
BOUSOPO: EXPR . POET .. - CLAVERIA : TE31AS DE U\'ANIUNO.

dificacions degudes a canvis fonantentals de la cultura, del concepte inateix
de la vide.

Sens dubte aquesta obra ntarca un pas decisiu en ]a historia de in teoria
poetica. Horn hi expusa, per primera vegada a Espanya, una coneepcio ntoderna
en una dissertacio teorica detallada, la qual concepcio trenca clarantetrt antb la
tradicional. I,'autor dirt, anlb ntodestia, gtte no vulia fer ntes que alSar tina mica
el telo d'un 111611 poc conegut. Crec, pet-6, que el senyor Bousono ens ha donat,
amb In idea de in contunicacio d'aquest mon sintetic i intuitiu i amb cis sells
recursos cientifics, almenys un dels fonantents Ines intportants d'una futura
zebra de conjunt. Al mateix temps, I'aplicacio del sell metode a puesies no
analitzades fins ara sota 1'aspecte estilistic - vegeu 1'estudi finissim (lets
recursos utilitzats per Antonio Machado - ha asseggurat definitivanient la
practibilitat eientffica de l'estilfstica literaria. Cal, pero, tenir present que
hum nomcs hi reeixira si es reuneixen, corn en 1'autor del treball que co-
ntentent, una perfecta coneixensa de In llengua ptlctica (aci la de In poesia
lirica) i uua delicadissima sensibilitat anib el rigor cientific. En 1'autor aquesta
unio original es reflecteix en ]a seva propia llengua, plena de substitutions,
de suggerintents, d'imatges, i, per altra part, de termes presos de la historia
natural, d'equacions maternAtiques (en tot aix6, bon deixeble del sell ntestre,
de 1'escola de Ginebra) ; ponies aquesta sfntesi estilfstica - tot i que de ye-
gades no facilita la intelligencia del terra-, notnes aquest estil non, intu'itiu,
ens podien iniciar en un dontini tan nou, en •una poesia essencialment intuitiva.
Es podran discutir alguns conceptes expressats per l'autor. No etn sentbla segur,
per exentple, que la ruptura trobada en Quevedo (.vale mes ntorir de pie quc
vivir de rodillasD) fos sentida cons a tal pet poeta i els seus coil tent poranis•:
potser aquesta frase els eentblava purament natural, rational i, per tant, nu
getts poetica ; i encara avtti hi ha gent que menysprea la vida de tal utanera
que no pot comprendre prou aquesta ruptura. Tambe em sentbla molt subjective
]a separacio absoluta de in comicitat i la poesia. i No Cs poesia, per exemple,
la comicitat de Moliere, almenys per als francesos (racionalistes) ? Cal ad.
vertir, de rates a mes, que algunes llengues, corn 1'alentany, ja tenen d'elles
mateises una estructura sintetica, per tart, un caracter Ines aviat intuitiu,
de ntanera que almenys una part d'aquests procediments no els sera aplicable.

I,'tinica cosa discutible seria, doncs, per a mi, el caracter subjectiu, el
valor limitat, d'algunes de les idees del senyor Bousoflo. Pero aix6 no disnti-
nueix en res I'originalitat i ]a transcendencia de 1'obra, confirmades antb 1'ad-
judicaci6 del Prerni Fastenrath.

Heinrich BJHI,ER

CARLOS CI..AVERIA : Temas de Unantuno . Madrid, Editorial Gredos, [1953].

i6o pigs. (BRH, II/io.)

Aquest volum de la BRH recull chic assaigs publicats anib anterioritat en
revistes o, en un cas, en I'homenatge a Archer Huntington. Aci apareixen,
mes o menys, en ordre d'importancia. Son : Unantuno y Carlyle, Unantuno y
la aenferrnedad de Flaubert., Sobre el terra de Cain en la obra de Unanuuno,
Notas italianas en la .Esteticas de Unant uno i Don Miguel y la luna. Els dos
darrers son indubtablement els mes febles, si be el primer assenyala interessants
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punts de contacte amb Croce i Leopardi i el segon revela tin aspecte curios i
poc esperat de la inspiracio unannu niana. Els estudis restants On d'innpor-
tancia primordial per a la comprensiu d'una de les maximes figures literaries
i filosofiques del se.-le xx.

L'assaig sobre ]a amalaltia de Flaubert)) descria la ftiria d'Unamuno contra
la ramploneria, la ignorancia i la pedanteria, que ell, igual que Flaubert,
detestava. Tots dos fustiguen la complaenca racionalista i cl facil cientifisume,
pero Unamuno s'indigna coin mai quan l'elevada follia de Don Quixot es confosa
amb l'estupidesa que consisteix a no adonar-se de I'essencial tragcdia de l'exis-
tencia (en altres ocasions enveja aquesta felic inconscicncia). Per altra banda,
pero, si no s'allibera d'aquest odi eau en un orgull i una supcrbia que el separen

dels sews germans en hunnanitat.
El tema essencial de Calm en el pensament d'Unamuno va Ili-at tart amb

el problema d'Espanya coin amb el que e's personal Well. Per al gran base,
]'enveja es el fonamental vici espanyol, i, per taut, ell mateix la to en les

vfsceres. No sap ni desfer-se'n ni reconciliar-se amb ella, i, aixi, la lluita fra-

tricida, la guerra civil, simbolitzada per la historia biblica, arriba a esser ]a

font de tota la riquesa espiritual del poble. Sembla que la Iluita de Calm i Abel

-el tipus intravertit contra 1'extravertit, segons In terminologia de Jung -
te el seu parallel en la lluita de la rao i la vida, que es - per a Unamuno tan
sols - igualment fructifera. Coin ja se sap, Abel Sfnchez (1917), anovela do
pasiona, segons I'autor, es 1'expressiO literaria vies poderosa de I'enveja ran-
corosa i implacable. Claveria dennostra que representa nomcs un punt d'una

constant evolucio tematica.
Aquests dos estudis s'enllacen mes o menys directainent amb el que es

potser I'aspecte mes interessant d'Unamuno, So es, In tempesta interior que
pateix, les continues contradiccions del seu esperit, la incessant recanca sabre
I'autenticitat de la seva anima i les diferents actituds, tanibe contradictories
i extremes, que produeixen aquests estats d'esperit respecte a Espany'a i al 11n6n.

L'assaig mes important del Ilibre es l'estudi dens i ben docunientat sobre
Unamuno i Carlyle. Fs sabut que existia una certa relaciu entre ells dos i que
Unamuno havia tradult, a ultinls del segle passat, in History of the French
Revolution de I'escriptor escoccs. Claveria fa veure ara el rastre pregon que
aquest deixa en una part considerable de I'obra d'Unaununo. I)'antuvi, I'estil
impetuos de Carlyle, parlat mes que escrit, a voltes sibilli, am]) la teli(Klicia
a excloure paraules d'origen llatf i amb curioses afeccions etimologiques, troba
una reflexio en el llenguatge igualment expressiu, tambe amb ressonancies de

veu alta - i, per al meu gust, molt superior - d'Unamuno ; s'entrete, ell
tambe, a for etimologies, s'enfonsa en ]a parla pagesa, elimina els vocables
cultes i es Vermet de taut en tant un desbordament semblant de viva retorica.
Aixi mateix, Carlyle hauria pogut ben he influir sohre deterniinats conceptes
histories d'Unamuno, tals coin el de la intrahistoria d'En torno at casti-
cismo (1595), de suscitar o estimular les preocupacions sobre el temps i I'eter-
nitat, propies de ]'actor del Sentilniento trfigico de la vida, i de servir de font
de 1'idealisine alemany que impregnava els esperits tart de l'escoces coin del
base. El que es cert, pero, es que el crit, tan tipic, que Unamuno llansa cap al
eel, en comentar la frase cervantina a i Yo se quien soy !D, de la Vida de Don
Quijote y Sancho (1905), to evidents ecos del terra de 1'heroi earl ha. Cal
veure, igualment, on Amor y pedagogia (1902), rastres de Sartor resartus :
rastres que continuen actuant, amb intensitat diluida, fins a Niebla (1914).
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La influcncia de Carlyle assoli el sell punt maxim durant els primers anys

del se-le, i no s'hi troben coincidencies significants en els llibres centrals,

Ft scntimiento trbgico (19r2) o La agonia del cristianismo (1925). Aquesta

Influtticia, no obstant, no s'esgotava mai completament - Don Miguel torna

a pensar en Carlyle en la vellesa - i Claveria prova plenament que cons-

titueix un element essencial ell el -makeup -1'expressi6 es de Claveria-

d'Unaniuno.

Es impossible de hoar massa l'erudici6 d'aquest llibre. Claveria maneja

una extensissima bibliografia internacional que dona gust de trobar en un

Ilibre cspanyol. Proporciona un enorme feix de notes, detallades, acurades i

exactes. Les seves referencies a Carlyle i a Flaubert contribueixen a l'avaluaci6

d'aquests autors, aixi coin a la d'Unamuno. L'erudit espanyol esta igualment

al corrent de la critica mes recent de figures esmentades de passada, coin

Byron, Milton o Dant, i penetra en els misteris de la critica literario-

filosofica alernanya moderna. He pogut trobar nomes una errada : a la pkg. 22

din que Sobre el marastno actual de Espaiia fou Qescrito no mucho mss tarde

de 1895 y, en todo caso, antes de i9o2s. Com a part d'En torno at casticismo

fou publicat a la uEspatia modernav l'any 695.
Geoffrey W. RIBBANS

DAraASo ALONSO : Poetas Espaiioles Contempor6neos. Madrid, Editorial Gredos,

[1952]. 44S pkgs.+14 retrats. (BRH, II/6.)

DSmaso Alonso ha recollit en un sol volum diversos assaigs, conferencies

i apreciacions sobre la poesia castellana moderna publicats anteriorment en

revistes o en algun altre llibre. En un proleg explica que aquest treball no

es pas tin estudi metodic del tema, sin6 una obra d'entusiasme personal ; aixi ma-

teix, hi manquen figures essencials, com Juan Ram6n Jimenez, dels quals I'autor

no ha tiligut ocasi6 d'ocupar-se, i d'altres, com Antonio Machado, nomes n'cs

estudiat tin aspecte menor. El llibre conte tambe, arbitrariament, una brew

evocaci6 de Gabriel Miro, coin a poeta en prosa, i sis traduccions de'Hopkins,

incloses pel caprici, ingenuament admcs, de 1'autor.

Els estudis varien molt en qualitat ; alguns son senzillament testinionis

d'admiraci6 o de filiaci6 literaria, coin I'homenatge a Pedro Salinas, escrit

poe abans de la mort d'aquest, o ]a descripci6 anecdotica de la seva propia

gcneraci6 poctica (1920-36) ; i algunes de les seccions dedicades a poetes de

]a postguerra cm semblen massa elogioses. Al men parer, Particle mes feble

es el qne parla de Garcia Lorca, exemple d'una teoria historico-literaria forca

dubtosa (((Sur-i6 porque si, porque tenia que ser, tenia que cumplirse la ley

de nuestro destino : Espafia se habia expresado rink vez mks.). D'una categoria

ben superior s6n el fames assaig sobre Becquer, la fina analisi de les primeres

poesics d'Antonio Machado, i, sobretot, ]'excellent judici de la poesia, con-

ceptual i vital a la vegada, de Jorge Guillen : en aquests articles un caracte-

ristic lirisme d'expressi6 va perfectament ajustat amb un agut sentit critic.

Acabat cl Ilibre, el lector resta una mica decebut. Un gran critic que

podria haver-nos donat una interessantissima interpretaci6 de tota la poesia

espanyola contemporania, s'ha limitat a publicar una obra que no passa d'esser

una refosa d'estudis anteriors. L'unica cosa nova, i que es veritablement esti-

mulant, es de considerar, corn ho fa en el proleg, Becquer i no pas Ruben
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