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a la poesia italiana. Trobo que es massa modest : les seves versions - per a

un estranger a totes dues Ilengiies - semblen immillorables . Vagi com a mostra,

per a concloure aquesta llarga ressenya, la traduccio de la famosa rinia X :

aGli invisibili atomi dell' aria

palpitano e s'incendiano all' intorno;

tutto it cielo si strugge in raggi d'oro,

serpeggia in terra un brivido di gioia.

Odo, fluttuanti in onde d'armonia

rumor di baci e battiti di ali ;

si chiudono he palpebre... Che accade ?
Dimmi... Silenzio !... t; 1'amor the passa ! u

Geoffrey W. RIBBANS

CARLos Bouso&o : Teoria de la expresitin poitica (Hacia una, expl.icaci611 del

fen6m,eno lirico a trav s de textos espy hales). Madrid, Editorial Gredos,

2952. 302 pigs. (BRH, 11/7.)

El concepte de poesia lirica a 1'Espanya actual es reflecteix essencialunent

en els treballs de l'escola estilfstica iniciada per Damaso Alonso, les arrels

de la qual es troben sobretot en l'escola de Ginebra. Carlos 13ousoilo, aprofitant

resultats aconseguits en els treballs del sea mestre i en els Well nlateix (priu-

cipalment en els sews estudis sobre Vicente Aleixandre i G. A. 136cquer), ens

exposa era in extenso la seva teoria de l'expressio poetica.

Per a 1'autor, poesia es comunicacio. El poeta ens comunica les seves

impressions afectives, sensorials, conceptuals, en un conjunt sintetic, fluent,

no estatic. I tambe els lectors o auditors ho reben i ho senten aixf, cada u

a la seva manera (per exemple, de cadira, tothom en to una idea conceptual :

objecte per a seure ; sensorial : la seva forma, color, etc. ; afectiva : alto que

e%-oca aquest objecte ; cada u en tindra la mateixa idea conceptual, mentre que

)a sensorial i l'afectiva es diferenciaran de persona a persona, i el conjunt

dell tres elements sera, per tant, fluent, individual). Pero la llengua ordinaries

no pot connnnicar aquest conjunt, no pot expressar-lo en ones cola paraula,

sing que ha d'analitzar-lo eonceptualment, racionalment ; no es, doncs, una

llengua veritablement comunicativa, poctica. Per a fer-la poctica, imaginativa,

lirica, caldra una substituci6. Aquesta substituci6 es fa per mitja del ntodi-

ficant (en amano de nieves, ?nano) que modifica el sentit conceptual, logic,

d'una altra paraula (es modifica niCTc en el sell sentit de 'massa blanca, ge-

lada'), la qual queda modificada i transformada en una cosa nova, irrational,

indecisa, intuitiva i, per tant, mes expressiva, poetica, anomenada substituent

(sieve esdeve una Cosa 'tan blanca com es pot imaginar tuna ma') que, per

ultra banda, substitueix una frase, una explicacio analitica, per taut apoetica

(corn a[una mano] muy blancas) o sia el substituit.

Hom illustra aquestes substitutions amb excmples trets de la poesia es-

panyola moderna (Becquer, A. i M. Machado, J. R. Jimenez, J. Guillcn,

Garcia Lorca, V. Aleixandre, I). Alonso, C. Bousoiio) i de la del Sirlo de

Oro (Garcilaso, Gbngora, Quevedo) i de John heats, aixf corn de la poesia

popular. En les obres analitzades el senyor Bousoiio descobreix els segiients
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procediments de substitucio, deseoneguts o no tinguts en compte fills ara
desplazamientos calificativos (J. R. Jimenez : «barrios desiertos, entornados,
er6ticos,, pags. 65 ss.), imn genes visionarias (J. R. Jimenez : aun pajarillo

es como un arco iris)), pags. SS ss.) ; comparada amb la metafora tradicional
basada en la semblanca fisica, per exemple acabcll ros)) = 'or', la imatge visio-
naria manes necessita la identitat d'ernociu), visiones (V. Aleixandre : 41os
hombres no vivieron eternamente fulgidos, como tin soplo divillo)), pans. 95 ss.
fdlgidos = 'tota Cosa clara, fiilgida, virtut, puresa, etc.' ; un concepte real,
concret, ocupa el Iloc d'una qualitat irracional, abstracta), simbolos (en Una-
muno : ((buitre)) = 'angunia, por de la mort', pags. ioi ss. ; o en A. Machado,
que es :particttlarment ric en sfinbols, .aqua inuerta)) = 'quietud, silenci, viort',
pags. ioS ss.), superposiciotes (espacials, situacionals, significacionals o tem-
porals, coin en A. Machado, Nuevas canciones, sonet iv, on el pare jove veil

els cabells canosos del sett fill, es a dir, el temps futur apareix superposat al

present; el substituent efill vell)) expressa aci amb insuperable intensitat el

caracter passatger de ]a nostra vida). La mateixa estructura fonica, ritntica

i sintactica de ]a llengua poetiea -cons ja ens fcia veure I'autor espiendi-

dantent en el sell estudi sobre V. Aleixandre - ofereix tot de substitucions

(pags. 187 ss.), corn la deslcxicalizaci(Sn de les imatges topiques (pag. iqt>

n... v conio un muerto puesto en pie I'de guerra)), on la metafora epic de guerra))

esdeve renovellada per 1'encavalcament, etc.).

Ultra aixo, aquestes substitucions es troben en quatre procediments co-

neguts ja de la poetiea tradicional : el contrast, la ironia, la reitcraci6 i el

climax (per exemple, en la canc6 popular, on cada cstrofa modifica, incre-

menta I'expressivitat de la tornada segiieut, i on la sunta de totes les estrofcs

i tornados d6na a I'ultinta tornada, el substituent, la maxima evloci6 lirica,

pags. 200 ss.). En aquest cas la poctica tradicional no feia mcs que ordenar i

explicar 1'aplicaci6 logica dels procediments, no s'ocupava dcls setts valors

in ti Ins.

Finalment, eren completament desconegudes les ruptures del sistenia,

el procediment de substituci6 potser m6r interessant de que ens par]a ]'actor

(pags. 222 ss.). En aquest recurs poetic es trenca la norma, es a dir, el sistema

normal de copular dos contrasts (Quevedo : «inas vale tnorir de pie que vivir

de rodillas)) ; aci el sistenta ordinari de l'instilit de conscrvaci6 ens dernana de

resistir-nos a inorir si,gui coin sigui, i el contrast incsperat ((ntorir de pie)),

el substituent, trenca, doncs, aquesta norma i fa poctica 1'expressi6). Aqucstes

ruptures referint-se exclusivantent a esferes intuitives do la poesia, no podien

csser conegudes de la poctica tradicional, que nomcs eonsiderava 1'aspecte

logic, retoric, exterior, de ]a llengua.

Conn que la comicitat tambe es proxlueix ntitjancant la substi.tuch;, I'autor

ens aclareix la diferencia entre la comieitat i la poesia (pal-S. 270 ss.). -No

la prosa, sing el chiste es el contrari de la poesia. al,a eomieidad no es un

grado de helleza, en el sentido en que lo es ]a sublimidad. El chiste se mucstra

algo asi como ]a belleza vttelta al roves.)) La comieitat, doncs, segons el senvor

Bousouo, no pot esser posada junt amb la sublimitat, la be.llesa, etc., dins

I'estctica, tal coin feia la retorica tradicional.

I,'ohra s'acaba amb ]a discnssi6 del problema de la contiugcucia de ]a

poesia, e] qual cs resolt per I'autor afirmant que ala poesia no es iutperecedera

en sit totalidad)) ; els sous dos flatus - es a dir, els recursos de suhstituci6 -

sun vulnerables. Els mateixos f(namcnts d'aquests recursos poden sofrir mo-
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dificacions degudes a canvis fonainentals de la cultura, del concepte mateix
de la Vida.

Sens clubte aqucsta obra marca un pas clecisiu en la histuria de la teoria
poctica. Flom hi exposa, per priuicra vegada a Espanya, una concepcio iuoderna
en una dissertacio teorica detallada, la qual concepcio trenca clarament antb la
tradicional. I 'autor dirt, amb ntodcstia, que no volia fer mes que alsar nun mica
el telo d'tut mon poc conegut. Crec, pero, que el senyor Bousoito ens ha donat,
amb In idea de ]a comunicacid d'aquest mon sintctie i intuitiu i amb cls sews
recursos cientifics, alntenys un dels fonaments mes importants d'una futura
obra de conjunt. Al ntateix temps, I'aplicacio del seu ructode a pocsies no
analitzadcs fins ara sota I'aspecte estilistic - vegeu 1'estudi finissinr dels
recursos utilitzats per Antonio Machado - ha assegurat definitivautent la
practibilitat cientifica de I'estilistica literaria. Cal, pero, tenir present que
hont nomes hi rceixira si es reuneixen, com en l'autor del treball que co-
ntenteni, una perfecta coneixcnsa de la llengua por.tica (aci ]a de la pocsia
lirica) i tuna delicadissinta sensibilitat amb el rigor cientific. En I'autor agttesta

unio original es reflecteix en la seva propia llengua, plena de substitucions,
de suggerinients, d'imatges, i, per aitra part, de termes presos de ]a historia
natural, d'equacions matematiqucs (en tot aixO, bon deixeble del seu mestre,
de l'escola de Ginebra) ; nomes aquesta sintesi estilistica - tot i que de n'e-
gades no facilita la intelligencia del terra-, nomes aquest estil non, intuitin,
ens podien iniciar en un domini tan non, en una poesia essencialtnent intuitiva.

Es podran discutir alguns conceptes expressats per l'autor. No cin sembla segur,
per exeinple, que in ruptura trobada en Quevedo (.vale ntas inorir de pie que
vivir de rodillas))) fos sentida coin a tal pel poeta i els sous contemporanis :
potser aquesta frase cis semblava purament natural, racional i, per tant, nu
"ens pcxtica ; i encara avui hi ha gent que menysprea la vida de tal manera
que no pot comprendre prou aquesta ruptura. Tambe ein sembla molt subjective
la separacio absoluta de la comicitat i la poesia. ^ No es poesia, per exemple,

la coinicitat de Moliere, almenys per als francesos (racionalistes) ? Cal ad-
vertir, de ales a Ines, que algunes llengues, com l'alemany, ja tenen d'elles
inateixes una estructura sintetica, per tant, un caracter ntcs aviat intuitiu,

de znancra que almenys una part cl'aquests procediments no els sera aplicable.
I,'dnica cosa discutible seria, clones, per a mi, el caracter subjectiu, el

valor lirnitat, d'algunes de les idees del senyor Bousoiio. Pero aixO no dismi-
nueix en res l'originalitat i la transcendencia de l'obra, confirmades arnb l'ad-
judicacio del Premi F'astenrath.

Heinrich BIHI.ER

CARLOS G,AVER1A : Tomas de Unamuno . Madrid, Editorial Gredos, [1953].

rho pigs. (BRH, II/io.)

Aquest volum de la BRH recull cinc assaigs publicats antb anterioritat en
revistes o, en un cas, en l'homenatge a Archer Huntington. Aci apareixen,
mes o menys, en ordre d'importancia. Son : Unamuno y Carlyle, Unamuno y
la .enfennedad de Flaubert., Sobre el terra de Cain en la obra de Unamuno,

Notas italianas en la .Estetica, de Unamuno i Don Miguel y la luna. Els dos

darrers son indubta,bletnent els Ines febles, si be el primer assenyala interessants
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