
CARDONA : POESIA EUCARISTICA - FERRATE : C. RIBA

cion9, abundosament aplicades, Cardona hi ha esmersat els seus dots pot co-
muns de poeta i de critic. Moltes d'elles s6n inedites. Deixa a part, tot dedi-
cant-los un cornentari 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 forsosament haurii de consultar. Un
altre comentari especial es dedicat al llibre El cdntic nou de Mn. Carles Cardo.
Les darreres pagines examinen els poemes eucaristics, escassos, peril notables
per la qualitat, dels poetes m6s joves. Per aixi l'autor pot cloure el sell estudi
.amb un pregon optimisme. (pag. 75).

El volum va acompanyat d'un Index d'escriptors : n'hi son citats seixanta-
set. L'edici6 segueix la linia de pu]critud tipogrOfica prbpia de la collecci6.'

Miquel Dor.S

JOAN FErRAri:: Carles Riba, avui. Barcelona, Editorial Alpha, 1955. 133 pags•

.Dir que Is una obra mes que no pas que val, es la finalitat de la crltica. :
aquesta frase del mateix Riba es alhora la justificaci6 i la descripci6 mes ade-
quada del Ilibre, densissim i exacte, del Prof. Ferrate. Adequada, puix que
fa ressortir el valor d'aquesta poesia a travcs de les reactions que 6s capac
de suscitar en el lector despert i sensitiu que seriosament es proposa de copsar-ne
e] sentit. Peril aquesta manera de parlar no es del tot exacta, perque Ferrate
ens fa veure amb molta claredat que el caracter d'aquesta poesia es de no
tenir un so] sentit. El que mes importa, sobretot en els sonets de Sa:vatge Cor,
es la manera de collaborar el lector amb el poeta, de representar-se l'estructura
dels mots i dels simbols, els quals poden revelar molt pot de Ilur significaci6
mateixa. Aquestes consideracions ens duen als tres ternes centrals d'aquests
assaigs : I) l'aspecte mimetic de la poesia ; II) l'autonomia del simbol poetic
III) 1'essencia de la tragedia classica grega.

Aquests ternes son elaborats sobretot en els dos llargs capitols que ocupen
els dos tersos del volum ; al primer cop d'ull pollen semblar irrconnexos. El
merit especial de Ferrate es d'haver vist que son precisament aquests ternes
els que ens menen cap al centre de 1'obra de Carles Riba. En efecte, la relaci6
entre tots tres hi es prou evident ; mes sorprenent, peril, es el fet que un tal
complex d'idees sembla caracteritzar un aspecte mes general de la poesia
simbolista.

El primer assaig - Sobre la poesia i el sfmbol: a propdsit de .Salvatge
Cor• - conrensa assenyalant les conditions sota les quals el concepte de mimesi
pot assimilar-se a la literatura. Si 1'expressi6 mimetica consisteix a
de les coses i dels essers del mon quelcom que no esta inclds en llur definici6.,
]favors aixd tambe ho fa la literatura ; Tunica diferencia es que, en aquesta,
la imitaci6 Ila de versar per forga sobre entitats de la imaginacio. Dins la lite-
ratura err general la poesia ocupa un floc especial. Si en la literatura, corn en
tota expressio mimetica, es tracta de la predicaci6 de contingencies, ]a dife-
rencia especifica de la poesia consisteix en la Ilibertat relativa de la predicaci6,
es a dir, que ]a poesia es l'irnic genere literari que pot prescindir de la ver-
semblansa : .corn Aristbtil ja sabe des del principi, la mimesi poetica, ella,

i. Un petit lapsus : la nota 131 (pag. 75 ) ha de c6rrer a la pagina segiient.
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demana nom6s que la predicaci6 faci sentits (pag. 45). En ]a poesia, el proce-

diment normal d'expressi6 6s la metafora, o transposici6, la qual significa el

cas extrem de la representaci6 mimetica . Segons la intensitat amb que participa

en el proccdiment mctaforic, cada poeta 6s mks o menys simbolista, pcrque,

vista la natura de la transposici6, no hi ha en poesia tun designat fix, assenya-

]able amb on terme propi, sin6 que en cada cas allo designat s'obtc a partir

de la composici6 o sintesi dels elements presents en el poemas (pag. 4S).

No podmm seguir fins a la fi, en tota la seva complexitat, 1'argument que

Ferrate ens presenta. La seva finalitat 6s aquesta : H[poder usar sense con-

fusions] el terme de sfmbol per a referir-nos a la poetitzaci6 que, en comptes

de partir de la realitat per a dcscobrir-iii el sea sentit espiritual, parteix del

sentit espiritual mateix i prova de trobar-li l'adequada correspondcncia sinl-

bolica en la realitats (5i).
I d'aquf provenen els comentaris, detalladfssims i illuminadors, sobre tres

dels sonets de Salvat.ge Cor (I, V, VII). No 6s aquest ei hoc de segiiir pas a

pas aquestes analisi., : Basta de dir que demostren esplendidament el celebre

dictamen del prole- d'Els Marges : e... perseguir, fins al centre de l'obra si cal,

els principis de la seva creaci6 i refer-la llavors, en conjunt o en detail, man-

tenint explicits aquells principiss. Aixf veiem ben clar quina import incia t6 el

concepte de mimesi. Si la composici6 del poema 6s una imitoci6, tamb6 ho 6s

la seva lectura. Sovint la critica ha alludit a la necessitat de collaboraci6 en

que es troba el lector, pero poqucs vegades en un sentit tan exacte com aquf.

Corr calia esperar, Ferrat6 no s'aferra a cap metode exclusiu per tai de sug-

gerir el sentit dels poemes. En un car -el del sonet V- recorre a illustracions

externes dell termes - de Ploti i d'Heraclit - per a tornar des d'elles al poema.

En d'altres - el del sonet I, per exemple - ^6s giiesti6 d'un etreball previ

d'apcderament del valor emocional i experiencial de cada mots (63). I en

aquesta exploraci6 previa del fons del poema 6s on ]a seva crftica s'acosta un6s

pregonament a la funci6 del simbol. L'autonomia del sfmbol, el scu poder de

dir sempre m65 que no ha volgut dir el poeta, pot ccnstituir nn perill per

als inexperts. Pero aqucsta dificultat, Riba la sap salvar aprofitant-se d'aquesta

situacio per precisar el sentit per mitja de la forma, 6s a dir, mitjansant les

connexions entre els termer.
Aquesta teoria del sfmbol ens din molt sobre In poesia de Caries Riba,

tamb6 sobre la poesia moderna en general. Pot Esser aprofitada, en fi, sota

molts aspectes. Un dels m6s suggestius queda apuntat en l'altre assaig - El

rise que sal a. El tftol 6s derivat de ]a situaci6 que Riba explica en el sonet XX

de Salvatge Cor - la mort d'Hercules segons que la presenta Sofocles en Cl

scu drama de Les Dones de Traquis. Tota la primera part de 1'assaig 6s de-

dicada a aclarir el sentit d'aquest poema - un dels ines intensos del recall -

partint de's principis de la tragcdia sofocleana. L'analisi dels diferents estrats

one s'hi manifesten - 1'acci6 dramatica, les operacions de la fatalitat, la mis-

si6 heroica - planteja el problema de la redempci6 que significa I'apoteosi

de l'heroi. Ps aquest aspecte - que precisament ha escapat a molts critics -

que el mateix Riba subratlla en el seu Bonet . Segon.s la interpretaci6 profunda

que ens en d6na, i que I'assaig de Ferrate exp'.ora, Hercules, tot i acceptar la

seva fi, queda reduit a la seva everitat mortals. Aixf, en el simbol de 1'heroi

a la pira tenim una altra versi6 d'aI que Ferrate fa ressaltar - amb plena

ra6, creiem - com a terra central de les Elegies de Bierville : 6s a dir, eel

despullament metafisic de 1'homes.
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Pero hi ha un altre sentit, pensem, en que els arguments d'aquest assaig
s'acosten al concepte de poesia que hem esmentat abans. L'aspecte mes subtil
del drama sofoclea nomes se'ns manifesta si ens adonem de tots els seus
estrats. 1?s a dir, citant el judici d'un altre critic sobre l'Edip Rei : a... neceS-
sita tots els elements - la situacio oscillant, els caracters que canvien i es
desenvolupen, i llurs discursos, o lirics o racionals, per a indicar en la seva
plenitud l'accib que Sbfocleg vol presentar. Vist que l'accid pren al nlateix
temps la forma de la rab i de la passio, i- a traves dels simbols - de la con-
tetnplacio ; vist que es mogut essenciaiment pel ritme tragic, i vist que tots
els caracters hi participen en mesura desigual, el drama no to ni unitat literal
ni la unitat racional de les idee$ autenticament abstractes, o siguin els con-
ccptes univocs. Les seves parts i els seus moments s 'uneixen nomes anald-
gicament ; i,' aix] com els sants ens adverteixen que ens cal creure abans de
comprendre, de la mateixa manera hem de fingir, mitjansant un acte simpa-
tic i imitatiu de la sensibiiitat histrii nica, per a aconseguir alld que Sdfocles
ha intentat per mitja del seu drama..' I, I no es aixd, fonamentalment, el que
vol dir tambe Ferrate quan ens parla de la necessitat, no pas de comprendre el
poeula, sing de representar-nos-el ? L No es aixd el secret del s]mbol poetic, que
troba la seva coherencia final, no pas en allb que substitueix, sino en alld que
evoca?

Pel fet de suscitar tals questions, 1'obra de Ferrate to una importancia que
excedeix les seves dimensions. Basta de dir que es an llibre essencial, no sola-
ment per als lectors del gran poeta catala, sing encara per a tots els qui cerquin
la rao d'esser de la poesia moderna.

Arthur TERRY

aHommage a Theodore Aubanels... Precede d'un compte iendu de MAURIC$
BONNARD et suivi d'une bibliographie. Avignon 30 mai 1954. Edouard
Aubanel editeur. 118 pags.

Un desgraciat article sobre Teodor Aubanel', aparegut el 22 de maig de 1954
al setinanari aReforules, on, aprofitant textos, adu;terats, de 1'autor de La
Miougrano entreduberto, era atacada ]a memdria d'aquest - wAlistral ne dira
jamais de telles sottises. -, promogue un homenatge al gran pocta avinyonenc,
que tingue lloc a la ciutat dels papes i que troba eco en bona part de la prenlsa
d'Occitania i en algunes revistes de Paris. Els acte5 d'homenatge, lligats amb
]a comr.IClnoracio del Centenari del Felibrige, consistiren en una visita al
Museu Aubanel, una recepcid a l'Ajuntament i un banquet, en el darrer dels
quals hom discurseja copiosament.

En aquest voluniet, publicat per la Casa editorial Aubanel, han estat
reunits : a) la replica d'Eduard Aubanel, net del poeta, a les paraules de
Renat Jouveau (pags. 7-10) ; b) la ressenya de 1'homenatge apareguda a uLe
Dauphine Libere. del primer de juny, deguda a la ploma de Maurici Bonnard
(11-17) ; c) el text dels parlaments pronunciats al final del banquet (i8-Io8)
- d'E. Aubanel (projectes d'edicio de textos escollits, del Llibre Roig, de la
correspondencia general i de les obres completes del poeta, aixi com d'una

1. FRANCIS FERGUSSON, The Idea of a Theatre (Princeton 1949).
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