
TASIS: NOVEL •LA CATALANA - BATLLORI: ESTETICA DE COSTA

Mancats com som de treballs sobre la nostra novellistica,3 aquest volumet no

podrA Esser oblidat, doncs, com a primera informaci6, per ningu que vulgui

emprendre'n l'estudi.
Al final del llibre, despr6s d'un Index dels escriptors citats, trobem la llista

de les novelles i dels reculls de contes que han obtingut els premis Fastenrath

(anys 1909, 1912, 1915, 1918, 1924, 1928, 1931, 1934, 1945, 1947), Crexells

(1928-1938), dels Novellistes (1935-1937), Joanot Martorell (1947, 1948, 1951-1953),
Narcis Oiler (1937, 1938, 1947-1953) i Victor Catala (1953).'

R. A. i S.

MIQUEL BA'ru.oRI : La traject)ria estPtica de Miquel Costa i Llobera. Premi

Costa i Llobera, de 1'IEC. Barcelona, Editorial Barcino, 1955. 64 PAP
(cPublicacions de La Revista., Segona sPrie, XXI.)

Contribuci6 a l'epistolari de Miquel Costa i Llobera. Anotaei6 de MIQUHL GAVA.

Barcelona, Editorial Barcino, 1956. 144 pings. (cBiblioteca Renaixensa•, II.)

Entre les contribucions cientifiques i literaries que ha merescut el centenari

de la naixensa de Miquel Costa i Llobera, aquests dos volums han d'6sser

rebuts amb joia i agraiment. No tenen res de comti entre ells, llevat de 1'admi-

raci6 compartida envers una excelsa figura, peril aportaran, cadascun pel seu

costat, nous i directes corrents d'informaci6 per a la interpretaci6 completa de
]a vida i l'obra de Costa.

1. - Amb el seu estudi, guanyador del Premi Costa i Llobera de l'IEC,
el P. Miquel Batllori presta tin valu6s servei a la comprensib del poeta dins
l'Ambit de les m6s joves promocions, que de vegades semblen mostrar-se indi-
ferents a l'aut^ntica revoluci6 literaria operada per un escriptor d'esperit ro-
mAntic que sab6 superar, com Maragall, el mateix romanticisme. D'aquesta
observaci6 neix, de fet, aquesta monografia, que s'est6n, malgrat la seva bre-
vetat, sobre les diverses etapes de l'obra de Costa i Llobera. 1?s indubtab'e
que, cen relaci6 amb tota la seva producci6 literaria, el -Costa esteticista resta
ofegat pel Costa poeta. (pag. 8) i, en consegfi.6ncia, la seva figura ocupa nom6s
un lloc secundari dins el panorama de l'escola estc^tica de Catalunya. Ara, l'a-
nAlisi del seu ideari estkic pot oferir innegables sorpreses si recordem que
Costa 6s el mentor d'una escola o grup que ja colnpta mig segle d'existencia

3. Recordem, nom6s, els apunts de MANUHL D$ MoNTOLIU, sempre inferiors als
seus comentaris sobre poesia, dins els quatre reculls del seu Brcviari critic (Barce-
lona 1926 ss.) i les notes que MAURICI SERR4HIDMA dedica a E. Martinez i Ferrando
i al problema de la novella catalana dins els seas Assaigs sobre novella (Barcelona

1934), aixf corn els prblegs que acompanyen alguns dels volums de la BP (Oiler,
Vilanova, Ruyra) i de la BE (V. Catala, Antologia do contistes catalans ). Cal no
oblidar, tampoc, l'estudi, essencial, de CARLes RIBA, Una generaci6 sense novella
(dins Els mnarges, Barcelona 1927).

4. Es de doldre una certa descuranca en la impressi6 del llibre, vistent sobretot
a les pags. 21, 55, 59 i 72, la qual ha produit un bon nombre d'errades, algunes
d'elles salvades a la fi del volum. N'assenyalem una, encara, perquP dificulta la
comprensib del text : a la pal=. 2.5. r. Q. diu cidioma.s i ha de dir cidioma,,. La
grafia ENOVEL-LAio, d'altra banda , mot que apareix, dibuixat , a la coberta del
llibre, 6s totalment inadmissible.
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i que la seva poesia cs contemporania de quatre moviments literaris o artis-

tics essencials : el romanticisme, el nwdernisme, el simbolisme i el noucen-

tisme. El foils del probleina consisteix a harmonitzar l'eN^oluci6 estt tica del

poeta amb aquests quatre punts de vista i a assenyalar-ne ]cs coiucidencies

i cls contrastos.
El P. Batllori, pero, porta encara mes lluny la inquietud de les seves rc-

cerques i situa el problema dins el proces del pensament filosofic catala sobre

la bellesa, a traves de la tradici6 de la Universitat de Cervera, del roinanticisme

schlegelia de Mila i Fontanals, del platonisme intuitiu de Torras i Bages, del

classicisme aristotelic del P. I. Casanovas i dels tiltims moviments ar.tfstics i

literaris despertats per E. d'Ors. Amb una Clara visi6 de la perspective histo-

rica, el P. Batllori centra Costa i Llobera en la linia del pensament representada

per Mila i pel bisbe Torras. De Mila, veritable patriarca d'una generaci6, de-

riven tant 1'estetica de Menendez Pelayo com l'estetica de matfs platonic de

Torras o la doctrina de I'equilibrada importancia de la inspiraci6 i de la forma

en tota obra d'art practicada per Costa. Aquest equilibri, cal renlarcar-ho, no

suposa inertia o immobilitat estatica ; es, m6s aviat, actiu i Iluitador. Seguint

l'esquema del P. Batllori, compost de set capitols, les Poesies'(1885) de Costa

segueixen una evident orientaci6 ronlantica d'aire sentimental, subjectiva i

historica, amb trets tradicionals i classics. No triga, pero, a operer-se la Cris;.

f;s l'epoca de la seva estada a Roma i dels seus primers ant's sacerdotals a

Mallorca. Sembla que la Iluita s'entaula entre I'historicisnle medieval i 1'hu-

manisme classic : un temps d'incerteses estitiques, que en l'assaig (s deno-

minat Intermezzo. Influit, primer, pel classicisme eastella, Costa publica les

L£ricas (1899) en espanyol ; estrany, d'altra banda, al proces natural que le

poesia seguia al Principat, cerca una mena de red6s dins els dominis estricta•

ment comarcals i familiars i publica els poemes narratius De l'agre do la terra

(1897), d'inspiraci6 mistralenca, i les breus relacions de Traditions i fantasies

(1903).
Els ant's ]lan activat la sa6 estetica del poeta. Aquesta conjuntura tan im-

portant, que donarh la collita mes rica, la de les Horacianes (1906), mereix en

1'estudi del P. Batllori una viva atenci6 i un devessall de reflexiong i de rigo-

roses notes critiques. is cert que grlcies a alguns poemes antologics que im-

mortalitzen la segona edici6 de les seves Poesies (1907), Costa .hauria passat

a la historia de la lirica catalana moderna com el superador maxim de la Rc-

naixensa inicialn (peg. 20) ; pero el] es, abans que tot, e] pocta do les Iloracianes.

De quines pregones arre's nasque aquesta discutida obra lirica? Horn ha in-

vocat sovint, arran del llibre decisiu del pocta de Pollensa, els antecedents dels

Pohnes barbares de Leconte de Lisle i de les Odi barbare de Carducci. El

P. Batllori, pero, amb el sell elevat punt de mira, en destria els primers gerulens

en la vida anterior del poeta ; el sell capitol sobre la genesi del fibre ^,s sens

dubte el mes vigor6s de la seva monografia. El poema Mi mesa, del 1497, es

I'antecedcnt dircete de ]a primera horaciana, .4 Horaci, de la matcixa data, un

miracle de ]a llengua sorgit en el ple del retoricisme floralesc. Hom pot fixar

]a matcixa relaci6, en conjunt, entre les L£ricas de Roma i la serie do ]es Ho-

racianes. Enfront d'un prejudici romantic, parnassians i carduccians provaren

a Costa que horn podia realitzar la fusi6 dels termes classic i inspirat : aquesta

fusi6 es 1'ideal de la seva poesia i de la seva estetica.
Costa ateny aixf ]a plenitud. Es clou 1'evoluci6, i el poeta, despres d'ex-

pressar una absoluta disconformitat amb el modernisme imperant i amb l'estil
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de Joan Maragall, emmudeix. Tancat dins la seva villa interior, ens Ilega, coin

a testament espiritual, les Visions de la Palestina i la traducci6 dels Himnes

de Prudenci. No ens deixa, ilevat d'una conferencia del 1904 (La forma poPtica)

i d'un article del 1907 (Divagations estPtiques: la senzillesa), cap treball es-

pec]fic sobre la concepci6 de fart en general o sobre la seva teoria literaria.

Ara, el scu ideal estetic es resumeix, segons la neta exposici6 del P. Batllori,

en dues horacianes programatiques : A Horaci i Als joves. Aquest ideari,

primerament exemplificat per ell, cal buscar-lo, en sintesi, en el llenguatge culte,

en la bella forma inspirada, en la proporci6 entre forma i inspiraci6, en la sen-

zillesa nascuda de la veritat. Vet aqul les notes i les qualitats, personals en

alguns trets, amb que la seva obra i el seu magisteri enriqueixen l'escola es-

tetica catalana.
L'assaig del P. Batllori to com a primer merit ]'associaci6 en una visi6 or-

ganica d'una s^rie de factors que estaven en perill de perdre llur significansa

coin a fragments independents d'una noble empresa comuna.

El volum conte una substanciesa introducci6 i on curt capitol final de

conclusions. Va acompanyat, a mes, d'una nota bibliografica.

II. - Be que es conserven moltes cartes de Miquel Costa i Llobera, les

publicades fins avui es redueixen a les dues series esmentades per Miquel Gaya

cn la ncta preliminar (pag. 5) del seu Ilibre : les adrecades a Antoni Rubi6 i

Much i a Joan Rossell6 de Son Forteza, ambdues novament inserides dins la

darrera edici6 de leg Obres completes del poeta.' No cal insistir sobre la im-

portancia que la publicaci6 del seu epistolari complet - amb leg respostes dels

corresponsals - tindria per. a la seva biografia i per a la histdria del movi-

ment literari de Mallorca en relaci6 amb la Renaixenca de Catalunya. Coin

on avens d'aquesta tasca urgent, Miquel Gaya, amb 1'ajuda de Josep Maria de

C asacuberta, ha reunit aquest aplec de prop d'un centenar de cartes de Costa

i Llobera, fins ara inedites, que ajudaran a comprendre o a illustrar no pots

aspectes de ]a vida i de 1'epoca de l'escriptor. Gaya ha dedicat al recull, pro-

cedent de diverses fonts i d'arxius particulars, tota la seva escrupolositat d'in-

vestigador i la seva vibraci6 de poeta particularment devot del poeta de

Pollenga.
Revesteix un interes especial la nombrosa correspondencia adresada a Fran-

cesc Matheu, el qua] tant va intervenir en ]a vida i en l'obra de Costa i Llobera ;

ricl conjunt de les cinquanta cartes aplegades, que ocupa gairebe la meitat del

volum, n'ha estat fet un cos separat, que hom d6na a] comensament. Segueix

despres, per ordre cronoldgic, el recull de cartes que Costa adrega a d'altres

corresponsals. Aquest ordre cronoldgic treu potser la unitat necessaria que

hom podria cobejar en una obra d'aquesta natura. Hem comptat catorze cor-

responsals de Costa dins aquesta secci6. Tot i que algunes cartes van destinades

a familiars del poeta, no deixen de tenir sempre un interes particular : aixi,

les sis dirigides 41 seu oncle Miquel Llobera o les dues al seu oncle Pere Antoni

Llobera i a] seu cos] Pere Llobera. D'altres corresponsals hi figuren amb una

carta cadascun : Maria Agui16, Alvar Campaner, Tombs Forteza i Josep Thar-

rats ; o be amb dues : Miquel Victoria Amer, Jacint Verdagucr, Mn. Bartomeu

Antich i Maria-Antonia Salva ; amb tres, Angel Ruiz i Pablo. Josep Maria

Tous i Maroto, amb deu cartes, i Miquel Ferra, amb catorze, ban donat la

1. BP, II ( Barcelona 1947) ; vegeu -ne la meva recensi6 a ER, II (1949-5o),

2,67-268.
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contribuci6 m6s nombrosa i, des del punt de vista literari , m6s notable d'a-
questa segona s^rie de la correspondc`ncia de Costa.

L'anotaci6 de Gaya que acompanya cadascuna de les cartes palesa una
ininuciosa cura a fi de precisar especialment les persones , els llibres, les corn-
posicions i els esdeveniments que hi s6n alludits. Tractant -se de composicions,
procura d'indicar la revista o el llibre on foren publicades per primera vegada,
la primera de les editions on han estat acollides, 6s a dir, 1'edici6 Matheu
(Illustraci6 Catalana ), en quatre volums - preparada en vida de l'autor-,
i, quan no figuren dins aquest recull, l'edici6 del 1947. Caldra consultar aquest
Epistolari quan hem voldra afrontar 1'edici6 critica de Costa i Llobera o in-
tentar una nova edici6 de les sexes Ares completes . En efecte , Gaya d6na no-
ticia de diverse$ composicions oblidades , en viers o en prosa, no incloses fins avui
en els reculls complets del poeta, corn 6s ara Canc6 (p0g. 12) f Visita a I'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 1'ortografia en tots els details. Nom6s ha estat regularitzat 1'us
de les majuscules , de la cursiva i de la puntuaci6 . Horn unifica i posa a daft
]cs indications de floc i data ; hem suprimeix , perb, 1'encapsalament dels des-
tinataris . Despr6s de la seva Nota preliminar , Miquel Gaya esmnenta ( p0g. 9)
els arxius on s6n guardades les cartes recollides en el volum.

Miquel DoLS

OSVALD CARDONA : La poesia eucarfstica a Catalunva despres de Verdaguer.
Barcelona , Editorial Barcino , 1952. 8o pags. (. Publications de La Revista,,
Segona s&rie, VII.)

Si per a la lloansa poetica del sagrament de l'Eucar.istia calen qualitats
excelses, gaireb6 sublims, tun misticisme que no posseeixen la major part
dels poetes . ( p0g. 9), un estudi d'aquesta poesia coin 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 moderna :
el punt exacte de la seva partida 6s l'obra p6stuma de Verdaguer , Eucarfs-
tiqucs (1904), que queda exclds de 1'exposici6 , perb hi projecta inevitablcs
influ6ncies . Tal 6s l'abundOncia de materials trobats dins aquest llarg periode,
que Cardona n'ha pogut donar una revisi6 que compren gaireb6 tots els noms
significats de ]a Ifrica actual , mostrant al mateix temps slur evoluci6 , en general
i dins el tema. D'altres vegade$, coin ell mateix advertcix , el valor emotiu
contingut dins un poema o dins el conjunt de poemes eucarfstics d'un so] autor
ha bastat per a resumir una evoluci6 o un criteri particular sobre la seva obra.

La densitat d'aquest mig segle feia diffcil la divisi6 en temps i en poetes ;
per aixO> Cardona l'ha donat amb una visi6 conjunta prenent -lo pels tenses i
slurs fonts . Analitza primer les arrels mistiques de la poesia eucarfstica ; n'es-
menta les principals imatges, els elements poetics i les qualitats materials. Coin
a temps destaca els recordatoris de primera comuni6, el pas del viOtic , la pos-
sessi6 eucarfstica, la consagraci6 i 1'adoraci6 , les jornades eucaristiques, lcs
glosses dels textos liturgics, els miracles i les llegendes . En les exemplifica-
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