
I D'ON VA SORTIR L'HAIDE DE MARAGALL 

Entre els poemes d'amor que va escriure Maragall, i al costat dels que 
són dedicats explícitament a l'esposa i d'uns quants sense dedicació precisa, 
hi ha visiblement la skrie que fa referkncia a un amor només iniciat i conservat 
en el record, les peces essencials de la qual van adrepdes a una figura 
femenina que apareix amb el nom d'Haidé. 

Maragall dóna la impressió d'una absoluta sinceritat. En  tot el que 
escrivia hi sol ésser ell mateix, i en primer terme. Fins en plena imaginació 
torna bruscament a la seva vida real, i molts !dels seus poemes van ésser 
escrits sobre una adcdota concreta i viscuda. I Com deia Josep Maria 
Capdevila, la poesia el porta a fer-nos veure les coses corn són i <tens dóna 
una imatge fidel dels moments vius que el poeta d'alguna manera hi 
aturava>>. Ell ja ho deia: 

(( ... Jo que voldria 
aturar tants moments de cada dia 
per fe'ls eterns a dintre del meu cor)). 

Aixi, no d res d'estrany que els poemes d'amor puguin no ésser vistos 
com un simple joc literari. I quan 'el lector troba els que són adrepts  a 
aquella Haidé inconeguda se sent, i és normal, inclinat a personificar-la i fins 
a cercar-la en la vida del poeta. 

No són gaires els qui ho han intentat en estudis escrits i cal dir que ara 
com iara n\o se n'han sortit. O hi han vist un pur motiu literari, o s'han deixat 
endur per la imaginació. Voldria intentar un plantejament de la qüestió que 
no caigués en aquests extrems. 

e s  indiscutible que un simple record, encara que no tingui a p  valor 
biogrific, es pot convertir en terna poktic. H i  ha, doncs, la possibilitat que 
Maragall no s'acontentés amb l'expressió de l'amor correspost i portat a una 
plena realització, i que per a manifestar tot el que veia en l'amor li fos liti1 
una impressió personal, més o menys real, referida a i'amor que només es 
realitza en el record. 

Aixi, doncs, sigui el que vulgui i'abast del que m'ha semblat trobar en 

I .  No pas Únicament aquells en els quals esmenta la dona i els fills -com ara a Escdlirm, en la 
serie del Comte Arnau- o bé parla d'una anecdota concreta -com en Paternal o en Havnet sentit 
Beethovm-4, sinó en molts altres, com ara en LQ divi m to Dijous Sant, a la mort de Soler i Miquel. 
En la mort d'wn jove, que era el seu cunyat William Noble, En. lclzm casm nova, que era la dels seus 
altres cunyats Ripd, La rang6 de Sant Ramon, de quan va vemir la Capella russa de Slaviansky 
drAgrendf, i molts més, entre ells els Goigs Se la Mare de Déu de N&rda, itinerari d'una excursió que 
es retroba punt per punt en l'article Per les muntmyes. 

2. "Obres Completes". Edició dels fills de l'autor. Viol. I. Poesies. Prbleg de J .  M, CAPDEVILA. 
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i'obra de Maragall sobre aquest tema, la possibilitat que li donava de canviar 
el punt de vista en la visió de l'amor serh sempre una de les causes fonamen- 
tals de l'lorigen d'aquests aparentment misteriosos poemes. Aixi ho vaig dir 
fa anys, i alhora que m'excuso de repetir-me, crec que no m'he pas de 
rectificar: <...Maragall, que tenia tot el que l'amor pot donar a un home en 
i'esposa i en els fills, i en fmia, i se'n sentia feliq, en certes hores sentia la 
fretura de la vaguetat, del misteri, tan suggestius en l'amor. Aixb, l'amor 
perfecte de casa no li ho resolia, precisament perqu; li'n resolia tots els 
aspectes concrets i reals. I... llavors ell, que no era home per perdre's en 
fantasies que destru'issin una realitat bellíssima, aquestes fretures vagues, 
aquesta necessitat d'allunyar-se, d'enyorar, les devia limitar i tancar en el 
camp de la literatura. Aixi, la gltossa repetida d'un amor llunyh, d'una im- 
pressió pregona i fugissera, li servia com de refugi en els moments que li 
venia aquell vague-d-l'hme que no hi ha cap home sensible que no hagi 
sentit,. 3 

El problema quedaria resolt així - és a dir, no hauria estat problema - 
si no fos que en l'obra de NIaragall hi ha mencions prou clares d'un record 
authti'c en les quals apareixen els elements més marcats dels poemes dedicats 
a Haidé. Ací és on cal, per tant, posar l'atenció. 

Els poemes són cinc : el que duu per títol Han'dé, publicat a Les Disperses 
(1904) i que, després d'un breu prehmbul -quatre versos - queda dividit 
en dues parts; la Represa d'Hmidk, publicat a Seqükncies (I~II), i tres 
poemes més que p o  v m  ésser publicats en vida 'del poeta, perb que en el 
manuscrit van encapqalats amb el nom d'Haidé. Bs evident que, poc o molt, 
el tema apareix en altres poemes, per6 no convé de precipitar les identifica- 
cions; ca1 primer situar la questió. 

E n  el primer dels cinc poemes, i en la primera de les dues parts que el 
formen, hi ha aquest vers : 

((. . . Ella és la dansa si li plau dansar.)) 

I en una obra publicada més tard hi ha l'Elogi de la dansa (1909) en el 
qual Maragall diu : 

(( ... I és que em r e m ~ d o  d'wa vegada que vaig veure una dona dansar amb una 
gricia tal, que semblava que ella fos la dansa mateixa)). 4 

Les coincid6ncies entre els dos textos no acaben aquí, i rimo sols són 
innegables sinó que fan veure clar que es tracta d'un record personal: en el 
text de 1'Elogi ho diu expressament. També en surt el lligam amb la idea d'un 
amor més (o menys imprecís i vist en el record. I aquest tema de la dona que 
dansa surt poc o molt en altres indrets: almenys a la Glossa i a Nausica. 

Llavors se'ns fa més visible que el tema d'un amor tot just iniciat i del 
qual només en queda l'enyorarnent surt tot sovint en l'obra del poeta. En  una 
forma o altra és a Per  tu ploro, en el prbleg de N(z.usZca, a Amows, i a A dues 

3. Joan Maragall (Barcelona, L'Bibli~teca política de Catalunya", 1938), 83. 
4.  Elogi de la dansa (O.  C., X I X ) ,  66.  
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violes mwcides, i més o menys vagament a L a  cascada de Loutour, a Nodreix 
Paunor.. ., i també, en formes més idealitzades, a Elogio del amor, a Elogio 
de  una t w d e  de agosto, en el prbleg del volum que els conté, en Sarticle 
L a  sonata de Beetlzovelz i en altres indrets, encara. 

A més, la referkncia al record personal reapareix en una carta a Pijaan 
escrita el 1904, l'any de la Glossa; hi diu que aquest poema, que acabava de 
guanyar la Flor natural als Jocs, no és pas artificiós com podria semblar, i 
afegeix : 

((Per6 aixb seria molt llarg de contar i caldria remenar molta cendra d'aquella 
que jau en "Les Disperses")). 5 

No oblidem que el primer poema d'Haidé havia estat publicat en aquest 
volum, aquell mateix any. 

Perb aquesta carta conté l'única referkncia al tema que no és estrict5ment 
literlria: almenys, l'única que conec. Ni- en les notes autobiogrifiques de 
Maragall, ni en l'epistolari -fora d'aquesta vaga referkncia -, ni en el llibre 
de Pijoan 6 que tant el coneixia i que, tal corn escriu, no és de creure que 
s'ho hagués callat -i al  contrari, Pijoan atribueix a l'esposa la dedicació 
d'alguns versos d'Haid6 -, ni en els records dels qui van conkixer més el 
poeta, ni en les xafarderies de l'kpoca, enlloc no n'he trobat cap altre rastre. 
Per aixb he de creure que, fos el que fos l'origen del record, Maragall el va 
convertir en matkria literiria, i només com a tal va sobreviure. 

La  recerca que vaig intentar temps enrera 7 va a parar, en definitiva, a 
aquest mateix criteri. Ara Ia voldria resumir. 

La pista, com si diguéssim, se'm va comenqar a dibuixar quan em vaig 
adonar que en d primer dels poemes d'Haidé hi ha una marcada diferkncia 
entre les dues parts que el formen, i se'm va acudir que podien tenir orígens 
diferents. 

Passat el prbleg, ve en la primera part la referkncia a la dansa que ja 
he esmentat, i la coincidkncia, en alguns punts gairebé literal, amb el text de 
SElogi de la dansa. A la Glossa es parla també de la dansa, i així lliga tot 
plegat amb la carta a Pijoan. Perb, alhora, la dona que dansa és presentada 
com en una pura contqmplació. E l  p e t a  no arriba ni a dir que parlés amb 
ella. I l'escenificació en forma d'ingknua llegenda que en fa en la Glossssa més 
aviat confirma que el record és només el record d'una visió. 

En  canvi, només cal llegir els primers versos de la segona part del 
poema d'Haidé per a adonar-se que l'actitud del p e t a  ha canviat: 

((Ella de sa hermosura és generosa 
i me'n féu tot el do que jo volia.)) 

Tan fort és ,el canvi, que aquests versos han estat, amb molt pocs més, 
l'origen de la hipbtesi d'una autkntica relació amorosa. Sense cap fonament, 

5 .  Epistolavi, I X  (O. C., XXIII), 78. 
6. El meu Don Joan Maragall (Barcelona 1928). 
7. Comunicació llegida a la S. C. E .  H .  d 7 d'abril de 1948, i article al Suplement d'Ariel núm. I 

(agost 1948). , 
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cal dir-ho; la continuació del poema ho deixa prou aclarit. Perb així i tot, la 
proximitat, i les mirades dintre les mirades, i el gran voler que el pit ens 
agitava, sobrepassen de molt aquella contemplació pura. A més, inicien la 
idea, inexistent en la primera part, d'una correspondi:ncia. Allí tot era repbs 
i beatitud, és a dir, una contemplació poc més que esti:tica; ací, els darrers 
versos, 

(ca i'alqar-me ubrioc de vora seva 
i trobar-me privat de sa presbcia 
ja no .trobi en son lloc ma consci6ncia 
enrhta per la forta rierada)), 

són prou categbrics : el cas s'hi planteja en termes de passió i hi és ben clara 
1'al.lusiÓ al problema moral. 

Perb, a més, en aquesta segona part no es parla per a res de la dansa, 
en la-qual havia trobat precisament el punt d'enllaq amb el record personal 
(del poeta. 

Aixb .em va fer adonar que, & els textos, l'actitud de passió i el record 
de la dansa no van gairebé mai junts. Així, en la Represa 8Hcaidé, on es 
planteja la forma definitiva del tema - l'enyor &un amor passat i no 
realitzat - tampoc no es parla de la dansa. I a més, en aquest poema -el 
segon dels cinc- apareix un aspecte nou: la referi:ncia a un amic com a 
suposat enamorat d'Haidé : 

((L'ami'c em d,eia :. - En aqu~elsta hora dolp.. .s 

Confesso que he estat molt temps convencut que l'amic era un pur 
subterfugi. Perb quan em vaig adonar que dintre els poemes d'Haidé hi 
havia dues línies -la contemplació i la passió - vaig comenqar a dubtar. 
Perqui: en la Represa persisteix l'aire apassionat, ni que sigui en forma 
d'enyorament, i tampoc no hi ha la dansa. I és ací on apareix l'amic. Qu6 
n'havia de deduir ? 

Els darrers versos del poema contenen -ho remarca Josep Maria 
Capdevila-8 una reminisci:ncia de Byron, del qual pot procedir també el 
nom d7Haidé. En  tot cas, el patetisme hi arriba a un nivell incomparable, i 
aquesta Represa és un dels més bells poemes d'amor que s'han escrit en 
catali. 

Els tres darrersF- els que no va publicar l'autor en vida- tornen a 
canviar el to. E n  el primer és Haidé qui parla -una mena d'Haidé una 
mica pensada a través de Nausica- i hi ha l'evocació del primer poema, 
amb la dansa i tot, perb visiblement no hi ha records directes, sinó una fusió 
de les dues línies en la pura creació pottica. La fusió persisteix en els dos 
darrers poemes, i només hi ha les maneres com persisteix en el poeta 
-no en l'home concret - el record de i'amor. En  el primer dels 'dos sembla 
que ~ r r i b a  a un punt d'equilibri; en l'altre, en canvi, ja només li queda la 
conztinua vetlla de la qual parlava en la Represa, i tota la resta és silenci. 

8. Entorn d'anu biografia de Maragall, "Revista de Catalunya", núm, go (setembre 1 ~ ~ 8 ) ,  131. 
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La intensitat d'aquests dos poemes, i la solemnitat gairebé litúrgica del de 
comiat, fan sentir l'enyor - real o pdt ic  - com una cosa vivent. 

Qu t  calia pensar? Llavors, un dia, vaig retrobar el tema d'Haidé on 
menys l'esperava: en un conte, publicat a Vides al pas, i datat el novembre 
de 1904, que té per títol Una calaverada. 

No cal que el transcrigui, perqut és prou conegut. E n  una reunib 
d'artistes que conten aventures, l'amic arquitecte explica un viatge que va 
fer per a veure catedrals, perb afegeix : 

((Cal dir que feia tres anys que estava enatnorat d'w noia que havia tractat cosa 
de quinze d e s  a casa &una família amiga ca ella estigué de ms,  perque era 
folra'sit~era. Jo me'n vaig enamorar molt, oquelils dies, i anava a veure-la tant com 
podia; i ella semblava. que se n'admva, i em parlava molt amablement, molt, 
molt, r a t ,  que jo n'es(@va embriagat; perib ella era promesa al seu país i vingué 
el dia que se n'hi torna i ja no vaig teair cor d'anar a donar-li comiat, i a Yhora 
que ella marxava jo m'estava a casa com mort. &spr&s no en vaig saber res mlk ... 
mes jo no podia oblidar-la, i amb tot i haver passat tres anys, sempre em sem- 
blava tenir-la a$ davant.)) 9 

Crec que amb aquest fragment n'hi ha prou perqut quedi ben clar de 
qu6 es tracta. Les coincidtncies arriben a ésser literals, i sempre amb la 
segona de les línies que assenyalava: la de la passió, i de l'enyorament 
apassionat. Aixi, aquell n'estava embriagat correspon al vers 

((a alqar-me ubriac de sa presisnciaa, 

i quan diu que, passats tres anys, li semblava tenir-la al davant, en recorda 
un altre, ara de la Ropresa: 

((com si dngu6s davant la que el causavar 

Només cal resseguir el fragment que he esmentat, i molts altres del conte. 
Més endavant hi parla de l 'wm del seu aire, i del raig de sol que la 
illumina, i coincideix quasi literalment amb versos del penúltim poema de 
la s6rie. Les coincidtncies són continues. I, per a caracteritzar millor el 
lligam amb la línia de passió, cal remarcar que tampoc no s'hi parla de la 
dansa. 

La  troballa era clara. Per6 no sols aquesta. L'arquitecte podia ésser 
l'amic. I aleshores tot va canviar. Perqut la reunib dels artistes, ho sabem 
per una tradició verbal prou fidedigna, no era imaginiria, i entre els qui hi 
assistien --diu que hi havia els germans Llimona, i Enric Morera, i Joan 
Rubió, i el mateix Maragall - l'arquitecte tenia un nom ben precís : es 
deia Antoni Gaudí. 

Si algún dubte m'h~agués pogut quedar, l'hauria esvait la versió caste- 
llana del mateix conte que fa de prbleg als Elogios. I0 La caracterització de 
Gaudí hi és decisiva, i alhora s'hi retroben, potser accentuades, les coinci- 
dtncies, sempre amb els poemes de la línia apassionada. Aixi, l'arquitecte 

9. o. C., X I X ,  115. 
ro. O. C., 111, 39 SS. 
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diu que ccuando le bablaba de estas cosas ini palabra se inflamaba>>, és a 
dir : 

((parlivern amb les bolques inflamades.)) 

No n'esmento més per no allargar-me. S'hi precisa també que la noia era 
estrangera -la tradició verbal diu que era alemanya- i aixb podria 
explicar els versos que fan de preimbul al primer poema, on es marca 
l'estranyesa del nom, i ésser l'origen,, potser per analogia del nom mateix 
d'Haidé. Cal dir encara que en la continuació que ací posa Maragall al conte, 
la caracterització de Gaudi sobrepassa els límits normals i fins els permesos 
en una transposició de la realitat a la ficció : resulta clar que Maragall no 
intentava d'arnagar la iidentitat de Gaudí. I és inlpossible que llavors hagués 
gosat d'atribuir-li una histbria inventada. 

H e  dit que la versió original d ' U m  calave~ada, en catal&, fou escrita 
el 1904, l'any que les publici el primer poema d'Haidé a Les Disperses, en' 
la segona part del qual s'inicien les coincid6ncies amb el conte, i abans que 
la Represa, on apareix 2'a;wic i parla en uns termes tan semblants als del 
personatge del conte. 

Gairebé no {cal insistir. En la conversa que hi ha en la continuació, nova 
aquesta, de la versió castellana del conte, les coincild6ncies són encara més 
evidents. Tot el que diuen els poemes de la línia apassionada va sortint 
gairebé literalment. Poso només un parell d'exemples. Diu: 

((Ella es tan joven que dvidará fácilmente, pero 61 no olvidará, no: al contrario, 
avivará la llama para consumirse ~quizás (en ella, pero echando luz.)) 

I .ara, la Represa d'H,aidé: 

((i esti  sempre de mi tan oblidada!)) 

i el darrer poema de la serile: 

((Sia el teu son beneit 
i el teu oblit igualment 
i sia el meu pensament 
llintia ardent sola en la nit.)) 

Diu també, 'en el comentari que clou el conte: 

((la fidelidad que se habrán guardado en la ausencia echará ulna flor de un 
celestial perfume.)) 

No costa gens de retrobar-hi el penúltim dels poemes: 

((Com una flor, sempre mk, 
el teu amar en ma vida 
hi ha deixat fragirnaia 
que ja no em ser2 esva~da.)) 
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Em sembla que no cal continuar, i que puc passar directament a les 
conclusions. I la primera és que, de les dues línies que hem identificat en 
aquests poemes, la línia apassionada és la que ve, no pas dels records 
personals de Maragall, sinó dels de Gaudí. 

El record de Maragall és el &una noia que l'impressionava per la manera 
com va (dansar; enlloc no 'diu ni que la conegués, perb en va guardar una 
mena d'encís inefable. Hi  fa referhncia a 1'Elogi de La dansa, i en altres 
indrets dels que he esmentat, i l'expressió poetica pura, sense barreja, 
d'aquesta impressió és la que dóna la primera part del primer poema: 
contemplació serena, sense neguit ni lluita amb ell mateix, i la melangia 
inseparable del record. Cap allusió a una correspondhncia, ni tan sols a una 
intervenció directa td'ella, o Cell prop d'dla. Només una visió llunyana, un 
record que val per ell tot sol. 

L'altre, el que retrobem en el conte, i que parteix ja de la segona part 
del primer poema -tot fa suposar que són si fa o no fa  contemporanis -, 
fa referencia a una noia estrangera amb qui s'estableix una relació, una 
conversa d'estil anlorbs en la qual ella participa en una correspwdhncia més 
o menys conscient i, almenys per part d'ell -de l'amic- hi ha una 
renúncia. D'aquella segona part del primer poema la línia passa a la 
Represa, i coincideix, en el to, en els fets i Ien les paraules i tot, amb el 
contingut d ' U m  calaverada i del prbleg dels Elogios. 

Després, les dues línies es barregen, precisament perquh ja s'han con- 
vertit en creació pohtica. Així i tot, la part: de passió i de renún'cia que hi ha 
en els tres darrers poemes la trobem atribu'ida de fet pel poeta a la segona 
línia, en tant que coincideix gairebé literalment amb les paraules amb quh, 
en data segurament contemporinia, comenta en la continuació del prbleg 
dels Eloigios la histbria amb prou feines dissimulada dels records de Gaudí. 
I és aquest mateix rel to dels poemes, també si fa o no fa contemporanis, en 
els quals apareix separadament el tema, i en especial el de Pe.v tu ploro i el 
de Nausica. 

Crec per tant que, almenys d '~ma manera provisional i mentre altra 
cosa no es demostri, hem d'entendre que Maragall, per raó &un record 
personal en el qual només hi havia una contemplació desinteressada i més o 
menys melangiosa, i per la tendhncia, poc o molt lligada amb aquest record, 
a expressar pohticament la llunyania i l'enyorament en l'amor, estava 
preparat per a fer-se phticament seva la histbria que li va contar Gaudí. 
Llavors, la coincidhncia dels dos casos va esdevenir fecunda. I per ací, la 
veritable Haidé no és ni la noia que dansava en el record de Maragall, ni 
la noia estrangera a qui Gaudí va conhixer, sinb una figura imaginiria en la 
qual els records només són la mathia que va prendre forma en la creació 
del poeta. 

Bs així com solen néixer les figures humanes creades per l'art literiria. 
El veritable amor que es conté en els poemes ja no és el dels protagonistes 
llurnans, sinó el del creador per la seva criatura; la part de realitat, sigui 
la que sigui, ha desaparegut darrera la nova realitat imaginada i rea- 
litzada en l'obra d'art, en els poemes. I per aixb, si bé m'ha semblat 
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interessant d'aclarir-ne l'origen, no crec que l'aclariment tingui gaire valor 
per a la visió del poeta - i de l'arquitecte - en un sentit biografic. El petit 
incís, sempre accessori, que hi pugui afegir ser i  sempre menys interessant 
que la manera com ens ha estat possible de contemplar-hi, amb una claredat 
no gaire freqüent, el procés d'una creació poktica. 

A- 

MAURICI SERRAHIMA 

Barcelona. 




