
Joan Maragall, una aproximacio des de ;luusicu

Rosa Cabrc

1.'obra poetica de Maragall es corn L'Oda Infinita que cont6 1'experiencia del

poeta. Precisament J. Ll. Marfany ha mostrat, a proposit de EI Comte Ar-

nau,' la profunda relacio que hi ha entre la vida, el pensament I la poesia de

Maragall. A. Terry anteriorment ja havia assenyalat tambe que, concreta-

ment a Nausica, Maragall «acosta el tema als seus propis interessos del
moment' i l,"ugenio Trfas insisteix en aquesta afirmacio,' a proposit tambc

d'aqucst poema dramatic, pero ni un ni 1'altre no aprofondeixen massa en

esbrinar la relacio entre les motivations personals i la seva formalitzacio

textual.
I';1 mateix Maragall a la introduccio de Nausica tc interes de subratllar que,

si retreu els umots divins d'Homer>> i, concretament, el passatge d'Ulisses i

Nausica, es per ofer-me nou lo vell>> 1 urefrescar-m'hi el cor>>. Una tal afir-

macio no podia ser gratuita, sobretot en boca d'un poeta per a qui la parau-

la porta a un coneixement superior. Crec que val la pena d'aturar-se en

aquesta expressio, particularment en el reflexiu de primera persona «fer-

me>>: el poeta escriu en primer floc per a ell mateix, per refrescar-s'hi el cor.

Aquesta darrera frase suposa que el poeta escriu endut per la necessitat de
trobar una certa serenitat interior.

I. A partir do les declarations del mateix Maragall en una carta a Perez-Jorba del 14 d'ahril do

191 I. Joan Lluis MARI AV), <Sohre I'evolucio ideologica de Maragall» dins Aspectes del moder-

nisme, Barcelona 1975, Edicions Curial, pp. 122-185.

Tamhe Maragall a la carta a C. Rahola (6-VII-1911) afirma que en el Comte Arnau ohi he

posat tota la meva (vida)». Lpistolari 11, 0. C. v. IX, Barcelona 1931, p. 163.

2. Arthur Tt[RR1, La poesia de Joan Maragall. Publications de «I.a Revistao, Barcelona 1963.

3. Eugenio TRIAI,, L'l pensament de Joan Maragall, Edicions 62, harcelona 1982.
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Si Marfany justifica una identificacib Arnau-Maragall ' no es descabellada
la hipbtesi que Maragall cerques en el mite homeric i a traves de la identifi-
caci6 amb Ulisses ' d'arribar a una pau, a una patria. Precisament Riba,
gran coneixedor de l'obra de Maragall, a qui dedica la seva tesi doctoral
(1938), n'enregistra la influencia a les Elegies de Bierville identificant-se amb
Ulisses i el seu definitiu retorn a Itaca.'
La introduccib a Nausica acaba emfasitzant la relaci6 entre el jo personal
del poeta i la poesia com a portadora de la idea. A partir d'un antic palau,
ara el poeta vol fer-ne una estada nova per hostatjar-hi el seu amor per sem-
pre >, es a dir per protegir les seves vivencies de la voragine del temps, i
fixar-les per sempre, ara, en aquest poema dramatic.
Cal tenir present que Nausica va esser escrita entre 1908 i 1911 i que, per
tant , cronologicament es contemporania de la tercera part del Comte Arnau
on Maragall acaba projectant, a traves de la canc6, Ia propia vida cap a
l'eternitat."

Doncs be, a Nausica, Maragall s'atura a precisar els termer del proces que
porta a la sublimacib continguda a la tercera part de El comte Arnau: la ple-
nitud de I'eternitat a traves de la canc6." Aixf ara, en funci6 de la seva ne-
cessitat d'expressar-se ell tambe ((descanta)> '° el poema homeric, i, alhora
que li proporciona nova vida, d6na estada per sempre a la seva propia. Di-
rfem que ell es, tambe per al poema homeric, corn la pastora d'ull blau
per al Comte Arnau.
Cap a finals de la seva vida, sobretot despres de la publicaci6 d'Enllh
(1905) i abans de la redacci6 de la tercera part de El Comte Arnau, Mara-
gall retorna a les posicions individualistes dels primers anys ((en contra de
les submissions de la joventut intellectual a la maquinaria polftica))." Euge-
ne Trfas situa per aquesta mateixa epoca i concretament a 1907, una crisi
en Maragall i afirma que el poeta (( sent com si el m6n sensible ((se li
esberles)),' ` probablement pet pressentiment de ((la proximitat d'una mort

4. Vid. op. cit. ( nota 1 ), p. 177.
5. «Que hi he posat quelcom de viu ho se de segur, lo Sue no se es si aixd hi haura restat de

viu». MARAGAI.I., Episto/ari III, O . C. V. XXIII, Barcelona 1936, p. 121.
6. <dIc navegat com Ulisses...» RIB:v, Elegia VII, I Maragall considerava que tot i que ell havia

posat tota la seva vida en la scva obra ((cadascu hi trobara to seu i des del moment que Ii tro-
hi hi sera encara que jo no ho haja pensat i perque aixo es la poesiao . Carta a Cartes Rahola
(6-VII-1911). Obres Completes v. IX, p. 166.

7. Per a Maragall sBellesa ( es) la revelaci6 de I'esspncia per ]a forma . Forma vull dir I'empremta
que en la materia de les cores ha deixat el ritme creador>>. Elogi de /a poesia, dins MARAGAI.1.,
O. C. v. 1, Barcelona 1970, p. 669.

8. Vid. op. cit. (nota 1 ), p. 164.
9. ...aque fos el mateix pohle que havia creat el mite qui Ii dones una nova significaci6 .» J. L1..

MARFANY, op. cit., p. 172.

10. «Cantant, cantant nasque la infamia, descantant la salvaci6» . MARAGAI.I., El Comte Arnau,

O. C. v. I, Barcelona 1929, p. 175.

11. Ibid. p. 174.
12. Vid. op. cit. (nota 1 ), p. 180.

13. Vid. op. cit. (nota 3 ), p. 105.
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que no trigara a visitar - lo>> 1 d'aquf que , at seu entendre , els poemes es-

crits a partir d'aquest any presentin el com(( denominador d'esser vehicle

d'af irmacid del ucaracter paradoxal de la bellesa del mon, fugissera i eterna,

sfntesi dc temps i eternitat>>, i del ((valor ontologic de l'aparenca sensible i

del subjecte sensual>>. Tot aixo en el Cant Espiritual es mes aviat una

pregaria, un desig, perb a Nausica crec que es on demostra la seva constata-

cio i en fa afirmacio publica. Tambe Riba opina que Nausica (<esta en la im-

minencia do la clausura d'un gran cicle vital."

Per aixo m'ha semblat interessant d'aturar -me en una lectura minuciosa de

l'obra, perque nomes a traves d'entendre la relaci6 dels signes en el poema

podrem esbrinar-ne la significacio precisa. Partire de la mateixa afirmaci6

de Maragall al tercer acte,'- on diu que els signes son cis portadors d'una
veritat superior.
l"fectivament Ics imatges , cis sfmbols, no son sing una mancra d'aproxi-
mar-se a una problematica i a un proces intern. EIs mots intenten

expressar en termes concrets una vivcncia anfmica. Riba assenyala que
Nausica esta (<concebuda en 1'exaltac16 d'un viatge, no en 1'espai i el temps

exteriors, sin6 tot en les dimensions profundes de lesser metaffsic)>."

Fl lector de Nausica, a partir d'aqucstes premises s'adona tot seguit del pa-
ral.lelisme que hi ha entre la clausura del cicle vital de Maragall i la de I'he-
roi homeric.
l:s com si N iaragall, en sentir que el mon se li esberlava , cerques en el mite,

i precisament en el passatgc que comenca amb la desfeta de les naus i del

seguici d ' Ulisses i el naufragi en solitari a la ilia d'Fsqueria una major tras-

cendcncia. Probablement es sentia com I'heroi homeric, tambe desposseit i

nu.

In aquests anys INiaragall estava molt influit per Novalis i Von Tieck "' i

segurament per aixo s'apropa al relat d'Homer entenent que el viatge

(1'Ulisses do retorn a ]a patria, podria esser tambe imatge d'un viatge a l'ani-

ma.

aJo so aquell que rodant va per la terra
i per la mar, passant treballs, en busca
del bon camf per retornar a la dolca patria enyorada>>."'

14. Ibid. I,fectivament ib1aragall va morir el 1911.

15. Vid. nota 13.

16. C. Rnt:v , prblcg a Nausica, dins NI vRAGAI.I., O. C. v. XXII, Barcelona 1936, p. XIII.
l'. I lame II - ...al { Is fets s'esdevenen de si mateixos )). Vella. - <<Pro hi ha moltcs cu^c^ clue cn

son scnvalsn Nausica, p. 113. Tambe Novalis fa dir a Idcinrich que (<cl Ilenguatgc es un petit
M611 (IC signcs i sons )) i en el seu domini eresideix l'origcn do la poesia )). Op. cit., p. 18 I.

18. Loc. cit. a nota 16.

19. AI 1904 .Alaragall havia traduit I'i!erinrich von Ofterdingen de Novalis, segons M. R:AV'I \ ii al
prolcg de I'edici<5 de 1931, p. 14. I.a impressia que li va produir aqucsta obra Nlaragall I'ex-
pressa prou be al prblcg de Ia traduccib (O.C. v. XI, Barcelona, 1931, pp. 19-34).

1). Nausica, p. 39.
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Aixf les cores, comenca a esdevenir possible d'entendre el viatge ('Ulisses
de 20 anys pel liediterrani sense rumb fix, pie d'aventures i de concixences

clue comenca amb la desfeta de Troia i el castic dels deus, com a metafora

de la vida. La naixenca del ventre del cavall de Troia es sfmbol del principi

d'aquesta vida d'experiencia clue es clou amh la consulta als morts i el nau-

fragi davant Esqueria. Aquf s'acaba 1'etapa de descobertes 1 es prepara ja el
retorn definitiu a la patria, als orfgens, que es el retorn a la propia anima

per a Maragall. Aqucsta possible lecture '' platonica del mite d'Ulisses no es

gens aliena a les intentions del poeta. Precisament es ell mateix qui 1'expli-

cita en boca del seu heroi, el qual afirma a proposit dels fets de Troia que:
«,Ma vida tan plena allf tot just hi comencava,
to clue em semblava fi era principi
i el clue creguf toc de retorn sols era
senyal de partida)) .22

Pero Maragall ha triat, del poema homeric, el pas per Esqueria clue presi-
deix Nausica perque sintetitza molt be la doble dimens16 material i
espiritual de I'heroi. En efecte, es des d'aquest passatge que, per un costat,
evoca tot el clue ha viscut durant els 20 anys d'errar pel mar, i, per l'altre, ja
sent «1 'alegria del retorn a la patria» que uara ja es aprop»,'' Viure, per a
1'U'lisses maragallia, ha estat precisament el seguit d'experiencies durant els

anys de vagareig pel Mediterrani. Una epoca en clue ha envellit, ja clue era

Jove en deixar Itaca, «Ulisses, t'has fet veil pero has viscut» i ara to «tanta

experiencia de les cores)).'1 Precisament es per ella que s'ha fet un coneixe-

ment del mon:
«I,a sort accepto,
accepto nous treballs i les angunies
i la imminent vellesa, perque em trobo
mes ric de mi, mes pie de mon, mes Anima)).-"

Es a traves del viure intensament la vida clue l'home, com Ulisses, arriba a
l'anima.'° Entre anima i vida no hi ha nomes una proporc16 directa, sind
tambe una identificacib, clue to floc a traves no de la rah sind del somni, de
la memoria.

21. Gilbert Dl RAND diu que a I'Odissea el fil es osymlx>le de la destinee humaine»: Les structures
antropologiques de Pimaxinaire». Poitiers 1969, p. 117. La interpretacid de Pierre VID:AI-
N.\otI.I sobrc la Odissea, seguint C. Segal, orienta el rclat homeric corn el viatge ('Ulisses
entre dos mans. Precisament el paper dels feacis <<en el poema es el dc transporter a Ulises
de un universo a otro)) i concretament entre el «mundo de los rclatos» i el «mundo reals. Cfr.
P. VIDAI.-A:U)t'I I, Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego, Ed. Peninsula,
Barcelona 1983, p. 52.

22. Nausica, p. 51.

23. Ibid.

24. Ibid. p. 52.
25. Ibid.
26. Sobrc Is prescncia del pcnsament neoplatonic i concretament de Ficino en Naragall, veure

I :ugenio Tai's a El pensament de Joan Maragall, p, 73.
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Maragall, que ja ha viscut tambe, agafa el mite antic per replantejar-se la
possibilitat d'hostatjar-hi el seu amor, que es el record de Ia vida viscuda, i

la seva anima; i agafa precisament el transit de 1'heroi per Esqueria, perque
aquesta ilia es troba fora de l'espai i del temps. L'illa dels feacis no es pot

localitzar en cap indret geografic.2- De fet Homer ja precisa quc Nausitous
«semblant a un deu per la cara (...) va establir-los a Esqueria, allunyats dels
humans fariners»;2M i Maragall els situa no lluny de 1'Olimp,'" I oapartats (...)
do les grans Iluites que parteixen el mon i de sos herois> .'" D'un mon i
d'uns herois que coneixen a traves de la histbria que enregistra el cant dels
poetes. Aixf:

<<Per la boca inspirada del poetes
sabem on cal anar per enriquir-se

o d'on fugir i que esperar i que temer

i gaudim del delit de saber coses
que sens profit fa bo d'oir-les>>."

El cant que enregistra el record es una forma de coneixement superior. Un
poble que apren dels cants dels seus poetes es un poble savi. Per aixo els
feacis poden esser guies segurs:

Es el fet dels feacis dar guiatge

(...) i en pau aconduir-lo
amb nostres mans segures i lleugeres
que no erren mat camf ans semblen veure'ls
amb propis ulls damunt la mar immensa >. i'

I':Is feacis son, finalment, un poble benefactor i un poble benaurat a causa
de la riquesa del seu coneixement i que Alcinous el seu rei representa:

«Feacis poble benefactor, i encara
to per damunt de tots, rei que els
governes, semblant a un deu del sent/ i la
forca>>. ";

Nausica s'identifica del tot amb I'illa i els seus habitants, filla del rci que re-
sumeix les virtuts del seu poble. Ulisses la descobreix amb la seva arribada
a l'illa i amb la partenca de I'heroi s'exhaureix el seu paper actiu; o com diu
Riba osurt del seu somni de la nit fins que torna al seu somni per a tota la
vida>>." Si I'illa es ul'imatge mystique de la femme, de la vierge, de la

27. Sobre el caracter utopic i magic del jardf d ' Alcinous en particular i en general de tota l'illa
d'Esqueria, vid. Pierre op. cit . ( nota 21 ), p. 54. Montserrat )lIRI-sA Mt Sty/.
(dl mito dei Feaci in Filodemo )>, Atti del I Convegno Internazionale di Studii I1'esubiani, Napoli
1982, pp. 509-518.

28. Odzssea VI vv. 7-8 traducci6 de C. RIBA. Editorial Alpha , Barcelona 1953.
29. Nausica, p. 78.

30. Ibid ., p. 60.

31. Ibid., p. 61

32. Ibid., pp. 79-80.
33. Ibid., p. 117.
34. C. RIBA, proleg a Nausica, p. XI.
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mere)),`; totes aquestes funcions les representa Nausica. llla i dona, femeni-
nes 1 ambdues purer.

L'illa es troba !luny d'on esdevenen les Iluites humanes, en un indret de he-
nestar i placidesa lluny de les febleses dell homes, i com tot espai circular
«dcplacc ('accent symbolique sur les voluptcs secretes de I'intirnitc». `'' Tamlx
per a Maragall la dona, Nausica concrctament, es verge, dulls purfssims;'
sembla la deesa Diana," vesteix sempre de Blanc,`" i es com uuna flor gron-
xada per Ies auresW'' equilibrada en la plenitud de la rao i cl sentiment, " har-
monica fins al punt que es <<tota ella ritme» " i consequentment villa en la
seva doble manifestacid d'accio i contemplacio.°' Aquesta puresa es remar-
ca i s'intensifica amb 1'afinitat entre ella i I'aigua." Puresa que es simptoma
de plenitud, i d'aquf que Maragall ens la presenti, d'acord amb el model ho-
meric, jugant amb una Bala que redobla I'esfericitat de I'illa alhora que
intensifica el context d'intimitat que embolcalla Nausica.
La puresa de l'illa i de la dona juntes vehiculen la transparencia on s'emmi-
rallara la intimitat d'Ulisses." Ell es l'autentic protagonista de I'obra. Mara-
gall a traves de la figura mftica de I'heroi intenta de bastir-se una expllcac16
Linica i satisfactoria sobre el sentit de la vida, ell que ja havia sentit la proxi-
mitat de la mort. L'Ulisses que troba Nausica es un home quc ha sofert un
despullament que pot esser metafora del que produeix la mort; i el pas per
I'illa i per la coneixenca de la dona es el transit per una intimitat que per
mitja del record li donara un sentit de plenitud, d'anima i de patria.'° Sim-
plificant, la meva hipbtesi es que a Nausica es fa possible la sfntesi maraga-
Iliana del Cant Espiritual escrit contemporaniament: «siga'ns la mort una
major naixenca».a-

35. G. Di op. it. ( nota 21), p. 274.
36. (hid. p. 284.
37. Nausica, p. 39.
38. Ibid., pp. 24-38.
39. 1hid., p. 29.
40. Ibid., p. 24.

41. V id. nota 40.
42. (hid.

43. Alaragall la presenta primer en accio, jugant i rentant, i despres reposant adamunt de I'herha»
i ja sabem per Pirinenques o Joan Gari que aquesta posicio Aorta a la pau i a la plenitud per
mitja de la contemplacio clue propicia. Precisament al Cant Espiritua/ Jlaragall presenta 1'al
ternanca d'accio i contemplacio com a camf de coneixement. 0. C. v. I, Barcelona 1929, pp.

50, 69, 176, respectivament.
44. (

,

. RIBA al proleg de Nausica parla de I'aafinitat elemental entre ella i I'aigua vivaa p. XVII.
De la funcib purificadora de I'aigua en parla Gilbert Dt:RAND, op. cit., p. 194.

45. En aquest sentit G. GRII.I.I explica que I'acssenciale novita della figura the si spechia Hell'
imaginare di '\ausicao es el que consta precisament en la determinacib del personatge. I/ Hula
lalto di Joan Maraia/l, Napoli 1984, p. 98.

46. oDespres d'haver experimentat (...) retorna Ieinrich al seu esperit com a la rues antiga pa-
triaa N o v.AI.IS Heinrich von Ofterdingen, traducci6 de Joan 0. C. v. X1, Barcelona
1931, p. 266.

47. RIBA parla d'una areintegracib a la intimitat permanent de sI mateix i naixenca per als altres,
en la puresa del mite do sf mateix» (proleg a Nausica, p. XI.1).
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A l'Odissea homerica, 1'estada d'Ulisses entre els Feacis s'emmarca en tres

jornades; Maragall es decidf a presentar-la en una de sola pero mantingue el
tema del trfptic: a) El matf fins a migdia, a la primera part, enmarca des de

la iniciacib d'una situacio nova fins a la plenitud del dia com a signe d'un
comencament;4 b) El camf que porta a la plenitud interior 49 es desenvolu-
pa a la part segona, en un context de nocturnitat i de celebracio (es a dir,
de ritualitzacio i de poesia); c) La tercera part se situa en un matf que es
partenca definitiva cap a aquesta plenitud que no to perdua perque de fet es
posse'ida des de la segona part; plenitud que emmarca el sentit transcendent
de l'obra i de la intencib vital que li va voler donar el seu autor.
Aixf encara que nomes hi hagi una jornada, s'ofereixen tres variacions de
Hum que corresponen perfectament al proces simbblic d'evoluci6 interior
del protagonista i que alhora reprodueixen, a travel de cadascuna de les
parts, 1'esquema retoric de plantejament, nus i desenllac.
Una volta analitzat el mare en el qual es produeix el transit d'Ulisses per
Lsqueria, penso que val la pena d'aturar-nos a relacionar els signes que en-
volten el seu protagonista i que ajuden a interpretar la relacio profunda en-
tre l'obra i el seu autor.
Ulisses conta a la primera part com ha fet cap a 1'illa a consegiiencia del
naufragi quc l'ha desposseft de tot i no nomes aixo sin6 que ell resta «sol
entre les aigues>> i <<son seny era perdut>>."' Despullament Iligat a somni (ab-
sencia de rah) i sobretot embolcallament d'aigues. Un estat d'inconsciencia
que pot esser imatge del que regeix la vida de 1'infant at si matern.
La imatgc de la mar corn a maternitat ancestral del mon ha estat tractada

per Mircea Eliade, que Riga les aigues uau commencement et a la fin des
evenements cosmiques»."

Despres de l'infantament de 1'aigua Ulisses neix a la terra «a l'illa del matf
sere» encara cobert amb els signes del seu anterior infantament:

o...m'he trobat damunt la sorra
ran de I'ona amansida, que em besava
nu de tot drap, i sol, de la immundfcia
de la mar recobert, i pie de nafres>>.'

El fet de cobrir-se per a trobar escalfor amb unes fulles seques (metafora de
la funcio protectora de la terra) que ha vist entre les mates, tot just arribat
a I'illa, i especialment els termes en que se'ns diu que ho fa: (om'he sepultat
dintre un boll exanime») '° provoquen al lector unes sensacions de tebior,

48. <Fou sempre cix crit ma sort; Avanca Ulissesb> diu Ulisses-Maragall fent-se ressb de I'Exce!-
sior de clara influencia nietszcheana.

49. <Fl sol es a migdia, i endins al cor m'entra una pau immensa», Nausica, p. 57.
50. Nausica, p. 11.
51. Mircea I{I.I:^f)I., Traite d'histoire des religious, Payot, Paris 1949, p. 222.
52. Nausica, p. 41.

53. Ibid.
54. Ibid., p. 42.
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d'enclaustrament i d'absencia de voluntat, que el Porten a la consideraci6
que es tracta d'una nova imatge de claustre matern en el qual el protagonis-
ta sent una calor benefactora que li d6na Vida, alhora que entra de nou en
un estat de subconsciencia.

oLlavors una calor benefactora
m'ha invadit i m'ha entrat una son dolca.
I 'ella m'han tret uns xiscles d'alegria».;;

['enclaustrament de les fulles el porta a la calidesa de I'illa en plc matt -i
cs vida- pero tambe a ]a somnolenca de la que desperta merces a 1'alegria
de les noies, al coneixement.'", Per Albert Beguin les imatges de tomba 1 de
destrucc16, presents en aquesta arribada, Porten a I'alegria.'- I s 1'alegria
dcls qui retrohen un univcrs personal, <I'alegria del retorn a la patria» ," que
Ii permet escapar d'un m6n hostil, es l'alegria de I'equilibri entre la propia
consciencia del jo i la noci6 d'univers ambient, es l'alegria d'una resurrecc16
que es una naixenca. Ulisses ha mort o ha nascut cosmicament de I'aigua 1
formalment de la terra,," les dues mares mftiques.°"
Si 1'infantament de 1'aigua s'ajuda de la forca inconscient de I'ona per lliu-
rar-lo a la Terra, l'infantamcnt de la terra ens el presenta:

oCom fera eixida de mon cau...»." 1
LLa naixenca de la terra el lliga tambe als seus impulsos irracionals, el fa
semblant a una fera. Per arribar a ser ((noble», ((com un heroi», ode gran
presencia)> que parla amb oseny», que cs logic en la construcc16 de la seva
frase, que tc un moviment armoni6s, que la seva veu song com un cant i,
en resum, per a esdevenir el poeta que glorifica en el cant les mes fortes
passions, tal com el veu Nausica,`'2 Ulisses cal que traspassi de 1'estat animal
a I'estat huma, cal que neixi a la vida de I'anima.

55. Ibid.
56. >>Dans Ic sornnicil fame est en plus ctroite communswtc avec l'organismc total do I.> nature et

en meme temps avec la de son propre corps)). A. BI.([ IN, Lame romantique e/ le rim, Paris

1979, p. 79.

Aquest estat de somni Iligat a una situacib do transit ens Aorta a considcrar les paraules de

Jlaragall quan es refereix a >>la reposada tristeza del caminante que, pcrdido en ohscura y

tempestuosa noche a orillas del mar, ni se emperaa en buscar camino en ]as tiniehlas avudado

por los deleznahles fuegos fatuos, ni desespera creyendo la noche eterna, sino que sc sienta

paciente y resignado, fijos los ojos en el Levante, con la firms espcranza de ver cl sol levan-

tarse del Tondo de las aguaso. ol.a hora presente>> (1893) dins Fsta es mite, 0. C. v. XV, Bar-

celona 1933, p. 23.

57. A. Bi:ca IN, op. cit., pp. 27-28.

58. Nausica, p. 51.

59. M. Fi I \)I- situa la terra as l'origine et a la fin do route vie>>, op. cit., p. 222.

60. «I.es caux seraient done Ies meres du monde, tandis que la terre serait la mere des vivants et

des hommes.» G. Dt RAND, op. at., p. 261.
61. Nausica, p. 42.

62. Ibid. pp. 44-45.
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Aquesta naixenca al pia del coneixement nomes es pot fer a traves d'una

feminitat clue es essencialment aixo: anima.

La naixenca (1cfinitiva es produeix literariament en cobrir-se amb el man-

tell de Nausica. Aquest mantel) to la funcio protectora 1 regeneradora que

tant a les religions antigues com en algunes de les actuals, s'ha atorgat als

mantells divins 1 especialment de les divinitats femenines.`'° Aquf voldria re-

calcar el color del mantell, que es vermeil, i contrasta amb el blanc que es

el color generalment emprat per Nausica.

Nausica vesteix de blanc perquc aquest color es plenitud de Hum, coneixe-

ment i puresa; pert) en canvi el mantell ha de ser necessariament de color

perquc Cs el color el que dona <d'image des richesses substanticiles, et Bans

ses nuances infinics comme promesse d'inepaisables ressources»."- Doncs

aquestes riqueses substancials s'expressen pel color vermell, que es el co-

lor no nomes de la upietat5, sing de l'amor,°- de l'enamoratnent i, fins i tot,

de la passio."'
LLa possessio i el contacte del mantel] porten immediatament l'heroi a la pu-

rif icacio del cos amb 1'aigua del riu. De fet aquesta aigua final, abans de

presentar-se davant la «stella mariss d'<ulls purfssimss que es Nausica, tan-

ca el proces de mutacions, el <<rituel de successives revelations>) que seguei-

xen, com hem vist, un esquema essencialment agrolunar de <<sacrifice,

mort, tombe, resurrection));-" I es pot considerar una autentica cerimt)nia

d'iniciacio en la qua] fins i tot 1'aspecte superficial del canvi de vestuari hi

to un paper significatiu.-'

63. tila mateixa es compara a una «ocella fascinadao (.A-ausica, p. 31) i cal recordar que si ]'(well

es stmlx > I de I'anima aquf pren forma femenina que accentua mes el scu caracter contempla-

tiu i intimista.
(4. (i. Di i< \\t) cs rcfercix al mantell de Ics dccsscs com a signe do la puixanca tecunda de la di-

vinitat, i prototip de Ics funcions protectores i taumaturgiques que dins el man cristia s'atri-

bucixco al mantel] de la Verge Maria. Op. cit., p. 254.

65. G. Dt R :ANI), op . cit., p. 254.

66. «Agata aquell mantell tan gran de purpuras . Nausica, p. 36.

67. (<No es la pieta [ sola I la que em mou d ' assistir - tes. Ibid. p. 43.

68. Nausica voldria esser estimada com Helena de Troia: «qui fos com ellsu > ( Nausica, p. 47). fs

per aquest gran amor que volia inspirar i que ofereix a Ulisses , que Ntaragall la utilitza dins

de la seva obra com a cam[ de coneixement per a I'heroi , que no es slob ell mateix. Ntaragall

vesteix Nausica sempre de blanc com Dante la seva Bcatriu quan aquesta ja nomes es pcrcep-

cia intellectual , coneixement pur, i si Dante vesteix Bcatriu de vermell la primera vegada que

la veu , en senval de l'amor que el pren a traves dels sentits, tambe el primer contacte dVIis-

ses amb Nausica es a traves de l'unica peca vermella que es relaciona amb ella : un mantel]
vermeil, que to unes funcions de proteccio ( I7ta uuot'a , Mill 1965 ). Aquests dos colors amb
aquesta dialcctica es paten Ilegir com la representacio d c Ics dues fases que segons Ilcraclit
to Cl coneIxenicnt : sensitiu i intellectual . Vid. I leraclit, B -3 dins If. Du I s, Die Fragmente der
I/orsokratiker , 1-III, Berlin 19 51-1952.

(>9. G. Dt RA\l) situa el bateig com un dels primers passos dins els ritus d'iniciacia. Op. cit., p.

352.
7(1. lbicl. p. 351.

71. «Ces practiqucs deriveraient (Fun rite commemorant I'androgvnat primitif et qui subsisterait

encore Bans Ic changement de costume de l'initie , troquant le vetement habitue ) contre une

roles . G. DtRAMI ), op. cit ., p. 352.
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Presidint aquestes naixences iniciatiques trobem dos signes que suposen un
canvi d'orientacio en la progressio vital d'Ulisses. Es tracta en primer lloc
(1'(<un gran roure)) " que amb la seva verticalitat es premonitori de la seva
naixenca a una vida de voluntat i d'espiritualitat. En segon lloc Ulisses pu-
rifica el seu cos a la volta del riu, abans de posar-se el mantell de Nausica
que el portara a la naixenca de la seva propia intimitat o anima. Si el riu es
sfmhol de la vida i ara l'heroi es troba en una volta, sabem que, des d'aquf,
avancar per tornar a la patria,-, sera el mateix que tornar als orfgens.
Ja en el primer acte queda emmarcada la direccio de 1'heroi. Tambe, ja des
d'ara, sabem que Ulisses, en 1'alternanca de vida i mort, <d'accio i contem-
plac1o»,-' ha (<apres de tot)) ' i que ara no fara sing retornar a aquest conei-
xement. En canvi Nausica, que es anima," no to coneixement per si matei-
xa: viu molt retirada, tancada en el seu jo, no coneix la diversitat -nomes
la unitat de 1'illa i Ia seva plenitud.

<<Sf! Dimantia. Vivim massa quieter
vivim massa ignorantes: jo em deleixo;
I'anima se me'n va pel mon»."

Nausica no es una deessa encara que les companyes i el mateix Ulisses la
comparin a Diana. Nausica nomes es la personificacio de 1'anima que supo-
sa I'i11a. Coneix els diferents matisos de l'anima, recollits i fixats en la can-
co.-" No coneix altra realitat.
Nausica nomes emmarca el context en el qual, com diu Riba, la «reintegra-
cio de l'heroi a <da intimitat permanent de si mateix», es fa present i es fa
cant i per tant representa la possibilitat de <<naixenca per als altres, en la
puresa del mite de si matei.xn.-" Nausica i per ella Esqueri.a i els Feacis pos-
sibilitaran que el pas de 1'heroi esdevingui retorn de 1'heroi, facilitant-li els
mitjans, les sever «naus segures i lleugeres que no erren mai el camf» per-
que, de fet, aquestes naus no son sing figura de la membria que porta no-
mes a 1'experiencia anterior, vers la qual Nausica condueix 1'heroi al llarg
de la segona part de l'obra, despres que, premonitoriament, aquest afirmi:

"2. Nausica , p. 41. Sobre I'arbre com a imatge dc 1'home diu Maragall: sS61o cl hombre de ac
cidn, cl hombre fuerte (...) toca con la cabeza en ]as altas regiones de la inteligencia, y apoya
su planta firmc y segura en el suelo humilde: es solo, es humano y divino a la vez y pot canto
el rey (lei mundo)). «Alrededor de un drama)) dins Etto es mito (0. C. v. XV, Barcelona 1933,

p. 35).

73. Ibid. p. 42.
74. «L'esstmcia de l'esforc esta en el ritme, o sia I'alternanca d'acci6 i reposs. MARAGALL Elogi de

lapoesia (0. C. v. I, Barcelona 1970, p. 669).
75. Nausica, p. 40.

76. En ella la vida es tambe alternan $ a d'acci6 (juga i renta) i reflexi6 (reposa sun xic damunt
de I'herba» ). En aixo rau la clau del equilihri , dolcesa, Pau , i seguretat que els signes de l'ai-
gua i de la bala introdueixen. Vid. nota 74.

77. Nausica, p. 46.
78. Per a Nausica la poesia «es una realitat vitals. C. RIBA, prdleg a Nausica, p. XLI.
79. Cl. Rns:%, pr6leg a Nausica, p.XLI.
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«quelcom sento que muda / en mon destf ^ E1 so] es a migdia, i endins
del cor m'entra una pau immensao.""

La part central o revelac16 es produeix dins un ambient de recolliment, a la
nit, dins el palau reial, i de celebrac16 -la darrera libacio del dia a Posid6.
111 ha doncs invocacions, recitacions de textos a carrec del poeta Daimo,
una participacio en un convit al voltant d'una taula, i s'acaba amb la me-
moria del sacrifici d'Ulisses per connectar amb la regi6 dels morts, el mes
enlla i el seu oracle, Tiresies. El ritual acaba amb la rememoraci6 d'un sa-
crifice i amb la possibilitat de connexi6 amb el sentit mes ultim de la vida.
Aquesta breu recapitulaci6 ens porta a notar que es en un context de ritual
que es donen la memoria i el cant." Daimo es poeta, pero tambe Ulisses es
poeta, mes encara, el veritable poeta es Ulisses.'' Segons l'ideal de poeta ex-
pressat pel mateix Maragall a l'Elogi de la poesia, primer ha mirat el mon i
s'ha estremit i despres ha parlat i les seves paraules tradueixen en la canto
tota la llum del coneixement i la potencia creadora i regeneradora del verb.
Ulisses, a aquesta segona part, s'expressa tambe amb la «divina paraula d'un
poeta» " I per aixo Daimo hi percep el udring d'heroisme» " que hi ha en la
veu dels veritablcs poetes, i el reconeix com el que es ja que ((cap mes home
to una tal eloq iencia» ."S
Aquest Ulisses que recull totes les exigencies que Maragall demanava als
poetes, i a ell mateix com a tal, no es altra cosa que la representaci6 del seu
propi ideal. Es ell mateix, personificat en una imatge de perfeccio, a qui
Nausica i tot alto que ella representa se li rendeix:

((Es un rendir-se
el cor tan dolcament, que favor sembla
que fora esser sa esclavan."'

La poesia i la memoria, com les naus dels Feacis, es combinen en Nausica
per tal de donar guiatge a I'heroi en aquest canvi de retorn als orfgens, aquf
real, per la paraula, a la patria. Es ella que increpa 1'heroi per saber-ne la
identitat:

i Ulisses respon:
aDigues, qui ets? D'on ets? Digues-ho, digues-ho))

«Tu pots mes que els deus i els homes))."

80. Naurica, p. 57.
81. I'rccisament Alcinous es rcfereix a Daim6 com a svell i cegou clue <<porta el foe d'Apoblo en-

ccs dins I'anima i en els Ilavis la mel de les nou Muses, / i ens @s sagrat per 'xo». Naurica,
p. 72. Amb la qua] coca la poesia s'identifica amb el sagrat i en consequencia no ens cstra-
nyara que prengui la seva forma per a expressar-se: el ritu.

82. La poesia asols cal saber-la treure de seu endintre, i saber-la cantar ben enfora. Aquest 6s
I'art del poeta. I tots ho som de poetes, nomes ens manta adonar-nos-en». MARA(,A1.1.. Elogi
de lapoesia (O.C. v. 1, Barcelona 1970, p. 668).

83. Nausica, p. 73.

84. Ihid. p. 74.

85. Ibid. p. 77.

86. Ibid. p. 78.
87. Ibid. p. 80.
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I despres amb la seva vcu continua el recital de la Iliada, encetat per Daim6
amb el relat de ics seves experiencies mes individuals i, per recordades, mes
fntimes: l'Odissea, de la qual nomes recull un fragment inicial del cant, on
comenca el relat de l'heroi.
El relat s'intcrromp sovint amb intervencions de Nausica, que no tenen al-
tra funci6 que la de estirar, metaforicament, el fil de la seva memoria i ga-
rantir que 1'heroi arribi al seu destf.
La segona part, doncs, explicita que, de fet , anar a I'anima per a Ulisses no
es sin6 recordar otanta experiencia de les coses))," ordenar-la amb la seva
odivina paraula)) de poeta "' i fer-la cant, ell que a mes havia sentit el cant

«inexplicable» dc les sirenes ((el cant suau de nostrcs llavis dolcos, / d'on

brolla una divina saviesa».'"' Aixf es capac de mostrar-se com 1'autentic poe-

ta que, com Daim6, to el privilegi de:
«Veure les coses

amb altres ulls quc no cls mortals, i dir-les
talment, quc un hom les veu amb Hum mes alta».

Si ens adonem que la celebrac16 del ritual de la memoria acaba al final del
segon acte, en el punt que la narraci6 d'Ulisses arriba a la consulta dcls
morts, es a dir, a la contcmplac16 del mes enlla; i que era precisament de la
mort d'on I'heroi neixia a la primera part ' 12 podem veure que s'ha tancat el
cercle. Ulisses ha resumit, en el present, el passat i ha posseit la seva essen-
cialitat: anima i poesia, segons el mateix Maragall escriu en una carta a C.
Rahola (6-VII-1911): <<El moment poetic e's precisament el moment en que
la passi6 comenca a esser redimida: es una reacc16 contra la passio enterbo-
lidora, i n'es la transfiguraci6 en les regions de 1'esperit on els altres inte-
ressos humans ja no hi poden arribar amb la seva inquietud (...) el moment
poetic, artistic, (cs) (...) quan I'esperit de voste torna a viure aquella pass16
en una regi6 que podricm dir eterna, quan Deu sent allo en la seva eterni-
tat dins de voste. liavors apareix la forma artfstica que en va cercaria en el
moment mateix del fet...». Es la patria on tant esperava de tornar, i, per
tant, conte el futur. Si ,Niaragall comenca 1'escriptura de Nausica portat per
l'angoixa de la incstabilitat del temps 1 la caducitat de 1'experiencia humana,

88. Ibid. p. 52.
89. Ibid p. 73.

90. Ibid. p. 86.

91. Ibid. p. 74.

92. Dins els ritus d'iniciaci6, baptisme i sacrifici tenen una funci6 molt semblant. G. Dt RAND,
op. cit., p. 193.

93. Alaragall to coma objectiu maxim en la scva poesia olligar aquest m6n que ara sentim at que

sentirem a la ultra-tomba i Cl de la ultra-tomba en aquest» (Carta a C. Rahola (6-VII-1911;

0. C. v. XI, p. 165) i aixo no es sin6 convertir el (livers, el temps i I'espai, en una Bola coca:

I'anima. I «I'ame ne saurait etre aux veux des romantiques que le lieu de notre semblance et

de notre contact avec I'organisme universal, la presence en nous d'un principc de vie qui se

confond avec la Vie divine elle meme (...) celui ci (...) ne saurait etre atteint qua I'interieur

de now, memos, dans I'inconscient». A. ill(ON, op. cit., p. 76.
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ara sap pel seu propi raonament que pot dominar el temps "' (com Ilcrmes
fa girar la roda del Zodiac) i que pot coneixer. Aquesta cs la descoberta que
comparteix en el marc de la celebracio, no nomes amb la cort d'Alcinous
sing tambe amb el lector al llarg de la segona part.
Tots dos, Maragall 1 Ulisses, necessitaren una experiencia de mort, per arri-
bar a Ia nit de la libacio i del retrobament amb el reialme mateix de la subs-
tancia, de la intimitat de 1'esser. Es en aquest punt on Maragall se'ns fa ex-
traordinariament proper al Novalis dels versos de l'epfleg d'Heinrich von
Ofterdingen, des dels quals es proclama la pregona relacio entre el m6n sensi-
tiu I el mon del record, entre el mon dels vius i el mon dels morts.",
Nausea es el poema que permet a Maragall, corn s'ha vist, d'exposar en for-
ma (lramatica el que cercara sense parar a EI comte Arnau: 1'anima indivi-
dual com a reflex de 1'anima del mon i «enllac de la vida i l'esperit».''° F's a
dir el punt des (Ion, com die Trfas <pot assolir-se l'intel•ligible, de la seva
forma, de 1'extern, l'intern, del singular, la significacio universal simboli-
cat>.` Pero tambc Nausica explicita, millor que EI comte Arnau, el proccs de
mitificaci6 de 1'experiencia pel record, o sigui, de la fus16 entre el cel 1 la te-
rra '" que presidia, com un desig, el poema d'Arnau.
Si tota l'obra dc ;Maragall es el cant espontani i 1'Oda infinita de la sera ex-
periencia del m6n, a Nausica el que el poeta contempla es la seva propia
existcncia com a camf de coneixement;'") per aixo aquest poema em sembla

mcs proper a la tradici6 simbolista quc no al romanticisme. En ell, Mara-

gall s'interroga precisament sobre el sentit ultim de la vida, des de la certe-

sa de la proximitat de la mort. ""' El poema 11 proporcionara una veritat

personal en aquesta substancialitat dell mateix i en definitiva la garantia de
1'assequible at record del poble.

Si tot el primer acte prepara el gran retrobament del segon, el tercer no

94. (. I)t R:A.vI), opus cit., p. 347.

95. uV:AI.is, Heinrich von Ofterdinguen dins MAR AGAI1,0. C. v. XI, Barcelona 1931, pp. 25?-261.

Recollint aquesta intluencia de Novalis, Nlaragall escrivia I'l de novembre de 1911: oMo-

mentos de ctcrnidad sentimos vva en nosotros mismos (...) y si tales momentos de eternidad

sc multiplican y dilatan tanto en nuestra vida actual que ya lo demas de ella sea In de menos,

el muro clue nos rodea se ira adelgazando y sutilizandose y dejandose penetrar hasta que vaci-

Ic y caiga (...) y ya todo sera uno entoncesa. Los vivos y los muertos (0. C. v. XV, 1933, p.

261.)

96. La poesia is ,,el resso del ritme creador a traves de la terra en la paraula humanao . NLARA-

t, \I l., Elo, i de la poesia, dins 0. C. v. I, Barcelona 1970, p. 679.

9-'. I .. 1RI.AS, op. cit., p. 93.

98. «I:I nostre ccl cs la terra)). Nt vIt:v(^:\I I., 0. C. v. I, Barcelona 1929, p. 76.

99. Corn Novalis, Ntaragall esta convencut que <da poesia es hasa del tot en I'expcricncia>>. Hein-

rich von O_ft erdinxuen, a N1,AR \ ; \II.. 0. C. V. X1, p. 181.

100. per aixo Maragall pot afirmar amb Ulisses: ola sort accepto, accepto mos trehalls i Ics ang6-

nies i la imminent vellesa, perque em troho mcs ric de mi, mcs pie de mon, mes anima)).

Nausica, p. 52.



10H l .(>sa (.al err

n'es sing la cloenda. tilaragall no s'interessa pels details del retorn a la pa-
tria, perque la intimitat de la memoria n'es penyora. ""
La tercera part desenvolupa aquesta major naixenca de la part central. F.n
un context matinal de cicle que comenca, Ulisses apareix als ulls dels Feacis
com a oun que no es pas com nosaltres»"'' i, mes concretament encara, com
un dels ((del eel) que <<van per la terra)) " 1 que resplandeix de Hum, de co-
neixement de si mateix, <<tot brilla» a dir que el tenen per un inmor-
tal. En efecte, Ulisses es disposa a prendre comiat de I'illa vers una mes
plena possessio d'allo que ja ha assolit a l'illa: 1'anima.
Aquesta plenitud es simbolitza, ara, tambe a traves del ritual del lliurament
d'una serie de regals reials.'" Nomes el sfmbol es capac d'expressar el mis-
teri d'aquesta experiencia de mort i retrobament.'-
En primer floc el rei proporciona a Ulisses una nau i una area per transpor-
tar-lo a ell i les seves coses.
L'arca duplica la funcio contenidora de la nau, que <<rejoint l'intime securite
de I'arche», a mes de ser imatge del bressol maternal i, en el text, pcrllon-
gacio de 1'activitat de Nausica mes enlla de l'illa i d'ella mateixa, segons es
despren de la seva configuracio closa, aIllada i intimista.
Fn la cerimonia de comiat Ulisses rep del rei una espasa i de la reina una
copa. Aquests dos regals participen del vincle que uneix el rei i la reina.
Per una Banda la copa es el receptacle on ha begut la nit abans el mateix
Ulisses: la propia intimitat sacralitzada."" Pero no hem d'oblidar que la fe-
minitzacid del sfmbol nocturn de la copa juntament amb el sfmbol diarctic
de 1'espasa, lliga la imatge del coneixement fntim de I'heroi a un sentit ine-
qufvoc de transcendencia i ascensio.1" El glavi, juntament amb el ceptre,
que en aquest cas es un signe de pau, constitueixen els asymboles culturels
de cette double operation per laquelle la psyque la plus primitive annexe la
puissance, la virilite du Destin, en separe la traitresse feminite (...) s'apropie
magiquement la force en abandonant, vaincuc et ridicule, la depouille
temporelle et mortellen,' es a dir que significa i resum el proces de tota
l'obra.

101. Com les matcixcs naus dels feacis que sempre garanteixen I'adequat guiatge. Per aixo plisses

des del moment que arriba a I'illa, i sobretot, que senyoreja la prbpia intimitat, to garantit el

seu return a Itaca.

102. Nausica, p. 112.
103. Ibid. p. 113.
104. Ibid.

105. Ibid. p. 114, 117, 118.
106. (((Quin misteri es aquest? Ah! jo hi veig alguna cosa de daft en tot aixd)). Nausica, p. 112.
107. G. Di RAND, op. cit., p. 287.

108. La copa ((cumule I'intimite du vaisseau et la sacrafite du temple)). G. Dt'RAN , op. cit., p. 291.
109. «I.es armes symbolient fa force de spiritualisation ct de sublimation)). Paul Dii.t., Le symbolu-

me daps la mythologie grecque. Payot, Paris 1952, p. 21. Sobretot cal no oblidar que Novalis a
I'Ileinrich von Oerdmguen compara els poetes amb els guerrers. MARA(; \i.l , 0. C. v. Xi, p.
178.

110. G. Dl'RAND, op. cit., p. 137.
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La sfntesi de la copa i el glavi es l'expressio de la mateixa concepcio mara-
galliana del coneixement del mon com a dialectica entre acci6 (glavi) i con-
templacio (copa). Es la sfntesi entre la idea central de 1'Excelsior nietzschea i
la contemplac16 i el somni de Novalis. Mes encara, Ulisses, com el mateix
I leinrich von Ofterdinguen, viu el somni «com una gran roda de poderosa
empenta en la meva anima» "' es a dir, que en ell el somni, la intimitat s6n,
tambe, una forca de progres."'
;entre i glavi, sfmbols de 1'alteritat retrobada, expliciten aquell dif6s ullevat

de salvacion "' que cercava Arnau; en aquest sentit, crec que es significatiu
el fet que al principi de la segona part es doni tanta importancia a un deu
com I lermes i se li ofereixin libations, basicament perque «afavoreix cis
transfugues / que van pel mon i busquen la perduda»"4 i perque es el deu
que uneix cis coons, el de la realitat i el del somni, «que d'una banda a 1'al-
tra / fa anar les noves» i es serveix de ala boca inspirada dels poetes»
per difondre-les. En ambd6s aspectes Hermes es invocat per uns motius
que Ulisses reproduira, i Maragall amb ell, dins Nausica. Aixf el cortesa I ho
verbalitza: Es cert que es com Ulisses,"- i es que aquest heroi es 1'unic que
com Ilermes oassume les phases succesives que symbolisait la Triade» - del
devenir (lei temps.
Hermes «patro dels bons encontres» '"' es el propiciador d'aquesta alteritat
retrobada en la unitat de la memoria, i, en aquest aspecte, tots cis ritus d'i-

nlclac16 de la primera part porten al coneixement de la prdpia intimitat,

com a camf de transcendencia, de la verticalitat que anunciava 1'arbre. Ulis-

ses es un heroi solar com el mateix Febus que ve a «renovar la llei del
mon»,'" alhora que presideix 1'esplendor triomfant del protagonista, a la
tercera part.

Per aixo penso que aquest viatge a traves de la mort '121 cap a una villa supe-
rior, no suposava nomes la resoluci6 d'una problematica de crisi en el seu
autor, sing una manifestacio de les dots de perfecte alquimista de Maragall,

a la manera de Baudelaire, en el sentit que la mort engendra vida, 1 el cre-
puscle 1 la nit son el fonament i la via d'acces a la Hum.
Ffectivament, fins i tot Nausica, que es la dona que possibilita el coneixe-

1 l 1. NO VALIS, Heinrich von (fterdinnuen, cit. (nota 99), p. 46.
112. Novalis es per a 'Maragall el motor que fa evolucionar la seva concepci6 poetica a partir, so-

bretot de 1903 i per aixo els darters poemes de Maragall, especialment alguns de Sequincies
(1911) participen d'una concepcib global molt propera at simbolisme.

113. J. I.I. MARI ANY, op. cit., p. 170.
114. Nausica, p. 60.
115. 11) id. p. 6l.

116. Ibid.
117. Ibid. p. 63.

118. G. Dt'RAND, op. cit., p. 347.
119. Nausica, p. 65.
120. Ibid. p. 92.
121. «Ayant traverse les eaux, its avaient traverse la mort> i <da mort est un voyage et le

voyage une morts. Gaston BA(.IIII.ARD, L'eau et les rives, J. Corti, Paris 1976, p. 102.
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ment de l'heroi, la seva anima, es basicament una imatge que fa possible la

fusio mitica de dos aspectes de la feminitat: el de les doves, autentiques

amazones, que si be forneixen experiencies sensuals amoroses, retencn i

maten I'heroi, i el de la dona-mare que es la guardadora del casal familiar, 1

en definitiva de la propia intimitat o anima 122 de I'heroi. Nausica exerceix,

a l'obra maragalliana, el paper tan estimat pels escriptors simbolistes de sin-

tetitzar les funcions d'ambdl s tipus de dona: fa present la dona-mare; pa-

tria I intimitat (que es Penelope), a traves de la memoria de les relacions de

l'heroi amb les dones-amazones, com Calipso, Circe......

Pere Nausica tambe es la sfntesi entre el coneixement: ajo mateixa Ii he

obert 1'ultima porta>> ''; 1 la poesia, el cant, que per a Nausica es «una reali-

tat vital mes vera I mes desitjable»: - aserveu la visio gran del pas de l'heroi

davant dels vostres ulls 1 tota la vostra vida en sera il•luminada».''`' Sfntesi

que Riba expressa com la areintegracio a la intimitat permanent de si ma-

teix 1 naixenca per als altres, en la puresa del mite de si mateix».''- 'lot aixo

es possible a traves de Nausica perque amb la seva renuncia es la personifi-

caci6 de la gracia.''4

A Nausica, Maragall no s'ha limitat a tractar el mite veil amb la problemati-

ca de 1'home modern. Tampoc es limita a resoldre la seva angoixa davant la

proximitat de la mort afirmant la validesa de 1'experiencia humana, per

precaria que sigui, com a unica realitat individual conformadora de la subs-

tancialitat de 1'esser. Crec que Maragall a Nausica pot hen be haver resolt, a

mes d'una crisi existencial a que he al•ludit al comencament, una crisi poeti-

ca que ja s'insinuava a I'epfleg de E/ Comte Arnau, en el darrer parlament

d'Adalaisa:
al si to poesia no pot tant,

si no em pots tornar al mon, calla I acabau.1

Si flavors el poeta encara no dominava ales virtuts inconegudes» de la p oe-

sia, a Nausica, Maragall, per mitja d'Ulisses, trobara la manera de donar a

122. G. 1)l K \.SL) distingueix entre doves amazbniques i dunes-mare a Le XX sircle el It, rotor,

d'Hermis, dins Figures ei visages de !'oeuvre, Paris 1979, p. 252. 1:n aquest sentit tamlxe es mani-

festa I Ions 11( Nil R11 Usl R a Fin de siglo. E7guras y mhos, Taurus, Madrid 19R0, cap. IV i V.

123. Nausica, p. 107.

124. Ibid., p. 109.
125. Ibid., proleg C. Rm,\, p. XXI..

126. Nausica, P. 110. Rili,A assenvala al proleg clue «el record que (]'ell resta viura per si dins I'ohra

poetica que el fixas (proleg a Nausica, p. 1,I).

127. C. Rui.y, proleg a Nausica, p. XI I.
128. ((Iola la gracia esta en un cierto olvido de s( mismo (...) De m(xlo que la gracia en el fondo,

no es lino amor, afan de confusion, de morir en una coca; pero no morir, tampoco, sino co-

municar la vidao. 6logio de la gracia, dins MAKAGAIJ., 0. C. v. III, Barcelona 1929, p. 17 7.

Nausica es corn I'sangeb> que s'apareix a Cusses arran del sou naufragi o mort i «que ponien-

do su mano sohre la frente Blanca de la inocencia conservada o reparada viene a consagrar el
triunfos. hl;AKAG:V.I., «De la muertes, dins 1, la es mife (0. C. v. XV, I1. 1933, p. 171).

129. y1.VK:VG VI ., 0. C. V. I, p. 156.
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Ies cosec que ha estimat la veu vibrant 1 sonora, plena de forca del seu upit

dc carne.'

En resum, el retrobament d'Ulisses-Maragall amb una Nausica que es camf

de coneixement a traves del somni i la poesia,'", podria comportar tambe

que I'autor tastes la propia experiencia , (< el que es vell>) amb una concepcio

mes modcrna de la poesia, es a dir mes hermetica en el sentit baudelairia.'

AixI Nausica en tant que propicia la ointeriorisation de la dualitude clans

I'acte poetique, Bans 1'operation de l'oeuvre»,"' es una figuracio del ((mite-

ma hermCtic», representat en Hermes hermafrodita.

La importancia que el personatge de Nausica to com a signe de la renova-

cid poetica, en aquest darrer Maragall, s'evidencia des del fet que sigui ella

la que dona amb el scu nom tftol at poema dramatic do Aaragall. Nausica

ha fet possible que 1'heroi, que el poeta retrobi la unitat.

l:n definitiva Maragall , amb Nausica, ha sobrepassat el plantejament ro-

mantic dels seus primers poemes i s'ha endinsat , segurament de la ma del

mateix Novalis," cap a una concepcio de la poesia molt propera at simbo-

lisme i a Baudelaire. F.n cl poema de Maragall, Nausica funciona com la

licatriu de La Vita nuova dantesca :' ` ' una renovacio en el pla del coneixe-

ment i de la poesia. I aquf de nou caldria aplicar el crit d'oavanca)), quc fou

sempre el crit de sort dT'lisses - Maragall, ja que, en aquest poema dramatic

com en d'altres del llibre Sequincies (1911), que participen d'aquest complex

i mes modern concepte de la poesia, ens sembla que el seu autor, sense dei-

xar dc ser Fidel a la teoria poetica dels Elogis, sing tot el contrari, afirmant-

la, aconsegueix ( a partir de 1908 ) de mostrar - nos dc manera encara mes

notoria que en d'altres obres anteriors, el apriivilegii dels poetes» <dc dir les

coses talment que un hom les veu amb hum mes alta». "°

1311. Ibid.
131. C. Rlii:\ fa sovint referencia a la relaci6 entre Nausica i la poesia . Pr61eg a Nausica, pp. xl.v-

XIA'Iil.

132. Es a dir en el sentit que «I'interiorisation de la dualitude dans I'acte poetique, dans ('opera-

tion de ('oeuvre : c'est Ic mytheme hcrmetique par excellence, figure par llermaphrtxliteo, o

be relent al mitema de la Grand ( ) euvrc , symbolise souvent par !a coupe magique qui tue

ou qui (ucrit, par ('initiation comme par I'athanon >. Cfr. G. DI R:A\D, op. cit. (nota 12), p.

250.

133. A'id. nota anterior.

134. «Schuhert, Brentano, Novalis, 'f leck, i I loffmano mostren a Ies seves obres corn <,a mcdida

clue las harreras entrc la vision interior \ la exterior sc hacfan mas flexibles, hay una clara

tendencia hacia to quc despues tenfa que ser la estetica simbolistas . Cfr. A. BAI AkI AN, E/

mm'imiento simbolisia , I^;cI. Guadarrama, Madrid 1909, p. 39.

133. Maragall a I'Elogi de la poesia es refereix tambe a la relaci6 directa entre I'amor de Dante per

Beatriu i I'ascensi6 d' aquest al coneixement i a la poesia, tal corn el mateix Dante exposa a la

1 iia nuova. ;M:ARAG,V.I., O. C. v. 1, Barcelona 1980, pp. 674-676.

1 Sh. Nausica, p. 74.
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Precisament aquesta ollum mes alta>> aquesta unitat de la diversitat que Ma-
ragall persegueix at llarg de la seva obra - l'aconsegueix en aquest acte su-
prem d'alquimista que es Nausica, quan a traves d'una veritable cerimonia
d'iniciacio, primer, i de comun16, despres, arriba a una autentica transmu-
tacid progressista del seu destf, no nomes com a home, sind tambe com a
poeta.

137. Vid. nota 93.


