ella, aquesta 

obra està saneada del l i r i s i e i l ' a r t i s t lc í ta t que ella creu 

indispensable en poesia i en el poesa en prosa, i noses la 

"rediseix" gràcies al fet que aquest gènere posseeix l'excelsa virtut 

de la liberté. 

Ei sa te ix prejudici estètic de Bernard és observable en G. 

Dtaz-Plaja, ei qual defineix ei poesa en prosa cos *tod» entidad 

literaria auf st proponga alcanzar el chía espíritu?! y *« unidad estètic* del 

poeta sin utilizar los proctdiaiKos privativos del verso* (40). Segons 

aquest e n t í c "li ¿rosa literaria espaflola se caracteriza desde el ílodernisao 
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per la lucM contra tí eluM, oor it txtpmtl« 4t !i H I N virftuttie* txprnivt, 

!i iltes «etiül esetiftaiarit «M M flip pin tl vtrM* <41). 11 terae 

•virginitat" coi port* el prejudici i« qué parlia, e n taabi al fet 

que la prosa siguí considerada ce» un gènere atsT« apta pas* a la 

•uslea celestial 1 que la lírica siguí considerada justaaeat això, 

1 •exprésete i« ausiques celestials -és a dir, «i gr«wge es fa taut a 

la prosa coa a la poesía- Vistas alxi leu coses, boa cenprén 

l'entusiasae que ell I Bernard senten envers un nou genere que 

ftaalaeni allibera la prosa i« les ««ve« pramtqms contingències i 

l'eieva a la categoría de poeaa 

i l prejudicis ««titles de Dia* Pla Ja i ««sento i ell 1 a 

Bernard, par citar Besa« dos toss» pare tea de Uair ea eeapta que 

es tracta d'un fet de valor tol t generalitzat, si hes vol a is DOBS, 

aoaés cal que coaaultl la bibliografía sobre Perratar l eoapti 

quants crítics ban censurat el pnx¿¡sa* de les dones í els die«: es 

trobarà eab ses «Tuna sorpresa» ¿'expressen aab tota la seva 

frescor quan oposa la bellesa dels poeaes en prosa de Bécquer, José 

Marti, Lugoass, Berude. Mistral 1 Dario a la "c iu w tulpritita atiera 

M nenbir* de telera, N?*í*, Htnèf* CaeeUtre i Htn ial#t*. fo coeaeat. 

Tot 1 qc; 11 ha elesents foraals cosuns tatre el discurs 

poetic l el del genere en prosa «extérnele breu, laatges, üs de certs 

rítase...), quan uos els aplica la í«sosa equac'd 11 ¿risas * 

sensualitat], no soasa « t à essent pari i ¡osa sent pecial aab el 

discurs pottle, sine taabi aab el del poeaa an pros». á«b tot, el 

tapie i s abarüutasxfftt viu i obres coa la de Pírrate o la de filien, 

qw el contradiuen, no el fas treaclar Cito noaes tres exea pies 
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dispars cou a aattEOdela del discurs que entle rrstaasat de d«r § 
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tela MM«, ie Stasi qje "ec general ban da dlr-se en veta 

les coses meravelloses. Ja que la prosa és Insuficient per • aquests 

uso«. La poesía ÉS ei vehicle alat que transporta «Is teaps f'issata 

1 It« nacions estrany« a uba refio wublla en qui l'admiració es 

basa to la slapatia.* (42). Diu un poeta » ta l à coateaporanl. "La 

d if «-foc la que hi ha eat re prosa i vers is U aatelxa diferència que 

hi ha entre ia raó 1 li. sag la, entre !a lnforaacio i el llaapec, 

entre al do« t djs fas qyatrt 1 les noces del cel t la terra." (45». 

I diu un crític delj nostres die«: "ki unta t« f»tit# itio 3t cuit 

íu-o. fpartt 2el ttttae 'wsano, •« alguna <A tit •i · l ·riit · i alucinación»* M 

acerca il titape it l·i% diotH, il art ano, i let rr.pat ineenoablt*. al 

•itttno. (...) la Ufito tt rtlaapago, '•oto, tnajffuciftft, Mtadto »evolvent» 

•'...) wtrt inetnuid*.í y t*upa* iitifwailtf, »nfiicia r ittttn«. surtía t 

s».enr.fr», it tmivm ics otciiantt« accHot al obscuro Uotrtnto «t ta t$#*cia 

poética" <*4>. 

0 si^ui, que el paral.ielisae ie lalierbe l de faliry -\r 

Prosa es la Kirche tes ulrlgelx % un Indret concret); la Poesia is 

la Ä»ose (BO va er lloc o persegueix queia» Ideal, la creació d'ella 

aatelxa, etc > 1 òacdu«% se serveiien del satelx arterial <el cos / 

t l llenguatge)- actuava abans que no el foraulesciB 1 co&tinua 

actuast. 

11 ha uu altra equaclé, aeays célebre qui la prlaera, 

que s'apilca taabé lad latin taaent al discurs poètic i ai. del poeaa 

en precia, M't^tic referict a la siaoniala de Slalger üirlsae » 

http://enr.fr�
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iaataitaiiettatJ. Aquesta definició «a atabla a i s oportuna que no pas 

l « j que h' v tst suara 1» en concret, es tonstttabla qin e» la 

poesia da Ferrater ri&sta&v es «coratamt lsp&taat - i podrías 

pensar tanbt en eis aoaents de ; i s l6 de Harty*. Ara; deduir d'«qui 

que la (seva) poesia e? lsprssslonlst i JS ana fal· làcia. In poesia ( i 

en el poema es prosa) m pot narrar històries 1» a voltes, podeu 

arribar a ésser tan drasatltatalea coa J'. gui* test i a l (»cites de 

les que ens costa Per rater). 

Pere « i adsetei i'emgaof de tetes dues equacions i Unís 

et -yxtvUt oasis e i * potaes en prosa l í r i cs l le ta í ts ls» , a les 

antípodes tu» trobaré» aab una artefreteu l i te ra r is qua BO pretenen 

4 rwr bells «no he a i s i "S-Baan" ea un poasa bn-il l «sosu&l: i s un 

pocaa), n i aàf Ics ni s ist Ics 1 que a'hi ha de tant aablc loses que es 

•erel xer. el nca it poumu-rix t i a posjtm aarrat i í». 

Baudelaire aflraava que hi ha una certa gier la ta ne 

ésser coapras l Mont*l* que «i ei probieaa de la pwsla consistís a 

fer-se coapremdrs, aingu escriure versos. ïr* i « aquesta l 'oplnB de 

Gabriel Ferratar, per ai qual •ui poe«a ha de coaeaear per tenir 

tant sent i t coa una carta coserclal". Co« d« la a l'api lag dt B» toces 

puwís: "dptiaaaent, tot poeaa hauria d'ésser clar» sensat- lucid 1 

apassionat, és a d i r , en una paraula, d iver t i t " . Ferrater es troba n 

costat de l'aparent simpl ic i tat formal de Hardy; 1 coa e l l vol que el 

seu art sigui u i ar t ocult, que l 'art».ílci hi sigui de aaiera 

subllaiaai i no de for.ia ostentosa: "toe art oi cmcmlíag art", deia 

Hard*, i s troba al costat de V.C. V i l l i ass (M »anted t i »nie i POM / 
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Utat fiu »ouid iiMfil·iM*); de Bracht per al qual Part nou no ha de 

presentar les coses ai coa a evidents (la qual cosa provoca la fàcil 

aprova, lo sentlsentai) al coa a incomprensibles, «loó coa a 

coaprensibles però «acara ao cea preses, dt la "cendeanacío general 

d« tot art d'avantguarda" de Favese i la seva defensa d« la poesia 

que te el deure de dir alguaa coca, Mr la qu. 1 cosa às iautil que 

violi la lèglca 1 la slacerltat, mas, ;m universals del dir; i del e 

¡mi basts d'ifra Pouad <*5>> 

Escolto ve« discrepants. Bé. C«rtaa«at Ferrater té alguas 

poeaes apareataeat heraétlce, coa ea ten.'ä tots els poet«« qu¿ 

acabo de citar, la el ca« de Hardy, per exeaple, hoa assot'a aquest 

heraetisae ocasloaai sab el sentit victorià d« la reticència que os 

trasllueix qtaa a voltes paria aab «Blgass «"leutral Taoes", Tha 

Cholea", "The Shive*" o "Standing by tas Mantelpiece"), la «Is altres 

autors '"Ferreter lacios» soviat del qye es tracta no és d*u&i asaca 

d« precisió, siaó del ssu «xcis. i l pmwt, recrea uo »^íeitnt tra 

coocret q>«e pot sur literari «v.g, ei alt« d« ftuvm al por>aa 

"Iiure"), soclo-politlc (v.g. «1 íiosl de la dictadura a "Le grand 

•*3irj* o "II secret"), biogràfic (lss noies ajagudes* a "tres lllaones"' 

o, ea la aajorla dels cacos, latara, aixè is , del cotsxt <v.g. 

«ateodrt que la ptisera veu que surt ai pwea "Iaies" es una noia?, 

que, de ao detectar-lo, el poema <o algua vers) pot ser ea certa 

aanera abstrus. Fera dic aoai» "ea certa kanera", perqué en I'obra de 

ferrater ao ai aa cap poeaa la la tal. Unible si el lector sap 

plaalejar la al túsele i peases la «a amis de cultura dlspoalble. Qué 

passa, puro, &ab t is refereate biogràfics? lo 3éu iadlsreasabies. 
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Costl ier- ios «as pot ra t i f i ca r o i n t i i * *& nastia lecture, w è «a 

rap aaaera, ¿nsistelso, «éa Indltfpeesacies per a copsar •) sentit 

1el poras. &«b tot , ho» es preguste?* encara perqut Ferrater 

decideiz en alguns aoieiit« ?*r aanre expl ic i t que en c*'altres. E l i 

satel* en va donar la clau a propòsit d« la poesia d« Foix: «a 

ocMloM, «na jvs*tAcr.ci« pot «er ''a censura, perè la i*„«e »aparta st 

¥ •."•• i » l ' s i t r r -l'angunia d'ésser t r i v i a u t x a t - ; 

Elf qui convé :u« no tt i t f t f i i f t »» potta t ' r iiecitstnt. la aaat i t 

i i >ed¡*. la p i t o»! et**, é i 9fc..t í* la •,*•§*;•»#, la ft«t s*íi 

f ans. Ion la §t«v SJ# api ir i i t * ttvat laatgn, «M afijara« Mt 

t e * ttatt i out t i l tfífsalitzarart, (l$) 

A sea a ees d ' lu te i . l lg lb l« <pr UB lector s:nlassent 

intel · l igent) , ei discurs de Ferrattr <i, per e i t tas lo. ei poes* 

«arratlu) «s caracteritza per la »eva econofna- 3'tfitrada, ei f t t d i 

t r ia r l'escriptura en vera en l loc de l'escriptura ta prosa és una 

decisió que parla a favor del fc.incr*tlsae -i7\ Aab tot , un ce*/ 

isstal . lats dins els gèneres eu v i r» et» pot fer -ie ses l de meoy», 

de is aateíxa sanera que en prosa tenia un Thomas tertinard i tenis 

un Josep Pla, ei qual afirmava: "He defeosat «itapre un es t i l viu, 

directe, t íp id , que r»igui ÍPS coses *ab la amias quart i tat possible 

d* paraules i que digui en cada parauia ana cosa o ur seutiseat." 

<43>. Ferrater, q--ie va aprendre sol t de la prosa directa de Pia, 

s'atar-sa aquí tasbé a Pound i al seu priser saalfest Isaglnists ea 

qui es prescrivia la necessitat d'enuuclats poètics clars i nanes!» i 

de ia cmcntmmm del sot just: *un tractaaent directe es la COSá, 
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JA sigui objectiva o subjectiva, i os Us 16 de tota paraula que ws 

contribu*txl a la preacmtaciò": 

"•»• twsn of Iftt lt?«a« »tnttRtt. tht straddling o* V* »art» out to 

the and, art just is auch i part of ih# béfoozltt*nt of Kultur and 

tnt construint *»#ll, is »is t N rnatonc of lattr lloat tut SÜ4 and 

%H sytaton of tnt latin Enp'i't'i dtcadt^ct and t*tmction. I nation 

that cannot t r i t t citar'y carnet at trustid te govern, nor f i t to, 

tntMr. (49* 

Mentre que 1» relacloss entre Pound i Ferrater I ts oca 

d'establir seanre »es a n ive l l teòric que no pas pràctic» I usant 

•ès del terae conccaítancla que no pas el d'Influència, quan parles 

de la relació Brecht-Fcr-ater les prevencions sén innecessàries, ja 

siapleaent pel fet que el propi Ferrater va assenyalar la gran 

influència que tingué en e l l l'obra brechtlata, la qual es concreta, 

entre altres, en Pecónos!« del ':eu discurs poètic: "Bert Brecht és 

qui príasr es va d i r que la poesia es pot estar de »cits luxes", I 

s i anea aès enrsra, la hnia coaer,--aria en la pcesi* l la t ina, 

passaria per la l i teratura sed levai i arr ibaria f ins als roaiot ics. 

En *fecte, els roaantics deaostraren taabe que la poesia so es fft 

.raè-s it paraules elevades i d" g i rs aipylosos: *ts aal erpress»t 

ai lo que, seos« pèrdua del sentit i de la digni tat , sigui possible 

dir-ho aab aots aés senzil ls", Co.eridge J ix í t . 

Tenia, doncs, due« propietats del po€»a narratiu: 

i n te l · l i g ib i l i t a t i ocoioaia del llenguatge, aquí tenia la tercera: 

"H pceaa narratiu conta yna r is tòr ia . " Se*r,s narren Mearles en 



ato 

rara a I M bal.ladea, a les otea i « Pindar, a l ' ^a ida . a les 

Metamarfmtm a Vlitada i a t'CMla&m, a i ntmáim Lest d« Milton. 

a» 71« f i a « of the ancient Mariner da Coleridge, a en la aajoria 

dala poetes victoriana. El qua succeeix aab 1'arribada dala 

roaàntlcs ès que s'adopta la prlaera persona quan. traUlcionalaent, 

t i poeaa narratiu ara u i relat objectiu d*«na Matar la, albora, en 

aquell aoaentbl na una decidida consciència d'oposició a la 

dogmática dlvislc de generes 4«! r.eociassiclsae i un desig de retorn 

a la fonaa narrativa sed leva 1. 

On poeta narratiu no ena parla dels objectes sine que ens 

el presan ta. l o parla tant de sensacions coa de gesta í d'accions. 

Segona Pavesa, quan Mar'.owe o Skaitespeare fooan i'enginj buíone#§c 

aab els l larg« i solea íes parlaaenta neix la laalge narrativa -que 

éa la qut e l l eapra es la seva poaala-. Parratar eos advir táis, pera, 

que Páceme BO ès un autor que inf luí tn la seva poesia, sine qua tots 

do» arribaren paral·lelament a una mateixa actitud poètica; 

i f f Uf« »•;, i i i c ü f i r qw» i»» l i u%*m COM «i« i niant««« f«f 

N#«t« fw« ticf »••#!« Uwrtri itèntè -oi «2» © l i 41, *#fè m t i tot 

díf « M lo hagi r i U l influït tn »u i ptr ?i*f»#, perquè je Ja vols« 

ftf 1« Mi tu« íM*. «ixi, fívtt« h* t f U t ptr «i ü« conftfMCi*, 

tM au« no ps« m influí. t?0>. 

Puntualltzada doncs, la concoaitàncla aab Pavesa, a »es a 

aè* de Shakespeare l Brecnt, ela a ode is de la poesia narrativa 

ferrateriana foren, autre al tre«, el JRartia f i e r ro (de qui Perrater 

l iu un prèieg i de qué deia %m i s " t l » i l i o r pceaa narratiu en 
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áuden. 11 o n d« Pound, a » aceoas de da-, «1 podas tenir en compte 

pera saapre aal) prevencions. Deleres d'incloure t l ralat historic i 

oi ras Usat novel, l ist ic en ua poeaa. Ezra Pound, aa al prisar 

esborrany del prisar Cante, es qüestiona ai 11 aeri poseí ble d« 

seguir asprant el anode dramatic d« Browning per presentar lea 

•«ves "visions" o ai haurà de desistir asto sala gana i "deixar «1 

aào par ais neveL^ites". 1 coacloy que si ais poetas no se'ls 

concedeix la sateixa llibertat qua «Is prosifies par sea rar-se «ab 

els tases, en aquesta época els poetas no podran cospetir aab tía 

prosistes. Stendhal va pretendre el aataix qua Pound, pare va 

desconfiar qua es la poesia pugues »conseguir*-ho. Standhai 

conslderave que la poesia no li oferia al ¿i qua voli« pretendre aab 

la seva escriptura: donar una idea el¿*ra i precisa deis •ovise<».ta 

del cor. Escriptors coa Pavesa o coa ?err*ter sao tractat de fer-ko 

en poesia. Stendhal va ésser injust aso «i passat dai gènere poetic 

puix que Honer, Dante, Catui, Chaucer i Vi Hon ho aavlen aconseguit 

abans que ell, perè ara ben lucid ob#e**vaat el panorasa de la sevi 

actualitat i de les mancances que »uposa una lírica reduïda al pur i 

vague sentimentalisme (51). 

Diu Pere Giaferrer, a propòsit de la poesia de Guisarà, 

que, excepcionalaent, en la literatura catalán« el poem* narratiu i 

el lirisme arguaental nan gaudit de ses crntiau\tat que no pas «n 

altres literatures. Segons Gimferrar •ii»baud i fallarme signaría, a 

nivell mundial, l'eclipsi del gètere", perè és evidsnt que ola 

exemples de Prest, Graves i A-jden decontrols ei contrsrl i qu* 

-1 . ^ . 
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Glaferrer t i una idea d« la aodernitat tant subjectiva 1 Hallada 

coa la tenia Huge Friedrich, Ara: t i seu plantejament de la tradició 

del poena narratiu an la literatura catalana ta seabla encertat, al 

be '/"ebiit" úei» discurs« poètic« narratius ai« recents (dins 1 

fora del reallsae Motarle) «a seabla un altre cop altaarat 

censurable; ignorància volguda qua no saabla tenir altra finalitat 

sino la dt justificar »ubilainalarat i exclusiva la seva pròpia 

possla i d'altre« afírs: 

N# nent toáis nut la ponia catalana u itwfulariltava ptl fit que 

•i potsa narratiu m *i ptrd, i l llarg étl stgit tint, un paptr 

tingultratat '-«»Itvan», qu* ct*cari«a t« va Í 1'tltrn ltttrtUtrn 

turoptn. I m n rtftrttio i»o aii« txclusmatnt ni principal»»»! 

I I n otff f Í , C " t M «30 la ¡ I t t iCé l Ct ptrpttuar t i l gèntrn 3« la 

Utoanda peluca e t l pona èpic -CM, reiptctivaatnt, I"/ emt* 

armi i t 'j# jarra o. toftrttot tu la itva p*tatra «-trill, Rirtiu i 

mit Oguflt tarifa-, l l i * al f t l tict»<total fut t l t «titrtt 

principan I Í M C I aodtrt«, tlatny« fmi a ia atAtracít d« *U 

I t f i tU ' , s'Mi tipwtat, tfi al gyn aoatf.t dt la fita Iraitctèrta, a 

travel #1 oetaa narratiu. §•« narrat tut, i rttpantn a un 

lla«*.« latit oltic tarnt i34 tic al e» »oUM MCM it tuiatri, 

petan cea Lt ti #*## Umilonfi • Lt MÍ etc» dt iaféfall; N> t i 

tl MM)¿ i t Carntf; na tía, a ittflfat de ltt apartn'n, coa ttptro 

d'navtr dtaoitrat, aolti doli potan 1t Lit itruh vuçun m Fot», 

i Mat i tot tl atilft petla cantttaoraai pttttr Bit pyraattt l»ric, 

Carln At&t, tmt dona, ultra i t i $m% rtrti»« i* V ¡MitttJ, ltt 

coaawictow narrtttvn át Vítbéi é* tm -mt&fit, <52i 
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Fcrrater BO és d'acord a t i t l l a r de poeaea narratius 

reeixits aquestes composicions de Elba, puix qua segons Ferrat«- a 

l i t e l i aancava una condició indispensable per podar realitzar 

poetes tarrat lus: a l doainl d« la llengua col·loquial 1 da la aeva 

transposició dins us discurs escri t poètic laaglnatlu: "fer a 

escriure poi»aes narratius", deia Perrater» "s *oa da tenir ua eaorae 

control d« la llengua qua m podries d i r cel. ioqulal, d« la llengua 

del diàleg, d« la llengua ordinària. (...) pujar i baixar d'una gaaaa 

a una a l t ra es la condició tapresclndible per escriure un bon pceaa 

narratiu •• (53). 

l 'escriptor que* f poeses narratiu« té en coapte tant la 

tradició l i te ràr ia en prosa cos en poesia, aentre que m poeta no 

narratiu pot desvincular-se aab aés fac i l i t a t del« gèn«i€S no 

poètics. Ai poeta narratiu la novel·la i el teatre 11 ensenyen co» es 

deaina l'acció, coa es conta una histor ia, coa fer - la verseabiant, 

ce#! es pot d is t ing i r la prèpia veu de 1.« dels personatges, coa es 

construeixen ela diàlegs o cea sa d'usar-se la sintaxi per fer 

in te l · l ig ib le el discurs. Albora, l'atenció a l discurs en prosa evita 

la aera aapulosltst fénica i el discurs del aan-aess. Perrater 

perquè sabia prou bé la necessitat que te un pesta -1 a is quan es 

tracta i'un poeta nar ra t í j - d« parar esaent de tot» úm gèneres <ei 

del vers i el de la prosaí deia q*« quan escrivia pensava ea la 

prosa francès« del IVI i ev la poesia anglesa del ÏTl. I aquí la 

referència ala reaántic», i «n concret a Wordcwortb, torna a ésser 

inexcusable, car Voraaworth va subratl lar que un poeta na de 

tractar de cercar aquest apropaaent entre prosa 1 vora: 
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lr im faragaíaj qwotmon ht%t the** that ft« l i n f i t f t of Pratt t i f 

yit i« «all adapta« t i Peatr«; ai« 1 havt traviauily aiMfttd, that 

a Uf9* 9#ftà§?t jf W* laftfwap of t w y poá pit* t i t in m rttpect 

Slfftr fraa tiMt of p o l Prott, I t i l l p iitfüttr, I de m% douòt 

Uiat H aay M Mftly affirst*, tftét W»r* miifiar ti» «er can be, 

l*V MMfii l l #lf!•?•«€• ttt«t*n IN I l i fMp if tfftt, t i * ettHcal 

eaapostliofi. «34> 

Aquesta fera, done«, la quarta característica qt» cal 

«usar a l«a tres antarlar«: a) l a t a l . l l g i t l l l t a t ; b> ecoaoala dal 

llenguatge; c> prssetitaclò d'uea històr ia; c) »«aplttud dal aatarial 

«i« registras eaprat (««crit / parlat, prosa / vera). Ansa ara per 

uoa quinta qual i tat, o «is aviat, par <aa particuLaritxacié d« la 

prisarà: la laportaocia do la sintaxi (!J5). 

Diu Gil d t Bledaa que 'las alt aliat cwaArts *y la« paart« 

sisas- i t la aftctívstad poética suelan al cantaria con una s in t t i i i peart y 

sarrosa' <ua« frac« a la i Lar »'aplica a la ssalologla, paré aéa *val qu« 

so « 8 ai aabcliquaa). t'apreciacíé «a ssabla dal tot opertuoa 1 

crec qm» #ra a«*fs«arl d« fe r -h l «oaeat» puix qua ferrater valorava 

la poesia ao narrativa d'lgu&i aaaara: taala un Ri'wa i teniu un 

ta l? lo Prsdos. I el aata i i i « val id par a la tarrat iva: tenia uo 

Audsn 1 tenia us Miguel toroAnde». Pare delxea d« tanda «la Judici» 

de valor, t ceetrsa-aos «n la qüestió d« la s intax i , 

hà fvacié d« la j i a t a x l en «1 poeja narratiu i s la 

á'atorgar i n te l · l i g i b i l i t a t al dlaeura, la d'atansar el reg ls tw 

pestic al parlat i al i e l v*rs al d« la proaa l , a l tera, peraat la 

possibi l i tat d« narrar una aiatèrla (varseablaat). to a d i r , eo la 

• ^ - * — - ^ * —« M * ~ * * . . ^ ~ - > — * _ ä * . m w.. A. »- _ ^ I fÉMÉ 
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fuaclò de la slataxi «a trotarían raun Ides gairebé totes las 

qualitats dal genere, á l'esseae» quan bl ba encsvalcaaent, es erta 

usa rica tena ió entre «1 r i t a« M i r l e l e l sintàct ic tot l atorgant 

pr isada al poem per «obre del ver». Per t i l d'atènyer aquest 

darrer objectiu» Ferreter •-• l 'Igual que V.C, VUiuuts- renuncia a l 

castus d' inic iar ele versos en aajúscules» la qual cosa redueix la 

independencia vers leu lar i augaatta e l 1 l igas sintáctico-ióg le del 

pcesfl. 

tVICIOIS DE L'BICAVALCAMIT 

I B la Preceptiva clàssica e l w r i era el llenf*i.itge de la 

laaglaaelo l l'entuslasae a qui s'oposava la sintaxi que era 

l 'articulació Idiomàtica del peasaeeat iégic, L'antinomia aetre / 

s l n ta i l traduïa, donee, la d'esoclà / consciència (en la línia de les 

definición» 4* prosa l v»rs que bes v ie l aés saunt). Coa assenyala 

Gil de Bledas, t i vers fra&<-ss anterlcr e l roaantlclsae te tendencia 

• coastl tulr-se es unitat s intàct ica; tab Baudelaire aquests s iaet r la 

queda alterada l el setre l Im s intaxi divergeixen tot I creuat tina 

obsessiva dialèctica aab un peculiar sentiment ds dsspropurcie l 

deseuil lbrl que liedaa interpreta de la »añera seguen*.: "f tvtf t i i i r t ha 

l#§r«#0 Olit itvir in estructuri ccí'ic« lu propia inesUftiliaid itocion.'l* í36>. 

aquesta lectura psicològica de iledaa no es pot fer pes 

genera 11 t a b le i crec que, aeit ase sovint, la presencia 

d'encave ieaaents respon a un repte sstrictaaeot formal que, a 

Isrecercfi 4'u» aajor contingut semàntic coa a resultes de les due« 
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lectures que boa pot efectuar Ja ver« a vers, ja seguint t i H i p a 

sintàctic ( i a volta« la lectura del vers p&r se pot ésser H M i 

tot volg»idaa#»t revul · l ra coa aquell de Ferrater: " la poesia» 

eertaaent, paró"). 

Jean Cohen (57) assenyala que 1'encavaicaaent no i s una 

desviació gratuïta 1 que, s i be en siguas casos i'encava ¡caaent 

noaès té un paper auxi l iar oposar-se a l servei del aetre o la ' r ía* 

o posar an relleu una paraula), la poesia aoderaa l'empra de aanera 

sisteaat.ca per ta l s i subratl lar l«a contradiccions entre aetre i 

s intaxi 1 violar e i pr inc ip i de para L ie l isa«. Per aolt que l 'anàl is i 

de Conen ea seabia correcta, coa sea pre hea de parar coapte a 

I'hora de t i t i l a r un íenoaen de *aod«rn", puix que la poesia barroca, 

rosanç 1 clàssica ens ofereixen ault i tud d'exeaples d'encavflcaaents 

i aab la funció suposadament aoderna de Cohen (aab menys ínfules de 

transgressió, s i de cas». Bé: e l que sí que crec que diferencia 

lepoa» moderna de l'antiga és la forau lacló obsessiva de la 

consciència creativa. Dic "obaaaalva" perqué anteriorment taabé hi 

ta caso« d« aetaliteratura. I dic "foraulacis" perqué de consciència 

els escriptors (sensats, afegir ia Perrater> sempre n'aan t ingui , ara: 

es possible que «s recordi la nostra época coa la de l'us i abús del 

aetÄdlscurs ( i no aoaés en l i teratura). Luis Cernada, per exemple, no 

nom«a usa a bastament del contrapunt que provoca Tenca va Icaaent, 

siné que ni reflexiona per escr i t : 

1 sviir dt l i I tciyri te -olat ' i jn hiníi cottnxtfo • titar in t i t 

caacastcloen, ét t i i t r i c»<ii vti Mi tv i i td t i , i l M/JÉÉMIMJ, § 

st i l i ¿tfl izirt« U fr i t« dt unos vtf«of t 9irn, m w cMttilino 

' * * • " * . * * -> +~Am — *•» * - * - - • É 1 ^ É 
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ïfto qui st ItMi •»tc*fc*lai·U«to. it« M condujo poco • pets i *J» 

riu« tfoblt, i t a w i et contrapuMo: t l dtl »tffo 7 tï dt l i irat«. 

* .'ictt teoof pytde« eoiRíKfiP. ptfo otrat tfiftrjr, t i tü * t« 

octtiontt t i i tvidentt tl Mino l · l »art« i ot?M t l dt U tritt. 

t i l t öliito, t l »UM #t tl tritt» ft iU cotponitnfe tn ilgymt 

totpotictentt. dt «antra ç/m, gm oidot lnt*ptft«i podia prntar a 

aculli at l i f t «•«!§, I« cicftot ?««ai «ío*. f i t constituyan i« 

•ona1090 o>a«4tieo. tntrc lot cualts tt tucutntran aljunat €t n t 

cotpoftctontf prtftncaf. t l »trio queda CMW tnto'decldo Sij§ t! 

dotmio i t l nuo tft la tritt, Dttdt ttaprano tt agrado 50t« cl 

»tne ii fitto at«ttía# a'cuiado. con tu Myotonia Iwtvitacit. » 

««net QUI at uttr, por titeplo, §1 nt«o trocai'-*. ni u**»co, 

y«if8r§t tn va «tpoimír., t l »trio docteaiílabo Si t« tl »t'to 

Mv •útica, »i prtftrtncit it ontnto una la *»6ttti callada" Jtl 

IÍIBO Con lo 4i0§ i t rtltciona í¡u;aaa*ntt ni tfcata tmoatía m* 

l i *1M, y iy£h« lis f! tt •fit**, átjando #1 yfl"!l, t«» anttf 

•lye, i pa-tir i t Ulf. c58> 

I StfA Pound ao ncüés l'^sa i ea tecrítsa. sine que el 

prescriu: 'San't ĉ op yw tiyff into ttpiratt /jap», Do*'t »art tac*» l i tt ftoc 

#tld l l Iht tnd, i«Ö ti*n Otfin tvtff ntxt im# »i»f a Nta*i. Lit tr* btjinnmo, 

of tht next lint titer» tf>t nt t of mt myth* »art, unlets you »ant 1 dtfmitt 

long, iff» pautt" <59>. 

Carle» Bousofto <©0> s is teaat i isa t l^ i i pus 

d'encavalcaments segons el s«u grau s- violència <?n qyatr* t:pu4: 

tall entre adjectiu í substaatíy <"Vers*2Jes otoñal; una paloma; un 

liado / mármol', Darío), separació d'yna partícula ato«* <"/ sufrir 

per Ja ^í¿a y por 2a sombra y por / Jo çu* ao safrwros" Da;-io>; ta*i 

d'una paraula, l'or ig«* del qual el sltaa en Horaci, Splscls sd 

I Értlit 



Fosases ;"^u*fl li egua, istitrn: mi aea ateoderet unua- / queaque 

pmtarva ¡ímmt ¡aber, et moni-, 1 eucavalcaaent interior iqm m pet 

re« 11 tsar aab qualsevol dels crea t i p » anteriors." d'infli«èacia 

íratcea» i la finalitat del qual to trencar la »onotonia r i t i let del 

patró dal vers' "so i a f watte rf« »anta f''/ v/síón un Maceo Jacio"» 

J fi j laener' 

BOL .íto datamloa • : • futsioas par a i'encava iMawnt: 

atantar-sa • ia pr»n, adquirir un te ratural i realista 

< individual isae i rea i Isa« dal gotle> ("far; sc tiaact por cmtmtm 

par «in *•* m doblar / au d.mrv, aas t rw taato Jo «.«¿«tre* 

aaxbtgar" del Canciller áfila»; funció *at*tlco~»ataf talca 

(aspiració a 1'aamottia da« dt la »aaea.'ça estant) ("La combatida 

aaieoa / cruja. / au cie^a /»ocie aJ cJ*ro día / a# tama; «J cíelo 

smm / coo/uata wocar/a* de Pray Luis d* l<*k'̂  funció asiàtic*, guat 

per l'artifici <*Su toca' d ió - y sc» ojos, cmaxo pudo / al smoro 

ertstil - a¡ cristal *ucfo" de Géngora); funció axprassiva (ranfoixa) 

(Xerrar podrà ais ajos la -~ '-«ra / sombra, que a» lie ere al 

biseco día" de Quevedo» òegons Bouaoflo aqueat i s ei t i p « 

d'eneavilcasent de la poesía espanyola d# postguerra i'Pmtarom 

a límelo cm quien lucho / a vos ea grito: grito Èa*ta arraacanm / 

la lengua, audo Dios al qm eecucao*, Bla* da Otero!; aarprata 

rita lea qua obre ñoras pamiblitats ritalqua* i sufgarfacíes '«la 

•nca-ralcaatots de torio»; i contando ••»aetooal. Alai, par «»tapie, 

ala encavalcasants intcravtrófics de Ouiiíén ¿rr »teses "ua vierte 

maéo de mbridamírnto y cmtemíáB de la »satlamialliad* m 

trencar ia fluïdesa i latarrosierß la poewibtiliat de llitirar-se • 
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eeatiaeats fàcils. II poeaa guillastà retarda l 'noció fins al final 

t t qui 5'ateay la plenitud Cea es trrba t l verb, Ja que molts 

funcionen coa urna seia oració principal). 

Les «eves objeccions a la classificació de Bousofto són 

•'.iuples 1 »irles. D'yna banda, coa penso denoetrar tot seguit a 

propòsit de Gabriel Perruter, dt tip»« d'tncairalcaaeBt n'M ha aolt 

•es que quatre Cie fet n*hl pot haver tants coa relacions 

sintàctiques hl ha). D'una altra, lee apreciacions subjectives qu« fa 

en ptr Jar d« les funciono ea aesblen alxo, uees lectures 

psicològiques -co« la que fa la Bitdaa- i no pa« «na classificada rte 

funcions. Per exeaple, la funció «stétieo-aetaííslca i i'ejcpresslva no 

ton sisó una sol* (la funció de cfécaJift). L# funció estètica l la de 

ia sopreaa rítaica han d'anar taabe. lligades. 

Malgrat tot, si hea d'incloure els encavalcaaesta de 

FtfTit^r en algun lloc estarien, to ei priaer * es e« darrer tipus 

if yació de iécmlagw i contei.ctè eaocienal) 1 taabe dins ia funció 

«atético-sorpreelva. Paró, sobretot, «1 que procuren als 

encavaIcaaent« ferrateriaas i s una aiipilacié del significat <craaciè 

de poilséaies, aabiguitat, antítesis,,.). 

l i la poesia d« rerrater trotea encavalcaaents ea tots 

aquests casos -'«is assesples no són al de aolt exhaustius, però n*he 

volgut donar una bona aostra perqué boa se n'adoni de la 

taportase la qua té en i a seva poesia) 

i) Tall mr.trm •»hatar.'-iu 1 adjectiu: "In ataorima" IS/19, 234/235: 

"Faula segona" 4Ä/49; Tro vos ai siatz renduda" 4/5; 1/2; "loies" 

3/4; *?»abé" 3/6; "tls aristòcrates" 13/14; "S-Bahn" 93/99; "Idolets* 
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25/26. Tres dels a i l loro exemple« as seablen e i de "By natural 

piety" 51/92 que coaeato m t i capítol I I I . 2. 1, 1,: "Una «lea / da 

l lua qua aneara hi ha, la tenia tota / par aosalire«, i anea vorejant 

aura / sense fanals, qua es bada» coa us aar / ro ig da rajóle«, 1 fa 

r«lor da forns / de aar, da ÍUBS podrit« i , «»'-bita". 11 da "Poeaa 

inacabat" 928/929 que daalaxicalttsa t i i»odiaat "aosquata aorta" 

a fa f i nó lo al ds "aorta de frad" tot 1 atorgant a l priaer al sent i t 

contrar i : Tenia un aire de uaquata / aorta de frad 1 de trustor". I 

el d"ldoleta* 29/30 que craa cao. antítesi seaàntica: "Veus: encara 

pleas de v t r ' i i t / i r r i sò r ia , gets tendrrs, / els innocents, els 

nocius / idolfl'.'f de la jcver'cut." 

2) Tall entre adjectiu íma qual i f icat iu) i gubatantlu: "In aeaoriaa" 

91/92, 192/193. 215/218; " l i s Jocs" 3/4: "Muaeage" 4/5: »Poena 

inacabat" 524/525; "idols" 3/4; "Perdó" 13/14: " l iure" 17/16; "Taabe" 

4/5, "La U.ÍÇO* 15/16; "Bit* aristòcrata«" 2/3. Trio entre els a l l lo ra 

el d*"Il ponent excessiu" 4/5 1 5/0 per i 'éaiasi anafèrlc intern; " fa 

a l t ra dia exagerat. Vn a l t re / dia se't «or cregut que ei sau color" 

(èafasl que «w torna a reproduir ea «1 vers 6) I I de "Poeaa 

inacabat" 579/360 ec qui taabé s'ha d« fer la lectura del vers sense 

l'encavalcaiietit ("caldria potser d i r la aeva": és a d i r el retret 

d'axeesatvas digression» que s'està fent en to t el poaaa i , a a is i 

a is , «m concret d in t aquest passatgt la »ec*ssitat que cadascú 

dec*deixi per #11 asteIx, s'expressi per e l l aetelx): "(asiaari de 

luridan ' caldria potser d i r ) ; la mvnt / e? tac lo, aab ben poques 

treves". I un t i a be de força d ive r t i t del aateix poeaa (773/774). 

Ungia e l »wy 773 ssna« eccavalcaaeat 1 a feg ia- l i una corba 
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eateaacioaai «sclAMtlvo-ctMRirativt per copsar la auto- iron la 

attadiacursiva; "Catont dJca qutï faig versos / 1 en t inc a i« de 

a?t-cents d'sataex». / Boaa aar ca, per* aquest / teu poena d« 

Cadaqués". 

3> Tall l i t r e ioa. I CQipicamt *In aeaoriaa* 23/24, 24/25, 49/50; 

• l l a Joca" 5/6, 6/7, 6/9, 12/13, li.3/14. 15/16; f u i t a da dia" 1/2; 

"l·liçé d'aisterla* i /2 ; "La l l i çé ' 1T/18; "Babel" 2/3. In t ra J Í S 

• i l i o n en destaco tras de "foeaa inacabat": 84/15 e i qué entren e» 

tensió «Irònica) U M aflraacia d'abatt general i una a l t ra d'abast 

pa r t i cu la r i t a t : "Coapta que no direu sentides / de nosaUres.". 

i n t re ala versos 295/296 aab la aatelxa func.'.ò: " l o et creguis qua 

faig passin / d'al·legoria*. I entre «Is versos 429/430 la di iaciè del 

coapieaeat fa que el vers 429 esdevingut un sareasa« sagnant contra 

laragai l ccoatrailnt un dels pocs aoaeits d« l 'obr i de Ferratar, 

poètica i no poètica, o i aquest poeta surt a i l i o r parat); "Juan 

laragai l w fer un vers / cdels a l l l o rs seus) on el burgès / sagna 

burlat «ab ferotgia*. 

4» atpuraclft il'uaA parttCMla A tena- "la aeaoriaa" 7/8, 12/13, 17/18, 

61/62, 132.133, 300/309, 332/333; "faula pr ia t ra" 1/2; "Faula segona" 

64/65; " l i s Jocs* 38/39, 59/60; "Punta de dia" 8/9, 11/12; "la platja" 

2/3; "La confidència" 8/9; "Mecánica terrestre* 17/18, 24/25; "By 

natural piety* 80/61; "Caabra de la tardor" 1/2; "Tres 11 launas* 1/2; 

"Si puc" 3/4; "átra Katar* 15/16; "Per no d i r ras* U/12; l o r a " 

U/12, 12/13. "Oci" 4/5; "La l l i çó - 16/1?; "S-Bafen" 69/70; Teseu" 

18/17. Trio entre els a l l l o r s e l d'*ín aeaoriaa* 2/3: "Quan va 

esclatar la guerra, Jo tenia / catarse saya i ios aesos. te aoaent / 
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to ca va fer cap efecte*. 11 de "Poaaa inacabat" 1149/1290 que 

Introdueix una antítesi seaaatlca; "la rata / que salta, quan vau que 

naufraga / dal vaixel l da la vida, l o / alçaré lamentacions". I 

sobretot trobo insuperable l'encavalcament dala versos 591/932 ta 

qui de resulta« d'una transposició «eríolèglca dal " la" ar t ic le 

deterainatlu al " la" pronos feble, s'introdueix una brasa quotidiana 

(paraules de f asi l ia) divertidasent fora de context ( i i s un context 

d'ídaes "profund«"): 

i au« •! J9vt 

t t setoff wquè Rt l i forta 

í'talaia I ir-M Mt ui M I H I 

l donar l l •#» ptf ptreoitat: 

•iftyoüa mull i , tfHptdia la 

*i#a, atr* •••§• * t r i r - la," 

5) Tajl «stra verb 1 complement: Sén so l t frequerta: "la «esoTla«* 

1/2, 3/4, 3/9, 6/f, yf/U; " fu i ta i « dia" 12/13; " f i a aristòcrates" 

10/11, etc. Bntre els B i l la rs c i to " l i s pol ls" 9/7 p«l que té de 

resua ontològica-»ors 1 del pensa: " i c l ses «.II sa notat que ja no 

eoa / sensibles ala freda d'aquest casal". "Passa inacabat* W/20 en 

qui torna a haver una antítesi sesèntica: " i neta l'aigua: a'sconieata 

/ a is quan es bruta 1 bet caieata)." I "Idols" 5/9 i 9*? m q».«e 

dccüet 1'hipérbaton del ver« sise apareix reeuait el sent i t del 

poesa <*le tenies records d'aire: i res" ) : "(dues / l lavors nues dins 

un f ru i t que l 'estiu / na badat violent, I qua s'oosple / 4*811«) so 

tenis» recaràs, i re» / el record que tenia ara.9 
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6) Tail álM una fori» yerta 1 coa pas la- "In aeaariaa" «3/44, 

197/166. 166/167, 196/199; Taula segona» 33/34; 11a Joca» 17/18; III 

distret" 9/10; 11» poli«* 27/28; l o r e i e r 9/10; fau* 13/14; "Ocí" 

8/9; •fardé" f/10; "tas Bosques d'octubre» 30/3^; "Soc tetas Pandarl" 

S/6, Trio catre els aiilors el de "ïo una caca" 25/26 por l'addició 

significativa: l o «i atris» 1 i c a deixis / veure'a dins els teus 

ulls", "Poeaa inacabat" 22/23 per l'augaeat significatiu '(una 

profunda declarada d'aaor) "i *M, Helena, que s'has fet / conèixer 

Cristi* que taito". I el d« »Sacietas Pandarl* 2/3 pel supleseat 

seaàatlc sexual T a n t coa riuen les noies. la «1 dubte / riuen.- ca 

sabeu coa ela pot tbjjr I de pagar el deute*. 

7) Tall d*um f^i\n\m: ts el tipus d'eeca^alcaaeat ais infrequent 

<*.§. a "la Maorlaa* 16/17), perè ao bi ba dubt« que l'autor ea treu 

aolt proíi'„ a "Sobre la catarsi* 5/7, 10/11 l 14/15 retallant «1 

sufix • '•«nt* , el qual sadev* àbvlaaeat un substantiu (la sent): 

"seat pura" - "aeat posseïda* - "aeat pur" ; operada que parodia els 

conflicte* catre caní 1 esperit de laragali. 

i ai« a «es d'aqueta set tipus a'eacavaicaaants. ea 

peine» citar d'altres coa «1 tall entre locucions ceajunctlres <"ín 

¿«aortas» 169/170, "falsatge aab figures" 3/4; "Tesps enrera" 19/20; 

*?oaaa iaacatsst" 116/119) i la aolt freqüent del tall de subject« i 

predicat: »Per* «on al dtofcar" 25/26 aab antítesi seaàntica. "aquí 

asa elaoat, 1 ta / oo hi tres. ïo t'nac vist"; "Poeaa Inacabat* 30-il 

ea què s'Introdueix una aabigultat ea l'atribució del subjecte: Tu 11 

que d*«» cop tots es refacía / que copio els aedlevals. / Seapre ho 

he fet i declarat / l seapre be vist que no s'ho creien. / Ingenus 

• * * * • » - — 
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que séa. Ble poeta«, / ben cert que so* uns mentiders'. 0 en el 

mateix poema estre ela ver«» 10§?-IOM en què s'explicita a través 

d'un reférete de lloc el actiu de l'estat d'aula del poeta 1, et 

concret, del teu senti nen t de vellesa, el qual es, ea part fruit del 

iècala$9 d'edat entre el poeta 1 la seva es*4nada l'inici de la 

relacié dels quals va ser precisament % Cadaqués -record«* que «n el 

poeaa "Cadaqués" la ciutat actua de c~ relat de l'estimada- 1, 

alhora, perquè aqunst na estat ara al lloc OD s*aa realitzat la 

reflexió (poética'1 de la seva solitud, aquesta ciutat n'és tanbe 

indirectament responsable: "Què ea té la culpa? Cadaqués / a'ha fugit 

sense dlr-ae adéu." 

Pento que aquestes exeaples sén suficients perquè bm se 

n'adoni de les múltiples possibilitats que té el joc aèixico-

slntactlc de l'encavalcament. Possibilitats que si Jugant a:ab la 

polisèmia o aab l'antítesi esberlen la Intel·ligibilitat dels versos, 

ans al contrari l'enriqueixen. Bn certa aanera, la doblo lectura que 

ens permet l'encavalcament ve a ser un exemple a petita escala de 

to*es les dobles 1 triples lectures que as poden fer a Lern dones í 

•i» dies. Cada poema és explícit 1 autèno» per ell mateix, però quan 

hom reconeix un lntertext, sigui de la naturalesa que sigui, pot 

enriq-air la seva lec*ura 1, sempre, tenir-ne aés plaer. 

Queda presentada, doncs, una aproximació al poema 

narratiu, farsa poètica bàsica de ¿es ioam í »Is dies, en què 

tenen cabuda digressions, diàlegs, histèries, dates, personatges 

nobles 1 plebeus. lo be dit res dei didact4-*ae perquè no. considere 

que aquesta sigui -contràriament al que upiss M. laymond- una 
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qualitat latrinaari 4*1 gtaar«. Croc f i » i « M V H parayl« 

proroqutMl auflciaat coatrapuat ai t a i álmmm parqvè se'n pugui 

estalviar cap altre couen tari . feg*»» Raymond bl I M de» tlpua dt 

poètiques. 'Li peí«it if It ptfflen *«ii t i t I'tvftftt tfu rotur" tt It potsie 

i« ia f fr i t l 'aui ttt It aftturt tft It -iiion* ow il t ' l l l t t ttitrt ' I 'hirt|tt St 

¡'•iweftwi*,*, *i €íitttitM, mí t m* t*ftt f'wchtí««» it p#tt t it urn. 

I »i iffft , i t *»itr «et-* tttt it isi iBUlltttmllt tt rttpiefttr ttt "t"l#'»ttt«t 

i t i ' ttt ' . :tit# 'ttptrtttoft huatlft« »tri un« I t t i t l Superttur«' «it tilt« It but 

tt It principi <J* It p)è»t«*<61> 
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