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II. 1. 1. 1. DB LA IMITACIÓ 

Tm ¡upossibilities oust òt wítitd: not only the 

¡^possibility of tte origiml ttfut is, (ration 

»x níMlot, but iiso tí» ¡ipotwbility of t/m copy 

(rtpotüiofí without chingo), 

J, Utinshtiitr 

algun® autors situen al segle XVII l'inici de la historia 

aoderna del pensament quan Descartes afirma ia supreaacia de la raó 

i la Invariabllltat "aisiórica de les lleis de la natura. Altres el 

situen en el ienalxeaent, car el Renaixement és un aoaent àlgid de 

eonscienclacló de la tensió existent entre un paradigaa d'exagerada 

classlcltat tòpica 1 una altre que claaava per formular l''.sp«rit 

dels nous tea ps. 

Però el terae aodern (modernus «modo *fa poc) apareix al 

segle ?Iè per tal de distingir als escriptors recents dels clàssics 

de Grècia i koaa i dels autors cristians) 1 les priaeres polèaiques 

entre tradició i modernitat arrenquer de aolt abans. Reaeto al 

lector a l'interessantía estudi de J.A. Maravall, Antiguos y Modernos, 

visión de la Historia e idea de progreso hasta el Renacimiento 

(1966) (23), perqué se n'adonl que les disputes entre veterís i novi 

eren Ja enormement vivds en la literatura clàssica, aentre que a 

l'Bdat Mitjana, sobretot entre els segles ?Iè 1 Xè, va prevalèixer el 

respecte per la tradició i el principi de continuat histèrica. 
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Però, de fet, no fou fins al segle III que s'inicià la prlaera 

consciència entre el contrast entre aoderrs i antics que anà 

creixent progressivasent fins ai Kenalxáaent i fias a la ÇuereiJe 

dea Añcims at des Modernes del segle If lie. 

Tansateix, Jauss (24), tot i oposant-se al criteri de 

Curtius, no treu que sigui oportú parlar de consci'-cla de 

modernitat abans d« la revolució de 1846 en què el terme "aodern" 

és íixat 1 adquireix un sentit quasi conteaporani, gràcies sobrttot 

a l'ús que en fa 'Baudelaire per tal de designar l'aparició d'una nova 

Deixant de banda la polea Ica de la datació de l'inici del 

pensament modern, pel que pfecta a la literatura ei criteri de Jauss 

seabla el aès encertat, lo obstant això, crec que sí que és vàlid 

distingir, èpoques en què la tradició ha estat altaaent sacralitzada 

i èpoques en què s'na qüestionat la seva iníellble autoritat. 

Abans d'estudiar coa s'articula el concepte de modernitat 

i d'imitació en la nostra època 1 en l'obra de Ferrater, permetia de 

fer una digressió històrica sobre la funció d'aquests dos conceptes 

en la Querelle des Aocíens et dem Modernes. 

Coa. assenyala JA. Harav*li, a la Baixa Edat Mitjana la 

preeainència dels antics no era vigent nones en el caap de la 

sabiduría sinó en el del poder, en el dret (la llei que preval és 

sempre la aès antiga) o sn la noblesa (un títol és tant aès 

prestigiós coiu aès antic és). Ara: a partir del segle Xlè 1, 

sobretot, a partir dels canvis que es van produir des de aitjan 

segle XVIé, cal parlar d'una nova etapa dins el fenoaen d'aprehensló 
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dal passat. Canvia qua van provocar una erial da fe en l'antigor, 

antra als quals cal esaentar al descoabrisent nal Ion Ron que 

propicià asb escreix al sentiment da superioritat sobra ais entice: 

López da Goaarc. escriu que *1 geni dol« espantáis ha auperat al dais 

aatle» en descobrir terrea "aje ftattti los rtatatl wffettt Jtl tundo 111 

WpitPtfi"; Grecian a MI CrittcéB observa asb orgull qua 'todo cuento hiy 

Mclto tu tode* ltf »'ttt y c.tnct»« no Ha tída aéi awe iteir IM satt fe MM 

del octtrto «ti taber" 1 Cristobal da Villalón am la seva obra Ingtnlaea 

comparación éMtrm lo antiguo y lo presente '1539) celebra 

iucreclacaaeot el progrés del genere busa que eleva l'hoae per sub.-e 

de les basties, tot 1 basant-se en la ldaa cristiana da la 

perfectibilitat defensada pels i i. last res doctors da 1 "Església. Peí- a 

Villalón, els antics ara? bàrbars, rudes 1 sia pies (25) i as 

meravellaven de qualsevol cosa parqué els mancava l'experiència (la 

casa de la sadureca 1 de la intel·ligència) qua els hoses del XTI 

teuen <el "sentit de la histèria" que diries nosaltres), feger» ea 

aquest fragment cos Villalón valora solt positivament 1 avant la 

lettre l'escèptica l lucida actitud dal déM vw 

m puedo Hm conciur, out It rudtfi de i out lli mtioúeflèd 
diva tun** I owe in com out tt nttUn, aar atfjtiif qua 
futiste, it tuvittM* tu tuer»o, tscnvttndolts eeeo COM de 
inn (wUvihdad, y Its tests 3w* »e dtiim, ser tttietdit por 
oráculos de Dios, «unto quien qv* atjor tt pusieren dtzir. 
Hit tprt, coao todos lot Nebros tttn all tfudot t 
industrioso* • sabios, dt ninauflt cota por ttaireilt que IM 
st ttatiHin, ni por atrivillott out Mi it tdalran, ni por 
netabit out lt oytn u tshtan. porque titntn Unit 
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• ta t f i nc i i at todo, qua la tltn*n tn poco, y á .o nucho 

tienen tu ni<»«, 

Coa af i raa P. Brunetière (20), el que questioraven els 

autors que participaren activaaent (o coetànlaacat coa Vil lalón) en 

la Querelle era la Idea d'evolució - s i bé nas de Un i r es coapte que 

la teoria del progrés no aconsegueix carta de naturalesa í ins a l 

segle XVIII (2?)-, tot i posant-se en dubte l'absoluta exeaplwitat 

dels classics, dins el debat general que Ja Petrarca Inaugurà entre 

la concepció l l n i a l i la concepció cícl ica de la Història. 

Els priaers atacs als antics vingueren dels cercles 

cartesians en defensa dels poeaes aeróles de Desaarets de Sali\t-

Sorl ln, els qual estaven basats a is en la aitologla cr ist iana que «m 

la clàssica. Però, de fet , la disputa coa a ta l no estalla f ins a l i 

publicació de l ' a r t paétíqm (1674) de Bolleau defensor de la 

tradició clàssica en poesia (a I tà l ia , però, la polea Ica Ja havia 

coasnvat aab l'aparició de l'obra de Torquato Tassó, Gerusaleaae 

literats <1581> entre els que continuaven veient a Ar lost coa a eia 

l i t e ra r i insuperable i els cua consideraven que Tassó es aereixla un 

tracte a la l ia*^ . La disputa s'estengué a Anglaterra -on continuà 

vigent f ins a la priaeta dècada del sagí« XVIII- protagonitzada per 

V l l l laa Teaple, Jonataan Swift i V l l l i au Wotton, ent*-« ul t ras. 

Aab tot , no 1 nag 1 nea qua e¿s aoderati del setze 1 del 

disset coa a intel· lectuals radicals i revolucionaris que abominaven 

de la tradició, sinó coa a escriptors que defensaven un tracte 

valuatiu par i tar i per a la poesi« coetània ( i ¿'altres aanlfestaclons 
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culturals) 1 per a la clàssica, àdhuc, cal t¿nlr en compte que la 

Querelle fou ¿xtreaadaaent confusa, 1 especialment a Anglaterra tal 

coa parodié J. Swift en t l coat« "Battle of the Boote" <J Tale of a 

fuí> d'04)). 1 que, vists dee i s la nostre perspectiva, a voltes ens 

pof*.«a seablar s is «oderns «Is partidaris dels antics que BO pas els 

partidaris dels aoderas. En defintlva, cos digué Fontenelle a la 

seva Digremtm sur lern anclens et Im modernes-, *Towtt la Question dt 

It BrtéaiMMt 4M incitin tur let todttnM, fUnt une fon litfl «tieften, i t 

rtduit I taveir it 1M trlret Qui ii t i t i l Mitrtf tit dait net ctapaftM «tüttt 

ßlut grifft que ctui d'MiJourt'Nii. El CM Qu U» latent Iti, Hoeert, PI »Von, 

dtsMtMne n« peuvtnt ttrt tfaiti u'N CM «emit?« titeln; aalt tin Mt »«fern 

tent tout èuin grtftdt out ctux tftutrtftit, tent powvont tfiltr Hemtrt, »latea 

tt Ottottntne' <2S). 

l i s antics es presentaven coa a continuadors de 7 a 

filosofia que eaana de la célebre frase de Bernard de da r t r e s del 

segle XII: mSoa nans m fi lats sobre espatlles de gegants*, »entre que 

els moderns deien que els antics eren uns nens i que ara ells són 

aquells nens que s'aan fet grans. 

Dos dels majors antagonistes foren Boileau pel partit 

antic i Perrault pel modern. Boileau, tot i que admirava profundament 

la tradició 1 es planyia de les pèssimes traduccions que se'n feien 

per part des 'sotm et igsarantmm> hagué de retractar-se de molts del 

saus principis per diverses pressions socials. Molts ee van trobar 

enmig dels dos focs cos J.Swift que d'una banda menyspreava la 

pedanteria dels erudits 1 d'una altra 1"ignorancia dels advenedissos 

(finalment va pronunciar-se a favor dels antics, tot i que la seva 



otara té »olt Ms da soderaa que i« clàssica), la Bruyere l lacias 

Integraven tastos partit tels antics 1, a excepció d* Hadase d« 

Sèvigne, les doase distiaguldss /an sostrar-st a favor del« soder.» 

BO tast per la propensió u la substitució d« que parla «1 

sociolingüista V. Labov. sino parqué, cos les aatlrirltxa Boileau, co 

sabien grec ni llatí i el seu pjrltaalsae els feia detestar el 

pagan lsse dels antics. 

Voldria subratllar solt esyeclalaent la consciència que 

s'observa en les repllqufs que feren els sodems als antics del 

fenosen de la sistlíleacié de la listarla. Quan «Is aoderne retreuen 

als antics que s'aprofiten noses parcial sent duls clàssics (a 

traves dt traduccions pesstses Interpretades subject tvasent» i 

sespre per a justificar t l propi tea ps, so tstaa parlant Ja de Li 

"soderoisslaa* Misunderstanding1 

Taabé l'aistorlador H. iigault constata agesta 

alstlflcacló del passat i la seva relació aab ei fenosen de la 

traducció: ' i t ivil tittle, n laöuftui dt l'antiquilt, i*iii 9t|l #M«t 

l'maslt, t i trténtmi lti »weitet, d'nat iiDeft* txtmtvt (,..), Rait Its 

trtdutlturs du IVHè ütt l t »§flf»*t?tftt l'jnt'ictituä« Cu ttif, it IVHt ttttlt 1 

unt ertititioff 3t fíw, II «mit • 'aperoaitr tutti Its tntitiM, tail M IM 

atrftctiosnint, pour IM rtMr« plus liftw it luí Son twfifltlitt M citpwt 1« 

Ittuttup fl'Mtlst rour lui-ttat tt ót qutiqvt dMain pour l'mtiowit* i29>. I, 

seablaatseat t>;orr= encara al segle I?Hie.: 'Voill It tort dt 

l'sntlejuiU tu IVlIlt itttlt; cultivat ittt tai« 1 »oft-tey»! N U »*tc uwt 

Oi tust dtfttttt ít l'Marit putr: ttudltt MM at«t##t tt uns eröffts Mut 

. . ft. ^É *—-^. M. ̂  ~ - ^ !±. . - « - *-• « - . . . -* j à S A • 
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TIM t i l i « , Él MiM Ibiüi'l MUn; tflJoilvH i t rap« ti Mt» par tM JHwlt«; 

Irivtttie w I M traäuctturi, néliget aar Ir» put Jy •»«§•" (30). 

Entre «la partidaria dala soderaa tenia a Descartee, a 

Pascal, a Ramus - la tesl doctoral dal qual (1536) as basava en la 

desastrada que totes las doctrinas d'Aristétll aran falsas- 1, entre 

ultras, a Francis Bao», al qual, en la seva obra Kovua orgaaua 

(IÖ20), compara la Història aab el procés de maduresa da l'hoae, i 

ccnsldera -coa Villalón- que els fracs 1 els romans són la Joventut 

de la listeria i que no pas els adults puix que no tenien encara 

l'experiència que els han donat a ells els segles (31). Coa hea dit , 

tast« es troba al costat dels aodsras Clirlas de Perrauit. A voltes 

de farsa aés reticent, coa quan utilitza la màxima "la natura ne 

canvW no tant per demostrar la supremacia d«!Is moderns sobre el» 

antics cos per deaostrar que les obres de. tots dos poden ésser 

Igualment bones c*A fgrear i « t t in t f coast A former Ui coro* / u iit'jrt 

en tout two« «ait l · i attttt effort» // Dt cttti M I M Mt« l t i fereti lAft'ttti 

I N&«ili«tit tts taut tteat tft M M I I B I M finitt*>; a voltes de forma més 

apassionada: "Sur Qutlqu« Art qut vom jtUitz i n ytux vou« trouvrti qi,# i n 

Ancitni Mtolwt ffxtrttMtnt inftrtturt lux Hodtrnti p*r catte faltan gtiérilt, 

qu'il H'y a »itfl «¿t 1t ttaof nt otrftctiwnt'); finalment, Perrauit serà un 

dels bornes que intentarà cercar un consens en la disputa tot i 

declarant ..& superioritat general dels moderns excepte en els 

gèneres de Li poesía i l'oratòria. 

Amb tot, per a nosaltres, Perrauit ens resulta solt poc 

modern 1 difícilment catalogable com a antic. Recordem si no els 

seus famosos blasmes a l'obra d'Homer per la seva "grollera 
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quotldianltat" <32). I I asteix ocorre aso Taseonl, el qual atacava 

obertaaent 1 virulenta ala clàssics parodiant-Ks par la seva aanca 

da gust l de lògica: ala autora grecs i roaans area tacto 1 vulgars 

perquè parlan i« coses baixes 1 uses páranles lndecoroses. Per 

•xeaple on s'es vtet que laus lea, una princesa, vagt a rentar robs 

sab les seves cr ibes o que un rei '-os U Usees s'hagi rebaixat a fer 

treballs sanuais 1 bag! fet el seu llit?. 0 sab Boileau quan, a les 

«eves Reflex loos sur longia. cosen ta taabé l'obra d'Hoser (entre 

d'altres raons cos a prt wxt peratacar Perrauit), pera passa per alt 

les seves burles a la quotldlanitat. 

Boileau no es en aquest punt distint de Perrauit 1 tots 

dos són fills del seu segle. Racine, es des dels nostres ulls d'noses 

del segle XX, solt seit aodern que no pas Tassoni o Ferrault per 

•olt que defensés els antics, Ja que fou un dels prlaers a celebrar 

la bellesa 1 els costuss senzills -rústics- d'Hoaer. I, de fet, 

aquesta i s la fal·làcia que cal descolgar: que es pot ser 

autèntlcaaent aodern 1 tenir Albora solt present als nostres 

predecessors. 0, aillcr encara, que per ser aodern cal tenir-los 

aolt presents. 

n A l S V a l i aSfiMEtaYaiJl %TxS& ZwSmm ®y0C©BM»lVB© d ftli* • « C I O f u 

tls aoderns dins la poleaica entre antics i aodern5: laitaeló» 

eaulació 1 superació. Des de la tendencia a la identificació aab els 

autors antics i el gust per l'arcalsae es passa a IM defensa de la 

llengua nacional, a l'ús de teaes 1 personatges nacionals, fins a 

arribar a la conversió en clàssics dels autors recents i a 

l'exaltació patriòtica. 
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Joechia du Bellay (1322-1500) fou un dels polea lates d« 

la branca aoderaa ais conscietcs d'aquest triple procés. Du Bellay. 

que lgcorav/i gairebé tala la llteratuia aedie'-ai, reivindica, ca la 

seva obra La D*ífence et Illustration de la Langw Praocoyse (33) -

una obra de glorificació nacional plagiada 4« l'obra d« Sperone 

Speroni, Dialogo de lie hngve p-jbllcat a Venècia l'any 1542, en qué 

es tractava de deaostrar la superioritat de l'italià respecte al 

l lat í - , la superioritat del francés per sobre del l lat í , el grec i 

l ' italià (el seu rival conteaporanl) i prweite coa a argument basic 

el següent: In glòria del poble roai i pac na anat aparellada aaò 

l'extensió espaial i tea por al de les seves llengües 1 cultures; ea 

conseqüència, sí França vol laposar-se sobre els seus conteepcrania 

i els seus successors les victòries nacionals i a i l i u r s ban d'anar 

unides aab I M lingüístiques 1 literàries'. La ! lengua i la cultura 

son les que asseguren r iaaor ta l lU t d'una naclé* *Tu M #$vi avoir HOTÍÍ 

4'Htín tn tt ItPfm: Mi l tncortf öoroi-tu. t i u i t ic) di ¡i franc»*-

L'actitud etnollnguistica d« Du Bellay no pot ésser aés evident quan 

aflraa que "el francés que escriu en llatí deaostra una aanca 

absoluta de patrlotisae". I el triple procés és taabé evldentítsia: 

els antics nan estat aolt grans; si nosaltres bo volea ésser tant o 

tés que ells, la i tea el que ells van fer: en art, en estrategia 

al l i tar , en llengua; 

Si coaoci» dcnq' celuy qui voudri tnrichir st Ungut, i 

riaaitiUon dti Millturi lueitun Irtz al latins: I I tout« 

iturt elwt gftftdtt »irtuí, COM« I un certain but, dingt l i 
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poiitt i t lift t ty i f , Car 11 n'y • (Mint i t öoutt out la piui 

jtifrt" p?t 4i T i f t i f t t t m ta i l cmtcdut tu r i t t t ta t lon . 

la resu», co» «sienta Blghet (34 ï , darrera la Querelle <al 

f inal de i Jé fou d'un gran consens per u M u e s parts: l'acceptació 

per ^art d t ls »Meras que els clàssica no poden ésser estudiats 

superflclalsent, ja que soltes d« les seves v i r tu ts requereixen un 

estudi aprofundit que ha d'anar per »obre d t ls gusts» de l'època -

aab la qual cosa s'estava contribuint al procés d'eíxaaplaaent de 

l'abisae entre la l i teratura cüsaica reservada a l 'emdlclò t les 

lectures del public «a general-, í per part dais astics l'acceptació 

que les obres modernes poden ésser tan bones cos les clàssiques) 

s'aiíg3*/*?n sol ts prejudicis I aolts Interesse« creats: el sentiaent 

sac!analista, la ignorància de la llengua grega i del són sedleval, 

l'oposició a les autoritats tradicionals, «1 aeiiquisae del gust 

aristocratic francès, ia consolidad.; «ie l'Acjtdèale enfront de l*s 

preceptives clàssiques, etc. Ara: la Querelle simbolitza la f í del 

respecte servi l a la tradició i . estèticament, l ' l n l c i de 

l'esquerdaaent de la kalokagatkía <"la identif icació permanent i 

absoluta del bell aab el bo>, el cant del cigne de la qual arribarà 

segles ses tard aab Hegel: "à l'épocut * i c l m t c i i w '»arçau. 1# 

t o n t r w t t «y l ' t t tnç ' t in t i m 1 i n anl.çut i t -alluat; «l i t íO*íuira it« ?tu< 

partit« -Ancit«! t t ".jdtfntt- 1 i i contluíio-! cceaunt qu'ií t«i tn í tmi t r 

r**«orl iapo««)Ol« 5t «ttvrtr l ' i r t antiout t t l 'art mittm 1 i ' iu"t í'unt teat 

?t»»ttiii«, i'uB tau èttelu, paret qut enaawt ipasyt a «t* totur« prop't«, ío*c 

iy««i «on preprt «|<3üi t t «a cwttpti?» >iu btau ü t ttiti rtUttñ.' (35>. 

— - 1 - — - • * » * - * - - * ^ a ^ 
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La centralltat del probleaa d« la laltaelà (b* coa a 

àoaetatge a la tr&dieló» bé cea a »itode d'eanlació i superació 

(36)) ha aaat aparellada, coa assenyala García Berrio (3?>, sobretot 

de* del reoaixeaent, aab la recerca de l'originalitat. I és 

stngularaent a partir del segle XIX quan es qüestiona la validesa 

del cast lsiitatiu per atènyer l'originalitat Individual, fias a 

a r r i a r a les avantguardes de principi de segle en qui originalitat 

i iaitaciè esdevenen conceptes antagònics, ara: i'originalitat 

ocuparà un lloc extreaadasent secundari en poetes '.t>* Gabriel 

rerrater, atents a teixir ei seu discurs aab els d'altri sense 

pretensions d'ignota novetat» per a ells la vàlua literària no es 

basa en la quinera.de l'originalitat -justificadora de la precarietat 

isíoraatlva- sinó ea la personalització de la tradició. Co« deia 

Eliot a The Sacred Vcod: 

§«i« of tht iMfiii öf teils is tht My i« wich i iott borrows. 

iHiturt poets iiittit; Mtu*t potts still; bid potts dtfitt 

»hit ihti tatt, wd good poet» Mit it into southing betttr, 

§f it Itiit southing difftftRt, Ti« good potts wtldi his 

thtft into i »holt of 'tti.ng which is umsui, utttHy 

átffirtnt ffoa »nith it MS torn; tht bid pott throws it into 

soMtning which Ms no c ones ion. • pod pott will ¡¿suilly 

Sorrow fre* luthors fteott m tin, Of ilitn in ltngutg«, or 

flutist m intern». <38> 

Ferrater tr„a aquest caaj (el del good poet, segons Eliot) 

en reaetre's a escriptors d'aïtres literatures i allunyats en ei 

leaps, áisora, Ferrater, escèptic envers la idea d'originalitat, vol 

http://quinera.de
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retornar al son »edíeval ' i a l de de Shakespeare) perquè en «11 «l 

plagt era una act iv i ta t nerval 1 habitual. l o i s qm la tal taci« hagi 

deixat de «er et cap aoaeat de la Matèria práctica geaerali taáa, 

slaó que «a certes èpoques la la l taclò i « prestigiada i bo» la 

coa£«««a o M n'enorguelleii» »entre que ta d'altres ao to i s i boa 

se a "amaga. 

La iater iextual i tat es inseparable del fet l i te ra r i . . áab 

tot , ea la Catalucya deis ai.ys seixanta, as>ualr el text coa ua 

te ix i t lntertextual i declarar-ho explicltaaent coa feia Ferrater, 

laplicava una actitud força insòl i ta. I diea Catalunya parqué el 

a&viaeat de repres t l j i del plagi 1 la coñac le acia de la 

latertextual i tat coa a factor rellevant en la coastitucià del fet 

l i t e ra r i era preu vly a r r « i d t - de íeia decades. Ezra Found, per al 

qual la poesia angles« no era "res a es qu« ia aistèr ia de l 'èxi t dels 

furts coaesos ais franceses", havia d i t ; 

le pflwt«ctd by l i sany great l ' t i s t i l i yo« un, mi nt»t 

tht otetney titr.tr te acknowledge the debt outright, or la try 

to conctil i t . Oon't alio« 'influa-nct" to •em t t r t ly that yw 

top up thf p i r t i ty l t f i t tcr i t ivp vocabulary of sott e«i or t»a 

potts wH» yo« happtn a-l·irt. (...) * i for 'adaptations'; one 

find« that all t^t old t u t t ' i of painting rtcoaaend to their 

pupils that tnty ötgji by copying MSttrvork, a«d procttd to 

tntir o»n composition. <39> 

El faaós concepte d ' iotertextuai i tat dels estnx"- -ralistes, 

puixaat als arvs seixanta, tenia coa a f i na l i t a t destro.iar la 
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central l tat d t l'autor per aíeraar la central l tat del text i la seva 

iatrahistèr ia (40); *L·i Poetin it» dt f i fw mim » i f l i l t M i t antUgut, 

tOUt t f ï i i tOdtH» M CSRiiUlMil CMM Witt tOttliUtiOft l i t ¿ifCOUrf i f t i i f fOSi i 

t t dt Ituf »ppropiition, mit t bitn qut E I C0Mtnti:»t " • t t i l t i f i i i i y p t ' i t 

c tü t - f i COMÍ i t ctOT-ll.' <41>. De tota aaaoera, per aol t generalitzat 

que pugui ésser ur ««tat d'opinió, seapre hi ha veus discrepants. 

áixí, ptr exeapie, lobert Grave« no vela aab gaire bons ul l» el 

pòsit d' intertexts en qué es peíxa la poesia d'Auden: *I,M, todtn i i l 

• •iu4: ih i i i t to si? hi l i i iynth*ttc pott, p i i f i i f í f í f t f s« i curiovsly 

•ftolHiy »ly. Ht «jttf nolo of SOM jood pitet of wrk by tostont »ni« is not t« 

• t l i known, i«d vulg«fiZM i t , (CMpttf »nd wtrs i v i l nö l t » , ' <42>- ¿*er a 

Graves, Auden tora un exeapie dels bad poets de qui parlavt El iot ; 

per a Ferrattr fóra -;ot el contrar i ; un exeapie de good pmt 

Per* senea injusts aab la històr ia del pensaa'ánt català 

s i oblidessis que sol ts anys abaos de Ferrattr, Eugeni d*Ors havia 

íoraulat el seu faaes axíoaa Alio que no és tradició és plsgí, el 

qyai actuava coa a rèplica contra les avantguardes i el seu afany 

d 'or ig inal i tat a través de l ' Irracional isa« 1 de la desviació de les 

aoraes (lingüístiques et alt.), és igualaent vàlid eo boca de 

rerrater. Dala Ors: T e t al iè que no ès noraal l tat és aonotonla. Tot 

allà que no ès racional i tat ès vulgaritat. Si proveu el dibuix 

incoherent, veniu ? parar en la caricatur i anodina. Sí provçu el 

llenguatge incoherent, veniu a parar en la 'rase feta. Podries d i r , 

escaient la sentència faaosa del retor¿ciá: Thassej le ration«!. í i 

r tv ient au galop". I revé en les seves foraes aés pobres i 

degradades." (43>. 
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ara: oo tote ata avaatguardiscea sai aboainat dala 

Ilacata da la tradició. Salvador l i l i , paf «maple» va far seu al 

faaóa trarisae órala 1 va tractar da fugir seapre dal patetleae #>tl 

plagi (antaa aquí coa a repitiólo inconscient d'altrl sense cap tlpua 

d'enriqulaent), pult qua al ecu entendrà noaéa dita ala líaita da la 

tradició BOB is lliura. Dali, a l'Igual qua Ferreter, critica l'obra da 

Picasso fonaatntada aa al plagi alsteaAtlc qua no expressa sinó "la 

pobresa da In revolució" (43). Dalí era taabè coa Ora i coa Ferreter 

ua eneaic de l'espontaneïtat 1 deia arravataaents adolescents de 

l'art aodera. i sabia que la única aanera de desfer-se del "aal" del 

cubisas era passant per ell (44), de la aatalxa aanera que Ferrater 

es distancia de les avantguardes ft at poeaes surreallstes. 

Perrater es val de l'apotegaa d'Ors par deaostrar ûe la 

poesia de Riba pertany taabè a la tradició catalana, aalgrat el seu 

caràcter innovador -és a dir, no realista-, Ja que dir que tot el que 

no es tradició es plagi, ispilca afir aar que tot el que no és plagi 

és tradició, ÉS a dir: qua un escriptor vertaderaaent revolucionari 

coa fou Riba depèn de la tradició eti tant que pretén d'oposar-s'hl. I 

aquí s'esdevé e) fet paradoxal que velen abans a propòsit de Racine: 

"Que l'escriptor revolucióíari, l'escriptor Innovador, en certa aanera 

és l'escriptor que aés ei. lliga aab la tradició" (46). Paradoxa que 

Ferrater coapara al sisttiaa d'evolució de Ins llengües en què hi ha 

ua doble aovlaent const»nt de renovació l de perseverança: "as la 

necessitat d'innovar autènticaaent que. en certa aanera, obliga 

l'escriptor a no innovar aassa, a lligar-se aab els node Is i aab els 

escriptors respecte als |uals vol innovar." (47). 
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especial d'al·lusió cos prescrivia Is retòrica tradicional o ta 

element sobreposat es in posas o en una façana, simé que l'element 

d'altri s'empelta ai noi discura i 11 atorga vis sultipllcitat 

significativa: les que na tingut aquest element sa altres textos 1 Is 

que posseeix en aquest nou t*st. Aquesta i s la causa oa crec que rau 

el fet que Ferreter no posi cap cita "culta* prèvia s is poemes (els 

llaçats que tant fascinen a Guillén o als aovímtam > 1 qus fins * 

tot les poques que n'hi havia en els llibres solts C4i) desaparelxin 

en l'obra completa: emfatitzar la funció del plagi com a quelcom 

estructural 1 allunyar-la al més possible de la simple ostentació 

intellectual. Matiso, perd: en Ferratitr de tot n'hi ha. lo posa cites 

entre el títol i el poema, per aquesta santa raó, per* suposo que 

també perquè devia adonar-se que si. a mes a més dels títols amb 

ttJLv* €Ä ilÄBffUcH X QM A ©8 CX vÄB VIS* ö ¿ÖS % *B* 1.9 V DAvS OmLm pCMMSSt 

afegia cites inicials, l'abús era ja excessiu. 

l i s intertexts poden ésser formulats ev pi ¿cltasent o 

implícita. A més a més, poden ésser recreació de motius o de formes 

(v.g. quan Robert Prost s'interessa per l'obra d'B. Dickinson pel 

control formal de la seva energia 1 no per lse idees que conté; o 

quan Perrater empra cl sprung rjthm de Hopkins en el poema "Punta 

de dia" (cf. apèndix VI. 1.), ritme que es troba a mig camí entre el 

metre regular i el vers lliure, amb què Hopkins tractà d'imitar el 

ritme de la frase (anglesa) comuna -no endebades se l'ha anomenat 

també el metre "nadiu"- (49). El sprvagr rythm fou recuperat per 

poetes com Pound i Eliot 1 tlngoé molt d'èxit entre els poetes 



trtotlstaa, i s a dir ate te la branca 4* la poaala angles* a què as 

raaat Farratar. Co« «senyala, I . Cornuda 1 la <50), un altera ssaapl* 

term I 'M dal rita« añapas tic d« Pavosa en al posas «Ua 

generaciona", un posas qua, a l'enseas, raerá« un dal »otlua asa 

freqüenta (al del eicla generacional) aa la poesía de Pavesa. 

Podas ésser usats am a replies Cv.g. el capglrasent da 

típics) o coa a hoaenatge Psdsa ésser reelaboraciona (cos 

Imitations da 1. Lowtll, Imitatiom da T. Hardy o Homenaje da 

J. Guillén o coa las obras Brave Mew World de Huxley, l i s Sound amé 

tas fury da Faulkner lindar the Greenwood de Hardy basades an Iss 

obras de Shakespeare f ie Tempest, Macbeth i ás Fou Like It, 

respect I vaaeot), 0 podas ssscr pretextos (coa 1*Missa* respecte a 

VUlymmam o coa las citas d'altrl qua usa Montaigne coa a punt da 

partida per elaborar ela seus propis raonaaents (51)). 

loa haurà observat que estic aplicant de foraa arbitrària 

als aoas de plagi i d'ialtaeiò i que a voltes el concepte de plagi 

l'espro ea ssatlt negatiu i aa d'altres en ssatit positiu. Aquest fet 

s'explica pel fenosen da siapstla aab al poeta objecte del seu 

estudi. Ferrater va usar el terse da plagi ea aabdós sentits. Coa a 

Boetra d'husllltat (dins la ficció del seu personatge poètic) i per 

épatar la lecteur s'aflrsa a si aatelx a "Posas Inacabat" coa a 

plag lad or dels aedlevals, sent re qua sa d'altres ocasions definia la 

la 1 tac 16 ces un procés de dístanciaaent de la lgno.ant slapllcitat 

del plagi, tal coa podea llegir aquí: 
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ti fifif nutria m •* MM** m'lwito M u let 
Mtrtttftt ü t m Ititfo, patata t i na at DM influido tt l tft 

ttctr m M t i * poco MftstUt tmt t l l t t , ft t i ext t t t t 

Ideal tt irrttlisaalt, tata pueda decir §jt ttf m iatHür 

tltlvatlict y pfofwo, y qu« ht tatitte todo lo que tt nt 

pe r te lío copiiòlt, M confito, todo K M lio ajt t f t 

ttrctdtsMlt lütftfttt i lo ti«, Ot fttclkt to ftaatta ningún« 

ttrt ftNM dt Uaftf t ttr t r t i tMi . It t t #t6!tt i taeití t 

MlUtPit, ttatnatttt, .tat nt tauft ü It t t t ftatlt 

posibilidad tt ttatjarat t t i , catre 'it*l»tntt tt It 

ongintlidid. { i eaebto, t i cnpto t Irtfftt o t ilfta otro 

ttatatetrlitaa, lo t t t f l f i l t t Q« U ctfit t t taifa perfecta. 

y toliatntt t tr i m t l t f i t r i t .C . . ) üm ptcuefli tvtrtt tut ñt 

Unido tt out 'Ltiltf te LOfd lyron', dt Anda«, M tttt 

dwnntt Mcntt t l f t iMfitMtrtait, f 9* atcHti tt •»eata 

tMctfett* antea tt ItaHa, atraje dt ctaactrlt t t twaiara 

íapedtde t i atentarla, y Mite t t i t t partí* ttcrtitlt it 

aura »triad: m m tttura §§ Rut • Mt* . El tttcf* rtai, 

tttdt lueft, tt tut tinto »wdtn etat yt tatltMt t i 'Don 

Jw*n', y coat teaaaet ttt o atnot It titat tdtd, tf litvtttftlt 

tut tatet tirteat • By on con idéntico» eitt, rS2> 

la aquest fragment acaba d'introdulr-se un altra dais 

fenèasns a tan Ir en cos p te quan k a »'acara aab el tesa de la 

laltació: al de la concos i tanc la no-imitativa, i s al cas que es 

produeix quan dos autors arribas a resultats sia llars de asnera 

paral·lela sense que hi hagi hagut cap coneixesent recíproc. Aquest 

fenoaen d« sincronlsse s'esdevé generalment entre autors coetanis i 

es el que trobes entre Pavees 1 Farratsr - ta l eta el propi Ferreter 

n'adverteix- i entre "Possa Inacabat" i "Lattar to Lord Byron", 
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ta l oca acatos da llaglr. Pira taabé al caá da Tennyson I Browning 

qua van arribar tota iot da aancra lndapandant a la fora* éa* 

aonòleg draaàtic. 0 al C M d« las conceal táñeles antra Doblin. leyes 

1 Doa Pasaos, àlfrsd Diblla va insistir rsltsmtaasst que la sews 

obra Berlin aJexaaderpiatz no aavia astat producta dal plagt d« 

l'ülyssea al. da AaaAtttea Traosfr Si sèa cartas las seves par au las, 

aquest fat 1 1'anterior aas desoatran qua una sata!» apoca' pot 

produir dus cosas aeablanta. fias i tot Iguals, en diferents Indrets 

1 aab independència una da l'altra. i ens ha d« servir ds toc 

d'atenc 16 abans d'iaoutar cos a plagia aliè qua osa astat 

concos 1 tancies, par solt sorprenents qua ans puguin seablar. 

Ferreter feia essent taabé aa la cita anterior d'un altra 

aspecte laportant ei perill qua coaporta prendrà cos a aodel un 

conteaporani, parqué o bé as cau íacliaeat an al plagi o bé e'aa ds 

vèncer aoltes dificultats per tal os no re-escriure ei discurs qua 

se'ns na anticipat. Dificultats cos las qua va haver da vanear Eliot 

un cop conegut \'Ulysses -"lo puc expressar sine adalracio", digué 

després da llaglr l'obra da Joyce 1 afegí: "paré, reaiaent, alagues 

estiaat aas par ai aeu propi interés no haver-la llegit"-, Eliot, 

pare, sabé dlstanclar-se'n 1 trobà la seva pròpia vau, entre altres 

raons, perqué conreé un gènere distint. De la aatelxa sanara, Oil de 

Biedaa i Ferrat er. tot i tenir interessos poètics coaunc, produiran 

obres distintes, perqué, antra altres raoas. escrivien en llengües 

distintes. Ceapleaentàriaaeat, prendre coa a aodel un escriptor del 

passat ofereix soltes possibilitats a l'escriptor. Tasbé aquí Auden 

s'acorda aab Ferrater. Auden explica que el fet que el seu prlaer 
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•Mtr« , Tboaaa Hardy (qua ara ja Miara pari sisara no dal tot 

•osara i • .-oltaa «1 prou dolent coa par paraatra U «faraclé) foa 

prou llunyà an al teapa va lapadlr qm to influència no caiguis an 

al plagi (53). Podrís« dir qualcoa alallar de la ralacló Carner-

Farratar. l a parla« aas endavant. 

Insisteixo; la laitaclo no as ai un aoda l iterari qm 

aparáis aa usa aoaenta de la l isteria 1 desapareix aa altres al una 

activitat qua conreen un« escriptors aí i U M altras to. altrament, 

al fenoaen laitattu as present an tot discurs 1 itera.'1 aab las í*jaa 

úniques dlíerèncles que boa n'és conec lent o n'és inconscient 1 qua 

boa al declara obertaaent o bé l'eaaaseara. 

loai Veinsheiner. en el sau interessantisala llibre 

Imitstioa (54), subratlla preclsaaaat aquaata inseparabllitat entre 

imitació 1 literatura. La ialtaclo no és un ganara l i terar i , ainó. a 

rinrevss, la lltei atura es un tipus d'la i tac io itea o aenys 

aiaética, ais o aenys distanciada) da la realitat. 

Vsinsheiner s'acara aab al pensaaent da trea deis ais 

fervorosos enea les da la ialtaclé (J. Locke. 1 . Young i T. Wartoaï 1 

deconatrueix llura discursos tot i observant la paradoxa qua als 

condiciona: sis qui atpquen la la i tac ió i , coapleaentarlañent, 

daíaasaa roriginailtat defineixen al propi discurs coa a »ou 1 

singular 1 neguen al deute aab altres discursos desitgen, tanmateix, 

ésser ialtata pals discursos posteriors: 

It it (Mi (injunction «nich for Young definas originality: 

i t i rtlicion t« prtdtcMtori w»t be invtri»* in relation to 



wcffMtrt, ttitatiitf me, It ütirsi I« to fattatad by all, 
©§> 

Veineheiaer ao aoaee deaoatra la fal·làcia da la suposada 

originalitat iaia discuraoa d'aquesta trae detractora da la iaitaci' 

ea detectar lea aúltiplee patges de pensaaeata d'aHrl ea llura 

obres, slai que capgira la seva definició de l'originalitat i la fa 

igualaent vàlida par a la ia i tac ió. SI un discurs i s original pal fet 

que nos l'iaita i, segons Young, un discurs iaitatiu du a ua atxueac, 

ua discurs iaitatiu que al seu torn es ialtat aconsegueix 

autoaàtlcaaent el rang d'originalitat. 

Mart fatuta i f esm teat tsaiiaiicalty tM Juii attart of m 

original and of Mu i·iution The ongjn.il it un#HfiMttd 
yet ítrltlt; coffMoondingly. Mm iiiiatim it arifiaatid but 
«tenia Thsi Uli mt'tion -that ititition *au titbit 
issue* became thty art mi i·itited- ti crucial to t*e 
iichataay btCMftt insofar it an iiitatian originate* í·iUtion 
it it anginal, <56) 

Tota obra és iaítativa perquè la crmtto ex nihtlo és 

ia possible. Ba conseqüència o be ba de aenystenir-se el tersa 

original o bé, coa es dedueix de Young migrà luí, es vàlid per a 

totes les obres car tota obra i s susceptible d'ésser laltada. lo hi 

ba obres ialtat i vea no singulars ai obres singulars no laitatives. 

Tota obra ialta 1 es única per definició, Ja que aai ao es produeix 

la i tac ió sense rsajustasent. 
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Lóete defenaava l'originalitat das de l'saplrlsaa tot 1 

adaeteat qua cadascú aprehèn la realitat d'usa aanera dlatinta de la 

de l'altre i es impossible la traducció exacta d'una percepció. Si 

aquest ax losa epistemològic i s cert no i s consequent, co« ironitza 

Velnsheiaer, que Lóete (ai ningú) es decideixi a escriure o a parlar 

car el pensaaent ès instransfrlble. In carta aanera Locke té rae 

perqué en el procés coauaicatiu entre l'emissor 1 el receptor es 

produeixen cl Ivel Is aés o senys iaportants. Afirmar que l'apreheneló 

de la realitat varia de subjecte a subjecte no contradiu, però, el 

principi Imitatiu. Coa al no podria haver tants poemes d'aacr 

distints? I no es cert que la lectura i'un mateix poaaa varia de 

lector a lector? 

Ara: a l'arguaent de Lockt 11 asaquen dos peo» 

fonamentals. 

La prlaera és el punt de vista diacrònic de la 

misunderstanding Locke llalta el problema de la aalalnterpretació a 

la Interacció entre subjecte 1 objecte i entre eaissor 1 receptor, 

però oblida els factors tocio-histèrics que intervenen en el procés 

episteaològíc: Ja soa a l'estética de la recepció. 

La segona es la que •'infereix de la ingenuïtat de creure 

que la aeva visió de la realitat, q»e les meves Idees són úniques i 

noves. Tota percepció, tota foraulaeió és coapartida en major o 

aenor grau pels altres. 

La iaitació, conscient o inconscient, explícita o 

iapllclta, hi és seapre. La literatura és, coa sabia prou bé 
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Ferrat«r, circular i dUlògica, product« de la «MM del coneixeaent 

i t l'altr« 1 i t Vúm d'aqutst eoMtaaanf.* 

Tut circularity of rtaOif*g m »ritirtg t i f l t fJ l i StitatiM 

rsfltctt Mtt i i i iUy IM cifcjl inty of i l l »octal 

Itlttcwrt», tht int«fcMngt*6»htr of I Md lfm, <57>. 
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Tot aquell que s'acara anb l a r t aodera 1 conteaporani se 

n'adona del seu profund narcisisme. L'art es reset obseesivaaent a 

1'art. La cAaera s'eaalralla a at aatelxa a Um mit aaaricaine de 

Truífaut 1 a Fetj-lsg Tem. Picasso l Da)< fan i reías la història de 

la pintura (las "Lis Htnifttf* de Velazquez, l"lftftluta de Millet). I la 

publicitat se cita (58). 

Dlne la literatura podea situar ea els Musings dels 

laklstes anglesos 1 ea la "Filosofia de la coa posició" de Poe l'inici 

la crescendo de la aedltacié sobre el fet poètic (tenint en coapte, 

però, que en totes les èpoques bi nan hagut escriptors que ban 

parlat sobre el seu propi quefer (v.g. Horaci o algunes rasés dels 

trobadora). El discurs meta literari es troba en l'època aodema dins 

i fora del discurs poètic. Això es: d'una banda tenia a Valèry, a 

Baudelaire o a Eliot en la seva vessant coa a assagistes 

reflexionant sobre La seva pròpia obra 1 so- re la dels altres i, 

d'una altra, en les seves obres poètiques apareix el poeta coa a 

personatge poètic que reflexiona dlam «1 poeaa sol re el poena que 

està fent, o sobre poemes d'altri o soore la literatura en general. I 

encara, dins el discurs poètic es juga lntertextualaent de manera 

explicita o implícita. Podríea recordar també a Robert Lowell 

revel.Lint a l'inici del seu llibre Per t ie Union Dead les fonts 
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d'alguns dels ceus poeae» o qualsevol dels manifestos poètics que 

apareixen en els prefacis d'obre« 4« V.H. àuden» Thoaas lardy o 

Vltold Oeabrowicz. 

I, neeeMèriaaeot, hsa d'essentar l'excepcional ooaeaatgt 

a la aetallteratura 1 a la f igura del lactar que és l'obra de Caimito 

Se us aütte d'íammo un viàggiatore. tecordea coa coisença: *Sin pff 

toeintiiff i I t f f t r t s! «uovo rmim® S§ um rotti fitivtrao UH risggtitúrt dl 

ítalo Calvuw. I i i i t f i t i , »«coghti. »Uontawa dl t t §§fu t l t ro pwsitro. lascía 

cht ü tondo íht t l elceoflda s*««í ntll ' indistinto. U porti • ttglio cniudtrla; 

di l i c ' l iMprt l i ttltvisiont i c t t i j , * . 

Gabriel Ferrater participa absoluta««.! de I ts 

palpitacions aetadiscursives del seu teaps, tant en el s«y cessant 

poètic coa quan fa cr i t ica d'art: 

Ot l l i *ar in torf ; tnt« lu* ICtuin n i l pmtyri ·94·r«l, ufll dt 

I n t is t n t ' f i cn , y UI v«: !a ?«§ l i P'odwCidc a t r t s rtsultidos 

hn t i ihora, t i l i out itçulsa i los i r t is t is i , por n i deci?, 

paner lis c i r t i i ooci i f f t&i ; i aanifettar claraaentt l is 

tnttnctonts y los proctdititntos Ct s« pmtun, invtUnto l i 

contttplidor i reconstruí etntalatntt i i tlaboncion dt l i oon tn 

• i espíritu oel pintar, !so hacti-Vtllzqutz, Qu« no tn *iw na sido 

UiMdo t t "pintor pir i los pintores', y tso nan hecho, dtsdt 

Cézanne y Stunt, tue hos artillas »odtrnos. seflaltdattntt los 

cuantas, l io nací Jon *nrí§ dt «artin. (59). 

L'encunya-sent del terae "aetaficció" data de 1970 i és 

atr ibuït a l c r í t i c l novel·lista norduaericá V.H. Gass. Ara be, teraes 

coa "aetallecgyatg-í" o "aetaretèrioa" són del tot frequents des de la 
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década dels seixanta. Om essenta PatricU Vaugn m la seva obra 

Met*fiction. Tbe theory àad practice of seif-coMcius fiction (1904), 

"MtaftctiN pursuit weh outstion thrown it« ferial Ml'-txplorition, Iraeitg 

ON Kit traditional ttttphtr of the tor Id at a boon, bul of Mi rtctttiRf ii in the 

ttn» of eonttaaorary philosophical, lttfutitic or literary Uteery (...) 

rletafictional tiits shew that literary fiction can Mver in tail or 'represent* 

the »orId but always Uitatea or 'representi' the dtttoursts Mitch in turn 

construct that tor Id. Hoetvtr, Meante the eediue of all literary fiction ii 

'.angyaoje, the 'alternative tor ids' of fiction at of any other universe of 

discourse, can nevt» M totally eutonosous," (60). 

Vaugn relaciona el fenoaen ie la «etaliteratura aab el 

principi d'incertesa de Heisenberg ("In a tema, tetaftctio« rests OR a 

vtrsion of the heistnfttrfta« yntirtatnly principií: 11 aetrtnett that 'for the 

naUtst building eioevs of tatter, e •'•• recna of observation causes a eaior 

distursanct', and that tt it *apettiblt to ¿escribe an objective tor la because 

the obstrvtr always changes the observed* (61 >¡ relació qie ve donada per 

la tensió existent entre els lía its d« la realitat i la ficció: la 

alaest es ara tan laposslble coa desacreditada <v,g, la tooria del 

reflex de Luc kaes >, però, albor*, i solt especlalaent en els 

discursos realistes coa el de Ferrater. escriptor i lector són 

conscients que, en corta aanera, els fets narrats leiten els fets 

reals <62). 

El solapaaent de dues veus en els discursos aetallterarls 

(la veu del discurs i la veu que parla sobre el discurs) es 

relacionable aab el principi dialogic de Bakntin (63) i, a l'enseas, 

cal relac r la »etaficcló aab el Joc intertextual, l'axpllcitaclé 
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del qual i« uo tret Kilt present en la literatura conte»porAnia ea 

vers (Lowell, Audse, Fer rater) i ea from (Borges, labokov, Barth). 

11 Jo del dlseurs »etaliterari i s un Jo hiperconsclent que 

continuaeant ens fa saber que el text es un producte elaborat l 

propi i BO m producte auto nos 1 espontaal (64). 

A Lm doses i els dim trobes indicis explícits de 

aeditaclo setadiscursiva ea tots aquests poeaes 1 en totes aquestes 

varietats: 

a) poeses en qui es reflexiona sabre el propi q-iefer 

poitic ("Tres llisones", "lis Jocs", "Fi del sén", "Poess inacabat", 

•La lliçó", "Si puc"). 

b) poeses en qui sa reflexiona sobre el f*rt literari eu 

general ("Literatura", "Maitresse da poete"). 

c) poeses en qui l'autor fa essent a alfun aspecte de la 

tradició literària i hi reflexiona isplicitasent o explícits ("la 

sesorias" (la tradició de la sodernltat; Baudelaire, i la literatura 

existencialista; "Poeaa Inacabat" (els sed leva Is, la poesia realista, 

el surreallsae...); "lalxença" (els sedievals); "lis aristòcrates" (la 

tradició catalana vs. altres tradicions)); "á traves dels 

tesperasents" (la tradició del purple-patch). 

d) poeses de reflexió sobre discursos d'altri ("Sobre la 

catarsi" (Maragall), "A l'inrevés" (Mari Twain), "Josep Carner" 

(/des), "Foeaa inacabat" (Carner, Foix, P1&, V. Morris...). 

e) poeses que refan algun site o sotiu literari ("Cos 

Faust", "Teseu", "Lorelei* (el de rondina enla recreació que en fa 

Heine (65)), "Sacra rappresentazione" (els actes sacramentáis), 
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"Societas Pandar Ia (el personatge hoaerlc de Pandar), "Poeaa 

Inacabat" (la història a i ree 1 Enide, la dialéctica entre el cicle 

natural vs. la linealitat huaana de Ca tul), "Tan gratuast alhl" (el 

cerré lat sexual de l'ocell de 1'estilada de Ca tul). "Tro vos ai siatz 

renduda" (el tesa de la separació aaorosa recreat per Bernat de 

3om), "Teapestiva viro" (el tesa de la pubertat recreat per Hcraci), 

"By natural piety" (els teses de le« edats de Those i de la infància 

recreats per Vordswarta); "Kensington" (i.1 tòpic de la dona-flor 

recreat per Heine), "De lluny" (el site d'Helena); "S-Bahn" (el tòpic 

de la belle mas merci recreat per Villon; 1 el de la midtma dels 

trobadors aliat aab el dominum BOB aua dlgrtus bíblic). 

f) poeaes que tenen cos a pretext la recepció de la 

pròpia obra ("Tan gratuast lihi") 

g) poeses en què el jo poètic s'aílraa coa a lector ("II 

lector") 

h) poeaes de reflexió sociològica sobre la dialèctica 

tntr«i cultura i societat ("t-oeaa inacabat" (el passatge de la 

interpr jtacié d'un poeaa de Maragall, etc.) "Econoaies rivals", 

"Babel**, "Par José laría Valverde", "Cançó del gosar poder"). 

Aquesta relació, insisteixo, inclou noaès els poeaes que 

contenen referències intertextuals evidents 1 els autoreflexius. Ar:; 

de referències intertextuals ocultes o seai-ocultes n'hi ha a tots 

els poeaes de ¿es dones i els dies (en l'apèndix VI. 1.s'inclou una 

còpia d'un exeaplar de Da nuces pueris anotat pel aateix Grbriel 

Perrater, en què es palès el variat i profus intertextualisae 

d'aquesta poesia). Al llarg d'aquest estudi, i a aesura que anea 
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ccacntant cadascun dels posas*, parlare» del« latsrtssts amagats 

que hi apareixen i que he pogut detectar. En aquest capítol en» 

dedicare» noaes a :o»entar el» posses em qui la reflexió literària 

És el tesa de fons. 

Is »oïts dels poeses de Lee dones i els dies es qüestiona 

la validesa del fet literari vist cos un inútil esforç de retenció d« 

l'experiència vlscjda i de lluita contra el tsaps. Inútil perquè ai el 

producte literari »es perfet pot arribar a ésser sal tan valuós cos 

la realitat. Judici que per axttnsié afecta a la sobrevaloració del 

present enfront del passac i la seva aeaèria. Aquesta conclusió 

•oral (el rebuig de la aeaória poitica) és la que apareix (paradoxa 

Inclosa), entre altres, en »is poe»es "Tres lliaenes", "laitresse de 

poète" i "la lliçó". I, en el sentit aapii Cel rebuig de la aeaèria) 

apareix a "Per no dir res" i "Iaia »«aèria". 

11 poeea "Tres Ulaoncs" és un boa exeaple de l'ús de 

correlits objectius en la poesia de Ferratar, però es diferencia de 

la »ajoria perqué el referent aqui es ocult quan noraal»ent Perrater 

tendeix al slsteaa coaparatiu. El fet que aquí l'autor hagi decidit 

elidir-lo no provoca, peri, lnlntel.ligibilltat, de la »ateixa aanera 

que, co» assenyala D. Oller (§6), conèixer el referent biogriflc que 

hi ha al darrera (que les 111 »ones representen dones 1 que aquestes 

dones tenea noas 1 cognos.i) is dispensable per a la lectura. Si de 

cas, el que ratifica es l'ús slabélic privat que te la llimona per a 

Perrater (una foraulació aateriallzadora-sensuai de la libido), ara, 

de continuar per aquest ca»i la lectura s'allunya del seu eix central 

(el de la reflexió poitica) i, segvraaent, per evitar les lectures 



¡»'IT' 

¡á^^E^^^^M 
105 

eròtiques que tant coaplauen ale lectors, l'autor va decidir 

íocalitzar l'atenció sobre un objecte aparentaent neutre, per tal 

d'encaninar la reflexió sobre la dialéctica entre realitat 1 aeaória 

(poètica) de la realitat, la conclusió de qué es que cal saber 

renunciar a la poetització i, sobretot, que cal saber aprehendre 

l'instant vital (que laaglnativaaeat apareix coa uns brins de sol 

enalg de l'nivern que escalfen unes llimones -que les lliaones-dones 

nan sabut aprofitar-) (6?). 

l i s altres dos poeaes, "Haïtresse de poete" i "La lliçó", 

formulen ta a be la desa face lo envers la aeaória literària 1 la crida 

al carpe dítm El contrast entre vida i literatura és del tot 

explicita i apa. ix concretitzada en l'oposició entre una relació 

aac-rosa estable ("Maitrecse de poete") (68) o fugaç <"La lliçó") i la 

copla iaperfecta que en ¿a literatura. 0 dit en paraules de Vattiao: 

Las técnicas de irte, y antes que todas las otras tal vez la 

•ersificacíén tñ la poesía, pueden entenderse coto recursos -io por 

casualidad Uñ unuciosaitnte insUtucionshzades, aonutentalizados 

taabitn illas- que transfonan la oora en residuo, en tonuaento 

capai de durar porque ya desde el principio se ha producido m la 

foria d¿ lo que estt tuerto; dura, no por su fuerza, sino por su 

debilidad. (69) 

El poeaa "laitresse de poete" presenta coa una actitud 

ingènua el fet de concebre la vida cea a laitació de l'art -tal coa 

afiraava Goethe o Osear Vilde-. L'afany roaàntic que arriba fins als 

avantguaniistes de "viure poèticaaent" apareix coa una prouïja 
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d'àniaee txaitades t adolescents, qm la rattea del viurt 

desaitiflca. Contràriament, el jo poètic sap que l'afany d* l 'art 

consisteix a interpretar la vida. Tanmateix, la literatura sempre 

queda minimitzada per la força de la reali tat . Aquesta desublimacià 

d» l 'ert presideix ¿es deies i els dies i queda prou explícita to la 

cita (atribuïda a la seva auller J i l l Jarre!D que encapçala *1 

llibre í"aès val callar i fer") 

A aés a aes de coapartir aquesta reflexió desaitificadora 

del fet l i terar i , el poeaa "La lliçó* es un exemple notabílissi» de 

manipulació no explícita de textos l i terar is d 'altr i i ana »ostra de 

la importància del substrat poètic anglosaxó a les denm 1 ek> dies, 

Ja que en el teixit de "La lliçó" hi participen ei poeaa de Tooaas 

Hardy "Sbe open»! the door" (70) í ei de Sobert Graves »The door" 

(71) (el qual es reaet també al de Kardy). Tots tres recreeu is 

aateixa situació <um noia obre una porta) i uses ei mateix correlat 

imaginatiu per forauiar la relació establerta entre el jo poètic i 'a 

noia (les ones del aar fugisseres). Alhora - i per essentar nciès les 

concomitàncies ses generals: els punts de confluència són molts i 

aoit aés subtils (72)-, en tots tres la porta esdevé el correlat del 

desig, que només se satisfà en el poeaa de Hardy i que en els 

poeaes de Gra'/es i Ferrater podria resuair-se aab aquestes paraules 

de Pavese: *?*rsire che quel co'po fia pure un pe«tie»o, yn riivegijo. ui 

riposo, un larvjvore, yna Quotidiana íurata, t l ' io *?i*i quell'uc««, av-ei 

dawero tutto questo. nella stanza vicma o jotto jit occhi. Li jio'*aUa 

finirebbe m l·i; quesio, qyeüo ho per0«to.*(73). 
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La diferència a i« substancial f i » e'oba^rva i i que en el 

poeaa de Graves no h\ ha reflexió sobre t l fet pot t le, a diferència 

dels altre« dos. ara: aentre que en el de Hardy, l'aparició de la 

noia no noaés obre la porta del desig aaorós, sinó, entre a l t res, la 

porta de la l i teratura 1 es el la qui atorga sent i t a l fe t d'escriure, 

en el poeaa de Ferrater l'acte d'obertura de la porta del desig 

ücplica atitoaatlcaaent el desprestigi Cel tancaaent) de l'aab i t 

l i t e ra r i . Quan la porta del desig es torna a tancar (la de Hardy no 

bo fa), a l poeta de "La l l i çó" noaés 11 resta e l reducte l i t e r a r i , 

però serà precisaaent això: un reducte que farà palès que la 

l i teratura es un siaple sucedan! de la vida i que l'entrellucaaent 

dels espais v i ta ls no fa s*nó ra t i f icar -bo una 1 a l t ra vegada. 

Forçant una alca la lectura, podries veure en la composició de 

Ferrater, no tas sols la reflexió score la l i teratura coa a 

eaganyosa imitació de la real i ta t ("la done a coapondre una roa pi »da 

falsedat"), sinó taabé ia reflexió sobre l 'exercici de plagi que està 

fent: el poeaa i els seus Jocs intertextuals són un divmrttmatu fatu 

en el qual el poeta no vol extasiar-se, perquè aenyetè les 

11 braç ions que es creen en el aén de la rea l i ta t , aquesta i s una 

part de la l l içó que el poeta n'extreu i que es relaciona aab la gran 

l l içó d'aquest poeaa 1 de tota l'obra poètica ferra ter lana: saber que 

les dones són le.-> seves aidoas i que aab elles es pot aprendre i 

aprehendre ede) la vida, afegir ara que aquest poeaa es taabé una 

gran l l içó de poesia anglesa pot resultar de caràcter a «nor, però és 

taabè aquesta l l içó la qje ens Impressiona coa a lectors de la seva 
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lo obstant aliè, a ¿es doses 1 eJs éim es troben 

en que es valora positivaami l'esforç d« la aeaòrla ea la 

recuperació del passat perdut, però, a excepció del poeaa "Si puc", 

es tracta de poeaes en què es parla de la aeaòrla coa a fenoaea i 

no de la asaúrla poètica. El poeaa "Si puc* suposa el contrapunt al 

poeaa "Tres 111 nones" que apareix situat estrateg icaaet t aab 

anterioritat i recorda aquell poeaa de Cava fis "Quan es desperten" 

(75) en què taabè et parla de l'afany del poeta per conserrar 

aitjançant el llenguatge literari el desig viscut. 

Baprant la ttrainologia de V. Iser, en aquests dos poeaes 

s'entén la poesia cou un acte de bridging gape, d'oapllr forats; els 

forats del passat, proper o llunyà, l'experiència dels quals el poeta 

tracta de reescriure. de tornar a oaplir. I, Juataaent, parlar de 

forats en relació al poeaa "Si puc" és del tot oportú, perquè en ell 

apareix la laatge d'un pou on sa sent que cauen coses coa a correlat 

dels versos pre-foraulats i de la aeaèria -correlat, d'altra banda, 

aoit recurrent en aquesta poesia-. II ooeaa "Si puc" explica, doncs, 

el procés de creació literària des dels seus inicis: en prlaer lloc 

es viu una experiència, part de la lual ens cops* i esdevé part 

nostra la qual, tal vegada, algun dia serà foraulada, tot 1 que 

potser Ja serea Incapaços de reconèixer el seu origan. 0 sigui que el 

contrapunt que esaentàvea suara no és absolut, puix que taabè en 

aquest poeaa el poeta reconeix el procés de desvlrtualitïació de la 

realitat que realitza la creació literària. 

La dialèctica entre vida i literatura és taabé el tena d* 

fons del poeaa "Sobre la catarsi", si bé el registre aab què éo 
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formulada difereix nc^bleaent dato anteriora. Mitjançant una lectura 

psicoanalítica, l'autor parodia la poètica d« Jotn Maragall, paròdia 

que, alhora, peraet que l'autor expressi el seu desacord envers el 

concepte de l'art coa a catarsi. 0 sigui, que ess trobes davant un 

text que es a Ténsese un poesa, un cosen tar i critic i in assaig 

teòric. 0 dit al trescat: que aquest text i s una reflexió sobre l'art 

(una revisió del concepte de catarsi) il·lustrada a partir d'una 

obra concreta (fi caat* Arnau de Maragall) i que ha pres íorsa 

satírica. I encara, el fet que l'autor realitzi una lectura 

psicoanalítica de Maragall 1 conclogui que Maragall conreava la 

poesia coa a catarsi de les seves repressions no fa sine tancar 

irònlcaaent el cercle: de què serveix la catarsi si al cap i a la fi 

la passió reprlalda continua existint? 

Per a Ferrater, la funció de la literatura s'allunya 

d'aquesta tradició alliberadora segons la qual l'àablt de la ficció 

esdevé l'espai privilegiat en què boa vessa els seus conflictes 

interiors, àltraaent, per a Ferrater l'exercici literari és una 

exigència de control 1 de projecció distanciada. Fer a la teoria 

catàrtica de l'art aoderna -que lapllca l'escriptor i no al públic 

coa en l'aristotèlica- l'alliberaaent interior i s a pomtmríart, i s una 

conseqüència del fet creatiu; aentre que per a Ferrater (1 

Wordsworth i Bliot I...J l'operació catártica -això es purlficativa-

ha de produir-se a priori, en anterioritat al fet creatiu i aoaès 

quan hoa l'ha efectuada 1 ha aconseguit el control 1 la pacificació 

de les pròpies emociones es que li i s perses de posar-se a useriure. 

Cos diu J. Pont: "li negativa öt Nrnttr va dirigida a loci la toiitüelogía 

- — — ^ * — * » . , - — • • fr. - - ^ ^ •• -~- -•• • * • ^ — -• - » a- - - « » * > « - — • *• - t.ÁM 
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¿•'«tíiuo-irtítottlt:*. t i twttftifM» al *«wiciaii«to pero tafert t ü i i l 

tintaste roBintito # 1 potts-tonio f i I M traite« Intuítionlitct «1 tiaMlitss, 

HitfM t i »«fia saltana r la Mftfttia* fctcüa weritwra, «1 ettfiiet ha #• tenet 

Itf tttf leíante« arreant csae para ccitrolir tul ti&ieief y ttntitia«tea,a 

Tot 1 que aqüestes disquisiciones es trobes «a t i rerafons 

del poeaa, «a «11 no prenen la forra ase-agistica que acabea 

d'eaprar te coa «1 'autor hagués dit: vaig a parlar de la catarsi 

literària -ua teaa tan "seriós" 1 laportant-, però ho fart sltjançaat 

un eieaple i aab un to Irònic. L'exeaple que tr ià fou el de Jtaragall, 

sobre l'obra del qual Ja havia reflexionat en anterioritat en 

diversos articles censurant seapre la seva Inseguretat lingüística 1 

la seva aanca de dlsta»:laaent poetic Aab tot, Ferrater no deixà 

aal d'elogiar la capacitat laaglnatlva de Maragali. ara: a "Sobre la 

catarsi" la gosadia laagiuatlva de Maragali es taabi parodiada, o 

ail lor, la seva filiació roaèntica. Coa sabea, en l'estètica 

roaintlca la teapesta is un dels síabols poètics aab aés de 

rendiaent. La teapesta, enti*aa coa a una de les expressions aés 

exaltades 1 coaaocloaants de la natura, actua coa a ccrrelat de la 

turbulència interior de les passions del poeta. Cox, a irònic 

hoaenatge a aquesta analogia -OBàttlco-aaderaista, Ferrater associa 

la funció catàrtica del personatge de la donzella pura de l'obra de 

laragall El coate Arnau a la funció d'un objecte tan quotidià 1 

"antlpoetlc" coa es un parallaapti (??): 

Dt què ftrvtti r t t t t r ui hon nan, 
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ft Hftptl , «it I» if• 

per* «f ttf I ait •'% pottl, 

vi IttflMP que •! *tü Itnwftéf, 

•1 coett Irian, tarn reditu 

Quin MM noil pur i, tteli tiaMÜci-

tent pun, cinta'l« li canti 

delí fets lapurt tol toeti. *etftïda 

lateé, car ilxi ho «aim 

kl toaos se ftfirafiH, poètica-

•tut aoiMioa, aquella noia, cable 

de parallaaoi, rtter&tt'àa t l totnitig 

M iarafali, l'tapa tac rtepvrtta, 

dim la terra Ml teu in»tint, difícil-

atnt sur iff d'alftiiertt, Iföetptor*.(.,.) 

II alte de la donzella coa a redeaptora de condeat 

ScC'UUSÜTS ÄS vT*Owa SU SOI t®@ s i v T v S J IßgCiiiSPS X 4feS vITODA X&SiÖ® f u wX 

poeaa anterior a "Sobre la catarsi", "Moeurs exòtiques" el qual 

recrea (tfèntcaaent 1 freudlana < :f. apèndix VI. 1.)) el aite de 

l'a licor a el qual noaès pit ésser reoçut per una verge. I taabe cal 

constatar la relació existent aab el poeaa posterior, "A través dels 

teaperaaents", en què és ta a bé parodiada l'estètica romàntica (1 la 

natur illsta: el noa que cita Ferrater és Zola (cf. apèndix VI. Ui 

la sera reacMot descàrrega sentimental ea analogies saturáis. 

Respecte a 'Sobre la catarsi* voldria afegir meara tres coses més. 

Una, que ml poema canté raabe toa crítica directa a la figura del 

boa par« de família amb mleïtats poètiques, crítica que es aplicable 

tant en els casos ea què vs conrea una poesia burgeso-famllíar, com 



l l i 

•e «Ja casos m qm Ja pomía conreada contradiu (coa m «J Hang* 11 

de SI comte àrmm al laragall posterior estaria an l'altre OM) ala 

pressupostos corals convencionals, de què participa coa a para perd 

ao coa a pesta (70). 

Ona segona qüastlè: en ala darrers tras varaos Ferreter 

Juga clarament aab U, sentencia bíblica *B1 fmrb és féu cara*, entesa 

coa a desig ínciit ctel poeta Joan Maragall (1, ea general, de tota 

els poetes catàrtic«.> 1, de aanera aeavs ostensible, Ferrater s'està 

reaetent a un dels poetes que ais i aillor ha recreat la dialèctica 

entre carn i esperit: Ausiàs March i, en concret, als seus versos: 

"La carn vol carn, no s'hi pot contradir. / Son apetit en l'boa prea 

aolta part" (?9>. El cant verge de la donzella va redlalr el coate 

Arnau. El cant d'fJ comte ATUMU hagués redlait Raragall si s'hagués 

fet taabé carn. Ferrater, sap, pero, que a l'únic a qué pot aspirar 

un poeta és a l'operació contrària (fer verb de la carn) 1 a 

conteaplar després coa és d'insuficient ei cos del llenguatge. 

I la tercera qüestió és la següent, els tres versos finals 

del poema poden tenir una doble lectura. Una. relacionada aab 

aquesta Idea anterior, vindria donada pel rebuig del jo poètic a la 

seva pròpia vellesa per tot el que coaporta de Joc pervers (els 

records, la literaturitzaciá, la recerca de redemptores...) 1 el desig 

d'una anima li tat pura desllteraturitzada i sense menoría a qué fa 

referència explícita al final de les seves conferències sobre Carles 

Riba (és a 1ir, el desig qulaéric de la primar ei tat que té tot 

intel·lectual crític aab si mateix -1 crec que el pleonasme és 

necessari: per aolt contradictori que seabli no tots els 
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intel·lectuals bo eón>. L'altra lectura la presento noaes coa a 

possibilitat i vendria donada «1 «atenea que la "carn aès pura" del 

verb 19 no representa, coa veiea ara, el Jo poètic en estat pur J 

natural (és a dir, desvinculat dal seu Jo teaporal (això Ss; el que 

es un suaa de teape viscut) 1 del seu Jo poeta i intel·lectual), sinó 

la dona. Si hoa accepta aquesta lectura -que Ja dic, Jo ae la crec a 

aitgee- tindriea la foraulacló del rebyig de Ferrater al paper 

redeaptor de la dona en la literatura. Les dones reals volen deixar 

de ser els "cables de para lian ps" dels poetes senils. I ho podeu 

trascendir: la vida vol vida, no vol ais verb. 

Canviant de to i de text, pera no excessivasent de teaa, 

.tenia el poena "Tan gratuast »Ini*. Poema que si be no explica coa 

el verb és pot fer cara (l'anhel aaragalilà), sí qi'i constata que el 

canal de la literatura te un altja per accedir a les dones. II titcl 

del poeaa provi a'un vers de Ca tul (BO) , el qual dóna la pista per 

a poder copsar el sentit dels dos darrers versos. II "reclaa de 

feliç crida" en el poeaa de Ca tul ee un ocell aab qui i'estlnada 

Juga, l'abraça, 11 fa festes, etc. -ocell que té la significació 

sexual tradicional òbvia-. Quina relació s'astablelx entre aquesta 

analogia ca tu llana i el poeaa de Ferrater? La relació és tal coa 

indica el autor de coaparança: ell s'estlaa el seu llibre "tant coa 

algunes es troben estlaar el reclaa / de feliç crida, que se les va 

endur". Tant el reclaa catulià coa el llibre de Ferrater servelnen 

per captivar les dones. 

Aquesta coaparança es encara ais clara si introduïa 

l'rltre lntertex del poeaa: la fañosa analogia de Jrbn Donne: el ens 
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te «1 llirs n qui N llegeixen «Is •tetarla da l'amor da l'àniaa 

(81). 11 córralat dal 1 libra aa conjumina aab el raíarant biogràfic, 

da *al aanara qua l'anecdota raal (donas qua llegeixen el llibre da 

Ferrater) funciona :oa a aetafora an al poaaa: al 1libro te el seu 

coa, par ail Ja dal qual al poeta pot trobar-se "antra las aaaa da 

lea dones" benvolents. Ferrater conclou coa Donna qua donat qua el 

cos te la wpàmm da l'ànisa, te a dir dal Jo, te "Just" que estlai 

lea formes aater»als (el seu llibre, el seu cot) qua peraeten 

d'accedir a l'altre. 

El poaaa "II lector" taabe reflexiona sobra el fenòaen de 

la lectura, perd des d'un altre biaix. Mentre que en l'anterior, el 

poeta era llegit, aqui te ell qui llegeix els altres. Si hi ha aigua 

punt d'acord dins la crítica de Ferrater te aquest: que Ferrater era 

un voraç i un Intel.llgeatíssla lecxor tal coa queda prou deaostrat 

en els reports de llibres qua feia per a distintes editorials, alguns 

dels quals nan estat publicats recentment. Doncs bi, en aquest poaaa 

%L JO pQsvlC (|U9 ttS pr^iÄÖXÄ ÉS pi^ÄClS&ÄÄBfc ©1 9fiU JO ICCXOT* l l i 

poeaa conti dues idees principals: l'aflraació del llegir coa a eix 

essencial del Jo 1 la reflexió sobra el caràcter ¿¿dividual de 

i'activí tat luctura. La primera Idea te recreada de la aanera ate 

genuïnament ferrater lana (82) a través ¿'un correlat objectiu 

raterial ¿ quotidià: un tallapapers. Aquest objecte corporeltza 

sisecdòqulcament l'activitat del llegir i, a l'ensems, al Jo lector. El 

tallapapers es presenta com un apèndix inseparable del Jo, o el que 

te el mateix, que el Jo no ea concep sense ell Ja que si alguna cosa 

te aquest Jo te un lector: "Entre els objectes del món, entre els 
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pocs / objectes que he agafat, bl ha un tallapapers:". Tot lector amp 

que al llarg dels anys 1 segons els estats dània en què es troba 

una aatelxa obra és percebuda de aaneres ala tintes. Aquest caràcter 

autant del llegir és projectat taabé ta el tallapapers; "un fulla 

curta de aarfll, / nua per als aeus dits, que se*a vorna rossa o 

pàl·lida / segons la llua dels dies i dels llocs." La iaaanència de 

la lectura 1 el jo pren foraa en aquest objecte que, puix que és part 

d'ell aateiz, envelleix coa ell i l'accapanya «*-, \J: "Oscat: »oltes 

vegades l'he collit de terra / dins una caabra leva, o bé d'entreaig 

de peus / després de pagar ' • "*lt d'un bar." Hoa constata que er el 

text apareix due« vegades el aateix vers: "1 no recordo qui ae'l va 

donar", el qual fa referencia a la segona l i; la de pensa ien t que 

esaentàvea aés aaunt. Que el taHapaper* s'afirai com on objecte 

absolutaaent privat laplica la consideració at la lectura coa un 

acte estrictament individual. Si fos així, e»s trobaries aab la única 

activitat autosuficieiit del Jo poètic -ja que en qualsevol de les 

altres insisteix seapre aab la necessitat de "altre-. Però no és 

exactaaent alxi. D'una banda perquè la lectura és un diàleg aab un 

altre (vs. 11-12), i d'una altra pel que diu el poeta en el darrer 

vers: "lo sé sentir-ae un record »és, alguna aà". Què significa 

aquest darrer vers? En prlaer lloc, nega que el llegir sigui un 

caràcter innat 1 ret hoaenatge a aqusll (per exeaple el seu pare) o 

aquells (el seu geraà, els seus aaics) que «n incentivar la seva 

passió lectora (que 11 van donar el tallapapers de la literatura). En 

segon lluc, tot i tenint en compte que el tallapapers és un correlat 

de Jo, laplica que ell ni ha sortit del no-res ni és fruit només del 
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•au propi esforç, slié que l'ultre tasti ha contribuït a la seva 

tarase i i . 

fa altre posan que recrea rafecció per la lectura 4« 

'Josep Carner* i, a diferència del« poeae« qu» bea viat anterloraent, 

aquí literet-ra 1 vida (aaor) no són dos fenòaens contraposat«. La 

situació dsl posa« és la següent: durant una mit d'un perfuaat aes 

d» aalg el protagonista està llogint poesia. Aturea-nos aquí i 

llegia els quatre priaers versos: 

En tl §*'- l l i i tit foic ét U Nil, m vull sentir 

l'olor dt mg gut brunz • fon, i it petita 

la llepar a tie sui tu tt»c pro« otr Uf 1!« 

i In etiintt Miwti del llibre. In ecttitt dt Carner, 

Llegits noaés aquests priaers versus, pot sea b lar que ens 

trotes en l'estat aallaraalleà de *Li (Mir ttt trifft %\ Mllt! J'ai lu 

tOMti ltt livftV -referent a ab el qual crec que esta jugi»*̂  

coaacieataent Ferrater <flxea--os per eseaple cab la laatge de la 

1aspara qui: is un dels si abo Is aallaraeans per excel·lència)-, 

pjix que ft fora el perfua de la vida crida. La vida coa a 

"brunzisent* es troba taab* en els potass "Jttdcnen* i "Octubre* 1 

aqui podries Interpretar aquest brunzir coa una sinestèsla (i .e. 

el scroll del» gri l ls): el soroll del aes de aalg er sobta 

despris del silenci de les »its d'hi«»*ro. Però el jo seguint aab 

aquesta hipotètica lectura aalln^aalleaaa, is diss (de la casa / 

de si aateix)i tot 1 que vol sortir-se'n no pot; l'única sortida 

que l i resta is odiar la vida puix que BO la pot posseir. 
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11 potaa podria anar per aquí I racraar lta oposicions 

entra natura / cultora o eíelm OMturtl m, r.iclm kímml, però no 

fil va. 

Si al poeta no vol «sàtir l'olor da aaig qua brum fora 

«• perqué a dina ti ha una olor sea íorui qua ai captiva; la 's 

la literatura entreaeaclada aab la éu l'aaor. XI perfua da la 

natura es despersonalitzat, paré -o bo éa al qua all poaaaaii: 

"lea poesía« da Carner / qua tu es vas done. ahir". Fins aquí 

queda alaborat ei aaatlt da la prlaera part dal pce&ß qua a 

•aaura qua avança ve adquirint ceapiexitat. Resulta qye aquest 

llibre que ella li ha donat éa el aitelx que va do jar-11 all a 

una altra «ola 

Nets 

Qu* tw lltgjt atftstnt tu tila, . tili va Ittglr 

par ai, i fin 'ti tot «agí, ara 

qut til iltftiKO p«f tu, ntifiRt t« tu »\r*. 7-10) 

El te¡-a que apareix a-̂ ui i« al que veles a propòsit del 

pc-eaa anterior: la qualitat autant da la lectura (1, per extensió de 

la literatura/. A ténsese, oír qu«. la poesia <de Carner) es la 

sateixa i a la vegada m ceapietaaent nova funciona a » a corral at 

de l'experléñela aaorosa. L'aaor as un ^entiaent constant, conegut, i 

a la vegada, a cada nova relació esdevé nou. (Posslbleaent, on aquest 

actiu de doe asante qua llegeixen la aatalxa obra es troba una 

referència al pwsatta del segon cercle de l'Infern (el deia 

luxu/csos) de la Divisa Comtats de Dante en què apareixen 
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Francesca ds ïisini 1 «1 «tu cunyat Pao] J. La història '.'aquests dos 

personatges -als qual« el posta an recrimina simé qw# es piatj da la 

seva condesas- és la següent: Francesca t Paolo estaven llegint el 

Lmtmltft, quan de sobte, es van sentir foramen t atrets un per 

l'aitre (§3> i tot i abandonant la lectura van caure in en Bracos de 

l'altre). Fias aquí recrea Ferrater la deliciosa lntialtat procurada 

per l'asor 1 la literatura. In els quatre versos finals introdueix 

l'altre tesa de fons. Llegia els versos: 

Nott qu« tnt Nin í»irlit i ieti Irtf, i ftn 
qut im itMillta, Boti qu« roM««n, 

ttfltrt im vifítfl tlf dit« i M'M wem tlt ifflliti, 
of tris per«* til tornee i enUndre, CM un» pitni 

En aqjests verses s'expesa la Idea de fce'na de La 

literatura i el llenguatge coa na pàtria. PàtrLi de lectors, pàtria 

de llengua. Canvien .ien lectures, canvia el tes ps i canvies els hoses 

1 les dones, perd la literatura 1 la llengua romanen. Cos diu 

Tattlao: *U ocn dt arie tt tl Mico lipw it wnufictun que registra tl 

tnvtjtcmtnto toso un ntcfca eeiitivo, «IM M inutU tetivattfitt tn li 

•jUraiMcitR oa iutvit potiomstoti ét linUdo* <S4>. La concepció de la 

literatura i la llengua cos • tradicions comunes és concretada «n la 

tradició catalana asb Carner, el qual err considerat per Ferrater 

cos el model literari (i, sobretot, de llengua literària -1 fícen

nos que la paraula "sots" aparaix de forma recurrent en el poema-) 

per excel·lència de la poesia catalana moderna, al qual els nous 

poetes per distints que fossin s'hi nan de remetre. 
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11 poeaa "Ele arittòcrat^t", a ata a WEB d« au bra t i lar 

l'aitccló dt»l poeta eanvers la coacreció literària 1 «1 «cu robuig 

deis discursos literaris "que noaés parlen i t çeneralitata" - l aquí 

Perrater és Injust aab al aataix, perqué t i l pertany a la priaara 

tradició-, is taabé una reflexió sobre t i concepte de tradició 1 

sobre la tradició catalana en concrtt. Coa Ja ha via expressat ta 

altres ocasions (ec al gènere de l'assaig) 1 continuaría expressant-

s'hi, Ferrater deplora en aquest poesa Its sancances dt la tradició 

literaria catalana. 

In lee seves conferències sobre J.V, Foix de l'any 1967 

(és a dir, un any després de la publicad i de Teoria deix coesos), 

Ferrater addueix una de les causes r*3p.osables d'aquesta aancança. 

Ferrater subratlla aab solt d'èmfasi que el fet qut la burgesia 

catalana que ne eduqui els seus fi l ls Impedeix la transa iss ió de la 

tradició (que és 1« aateixa idea que apareix a l i s aristòcrates": 

"coa un plebeu / qut sal no va escoltar, frescos 1 lents, / els 

records de les dones dins la casa l densa, 1 qut wa buidat: un pou 

dt por) 1 insisteix en el fet qu# ear mtavea en els capítols 

anteriors: que la tradició no coercelx la llibertat individual; ans al 

contrari, la possibilita: 

Ari bé: ne trintatttnt-ta tont influí« tducatius dt eia sana, resulti 

qn l i 11 iber tit d*taperli dt què d lipon um partan«, i, 

onerttmnt, un tteriptor, dañen fxtíttatnt í txclutmttnt dtl 

grtu d'jnttll igtncu qyt tquttti parten* tingui. Ho hi M cotrdoni 

aoril«, no ni ni untí tradicions Un tspttstt fue puguin produir rtf 

dt iteelint • l i literal«.! burgtti fnnett* dt coetfipatnti dt 
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Mlit, é'm Uli • m Pwm%, ptf txtepl« Ttta li liUntun 

i'tajMU fürt taMitttti i Ptftfir t u pifes ftttliatt, • »xplotir 

triduioftf ü ftailia, «§S» 

On dels vyrbs aés frequents «a la pósala da Gabriel 

Farrat)»" as al »erb &fr. Coa no he acarat ala aaua atoaros aab 

altres poetes, no puc establir relacions de coaparança, perd sospito 

que Ferrater es deuria trobar par sctre de la altjana si al 

coaparessla aab poetas anteriors al nostre segle 1 al aatelx nivell 

profus d'ús que els poetas conteaporanls. 11 llenguatge as la gran 

obsessió de Ferrater 1 a la reflexió del qual va dedicar tota la 

seva vida í des de diferents perspectives. On dels poeaes de les 

dones i els diem que reflexionen mes dlrectaaent sobre el fenomen 

del dir i s "k l'Inrevés": "Ho dlri a l'Inrevés. Diré la pluja / 

frenética d'agost, els peus d'un noi / (...) / Diré el que ea fuig. lo 

diré res de al*. En aquest poea.i Ferrater força els lia Its del verb 

dir l el fa traasltlu < noaiti i« factible per *dlr alguna cosa, dues 

vegades, sentides.', pero no pels slntagaes noalnals en general), 

tal coa l'eapra coa L.V. Aracll ea el títol de la seva obra Dir la 

realitat. La realitat no as pot dir: és D'ella se'n pot parlar, però, 

ea principi, k » no la pot produir aab el llenguatge. Ara: aoaés en 

principi, perqué en aaoaenar (que és una foraa del dir) es crea. 

Sobre l'axloaa dir és fer ban investigat Austin, Ducrot i altres 

lingüistes i filòsofs del lleagjatge i recordes taabé que aquesta 

era la prealssa fonaaentai d«i craaciosisae de Buldobro, per no dir 

de tots els poetes posteriors a la preceptiva alaética de l'art. In 

^ * - — - -^ •«. ^ — - - » * - - ^ * - * - « - — • -*• - a 
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tíact«, la literatura i t l'a* bit privilegiat en qué 1'ax losa 

perforaatlu del llenguatge e'acosplelx. Bo literatura as podas craar 

realttata d lent-lea. Bl que cal qua vaga» ara es que vol dir éir a 

íarwves. 

la l* »ota Introductoria a Lar dones i als dies Perrater 

«•anata que aquest posas "ée un amentar 1 crític sobre al 

Huckleberry Pím da Marx Twain, falcat-«« d'aquesta inforsacló un 

grup d'estudiants universitaria balx la direcelé da Dolor» Ollar van 

publicar l'any 1987 un article coaentant al poeaa CM), ál Barg« da 

las inadequaclons espacio-ceaporais entre aabdós discursos, observen 

que íes laatges dal poeaa podan posar-ae en relació aab d'altres qua 

apareizen en la rovel.la de Twain 1, sobretot, constaten que aabdoa 

discursos "participen d'una sensibilitat coauna". La sensibilitat d'un 

personatge, adolescent que b'aíiraa a traves dels seus actes Cl que, 

en el cas de Ferra ter, apareix tan be en altres sesenta de la seva 

obra? "enalg d'una vida 1 d'unes circunstancies drasétlques, que 

sense adonar-se'n va fent, a la recerca d'ell aateia; un adolescent 

que cosença a construir el seu jo 1 es fa una vida soral pròpia a 

i'inrevés de les noraes establertes". Deixant de banda que la relació 

estructural que observen entre aquests dos texts ¡10 es sinó una 

constatació aplicable a un noabros 1 divers conjut.t de discursos 

(97), podes concloure que per a ell; dir a l'ijirsrs» es fa slnònls 

á'actmr 1 peasar a i'inrevés de la nt<raa. Lectura que es sea bla del 

tot encertada, si bé aeuystenen un altre sentit del dir a 2'inrevés 

que es sea bla isportantíssts: el poeaa cos a flash-back, la aarxa 

enrera en el tea ps. El poena que narra el ten ps passat 1 perdut 
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<"Diré al que ea fuig") 1, aa coneeqüència, que parla d*un Jo que Ja 

ao i s al dal present ("lo diré ras de al"). 

Gabriel Ferrater anota al sarga d'aquest poeaa quatre 

referències Cef. apiadis fi. 1.): Gil da Bledaa. Cocteau. Froet 1 la 

pintura sienesa. 

L'lntertert de Frost cal ralaclonar-lo aab la recreació 

del tea de 1'adolescencia a traves de correlata naturals eaprata de 

aanera solt precisa 1 «casual. La referència a la pintura sienesa 

apareix al costat del vers desè Cel blau 1 l'or de las nenes aa 

blci"). aquesta escola pictòrica <v.g. La MaestA de Duccio (88)) és 

eninentaent detallista -a la sanara de les produccions dels 

alnlaturistes gòtics-. Els artistes slenesos. apassionats dels colrrs 

resplendents, realitzaren les seves obres aab una gran síntesi 

foraal ea la qual queda destacat l'actor principal -Jesús o la 

Verge- ea escenes rebotides de personatges altjançant aèbiis 

recursos pictòrics, dins els quals son d'una especial lsportancia al 

paper que Juga l'esplendorosa coabi&ació dels daurats bizantins aab 

els blaus ultraaar que slaboiitmj en terses sensuals la bellesa 

celestial concretltzada. generalaent, ea la Verge Maria -l'altra 

ccabinacio or/verseil s'aplica sobretot a Jesus-. la conseqüència, 

aquest intertext pictòric lapllca directaas&i les noies ea blci de 

Ferrater que se 11 representen sensualsent coa verges sieaeses, 1, a 

i'easeas. afecta estructúrala««t a tot el poeaa. car taabe es tracta 

d'una factura pictòrica de figures foraulada aab una gran cura del 

detall. 
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I I sensuallaae d'aquest BOOM ve donat par iaatges 

slnestèaiques tas reeixides coa aquesta "l'agut salt és llebrer que 

fa da l'aroaa / d«ia I l las a l'abril", construïda a partir d'uaa 

aatarlalltsacié <c aï l lar , anlaalltzaclo) d'un perfua 1 parqué 

gairebé totes les imatges expressen un sentlaent de ésslg aniaal 

<"Ia paciència / de l'aranya q»M escriu la seva íaa", "la set 

dramàtica del gos") i/o sexual ("el cos aab quatre caaes i dos caps 

/ en un solir gris de crepuscle, el peix / 11 laquent coa un arque* 

de violí", "eia braços fins*)) eaaarcat en una natura excitada ("la 

pluja frenética d'agost", el perfua dels Il las) 1 sensual O I blau i 

l'or de les iwnea es biel" que véiea twara). 

La ¿nica iaatge que saqueras aquest clíaax és la del "tall 

/ dels fars dt caaio ea la aatlnaia / pútrida del aercat*): l'alba 

que esfondra la nit aaorosa; l'alt« del present que clausura 

bruscaaent la alt del passat. Pracisaaeat en aquesta darrera Iaatge 

és oa connecta la referencia a Gil d« Bledaa, Ea concret, és una 

referencia a la Iaatge d'uns versos de "Pandealea y Celeste" en què 

taabé uas lluus enlluernadors Cels d'un autoaòbil) aalaeten un 

clíaax sensual, i'aclaparuaent dels qual provoca que els personatges 

es vegin a sl a.itelxos en la aés total Indefenslo (ontològica) (09). 

La referència a Ccct«au v» acompanyada dels versos 

següents -que corresponen al segon poaaa de la segona part de la 

seva obra Plsia-Ctoín <90)-: *Li S't d'eö «otrt csrsi i Mux titea 

•'illongt , / Pir ¡jyatPt 9ifdt finí* i , òbvlaaeat, està situada al costat 

dels versos 7-8 L'intertex és, doncs, de base aetafòrlca (el doble 

cos de la relació sexual). A boa 11 pot sorprendre que Gabriel 

-•" • * • '^ i t a u a. ** ,— . rO A •*- * * * - * - — A l á ^ É \ • 
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Ferrater, qm tant M malfiava dt les avantguardes, hagués pensat ea 

Cocteau a l'hora i t fer un poeaa. Hn prlser lloc» cal Insistir en el 

fet que Ferreter s'havia eapapet de lectures surrealistes i que per 

tant no is il.logic que, per solt distanciat qm n"estes als seus 

quaranta anys, ea algun aoaent o en un altre s'hi reaetés. ara; a 

quina obra d« Cocteau fa aquí referencia? A Plata-Chant. l'obra senys 

avantguardista de tota la seva prodúcele en que abandona el "ootftt 

íuloqué*. tapra el vers regular i la risa 1 abandona la febril ltat 

laagliatlva a favor de la intel·l igibilitat del discurs. Canvi 

provocat coa a conseqüència de la seva relació aab l'escriptor 

Raymond ladlguet el qual abosinava de rexperiasntaliaas poètic 

t'ctUt too« Mutiiftff guí n'ti *tui pu Itrt yü*>. PlMiO'CMat és fruit de 

dues de las influències aés cares a Ferra ter: la de l'a sor -1 el 

tapie del puer-senex també hi actua: recordem que Cocteau tenia 

trenta anys i ladlguet dinou- i la d*un escriptor "sensat" (91). 

Dins el grup de poemes de Da aucm pmrtm que reflexionen 

sobre el fet poètic ens resta encara per parlar del poeaa 

"Literatura", en què D- Oller constata (92) la presència de quatre 

actituds distintes envers l'escriptura: vehemència romàntica, 

simbolisme, poesia pura i fe en el llenguatge, alhora, aporta també 

dues Interpretacions compatibles (93) per als versos finals: una 

u'irònica, segons la qual el poeta ridiculitza als que persegueixen 

l'inefable 1 una altra de seriosa, segons la qual la literatura és 

vista coa un fenomen que sorgeix de la recerca de l'Inefable, el qual 

és alhora el seu destí. Podríem afegir que la primera actitud que 

apareix enllaça aquest poeaa aab l'anterior. "A traves dels 
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teaperaaenta", en què ea recrea irònicaaent la rauxa roaAntica. i 

que la darrera l'eullaça aab el poeaa següent -al que acabea de 

coaentar-", tot i paaaant de l'ineíablisae literari a la ficció fruit 

del úír a l'inrevés, àqueat poeaa pren» ea certa aanera, la foraa 

d'una faula tot i aprofitant la iaatge tradicional de l'escriptor coa 

a calaaar (94) (BO Ja aoaéa per la tinta que expulsa, sinó perquè es 

un dels -üiiaals que canvia aés facHaent de color) 1, en concret» de 

la recreació que en fa J, Carner en el poeaa "El aol.lusc inspirat" 

(c/. apèndix VI. 1.) (95). I podria ésser taabè que a i'eplfensaa 

estigues Jugant aab el aodlsp« "per la boca aort el peix" tot 1 

entenent la literatura coa el procés d'autoanlquil.laaeiit, lectura que 

no contradiría taapoc les dues que en presenta Oller i que ea 

seablen aolt correctes. Caldria afegir encara que, tal coa bo 

assenyala cl propi autor (c/. apèndix VI. 1 ) , aquest poeaa es reaet 

a l'obra de Vindaaa Lewis Onm-Vay Soog (1948) la qual representa la 

seva entrada al aéa de la poesia i en què es coabina coa en el 

poeaa de Ferrater la sàtira aab la reflexió aetailterñria. 

Si bè l'estudi de la aètrica de ¿es doses i MIS dim no és 

un dels objectius del nostre estudi (96), tanaateix, podrien, ni que 

sigui superflcialaent, de les reflexions de Ferrater sobre la funció 

de la aètrica; Ferrater tant dins coa fora del discurs poètic ens fa 

saber que és perfectaaent conscitnt del Joc dels versos. Així, a 

"Poeaa inacabat" hi na versos en què aconvida al lector a fer-ne un 

(v. 798), en d'altres ens ensenya coa s'esguerra un vers (la faua 

riaa dels versos 179-180) o en d'altres Insisteix en el rigor que na 

de tenir uu poeta aab els seus versos (vs. 54 1 ss.). I, en general, 
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aitjançaat, per exejple, el« eacavalcaaeate, 'x palé« ala Joca de 

teasioae creades eatre aetre 1 aiataxl. Ba ela seua art idea aobre 

•Ur ica i aa diverses eatrevistes, Ferrater esa asaabeata cor caacep 

la funció del ritae aètric: 

m es ait out tl pctu Unpi I'obi i gano d'oteir cap prtctpit 

aètric; per »ort, 1 art et ftt dt Ulfttrtata i m d'obltgacions. ft 

tracta, iot i l contrari, que la teta rtalatnt divertida at i'oficl 

poetic tt d'upotsr una tétrica, de tartar una lltngb« wo ma 

diccie atrfonal durawnt definida. (...) Cl tetra no coincideix ni 

ate ia Utncjua col. lectiva, ni ate la foraa par ion» 1 que al poeta 

vol eotenïr; #f un ttrctr ttrtt fictici, que ttrveix per eeturer (en 

aquest i t i t i t ts rtaletfit una altrsca) les diftèwcitf i Its ientiont 

tntre tls altres dos tertes, eis reals, tls protagonistas de! «raaa. 

Hirat així, ès del tot secundan sí t i poeta s'inventa «NI tttrt 

privat, coa Pavesa, o t i accepta t l tradicional, CM Eugenio 

«ontale. (97) 

aquesta Independencia de la aétrica respecte al significat 

peraet, a aés a aés, una de les operacions aés típicament aoderaea 

coa es la d'orientar l'atencio envers la foraa, operació que es del 

tot obsessiva i quasi exclusiva ea el siabollsae. En Ferrater, però, 

la importancia de la foraa qua éa essencial ao arribarà aal però a 

la totealtzaclo al al aeaaatlcldi. ira bé; 1'úe del aetre i els Joca 

que d'ell se'n deriven seraa utilissia per subratllar i * naturalesa 

foraa 1 del poeaa. aquesta segona prop'etat del sistasa a i trica és a 

qué ía referéacla Ferrater ea la seva conferència sobre luyra del 

dia 10 d'abrll de 1967: "is precisaaent l'operacià de lo aétrica que -
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funciona -coi vaig intentar explicar-loe un dia~ Independentaent del 

significat dal pccaa, la qua orienta l'atenció soto« ala a i t Jane 

d'expressió usats en al poeaa. En canvi, aal» la prosa, sense aquest 

suport aétrlc, l'orientació cap ais «itJana d'expresssló 1 la 

definició clara d'aquests ai t Jans d'expressió és solt aés difícil 

d'obtaair." 

Una da les cèlebres recoaanaclons da Gabriel Ferreter als 

poetes Joves era que fee in sonets ("llegeix Carner i Foix 1 fes 

sonets"), aquest consell que donava taabé Valéry (*l\ faut fairs dn 

lonntti. On n# tail ?ai tout cl « J ' M ipprtnd | fairt Ott lOTfttti i t dat peten I 

W f fill. Lf fruit dt en travtux « n i pit en twx (rían i n petin, in 

general, 1 tinent ptrdrt 1< Miiitur dt Itun tfforii) (...) Halfteret diliat 

Waprti avoir irntvt un bon »onntt, i'tuttur a droit de prtndrt dtx am d« 

rtpos. Cncort adNttait-il par la out en: m wtmt tcñtvé ugnifit qutl<r-t 

chow...luani I toi, i t iff tnitndi f«e?t,,.Jt I n traduït par mmt ttiimm^ 

<96>>, l'hea d'entendre cos l'obligació Ineludible que té tot aquell 

que s'inicia en poesia de conèixer la tradició (foraal i literària en 

general), lsltant-ia prisar per poder, flnalaent, fer-se la seva 

(99). aquest es el procés d'aprenentatge q<ie assuai el l sateix de què 

la riquesa intertextual de la seva obra en dóna prou coapte - i 

l'exeaplar de Da aucas puerta anotat pel propi autor és una prova 

Inqüestionable-, àab tot, la riquesa i prollxltat d'aquest exeaplar 

anotat no podran sorprendre a aquell qui coneix la seva obra, puix 

que cos vist en aquest capítol i cos anirea veient al llarg d'aquest 

estudi, la seva poesia és feta tant de persones 1 situacions cos de 

literatura. 
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I1T11T1XTS A TOllA «áCalár 

Assenyalava al capítol anterior, "De la ialtacló", que un 

tlpus de confluència entre tradició 1 aodernltat es el que ve doiat 

quan el poeta usa foraes (rítalques) antiguas coablnades anb teaes 

conteaporanis o aab teaes seculars reactualitzats. Aquesta alxtura 

de tradició 1 aodernltat és aolt evident a "Poeaa inacabat''. Co» diu 

J.N. Castellet: 

Aquest notat d« ai l trts-cents trenta-quatre versos, escrit • l i 

tañera de Chretien dt Troy ei, él al nostre entendre un dels poet«-« 

i*i iaportants escrit« en català el darrer quart de te fe . 

Probat)Ietent, ¡a forta externa -octoii 1. labs apariats al servei 

d'una narrin« a i'estii oil Cl ¡gir juga, un paper tés espectacular 

que nortatiu, i l i seva justifican* és aúltiple: d'una bandís la 

lectura de Chretien de Troves a través d'una peculiar situació 

afectiva de l'autor i una vella afecció d'aquest per la poesia 

tedieval; d'altra banda, r*o sé si confessat o no pel poeta, 

lallieeratent que ha de significar per a Qualsevol autor 

contetforam el Joc ironic de refufiar-se en un tedel foraal arcaic, 

per tal de dedicar-se a dir les coses que vol dir, tot 

despreocupant-se de 1'obligad* de donar una todtrntiat foraal 

problemàtica al seu poeta. (100) 

Ferreter es reaet a l'Ärsc et iaJde de Càr»itien de Trayes 

des del prlaer vers (101) 1, aés avall, aitjançant e' sintagaa "dona 

novella" <v. 25) (102) 1, encara, tornará a referirse explícltaaent 

a Chretien en els versos 539-540 en què cita els versos 1255-1256 

del Roman de Perceval 'Qui as dates honor ne porte / li soc honor doit est re 
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•arta«. Ara b*. coa 'fian assenyalat recentaent J. Bargarlt 1 P. Rovira 

(103), al lector ao ha d« caure en la Ingenuïtat de creure que fou la 

jove telena qui dóna a conèixer Chretien al poeta tal cea es desprèn 

dels versos 22 i 23 de "Poeaa inacabat** \"k tu Helena, que »'has íet 

/ conèixer Cristià que lalto"). Aquesta idea queda contradita en els 

versos ?6-?§ (full que d*un cop tots es refacía / que copio els 

aed leva Is. ' Seapre bo be fet i declarat / i seapre be vist que no 

s'bo creien") -per no dir que si ens plau identificar el jo poètic 

aab el jo de l'escriptor les dades biogràfiques taabe bo 

contradiuen-. La aanera coa es resolt aquesta aparent paradoxa ve 

donada, d'una banda, gràcies a la doble lectura que peraet 

i'encavalcament dels versos 22 1 23 (cf. capítol III. 1- 1. 1.) i, 

d'una altra, entenent que el que li provoca l'ettlaada és una lectura 

nova de l'obra de Chretien i, alhora, ella constitueix l'esperó per 

fer-ne una reelaboraciè poètica ("Poeaa inacabat"). 

Gabriel Ferrater segueix la tradició tòpica de captatlo 

benevclentíse (foraules de devoció i agraíaent; reconèixer que es 

parla un llenguatge rústic i es fa errors de aètrica; que s'és dèbil; 

que es té un leuui lagwalm que cal saltar-se parts per tal 

d'estalviar avorrlaent al lector). Coa esaeata Curtlus, dins la 

tòpica de la conclusió el aotlu per acabar un discurs a l'Edat 

Mitjana era el cansan«nt, fet que apareix taabè a "Poeaa inacabat". 

Aquest cansaaent, però, es noaès un recurs retòric, Ja que el poeaa 

és tancat 1 perfet en ell aatelx. Mes aviat cal entendre aquest 

"lnacabaaeat" dins una perspectiva de ficció autobiogràfica en què 

la "vida" - i aquí eapro el terae d'A. Terry- dels personatges del 
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poena is encara Inacabada, llurs històries continuen Bis enllà del 

darrt? vers. 

A aés a sés de l'ús del tòpic que provi de l'Antigor del 

thaatrua muadi (la vida és un teatre del són on els noses són els 

actors, la Fortuna és la directora d'escena 1 el Cel és l'espectadcr), 

apareix a "Fossa Inacabat" un altre tret estilístic aedleval cos és 

les llargues enuaeracions que trobes tant a l'Inici cos al final del 

poesa (les dedicatòries d'intel·lectuals 1 escriptors 1 de noies 

estlsades, respcctivasent). El seguici d'agra»sents que, al seu 

parer, constitueix la part sés fluixa del poesa, recorda en certa 

sanera al poesa "A thanksgiving" de V.M. Auden (104), en el qual 

apareixen solts nois cosuns als que presenta Ferrater en el seu 

epíleg a Ai nuces puerls (Thcsas hardy, Bobert Frost, Bobert Graves 

o Bertolt Brecht). 

Ferrater taabé hereda deis sed leváis el to satiric del 

slrves<tés i usa el poena cos a blasse contra escriptors de 

poètiques antagòniques (J. Teixidor, T. Garcés -el qual, al seu tom, 

es revenjarà de Ferrater en el seu dietari (105)). I de la satelxa 

sanera que Chaucer ridiculitza als herois dels rosanços 

folletinesca sitjançant el personatge de sir Thopas, Ferrater blassa 

els excessos del prerafaelltisse 1 els seus usos sedievalltzants tan 

distints dels de Ferrater sitjançant l'escriptor Villiaa Morris, de 

qué L. Cernuda deia asb ironia 'peci por facilidad y no resulta del todo 

injuiti li calificación qua st si «nao nizo COM Th$ idt iingtr úf èn e*pty 

<fif (106). 
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Tastos Byron, en la seva dedicatòria del Asm Juma -al qual 

Ferrater es refereix de manera explícit* en el vers 1270-, blasaa a 

altfja poetes (Southey, Wordsworth, Coleridge), La necessitat ie 

craar un personatge (un heroi) que serveixi coa a distanciament i«l 

propi Jo i que sigui albora un verlad w* model de 1 època el manlleva 

Ferrater del Dor Juso -poema que, recordem, també restà inacabat-. 

ara bé, montre que Byron tria aixè, un heroi? Ferreter en« presentarà 

un antiheroi (un lampista) que, tanmateix, acomplirà una funció 

semblant a l'heroi by ron la: tots dos són paradigmes socials (en high 

mimetic 1 er lo** mimetic, respectivament) que permetran als poetes 

parlar del propi temps i, sobretot, d'ells mateixos: 

I MRt • rtero: an uttcoesun »int, 

Htü« tvtrv ytar i«! wnlh I·IMI forth • «i« out, 

Till, after cloying tftt §aztttti »lth tant. 

The igt aiicovtrt Ni ti not Mit true ont; 

Of tuen ai tfttst I tfwuii not cart to vaunt, 

l'U tfttrtfert tilt our antttnt frit«€ Ben Juan- (107) 

Tant a "Poena inacabat" com al DOB Juan, l'heroi i la 

seva història resten, en certa manera, desdibuixats COP a 

conseqüència de les repetides incursions digrosslves de1 narrador. 

Deia Byron: "Coapranc massa bé que amb tantes disquisicions i 

dirigint la meva mirada a tants diversos indrets que l'estic 

desviant del seu heroi. Però s'ha de tenir en compte que un poema és 

un poema i que totes les parts que el componen, encara que siguin 

distintes pel seu argument, tendeixen a la mateixa fi. I el neu Don 
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Juan crec que Ja ha quedat prou definit per al« aeus lectors I, 

creieu-»e, la vida i s ma pobra coaèdi* on tota represente» els 

nostre« papers.* Ttiaateii, en aabdós pomes els personatges 

acoaplelxen la seva funció: la de servir cos a pretext per parlar 

del aón i d'un sateix (de la pèrdua d« la pròpia Joventut) aab el 

suficient distanclaaent. Tornare« a aquest tea« del digresslonisae 

en el capítol III. 2. 2. 1. 3. 

A "Poesa inacabat" trobes altres referències intertextuals 

explicites; Aus las March en els verso« 101 1 ss. CIM); Antonio 

Machado en els versos 1019-1020 (109); Catul en els versos 119 1 

ss. (110); Joan Maragall en els versos 425 i ss. laragall apareix 

dues vegades (explícitas) a Leu 'iones i ejs dies. La priaera llisa 

vista abans ("Sobre la catarsi") i la segona a "Poena inacabat". Alli 

el feia objecte de la seva Ironia; aquí 11 té una consideració »ajar 

que als "estúpids" habitants-lectors de Puigcerdà (el vers 429 és 

•pera d'una cauetlcltat sagnant: "Joan laragall va fer un vers"). 11 

poesa de laragall a què fa referència «¿ iq?*«*a «enana ocasié es "A 

suntanva" (111). Gabriel Ferreter interpreta el poesa de Maragall 

coa un atac als hoses que passen per la vida "badant", Indiferents a 

les grans revolucions huaanes; Fer rater basa la seva lectura 

desxifrant la aetàfora "ttapestat llunyana" coa a 'revolució obrera'. 

Algú 11 put sobtar aquesta exegesi paraaarxista per part lei nostre 

poeta tan read als postulats del raalisae socialista tan en voga en 

»quell soaent i sobre ela quals no n'estalvia la crítica dins el 

propi "Poeaa inacabat" (ei aateix André Iaberechts s'ha aostrat 

reticent a adaetre aquesta lectura (112)). L'·audàcla" de la 
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interpretació d*. Ferrater no contradiu el sentit del poena de 

Maragall, perè el concretítza 3xr:essívament - tot i fent-s'ho venir 

bé per continuar aboalnant de la burgesia catalana -. La "teapesta* 

llunyana" pot ésser aolt aés que l'ardor del proletariat reclaaant 

els seus drets; l'interessant és constatar que el que s'oposa al buit 

i apàtic sodis vivendi dels vilatans és 1'"ardor", la rauxa, la 

passió del viure que, Maragall, coa a aodernista defensava a 

ultrança. A aés a aés d'altres referències a escriptors (J. Pla, J.V. 

Polx,...), Perrater ret el seu alllor hoaenatge a Carner (tot 1 que no 

coapartelx el seu tipus de aedievalisae) explicita (vs. 95 1 ss.) i 

laplícita <vs. 324-32?) (113). 

Entre els intertexts explícits no literaris presents a 

•Poeaa inacabat" cal citar Wittgenstein, Galois, Freud, Hoboes, etc. 

Al vers 401 apareix Wittgenstein i la prlaera propoeiciè del 

tractatus lógico-filosòfic ("El aón és tot el que s'esc&u'), cent 

versos després el aateaátlc Galois que oa esmenta Iaberchts havla 

exercit "une grande seduction lur Ferrater paf seuleaent i cause de tea 

theories tur let equation* aigeo-iques tai: autti i cautt de ta vit H son destín 

trgique je íeune fíate acculé a la tort par les lachinations d'une socíeté 

bourgteist ttroíU it ••¡vtiUantt* (114) i fins l tot havia projectat de 

fer-ne la seva biografia. Apareixen altres intertexts con les 

expressions politique de cbíea crmvé de Tardieu; la d'"un yAsr que 

corroap aés que l'absolut" de Lord Acton; i el concepte de 

Collingwood Scissors and paste (115). Hl ha taabe referències a 

' 'art coa la d'Ingres, coa esaentavea ja a la introducció. La pintura 

d'ingrés actua coa a exeaple del aètode precís d'observació que 
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realitza el poeta, de ia líala que, coa úmm Picasso, era capeçde 

contenir-ho tot. De l'obra d'Ingres, un acadèmic elegant 1 cínic que 

s'oposà al classicisme (116), en parlà Ferrater en aquests temes"» 1 

tupido tejido de operación ainual y a*diUrion abstract« que [ti pintor] realiza 

ante la virgen tela, v luego ante la tel» tanchaaa, a la que hay que retocar, 

sobre la que hay que acuaular esptwr sensual, y e la que hay Que levantar con 

aguda energía tental* (117). 

àl costat d'aquestes noabrcses referències explícites a 

obres d'altri, n'hi ha aoltes d'iaplícites. Iaberecbts n'observa una -

o, posslblleaent, va ser el mateix Ferrater qui 11 va suggerir- de 

Robert Frost en el vers 660 (118) i una altm de Vordsworth en els 

versos 1154-1159 (119). Podríea esaentar taabé una d'àuden que es 

troba en els versos 757*760 (la laatge del poeta pescador mentider) 

-una laatge que S. LoweU emprarà posteriorment (120>~. 11 poeta és 

coa un pescador frustrat qu¿ aentelx quan diu que aab els seus 

versos ta pogut heure 1/J realitat: "Pott, oracle, and tit / Like 

unsuccessful anglers by / The rones of apperception tit, / laitig »ith tne trong 

requtst * The victors of tht.r interest, / At nightfall teli the angler's l i t . ' 

(121). 

Però "Poem* inacabat" no és noaès un cúaul d'intertexts, 

sinó, sobretot, un pjema de reflexió sobre el propi fet d'escriure en 

el procés del qua1, el pes de la tradició literària i el seu ús és 

determinant, tal coa el propi autor subratlla aflraant-se "aab 

modestia" coa un siaple plagiador. La necessitat de reaetre's a la 

tradició és ur. dels accrds nès unàniaes dins els escriptors (llevat 

dels de la J*bula ram). Aix>, per er%aple, Dylan Tioaas qua conrea 
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una poètica ben distinta a la d« Ferreter, s'expressa en terses nen 

sesblants als de Ferreter sobre la importància de la lsltaclò (122>. 
cPoeai inacabat" i s tasbé un exesple aodèlte de la xarxa 

isotópica de ¿«t dones i sis dim, ja que en ell tenen cabuda tots 

els registres poètics que apareixen a l'obra: la íiccié 

autobiogràfica, la narratlvltat, la poesia dramàtica, la complexitat 

aacrosa, la Insuficiència del conreu literari, les relacions entre 

tesps històric i traps individual 1 entre teaps natural 1 teaps 

attaà, el coa pro« is aab la pròpia vida, el aateríalisae imaginatiu, 

la importància de la funció deíctlca, etc. 

Aquesta qualitat de "Poema inacabat" coa a resua poètic 

de ¿ss dones i eis di9B es veu encara més accentuada - c la 

prsséncia de molta Inter texts interns, això és d'autocites o 

El carpe dies catulià que marca el décalage entre vida 

macrocosmica i mlcrocòssica dels versos 119 1 ss. que apareix taabé 

a "II ponent excessiu". L'associació imaginativa (verseil / 

aenstruaclè) que apareix en aquest poema i en el versos 001-802 de 

"Po#ma inacabat", versos en què apareixen dues turistes que 

plausiblement són els mateixos personatges de "Dues amigues". La 

referència explicita al poeaa "Xaria" en els versos 509-512. 

L'associació del color verd aab la roba de les noies (del tot 

slabélica): Helena i el •jersei verd" en el vers 2? de "Poeaa 

inacabat", les "rebeques verdes" del poeaa "Floral" 1 els "slacks 

verds" del poeaa "La platja". L'us eròtic del gust de lllacra <v. 71) 

que surt taabé a "Tras llimones" i a "Esparver", l i síabol de 
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lmalícom" (v. 93) que Ja bavia sortit a líoeura exòtiques". La 

iaatge del tren coa el rèptil de la postguerra 1 con a '««logia de 

l'Espanya de la dictadura (vs. 279-280) que surt a "Le gratad solr". 

La iaatge del guant que es gira coa a siiibol del catvKvs. 568-584) 

quv surt a "L'oncle". La natelxa relació entre diners 1 cultura 

defensada a "Econoales rival«": "á al que no sóc producid / 

•'interessa que ells siguin rics. / Bon paràsit, tinc consciència / 

que si no ea creix grassa la bèstia / cap airall no ea veurà 

engreixar" (vs. 715-718). L'associació aetoníalca de transposició 

entre l'escalfor del sol 1 del vòalt actuant en sentit negatiu: "Vaa 

barrejar vèaits al sol" <v. 357) que surt a "Petita guerra": "la 

basca / que ea va agafar, un Instar.t del llarg exaaen / i aab 

l'ajuda del sol, que castigava" (vs. 32-35). II riure confés de les 

noies en el sexe (vs. 488-489) que apareix a "Soc li; tas Pandiri". La 

noia que es retira a casa al vespre, tanca ?a porta 1 deixant sol i 

consternat a aquell qui l'estlaa (vs. 1165-1187) que surt a 

"Caragol". La llibertat individual qua es pot aconseguir en aoaents 

de crisi social coa una guerra aue ès el tesa de fons del poeaa "In 

aeaoriaa" - i , en certa aanera, taabé de T?»DS enrera"- 1 que trobea 

taabé aquí: "Sota una guerra que entra dintre, / la g¿üt aprèn a fer-

se lliure" (vs. 1207-1208). II Jec paral.lelístic que s'estableix 

entre aquest poeaa i "S-Bahn": l'Espanya dels anys quaranta (la 

postguerra) 1 hoaes de quaranta a ays (el poeta) / l'àleaània de la 

postguerra ("quan fa trenta anys dels anys aès bruns") i hones de 

trenta anys. La confessió de aedíevalisae que Ja havia aparegut a 

"lalxença"). L'hoaenatge a Josep Carner entès coa a pàtria literària 



i$? 

(•Josep Carner / que tots noealtres ens be fet*, ve. 97-96) i el quel 

bevia Ja dedicat el poeea "Josep Carner". I, sobretot, la constant 

reflexió sobre el propi fet d'escriure que recorre ¿es dones i els 

EfiSS 

LA WTtlTIXmUTáT MUS TíTOLS 

Hugo Friedrich essenta quatre usos aodeme d'Intitulado 

de poeaes: a) prendre us v*rs qualsevol del poeaa de la aatelxa 

Bañera que se n'hagués pogut agafar un altre; b) el títol te una 

funció tan iaportant que s^nse ell el poeaa resulta enigaàtic; c) el 

contingut del pceaa no es correspon al del títol, és a dir tenen una 

vida independent coa alguns títols poètics dels quadres de Miró; d) 

es renuncia a intitular els poeaes de la aatelxa aanera que aolts 

pintors (v.g. Picasso) no donen noas als seus quadres. Aquesta 

classificació es parclalaent vàlida per a ¿es dones i els dies. 

L'arbitrarietat dels tipus a) i c) afectaria superflcialaent els 

títols dels dos prieers llibres i el tipus d) el podríem trobar si 

de cas en la supressió dels títols dels llibres solts en l'edició 

coapleta de 1969. Hi na un bon núaero de poeaes, pera, que responen 

a la funció del tipus b): "Socletas Pandari", "Lorelei", "Teseu", 

"Tempestiva viro", "Le grand soir", "Babel*", "Per José Maria 

Valverde", etc. 
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lo obstant això, la funció ais recurrent de la Intitulado 

ferrateriana -en què queda parcialaent Inclosa aquesta darrers- és 

força tradicional (tanaateix. les fora«« que adopta són, coa veurea 

tot seguit, aolt senys tòpiques): t títol coa a resua seaàntico-

aoral del poeaa. 

Aquesta funció es la que pusesalx el títol general de 

l'obra: ¿es dones i eJs dies, el qual concret i tza dos dels temes 

literaris aès laportants de la nistòrií de la literatura i de la 

poesia de Ferreter: l'aaor 1 el teaos. A l'enseas, el aode de 

construcció d'aquest títol previ al lector de l'actitud poètica que 

presideix tota la producció ferrateriana l'intertextuallsse, j& que 

aquest títol pot considerar-se una rèplica al del llibre d'Besíode 

Treballs 1 dies -Erga Kal hewerai-. Obra en qu« apareixen consells 

de conducta social, fanillar i religiosa, calendaris de treballs per 

obtenir t l aixla rendí nen t de la terra, i, entre altres, s'insta a 

l'engendraaent d'un únic fill per tal de preservar la unitat del 

patrlaonl. Aquesta obra profundaaent aisògina (la passió seapre ha 

estat improductiva) en la qual l'alba no és el penós aoaent de 

separació dels asants, sinó el aoaent ideal per coaençar a treballar 

representa el aodel aoral antitètic que trobarea a ¿es dones i «Is 

dim. Albora, el títol de hm doom i els diss podria guardar relació 

(en aquest cas de siallitud) aab la declaració de principis poètics 

que fa G. A. Bécquer en la "Introducción sinfónica" de les seves Rimas: 

'Pi ftaoru clmf'ci. ftvutltes, noeerts y ftcntt d« Kjtres y diu Que nan 

•utrto o hin pilado, con lot diet / mt/trti que no hin txiitido lino en si tenia, 
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•tacit« §• acabar arrojándolos t t la cabeza i t una vot para utaprt ' (125) (a l 

autratilat es aeuJ. 

La siaplicitat díl títol da 1'obra completa coatrasta aab 

la voluntat d'epatar qua poseeelrea els títola dala llibres que 

aavien aparegut aa las edicioat soltes 1 qua desapareixeran ea el 

recull coajuat: Da nuces puarit (I960), Ken Ja't um cama (1902) i 

Teoria deis cossos (1966 :>. E:i el segueat fragaent extret d'uaa 

entrevista aab Gabriel Fenater podes observar el carácter irònic 1 

arbitrari que Ferrater atorgava als títols dels seus llibre« -de 

l'origen da Da aucas ¡maris Ja n havia donat coapte al seu epíleg 

(125)-, però flxea-nos que està parlant, de títols globals 1 ao de 

títols de poeaes els quals constitueixen una part aes de l'estructura 

del poeaa: 

¿Tt parteen estraaoóticos, lot titulo« de l is dot priatrot iibrot1 

t§h, no té por gut' Haaji't ur§ cm et un titulo euy títols, Y Ai 

/vr#í #Mffü todavía alt. Esii íratt, out coso euch» genta sabe 

ptrttntít a un tsüalaeto M l ix>eta latino Catuio, M uttda por at 

• i aargtn dt tu contento. Yo l i tntitndo coto un prectote etico, y 

lo t t al tetania, aar cuinis i t Met cargo sil hacho que a lot nifloi 

I N gutta» lat nutctt, rV otra parte, ais titulo« t t parteen tue no 

• tMt ntrtavtticM sue L¿§ fliurs ét asi, sut E! ano lo auNo o que 

£1 tmirt tmtnUt. En toé} cuc, un título no t t tino UM etiqueta, 

a« t i nada a vacuna ña teñí ido y a descender al ni ve i dt la palabra 

Kctok. por ejtaele ,, Bueno, p%eet qua t í , que tundo a titular lot 

Übrot tn brota, ttgurtetntt para intinuar que considero ridicula la 

•aní a ét iot pot tai, det'ie LH contaapJiticm hasta hoy, di coapontr 

librot Utnot de puerta« y v«nta«at bitn dittribuidat. Lat únuat 

unidadet de sentido, para decirlo at i , que M teso semiente ton el 
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petat individual y la oert inttr» del petit. InvtfittM» unilaitt 

inttfetdítt, ten tptriteei y vttület, cemldtre out «t * • ferat 

coto etrt cutlQuitri dt peii'ir t i ftte. <12C) 

lo obstant això, Da nuces puaria no pot conalderar-s« al 

un títol a l'atzar ni una frase Bascada dt significació. D'una banda, 

coa diu el propi autor, conté el leaa ètic del 1 l i tre i, en general, 

de la seva poesia 1 d'una altra, presenta el punt de partida (Catul) 

de la tradició poética a qué s'Insereix la seva poesia: el realisme 

quotidià 1 personalitzat. 

D'aquesta complicitat iatertextual passa Ferrater a triar 

per al seu segon llibre un títol bàslcaaent frívol 1 aparentaent 

eventual coa és el de Menja't usa coma (12?). La frase que prové del 

aodisae "Si tens gana, menja't una cama" no és, malgrat .es 

aparences, ni banal al inadlent per al discurs poètic ferreteria. 

D'una banda, es relaciona aab la insistència de l'autor que cadascú 

de nosaltres té el deure de construir-se la seva pròpia vida i, en 

conseqüència, que boa és responsable de la seva felicitat i de la 

seva dissort. Mo'm clam algú que en mm mal baja culpa deia Haren. 

D'una altra, no és inusual trobar modismes es aquesta poesia, Ja que 

els modismes es for nu Ien generalment a partir d'imatges molt 

plàstiques i quotidianes que és precisament el tipus de correiat 

emprat per Ferrater. A més a mes, aquesta voluntat de "prosaïsae" -

que es troba també en els títols d'altres poetes coetanis a Gabriel 

Ferrater- súpose una actitud -dins el aatelx front d'actuació del 

poema narratiu- contraria a la lírica ut primaveres, floretes i 
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daaisel.les. Taabé els títols de l'obra poètics de Joan Perrate es 

tronarle» ta la natelxa liria (començant pel titol volgudaaent 

prosaic ds l'obra completa Catàleg general). Co« diuen J. Comudellla 

1 S. Ollv* a propòoít àa i~« aitrva axes: "Bn tota els casos, és el 

títol de Ferrate el que posa el lector en disposició de llegir d'una 

detersinada san« a un ooesa concret, 1 és de notar que, per breu quu 

sigui, aquest títol ssapre conté alguna referència al són concrst de 

l'experiència possible del lector" <128>. 

11 títol del torcer llibre ds poeaes de Ferroter, Teoria 

dels cossos, ataca taabé les tendres fibres de la lírica 1, ara, des 

del biaix científic. Tal coa explicaves en .-1 capítol anterior, 

aquest títol és san llevat de les teories de conjunts aatsaàtlques, el 

qual dins el context poètic ferreteria parla de la recreació 

literària dels ao^iaenta dels hoses i les dones, de les seves 

ad June ions 1 les seves ruptures, alhora, el títol provoca una certa 

paradoxa acarat aab els poeaes, Ja que en ells Ferreter no teoritza 

sinó que al presenta exeaples de la seva "teoria" sor al i literària 

de què cada lector en farà la seva abduccló. 

La segona part d'aquest llibre te la peculiaritat d'oferir 

els poeaes ordenats alfabètlcaaeat pel seu títol. Ordenació que 

recorda a la que usa àuden en l'edició anglesa dels Collected Shorter 

Poems 1930-1944 en què els poeaes apareixien per ordre alfabètic de 

les seves prlaeres línies. Auden n'explicà anys desprès el motiu: als 

trenta-set anys volia evitar lectures cronclògiques que ni ell 

sate ix sabia coa Judicar-les, prop dels seixanta se n'adonà que 

realaent l'ordre principal era el cronològic (129). La relació aab 
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ittdea penso qua l'bea d« veure taabé en aquest sentit. Això és 

foraalaent i funcional, puix que taabé ala poeaes qua van das da 

"Boira* a "Xifra" reuneixen ezperlènci'js aaoroees da distintas 

»poques saeaa respectar l'evolucio cronològica. 

Mantra qua la intitulado ferraterlana anterior a la 

practica poética *s neutra 1 bàsicament inforaativa ("La pintura de 

J.A. Roda", "De la pintura catalana actual", etc:, la posterior rap la 

Influència de l'original gosadia dels títols dels EJUS llibres de 

poesia 1 de aolts dels saue potass. De tal aanera qua si Ja eis 

títols de ¿es dop*s i els dies havien resultat força sorprenents 

dins la literatura catalana, aolt aas lapacte provocà aquest to 

desenfadat, provocatiu dins el »on de la lingüística en qui la 

tendencia general és 1'asepsia ) la denotado dels seus títols. 

"Gramàtiques per donar i per vendre", "L'estructura de la 

lnnocentada", "Esquelets a l'a? o "les gramàtiques traspuen" 

representen l'antítesi del discurs üx-cataúra 1 La farsa actitud de 

Ferrater d'entreaesclar els ¿ablts formals 1 els lnforaals aab 

finalitats varies: per ¿pater, coa recurs didàctic de captat lo, pel 

plaer del pjr Joc linguistic, etc. Aquesta reflexió no té cabuda 

respecte als textos de crítica literària perquè, generalaent, o bé es 

tracta de pròlegs o bé de transcripcions de classes i conferències o 

bé de textos privats. Aab tot, en tenia un que sí que suposà 

l'obertura de la provocativa titulació que caracteritzarà ai Ferrater 

poeta i lingüista. Es tracta, evidentment, de "Madame se aeurt", 
f 

publicat a la revista ínsula l'any 1953 >. en què la Madame no era 

altra sinó la literatura 1 la cultura catalana. 



143 

On dels trete asa carActeríatics de la lntiiulació 

ferrateriana es el seu pollglotlajwi 1 la seva lntertextualltat. 

Aq-jest teixir safe veus d'altri el propi »'scurs es solt ostensible 

taabé an Pound, en els Cantos d»l qual s'alternen l'anglès, el grae, 

i'ltalla, el llatí, el xinès, el francès, l'alemany, etc. Os que va sés 

enllA de la «era «xMblclé culturalista, Ja que per a Poui.4 - i àdhuc 

per a Perrater- cada llengua (i cada boa poeta) encunya unes idees, 

uns versos, uns modismes d'una forma tan precisa que, a voltes, 

servir-se de la tradúcela no va sine en detriment de J# mot Just* 

Títols de posses que són versos d'altri en llatí: Da nuces 

pueris «Catul, LXI, 131), "Tarn gratuast alai" (Catul. II, 11) (130), 

"Teapestlva viro" (Horaci I, 23, 12) (131); en provençal: "Tro vos al 

slats renduda" íBertr«* de Born, "Üo-ina puols de ae no w cbal", 20) 

íl?2); en angles: "By natural piety" (Vordsworta, cita d ""Ode oí 

Intimations of Immortality from Recollections of Early CMldaood") 

(133). Títols que r<a referències literàries: "Sacra rappreseataziane* 

(134), "Sacietas Pandar 1" (135). diferències sociopol¿tiques: *Le 

grand soir" (136). 0 referències urbanes: el barri londinenc de 

"Kensington" o el aetro aleaaay "S'Bann". Llatinismes coa "In 

aeaorlam", "Exeunt personae" (13'') u "Atra aater" (138). 0 

expressions manllevades amb la s*sva llengua original per raons 

diverse«: "Moeurs exòtiques", "!iadcb*n", "Maítresse de poete", "Kore" o 

el "Però non al destar" de Miquel Angel (139). Jtultilingulaae i 

multltextualitat que es també present en els versos dels poemes i de 

què n'anea donant compte al llarg d'aquest estudi. 
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I I . 1 . 2 . LA KODERKITAT 
L·i ITBKÀKX A 

II» 1 • 2 • x • SL R O M A N T IG IS M E D B 

G A B R I E L F B R R A T E R 

¡.'antítesi classic / roaáMíc -Introduïda per Schiller i 

Goethe- na estat adoptada coa a criteri Interpretatiu per a totes 

les edats 1 totes lee literatures substituint al paradigaa clàssic 

de dike / bybrírn, áquetits dos grans aoviaents de sístole i diàstole 

correspon :n, d'una banda, al desig d'ordre, de síntesi, de disciplina 

del pena&aeat, del sentiaent i dels actes, 1, de l'altra, coa a 

cor.sequéi.cia de la insuficiència d'aquest esqueaa, a la recerca de 

noves alternatives ses radicals i revolucionàries. Dins aquesta linla 

de pensaaent es trobaria la reflexió de Valéry sobre aqueets dos 

conceptes, la qual participa a l'enseas del pensaaent Stendhal 1A 

("Tot el que considere» ara clàssic fou en el seu teaps roaantlc"): 

Enirf clistlout tt fotmtiqu» li difféftnct til sien litsli: t u t 

ctllt out Mt un lAIlfP tntrt celui qui ignor« tt celuí qui l'i 

iperli. Un roMntiqut qui • ippru ion irt atvtitnt un clistlqut, 

Voill pour quo i It roaanUtae • flnl sir le Parnisie. (...) Cut tn 

qui lauoeltirt, quo i qui roetfiüqut d'origint it •§•• rautntiqyi p*r 
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Mt poll, »Mil qutlQM'oli fairt ftprt «'in titmim. i l M W 
Ufisité # «tauft 4t definir, au ü croiri alfititr lt dátil qua. 
Net» tétflit*iit aujourd'hui etUrti: elutiem Mt i'minin qui 
port« im critjQut dt «/-##•#, #1 <jvt t'nmi§ Mimtmi i tu 
tnrtux. (...) Tout clMilciMt luppwt im roeantttet anttritur. 
l'ttttact (k clatsleitet Ml dt »tmr après. (...) l'tfdit, U 
coapoiitior, U pvrttl, li »oin dt li fortt, im conctption elilrt 
ti niamtHt *̂ i'BMt tt dt 1 art. (. .JOIM IM Iposjt oii it 
seltne« alliit prtndrt dts dévtleoptatfitt txtrtordintirtf, lt 
rteaaUtet aantftstait un etat d'wpnt antiscitnti'jqu«. Li panion 
tt 1'intptrttion tt ptrmadtnt qu'tlles n'ont btsom qua d'tlltt-

ttfttt. (140) 

Aquest doble paradlgaa, que s'ha Inter relacionat aab 

altres coa el de formí tancada / forma oberta de Völfflln, té un 

pòsit considerable de aa&lquelsae coa Ja ha denunciat Rano Pras 

(141) 1 suposa usa apropiació aolt parcial del terae roaa&tic; terae 

que aoaés aplicant-lo a la literatura del XIX Ja esdevé prou 

controvertit per la variada quantitat d'actituds literàries que 

aplega (142) (sense parlar de la indefinido i/o pollsèaia que 

suposa el terae clàssic (143)). Cal recordar seapre, coa eos 

recorden els coaparatistes, que no hi ha hoaogeneitat en els 

corrents literaris, que BO existeix l'estat aonístic d'èpoques 

El terae raaàattc va aparèixer cap a la aeitat dels segle 

XVII coa a 

qualificatiu per a íorass que recordaven la vella literatura roaaaç 

i, coa assenyala Praz, neix coa a pejoratiu (a l'Igual que altres 
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deniaiHÄCions coi brnrm o gòtic)i earn a slnónia de 'ridícul, 

antinatural, quiaérlc, poapéa'. 41 segle XVIII aquest significat 

altera« amb un altrt fue ha parent Ja la carrega negativa 1 qua 

•'•pilca al« aabienta 1 a la lapressió que ens produeixen; tíxí, per 

exeayle, m parlar* d'un Indret "romantic" (atractiu, «lsterlós, 

•olítari). 1 «era a partir de la Importancia atorgada ala sentlaents 

provocats en tl subjecte, qu-s aquest concepte anirà evolucionant 1 

enriquint-se. u t i abandonant el plntorequlaae inicialll. fins a 

esdevenir un cosp:ex ao^lasnt literari: el llindar de la sexiernitat. 

Coneguts 1 criticats sén els esquass que tracten dr 

definir el romanticise. Soraalaent es 11* i ten slapleaent n 

esaentar els quatre tòpi-% a l'us (lndividuallsse 1 subjectivism*;; 

autonoala de la laaglnaciè ?m deixa de retre acataaent a la raó; 

importancia de la sensibilitat; ^otlsae), perd obliden la valoració 

aolt possitiva dels rosan tics del concret enfront de les 

generalitzacions (deia Blake: "El que geserall+zs ém m íúíotm't, que 

es un dels punts d'entroncament ais fort entre Ferrat er i el 

roaantlclsse. 

Passen per alt la seva rrcerca de la tradició nacional en 

l'Edat Mitjana. 0 no subratllen la importancia de la natura dins 

aquest aovlaent que va des de la l'unció descriptiva que té en la 

quantlosa producció de relats de viatges fins a la funció filosòfico-

estructural dins el poema coa a i arrelat objectiu del Jo poètic. Tal 

coa afirma Pavese, el romanticisme es el descobridor del paisatge. 

Occident seapre havia preferit a l'home per sobre de la natura. El 

romanticisme crea la Identificació mágica de l'home i la natura (v.g. 



M? 

la i l la ideal de Shelley), l i a aeus poeta« entreveuen en la natura 

(el nú?ol, «1 tro...) tia pretext per pcxler participar d'nas vida que 

alia perdut per a la amálele busana. Déla Schiller: l a poesía 

antiga és ingènua perquè quan un grec descriu la natura bo fa d'una 

sanara exacta, íldelíaalsa i detallada, pero no hi ha res ses, ea la 

seva descripció no posa sal el seu cor perquè la natura interessa al 

seu Intel·lecte) i a la seva curiositat ses que al seu sentisent 

soral. lo cos a nosaltres, els soderns, que estes units a la natura 

aab una lntlaitat profunda, aab uia tenue sensibilitat 1 aab una 

dolça selanconla". 

La natura rosèntlca 1 les seves infinites aera ve lles 

s'enfrontaran a la ciutat gregaria i sense sorprsses o actuaran, cos 

en l'obra de Vnrdsworth, coa a síabol del prisltlvisse perdut 

derivat de la filosofia del bon salvatge de Rousseau, i , relacionat, 

aab solta freqüència, aab la infància perduda cos a paradís perdut 

(i citar aqui el Higas aab Carnuda saabla del tot indispensable). I 

encara, , cos assenyala Schreiber (144), la natura rosèntlca actua 

cos a aodel estètic oposat al del aeoclasslclsae. Poses pel cas les 

auntanyes. In el segle XVIII havien estat el prototipus del lleig 1 

del bàrbar; en el segle XIX seran el síabol del sublia 1 de la seva 

aclaparadora i divina bellesa. Caldria encara afegir el seu conreu 

de la tradició del sal (el sacabrlsae) cos aconseqüència del culte a 

reaccionant. I, encara, el relleu que aconseguí el pensasent utòpic 

producte del sentisent d'insatisfacció que els inspirava el sei* 

teaps, el qual els duia o bé cap al passat (la Grècia ideal, 
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l'apassionada Ma t Mitjana) o bé cap a l futur ( la fa anhelosa d'un 

sou paradís en qué fos possible la divina fusió entre vida 1 a r t ) . 

Dit ferrateriananent: quan un aestre-t i tea diu " l l a 

roaantics cerquen en l'exotisae una fugida de la real i tat* ofereix e l 

aatelx g rc j d'informació 1 d'aclaparnaent con el pol í t ic que 

Justifica aiib la c r i s i econòmica aiunalal la puja de preua. 

Afirmacions coa aquestes DO fan sine crear confusions, perqué, d'una 

banda, n i l'obra de Heine n i l'obra de Wordsworth no es pot d i r que 

siguin pas »odels d'exotisme, í, perqué, de l 'a l t ra , acarar-se aab 

l'exotisae roaàntic, que existeix, exigeix explicacions senys 

escolars. La resurreccié de Grecia a ni«*e 1 l i t e r a r i i arquitectònic 

no és un fet a ta ros , sinó un fenomen d'emmirallament: Grecia és un 

poble sagrat que cal recuperar, de la aateixa aanera que cal 

"despertar" la nació Aieaanya que ha roaài dora ida sota les algues 

del tea ps. Ara: és aol t curiós coa, a l'enseas, opera e l aoviaent 

contrari de rebuig, o s i ses no, d'oposició a l aón clàssic (recordea 

que el dr.otet clàssic / roaàntic l'encunyarem els roaantics) 1 de 

receru» en el aón aedleval e l substrat letàrgic del poble germànic, 

áixí, per a Mae. de S ta i l , roaàntic s'opotra a clàssic en el sent i t 

que la postila clàssica fa referència als antics, a l paganlsae l a l 

aón l l a t í , aentre que la poesia romàntica fa referencia a les 

tradicions cavalleresques, a l cri8t*aul«m« 1 a les nacions 

geraànlques. Si l'acció era el més impartant en la l i teratura 

clàssica, e l caràcter ho serà en l i aoclema (la roaànit lca), i , 

àdhuc, aquesta és aés popular que aquell« perquè no aenysprsa el 

poder Irref lexiu sobre la Imaginació, i n electe, coa deiea suara, un 

— • * — % tu Ü É tàaiÉ • 
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dato lntareaaoa roaantlcs par excel·lència ac investigar «otara la« 

disposicions de l'ànlaa, la« qual« as aanlíastan, aobratot, 

mitjançant parllla. aaora apeaelonata 1 desgraciata, estats da 

convulaló da la natura, etc. 

Molta part dal confuslonlsae inherent a la percepció del 

roaantlcisae prové d« l'afany que pretén unificar poètiques dispars 

. Diflcilaent as podan ¿oi-olllar an ua aataiz ca la 1.x la branca 

visionària aab la irònica o la quotidiano-realista aab la 

idealizadora, èbvlaaent, Goethe no encaixa aab Make i par 

solucionar la lnadequaciò en lloc da provar d'aapllar al concepte dal 

aovíaent, hoa decideix aab tota la tranquil·litat del són deixar 

fora a Goethe o tractar-lo coa un "escriptor d« transició*. Cal una 

revisió critica d'alt nivell, parqué, encara a hores d'ttra, o s'està 

sotaès als preludio is d'un Pound -de qui participaven els aew 

crtticm tal coa han denunciat aab tota severitat els 

deconstruccionistes- que considerava que el roaaaticisae havia estat 

un període boirós i descurtt, una època sentlaeataloide i aaaaarada 

(recordea ûe no tris cap escriptor roaàntlc en la seva antologia 

privada dels alllors autors de la literatura universal). 0 bé tenia 

iayaonds, Poulets o Béguins, l'aportació dels quals a la coapreasió 

del roaanticisae fou extreaadaaent valuosa, parà un altra cop 

lBcoapleta. I si tanli* en coapte que aquest era el aodel 

interpretatiu dominant qu.<n Verräter escriu poesia, é«s del tot 

coaprenslble que Ferrater s'ü sentís ben poc iaplicat 1 se'n volgués 

allunyar. 
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àlbert Beguin s'interessa pel vessant visionari i aniaico-

oníric del sevlasaat. fer a Beguin (145), el concepte roaàntlc (1 

aodern) de la pótala es basa en la idea da la universal analogía, la 

finalitat de què és la de copsar per fi l'absolut 1 la unitat tot i 

fugint del teapa i da les aparences sui tiples.. 11 sosal pottle 

aeri un altjè privilegiat per tal de cercar lea correspondències 

universal-analògiques. Per a Beguin, la grandesa del roaantlcisae 

consisteix en el fet d'haver reconegut la profunda seablança dels 

estats poètica 1 dels aístlcs (conseqüència d'haver confiat 'en els 

poders irracionals) i en l'aflraacio de la pròpia personalitat 

poètica coa a nostàlgia del desterrat, provocada pel divorci 

existent entre vida i art; on bes d'incloure *rabé la deificado que 

conrea el poeta de si aatelx 1 la recerca dels deus 1 de la divina 

Diotiaa de Hölderlin entesa coa el des.tg de participació, ni que 

sigui per uns instants, de l'ideal Je l'ase«, d: la bellesa 1 de la 

El bergsonlà Georges Foulet (146) focal itza en 

l'experiència teaporal la diferència existent entre l'boae aodern i 

l'antic L'hoae aodern desconeix l'acord entre el tea ps cósale 1 el 

teaps huaà 1 viu angoixat per aquest décàltge sotaès a la 

discontinuïtat de la seva durée interna i al pur present. 

Curiosaaent, Pouiet no veu al roaanticlsae coa a fita de la 

aodemltat (que per a ell fóra Baudelaire) sinó coa a aoviaent 

epígon de la concepció teaporal clàssica. Per a Foulet, els 

rosàntics, tot i oposant-se als hoses del segle XVIII, van cercar 

encara la conciliació de les duries internes 1 externes, áab ells, 
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l'univers perd el seu caràcter inhuaà i l'esperit el se« isolaaent. 

Tanaatelx, Pou let assenyala que fias els roaàntics sal la duris 

Interna havia tir gut tanta importancia, ni sal havia estat ella qui 

havia servit coa a pauta per a la percepció de l'externa. Aquesta 

valoració atorgada al teaps intern (conscient i inconscient) 

s'afermarà »es i aes ea arribar el segle XI. 

Per bé que la lectura del rcaanticiaae de Marcel Raymond 

ao posseeix el pes filosòfic específic de la de Pou let, eafatitza 

també el subjectivisae de l'ideal i sae rosan tic: "aimi, Uadis que 

1 écnvain cUisiQi«. déurtux d« te conniitn, n fint I 1'1 r.t rotate t ton tl 

IrtftiBttait lt rlwllil ét tti o6«rvitjon$ tur 1« aim dt l'inttlllgtfict 

ditcuftift, lt aettt rostatiqut, rtRfflftfit I UM connjuunct qui m ttraii att 

tn Diet ttapt ttr teat t etat tl UM iouittanct de tat -tt iüt »tntittnt üt 

luaivort, Éerstwl coatt UM Brtttact- ctiarft ion uigtmtion dt coepett» lt 

portrait stttpnoriqut, lyteeltmt, dt lut-ttet, tn itt ettieorahottf," (14?). 

Entre els autors que han percebut el romanticisme '.-os a 

l'inci de la tradició literària del sal podríem citar al filòsof i 

novel·lista Hernard Henri Lévy (148), per al qual es aquesta, i 

precisaaent aquesta, la novetat substancial de la modernitat que 

configuri el seu paradigma literari. Per a Levy, des del 

roaaaticisae la qusstiè del aal deixa de ser tractada des de 

l'ex .er lor, asb la recriminació aoral que coaporta, sinó des de 

l'interior 1 ja no coa a oposició al bi, slaó coa a part del be 

iBaudelaire, Sade, Joyce, Celine, Batallle, Proust (el vici), 

)o6toievski (la possessió), etc.). També Mario Praz s'interessa pel 

3 la lx aalei.t del roaaaticisae (la bellesa maleïda, els amors 
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tenebrosos (la voluptuositat fúnebre), Isa aetaaorfosi* satàniques). 

I coa tota Ética crea la seva pròpia estètica, t i vislonarlsae 1 si 

aal roaantics cerquen la seva proópia expressió esberlant sis límits 

deis canoas estètics classics d« la slaetrla, de la unitat i de 

l'aliança del bo i el bell. írosla que continuarà perpetrant a 

gratcient Baudelaire (hla irregularitat, és a dir, l'inesperat, la 

sorpresa, són part essencial de la bellesa"), llabaud, sis 

avantguardistes 1 tants d'altres poetes. Verbigracia, Ezra Pound 

(aalgrat que ell no volguí reconèixer els seus orígens), per al qual 

la prosa de la "desendreçada i gossa aodemitat" (sic) lia d'ésser 

"excrevantar, na d'obeir a un pensaaent analític que actuí 

presentant allò que és rebutjat per la societat tot i atorgant-li un 

aou sentit de bellesa, i la poesia ha de carear taabé aquosta sin tesi 

de lietjor i bellesa Q'mtètíca del lleig) a partir de i'itíiraaclò de 

nous valors eaocionais per tal de poder aconseguir a<-tualnent 

verseablança. En el nostre ten ps deia Pound, "no hi ha pe ¿ió de 

la bellesa sense la seva corresponent repugnància*. 

Dlíieilaent poden trobar relacions entre el roaanticlsae 

visionari i aaleït i la poética de Gabriel Ferreter coa ell »ateix 

ens bo advertia a l'epíleg a Da auess pmrtm "puc dir que he arribat 

a allunyar-ne aolt de l'estètica roaàntlca". Ara: fóra del tot fals 

aflraar que Ferreter no és fill del roaanticisae. P<srrater és bereu 

d'aquells poetes que, coa Wordsworth, s'afiraen coa un hone que 

parla a us altre boa« aab el llenguatge corrent 1 que cerquen en la 

quotldiaaltat - i no en un estat sea i-hipnòtic, siné de tranquil·litat 

reflexiva- els correlata objectius del s*u pensaaent poètic, ÉS bereu 
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d'aquella que, coa Heine i Byron, van combinar realism«, narrativitat 

poètica 1 ironia. I sobretot, Perrater és usufructuar i de l'iaaens 

llegat que els roaAntics vas traspassar a tots als poetas moderns: 

la coDscléDcia creativa. 

Fou precisaaent la consciència 1'element a partir del qual 

Schiller distingia la poesía clàssica de la romàntica. La clàssica o 

ingenua so té autoconsciència; la loderna c ^eatlaental, conscient 

de si aateix, perd la seva innocència i enyora aquella. IB la poesia 

ingènua el poeta es realista 1 la persona i; en la sentimental es 

constantment present a l'obra, s'laplicc an tots els tesas, reclaaa 

la nostra atenciè. Deixant de banda que taabè la poesia romàntica 

conreà el discurs realista, fixem-nos coa aquesta definido de la 

poesia sentimental (el ter*<* aquí és el que menys importa) s'adequa 

perfectament a la poesia de Perrater. L'autoconsciència ès el punt de 

confluència ie la disparitat dels discursos romàntics i de la 

disparitat de les seves lectures. Diu Beguin que si hi ha alguna 

cosa que distingeix el romàntic de tots els seus predecessors 1 fa 

d'ell el vertader iniciador de l'estctlca moderna, és precisament, 

l'alta consciència que sempre té del seu arrelament en les tenebres 

interiors 1 qu* el poeta romàntic ès aquell que tot i sabent que no 

ès l'únic autor de La seva obra i havent après que tota poesia ès 

sobretot el cant que brolla dels abismes, tracta deliberadament i 

amb tota lucidesa de provocar l'emanació de les veus misterioses 

(l'jxcepclò, si de cas, fora Jean-Paul). SI d'aquesta presentació en 

treies els elements "tenebrosos" el que ens queaa, que ès 
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l'aseencial, a iguaiacüt vàlid pa? a Sbelley, par a Hugo, par 

Vordswortb, par a leimt» par a Leopardl (149) i par a Perrater. 

IK resin, podaa ailraar que «las roaántlcs sea ala para« 

da la literatura moderna «* la visiasarta 1 de la no visionària) 1 

als parca da la poesia qua la Ferrater? Sí i no (150) Sí« par la 

variada csaplatitat de discursos que oferien t el nua i anticipava al 

sincrónicas de poètiques heterogènies que sari conatant al llarg da 

tot al segle XX, 1 pal Paltíssia grau da consciència del propi 

discurs Cv.g, el de Ferrater) , que en el nostre segle augaeatari de 

foraa desorbitada i laplicara tot tip»- de disciplines: obsessió 

aetadlscursiva en la filosofia, en la història, en la critica, en la 

literatura, en l'art, en el clneaa, etc. Si, perquè coa subratlla MH. 

Abrasa (151). la poètica roaantlca substitueix le» teories 

alaètiques i pragmàtiques de l'art per les expressives i objectives 

(que són les que actuen en la poesia contaaporènla), en qué la 

funció dels corre lats el« fonamental. Aquesta distància Irònica 

peraet la confluència del subjectiu aab l'objectiu. Coa eafatitza 

R Langbaua: 

it it an historicii ¿istafce to iccute the rownticutj of 

twò:íctivm (,,JTbt paatnitc lync or po#n of «xpernnti it Dotrt 

tubjiitive and objective, The poet talKt about hiittlf by talking 

•bout in object; ind he talks »bou in object by Hiking about 

hiatv , Mo dots he iddresses either ruitelf or the object, but both 

teftthtr, (152) 
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Wo, p«rquè, si bé la formulació poètica Irracional 

mplicava una novetat, no així 1« quotidiano-realieta que ee troba Ja 

en la literatura claasíca i ei la sedieval. I, aalgrat la importancia 

que adquertU en el rciMnticicae. nosa 1 treu to podea afirmar coa 

lela Schiller aus ti pntaaa@&i «»talitararl sigui un invent rosantic. 

leca-d»» i'¿Miaña. Bacordaa ©o# Quijote, Recordea Tristsm Shandy. 
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