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IV. 4 . 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ! ENTRE LA 

PSICOLOGIA AMATEUR I E L S 

I N T E R T E X T S 

I . Bonet aab qui Ftrrater elaborà el llibre Espais de 

probabilitats finits, confecciona l'any J073 un article sobre la 

tasca lingüística de Ferrater (36) subratllant coa feia argente al 

72 la iaportància de la sintaxi dins les seves investigacions. 

Alhora considera que el projecte d'una gramàtica generativa del 

català que Ferrater volia dur a terae <de qué hca va poder conèixer-

ne el divuit axioaes aparentment vàlids per a totes les llengües 

roaàniques que Ferrater va presentar en un curs a Prada del 71) 

hagués estat d'una gran vàlua, . El que tenia enllesti t al 71 era 

útil si aés no per a la llengua científica 'd'aquí el noa que havia 

pensat d'"índex Graaatical per a Científics"?, pero li mancava encara 

profunditzar en Is poètica tal vagada en la imia de la descripció 

coaparada de textos de Foix, liba i Carner que havia realitzat en 

Taula Fabra". 

L'any 1974 apareix un al t re aonogràfic dedicat a G. 

Ferrater, el de la fevistj del Centro de Lectura de leus, publicada 

es català llevat del tstol -una hábil estratègia dins l'època de 

repressió franquista. El aonogràfic inclou unes variants dels poeaes 

"Bosc", "Corda", "Fe", "Perds", "Plorar" 1 "Sabers" que havien estat 

publicades en priaer lloc a l'Antologia ús la t*cesla rmsmca de 
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1961, dues tankas fetes en una classe de literatura l'any 194? 1 que 

tenen un valor puraitnt anecdòtic (37), l'·Aatielegla Inacabada" de 

I , Desclot -que tornarà a sor t i r en el llibre de J.M. Servia del 78 i 

que consisteix en un plagi de "Peem* Inacabat" i en què as pretén de 

destacar la devota adniracló envers la seva obra i el seu aúltlple 

magisteri l el vist-i-plau positiu que. Ftrrater va tenir a bé de 

donar-li a uns poeies seus-, una sèrie d'articles d'A. Terry, P. 

Verdes, i . Cabré 1 J. HaiJafré l t i priaer recull bibliogràfic de 

Gabriel Ferrater. 

L'article d'á. Terry (38 • contisija aab les lúcides 

reflexions sobre aquesta poesia que inicià al €2. De nou, s'afanya a 

distanclar-lo 'le la poesía social car Ferrater aai volgué assualr 

una veu pública sisó que suggeria la situació col·lectiva a través de 

l'experiència personal. Alxi observa que el tena de "Poeaa inacabat" 

ao ès i'èpo;a de la postguerra espanyola, sinó la recerca personal 

d'independència i d'afecte d'aquell que coaença a aprendre les 

lliçons de la vida. I taat* aquí Terry presenta exeapies concrets de 

l'essencial naturalesa intertextual d'&questa poesia. Respecte a 

"Poeaa inacabat" diu: "Si boa pensa en Audet, un dels poetes 

predilectes de Ferrater, es una aica con si el contingut de Letter 

to ï.ard Byron s'hagués incorporat a la foraa de few Ymr Letter"- % 

"By natural piety" no noaés constata l'explicita presència de 

ffjrdswoità sino en els priaers versos la d'Auden; i subratlla que la 

poesia ferrateriana ès continuadora de la aanera de fer poètica dels 

"soaenís de visió" de Hardy. Coa dèiea abans hi ha crí t .cs que se 

serveixen de la denoalnacié de "poesia de l'experiència" per 
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qualif icar aquesta poesia i distanciar-la de la del realisme histèric 

1 de d'altres tip»« de poètiques <slabel lata, «te.), perè Terry no 

creu que aquesta sigui la denoalaaclé «acertada per la seva 

excessiu» ladefincià altaaent generalitzable: "El t re t ses d is t in t iu , 

ta canvi, és el seu intent constant de aostrar coa la aateix« 

experiencia arriba a refer-se contínuaaeet dins la aent, i coa 

aquest procés constitueix el senti t d'una vida individual", á »és a 

aès d'observacions puntuals perspicaces coa la que et aquesta poesia 

la por se separa de la fe l i c i ta t per un »arfe BO I t estret, Terrv 

subratlla aab èafasi que els poeaes de Perrater contenen tots una 

"vida", una històr ia, que il-luBina sobre un t l p i s determinat de "vida 

aoral". Terry s'equivoca, p^ro, quan connecta la M Í J * del poesa 

"Petita guerrs" aab la vida de Ferrater perquè aquest poeaa, ja 

siapleaent per un iapediaent cronològic, no es biogràfic. 

L'article de 1. Cabré C9' se centra es l 'anàlisi ie "Poesia 

inacabat" aitjançant el létode coaparatiu dels rapports bínalrm Ha 

priser lloc el relaciona a«b Proust, pel tractament del teaps 

(inacabat) i en segon 11c*; aab el ïïabi ie Cmmer tot í aplicant a 

"Poeaa inacabat" les aateixes reflexions que la Fsrrater sobre 

aquest poema, aoaés veu la diferència que "Carner aaaga aquesta vida 

prdpía "prenyada de tots els sentits" sota el siabol, »entre que 

Ferrater la aostra *»n pnaera persona íen*-se el aateix sisbcl V ÍJ 

i , presentant-se coa Carner es presenta er, Jonas, "coa ei centre 

d'un feix de línies d'especulacío qt*e s'all jnyen J 'e i i " , cea un 

"deban¿11 per a nous pensaaents deis altres i d'el l aatelx" i a la f i 

deis dos pceaes sabea deis seus protagonistes el aatelx que e l ls 
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s a b « i« s i «a tel sos: "no ea tabea res, i ho «Dea tot"". 

I'estrategia que eapra Cabre resulta forçada i anb una clara 

inclinació cap al tlografisae. I nl la coapanyla 4t la paràfrasi 

rt.su* ida i t "Poema inacabat" ai el truc de aenysvalorar falsament 

l'adpi'.acló «i« Ferrater sentia per It iba per enaltir la que sentia 

per Caraer «40) li fan cap favor. 

L'article de J. HallaírÉ <41> és de caràcter biogràfic i 

psicoanalític. Seçsas lai ls í r t« cl sutcidi del part aarcà aol t íss ia 

Gabriel Ferraater 1 li cr** MI trauaa que es traslluïa en la seva 

repress!:» de t r i «entiaentalisaes i *n poemes coa "Fill" -Mallafré 

ft ia lectura del lesig de procreació que je no defenso que culainA 

aab el seu propi suicidi Trcbea taabe la referència a l'alcohol que 

es del *:* ->:*?*-: i -r l 'aitrc article qje eas queda per veure, el 

i« f. firrdAn :--•».-•*:-.» i«? 1 Betft 1 Jornet) '42^ , indigne de 

íir.Tsr al rosta*, d'art:-: Íes ie qua I', tat ;ca el de Terry, ja que que 

tz fa «si-e r-2rl»ur»*s a desacreditar Ferrater. afirmant que la seva 

diíírulta* de la parla era provocaáa per 1'alcoholjsae i que "anava 

de bel:* ±H-ref3 t i sexe" 

Bes distint es e; to de i'art lele de S. Oliva c43) del 

««ten act basat ee el cementan de les Idees aétriques de Ferrater, 

el qua i defensava ,r.a metrics -.usten*a<l3 ea la sintaxi, aentre que 

Cliva so :reu q«e la »intaxi sigui "el re*: »es fer»", sins un aés "1 

ai pes el ate periíaer.t", pwx qv» "la gradado accentual del vers 

pet sc estar d'acerd aab la gradació de l'us ordinari del llenguatge 

i íízs í fot lsrertír-lám 'i aporta exeaplee de Zhakmpmrç, Vtrlalae 

i Carner per justificar ei seu argument). Oliva taabé aprofita el seu 

http://rt.su*
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discurs per criticar - t a l cos ftia Ferrater- la dtnoainaclé del w © 

lliure [lloc comú sempre que ens parla de mètrica!, ele aes t re- t i tas 

que ensenyen mètrica i els "inspirats" roaàntics qu« es aalfien d« 

tota regla i foraulaclè, 

Finalment, l'any 19?4 J. Gil de Bíedma publica el seu 

diari <44>, Diaria de un artista sertaa&üte «afermo, ea què bl oa 

diverses referències a la seva amistat ¿ab Ferrater, son germà Joan, 

C. Barral, J. Salinjs, etc, Bn les pagines 50 i 51 s'Inclou la crítica 

epistolar que Ferrater va fer a un dels seus poemes ("las afueras"}, 

en les pàgines 67-68 una carta de Biedia a Ferrater i en les 

pàgines 28 i 25 apareix u..a referència a 0. Ferrater molt citada 

posteriorment car sintetitza els eixos principals del mite: 

Sabriel vende sy Dilioteca. Dut due eitl harto de literatura y due 

quiere nicer dinero, Li decisión dtüe i t ' subd.ic, suporjd: vender 

fus libros io le vi ncir de auch« apuro. Coaprendo due su situación 

mdi tiene de brillante, y que eapiee um porciín contidtrable öe IU 

tieapo y su e.ie?gíi vtr&al en distraerse de ella. Treinta y cuatro 

iflos, inteligentísieo, poco dinero, pecis posibilidades estiblecidis 

de progreso Conoce ios entresijos de la vidi préctici con uní 

exireti lucidft, y al listo tieapo es radicalmente inapto para la 

vida prlc-i'í. Una de esas personas -yo at tengo por otrj- gut con 

los ai saos afectos Pfc con tenas cuahdidts, hubi*ra funcionado 

aucno aejo*. l* lioapañanos -Jane y yo- por la noche a casa, istl 

bebido, Nos «sefli ios libros que le quedan; ha vendido ya casi 

todos. Yo le coapro unos cuantos y Jitat otros, La escena at ha 

depriaido. 
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L'any 1975 apareix un estudi sobre la vida i l'obra de 

Gabriel Ferrater, el qual però ha estat desconegut per un public 

aajorltari fins • l'any 19*?. ins est«« referint ai priaer estudi de 

6. Grilli (45) "Ricardo di Gabriel Ferrater" publicat a la revista 

italiana fel/afor. Grilli , un a l t re dels seus aluanes dels darrers 

anys, realitza un discurs cri t ic a alg caai entre la crítica 

sociològica, la psicoanalítica 1 el post-estructuralisae. Alxí, 

després de fer una presentació del procés histèric de ainoritzacié 

de la cultura catalana des del decret de lova Planta al franquisae, 

d'explicar la situació socineconèalca 4e Reus i de presentar un 

retrat biogràfic del poeta ela seva relació aab Riba, les tertúlies 

laíoraals de l i tera ts coa la de Valentí, l 'aalstat aab Bledaa, Barral 

i Valverde, etc., i, coa no, la seva relació aab l'alcohol), 

parclalaent justificable pel pub"'" a qué anava adreçat l 'article, 

assaja d'aseociar aquests 'factors històríco-sociaïs i personals aab 

la poesia ferraterlana. Aquesta lnterinfluéncia provoca, al seu 

estendre, la presència en la sevj poesia d<í la aitografia rtusenca 

i sobretot la ccaíoraacié d'una poética i/o una poesia que Grilli no 

diihta a qualificar d« "pclitica". Ens trobea doncs, encara l'any 1972 

aab un defensor de la inclusió de Ferrater dins el reailsae critic 

d'un* rotunditat c,ue ni Molas ni Castellet, que als setanta ja han 

plegat les veles del coaprcais, no varen gosar d'eaprar ni ais 

seixanta. Així, Grilli creu que aquesta poesia acoapieix l'equació 

antifeíxisae * cataianisae i que Ferrater no fa sinó aorai de la 

llteratuia política i literatura política de la aorai, Afiraacio que 

justifica, entre d'altres, aab dos poeaes: "La vida furtiva" ~ia 

M Éi I I I • l ^ É 
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coneguda intepretacié policial- i "Jos«p Carner". Les diferencie« que 

cbssr*ss entre asfcdés les resol H^tjEs^Äüt l 'al tre sr*ftrell cri t ic one 

sustenta aquest discurs: la psicoanàlisi, (La justificació del biaix 

crític freudià ve donada implícitament per Paflraacié que la poesia 

ferrateriana és un discurs amarat d'incerteses). Així, »entre que el 

priaer poeaa és construït en base a afirmacions, el segon ho fa 

sobre la negació "freudiana" del priaer vers que Grilli a través" d'un 

exercici quiasaàtic delirant fa derivar fins a la hipotètica frase 

que resua ei alssatge del poeaa: "ïo vull sentir les poesies de 

Carner coa una pàtria" <!?>. Grilli observa a aés A aés que ni Da 

nuces puerís ni Menja't una cama no segueixen un esqueaa rigid de 

progressió conceptual, sino que van accentuant d-i aanera pendular 

els dos eixos Inseparables que els conformen: La aeaèria material o 

_d*l cos i la veu coa a veu de silenci. Argumentació iue Grilli f i l tra 

també des del freudianisae: *Li ·t·c?ii »ateríale, i'uniti possioiie per il 

peüi t cht si tspritt solo con voct di siUnzi •pp·rtitn· al ie«do otummit 

illa nascita ("Véns d'on no rtcordtf", 'rodolo placantes $il stglt IUI")'. I, 

àdhuc, entremésela aquesta lectura protovital i esotèrica de l'obra 

amb diversos jocs lèxics post-estructuralistes Cel tancar-tancat de 

"Les generacions") i aab disquisicions sociològiques sobre les 

fluctuacions de la cultura catalana. De Teoria dels cossos se centra 

sobretot en l 'anàlisi de "Poeaa inacabat", la qual, a aés a aés de 

presentar informacions errònies -el Lluís del vers 150 no és Luis 

Goytlsolo sinó Lluís Marquesan- o ignorar que els versos que 

manquen a "Poema inacabat*' en l'edició del 66 són a causa de la 

censura, es basa en la mateixa esgrima interpretativa en forçar un 

r». a » - » •*• * * * - « - ••-*- > A i 
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altre cop el sentit dels versos (v.g., la menció que es fa a 

l'amistat ano Roea Leyeron i en ela verso« 101-10? expreesa, segons 

Grilli. *il cliía Cl setictandtstlnitè teilt lttttraU-rt catalana cel dopoçuerr» 

("Tu aib d«i parilve» ö'AusiH')" <!))• Pes pec te a 1A seva obra no 

poètica, Grilli aporta alguna observació afortunada: "l'inttrtsst dtgii 

ylliií armi pir ii graMatica ntpwndt n fondo »lio »copo di supliré ful 3sano 

otila teórica i una difficolt« ö'titrtisio delia scrittyra poética*, i valora 

amb força escepticisme l'obra assagístlca (•(,..) ín ceapltsso ptrò tssi 

non ritscono »4 tsprittrt ne origmaitte o intervtnto specif ice, né sono 

indícatm öl una vital»»! inttiitttualt pía cht circottanztale t per iter UaV\ 

llevat, naturalment, de 1'article "laúame se aeurt", molt mes dúctil a 

las interpretacions sociològiques i fteudianes. 

l'any 1975 també apareix l'article de J. Pont (45) 

publicat a ínsula en qué desprV? de denunciar la tendència a la 

necrofilia cultural de la nostra societat, aporta un variat i 

interessant repertori d'observacions ---laciorades en la seva sajarla 

aab la poesia medieval (i una trrluccio al castellà del poeaa 

"Posseït" realitzada conjuntament aab I, Bru de Sala), áíxí, fillon es 

presenta en la base de la lluita ferraterlana contra el tempe i en 

la "Canco del gosar poder", 'una de lot t ü afectivos v directos poetas del 

catalán*, a traves de la dualitat vertader-fals que recerda la seva 

"Balada de les contraveritats"; Chaucer en l'ús de la ironía coa a 

distanciament del reallsae i del subjectivisae; i Skelton en l'ús del 

correlat objectiu i l'al.legnria. Pont subratlla la maduresa, el 

racionalisme i Taufodomini d'aquesta poesia que s'allunya del 

roaanticisae del poeta-Geni i de l'intuiclonisme simbolista, si bé 
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s'observa una certa reticència quan esmenta t i prosaisae en que A 

voltes "cau* la llengua poètica ferraterla, i comet un lapsus quan 

s'acara amb el quotidià 1 l'urbà (47), al seu entendre, elements 

rebutjats a Da nuces puerls quan de fet la quotidianitat (i tanbé la 

vida urbana) és an element constant en tots els poemes -a més a mès 

en negar la importància de ia quotidlaaitat entra en contradice 16 

aab si aatelx puix que ratlles més aaunt havia fet referencia a la 

Influència manifesta de Brecht i Hardy-. 

Bl recull de treballs en homenatge a Gabriel Ferra ter 

iatltulat Una Um sorra (48) -atneló dels versos famosos de "Poema 

inacabat": "La gran roca de soíriaent / que a tots ens fa de 

fanaaent / la vela seapre una lleu sorra / d'afeccions felices.(...)" 

(vs. 453-455)- representa un hoaenatge plurídlsciplinar a un home 

taabé essencialment polifacètic, si llibre conté articles de 

•ateaátlqyes, mètrica, auslca..; a càrrec de D. ïualart, B. Bonet, E. 

Trillas, E. Casassas i A. Bcfi*l> i, a aès a aés, un poema dedicat dt 

K. Pessarrodona ("Poor John ran away") i un record en prosa de J. ?. 

Fol* (49) en què situ« la poètica ferrateriana allunyada de la 

"mística de l'invisible o del previsible no formulat" i recorda una 

tarda de diumenge amb ell en què varen comentar diverses cites 

sobre poesia (per exeapir, aquella de Grace en què s'oposa -coa feia 

Perrater- la aanera de fer poètica dt ia filosòfica: "ia filosofia ito 

té cap poder sobre la poesia: l'occeix". Foix fent seu amat la 

lettre el pensaaent de i'astètlca de ia recepció i del 

misunderstanding, esmenta c:a el tiba de Ferra ter no és pas ei seu, 

i a continuació, reprodueix ia suggestiva, sintètica 1 acarada 
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lectura que feia Ferrater de la ponia de Riba. CafMr 1 del aateix 

Foix - 1 en qué s'observa ui estos d'aplicació del gererativisae 

linguistic a la critica 11 tarar la- : sagoas Ftrratar "alle que in 

Carner es gerdaaent espontani 1 ei liba Intal .llgentaeat preaeditat 

en ai era "generatiu". Segons an P«Tratar, i Jo no ae nlsavia adonat, 

en els aeus verse» laprovlaat«, aiaenys en aparença, laatges i 

onceptes generen, gairebé seapre per Intuïció, d'altres laatges i 

nocions aab precisió retorica 1 exactes« idioaàtlca". 

Flnalaent, l'any 1975 C. terral publica el seu priaer 

volu« de »eaèries años ds penitencia í50> qua abasta ia dècada 

1939-1950 i en qui apareisen noabroses referències biogràfiques als 

geraaas Ferratètr» í a l 'aaistat que els unia aab ell «atelx, Gil de 

Bleda*, J.A. Goytisolo, etc. Barra! fa esaent del seu iaportant 

bagatge cultural que en el aoaeat de conèixer-se se centrava en Joan 

sobretot en el barroc i en Gabriel sobretot en el XIX, de la 

lapressió que produí La namée sobre Ferrater, de les diferències 

caracterlais entre aabdòs geraans -en què apareixen coa a retrets 

la delxacesa productiva i el seu excessiu histrionisme i afany 

d'épater de Gabriel-, del paper de cadascun dins el grup i les 

tertúlies, etc.: "Sasríti i n nit bitn y« provocador, un pirata et ia paraeoja 

ocasional, dt ia ttor»a invtnttda txcluíivattnit para ertir tl dHConcitrto. Juan 

•Jasa ia i-pftsiín d« comstir tn yn txctltntt inttitctuai MÍMICO y 

pruotnttetntt utilizado. Sapriti tn una ilquma aentai todavía tas coipiicada y 

perfecta, tstupidaitntt coovtrtido tn un tristt aparato dt citncia 'tertativa'-

L'any 1978, 3arral publica el segon volua, Años sin excusa (51) es 

què a aés d'altres aenclons biogràfiques de Ferrater apareix el 

™ a « • > i ,mt- r, a. ** ,m. . -» a- —- »» A, ^_ ^ 
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faaés 1 «acara polèaie episodi pol ic ia l de P a r t i d a clandestí de H. 

Sacristán (52). lecentaemt k* «ar t l t publicat « i t«re«r volua. 

L'any 1977 a aéa a ate dct l 'a r t ic le d« J.M. Castellet (53) 

»obre la r tv is ta Laye en què participaven els ferrate <r> i aolts 

dels coatertulls a qué feia referència l a r r a l suara, apareix un 

a-t ic le de t a l l biogràfic en aquest cas a càrrec d« 8. Goals (54) i 

que se centra en l'època adolescent i reusenca f i bé fa altres 

esaents d'anys posteriors coa els de 19«*d-l§4§ en qué Gabriel 

Ferrater es va dedicar serlosaaent a pintar a l aas Ficarany (qua i 

s'entossudia a TI ensenyar res a ningú). Goals precisa aab un gran 

afany posit iv ista detalls sobre la Surt de'n Guiu i de d'altres 

anèdotes d'"In teaoriaa" pouades de la real i ta t i sobre la noia de 

"Teaps enrera" (una veïna de Saínt-Eail ian, prop de Livourne); fa una 

petita l l i s ta de les lectures de la seva estada a França (Góngora, 

lontherlant í Jean Jouve, la Bagatelle per aaasard de Céline, etc); 

esaenta que l ' interès per ies aateaátlques l i va venir de la lectura 

de Rey Pastor i re-ci ta que el de la pintura fou per una v is i ta al 

luseu del Frado de Xadrid. 

á. Tugues <55> fa una sèrie d'observacions a propdsit de 

la poesia de Ferrater l'any 1978 dins e l pensaaent aés grat ai 

deconstruccionisae i al post-estructurallsae: la c r i s i contemporània 

del logocentrisae. Fer a Tugues, taabé Perrater sofreix de 

l'escèptic isae envers el llenguatge i l lu i ta en la seva poesia entre 

la creença i la descreença prou visible en ei jocs aetalinguísitcs 

¿"autodestrucció irènica del poema" (v,g. "/vols oapl l r tu aquest 

vers buit?/") i en la gairebé constant funció aetapoètica present en 

— — * • * * - — 
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els seus verse» (v.g. "Per no dir re«"). I «era •ebr·tot» a l'mtaadrt 

de Tugues, la fe en l'experiència erética que el porta ver« l'afany 

de cosifteaelé, es a dir, de la foraa 1 la distancia que it procura 

la ironía les aaneres aitjançant les quals reeix a íoraular la seva 

experiència poètica. 

lainauradaaent, perè, l'any 19?8 no es conegut dins la 

història de l'exegesi ferrateriana per aquest breu perè inpecable 

article de Tugues, sine pel solt aenys lapecable llibre de J.I. 

Servia, Gabriel Ferrater. feportatg« #n el record (56), el qual 

consisteix en una relaboraclò d'una sèrie d'entrevistes que Servia 

realitzà a aaícs í coneguts de Gabriel Ferrater fruit d'una selecció 

ü a voltes d'una tergivesació) dels coaentaris aes tafaners i aès 

propers al alte de poeta »audit que Servia pretén de canonitsar de 

aanera definitiva. El seguici de personatges entrevistats gairebé en 

la seva totalitat esten relacionats aab el aén literari cj. I . 

Castellet ("Ferrater era una persona extreaadsaent intel·ligent pera 

gens pràctica"); X. Aaorès H3.F. fou el priaer estudiant que prenia 

apunts es català"; "la seva vida i la seva obra sen plenes d'una gran 

contenció senifaentaD; J. Ferraté (aolt bel·ligerant contra la 

Mitificada de què ha estat objecte el seu geraà); 1. Coaadira que 

coaenta les relacions emtre Ferrater i la pintura <ii agradava 

Matisse perquè "apostava per la felicitat" i era ben escèptic davant 

la pintura aoderna); A de Senillosa, un dels que aès es deleix en la 

tafaneria i en la alstiflcació del ptrsonatge (l'alcohol, els 

pretesos probleaes sexuals, el seu frugal aatri~oni, un caràcter 

acoaplexat per probleaes d'laatge o la seva "conspicua" ideologia 

T ^ 

^ * — ' i ' * - — — - - - • " - — *» * - « - * - - ^ .. >•*•*% 



•£7',.. ''.-.-• *,i », '-. j* 1*'·· -• • • • •• •>.• '.\- - .,- v,*.-«:; *, -,. T H ' " ^ *v '•,*% * 

política); á, Coaas, ti qual af raa que perscnalaent l'interessa 

ais el Ferrater crític 1 professor que no pas «1 poeta; Gil de 

Biedaa que naga que la geraanoíília dt Ferrater tingués rae a veure 

aab els nazis, sino aab el caràcter- del poble aleaany ple d'eficàcia; 

C. Barral qm veu la poesía de Fer,*at*r coa un discurs ple d'aaors 

frustrats 1 de justificacions deir- fustes personals, alhora que 

insisteix en la línia d'indiscrecié de Seolllosa; J.á. Goytisoio 

destaca sobretot la seva voracitat 1 totora; M. Sacristas coaenta el 

conegut afer del seu article clandestí i la policia; J.V. Foix 1 de J. 

Vinyoll expressen la seva estiaacié poètica i personal envers 

Ferrattr; Helena Valentí i el seu ressenti aent provocat entre 

d'altres raons per la violació de la aútua intlaitat que Ferrater 

realitzà a IMS dones í els dim-, J. Horta- S. Oliva es reconeix coa 

al seu deixeble; J.M. ladal, que valora aolt relatlvaaent la seva 

breu obra lingüística; E. Bonet, qye defensa el seu pollfacetisae 

que ro era fruit d'una personalitat de tastaoiletes sinó d'interessos 

culUrals aaplís i universals; A. Bofill, que subratlla l'exquisítesa 

íasàlita de la seva personalitat d'una gran sensibilitat artística i 

ci'íotifica alhora; J, lolas destaca la seva laportància coa a poeta 

p-ir sobre de les seves altres activitats : *La poesia li va permetre 

coapaglnar el seu constant doble joc personal, es a dir, les grans 

idees abstractes -l'alta especulació- i el seu aaor envers les coses 

concretes de cada dia"; H.A. Capaany recupera el to d'indiscreció i 

coapassió de Senillosa aolt aés agreujat encara puix que no noaés 

subratlla al aàxia el seu alcoholisme, sinó que s'atreveix a negar 

allò que tothoa adaíra en Ferrater: la seva excepciosal 
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intel·ligència; S. Barails ens parla dt la vessant á« Ptrratir coa a 

•àoae ordinari". 

La relació d'entrevistats culaina aab un extracti de Its 

opinions sobre el suïcidi que s'han vist al llarg del llibre 1 que no 

és sinó una prova aés del profunds »al gust i aorbosltat del 

periodista 1 aab una sèrie de poemes en hoaenatge a Ferrater aab la 

qual cosa el alte pretès dóna la aà al personatge poètic dins aquest 

iapressionant muntatge de ficcionalltzació de G&brlel Ferrater. Els 

poetes que reten el seu coaiat poètic i allò que subratllen de la 

seva personalitat són: Biedaa (alcohol, seducció hoaes i dones, 

intel·ligència), Cos ta freda (panegíric obra i l*hoae>, Valverde 

(intel·ligència, les converses, fe en els altres), Goytisoio (contra 

la aítlca mistificació), Oliva (el aestratge ferraterià de Carner), 

ürpineü (po^in cultor; lista collage d'inter textual i tat anglosaxona), 

J. Creus (esco.a eròtica ae Teoria dels cresos), Foix Cclíaá orínic, 

"ne ho del-55 tot" (recurrent), reixes del passat, les noies que no 

són a lee caabres, reflexió sobre la aort tot i recuperant el tòpic 

aedleval ae l-i aort que no fa distincions tntre classes), Estellés 

(slapatia aab la aort d*un altre, substitució i ens parla de quan 

vindrà la seva) i Desclot aab la seva "àntlelegla inacabada" Ja 

citada. 

L'any 1979 apareix ei llibre Sobre literatura de G. 

Ferrater 1 à. Brach (57) en fa la seva ressenya a Serra dVr. Broca 

subratlla la iaportàncU dt la prlaera part en què Ferrater, sense 

fer-ne apologia, reflexiona entre 1969 i 1971 sobre les obres de 

liba, Carner 1 Foix aab uns nous replantejaments estètics que "es 
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fonaaenten en ele valor« classics 1 s'insereixen dins la Unia éa 

la poesia culta* tot 1 defensant la "coaplexitat intel·lectual 1 

lingüística de la poesia culta" del noucentisme enfront de la 

inseguretat lingüistica d'un Maragall i de la "poesia transparent 

del realisae* del aoaent (c/. el pràleg a N. Pessarrodona). actitud 

que influencià aotabieaent Tanoaenta "Grup de Oiroma" i, entre 

d'altres, P. Giaferrer, 

I tot i aprofitant la nova edició de Lea ames í els dies 

que apareix taabé al 79, S. Oliva c5§> fa una sèrie de reflexions 

sobre l'obra poètica de Ferrater. Oliva que avalua positivaaent la 

inclusió en aquesta edició de la breu però acurada presentació 

biogràfica de Joan Ferra té constata que ens trobea davant una obra 

coapleta aah poques esmenes respecte a les priaeres edicions i 

suggereix que l'èxit d'aquesta obra cai laputar-lo sobretot a la seva 

llengua (i a les raons extra literàries prou conegudes) distinta de 

les eaprades per Carner, Riba, o Foix i de les estupefaccions i 

angoixes dels 50 i 60. En el seu discurs, no hi ha voluntat d'estil, 

però sí un estil aolt efectiu i iaperceptlble que cap a la sejona 

part de Da nuces coaença a altenar-se aab un altre de aés heraétic 

producte de "l'interès cada vegada aés desferaat a aaagar el sentit 

del text, sigui aab el recurs de la tensió sintàctica d aètrica), u* 

joc de aetàfores aolt coaplex, o bé aab referència d'intrincada 

identificació" i producte taabé de la incapacitat fai públic a qué 

anava adreçada la seva obra iv.g, de dins estant es deia que fel-

poemes indecents 1 de fora estant, des de l'exili, que "In aeuoriaa" 

era un poeaa feixista) que, segons Oliva, va fer pensar a l'autor que 
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aba*.*« que el malenteguessin er« millor que oi tan tols 

l'entenguessin. 

Aab tot» crec qu* el bé Olirs no pot coaparar-s« aab 

l'obsessió de l'bernetisae de Fault, s'excedeix una alca aab el tena 

fia« al punt que podria fer pensar a un nou lector que el que es 

trobarà tot llegint ¿es clones i els dies serà una poesia tipus 

Üagaretti. Ara; on crec que Oliva s'excedeix aès és en la seva 

interpretació de la dona ta la poesia de Ferrater. áixí, diu que en 

aquesta poesia la dona constitueix una obsessió, aès enllà de 

l'erotlsse ("11 distret") producte d'un.% actitud aisògina ("Socletas 

pandari") i causa de la transfiguració ocasional de la dona per tal 

d'integrar-la en uc aón irreal i ideal (v.g. el de la pintura de 

Cèxanne a "Helena"): "Una imatge de la dona coa un objecte 

bàsicament apte per a la nostra "penetrant acció", o bé coa un 

objecte transfigurat, cca una figura ideal en un paisatge ideal" 

conseqüència de la aanca d'una relació aès satisfactòria entre els 

només i les dones. Penso que ni la imatge masclista que Oliva pretén 

donar funciona (i, naturalaent, només cal veure que les veus de 

"Societas pandari" no són els del jo poetic) ni la de l'ideallsae 

petrarquesc i que cal situar la relació del jo poètic aab les dones 

precisament allunyant-lo d'aquests do« extrems tòpics. 

In el aateix any apareix publicat, a aés a aès de 

l'interessantissia estudi de B. Jardas sobre ia revista Utye í59>, un 

estudi comparatiu entre la poesia d'Estellés i de Ferrater a càrrec 

de D.i. Rosen+bal <60>. Su«re Ferrater, subratlla la presència d'un 

enfoncament íntim distanciat de les mitificacions d'Bspriu o de Foix 
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i de la "aodulació dt 1« vida quotidiana vers UM visió eròtica". 

Fins aquí l'arguaent de Rosenthal seabla correcte, però, de sobte, 

ell aateix introdueix un discurs aitlficador (i aitolègic) del tot 

inoportú en la lectura del poeaa "Dues aalgues": "Les noies aquí 

s'nan transformat de turistes en deesses l?]. Banyades de sol daurat, 

eaergint coa un parell d'Afrodit« C?l del aar, men alaora 

estrangeres que 1 iteralaen no coneixen cap espanyol i figures 

visionàries 1?] aavent-se indlferentaent pels carrers de cada dia". I 

aquestes vsleitats literàries no podien tenir pitjor continuació que 

la insistent interpretació policial de "U vida furtiva". Sobre 

Ferrater i Estellés subratlla els següents punts en coaú: a) 

"Coabinació de fonts literàries i ritaes de la conversa quotidiana 

aab aés èafasi en aquesta última que ao era ntbiíual en els poetes 

anteriors"; b) "disposició a exposar els seus teaors i obsessions 

d'una aanera relativaaent directa" (Ferrater és aés suau que 

Estellés, però Estellés taabé pot arribar a aoaents de trascendencia 

Urica coa Ferrater) c) "áab Ferrater i Estellés encara se sent la 

frustració i la ràbia política (?], però bet anant aés enllà de la 

lamentació adolorida d'Espriu i altres". 

I, sobretot, 1979 es distingeix dins la literatura crítica 

sobre Ferrater per el pròled d' à. Terry (61) a la traducció 

castellana de Les dones i els dies. aquest pròleg té coa a data de 

redacció l'any 1971, la qual cosa subratlla encara aés la 

Independència del crític, ja que, tal coa hem dit, abans de la aort 

de Ferrater la crítica no s'aavia interessat gaire per la seva obra. 

Terry assenyala la singularitat de l'obra de Ferrater allunyada de 
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las BOTMM del realism històric imperant«. La lactar« i« Tarry «m 

sembla i »pecable a excepció át úm o tres aoaents: Tarry comenta 

"Is aeaoriaa" «ab força ièglca però cau ta t l parany de la traducció 

de Cleftrrer dels versos 63-66 que dóna una versió totalment 

oposada a l'original (la por és dels gran« i no dils nens: ¿9 a dir, 

que sobre l'adverbi "ya" del vers 65). Tampoc participo dt la lectura 

del poema "FUI": al meu entendre, t l poema no presenta *tl pitiinae 

it un Mtrieonio fin hijo«", sinó el patetisme d'un matrimoni aab fills. 

Caldria també que Terry bagues explicat amb mes detall coa extreu 

del text que "Octbre" presenta "U cotarentitn i§\ Mptcte iilifMCiiva fltl 

« 
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P R O G R E S S I U D E L A C R I T I C A 

F E R R A T B R I A H A 

Vmtaéí de J. Rarco 1 J. Poot de 19Ä0 (62). porta coa a 

títol d Hin dtl« seus capítols el d "fi aestratge d« Gabriel Perratsr", 

capítol que s'inicia allunyant ia poesia d« Ftrrater d« la poesia 

social: "L'obra poètica dt Gabriel Perrater suposa un canvi 

ostensible en els plantejaasnts del realisae crític. Els pressupòsits 

d'una poesia d'urgència dt rel »ocial i cívico-política, d*un discurs 

engage, són substituïts per una poesia arralada en els continguts 

ètica i «orals de l'noae". Retrobe» ta»bé les formulacions de J. Pont 

de les bèsties negres de Perrater -contra "ei poeta-geti roaantie". 

contra els "arravatament« intuición Is i « del siisbolisae"- i a 

Tenséis contra l*husanleae, el renalxeaent, l'episteaologia 

platànico-aristotèlica. Se subratlla el ssu autodoalni, ia seva 

lucidesa, ei seu escepticisae i ei seu aaterialisae d'arrel a«41sval. 

Is constata nous intertextos co» el« dels aetafißics del XVII, 

Vaughan, Herbert i el del novel·lista de l'adolescència, G Batsani. 

Se'l reconeix de nou coa a poeta de l'experiència a l'igual que Ilíot, 

i Ja coa un poeta urbà <?oct bo negava al 75) coa bo seran els 

poetes catalans dels setenta. L'altre aspecte priaordial del capítol 

es la constatacié de la seva influència en les noves generacions: In 
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•1 Grup dfc Girona, poéticaaent (entes cea un aodel de poeta que 

s'obre - al B6& de tal »añera que "el poeta es converteix m un 

escriptor"), formutivaaést 1 huaana (Coaadlra, Oliva, Ollé....i 

M.Pessarodona i en aeoor aesura Parcerisas tac« experiaentalista 1 

irracional ista Cv.g. La latitud deis cavalls>>. 

las trebea ara tab una altra dt les lectures 

pslcoanalitques de la poesia ferrateriana, la ce L. Capecchi (631, en 

qué taapoc aaeca la referència al aitlc alcoholisae introduïda de 

aanera capciosa altjançant la cita que encapçala l'article. Pere, a 

aès a aèa dels freudianisaes ad hx que veurea tot seguit, el 

discurs de Capeechl no deixa en cap aoaent de malentendre l'obra de 

Ferrater ja aííraant que ell é* un continuador del *r*ihiao sinctro of 

J, Sihit PipifSftt* i del sarcàstic i irànic de Pere Quart, ja 

defensant que Ferrater parla ieapre "del aaor de desprès* -quan 

Clctas al 64 ja havia observat la essencial laportAncia del "present 

ferraterià" que continua essent efectiu en Teoria dels cossos del 

66-, ja fent aostra d'una irrepriaible inventiva coa quan diu que a 

voltes els personatges *i »te« fifi» wtrtUrtis •j··pi·ftf: "tres noies 

van juntes,...". El nucli de l'article de Capecchi és cua dic la 

presentació del poeta -identificant, és clar, ei poeta i els seus 

personatges- coa un personatge ateaorít per ena imatge atàvica de 

la Dona, de la Gran I*re a la manera de Pavese (generalitzant fins 

al aàxla el que apareix als poemes "Taabé* 1 "Exeunt person«"); la 

dona coa a fetitxe aítlc que es transfigura cHos la aent obsessiva 

del poeta en una "vinta« citait«, aniMletu •-• !• •wie"* <?>. El pitjor, 

però, apareix quan ens demostra d'on soryix aquesta aíiraacio; 
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d'"Aa is tat del braç* 1 de "Guineu", poeaes en què efectivament 

apareixen anísale perd aab un sentit que no té en absolut res a 

veure aab el que llegeix Capecchi perquè la "cabra aogreblna" 

d~Aaistat del braç" é« alapleaent un recurs aetafèrlc ptr expressar 

l'astat de desnutrióte de la noia i la "guiseu" de Paltre poeaa és un 

altre recurs aetafòrlc per expressar ei color del sol del capvespre 

aab altres implicacions teaporals qve hem explicat en el seu aoaent. 

I . Ortín (03) en lloc de tractar de donar una 

interpretació general sobre l'obra poètica de Ferrater coa fa la 

aajoria d'autors, tria ei aétode que eaprarà taabé D. Oller: el 

coaentarl d'un dels seus poeaes ("A aíg aatí"). Ortín, tanmateix, 

s'excedeix en la lectura detallada de cadascun dels versos altjançant 

un aétode de coaentarl intrínsec, de tall foraalista en què analitza 

els diferents paral.lellsaes, les al·literacions, etc, en detriaest de 

relacions intertextuals iapcrtantíssiaes en el text coa la (*e la 

tradició bíblica 1 la de Valèry i no dóna coapte de la recurrència a 

¿es demm i els dies de la parella sol-Iblls. ts de aolt agrair, 

però, que Ortín relutgi la referència a la figura aítica de l'autor i 

les aproximaciones psicoanalítiques tan freqüents en aquesta 

literatura crítica i s'acari aab la "lletra" dels poeaes de foraa nua 

i rigorosa. 

En aquest mateix any, B. Sull§ «55) realitza una ressenya 

sobre l'obra de Ferrater Sobre literatura publicada dos anys abans; 

obra que ell considera coa un conjunt fragaentari i lnconclús en què 

Ferrater ía un diagnòstic de la cultura catalana -aab què Sulla es 

aostra plenaaent d'acord- 1 revisa alguns dels autors de la història 
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de la literatura catalana -aassa p<xs. segons Sulla-. l'opinió que 11 

•ereix la seva personalitat lectora i« altaaent positiva, «1 be creu 

que cau a voltes en la paràfrasi i m centra aassa en la foma; 

"Cavant d'una obra, Ferrater osa dades històriques 1 biogràfiques. 

parafraseja o tradueix a teraes 4'experiencia »oral, relaciona aab la 

llengu* li terària, la tradició i la cultura; t l resultat és un discurs 

crí t ic rigores i sòlid, sol t ben articulat". Sulla elogia el seu 

procés intel·lectual, perè no el seu s is tesa de valoración» aassa 

determinat pels cànons de la seva prèpia poética, la qual cosa 

provoca "un punt de vista parcial i relativament bel·ligerant". 1, un 

altre cep, COM Ja havia defensat en el seu art icle "La poesia 

catalana Jove: yna alternativa al reallsae* <69>, insisteix a incloure 

Ferrater coa a militant ,"),'< del realise« històric. 

L'any l ü l apareix un altre recull pòstua i« aaterial de 

Gabriel Ferrater, Sobre el Ueofntí:ge í J. Argente <o7> em ía la 

ressenya següent. Desprès de denunciar ei fet que aquest recull 

seabla feaver estat aotivat aés ;jn atenció a la personalitat de 

l'autor q<j€ no pas al valor Intrínsec dels textos car ja eren 

coneguts pels interessats en lingüística del país, Argente passa a 

fer-ne en el coaeotari tot i aprofundint en les idees esbossades en 

el seu article del 72. Sobre el llenguatge *s d'una bacáa, un 

testimoni de l'aabient intel·lectual barceloní coa a ciència pilot de 

les ciències socials i als nous corrents de pensaaeat europeus i 

americans. L'interès de Perrater per la lingüística s'explica, doacs, 

per aquest ambient socioculturai propici coa« als països occidentals 

ais seixanta i d'on va néixer també l 'estructurallsae i, també, coa 
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ata á r p t t e p#r l ' ln tar ts 4« f i r m e r « t la l l a p í s t l c a *eoa una 

prolongació natural de l'hone interessat en la lògica, la aataaàtlca 

1 la ioraa art íst ica", i s a d i r , a l íe«-aall«at, en l'accepcié »te 

vasts del tara*. Des del a*u punt dt v is ta, el a is interessant 

d'aquest ar t ic le és que argente constata que el conreu l ingüístic de 

Ferriter era una M x t m a ^ d * . tradtela 1 lod t ra l t f l t (que és 

prcclsaaent la aateixa hipòtesi Interpretativa que sustente aquest 

estudi d« la poesia de Ferrater que feoa té entre aans): un interés 

(adairat i c r i t i c alhora^ pel genera t i vi sac i un bon conelxeaant de 

la tradició lingüística europea i nord-a«ericana cSapir, BlocafleJd, 

Bally, Jespersen, Benveniste, Kurylowict, Saussure, Chnasry). " i s 

aquesta intel· l igent conjunció de aodernltat i tradlcié al là cue el 

caracteritza erure els lingüistes del peís i àdhuc de fora del país", 

diu Argente; es a dir , que per a Ferrater trren eis professors de la 

vella graaàtica que es desentenen dels avenços de la lingüística a 

part i r dels seixanta i erren taab* aquells que ccca els seus priaers 

deixebles) es desinteressen per coapiet de tot al iè e rc r i t abans del 

seixanta. L'altre t ret d is t in t iu de la seva personalitat l ingüística 

per a Argente és el que taabé assenyala Hurgares al 72: el seu 

dldactisae. Argente f ina l i tza la seva lapecablo ressenya asb una 

perspicaç interpretació sobre la reiterada ironia ferrateriana contra 

els "aestre-t i tes" (06) 

Taabe l'aay 19Ö1 apareix Sobre pintura i en aquest cas és 

D, Oller «69 > qui en fa una ressenya aab la qual inaugura la seva 

l l i s ta d'articles dedicats en els anys vuitanta a l'obra de Gabriel 

Ferrater. L'article, del to t elogiés, at j rga una gran iaportáncia a la 

. ^ . J k •» . . ta_^Ak_ 
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»añera critica ferraterlana, basada en un aitod« if cióse rmdíug 
• 

pié d'iatel.llgèacia 1 d'truáicié, «a qué "l'autor, trascmdlnt ta 

certa aanera l'objecte de seu comentari, dóna reflexions, «arca 

ca»Ins i fa suggerlaents aés ¿eneráis que obliguen a pensar i 

descobreixen possibilitat« 1 relacions Insospitades". D'entre el« 

seus estudis, destaca els de M. Bla ne hard, J. Gris, J. Sunyer -

aleshores encara no unàniaaaent reconegut-, P. Picasso i J. Miró, 

perqué tots ells continuen essent unes lectures vàlides i originals 

des de la perspectiva dels anys vuitanta. 1, en tercer lloc, Sobre 

pintura oresenta l'interès (o/i el plaer) addicional, de poder anar 

reconeixent a través de les diferents reflexions estètiques, la 

carlsaàtica personalitat ferrateriana -circunstancia que a Sullà 

(1980) aès aviat l'enutjava-. 

L'any 1982 una altra revista dedica un núaero especial a 

Ferrater (no endebades, es el desè aniversari de la seva aorth Es 

tracta en aquest cas de la revista Faig en què s'inclou dos articles 

no recollits a Sobre literatura, "II enigaa de la personalidad de 

Shakespeare" <i%4> i "Goabrowicz" (1965), una dedicatèria a J. Molas 

del llibre Teoria dels cossos (70) que s'inclou dins la sèrie de 

dedicatòries que Ferrater realitzà a aalcs 1 coneguts i una revisió 

bibliográfica augmentada <la priaera havia estat la del monogràfic 

de la Revista del Centra de Lectura del 74) 1 una sèrie d'articles a 

càrrec de J.I. Valverde, J.Ä. Castellet, S. Cabré, i J. Badia. 

JJI. Valverde (71) renuncia a parlar ües de l'angle de 

l'amistat que l'uní aab el poeta i tria el de la seva vessant com a 

traductor de la seva poesia al castellà. Valverde esmenta que a 

* * f " I- A, +k - . . — * • i ^ »•» * -
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Ferrater l'ús de l'endecasíl.lab l i ven i* a través i« March 1 de 

Shakespeare; ell BO va peder conservar el metre en la stva traducció 

ja qm trià el vers lliure per tal d'tonar al i t s axacva possible -si 

bé Oiaftrrer apta per l'actitud traductor» ceatràrla- i tractà dt 

solucionar el tena dels coloquíalisiaes recorrent nès a 1' 

"hlspanoasericà" que e ¡""espanyol* l tenint en coapte Tlliot dt fft» 

waste land. Valverde no i s massa d'acord tn la Imatge taemética que 

s'ha voipt donar de la poesia ferrateriana, puix que l lwac t laa t 

és» d'una banda, inexistent en els primers poemes -contràriament al 

que pensa Oliva (19?9> - i, d'una altra, "un poema arriba a ésser 

totalaent obscur pel seu plantejament teaàtic, però -em seabla-

galrebé seapre per la staple ocultació de la clau. <1 no pas per 

l'afany de desconcertar, sino slipleaent, per no pensar que valgués 

la pena de donar una Informació)". I, curiosaaent, un dels poemes que 

si de cas poden jutjar-se coa a hermètics és el que li fou dedicat, 

"Per José Maria Valv&rde", les iaatges del qual són de llabaud -tal 

coa va indicar-li Ferrater- (èR a dir, són aprehensibles per un 

lector culte), però el teaa és crípticaaent contingut en la data que 

només eil l l'autor poden interpretar. Valverde reincideix taabé « 

constatar l'afinitat poètica de Ferrater amb poetes anglosaxons com 

i«--aves <a trtvès d'un te general a tots els poemes "eixut, 

Intel·ligent, desdenyés 1 obert en tot aoaent a la quotldianitat i a 

la realitat") que el féu afiraar que Ferrater era un "poeta anglès 

que escriu en català" aab la qual cosa pretenia de significar el 

millor dels sentits "tal i coa si diguéssim que Garcilaso era una 
m 

poeta italià que escrivia en castellà". Valverde acaba l'article 
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qualificant Ferra cer de "gras poeta aenor deliberadaaeat ajustat a 

unes fronten« ¿a Tex preso ió, que realçaven d'aquesta aanera la 

vàlua del que e« conttiia ea el ato ttrrritori*. Smm pretendre 

polen it zar so'jre si Ferrater es o no ea un (gran) peseta aenor , si 

que hagués '«tat interessant que Valverde hagués apuntat si ate no 

el tipus Je limitacions -manca d« transcendència metafísica, tal 

vegada? una obra excessivament breu? una tradicié literària 

ainorit-ada que determinen la seva adscripció a ia poesia aenor, 

J.I. Castellet <72) tornar a triar el vaaaaat biogràfic 

(cot al 78) i ens relati anècdotes ae ia participació de Ferrater en 

elf. preais internacionals d'editors, pyat d'encoctre anual de Teilte 

intel·lectual del aón. Tampoc en aquest aabient cosaopolita, Ferrater 

no passava gens desapercebut i fou precisaaent arran d'una 

d'aquestes trobades que Ted i tor de Rowohlt en va voler fer la 

coneixença i se'l va endur coa a lector a iaaburg. Ea la priiera 

ocasié feu una gran defensa de Foix i al 66, problem«* aab Talco hol, 

impediren la de Oombrowicz -autor que fou guanyador al 67-. Taabé 

Talcohol 1 ia por el feren refusar un boa treball que ii va scrgir a 

Ginebra. El relat de Castellet es aolt interessant per aquells qui 

desitgin conèixer ais detalls de ia seva vida, però crec que fer-lo 

girar al voltant del teaa de l'alcohol obeeix a una capciositat no 

dissiaulada per part de Castellet, 

I . Cabré (73) que ja s'havia estrenat coa a lectura de 

Ferrater aab ia seva aproximació a "Poema inacabat" en ei monogràfic 

da Reus del 74, torna a insistir aquí a aplicar la crítica de 

Ferrater al tabí a ia seva pròpia poesia. L'única observació que ea 
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«••bla siggerent es la r t lacle que observa entre I M dones i e l 

cabell interprenda erm • símptoma d«l coapl t t 4*0fèlla des del punt 

de vieta bseaelardlà tot l evocant e l passat l la seva consciència: 

\ * pmigt r t t t ié du pt;gnt Hm li tastt dt us thtvtux I t au tmm \m 

iméuiím qui tii duri depuit teujowri, qu: devait tontiner M M fin". Amb tot , 

crec que aquesta lectura és vàlida ooaés per als versos 1O7S-1064 

de "Poema Inacabat", perè és força discutible apl icar- la a "Coria - í 

sobretot a "Maria" i , més encara, generalitzar eo el personatge 

d "Ofelia la cena de tes dones í els dies. 

L'article de J. Badia (74) dóna compte de la c<"*l. laborado 

de Gabriel ?*rrater en la Grao Enciclopèdia Catalana i , en concret, 

en els art ic les de lingüística que apareixen dins els prlaers cinc 

volums ca aés <ie les entrades "doblet" i "l ingüística 

antropològica"). Badia fa el buidat d'aquestes entrades i classif ica 

els camps en què treballà rerrater en tres grups: Autors, tipologia 

de llengües i ceatral i tat de la sintaxi (el quart grup que Badia no 

encerta a def inir és de caràcter seaàntic). El buidat de Badia, perè, 

ts incoaplet <75> - e l l sagueix el que diu de Joan Ferrate en el 

prèleg a Sobra eJ llenguatge-, ja que, coa a'inforaa MA. Culla, 

Perrater "va treballar en la Gran Enciclopèdia Catalana des del 

volua 1 f ins al volum 7, així coa en els volums 9 i 12 en els 

art ic les de lingüistica i l i teratura" <7Q> 

L'any 1982 apareix també un breu ar t ic le de L. Izquierdo 

(77 > sobre l 'eratisae de la poesia ferraterlana en la línia encetada 

per J. Marco al §6. Per a Izquierdo, l'erotisme de Les dones 1 els 

Jíes és de naturalesa "didàctica" (v.g. "Les generacions") "per ta i 
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coa suposa UB registre acurat dels canvis aaiaic* 1 de l'actitud 

d'observador/observat i de i ts figures ea «1 pocaa coa a pretext i 

resosta aaaaas del aaterial poetic" 1 m presenta aitjaaçant estils 

diversos que s voltes podes ésser entesos coa a contradictoris 

(aigua exeapie no hagués estat dt aés' Izquierdo destaca taabe 

lluaaaisae, I'huanrLsae i la tensió entre realisae i roaanticisae 

(del roaanticisae hereda la fuaclé irèaica i rectificativa «aver* els 

llega'.s culturals) d'aquesta poesia qu« ílaaiaeat aa trobat els seus 

lectors. 

üa to ben distint és el que au troba er. l'article de J. 

Albert! (78), l'escriptura aalainssa del qual ca coapiau ea el 

alàlllsae i en l'aaarjror contra la societat aab el pretext d'ua 

hoaenatge en ei desè aniversari de la aort del poeta. Setrobe», 

doncs, els aateSxos tristos tèpics de la crítica elegiaca i del alte 

iacentivat per Servia: un poeta aaieït obsessionat per l'alcohol i el 

L'any 1982 inaugura públicament L. Boaet (79) el seu 

interès per l'obra critica ferrateriaaa que culainara l'any següent 

aab ei priaer llibre dedicat a la seva obra. aquí introdueix a 

aanera d'avenç les línies aestres de la seva lectura i ea& presenti 

la seva ia«.tge del personatge dia« la línia de i'aeterodoxia <un 

'coaportaistrU« dtMrnigido, iconocliiU y viictrilatntt prottstttlvo* i 

destaca la ironia (i taabe la dlgressià) de l'estil de Ferrater coa 

a tret característic de la seva obra poètica i ao poética i de la 

seva tasca docent cuxtof poéticos y tmiyísticos sitaort punxin ttV. 

'ugiiifrío tn im •«••«to corrosivo', 'ittpUtfut dt tut «ática* iftai 
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i i tarar t u : U l«#rtvtiltlt öirtlsja, U tM i t ' i irwU, t l ureal«« siitprt 

t««if rinlt* >. En definitiva. Y enfant terrible que Ja coneixien -fins i 

tot Bonet inclou una referència al sa ig del 68-. Pel que fa a la 

seva obra, Bonet observa que Ferrater fa una "ítfwia del tsxto 

picUrtco cftttftditfo tom mm ** funciOMt auMnosas ne rtftrtnciilss* 1 que, 

per a Ferrater, el bon ar t i s ta és aquell qut trenca l'noritzà 

d'expectat i ̂ es de la crítica - tot i qwe Bonet no usa aquesta 

terminologia crítica per explicf-r-no- i el bon crí t ic d'art aquell 

que s'allunya ei aenys possible del text pictèric no deixant-se 

endur per les marrada del llenguatge l i terari . 

I cca die», l'any 1983 surt editada la seva obra Gabriel 

Ferrater. Entre el arte y la literatura C80>. L'estudi, d'una gran 

qualitat, que inc'ou m conferència de rerrater del 1954 centrada en 

la reflexió sobre la distinció de Valery Larbaud, tema genèric i tema 

específic i en què un cop aés Ferrater apesta per la caocretesa, ès 

dedicat a les col·laboracions a la revista lave del nostre lutor «en 

la seva majoria de critica d'art) entre els anys 19-J1 i 1954 1 aés 

que ai contig-jt temàtic dels articles, Bonet s'interessa sobretot en 

la idea d'art i de la critica defensades per Ferrater i en el 

•ètode 1 est i l del seu discurs <i en llurs evolucions) que 

aconsegueix resumir de la manera següent; "litologia racionalista y 

«sülísut rotantica; »*tt;t(tualuw analista t mitintmat-o •et trui í i ta ' · A 

mes a aés, l'autor descriu ia línia general de Laye acarart-ia amb ei 

pobre dogmatisme cultural del franqulsse i amb al tres assaigs de 

liberalització cultural que es donaven a Madrid als anys cinquanta -

respecte als quals ei grup català ee diferencia entre al tres factors 
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pel sai laïcisme- tot i assenyalant «Is punts d« conconitancia 1 

divergència entre Ferrater i la resta de col·laboradors, ferrater 

participa ea els t re ts generacional» i Ja/etlaas següents; 

L'tntel.lectualisae, l'europeisae, el raclonallsae, el lalclsae que 

acabe» de citar, l'adalració per Ortega, el rebuig 

surrealisme (que en Ferrater es donarà »és tard que ep. el seu 

geraà) i l ' iapressionisae roaàn+lc, i !'evolució -ao l t clara en 

Ferrater- des de l 'article descriptiu de les darreres novetats aab 

una Intenció »és o aenys didàctica fins a l 'art icle de reflexió 

sobre el fet ar t ís t ic adreçat a un públic d'èllte, d'iniciats. La idea 

de l 'art de Ferrater ès profundament ín ter la l is ta -la sateixa 

qualitat que hea vist que s'observa en la seva poesia-, això ès, 

foraalista; Ferrater defensa l'autonoaia de l 'art entès coa a 

resultat d'un treball i no de l'espontaneïtat; es a dir, l'Interessa 

l 'art racionalista -coa «1 el noucentisae-. Bonet adverteix que 

l'exigència d'un art musical, no ào hea d'entendre dins el discurs 

ferraterlà a la aanera roaàntlca pel que de suggeréncía tè la 

aúsica, sinó sobretot pel que tè de tècnica i de ao figuració de la 

reali tat . La crítica qu« Ferrater reclaaa no ha d'ésser 

subjectivista i ha de posseir un llenguatge autònoa i diferenciat, 

i*quísit indispensable per esdevenir una ciència (pretensió que 

arrenda i?s de l'escola foraalista); així, doncs, rebutjarà la 

c r í t i c -literària", iapressionista, intuitiva, biografista i 

psí-.ologista de la critica tradicional a què oposa la seva crítica 

intrínseca hereva del foraalisae 1 del close reading del new 

criticism aab un es t i l ple de paradoxes 1 jocs de paraules, de tall 

-*-&* —- «- *- *- «- -» \^tA 
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fragaentarl i d lgrws lu <*qMtb?i4o y l i l v i j i * ) qt»§ BoMt no raían 

aegativaaeat, alaé al contrari troba que a volt«« 1«« digre«»ieas 

«éo tant o aés interessants que el t«aa central - i «a qui Itmet 

observa en ocasions la influència sartr iaaa-. El l l t b r« de BoMt ao 

i s tu»«« notablt per la lucida descrlpr.lö d t la cr í t ica d'art 

ferrateriana < perqué sap re lv lndlcar-M la seva vàlua (»••corda« ei 

poc aprecl qu> l i aereixia a Molas ea el 72), siBtí per- les 

suggeréncies colaterals que s'ai troben. Trio, per excaple, la relació 

que observa entre Ors i Perrater <el rebuig a la cr í t ica psicologlsta 

i d -assumptes", la t i r r i a a Tai»e> a qui taabé be anat fet 

referencia de aanera espigoiada al l larg d'aquest estudi; recordé« §1 

p r i l i t i v í sae , el decadentisae i lapresslonlsae roaint ic o el 

biograíisae que tots de», intel·lectuals profundament racionalistes, 

aooilaen en l 'art i en la seva exéf»si. 

J. Marco <50> publica l'any 1983 un breu art ic le sobre la 

crít ica de Ferrater, de qué en destaca tant la lucidesa coa el 

subjectivisas que, al seu entendre, ca« en «oralis«« radical. Marco, 

encertadaaent, relaciona la cr i t ica de Ferrater asb la d ' I l l o t i els 

new critics i planteja un te^a aolt controvertible quan assiai la 

erudició i posit ivisae en assenyalar que en les classes de Perrater 

*ao hJ havia cap aparell erudit", 

á aés a aés de la publicació d'un text en vers inacabat 

de Ferrater a carrrec de i . Baralla x8i>, apareix durant aquest any 

un al t re ar t ic le que du el t í t o l de "La poètica de Gabriel Ferrater" 

'82^ Malgrat que el t í t o l de l 'ar t ic le de D. Ssrrapugui fer pensar 

que ens trobea un al t re cop aab el t ípic ar t ic le de teaa aolt 
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»enera! abordat de manera superficial. aviat t a s Monta que Serra 

tri« un caií •o l t »ès profitós t i t i gènere de 1'aseaig breu: una 

reflexió inductiva a partir d*un poeaa donat, t s curies, però, qite 

precisament el poeaa que t r i i sígui "A alg aatí", el aatelx que Ortín 

analitza en el 90, yn poeaa que no es trobo «a el ranking de 

popularitat ícf. comentari capítol 11.2.1.3. >. 

Serra no cita la lectura d*Ortín ni segueix taapoc el seu 

•étode puntillista d'analisi sinó que en dóna una lectura global 1 la 

fa extensible a tota la poética íerrateriana acarant-ia aab a l t res 

poètiques d'auters catalans contemporanis. I si escull *A aig aatí", 

és perqué segons el seu punt de vista, aquest poeaa recrea el gran 

teaa ferrateria: la idealització decebuda "que lliga a Ferrater aab 

la aiilor branca de la tradicii catalana moderna '.la que neix aab el 

tabi de Carner i creix aab el Riba de 'les Elegies de Blerville ., 

sobretot, el de Salvatge cor) i que servirà d'atalaia per al seu 

trencaaent for sal" i perqué "crida tota la cultura a la aodèstia en 

fer-nos recordar, coa deia Ferrater a propòsit de Caries Riba, que 

"sos parents de les bèsties"". 

Serra observa que els deus príaers versos segueixen la 

línia espriuana -que aquest crí t ic na aira aab gaire bons ulls- i ei 

llenguatge síabolisM de la poesia catalana de postguerra per tai de 

crear un crescendo que s'esquerdarà en els darrers venes tot i 

assolint un to p ^ t i c a-̂ s proper i quotidià - i ironic caldria 

afegir-, trencaaent que noses Foix i liba havien gosat de fer. Crec 

que aquí Serra coaet una injustícia perquè taa'oé Carner usa d'aquesta 

estructura -v.g. en ei s#m poeaa "Adaa s'adreça a Eva"-. 



f#4 

L'i ny 1934 apareix un altre article de B. Ollar (83> sobre 

us altre poena de Perrater» "Literature"» del ^«»«Btari d« què n^sa 

fet essent al capítol li. 1.1.2. Aquest article to nones to 

Interessant p?r la lectura que es fa del ?os»a,sinó perquè assenyala 

la importància en la poesia ferrateriaaa dels recursos 

satructuralsepifoneraàtics -cos havia taabè assenyalat mmr* Serra-. 

J. Mascaró <i96A> (84> reflexiona sobre l'obra lingüística 4« 

Perrater, obra que conté una anàlisi descriptivo-aoral de la tradició 

lingüística anterior i del seu pro*3Í projecte lingüístic, lascaré que 

•atisa grandiloqüències tais coa que Perrater fou l'introductor d« 

la gramàtica generativa al país i a l'estat espanyol (85), presenta 

els tenes recurrents de la seva obra: la referència als linguistic 

c^jslcs 1 a l'estructural isae europeu i aaericà, l'intent de 

dstertiaar la feina del graaàtic, la llengua noraativa, la sintaxi 1 

la morfologia -per exemple, les seves observacions sobre la 

sufixació-. Tot i que l'obra de Ferrater caminava »és cap a la 

gramàtica descriptiva qut cap a la lingüistica t*»>rlca, Mascaró no 

creu que sigui en aques.es descriptions on radica la vàlua de la 

seva obra sinó en les reflexions »oral?: F ¿ovira Ü984-- <1> acara 

l'actitud poética de Ferrater amb la de Custafreds i 8uftg«reix que 

en aabdós escriptors amics es plaateja el teaa de la incidència de 

la poesia dins la vida personal per bé que es resol de »aner? 

distinta en les seves obres: "ninguno dt In Ml Wto liötf «ada tm Iw 

ridiculos pap*its que hay QUI rfprntntar tn nutitrs tietpo para pirtcir poeta*. 

(1) ROVIRA. P., *E1 potta desaparecido: Alfwtö Costaífida y inorífl Ftffiitr*, 

Olvidos éé Stifuéi, 13 ISSí, ps, 21-31. 
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L'aty 1985 apareix l'obra d« J. Trladú La poesia cats lana 

de postguerra <1> dos capítols i« la qual séa dedicats a la poesía 

Cm Ferrater. Deixant i« banda el capeles qualificatiu d« "convers" 

que Trladú usa en dus« ocasione per reíerir-se a Ferrater, el 

principal retret que caldria fer a Trladú féra «1 seu l»t*«mt de 

c«rcar una evolució d« continguts i d'actituds dins la poesia 

íerraterlaaa que té aès de gratuïta que de real. Dir que I«njat una 

cama is una "eultisslaa 1 per tant aolt elaborada verslé de "trobar 

clus"" no i s una aanera del tot desencertada de parlar de poeaes 

coa "lis innocents", però -st és cert- aquest "trobar clus" és 

igualaent aplicable a poeaes del llibre anterior (v.g. "El secret", 

"Octubre" o "loeurs exòtiques") 1 del llibre posterior (v.g. "De 

lluny" o "Per José María Valverde"). Trladú tracta de presentar-nos 

un "priaer Ferrater" i un "darrer Ferrater" tot 1 usant dues 

aposición« que, en realitat, són del tot intercanviables: taabé a 

Teoría dmls cossos ni na "ofrena autílada"; taabé a Da nuces puerts 

i a Jfenja't ma cama es parla de "gent, coses 1 afectes*. Deixant de 

banda aquest prurit coapartiaent^dor, la lectura de !a poesía de 

Ferrater de Trladú guanya i, sobretot, guanya quan insisteix en la 

singularitat l Influència de la seva obra 1 de la seva persona ("la 

laatge jove l l'ídol de la provocació intel·lectual"). Que Triadú 

llegeixi Les dmm i els dim coa una obra que "sense ésser una 

elegia, és un dels llibres aés dolorosos' i draaátics de la poesía 

catalana loderna" és una percepció que deaanarla explicacions aés 

detallades, pert que no deixa de ser una Idea interessant a debatre: 

la poesía del plany i del geaec -que és la que Ferrater no practica-

és la qua capitaliza sovint aab aenys aérit les fiblades del viure 

i, sobretot, és la que ofereix aenys alternatives. 

i . mm, J.» u ßmu dtiiiè m u mt§v*rf*, w. M, sifetisnt, »sis, pi, 
144-141, 
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L'ai* 1985 surt a la HUB un llibre sobre Ferrater de F. 

ToBquelles: Fmcié poética i psicoteràpia. Vm lectura 4mIn 

mmoriam" de Gabriel Ferrater (87). El títol és prou explicit; una 

interpretació psicoanalítica d*"In aeaoriaa" que per extensió -tal 

coa *s obligat en aquesta disciplina-, afectarà a tota l'obra i a 

l'escriptor. Tosquelles s'afanya en la recerca áe l*a2tra com que 

esaenta en l«s priaers versos d*"In aeaoriaa" asslailant-la a la 

reaor inconscient que configura el nucli de la personalitat del 

poeta. Tosquelles, dins la Unía aés ortodoxa de la critica 

psicoanalítica -que tant d'angúnia feia a Ferrater (88 >~ entén la 

poesia coa un vessaaent de les obsessions ocult« del poeta-aalalt; 

neurosis que coneretitsa en els topics a l'ús justificats altjançant 

funaabulisaes iònics que proporcionen una lectura que pot 

entretindré' aolt o irritar (segons el grau d'huaor aab què boa 

s'eapesqui la lectura) als agnòstics de la crítica psicoanalítica per 

la gosadia i la convicció aab què son exposats, així, no noaés 

constata la presència del complex d'Edip del poeta expressat a 

traves del personatge de la aeuca anomenada "Sol", sinó en cadascuna 

de les referències a l'astre <!> les quals culaiaen aclaparadoraaent 

en l'anhel "solar" del darrer poeaa "Teseu" (si ea peraetea 

"coapletar" la 1ectura tosquellíana bo« haurà d'interpretar l'odi al 

sol que circula pel llibre -sobre el qual Tosquelles no'n fa la aés 

aíniaa aencíó- coa la manifestació repressiva del desig laceatuos 

que arrenca des de l'adolescència); època que Tosquelles es resisteix 

a llegir coa a lliure i feliç, puix que, segons ell, era plena 
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d'inseguretats reprinides provocades pel nalxexat de I'tdlpi«»« 

(dins el qual l'odi al Part apareix taabé "disslaulat" a travos del 

personatge de l'Ollva) le« quals en arribar a la aadur«**a el poeta 

tractarà de racionalitzar intel.lectualaent apostant per un 

antircaanticisae salvaguardador de les a i s intiaes eaocions 1 

cercant en la Dona la figura del psicoanalista que l 'alliberi de les 

seves obsessions edípiques que Tosquelles constata partout 

aitjançant el fructífer rendiaent que li procuren ínaoíoaies 

delirants : des de "La musíque parfois BOUS prend" ccmme vne mer / 

mere", fins a R-EUS / Bord-EOS (les ciutats on visqué en fiaíl ia en 

la seva adolescència), passant per rineluctable narcisisae (Bl-el / 

Su-BI-etes / BI-cicletes) (!). El llibre és prologat per uu aale de 

l'adolesceacia, X. Aaorós (88> -que ja havia aparegut en aquesta 

bibliografia-, el qual a aés a aés de fer una apclogif. del reusisae, 

fa una defensa de la crítica biogràfica coa a eln/i indispensable 

per coaprendre aab profunditat una obra l i terària, execrant perc la 

desfiguració aítlca que pateix Ferrater, i insisteix en la seva 

contenclé escriptora i vivencial, tot i fent-ne una lectura 

psicolègico-sociolèglca força perspicaç. 

M. Ortín centinua interessant-se p*: la poesia de 

Ferrater, aquest cop »ab un art icle conjunt amb l . Gibré (90) i 

acarant-la aab la poesia carneriana. Coa a l'any 80, turna a t r iar 

"á aig aati" 1 de Carner és escollit "A aig son". Les diferències que 

observen son les següents; »entre que en el poeaa de Carner, el son 

és vist positlvaaent ("l'estat de recuperació en el desésser") i no 

ai ha desesperad* sinó assentiaent en la aanera es coa se'ns ha 
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donat l'existencia coapartida entre consciència l inconsciència, ta 

el poema ce Ferrater el Jo poètic et culpa d'haver desitjat noses la 

vida conscient, que paradoxalaent, encara es nès ignorada que el 

son i es desespera pel fiasco d'qcest de«ig del qual però no se'n 

pot estar. I tot 1 que Carner "taabè constata la inutilitat del 

coeixeaent, sap que pot rtnunciar-hi, i aab això se situa en un pla 

de consciència superior" en acceptar i'ardre i la providència divins 

(acceptació aolt aés explícita encara en el poeaa "Interval" ¿e Cor 

quiet). La lectura coaparada de Cabré i Ortín ea seabla correcta, 

però no deixo de veure el fort prejudici "apol·lini" d'aquests crítics 

••»n avaluar aés positivaaent la seretor que la insatisfacció. 

L'any 1980 apareix publicada una conferència de J. Gil de 

Biedaa <9\> que consisteix en un estudi acarat entre el aedi^valisae 

de la seva poesia 1 el de la de Ferrater, ultra altres observacions 

d'interès coa la complicitat poètica creada (conreu d'una escriptora 

de "poc estii", impersonal -caldria matisar-ho-, i intel·ligible, 

contràries a les estupefaccions poètiques, a l'abstracció o a la 

identitat de fons 1 forma) o la doble i paral·lela relació existent 

en.re Biedaa respecte a Guillén, i Ferrater respecte a liba, taabé 

inclou un poeaa inèdit de Ferrater aab què li dedicà el seu llibre 

Teoria dels cossos, "Ho« aany of winking..." (92). L'admiració per la 

poètica aedieval (el seu aateriallsae, ei to interpersonal de la veu 

1 alhora la *icció autobiogràfica, e t c . ) i el desig de fer-se'n 

continuadors en els nostres dies Ca voltes eaprant fins i tot els 

ceus patrons rítmics coa a aètode de distanciament poètic', era 

taabè un tret comú-si bé respecte a la renaixentista tenien eis seus 
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punts de discrepancia: Ferrater rebutjava aab aés duresa el seu 

esperit geniralitzador-. 

Finalment, Pany 1985 apareix ui altre article •ocio-

psicolègic de G. Grilli <93), em aquest cas a propòsit del llibre de 

Ferrater la pomia de Carles Miba publicat l'any ltf9. In la 

introducció a més d'algun error bibliogràfic (§4), m troben unes 

observacions de caràcter socio-polític sobre I M du« publicacions 

on col·laborà més assíduaaent Gabriel Ferrater, Lsye que dins el aón 

franquista representava l'extrem aés liberal possible 1 Serra d Or, 

el catolicisme de la qual permetia una amplitud de aires prou aés 

aapla que la prescrita pel franquisme. Segons Grilli, el que 

diferencia La poesia de Carles Riba de la resta d'assaigs és la seva 

unitat i l'existència d'uns interlocutors concrets (uns alumnes de la 

universitat de Barcelona) - i seguint el discurs grillià hauríem 

d'afegir, si més no, per tal que quedés Justificat el preàmbul socio-

polític, que el fet de ser una activitat universitària oral escapava 

al control directe de l'aparell ideològic de l'estat-. Grilli observa 

coincidències entre la biografia ac Ferrater i l'admiració carne^iana 

i, sobretot, ens ofereix la seva pluja acostumada de llampecs 

frsudians (per exemple la cc-iparaaça entre la dificultat ribiana i 

la imatge del fetus adult pasollnià) que culmina en l'asseveració 

final de l'article: Que els lapsus de Ferrater (tant els de 

connotacions eròtiques com els que són purament de *rmts <!?> -v.g. 

el que detecta Joan Ferrate a la pag. 108) han d'é--ser analitzats 

írpudianauent i més enllà del lapsos, sempre segons Grilli, caldria 



analitzar des d'aquesta ¿ptica psicoanalítica el conjunt de les 

suggestions ferrateriaies per l« figura narrativa. 

Continuant aab el «ateix autor, l'any 1986 és publicada la 

seva ponència al VIII* Col·loqui Internacional d« Llengua i 

Literatura catalanes celebrat un any abans a Salou. La ponencia du 

el títol "Ferrateriar,a* (95) i consisteix en un repàs de la recepclé 

crítica de l'obra de Gabriel Ferrater. àab aquesta ponència 

s'inaugura doncs la reflexió «etacrítica, darrer grau de penetrada 

que assoleix una obra literària. Grilli constata taabe coa els 

priaers recensionistes de l'obra qae l'aparlcié de Ferrater a 

l'escenari poètic tingué una entrada radical: "la aeaoriaa". Poeaa 

que no bea d'aprebendre coa una biografia real, sine literària. "In 

aeaoriaa" representa la vida (passada5 del poeta feta literatura, 
• 

però alborà no podes deixar de sentir l'encís per conèixer aquest 

pacte bíographíque -co i veiea, el biògrafisae psicoanalític de 

Grilli se'ns presenta aquí aès aatisat, perè prou Justificat pel 

prestigi de P. Lejeune-. Grilli considera que la solitud is el aot 

que defineix la relació de la seva poesia aab la resta d'escriptors 

("tia petit aite literari, pera tanaateix solitari dins el panoraaa 

àrid 1 púdic que ens ofereix la literatura catalana actual") i la 

relació de la seva poesia aab la crítica Csobretat abans 1972 >. La 

prisera classificació que fa de la crítica sobre Ferrater és la 

següent 1 en ella feoa se n'adonarà que al na un buit de set anys 

(des de 1972 al 1979): 

a) l i s assaigs abans de 1972 que giren a l'eatorn 

biogràfic del que ell és 1 del que ell diu que ès la seva poesia. 



i r t l l l en destaca Dcié? tree mñornt á. ferry í l ü i í td«uii valor 

lt«aálcle»Al)} P. fallverdi í l te i ) %m critica «la aeaorlaa« pel qm 

pot temir d*aBtlrevolueloaiirl l 1. Triaéú üi«§» que l i atorga l i 
, m <»aoa«nclà. Terry 1 Trífida BO han variat la teva actitud 

respecte a Perrater» pera si Vallverdú can i s vleiela en el seu 

article del 72 1 m divers« paper» privat« adreçat« al aatelx 

Grilli, Palg du« objeccions ais aseus plante jásente: a) la biografía 

es un element que prea relleu a partir de la »crt de Perrater; b» 10 

es pot oblidar que al costat dels autors que esmenta van aparèixer 

altres lectures coa la de Clotaa o la de Marco. 

b> Eis de la mm «ort Insuficient« sobretot en aquell 

•oaent, Ja que ara eas aeablea que t a t s els escrits de 1972 teaea 

un alt valor formal i express« un esforç iaportantíssii 

interpretació" i ea què Ja no es parla només de la teva poesia siaé 

de tots els gdneres que conreà. Un altre cop dissenteixo aab Grilli 

llevat que ens posassxa d'acord en quins sén ' tots els escrito del 

72", és a dir, si deixessis de banda els articles de premsa. 

Tanmateix r-s cap cas apareix ni un "alt valor formal" ni "un esforç 

iaportantíssa d'Interpretació". A aés a «és, Grilli s'oblida de 

subratllar que la branca poètica de Ferreter i, sobretot, el 

biògraflsae superficial són els centres d'atenció preferents. 

c) Des de l'etapa de 1979 quan Joan Ferrate coaença a 

editar l'obra crítica i lingüística 1 en què proliferen estudis de 

critica llteràra, d'art ; de lingüística de resultats desiguals. 

La eegooc classificació ee de caràcter temàtic i aolt 

selectiva: 1) Escrits sobre poesia: C-riin (1975), Terry (1979) i 

" " ' — t J i * - ^ — - < * - « ^ . - ^ • * * * - *M 
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Tosquelles (1985); 2) Escrits sobre assaig: 9oa«t Ü9§3>, 8) Escrit«» 

sobre lingüística: Hascaró (1394>; 4) Escrits sobre la vida: Se*vía 

(19?6). 

Deixant de banda la discutió sobre la conveniència o la 

inconveniència de aytoincloure's «i ua repertori bibliogràfic, BO 

velg perqué so Incloure les reflexions d'Argente o Sulla sobre la 

seva tasca lingüística i critica, respectivament o perquè no 

justifica en cap moment l'absència de Castellet o par^j* f? 

referències al text señor de R. Cabré i no a altres textos aolt 

menys menors coi el de Pont <lf?5>. La relliscada més notable de 

l'article és troba en la nota ñ de la pàgina 300: Sis coas-atarls ae 

Cliff són "aolt interessants i originals <en canvi ni caap-.o aab 

André ¡Mberecats, Gabriel Ferrater: Poéae iaacievé, Louvaln, 19T0, 

que és una tesi de llicenciatura roaasa inèdita)". Cert, ningú té cap 

obligació de saber que Iaberecots i Cliff són la aa*eixa persona, 

però salta als ulls perquè es tracta del »ateix text aab petites 

variants. Peiò en aquest lapses crec que el aenys important és 

constatar q<» Grilli no s'ha llegit el treball d'Iaberechts o que ao 

ha fet aés que superficialment; el tristament Important és el to de 

menyspreu que atorga al fet que es tracti d'una tesi de 

llicenciatura, estudis que certament molts d'ells no arriben al minia 

de qualitat exigible en l'assaig literari, però que també molts 

d'altres el sobrepassen amb escreix -cosa que no es pot dir de 

molts articles de crítics adults i reputats- i tanmateix romanen 

oblidats a les bilioteques dels departaments. Feta la digressió, 

tornea a l'article de GriUl 1 a una observació que, si no la provoca 
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la capelos 1 tat, trobo solt Interessant: Grilli aconvlda a analit2ar 

les relacions entre Ferrater i Celine, Drlau La Roche lie, Siaone Veil, 

i altre« escriptors del Kídí dels quaranta sobre el teutonisae, tot i 

tenint en compte taabé les similituds entre F. Traba 1 (escriptor 

Bolt adalrat per Ferrater) i Dritu la Rochelle i els ela»ls d'Ors a 

Céline. Dé lev ais aaunt que no vol lea sotaetre a Judici 

l'autoi>.;ivioàò de Grilli. Ara: Que dlgui que Tosquelles i Cliff fan 

crític« de "tendència" i que ell s'Inclogui en la critica acadèaica al 

costat de Terry, Bonet i Cabré és del tot criticable. I per dues 

raons: una, perquè tota critica té una tendencia o una cltra 1 penso 

que l'article de R. Barthes, "Les deux critiques" (1966), deixava Ja 

ben clar que la crítica acadèaica és tan ideològica coa qualsevol 

altra 1, a aés a aés, he» de tenir en compte que des del 66 ençà la 

crítica acadèaica, això és universitària Ja no fes noaés ¿1 

positivisme 1 rhistorlcisae sinó que ha anat assimilant des del 

foraalisae a l'estètica de la recepeciè tots els corrents crítics 

d'aquest segle. És a dir, que l'etiqueta de "crítica acadèaica" que 

empra Grilli ni s'oposa a la crítica de tendència ni significa res 

perquè pot significar ja aoltes coses. L'altra raè és el Judici que 

11 aerelx la seva pròpia obra: aquí el aeu "atac" serà aés contingut 

perquè és un fenòaen huaà general que la pròpia imatge no 

coincideixi aab la imatge que hom té de nosaltres <i encara aquesta 

no és igual per a tothom); alxi, mentre que Jo percebo la seva 

crítica, com vaig dient repetidament, com una fusió entre la 

sociologia 1 la psicoanàlisi aab tocs escadussers del modern post-

estructuralisae (que de fet Ja inclou la psicoanàlisi per .*e), ell 
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afirma que fa cr í t ica aoadèalca. Raurea d'eaperw que uns tareera 

resolguin la discussió. Dt toter- aaueres, eartaatat •«& aquest ar t ic le 

la tendència pslcolc^lsta d« G r i l l i pren un biaix diferent i ao l t 

a is interessant perquè to i l e r dt psicoanalitzar Ferrater con feta a l 

75, ara 11 abelUix conststar la influència del pensament de Freud 

en Ferrater <94>. Vegea-v.« dos exemples: a) à l ' Igual que Freud, 

Ferrater fa tota una trana novel.lesea per explicar t iba 1 fa r - lo 

entenedor -no nego que Freud ni Ferrater no ao facin però la 

Influencia ès del tot forçada: La tendència de Ferrater a foraular 

una idea a través d'una història -que ès Justaaent un dels eixos 

principals dt la seva poètica- es un t re t medieval; b) Mes encertada 

fe ib la aquesta observació a propòsit de l 'a r t ic le de Terry del ?9 1 

de Ica relacions existent«, en agues'.« poesia entre el personal 1 e l 

col· lectiu fv.g.'Els aristòcrates"): ."En això Ferrater torna a revelár

s e l o de la a i d'ártaur Terry, coa un escriptor profundaaent i n f l u ï t 

per Freud, puix que freudlana és la seva aanera de relacionar la 

vida individual 1 la col· lectiva, la historia personal i la d'un 

poble, • ! seu". L'art icle f inal i tza qualif icant Ferrater de "darrer 

aodern" qual i f icat iu que no ea seabla ni bé ni aalaaent perqué coa 

hea v is t en e l capitel dedicat a la modernitat l i te ràr ia aquest 

adjectiu signif ica Ja ?; i tas coses que ja so s igni f ica gairebé res, i 

perquè aíegi r -n l el de "darrer" crec que no fs sinó coapllcar-na 

enctra més: "Finalment la consideració q escriure poesia s'ao val 

s i boa té gane« 1 í er ces per fer-bo aab clàssica vigor, que la 

sinceri tat és i ' a r t i f l c l aès d i f í c i l d'aconseguir 1 el a is elaborat, 
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ta« diu quelco« d« ¡mit important sobre Gabriel Perrater coa a 

darrer aodern". 

I Ja per acabar aab anuest autor cal citar una breu 

ressenya periodística <96> taabé dt itetacrítica en què critica les 

tesis dels articles de G. d« Bled»« 1 Oller de l'especial de la 

revista Saber que veurea tot seguit (i taabé una aatisaciò respecte 

a la nostra interpretació del So d« la per 1 riure que considero del 

tot Justa). La critica a Biedaa ea seabla força encertada. Diu Biedxa 

que quan un poeta aodern aixeca la veu seapre sona a fals 1 que 

Perrater seapre usa el to íntia, al qual Grilli replica: i l s poetes 

aoderns poden aixecar la veu aab to íntia cispriu, Foix, el ïïabí.,.) 

i Ferrater taabé ho fa. Grilli no dóna cap axeaple però jo 

proposar!* el de "Cançà del gosar poder". La critica a Oller a'ao 

seabla aenys. així, aentre ella s'afanya a deaosirar el grau 

d'independència dels poemes respecte a llurs anècdotes biogràfiques, 

Grilli insisteix (coa no ha fet en els seus articles) en no 

disgregar tan fàcüaent vida (social, personal) i obra. 

L'especial de la revista de Sabm* a qué estea fent 

referència inclou una entrevista de R. tuberto a Perrater, un poena 

inèdit ~"0n aatiag"-, una conferència sebre Guerau de Host i els 

articles de Biedaa i Oller que acabea de citar. L'article de Biedaa, 

però, no es sinó l'article del 85 retallat, traduït al català 1 aab un 

nou títol, per la qual cosa a'abstinc de tot altre coaentari -si bé 

no puc de deixar retreure al seu autor que no en confeccionés un de 

nm a propòsit d'aquest especial-. El de D. Oller (97) neix a partir 

d'una sèrie de converses aab Joan Ferra té en què l'inforaà d'una 
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•Irle d'anècdotes a propòsit d'una quants poeaes de /es dones i • !• 

dim, les quals Oller fa públiques en aquest article 1 les aprofita 

per reflexionar sobre la relació entre la literatura 1 la realitat, 

Oller a més a «és de aanifestar, a l'Igual que Terry (1974), la seva 

reticència contra l'aplicaciè del terae "poeta de l'experiència" a 

Ferrater perquè sovint aquest terae s'eapra per fer referència a una 

poesia de la aera quotidianitat, quan de fet so Ferrater pesa aés la 

reflexió »oral, aès general i abstracta, es qüestiona si son al 

davant d'una poesia biogràfica 1 si conèixer les dades reals poden 

ajudar a entendre "certs" poeaes i a totes dues preguntes raspón aab 

un so rotund: "La poesia de Ferrater no és eiapleaent una instància 

autobiogràfica sinó una instància iaaginàrla escollida en funció 

d'una raó estilística". Per tal d'arribar a aquesti conclusió Oilßr 

tria uisa sèrie de poeaes de aenor a aajor dificultat àeraètlca i va 

considerant en cadascun d'ells si es necessari conèixer el referint 

resi que s'hi aaaga: El priaer és "Teaps enrera", la dada biogràfica 

del qual ja aavia estat esaentada per Goais (1977), i que éo del tot 

prescindible per entendre el poeaa. El segon és "21 lleopard" en què 

taabé és prescindible conèixer el noa del burgès a qué fa referència 

(Oller no el diu; ès l'antic aao del Prvgstore) per conprendre el 

teas del poeaa <un& sexualitat aísera). El tercer poeaa és ""Els 

polls" on taabé seabla irrellevant sab#r que es tracta d'un 

escriptor (taapoc Oller diu el noa: és un dels Goytisolo) ier veure 

que el teaa genèric d'aquest poeaa ès el aasoquisae. El quart poeaa 

és "Tres lliaones" en què la reflexió estètica i l'eròtica són la 

aateixa i si bé aquesta darrera pot ésser aès difícil de capir no 
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creu Oller que conèixer que es tracta de la Sra. Sentis 1 Ics seves 

filles sigui indispensable per a la lectura del poeaa. El darrer 

poema és "11 secret", un dels aparentment aés Lernet ics de l'obra 1 

que relata el possible aabient que es donara ei la fi del regia 

franquista. Oller torna a insistir que conèixer que aquest poeaa va 

sorgir en part a partir d'una conversa aab son g*n*à sobre «1 ïafia 

de Xax Brod és innecessari. Ho» pot (aal)pensar que ei fet que Oller 

estigui negant la iaportàacia del conelxeaent de l'anècdota 

prellteràrla i alhora consimtlxi yn article explicant anecdotes 

sobre els poemes de Ferrater no es sinó un exercici de litote, lo ho 

crec pas així, sinó que el que representa aquest article ao és només 

una altra de les reivindicacions a favor de Pautonoala de la 

literatura -i sembla »entida que al 1986 encara s'hagi de continuar 

insistint-hi-, sinó una actitud frental i decidida contra les 

continues lectures biogràfiques que ha tir.gut i té l'obra de Ferrater 

que no vull deixar d'elogiar. 

En el aateix any, OIL- ressenya La poesía de Caries Riba 

publicada al 79 (98). ,11er que valorfi positivament que Ferrater 

coaenci parlant de la dificultat de la tradició dels eleaents 

formals, constata la doble funció de íà poesia que Fer/ater veu en 

tiba (una -quasi paradoxal- que la poesia no fixa només els records 

personals sinó que els despersonr.iltsa i els fa vàlids per a tothom; 

i l'aitra, que la poesia reflecteix els moments més materials, «és 

huaans que és el que, a l'entendre ¿e Ferrater 1 d'Oller, "la 

beatería dels tebis" no pot entendre) i el doble discurs de l'obra 

(el de Riba i el de Ferrater) evident sobretot cap al final. Oller 
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taabé valora positiv*»ent I M digressions ferraterianec -que coa 

tabea no es UM opinió general-, productes de i discurs oral (v.g. 

aquella contra la ideologia nacionalista i t l seu «facte sobre la 

literatura). Per • 011er aquesta obra i« un exeaple de lMalta 

crítica", "la que converteix la crítica en una obra de peasawent (i 

no en 'ja exercici de descripció], de pemsaaett sc*brs la lit 

partir d'una obra determinada". Sn cooclusié, la raacunya i s força 

discreta no perqué el que diu sigui equivocat, «iné perqué **.au en la 

paràfrasi i planteja uaa sèrie de teaes la complexitat dels »¿»*als 

exigeix una aajor profunditat 

L'any 1W6 J. Hurgados escriu el pròleg a l'obra La poesia 

de Gabrtel Ferrater (99>. El seu discurs no és desmitiflcador 

perquè s'afanyi a rebatre puat per punt els Malentesos Cels 

capciosos í els ignorants) que naa anat aliaentaat el «ite, siaé 

perquè del aite en fa història. Hurgadas que sap que el "personatge" 

existirà aer.tre hi hagi hoaes que el recordin o algú que vulgui 

entretenir-«« tardes d'oci Hegint articles, devia trobar ben inútil 

posar-se s desaentir si bevia aassa o aassa poc, si anava aab 

•sssa dones o aab aassa poques, o si era un enfant terrible o un 

noucentista. SI que fa - i això sí que és interessant- és resseguir el 

procés de creació del aite i de quina aanera el aateix Ferrater el 

provocava; un aite fet "dels malentesos creats tant p€t la fecunda 

genialitat del personatge que tenien per protagonista, coa per les 

liaitacions inherents a un país avorrit, literal 1 baix de sostre". 

En la seva construcció trobea tot tipus de personatges: Des dels 

filisteo« 1 curts de gaabals als pateraaiistes passant pels vestals 
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i t la patr ia, I M »studiaotas encaortscades 1 els estudianta 

enlluernats. La percepció del a i MI tanbé era ten d : versa: 

anateaatitzacions, perdonavídisme«. Idolatrie« Juvenil». Albora, 

lurgaées observa l'evolució dal sen abast: S i t i la priaera ac t iv i ta t 

pública, la c r i t i ca , t ra reduït t i nuaero de persones que es veien 

sosegué«« per I M seves bcuUdes a gratcient i la seva 

intel·l igència, en accedir a l aón de 1« poesia, i just en el aoaent 

álgld del reaiisa« l i s t a r l e , e l públic despectiu i admirador c r t l x . 

Quai Perrater passa a la docència universitària hea dt deixar d t 

parlar de núaeros i f ixar-nos que fou precisaaent a l l í on la 

influencia de la seva rica 1 eoaplexa personalitat fou aès directa 

í, per tant, aés efectiva. Hurgad«« destaca sobretot el seu mestratge 

l inguistic i seguint Mascaró subratl la especiaiaent la seva 

•excel.lent anàlisi "aorai" de la lingüística". 

I . lac ia (100) coautor del l l i b re esaentat suara, publica 

ei »ateix any usa ressenya força tquà&lae sobre la tradúcele de V. 

C l i f f de "Foeaa inacabat" publicada un any abans (record«», però, que 

Cl i f f i tabertchts són la »ateixa persona). Macià déna notícia sobre 

l ' insuficient estat actual de la traducció de la poesia ferrateriaaa: 

Selx Barra 1 en posseeix una traducció en castellà Incoapleta i 

desigual, en francès noses existeix aquesta dt C l i f f 1 en anglès, 

lacià reporta l'existència d'unes quantes traduccions de poeaes de 

Terry del 66 tres ie les quals foren publicades per l'Anglo-Ca talan 

Society. lacla valora posltlvaaent ei Poèm* ïn&ckevè de Cl i f f , 

tradúcele que, a aés a »és d« tenir la garantia d'naver estat 

revisada per Ferrater, és aco«panyada d'un bon aparell de notes. 
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Taabé observa nau variant® entre la versió d'Iaberechts i de Cliff i 

avalua d« foraa positiva la iupurtancia que Iaberechts-Cliff atorga 

a la llengua per sobre de la netrica (si be es perd l'estructura 

f orna i d'oc tosí i. labs alternant rlaa masculina/femenina) i del to per 

sobre de la foraa. 

La revista castellana Litoral presenta també aquest any 

un especial dedicat a Jalee Gil de Biedaa (101) en què, a aés a aés 

d'algunes referències esparses (biogràfiques -poc elogioses- 1 

literàries) a Ferrater, apareix una carta seva a Biedaa en qui li fa 

un coaentari del seu llibre Compañeros de viaje. Cal afegir taabé 

l'aparicio de ressenyes de aetacrítlca coa la de G. Gullèn (102) 

sobre el Uibre de L. Bonet -que no ès sinó un pretext per a fer 

consideracions sociològiques sobre el cliaa cultural espanyol dels 

anys 50-. 

S. Oliva (103) fa un article en el aes de febrer de 198? 

aab aotíu de la publicada del volua faers, cartes, paraules a cura 

de Joan Ferrate, Oliva destaca el to divertit i de llibertat 

intel·lectual que es respira en les ressenyes de Ferrater i recorda 

que, si precisaaent un JeítaotJv de la crítica (i de la poesia) de 

Ferrater era el de divertir o enutjar un possible lector ío un grup 

de lectors), quant aé.s aquest incentiu no aavia de ser vigent quan 

el destinatari de les ressenyes (en què les defenses es basen en 

arguaentacions sòlides 1 els atacs s6o plens d'enginys) era son 

geraà aab el qual podia establir una coaplicitat i una diversió 

aútua. I Oliva, sobretot, elogia la seva tasca traductora, la del 

Corlóla, aalhauradament inacabada perè que, tanmateix, representa "la 

*.", • ••& 

iiS»«.-— à 
1 * < " . . ' • 



•iilor tradúcelo te Sbakeepeare que s'ha íet al cataU". Bacarrefada 

per tnt grup de teatre, la qual cosa Justifica l".cercla te fragments 

excasslvaaeat« ratet te« par al gust actual» coaetitaaix t» txareiei 

de satertitiaelé que Parral«- fea taabé extensible al te Ctt*a 

•elocueié digna, aotetoa i creïble*». 11 aataix interés tel poeta «a 

la dialé:tica entre aetre i sintaxi a favor d'aquesta darrera el 

posseeix taabé ei traductor tot i construías "ana attrica que evita 

les «iaalefes quan al ha una pausa sintáctica per tal que Tactor 

pugui, aab una dicció sensata, conservar ei vers sense fer l'efecte 

que parla un beneit", l'us del decasíl·lab -aetre tan car a l'autor de 

¿es úoatrs i els dies- aconsegueix que el aetre es fongui ar t la 

sintaxi tal coa Shakespeare havia aconseguit »mò la tria del 

pentàaetre l iable SI en les cartes amb Bledaa <on el to és força 

iapostat) l'assuapte central es la literatura, en les dels d"« 

geraans destaca 1'later és per la lingüistica. Oliva aprofita ara 

aquest aoaent per fer un noaeaatg« paritarí al talent intel·lectual 

d'arbdos geraans i al aestratge que en rebé de tots dos 1 justifica 

aquesta publicada -si bé Ferrater tal vegada si hagués oposat puix 

que la aajeria de pàgines no àavien estat pensades per a la seva 

publicació- puix que ens aostra un talent intel·lectual alcaaent 

inusual. 

'Jus aesos desprès surt a la liua »es Material epistolar: 

I . Talent! (104), perdut e1. to de crispació del 78, ofereix al públic 

una sèrie de cartes de Gabriel Ferrater i un petit retrat de 

l'escriptor en què avalua de aanera absolutament diferent el seu 
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caràcter «que ar#. apareix pi« d« noblesa) lla recreació l i terària de 

U vila intJM vl05). 

L'aay 1987 apareix publicat un al t re conettarl d'ui? paeaa 

de Ferrater (106) i tot i que Dolors Oller no el flraa, n'és 

parel · laert responsable puix que es tracta, tal coa Indica el títol, 

d'una lBcepretacló col·lectiva -l'un grup d'aiunnes del seu curs de 

teoria li terària de la Universitat àutènoaa d« Barcelona-. L'article 

se c»ntra en el coaentar del pmns "k l'inrevés" relacionant-lo aab 

les paraules de Ferrater que apareixien en la nota Introductòria a 

les dones i els dies (mmk l'Inrevés" és un comentari cr í t ic sobre el 

Huckleberry Flfn de Hark Twain">. Ens he» referit a aq-iest art icle 

en el capítol II. 1. 1. 2. 

I. Fons - l ' Is idre d'"In leBoriaa"- «sn un art icle (107) 

relata una divertida anècdota biogràfica de l'adolescència coapartida 

aab Ferrater '.la de de l'estàtua del general Pria) en què ja és 

observable el seu caràcter reaci ais dogmàtics elxalabrats, ais seus 

siabois i a l'absurd en què sovint desemboquen. S'observa taabé la 

superioritat acral dels adolescents sobre eis adults que taabé 

s'observa a "In aeaoriaa": el ls dos (en Gabriel i l 'Isidre) demostren 

tenir aés sentit coaú (i «és coneixement de la història) que --Is 

grans. De la aateíia època és ia semblança biogràfica de J. Tlla-

Cacalà '108) en què es coapiau a acarar diversos passatges d'"In 

aeaoriaa" (i de r?oeaa Inacabat") aab anècdotes reals. A l'ensems, 

fa un avenç de l'especial televisiu de "Trossos" sobre Gabriel 

Ferrater real i t rat per ell mateix i de caràcter igualaent anècdotíco-

biogràfic sense cap novetat d'interès. Eis re trats biogràfics 
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continuen -1 també seas« aportacions originals- : JJt. Castellet 

(109) tria per a la seva conferencia nojwnatge deia Joc« Floral© del 

1987 una evocació de Gabriel Perrater en motiu del quinzè aniversari 

de la seva sort. Castellet recorda el seu suïcidi (en què no manca 

2» referència a la seva decadència física) i defineix Perrater coa 

un intel·lectual que era alhora una persona de "conversa 

absolutament quotidian?" tot i aanifestant la seva disconformitat 

aib la mitificació que ce n'na fet. Castellet torna a repetir que la 

seva vida no sabia adequar-se a la realitat quotidiana, no per 

rebel·lia contra la ciutat i la vida moderna, sinó per una certa 

incapacitat "connatural" a emaotilar-sp dins els seus mecanismes i 

• que existia una gran contradicció entre els plantejaaens teòrics 

espiètdids i la practica quotidiana nefasta: "La seva intel·ligència i 

la seva sensibilitat el distanciaven recurrentment de la immediatesa 

deis fets quotidians: era com una línia discontinus", i tornea a 

trobar també l'èafasi en la se^a excel·lent voracitat lectora i 

aptitud comentadora (i, és clar, no s'està de dir que tenia la 

pronúncia farfallosa). L'únic nou és l'observació que fa al comentari 

de D. Oller del 84 del poema "Literatura" la doble lectura final del 

qual no li sembla carreta ja que per ell noa*s funciona la primera 

(cf. capítol II. i, 1. 2.)- Però, no és la polèmica crítica el -¿ue 

sustenta el pes de la conferència, sinà el biografisae i la "premissa 

d'or" que trobem a la conclusió: "La seva poesia es la seva millor 

biografia". 

L'any 1967 no és només un any memorialista sine que en 

ell apareix la novel·la policíaca inèdita de què parlava J. Molas al 

•d> <* d * l _ t * • • • * - > . -» *- — « « A . fc. . . . A l à ^ f l l M I 
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73. L. Bonet «a presenta us avenç a ínsula (110) -tal con havia fet 

abans d'aparèixer el seu llibre del 83-. La novel·la Intitulad* 

priiier con Cercano está el aaJ fou feta aab col·laboració aab el 

pintor José Maria de Xartín (que tanmateix no consta ni en el títol 

de l'article ni Bonet en fa referència quan parla de la centralitat 

de la pintura en aquesta novel·la) l'any 1951 -redactada o si ais no 

eabastada en 1 Ateneu de Barcelona- i fou finalista del Premí 

Siaenon l'any 1952. Bonet constata que aquesta obra presenta força 

paral.lelisaes estètics 1 estilístics aab els articles de rernter 

publicats a Lave entre 1951 i 1954 (recordem que Bonet *s el 

principal exègeta de la crítica d'art ferraterlana) sobreto* en el 

capítol axial de reflexió estètica, l'autoriu del qual no ai ha dubte 

que cal iaputar-la a Perrater, en què es defensa el a'jteríalisae 

estètic de tall neorroaàtlc producte de la dialéctica tntre 

íntei.ligència i instint (és a dir, la aateixa de la se/a poètica). A 

»és a Eés de resuair la traaa de l'obra i de descriure els 

personatges tot í observant paral.lelisaes entre el?s i Ferrater (les 

reflexions estètiqws de Koeveld; el físic, l'afecció a la pintura, el 

senyspreu a la psicoanàlisi, la indiferència a l'obra d'lspriu i la 

aordacitet (sovint contra l'estaaent de literats) del jutge Ferran), 

Bonet reconeix qu*» l'obra tè defectes (si bé no en detalla cap), per¿ 

que tanaateix presenta l'iaterès de ser la primera aostra literària 

de Ferrater, -1 ara 1 'adjectivitzaclé de rigor:-de la seva "furia, 

aspereza y iconoclasia*. 

El segon comentari crític de Bonet es troba en l'epíleg a 

la novel·la (111) que apareix sota el títol Un cuerpo o doe, ei segon 

•: . .- '-... 
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noi que Ferrater i Hartm vaa t r ia r . Bonet dóna notícia dt 

l'existència de úm »anuecrlts (un en poder 4« J.M. de l a r t t a 1 

l 'altre de J. Ferraté) i en la resta es l la i ta a transcriure la 

ressenya anterior revisant-la i anotant-la: així, l'ataosfera 

cinematogràfica que observava w concrttitaa ara ta una "staèmfera 

'anglosajona* y ciB9mtagràfímm, detalla el tipus d'armes que sén 

records de la guerra civil zí bé Bon«t no connecta la Lug«r d« la 

pàgina 142 amb la referencia que se'n farà a "In memoriam"), fa 

esaent de la traducció de Ferrater d« Dasaiell Kaaattt, d'una de 

les nombroses intertextualitate que assenyalava a ínsula -crec que 

tria una de les aenors: una de Gerardo Diego- , i de la relació entre 

el personatge Cyril Blunt t ei faaos cr í t ic d'art i espia Sir Anthony 

Blunt. El coaentari de Bonet <i ei seu mètode) ea sembla del tot 

correcte si bé seapre es podria afegir alguna cosa aés cor: el 

paral·lelisme entre Albert! i Ferrater mitjançant la literatura 

anglosaxona i l'alcohol o la importancia del sisteaa de diàleg 

establert entre eis dos protagcsístes Torac i Ferran (i recordem que 

taabé el diàleg serà aolt rellevant en la seva poesia). 

L'any 1988 torna a haver una altra noticia editorial i 

crítica. J. Cornudella (112/ ofereix una selecció de poeses 1 proses 

de Ferrater revisada per Joau Ferraté i un aapii estudi introductori 

així coa una sèrie de pautus de lectura (l'obra està pensada pels 

inst i tuts) . L'estudi conté una presentació biogràfica de i'avtor que 

segueix les dad« de la de Joan Ferraté de l'edició de ¿es dones í 

els dies del 66» una descripció de les seves principals activitats 1 

els coaentarís d'algun dels seus poemes en la línia del clos© 
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reading, entre i i que ail destacar el dMAalstat del braç* . fot i 

que Cornudella pren aparentaent un to força descriptiu hi observes 

una profunda adairaclé per l'obra i uaa contínua actitud reflexiva 

sobre la crítica» la literatura 1 l'obra ftrraterlana <que Cornudella 

concep, coa jo aateixa, coa un conjunt presidit per la aateixa 

voluntat estètica i aoral). Així, diu de la crítica. "Al capdavall, ser 

un crític d'art conpetent no exigeix, en principi, sinó saber qOè és 

l'art (i especlalaent aquell aab què se les heu) i què és la critica, 

i provar d'articular-ho en un discurs. Pere aixd taabé coaporta 

saber XJV-, bé de què no cal parlar, o de què s'ha de parlar noaés 

coa un expedient per ajudar-se a atènyher una explicació aés 

ajustada d'aquell objecte singular". De la crítica literària de 

Ferrater subratlla la seva insólita coapètenci« per valorar 

qualitativaaent els pooaes i la novetat i lucidesa de la seva 

interpretació del ¡fabíi del seu interès per la lingüística Cornudella 

reïativitza que Ferrater adairés "tant" la gramàtica generativo-

transforaacional. El que sí que és cert es que l'ensenyava * que en 

va fer traduccions (però Cornudella subratlla que de Choasky tria La 

lingüística cartesiana, obra en què l'autor pretén d'establir els 

precedents històrics del seu pensaaent). Alesaores, Cornudella es 

qüestiona el perquè Ferrater ensenyava el jodel gramatical de 

Choasky si no era el que aés el convencia 1 ell satelx es respon: 

Aquest aodel li servia per renovellar els estudis gramaticals del 

català. Pel quo fa a la seva poesia, Cornudella taapoc es líalta a 

referir els tòpics a l'ús. Així, quan cita l'epíleg del 60, sap llegir 

la poètica que ens presenta: La relacíé entre Bardy, Frost, Sansoa, 
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Gravas, áuden I Par rater cal vnire-la taat • aivell d HIM t taàt lca 

ail coa en i'ús dels r i taes propi« 4« la parla controlats aitjan-ant 

us estr icte rigor to la versificació; La declaració dal seu 

med leva lisae sap veure-la a te «ni lá del node! for aal de "Poena 

inacabat" i la concretitia to "la sensatesa (tela aedievals] parido 

aoaès de fets presos coa a reals) 1 l'eficàcia est i l ís t ica cno bl aa 

aopul.lositat)", La presentació que fa de cédate«» dais llibre» de 

¿es dones 1 els dies va resseguint l'evolució dels aètoées de 

versificació (fins a arribar a ïmria dels cossm on apareix 

l 'estrofisae i la r iaa) i els teaes principals, capítol en qué 

destaca la relació que estableix entre les cites algebraiques de 

l'edició dal 66 de Teoria dels cossos i el contingut de cadascuna de 

les parts, lespecte a ia tr ia de la prosa coincideix aab la selecció 

qualitativa d'altres crjtics però no en l'antologia de poemes ja que 

aanquen tots els poeaes de rerafons històrics tan celebrats pels 

crí t ics sociològics, eis Mografistes i fins i tot per Terry (puix 

que en ulls advertia la dialèctica individu/col.lectlvltaO; és a dir, 

que no apareix ni "In aeaoriaa" ni "Poeaa inacabat* - tai vegada 

taabé per evitar fragaentar-los- ais quals taapoc ha atorgat faire 

atenció en «1 seu estudi. La preferència és, doncs, cap a la teisàtica 

de reflexió amorosa i poética. 

Joan Hargarit (113) tr ia coa a tesa de la seva ponència 

al 17 Encuentro de Escritores y Críticos de las lenguas de Espala 

celebrat a Astúries al setembre d« 1988, la influència de Gabriel 

Ferrater en la poesia catalana actual. I amb rotunditat afirma: "Ei 
# 

punt de partida és Gabriel Ferrater". Per a Margarit, Ferrater 
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dibuixa «1 r iu ata as j la d« la Metra l i teratura con tea porania, el 

qual té cuatr« característiques principals: D : "Inaugura un nou 

aspecte del realisae en la poesía catalana, primer un realisae 

dlfuea-o« "stendhaliá" o "t ipus Josep PI*», a l ec'a peraet la 

transposició, i f inalaent un reallsae h r i c que s'encavalcava no 

solaaent aab la tradició de lea llengües c i t e s , sino aab la 

cooteaporaneitat d'aquestes cultures"; 2) " per prlaera vegada no 

era necessari explicar cap aeaa de fet diferencial català per donar 

i l legir l'obra d'un poeta en la nostra llengua als seus 

coataaporanls"; 3> l a perfecció foraal que exigeix la l í r ica, f ins 1 

tot aab ia necessària inspiració, però abolint l l a covardia en 

l'expressió »oral personal, per aès que hagin de romandre seapre 

sota control els seatiaents. les eaocloas i els s igni f icats del 

pneaa que, d'altra janda "ha d« tenir tant de senti t coa una carta 

coaerclal""; 4> per la 'idea clara i conscient que cada poeta té del 

personatge que fabrica i que parla en eis seus posses". 

11 a l l l o r ttigaay t s e l d'aquell que ens convenç que diu la 

ver i tat , aquesta aaxlaa és la clau d'or de la f icció i la clau de 

llautó de feines tan serioses coa la polít ica o la història de la 

l i teratura, Anm La acceptat «eapre que la l i teratura l la polít ica 

aenteixen aab la diferencia que la aentida 1el fabulador ens coaplau 

i la del governant ens exaspera. Què passa, però, aab l'historiador? 

Per què ei discurs histèr ic és aprehès coa un dir creíble m 

eapcias, no subjectiu quan hi ha prou arguaents que neguen la seva 

pretesa c ient l í l c i ta t? Ea Haitaré a aportar-ne una prova aès en 



tos 

centra de l'objecti vi tat del treball dt l'historiador a propòsit del 

tea« q'ie ens ocupa: Gabriel Verräter entra em la Bietòria de Ja 

literatura catalana (IK 

11 dir histèric és un dir reflexiu 1 qualitatiu; selectiu 1 

Jeràrquic taabé. així» els autor« q\n apareixen a la Història de la 

literatura catalana són distr ibuïts bèsieaaent en s i s « t aaen t s que, 

de aajor a aenor importancia, sén els següents íels tres prlaers 

inclouen els autors esaentaus a la taula general 1 els tros darrers 

els autors que no hi són representats): 

1) Capítol sencer (I. d'Ors, Carner, kiba, Foix, Pla o Villalonga); 

2) Subcapítoi anb negreta <C. Arderiu, T. C .rees, J. Teixidor, J. 

Brossa o Odò Hurtado); 

3) Subcapítoi sense negreta a rat l la seguida (Blai Bonet, V.A. 

Estellés, A. Esclasans, J.M. Espinas o G. Ferrater); 

4) Menció en el text anb ir-dlcació del noa aab negreta al »arge 

(J. Ferrate o CA, Jordana); 

5) Menció en el text dins una enumeració (S. Oliva); 

6) Cap aencio-

Si la Historia de la literatura catalana és justa, Gabriel 

Ferrater no ha estat un escriptor de priaera fila ni de segona sinó 

de t e rx r a . Se sorprendrà d'aquesta classificació ei lector? io, si 

es creu el que el Di. Karíany explica, ja que la imatge de Ferrater 

que n'obtindra és la d'un hoae que va escriure per "rauxa" durant un 

penode aolt breu de ten ps a la manera d'un caprici "d'etern 

adolescent, seapre en plena prnvisionalitat, seapre negant-se a 

posar seny". Io es confongui, aaic lector, Ferrater no fou pas un 



gran pceta coa Cara« o Garcés» tola» un provocador i d is t re t 

tast#alletes que sacrig-it "sense eo·froaetre-s·nl · -ara: les olles »o 

•ön esa-ïRtades. la f a i n seriosa dt Ferrater LO« a c r í t i c d'art o 

co« a lúcid lector d« l i ba , Carner o Pol i esguerrarien la isatge que 

sa'ns ve' veadre-. 

Pert s i el lector u p l leg i r 00 coaprendrà perqué a la f i 

del capítol 1'historiador diu que l'ofera de Ferraterés la "»és 

important i lafluent de tot el període" quan ea la Jerarquia ocupa «a 

lloc del tot secundari. I tacara es trabara ees confés quan 

l l ' ígelxi la frase següent en r«jè Harían? f« aanta enrera i af iraa 

que "de seguidors directes» be« l i r a t , Ferrater er. té bei» pocs", 

sense tenir ea coapte que la cr í t ica, els poetes poatíerraterJaas 1 

les sews obres declaren rotundament la influencia de l'obra de 

Ferrater. El lector ta a be se sentirà perplex quan l legeixi que es 

tracta d V a p3esia "siaboi lsta, cuica, e l i t i s t a i força aeraética" i 

rat l les aes avall que "ta certa »añera, es tractava d'una poesia 

didàctica". I, entre aolts altres duòtes, ei lector es pr^uatarà què 

deu entendre per poesa narratiu ei Or. Marfasy quan af lraa que els 

poeaes aarrati m sén aoaés "in aeaoriaa" l "Poeaa inacabat"? 

(D nmnm, J .L ! . . ' S i l n t l UttMt', *ïl f t i l i w t amaru ' , im »I WE*, n. 

dt, COTAS, A., «OLAS, J,, Muièrit 4v ¡i ïitifitufi cttiliM, I I , Ant l , 

Barcelona, pi, 270-275, 
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De les notícies editorials que van des de finals de l'any 

1968 a aitjaii dtíl 69 -data en què finalitza la redacció del am. 

estudi- relacionades més o menys directament aab la persona (K4>, 

o aab l'obra de Ferrat^r (115), poden fer esment de l'apariciè de 

l'escudi de L. Bonet sobre el p u p de la revistaii.jr# (116*. L'estudi, 

que precedeix >m recull antolègic dels col·laboradors de la revista, 

constitueix u-a Material d'interès vàlid per detectar el caràcter 

generacional d'un bon grapat d'idees i actituds intel·lectuals i 

artístiques de Gabriel Perrattír: el seu racionalisme, el desig de 

simbiosi entre tradició i aodemitat, l'adairaclà per Ortega i, entre 

al tres, la priaacla de l'actitud formalista davan. l'obra d'art. Els 

principals retrets que caldria fer-l i a l'estudi de Sonet, a aés a 

ses dels derivats d'usos linguistics confusos I/o suspicaços coa el 

del sintagma 7uarrsma racionalista, fort*, un cert arbitrarisa« en la 

tria antològica l, sobretot, en la priaera part d*» l'estudi, UB 

apropaaent sociològic Insuficient. 

Coa a darrera noticia editorial cal esmentar la -raduoctó 

de "Poeaa inacabat" #1 castellà de J. Mar gar l t í P. itovira (Ix?) 

realitzada aab el senpre difícil cr i ter i de fidelitat maxiaa a la 

forma 1 al cont; input. S'inclou també una breu introducció de tal l 

biogràfic reivindicadora del mif^ ferraterlà a ib els teraes ad boc 

avaiusts aquí de aaaera positiva i una sèrie de pautes de lectura 

del poeaa *..- qüestió q»i# suposen un clsr dlstarciaaent respecte a 

les percepcions del poeaa de la dècada dels seixanta i dels setanta. 


	TNPF_0864.pdf
	TNPF_0865.pdf
	TNPF_0866.pdf
	TNPF_0867.pdf
	TNPF_0868.pdf
	TNPF_0869.pdf
	TNPF_0870.pdf
	TNPF_0871.pdf
	TNPF_0872.pdf
	TNPF_0873.pdf
	TNPF_0874.pdf
	TNPF_0875.pdf
	TNPF_0876.pdf
	TNPF_0877.pdf
	TNPF_0878.pdf
	TNPF_0879.pdf
	TNPF_0880.pdf
	TNPF_0881.pdf
	TNPF_0882.pdf
	TNPF_0883.pdf
	TNPF_0884.pdf
	TNPF_0885.pdf
	TNPF_0886.pdf
	TNPF_0887.pdf
	TNPF_0888.pdf
	TNPF_0889.pdf
	TNPF_0890.pdf
	TNPF_0891.pdf
	TNPF_0892.pdf
	TNPF_0893.pdf
	TNPF_0894.pdf
	TNPF_0895.pdf
	TNPF_0896.pdf
	TNPF_0897.pdf
	TNPF_0898.pdf
	TNPF_0899.pdf
	TNPF_0900.pdf
	TNPF_0901.pdf
	TNPF_0902.pdf
	TNPF_0903.pdf
	TNPF_0904.pdf
	TNPF_0905.pdf
	TNPF_0906.pdf
	TNPF_0907.pdf
	TNPF_0908.pdf
	TNPF_0909.pdf
	TNPF_0910.pdf
	TNPF_0911.pdf
	TNPF_0912.pdf
	TNPF_0913.pdf
	TNPF_0914.pdf
	TNPF_0915.pdf
	TNPF_0916.pdf
	TNPF_0917.pdf
	TNPF_0918.pdf
	TNPF_0919.pdf
	TNPF_0920.pdf
	TNPF_0921.pdf
	TNPF_0922.pdf
	TNPF_0923.pdf

