
MIQUEL DOLC

contribuci6 m6s nombrosa i, des del punt de vista literari, m6s notable d'a-
questa segona s6rie de la correspondc`ncia de Costa.

L'anotaci6 de Gaya que acompanya cadascuna de les cartes palesa una
minuciosa cura a fi de precisar especialment les persones, els llibres, les com-
posicions i els esdeveninients que hi s6n alludits. Tractant-se de composicions,
procura d'ii;dicar la revista o el llibre on foren publicades per primera vegada,
la primera de les edicions on han estat acollides, 6s a dir, 1'edici6 Matheu
(I1lustraci6 Catalana), en quatre volums - preparada en vida de l'autor-,
i, quan no figuren dins aquest recull, 1'edici6 del 1947. Caldra consultar aqUest
Epistolari quan hem voldra afrontar l'edici6 critica de Costa i Llobera o in-
tentar una nova edici6 de les sexes Ar,s completes. En efecte, Gaya d6na no-
ticia de diverses composicions oblidades, en vers o en prosa, no incloses fins avui
en els reculls complets del poeta, coin 6s ara Canf6 (pag. 12) i Visita a l'AI-
vc'rnia (pag. 91) ; d'altres vegades recull variants textuals (pag. 126) i espe-
cialment variants de tftols.

Quant al text de les cartes, 6s copiat sempre literalment, tot conservant-ne
el llenguatge i l'ortografia en tots els details. Nom6s ha estat regularitzat 1'us
de les majuscules, de la cursiva i de la puntuaci6. Hem unifica i posa a dalt
les indicacions de lloc i data ; hem suprimeix, peril, 1'encapsalament dels des-
tinataris. Despr6s de la seva Nota preliminar, Miquel Gaya esmenta (pag. 9)
els arxius on s6n guardades les cartes recollides en el vol-um.
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OSVALD CARDONA : La poesia eucarfstica a Catalunya desprFs de Verdaguer.

Barcelona, Editorial Barcino, 1952. 8o pags. de La Revista,,

Segona si rie, VII.)

Si per a la lloansa poetica del sagrament de l'Eucaristia calen qualitats
excelses, gaireb6 sublims, .un misticisme que no posseeixen la major part
dels poetess (pag. 9), un estudi d'aquesta poesia com el que Osvald Cardona
s'ha proposat amb el seu volum presenta aixi mateix no poques dificultats.
El perfode que hi abrasa cont6 cinquanta anys de poesia eucaristica inoderna :
el punt exacte de la seva partida 6s l'obra pbstuma de Verdaguer, Eucarfs-
tiques (1904), que queda exclds de 1'exposici6, peril hi projecta inevitablca
influOncies. Tal 6s l'abund6ncia de materials trobats dins aquest llarg perfode,
que Cardona n'ha pogut donar una revisi6 que compr6n gaireb6 tots els noms
significats de la Ifrica actual, mostrant al mateix temps slur evoluci6, en general
i dins el tema. D'altres vegades, coin ell mateix adverteix, el valor emotiu
contingut dins un poema o dins el conjunt de poemes eucarfstics d'un sol autor
ha bastat per a resumir una evoluci6 o un criteri particular sobre la seva obra.

La densitat d'aquest mig segle feia dificil la divisi6 en temps i en poetes ;
per aixo Cardona 1'ha donat amb una visi6 conjunta prenent-lo pels tenses i
slurs fonts. Analitza primer les arrels mistiques de la poesia eucaristica ; n'es-
menta les principals imatges, els elements politics i les qualitats materials. Coin
a temes destaca els recordatoris de primera comuni6, el pas del viatic, la pos-
sessi6 eucarfstica, ]a consagraci6 i I'adoraci6, les jornades eucarfstiques, les
glosses dels textos liturgics, els miracles i les llegendes. En les exemplifica-
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cions, abundosament aplicades, Cardona hi ha esmergat els seus dots poe co-
muns de poeta i de critic. Moltes d'elles s6n inedites. Deixa a part, tot dedi-
cant-los un comentari extens, la poesia eucaristica de Manuel Bertran i Oriola
i la de Josep Maria L6pez-Pic6 : es tracta de dos assaigs particulars que el futur
historiador de la moderna poesia catalana forgosament haura de consultar. Un
altre comentari especial 6s dedicat al llibre El cdntic nou de Mn. Carles Cardo.
Les darrcres pagines examinen els poemes eucar.istics, escassos, peril notables
per la qualitat, dels poetes m6s joves. Per aix6 l'autor pot cloure el seu estudi
.amb un pregon optimismes (pag. 75).

El volum va acompanyat d'un index d'escriptors : n'hi son citats seixanta-
set. L'edici6 segueix la linia de pulcritud tipografica prdpia de la collecei6.'
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JOAN FERRATE : Carles Riba, avui. Barcelona, Editorial Alpha, 1955• 138 PAgs•

.Dir que Es una obra mes que no pas que val, 6s la finalitat de la crfticai :
aquesta frase del mateix Riba 6s alhora la justificaci6 i la descripci6 mes ade-
quada del llibre, densissim i exacte, del Prof. Ferrate. Adequada, puix que
fa ressortir el valor d'aquesta poesia a traves de les reaccions que 6s capaq
de suscitar en el lector despert i sensitiu que seriosament es proposa de copsar-ne
el sentit. Pero aquesta manera de parlar no es del tot exacta, perque Ferrat6
ens fa veure amb molta claredat que el caracter d'aquesta poesia 6s de no
tenir un sol sentit. El que mes importa, sobretot en els sonets de Sa:vatge Cor,
es la manera de collaborar el lector amb el poeta, de representarse l'estructura
dels mots i dels simbols, els quals poden revelar molt poc de llur significaci6
mateixa. Aquestes consideracions ens duen als tres tetnes centrals d'aquests
assaigs : I) 1'aspecte mimetic de la poesia ; II) l'autonomia del simbol poetic
III) l'essencia de la tragedia classica grega.

Aquests temes son elaborats sobretot en els dos llargs capitols que ocupen
els dos tergos del volum ; al primer cop d'ull poden semblar inconnexos. El
merit especial de Ferrate es d'haver vist que son precisament aquests temes
els que ens menen cap al centre de l'obra de Carle-, Riba. En efecte, la relaci6
entre tots tres hi es prou evident ; mes sorprenent, perb, 6s el fet que un tal
complex d'idees sembla caracteritzar un aspecte mes general de la poesia
sitnbolista.

El primer assaig - Sobre la poesia i el sfmbol: a propdsit de .Salvatge
Cor• - comenga assenyalant les condicions sota les quals el concepte de mimesi
pot assinlilar-se a la literatura. Si 1'expressi6 mimetica consisteix a apredicar
de les coses i dels essers del m6n quelcom que no est5 inclds en llur definici6s,
flavors aixb tambe ho fa la literatura ; 1'6nica diferencia es que, en aquesta,
la imitacio ha de versar per forga sobre entitats de la imaginaci6. Dins la lite-
ratura en general la poesia ocupa un floc especial. Si en la literatura, com en
tota expressi6 mimetica, es tracta de la predicaci6 de contingencies, ]a dife-
rencia especifica de la poesia consisteix en la llibertat relativa de ]a predicacib,
6s a dir, que la poesia es Punic genere literari que pot prescindir de la ver-
semblanga : acom Aristdtil ja sabe des del principi, la mimesi poetica, ella,

i. Uzi petit lapsus : la nota 131 (pag. 75) ha de correr a la pagina segiient.
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