
((Entre l'alba i el vent)): 
Marih Manent en la poetica postsimbolista 

Introducció 

Durant la segona decada del segle xx es produí un increment notable de 
I'atenció per la poesia en totes les literatures europees. 1 aquest fenomen és 
indestriable, em sembla, de la relació que s'establí amb un movirnent poetic del 
segle passat, el Simbolisme. Paul Valéry o T. S. Eliot en foren protagonistes 
notables, i, alhora, testimonis, amb textos com l'dvant-propos o De Poe a Valéry, 
respectivament.' 1 Guy Michaud al Message poétique du Symbolisme, Kenneth 
Cornell amb The Post-symbolist Period, o Hugo Friedrich amb Struktur der 
modernen Lyryk, marcaren les primeres aproximacions histbriques al fenómen.8 
La situació, pero, tenia a Catalunya alguns trets diferencials que marcaren po- 
derosament el conreu del genere. H i  havia una clara voluntat de cremar etaDes i 
de situar-se al nivel1 delcaltres paisos civilitzats, pero encara no havien estat 
aconseguides algunes fites importants: l'estabilització de la llengua literaria, la 
disponibilitat d'una societat literaria equiparable a la dels paisos industrialitzats, 
en un mot, tots aquells elements que configuren un mercat literari: lectors, biblio- 
teques, revistes, diaris, editorials, etc. Amb tot, es pot afirmar sense gaires 
pretensions triomfalistes, que es vivia un moment de canvi i de sintonització amb 
la dinamica general europea. Si més no, pel que fa al conreu d'un genere: la 
poesia. Un crític jove, Alexandre Plana, tingué una mínima consciencia del 

1. Vid. Paul VALÉRY, Avant-propos d la eConnaissance de la déesse», dins Oeuvres I 
(París 1975), ps. 1.269-1.280; T. S. ELIOT, De Poe a Valéry, dins Criticar al critico (Ma- 
drid 1967), ps. 31-52. 

2. Guy MICHAUD, Message poétique du Symbolisme (París 1947); Kemeth CORNELL, 
The Post-symbolist Period (New Haven 1958); Hugo FRIEDRICH, Struktur der modernen 
Lyryk (Hamburg 1956). 
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moment de canví que s'estava vivint, i prou criteri corn per pensar un llibre tan 
ambiciós corn 1'Antologia de poetes catalans moderns. La seva rria és simptomhtica 
de  la puixanca d'algunes figures joves, corn Riba i Arderiu. En el prbleg que I'en- 
cap~alava escriví una radiografia molt lúcida del moment poetic que es vivia 
a Catalunya. Segons Plana, el moviment poetic a Catalunya s'havia limitat durant 
un llarg període de preparació a aconseguir dos objectius: la formació de l'idioma 
i servir corn a vehicle per a l'expressió d'un ideal polític. Verdaguer havia estat 
el sintetitzador de I'esforc de les tres generacions anteriors, i Maragall, I'autor 
que havia rebutjat l'esteticisme i que s'havia decidit per una opció vitalista. La 
poesia més recent estava marcada per altres actituds: «Des d'En Maragall fins 
al Carner d'El verger de les galanies, la lírica nostra lluita arnb totes les boires 
que I'ofeguen, mentre que una nova claror va neixent per a ella arnb una lenta 
i dolca gravetat. Ara és quan les tendencies que hi són manifestades comencen a 
senyalar-se corn venes de blavor tenue sota la blancor de la pell. Les línies i 
escorcos s'inicien en una penombra que ja és molt lleu i que aviat s'esvairi. 
Comencem a tenir consciencia de la via feta pels nostres poetes, de la posició que 
en el moment present han presa i de l'orientació que marquen .~~  

El text de Plana és molt representatiu de la consciencia de progrés i moder- 
nització que s'estava produint entre els homes de lletres del país, pero també 
fa evident I'existencia d'algunes dificultats. Tot era, en la poesia local, «lluita» 
contra les boires, naixement d'una «nova claror», que es produia arnb «lenta i 
dolga gravetat». En el fons no són sin6 metifores sota les quals s'amaga la con- 
cepció de la poesia que s'estava imposant a Europa. A causa de les mancances 
i de les dificultats ara esmentades que existien en el país, l'avantguarda fou molt 
més conservadora que en d'altres literatures; de fet, hi ha ben pocs casos d'avant- 
guardistes purs, i el sincretisme és una practica usual: el maragallianisme de 
Salvat-Papasseit, el medievalisme de J. V. Foix, o I'aprofitament de posicions 
diverses i fins contraposades (cubisme, futurisme, dadaisme, etc.). 1 la poesia 
pura topa arnb reticencies més o menys serioses, corn ara les que objecti Carles 
Riba en un comentari sobre la poesia de López-Picó, en que es queixava amar- 
gament de la dificultat de trobar formulacions verament Iíriques entre els poetes 
catalans.' 

De tota manera, és remarcable que els principals poetes noucentistes hagues- 
sin efectuat cap a l'any 1915 una mínima modificació dels seus plantejaments 
programitics inicials. El Carner de La paraula en el vent (1914) o Auques i 
vefitalls (1914), el Guerau de Liost d'alguns poemes de La Ciutat d'lvori (1918)' 
o el L6pez-Picó de L'ofrena (1915), no fan altra cosa que prefigurar els canvis 
molt més profunds dels seus llibres posteriors: El cor quiet (1925), Ofrena rural 
(1926) o Invocació secular (1926)' respectivament. Són, perb, exemples aillats 
d'uns canvis en profunditat que afectaven tota la poesia occidental. El  Dr. Carles 
Riba volgué relacionar el nou signe de la poesia arnb el contacte de Carner 
arnb la poesia romintica anglesa: «No hi ha dubte que comen~i  un nou període 
de la moderna poesia catalana el dia que Josep Carner es posa apassionadament 
a aprendre I'angles per poder llegir en el text original els grans lírics de les dues 
illes. Sento encara expressant-me aquesta intenció --devia ésser pel 1912 o el 
1913- aquella veu que continua, en I'absencia, sonant en el meu record corn la 

3. Antologia de poetes catalans modernr (Barcelona 1914). 
4. Carles RIBA, La darrera evolució de la poesia Iópex-piconiana, <cLa Nova Revista», 1, 

núm. 1 (gener de 1927)' ps. 37-43, recoiiit a Per comprendre, Obres completes, 11. RrsPigs 
crftics (Barcelona 1967)' ps. 357-363. 



d'un mestre; i sempre en les meves reflexions he conclbs com he dit. ~ Q u i  fara 
I'estudi documentat, fonamental, del que ha canviat en la lírica catalana a partir 
de La paraula en el vent? Dic "canviar", i potser millor caldria parlar d'un eixam- 
plament i d'un alliberarnen~»~ 

Perb sembla molt més prudent de creure -especialment si ens fixem en 
l'evolució posterior i en les contribucions tebriques- que els poetes noucentistes, 
a I'hora del canvi, actuaren una mica a remolc d'un grup d'escriptors més joves 
que no pas ells. Aquest grup era, fonamentalment, el de «La Revista». Aquests 
escriptors són els que -per influencia de Carner, ben cert-, materialitzen 
aquell «eixamplament», i a través d'unes lectures, perb sobretot d'unes traduc- 
cions i d'unes incor~oracions de determinats autors a les o rh i e s  obres. A «La 

L A 

Revista» trobem aliunes mostres prou evidents de I'atmosfera de canvi en els 
plantejaments literaris noucentistes, que havien estat els dominants des dels 
primers anys del segle. S'hi destaca un grup de joves escriptors que es reconeix 
diferent del noucentista. 1 aixb és molt ficil de detectar per les freqüents allusions 
psitives al mestratge de Xenius o de Carner; la coincidencia en la defensa d'al- 
guns valors estetics com el Classicisme; o bé, en els anys vint, per algun estirabot 
distanciador. Com el que Joan Estelrich adrega contra els seus predecessors, l'any 
1925, tot qualificant-los de ageneració anarquica»; 1'Estelrich tan sols perdonava 
la vida a tres homes: Prat, Fabra i Cambó." 

Aquesta virulencia en els atacs a la generació precedent és, malgrat l'especta- 
cularitat, un fet totalment alllat. La rebellió, amb tot, existí i pot ser detectable 
d'una manera més subtil i amb uns efectes més pregons en la practica poetica. 
No sé fins a quin punt aquest estat de rebellió confirma I'agosarada teoria de Ha- 
rold Bloom exposada a The Anxiety of Influence, segons la qual cada poeta ha d'as- 
sassinar el seu pare poetic.? També és detectable aquesta rebellió en el rebuig que 
fan del parnassianisme i, en general, de tot allb que tingui un regust a retoricisme 
i grandiloqüencia vuitcentista. A les pagines de «La Revista* es poden llegir 
referencies negatives contra el lexic «grandiloqüent», la forma excessivament 
barroca, l'atracció per temes excessivament allun~ats del món real. Aquest fou el 
cas de la crítica d'un llibre de Joan Molas i Valverde en la qual Joan Arús escrivia: 
«Nosaltres voldríem que I'autor d'aquest llibre ens donés quelcom de més s u b  
jectiu, quelcom de la propia vida i del món que el rodeja, no imaginacions i 
fantasies i incongruents que, a més de la veritat de les coses reals, adhuc la veritat 
poetica rebutgen. La ment del poeta pot crear mitologies i transfigurar lo real 
en lo ideal, perb fins a cert punt.»* Els redactors de la «Revista de Poesia» tampoc 

5. Carles RIBA, Comentari a I'Elegia I I I  de Bierville, dins ... Més els poemes, Obres 
completes, 11, p. 575. Vid., pel que fa al canvi de plantejaments tebrics dels poetes 
noucentistes, el recull d'articles de Josep CARNER, Teoria de l'ham po2tic (Barcelona 1969), 
i Enric Bou, La poesia de Guerau de Liost (Barcelona 1985), ps. 175-179. 

6. «Declarada la guerra a la multitud, les ovacions eren orientades insensiblement cap al 
conreu d'una poesia estretament lírica i abstracta, vorejant el preciosisme, i eren menyspreats 
els altres generes poetics que requereixen el contacte amb els homes i les coses. Hom conegué 
llavors tots els excessos del messianisme; C...] Les incomprensions, les antipaties i les gelo- 
sies mútues -malgrat les prediques de dialeg i d'amistat- impediren tota la fructificació 
d'un ideal comú, com tampoc no es formaren escoles ni deixebles, malgrat les apellacions 
als ressorts heroics de l'aprenentatge» (Joan ESTELRICH, La generació an?rquica, «La Revista», 
XI, núms. 235-240, juliol-agost-setembre 1925, ps. 211-213). 

7. The Anxiety of Influence (Nova York 1973). 
8. Joan ARÚs, «Sonates» de Joan Molas i Valverde, «La Revista*, 11, núm. 13 (15~1-  

1916), ps. 13-15. A la «Revista de Poesia», el parnassianisme (a diferencia del que passava 
a les revistes noucentistes de la primera voIada) no hi té gaire bona premsa. Així, podem He- 
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no foren gaire favorables a determinats ressons del passat. Jaume Bofilí i Ferro, 
a propbsit de Charles Vildrac, feia referencia als nous poetes francesos que 
«defugen el verbalisme, i tractant de despullar les paraules de les vestidures de 
banalitat amb que les havia embolcallades l'antiga retbrica, per tornar-la a la casta 
nuesa virginal de símbols immediats de les coses.» 1 afegia: «cerca ara I'aplom 
seriós de l'art veritable. L'home tal com és, sense idealitzacions ni empitjoraments 
vesanics, amb les passions i sentiments de cada dia, és motiu predilecte, tema 
inexhaurible, d'aquestes noves promocions poetiques, indubtablement les més 
brilíants en finor d'inteEgencia i sensibilitat en el panorama postic de 1'Europa 
d'avui». Octavi Saltor, d'altra banda, tot comentant els Nous poemes de Joan 
Aríis, precisava alguns dels criteris estetics que els aliunyaven dels poetes del 
passat: «en Solitud, a part d'una sensació anecdbtica evident, el plany aconsegueix 
una intensitat d'expressió, continguda i emotiva. Perb en altres Poemes del grup 
que tanca el llibre, el romanticisme vuitcentista frances i un empelt en catala 
reviuen innecessariament -0blidant el present guany de simplicitat i gracia de 
motius- en composicions feixugues [ . . . ] , esquitxades de vulgaritat barroca 
o prosaica, i revellides de to.»' Es a dir, contra el retoricisme del segle XIX i 
contra la deformació parnassiana, contra la vulgaritat, es dreca una «intensitat 
d'expressió», una «contenció», una «emotivitat», una «simplicitat». Aquests 
conceptes sintetitzen molt graficament el pensament tebric dels joves poetes, 
és a dir, els valors poetics -1írics- que s'entesten a valorar. 1 un dels prota- 
gonistes principals d'aquest canvi, Marii Manent, esdevenia notari de l'evolució 
de Josep Carner, en la crítica que escriví sobre El cor quiet, un llibre clau en el 
procés: «Es, comparant aquesta visió amb la d'altres llibres del poeta, un lirisme 
com si diguéssim, més intransigent, on la bellesa conviu amb aspectes de la 
realitat que abans haurien estat exclosos dels seus versos.»1° 

1, sense cap mena de dubte, contribuí a promoure l'atmosfera de canvi la pu- 
blicació del llibre d'un jove poeta: les Vint cancons (1922) de Tomas Garcés. 
Alexandre Plana hi remarcava la puresa de l'emoció, en oposició a la preocupació 
per la profunditat o per l'originalitat de les imatges," i Cristbfor de Domenec 
era molt més categbric: «Amb aquest llibre precís i dominat, triomf d'una excel- 
lent disciplina, sembla iniciar-se un període de natural claredat practica, de nor. 
mal elegant cantar, absolutament compatible amb l'exquisidesa maxima que pugui 
demanar el més exigent. És un Ilibre-símptoma: un llibre que pot marcar una fita 
o un punt en la corba del moviment poetic de Catalunya.»la Manuel de Montoliu, 
per la seva banda, apuntava en els mateixos anys que l'exemple de Holderlin 
rerpresentava un «concepte modern de la poesia lírica», pero que encara no veia 
prou realitzat entre els poetes catalans del moment.13 

- 
gir ressons de la crítica que Jean Charpentier publica al «Mercure de Franceo, contra els 
parnassians, per no haver respectat Baudelaire: «Revista de Poesia», 1, núm. 2   mar^ de 
1925), p. 120. 

9. Jaume BOFILL I FERRO, Charles Vildrac, «Revista de Poesia», 1, núms. 3-4 (juny-ju- 
liol de 1925), p. 133. Octavi SALTOR, «Revista de Poesia», I, núm. 2 (marc de 1925), p. 116. 

10. Mari& MANENT, <(El cor quieh de Josep Carner, Barcelona 1925, *Revista de Poe- 
sia», 11, núm. 7 (marc de 1926)' p. 21. 

11. Alexandre PLANA, Les «Vint canconsn de Tomas Garcés, «La Revista», I X ,  núms. 
175-176 (1-16-111-1923), PS. 22-23. 

12. Cristbfor DE DOMENEC, Les «Vint cancons» del ioue poeto, «La Revista», rx, núms. 
179-180 (1-16-111-1923), PS. 64-66. 

13. Manuel DE MONTOLIU, Breuiari crític, citat en una nota de «La Revista», IX, núms. 
193-198 (octubre-desembre de 1923), p. 121. 
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Aquesta atmosfera de canvi devia ser mínimament present en els cenacles li- 
teraris del país a l'entorn del 1915. Joaquim Folguera, a finals d'aquell any, es- 
tava escrivint una conferencia, que no havia de publicar (en forma de llibre i pos- 
tumament) fins al novembre de 1919. En Les noves valors de la poesia catalana, 
Folguera no estalviava lloances i es complaia a parlar d'un moment excellent de la 
lírica catalana en relació amb la universal. La conclusió del seu llibre es titula preci- 
sament «La plenitud de la poesia catalana),, plenitud que volia relacionar amb 
una reforma de la generació noucentista i amb l'assoliment d'una situació en que 
hi havia una unitat de pensament i, doncs, de resultats: «Aquests elements tenen 
quelcom de comú, que no gosaríem dir si és en l'esperit o en l'expressió: el 
moment de puixanca és massa be11 perque rompem l'encís amb un afany de crític. 
Perb hi ha en gairebé tots una visible voluntat de selecció, una continencia de 
bromera lírica, una austeritat anecdbtica i una consideració mútua i silenciosa, 
que es tradueix molt sovint en una influencia d'expressió i d'actitud.» 

Folguera veia una unitat en el desig, en els criteris des dels quals escrivien, 
i, fins i tot, ens feia l'ullet a nosaltres, futurs lectors d'aquests textos: «Pero aixb, 
que podria semblar un defecte i fins una immoralitat, no és més que una calor 
de veinatge que embolcalla la generació actual i la caracteritza per l'esdevenidor. 
L'historiador futur del nostre moment literari podrh veure elegantment relligats 
deu o quinze anys de poesia sense que un full s'assembli a l'altre més que en la 
dignitat que entre tots s'ha aconseguit.»14 

Reflexió tehrica 

Una de les actituds comunes entre els poetes que comencen de publicar en 
els anys vint és la seva preocupació per la teflexió tebrica a l'entorn del fet poetic. 
Un llibre clau com les Estances (1913-1930) de Carles Riba fóra un bon exemple 
d'aquesta actitud duta als seus extrems: la poesia interesada per ella mateixa, per 
la seva condició i per la seva gestació. En un article de I'any 1925, Marih Manent 
reconeixia la vivacitat d'aquest estat reflexiu: «mai, potser, com ara no havia apas- 
sionat tan vivament el misteri de la creació poetica, ni s'havien aplicat tan eficac- 
ment a la seva penetració els metodes de la psicologia i de la crítica»; i, tot seguit, 
establia un llistat de temes a l'entorn dels quals s'organitzava la reflexió tebrica: 
el concepte de poesia, l'essencia de la inspiració, les relacions entre poesia i bellesa, 
la caracterització d'objectivisme i subjectivisme, la influencia de la joia i el dolor 
en la qualitat de les obres poetiques, Ies connexions entre realitat i poesia, la 
valoració dels estímuls  creador^.'^ 

El debat aconseguí una intensitat inusual, i d'aixb n'és una bona prova el 
nombre de revistes dedicades gairebé exclusivament a la poesia, en les quals 
els articles tebrics de poetes catalans, o en que es recull el ressb de la qüestió 
en d'altres literatures, ocupa un paper considerable: «La Revista» (19 15-1936) ;16 
la «Revista de Poesia» (1925-1926), dirigida per Marih Manent; «La Nova Re- 
vista» (1927-1929), dirigida per Josep M. Junoy; i els ~Quaderns de Poesia» 
(1935>1936), en la redacció dels quals figuraven alguns dels poetes més decisius 
del moment: J. V. Fois, Tomas Garcés, Marih Manent, Carles Riba i Joan 

14. Joaquim FOLGUERA, Les noves valors de la poesia catalana (Barcelona 1976), ps. 81-82. 
15. «Revista de Poesia», 1, núms. 5-6 (setembre-novembre de 1925), ps. 251-252. 
16. Per a una ressenya exhaustiva d'aquesta publicació vid. M. Carme RIBÉ, «La Revis- 

tu» (1925-1936). La seva estructura. El seu contingut (Barcelona 1983). També es pot con- 
sultar Agustí ESCLASANS, Histbria de «La Revista», «Criterion», 6 (1960), ps. 67-77. 
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Teixidor. Un exemple de l'interes per la reflexió el podem constatar en la 
imitació del model frances, el de «Les Nouvelles Littérairew, i angles, el de la 
revista «Everyman», d'efectuar enquestes entre els escriptors per tal d'esbrinar 
corn escrivien. A «La Revista», tot seguint el qüestionari de la senyora Jakobsen, 
s'inicia una enquesta sobre la «Psicologia de la poesia lírica», que fou contestada 
per ben pocs escriptors de relleu -1levat de Guerau a Liost i Josep Sebastia 
Pons-; i la iniciativa desemboca en un fracas estrepitós després del marrameu de 
Carles Riba." A través d'aquestes publicacions es destrien tres crítics que marcaren 
considerablement el debat: Carles Riba, el més teoric, i amb una contribució 
notable corn a crític de diari, en la fixació d'un canon literari, predominantment 
poetic;18 Joaquim Folguera, mort prematurament, pero que aconseguí de fixar 
uns criteris per a la valoració del passat, adoptant, doncs, una perspectiva més 
histbrica, i María Manent, lector atent de la literatura estrangera i bon divulgador 
dels millors valors de la literatura anglesa a través de la seva doble tasca de crític 
i de traductor. 

Nous camins. Defirtició de la poesia 

És remarcable, a més, la consciencia postimbolista, i la clarividencia amb que 
afirmen estar arrenglerats en un o altre bando1 dels seguidors de Poe i de Baude- 
laire. Eren ben conscients de la seva condició d'hereus del simbolisme i que 
ells practicaven un tipus diferent de poesia que podia ser considerada corn una 
activitat essencialment espiritual i amb unes possibilitats particulars per a la 
penetració metafísica. Com deia J. V. Foix, «un senyal del temps» -la nostra 
revolució de poetes-, és la seva interpretació corn a activitat de I'esperit. El 
conceote de ooesia resta radicalment modificat. Aciuesta modificació -o recti- 
ficacii- afelta els uns i els altres dels intkrpretsade les veus obscures: intel- 
lectualistes i irracionalistes, positivistes i místics, tomistes i agustinians. Els de la 
Iínia Mallarmé-Valérv i els aui es reconeixen en Lautréamont i en Rimbaud. 
Tots hem convingutdpero e n  la interpretació de la poesia dels temps presents 
corn a un mitjh de coneixenca. L'exigencia del moment és aquesta». Aquesta és 
una opinió semblant a la de Carles Riba, que considerava els simbolistes corn a 
autors «d'una de les revolucions més fecundes en la historia de les formes poe- 
tiques» .'g 

La terminologia emprada per aquests escriptors per tal de referir-se als 
poetes i a la poesia sera del tot coincident a partir dels anys vint. L'art poetic 

17. L'enquesta es publica a «La Revista», entre el setembre de 1924 i el juny de 1925, 
i fou contestada per Joan Alcover, Josep-Sebastia Pons, Guerau de Liost, Josep Lleonart, 
Millis-Raurell, Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Alfons Maseras, Joan Anís i Sebastih 
Sánchez Juan. 

18. Una bona selecció d'aquesta tasca es pot llegir a Carles RIBA, Sobre poesia i sobre 
la meua poesia, prbleg i edició a cura d'Enric S d a  (Barcelona 1984). Altrament, un recull 
més exhaustiu es troba a Carles RIBA, Obres completes, 11. Una idea aproximada de la 
relació Riba-Valéry, es pot coneixer a Merce BOIXAREU, El jo poitfc de Carles Riba i Paul 
Valéry (Barcelona 1978), ps. 355-373. 

19. J. V. Fom, Poesia i revolució, «Quaderns de Poesia~, núm. 1 (juny de 1935), p. 3. 
Carles RIBA, Els poetes i la llengua comuna, dins Per comprendre. Vid., també, Joan TEIXIDOR, 
La polemica Victor Hugo, «Quaderns de Poesia», núm. 1 (juny de 1935); o Marcel 
RAYMOND, Poesia i coneixenca, «Quaderns de Poesia», núm. 5 (desembre de 1935). L'estudi 
d'Albert Thibaudet sobre Valéry, situant-lo en relació amb el moviment simbolista, féu un 
gran impacte. Vid., «Revista de Poesian, 1, núm. 1 (gener de 1925), p. 59. 

l 
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sera definit a partir d'uns mots corn «lirisme», «líric». «El lirisme és l'essencia 
del pensament i de la sensibilitat humana», afirmava Fidel Riu. 1 afegia: «Lirisme 
vol dir concentració, no expansió. La poesia en el seu significat estrictament líric 
és una art puríssima la qual necesita produir-se en un moment de serenor men- 
tal.»'' La lírica havia de ser el de la condensació d'una vivencia especial. Tot 
comentant la poesia de Joaquim Folguera, Riba definia «el que la consciencia 
moderna ha demanat a la lírica: una eternització mbbil i viva dels moments inten- 
sos; una definició, pero més un alliberament i un procés de victbria.»'l 

A aquesta poesia que pot dignificar la condició humana s'hi accedia fent ús 
de la gracia, de la tendresa, que eren considerades corn a virtuts poetiques 
e~sencials.2~ Es  condicionada per la sinceritat, pero és una «sinceritat total», tan 
sols legitimable en la propia obra d'art. Es justifica la fusió ideal de fons i forma 
per mitja de I'aspiració de convertir I'art de la paraula en una forma expresiva 
semblant a la música. Carles Riba, per exemple, feia seus uns mots de Walter 
Pater: «Tota art constantment aspira a la condició de la música. Perque mentre 
en totes les altres menes d'art és possible de distingir la materia de la forma, i 
I'enteniment pot fer sempre aquesta distinció, tota vegada I'esforc constant de 
I'art és per an~l.lar-la.»'~ D'acord amb el canon de la tradició simbolista, E. A. 
Poe era considerat corn un predecesor important: més corn a crític i tebric de la 
poesia que no pas corn a poeta. Perque el1 era qui havia definit la poesia corn a 
«creació rítmica de la Bellesa». Riba valorava de Poe la rigorositat, la predispo- 
sició a l'artifici, la voluntat de «produir un efecte», la plasticitat i e! domini 
de la inspiració. O Baudelaire era considerat l'iniciador d'una concepció practica 
de la poesia radicalment superadora del Romanticisme historicista. 1 tots dos 
eren preuats, reconeguts i cri~tianitzats.2~ 

Pero el debat sobre la consistencia de la poesia adquirí una dimensió radical- 
ment diferent a partir de I'any 1925, després de la polemica conferencia de I'abbé 
Brémond, pronunciada a 1'Institut de France I'octubre d'aquell any sota el títol 
de La poésie pure. La «Revista de Poesia» en recollia una ressenya fervorosa, i 
«La Nova Revista» també se'n feia r e ~ s b . ~ ~  A la «Revista de Poesia» en publica- 
ven un resum molt exhaustiu i en destacaven els següents punts: 

20. Fidel RIU. Contra els ooetes i el lirisme. «Revista de Poesia». 11. núm. 7 lmarc de  , . . 
1926), PS. 40-41. 

21. Carles RIBA. Toaquim Folnuera. In Memoriam, dins Escolis i altres articles (1921). . .  - . ,. 
dins Obres completes, 11, ps. 196-197. 

22. Maria MANENT en un article titulat Tomas Garcés: «El somni», ~ublicat a «La Nova 
Revista),, 1, núm. 3 (mar$ de 1927), deia: «iIibre on es besen la gracia i tendresa, El somni 
no 6s gairebé mai infidel al dring autentic d'aquestes dues virtuts pdtiques essencials» (p. 280). 

23. Carles RIBA, Escolis i altres articles (Barcelona 1921), recollit a Obres completes, 11, 
ps. 64-65 i 141. 

24. Vegeu la valoració que féu de Poe Josep M. López-Picó, «La Revistas, 1, núm. 3 
(10-VII-1915), p. 11, a propbsit de la traducció de les Histories extraordindries feta per Carles 
Riba. La «Revista de Poesiap publica la traducció d'un extens article, Poe i l'andlisi de la ins- 
piració, 1, núm. 2 (marc de 1925), ps. 123-128. Es important també de destacar l'atracció que 
sentí Riba per alguns dels principals tebrics del Simbolisme. A part la seva relació persona1 
amb Paul Valéry, cal destacar els artides dedicats a Edgar Poe, «La Veu de Catalunya» 
(19-VII-1918), recollit a Escolis (1921), i Baudelaire, «La Veu de Catalunya» (1921), recollit 
a Els Marges (1927). Domenec Guansé féu una crítica de la traducció de les Flors del MaE 
de Baudelaire en que feia abstracció total de la condició moral del poeta, valorant molt pcx 
sitivament la imatgeria, «Revista de Poesia~, 11, núm. 8 (juny de 1926), p. 69. 

25. «Del simbolisme en$& C...] la poesia francesa tendeix a concentrar-se, a simplificar-se, 
a despullar-se cada vegada més de I'enfarfec d'eloqüencia i de I'ampuElositat rombtiques, 
a suscitar la seva identificació amb la seva intuició i el somni, a salvar els obstacles que la 
separen de la seva art germana, la música» (Uetres franceses. Resum de l'any literari de 1926, 
«La Nova Revista», 1, núm. 2, mar$ de 1927, p. 165). 

Els Marges, 36. 1987 9 



«I. La poesia és una realitat misteriosa i unificadora. E...] 
»II. És un obscur encanteri, independent del sentit estricte. E...] 
»III. S s  una manera expressiva ultrapassant les meres formes del raonament, 

i irreductibles al coneixement racional. [ . . . 1 
»IV. És una música conductora d'un fluid que tramet allb que té de més 

íntim la nostra anima. C.. .]  
»V. Una fórmula mhgica per la qual es tradueix inconscientment l'estat 

d'anim poetic, més essencial per a fer un poeta que els sentiments de que aquest 
ens vol parlar. [. . .] 

»VI. És una magia mística prbxima a l'oració».0' 
La apoesia pura» quedava legitimada amb un carhcter confessional:? havia 

de ser l'objectivació d'una emoció i I'expressió senzilla d'un contingut complex? 
Per aixb es potencia una actitud de rebuig de la poesia excessivament moralit- 
zadora o excessivament filosbfica. L'any 1925 ja es criticava Ausihs March per 
escriure una poesia massa filosbfica, freda i cerebral; era «més analista que líric», 
i I'abbé Brémond era citat com a autoritat per tal de recolzar aquests a rgumen t~ .~  

Aquests poetes, bons seguidors del mestratge de Poe, creuen relativament 
en la inspiració, pero sí que creuen en les possibilitats de la poesia per tal de 
concretar, d'expressar, una experiencia interior i espiritual. La «Revista de Poesia* 
publica unes dades estadístiques sobre el concepte de la poesia, l'esskncia de la 
inspiració i els estímuls primaris que es troben al fons de la creació lírica.30 El 
món dels somnis gaudeix d'una consideració especial, perque permet de mate- 
rialitzar aquest designi d'arrels platbniques. Com deia Marih Manent, tot citant 
Arthur Symons: «Són visions de somni. Perb visions precises; car els somnis són 
precisos, i només esdevenen vagues quan ens d e s p e r t e m . ~ ~ ~  

26. «Revista de Poesia», 1, núms. 5-6 (setembre-novembre de 1925), ps. 254-256. 
27. Vid .  Jacques MARITAIN, Fronteres de la poesia (trad. de J .  M. Capdevila), «La Nova 

Revista», 111, núm. 10 (octubre de 1927), ps. 105-117 
28. Com deia Marii Manent, «el profesor Lowes coincideix amb la definició que feia 

Amiel de la poesia (i que retreu I'abbé Brémond): "Lluny d'ésser una emoció, és el mira11 
Cuna emoció; es troba enfora i per damunt d'ella, tranquiua i serenam», Convencid i revolta 
en poesia, dins Notes sobre la literatura estrangera (Barcelona 1934), p. 42. Un comentari de 
la «Revista de Poesia» sobre la poesia d'Armand Obiols el posava en relació amb el tipus de 
poesia que s'escrivia a Fran~a: «Altrament, tota l'experiencia lírica francesa, del romanticisme 
al post-simbolisme, és convertida en la poesia d'Armand Obiols en una bella fusió tota qua. 
litat; en una harmonia aplomada, madura, plena; en un equilibri perfecte de forma, motius 
i imatges; en una equidistancia serena i infrangible entre el poeta, el seu paisatge intern i el 
món exterior -alhora espectador passiu i espili d'activa refracció del seu miracle postic» 
(«Revista de Poesia», 11, núm. 10, desembre de 1926, p. 188). 

29. «Revista de Poesia», 1, núms. 5-6 (setembre-novembre de 1925), p. 270. Rossend 
Llates havia criticat la poesia de Ferran Agulló, perqus aquest estava més preocupat per les 
idees moralitzadores que no pas estetiques: «Sembla no haver-se adonat dels guanys de de- 
puració i contenció que ha fet fins ara aquesta tendencia [popularista] amb les aportacions 
d'En Carner i dels poetes posteriors» («Revista de Poesia, 1, núm. 2, marC de 1925, p. 113). 

30. Poesia i poetes, «Revista de Poesia», 1, núms. 3-4 (maig-julio1 de 1925), ps. 186-188. 
Vid.  també a la «Revista de Poesia», núms. 3-4 (maig-julio1 de 1925), ps. 195-196, el ressb 
de la teoria sobre la inspiració de Paul Valéry. 

31. Marii MANENT, William Butler Ye t s ,  «Revista de Poesia», 1, núrns. 3-4 (maig-julio1 
de 1925), p. 165-170. És interessant també I'opinió de Jean-Paul Richter, perque coincideix 
amb aquesta posició: «En el nostre interior floten unes menes de sentiments tendres i sagrats, 
que, a manera d'angels, mai no s'encarnaran en un fet exterior; floreixen a I'esperit com una 
profusa riquesa de flors meravelloses que no portessin cap Ilavor, i és per tal motiu la in- 
venció de la poesia nua especial benauranca, car aquest art fixa en el seu limbus un poc del 
delicat perfum d'aquells esperits nonats» («Revista de Poesia», 1, núms. 56, setembre-novem- 
bre de 1925, p. 242). 
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En aquest ambient de concentració lírica i de recerca d'unes formes expressives 
més pures, es desperta una atracció renovellada per la poesia popular, perque 
té unes característiques -sobrietat verbal, musicalitat, lirisme- que l'atansen 
molt al model que volen per a la poesia culta. Tomas Garcés sera celebrat com 
a poeta neopopulista, és a dir, amb una versió fortament inteuectualitzada del 
genere; pero també hi tindran un lloc poetes com Josep M. de Sagarra o Ventura 
Gassol, amb unes imitacions més fidels, que s'atansen considerablement al model 
inicial. La preocupació tecnica, a més, sera present tothora entre aquests escriptors 
i aixo es tradueix en una rigorositat formal -d'herencia noucentista- i en una 
voluntat e~perimentalista.3~ 

Pero, segurament, una de les aportacions més originals seri la renovació de 
la teoria de la imatge. «La Revista» havia recollit l'any 1918 l'opinió de Pierre 
Reverdy, que posteriorment havia de ser incorporada per André Breton al primer 
Manifest del Survealisme (1924): 

«L'imatge és una creació pura de l'esperit. Ella no pot néixer d'una com- 
paració sinó d'un acostament de dues realitats més o menys allunyades. Més les 
relacions de dues realitats acostades seran llunyanes i justes, més l'imatge seri 
forta -més potencia emotiva i realitat poetica t i n d r i . ~ ~ ~  

Es defensara -i es practicara- un registre molt extens de bases per a les 
imatges, i sera un dels camins per tal d'aprofundir el sentit i aconseguir aparella- 
ments impensats. Per aquesta raó Maria Manent considerava «moderna» la poesia 
de John Donne, o Carles Riba podia parlar del asecret estilístic de Josep Pla que 
l'aparella amb els grans lírics; de les correspondencies entre els paisatges i els 
afectes; de les emanacions, sobretot, de llur propia vida  oculta.^^' 

En I'ordre de les referencies estrangeres cal indicar que aquests poetes reco- 
negueren uns models i posaren de moda uns autors que, evidentment, són els 
qui millor corresponen a aquests plantejaments nous que estaven elaborant. Tot 
aprofundint en la bona intuició de Maragall que li féu traduir Novalis>s d'altres 
noms del romanticisme alemany esdevenen cabdals: especialment Holderlin, a 
través de Carles Riba i Joan Crexells.3' 

Així mateix, es dedica una atenció als grans mestres del simbolisme: Baude- 
laire, Rimbaud, Mallarmé; pero també als seus seguidors més sobresortints, com 
Paul Valéry, Rainer Maria Rilke i W. B. Yeats. El cas de Rilke és particularment 

32. Vid., per exemple, Alíons SERRA-BALD~, El decasíllab cata12 i l'«endecusillabo ita- 
liano», «Quade.s de Poesia», núm. 3 (octubre de 1935). 

33. «La Revista», IV, núm. 63 (1-v-1918), p. 156. 
34. Marii MANENT, Notes sobre literatura estrangera, p. 12. Carles RIBA, Els Marges, 

dins Obres completes, 11, op. cit., p. 339. 
35. En comentar unes traduccions de Novalis al frances, J. M. López-Picó iniciava un 

dels seus «Butlletins del Temps» citant uns mots del poeta alemany: «la poesia és la realitat 
absoluta» («La Nova Revista», 111, núm. 10, octubre de 1927, p. 138). Marii Manent, d'altra 
banda, en un comentari sobre L'estetica dels romdntics, es playa a destacar les similituds entre 
Valéry i Novalis: «Pero Novalis es mostrava encara més prbxim a les teoritzacions de Poe o 
de Valéry sobre la creació poetica, i escriu aquests mots que I'autor de Variété podria adop- 
tar com a lema: "Tot el que és involuntari ha d'esdevenir voluntarin», dins Notes sobre 15 
teratura estrangera, op. cit., p. 112. 

36. Carles Riba traduí un text en el qual, a parer seu, s'alludia a Holderlin a la «Re- 
vista de Poesia», 11, núm. 8 (maig de 196), ps. 58-64; o publica Un esbós de Holderlin, 
«Quaderns de Poesia», núm. 5 (desembre de 1935). Vid.  Gabriel FERRATER, Prefaci a Carles 
RIBA, Versions de Holderlin (Barcelona 1983). Joan CREXELLS, Holderlin, el poeta de l'hora, 
«La Publicitat» (25-1-1923), i Notes sobre Holderlin, «La Publicitat» (23-11-1923), ja n'havia 
parlat anteriorment, en aquests articles dedicats a Carles Riba. Vid.  Octavi SALTOR, Joan Cre- 
xells, crític de poesia, «Revista de Poesia», 11, núm. 10 (desembre de 1926)' ps. 145-151. 
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interessant, perque a partir de la seva mort, I'any 1926, en plena maduresa i en 
circumstancies particularment mitificables (l'espina i la rosa), es crea un halo 
d'admiració entorn de la seva personalitat i de la seva obra i se li dedica una aten- 
ció inusitada. Així, Marii Manent el podia proclamar «un dels esperits més lúcids 
i penetrants de 1'Europa ~ontemporania.»~" 

Tomas Garcés, en sintonia arnb un grup molt conegut de poetes espanyols, 
la Generació del 27, reconeixia la modernitat de la poesia de Góngora: «Les 
Soledades semblen, en efecte, un esforc d'avui. Revelen, exacerbada, i per aixb 
tragica, aquella progressiva eliminació, en el vers, de tots els elements prosaics 
que I'enterboliren. Són, doncs, d'acord arnb la fórmula de Paul Valéry, intents, 
sovint reeixits, de "poesia pura".»38 

La poetica de Marid Manent 

Tot seguit em referiré arnb més deteniment a un escriptor, que és un dels 
principaIs artífexs d'aquesta poetica que he estat descrivint fins ara: Maria 
Manent. Em centro en aquesta figura perque el1 és un personatge en qui, corn a 
poeta, traductor, o crític literari, aquests plantejaments arriben a uns extrems 
maxims. Riba va indicar, l'any 1931, que Manent era autor d'uns poemes que 
eren «els de la més inefable música anglesa a que s'hagi acostat el c a t a l i ~ . ~ ~  Jo 
no sé fins a auin punt. Manent ~a r t e ix  d'una relació arnb l'art tan particular 

& L ,  

corn la que practica Rilke, i que el poeta catala es pliia de presentar en una nota 
de dietari de l'any 1938 corn a «fervid amor a l'art corn un desig de protecció»."@ 
Perb és ben cert aue I'art és Der a Manent una zona molt especial de l'existencia, 
a la qual dedica tots els se& esforcos, i aixo fa que ell &tigui, tothora, molt 
preocupat per l'elaboració d'un art digne, i per la justificació d'aquest. 1 voldria 
encara afegir una altra remarca: Manent inicia aquesta reflexió en el temps en 
que es féu artista, especialment a partir del moment en que traba la seva veu. Els 
seus dos primers llibres són difícilment relacionables, totalment, arnb una poetica, 
corn la que he exposat fins aquí. Perb sí que ho és en relació arnb el tipus de 
poesia que escriu a partir d'alguns poemes del seu segon llibre, La collita en la 
boira (1920), i molt més clarament arnb els poemes del seu tercer volum, L'ombra 
i altres poemes (1931). 1, no cal dir-ho, arnb un percentatge molt important de la 
seva tasca corn a traductor. A partir dels anys vint, doncs, en que podem reco- 
neixer que el poeta ha trobat la seva veu definitiva, es pot parlar d'un esforc pa- 
rallel de teorització i de confirmació d'uns plantejaments que, ben cert, tenen un 
exponent en la propia obra i que no em sé estar de relacionar, si més no pel que 
fa a la detecció d'un moment inicial, arnb la traducció que publica l'any 1919 dels 
Sonets i odes de John Keats. 

Doncs bé, la meva tesi és que aquest interes teoritzador i reflexiu arrenca 
d'aquest precís moment, per una necessitat peremptbria i evident d'autojustifi- 

37. Marii MANENT, «Lettres (19OQ-1911)» de Rainer Maria Rilke, «Quaderns de Poesia~, 
núm. 2 (juliol de 1935). Altres mostres d'aquesta febre rilkiana poden Ilegir-se a Marih Manent, 
Un llibre de Rilke en franc&s, «Revista de Poesia», 11, núm. 8 (juny de 1926), ps. 88-89. Vid. 
Entorn de I'obra de Rainer Maria Rilke, «La Nova Revista», 1, núm. 2 (febrer de 1927), ps. 
174-179. O la traducció de Ricard A. LATCHAM, L'anima melodiosa de Rainer Maria Rilke, 
«La Nova Revista», IV, núm. 23 (novembre de 1928), ps. 209-212. Marii MANENT, «Lettres 
(1900-1911)~ de Rainer Maria Rilke, «Quaderns de Poesia», núm. 2 (juliol de 1935). 

38. «Revista de Poesia», 111, núm. 11 (marc de 1927), ps. 34-35. 
39. Carles RIBA, Rzlpert Brooke, dins Per comprendre. 
40. Marii MANENT, El ve2 de Maia (Barcelona 19851, p. 205. 
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cació. 1 aixb, com ja he demostrat abans, no és un problema aillat d'aquest poeta, 
sinó que és una qüestió plantejada de manera molt viva arreu d'Europa. M'inte- 
ressa, ara, d'una manera particular, el Manent «tebric de la poesia», en aquests 
moments en que es fa poeta: el que podem llegir a través de les seves collabora- 
cions a les revistes i a la premsa peribdica (s'entén les que ha recollit en volum). 
Amb tot, hi ha d'altres textos, més propers a nosaltres (prblegs i articles), en que 
també li ha vagat de reflexionar sobre les mateixes aüestions i aue també ens " 
poden servir per discernir la configuració d'aquest peksament estitic. En el cas 
particular d'aquest poeta, la seva teoria poetica no podem pas dir que es mogui 
per grans transformacions, sinó més aviat per una ampliació d'un nucli de pensa- 
ment inicial. Així, els avenqos en el terreny de la investigació literaria li serveixen 
per confirmar algunes de les seves velles tesis (com és el cas de la lingüística 
saussureana en el ~ r b l e g  de La Ciutat del Ternos). Per bé aue el Manent aue m'ha 

L " 1 ,  

interessat és el que «lluita» activament per difondre (i findar) una determinada 
concepció de la poesia (les raons i els constituents elementals d'aquesta concepció 
és el aue m'interessara tot seguit). i crec aue és del tot lícit d'acce~tar aue la " ,, 
seva teoria literaria, la que s'imposa i creix: és la que elabora arnb bosterioritat 
.al segon llibre, i que, per tant, les referencies a textos posteriors a aquests mo- 
ments són mostres de l'aprofundiment i de l'ampliació d'un propbsit inicial. 

Manent considera la postura analítica i investigadora a l'entorn del misteri de 
la creació poetica com un tret ben característic del seu temps. L'any 1925 en la 
ressenya d'un llibre de Joan Arús, Notes sobre creació poetica, concloia arnb una 
imatge molt del gust del moment: «No dubtem de l'exit d'aquest assaig, penetrant 
i ric d'experiencies, on l'arbre líric és acuradament analitzat en la seva misteriosa 
fisiologia, de la re1 fins al fruit, comencant pels fenbmens primaris de la generació. 
Qui oblidara que a la nostra epoca de taranni científic potser interesa molt més 
la forma oculta de la re1 que el color i el gust de la fruita?))" 

Evidentment, arnb aquests mots Manent deixava ben clara la seva posició: e1 
seu no era un interks extern, sinó ben d'acord arnb la postura postsimbolista arnb 
la qual es relacionava, el seu interes era intern. 

Finalitat de l'art 

La posició de Manent a l'hora de considerar l'ús i el sentit de l'art ha estat 
molt uniforme. Educat en un temps en que els valors del New Criticism eren 
imperants en la cultura anglo-saxona (Practica1 Criticism d'I. A. Richards és de 
l'any 1929): no ens sorpren de llegir en un text del 1934: «la noció d'un enllac 
estret entre la noblesa espiritual d'un escriptor i la noblesa i perfecció de la 
seva obra és una noció simpatica a tothom que es resisteixi a considerar l'art com 
un simple joc i que es complagui a subratllar les seves influhncies ennoblidores»." 
Aquesta consideració benefactora de l'art es relaciona ficilment arnb els mots que 
escriví el 1938 per al prbleg del volum El Renaixement de Walter Pater, en que 
exalcava la doctrina segons la qual calia ser present en aquells moments de difícil 
intensitat en que «el més gran nombre de forces vitals s'apleguen en llur energia 
més pura». 1 l'art havia de servir per fixar i destriar «les millors essencies de la 

41. Mari& MANENT, art. cit., p. 252. 
42. Vid.,  per exemple, Re-reading English (editat pet Peter WIDDOWSON, Methuen 1982). 
43. Mariii MANENT, El professor Garrod i la poesia, diis Notes sobre literatura estran- 

gera (Barcelona 1934), .ps. 70-71. 
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vida breu i vertiginosa». Manent es distanciava d'aquells deixebles de Pater, corn 
ara Yeats o Wilde, que havien utilitzat l'art corn a «refugi contra la vida», i, per 
tant, li semblaven d'allb més sacrílegues afirmacions corn les d'oscar Wilde: «És 
a través de l'Art, i només a través de l'Art, que ens podem escudar contra els 
sbrdids perills de l'existencia v i s ~ u d a . » ~ ~  

La poesia, d'acord amb aquests plantejaments, no pot ser un instrument de  
combat, sinó una forma de coneixement, un «mirall ofert al cor de l'home 
i als enigmes del món», corn deia en l'article que escriví -una mica airat- el 
gener de 1965, protestant contra «la nova poetica hist~ricista».'~ És una postura 
semblant a la que defensava Carles Riba, en definir el seu ús de la poesia: «Més 
aviat corn a experiencia, corn un metode de pensament i de consciencia; de  
descoberta de mi mateix i del m ó n . ~ ' ~  

Es dibuixen aquí uns conceptes clau, que hauré d'ampliar tot seguit en 
veure d'altres aspectes d'aquesta teoria poetica: l'atracció per la bellesa «pura», 
la voluntat de penetració en el misteri del món i la potenciació d'alguns moments, 
d'algunes experiencies particulars. Uns determinats poetes, els xinesos, eren es- 
mentats corn a models per a la captació d'un moviment particular i que interessa 
poderosament el poeta, l'«evolució imperceptible de la Natura»: «S'adonaven del 
bell instant en que es marceix la Primavera; observaven corn s'enfosqueixen les 
flors de presseguer després de la pluja o corn el reflex dels arbres trasmuda el color 
dels ocells. La simplicitat, l'emoció tacita amb que formulen llurs observacions 
delicades deixa al fons de l'anima una melodia flotant de suggestions. Ells sentien 
el misteri i l'enci's de les coses sense oblidar que, sovint, ni la mateixa magia 
poetica no els pot fer revelar llur inefable secret .~~'  

1 en comentar un volum d'un crític andes. Convention and Revolt in Poetrv. 
es fixava en d'altres finalitats de la poesia'&é, de fet, amplien el sentit elevadór 
que hem vist que li atribuya: «Una de les doctrines centrals de l'estetica d'Henri 
Brémond: l'afirmació del caracter contemplatiu i purificador de la poesia -tesi 
d'origen aristotelic- es troba també clarament formulada en aquest llibre, escrit 
vuit anys abans de la publicació de PriPre et P~és ie .»~'  Aquest caracter contempla- 
tiu, pero, era provocat per l'observació de determinats aspectes de la realitat+ 
Si, d'una banda, coincidia amb Winifred Nowottny en considerar la poesia corn 
«un possible consol de l'amarga condició humana», aquesta posició no es resolia 
en un pur escapisme, sinó que tendia a l'apreuament de determinades zones de 
I'experiencia, especialment de la infante~a.~' Es aquesta una de les raons per 
les quals l'obra literaria de Walter de la Mare li és particularment atractiva. La 
preocupació per la infantesa enllaga directament amb unes de les preocupacions 
centrals de l'obra de Manent, el pas del temps, la fugacitat, i que, naturalment, li 
permet d'atansar-se a un dels escriptors més influents del segle xx, Marcel Proust. 

En diverses manifestacions del Dietari ha fet referencia a aquest tema central 
de la seva obra: «Anotava les coses per a mi, obsedit per la voracitat del Temps 

44. Marii MANENT, %El Renaixement» de WaIter Peter, dins Llibres d'ara i d'antany 
(Barcelona 1982), ps. 119-122. 

45. Marii MANENT, Poesia i «realisme histbric~, d i s  Poesia, llenguatge, forma (Barcelona 
1973), PS. 159-165. 

46. Carles RIBA, Sobre poesia i sobre la meva poesia, dins Obres completes, 11, ps. 557-584. 
47. Marii MANENT. «Prblea» a L'Aire daurat. Interpretacions de poesia xinesa (Bar- - 

celona 1928). 
48. Marii MANENT. Convenció i revoitd en poesia, dins Notes sobre literatura estrannera, - 
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que tot ho esborra.», escriví a A flor d'~blit.~O 1 e1 pas del temps era presentat arnb 
aquest sentit esborrador en la nota de presentació de L'aroma d'au~: «Aquestes 
notes disperses em semblen, almenys per al meu ús personal, com unes petites 
zones salvades de la marea del temps i de la inexorable erosió de la membria.pg 
Aquesta actitud és consubstancial arnb la seva poesia; el títol d'un dels seus 
volums de poesia és prou reincident en la qüestió: La Ciutat del Temps, i els poe- 
mes que hi escriu són, justament, assaigs de condensació de determinats moments, 
de vivencies excepcionals que vol conservar. Aquesta obsessió també és present 
a l'hora de pensar en poesia i preval a l'hora de considerar la funció de l'art 
poetic. En explicar la filosofia de Walter Pater, deia: «Pater proposa aquesta 
difícil intensitat: ésser tothora present en aquell punt "on el més gran nombre 
de forces vitals s'apleguen en llur energia més pura". Davant l'eterna fugacitat de 
les coses, la seva musa seria la primera de les quatre dansaires orientals que ima- 
ginava Barres al cor de les seves ardents nostalgies venecianes, la beutat "soberga 
i trista" que murmura "Tout dé~irer".»~' Veiem, doncs, que contra aquell sentit 
destructor que atribueix al Temps, es d r e ~ a  una maniobra de salvació que pot 
ésser protagonitzada per I'art, i més concretament per la poesia. La poesia esdevé 
conformadora d'una «memoria po&tica», diferent de la «mecanica» que serveix 
per conjurar records d'un temps vital excepcional, la infantesa. 1 en aquesta 
actitud té un mestre d'excepció, el poeta angles Walter de la Mare, que l'incita a 
la «meravellosa experiencia» de retrobar imatges del passat, de la infantesa. En 
el mateix article addueix tot un seguit de grans escriptors que li han estat ante- 
cessors en aquesta predilecció: «Baudelaire deia que "el geni no és sinó la in- 
fantesa netament formulada", i la seva definició coincideix, en el fons, arnb el fa- 
mós vers de Wordsworth: "L'infant és el pare de I'home", i arnb la divisa d'Alaui 
Fournier, inspirada del Grand Meaulnes: "El meu credo en art i en literatura: 
la infantesan.»= 

En el proleg a La Ciutat del Temps ja va indicar una de les virtuts que tenia 
l'art del poeta: «Visions, perfums, enigmatics auguris i records insondables són 
així salvats en el fluir dels dies. 1 les realitats que els poetes evoquen tenen sovint 
aquell misteri estranyament lluminós arnb que ens sobten tot d'una, sota un cel 
nífol de setembre, les coses que illumina una llambregada de sol blanc i violent, 
totes voltades d'ombra.»" Manent, així, coincideix arnb la defensa d'un sentit de 
I'obra d'art arnb un mínim sentit transcendentalista: l'artista és un Dersonatpe 
especial que lluita contra la mort, pero arnb armes ben diferents d i  Com &t 
fer-ho un metge. La seva pugna es produeix contra la fugacitat i la mort, en un 
sentit espiritual. 'És la paraula que permet d'establir lligams secrets arnb realitats 
no conegudes, més enlla del món visible. 1 aquí ja és possible d'avan~ar-ho; 
aquesta és una de les raons profundes de la seva poesia, i de la poesia que a ell li 
agrada. Tan sols dos exemples. Un dels poemes que I'han impressionat més és el 
poema «Afterwards» de Thomas Hardy; el poeta angles parla &un home que 
pensa en el dia en que ja no sera en el món, del qual ha estimat totes les coses 
vives i belles, i es fixa en una serie de detalls: la primavera, el falcó, el capvespre, 
els cels hivernals. El segon exemple és el darrer llibre de Manent, La Ciutat del 
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Temps, en el qual gairebé tots els poemes consisteixen en aquesta valoració de 
ldeterminats moments, experikncies, sensacions, i llur salvació a través de la poesia. 

Que és Poesia? 

Manent de vegades esdevé reiteratiu. Es aquesta una de les proves favorables 
a la solidesa del seu pensament i de la fidelitat a un nucli inicial. Una de les 
definicions de poesia que ha citat arnb més profusió són els mots de Wordsworth 
per definir l'impuls inicial de la creació poetica: l'origen de la poesia és I'emoció 
recordada en la calma.55 És, dit arnb altres mots, aquella magnificació de deter- 
minar moments, de que parlava fa un moment, Pero el poeta té ben clar que no 
$es tracta pas d'una copia directa de la realitat material: és una realitat sensible, i, 
.a més, és una realitat desfigurada, de la qual no tenim una emoció directa, sinó 
allunyada i serena: «Parlant de les grans elegies angleses, [el professor Lowesl 
recorda que la seva lectura no ens fa sentir cap tristesa, sinó "una calma elevada, 
una bellesa profunda, nada de la tristesa, pero que ja no ho és". És a dir: el 
professor Lowes coincideix arnb la definició que feia Amiel de la poesia ( i  que 
retreu I'abbé Brémond): "Lluny d'ésser una emoció, és el mirall d'una emoció; 
es troba enfora i per darnunt d'ella, tranquila i serena".»56 

La Poesia és per a Manent una forma de coneixement, d'acord arnb els 
plantejaments més elementals de la tradició simbolista. El coneixement que pot 
,assolir arnb la poesia no és, en absolut, equiparable al coneixement de base cientí- 
fica. No. Es tracta &una possibilitat d'accés a zones negres i obscures de I'exis- 
tencia de l'home, envoltades pel misteri. L'any 1925 en una crítica ferotge de les 
traduccions de poesia xinesa que havia fet Apelles Mestres, només tenia uns mots 
favorables per al comentari d'un poema, «La molsa», en el qual, «tot i l'austeritat 
gairebé científica del llenguatge, ens produeix aquella fina sensació de descobri- 
ment que acompanya sovint la poe~ia».~' 

És aquesta concepció de la poesia la que el fa sentir atret per la teorització 
d e  Maritain a Creative Intzlition in Art and Poetry. Perquk, coincidint arnb el 
mestratge d'Edgar Allan Poe o Charles Baudelaire, descobreix en la poesia una 
forma de nostalgia religiosa i una de les possibilitats d'atknyer el record de la 
Bellesa transcendent: «tota gran poesia desperta en nosaltres el sentit de la 
nostra misteriosa identitat i ens encamina a les fonts de I'ésser». Així mateix, 
considera caracteristic de la poesia moderna el fet de no expressar el món real 
directament, sinó indirectament. Al poeta, li interessa d'evocar «aquest fulgor 
de la realitat captat en les coses», per a la qual cosa li és un instrument indis- 
pensable el llenguatge poktic: «De vegades el poeta arriba a prescindir dels 
conceptes explícits i va directament de les imatges a les paraules. Les imatges 
són el vehicle d'allb que el filbsof denomina la "inconceptualitzable intelligi- 
bilitat que suposa la intuició pokticaW.» Així, la Poesia té  com a objecte descobrir 
aspectes nous de la realitat, no es refereix a realitats immediates, sinó a aquelles 
invisibles i secretes, que queden illuminades per mitja de la afacultat p o k t i ~ a » . ~  

55. Mari& MANENT, Poesia, llenguatge, forma, p. 93. 
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Com va dir al prbleg de La Ciutat: «La poesia ens espera de vegades al cor del 
silenci, en objectes, en éssers i concordances que inexplicablement se'ns tornen 
símbols i semblen condensar el misteri del món.»59 

Manent s'ha sentit atret, doncs, per aquesta possibilitat que li ofereix la 
poesia per tal d'expressar el misteri del món. 1, d'una manera semblant, ha 
volgut potenciar aquells poetes i poemes que, a parer seu, han aconseguit de 
condensar aquesta teoria del coneixement. Per aixb el poema «Afterwards» de 
Hardy, a que he aHudit abans, el considera un dels cent millors poemes que mai 
s'hagin escrit. 0, precisament, ha destacat el comentari que féu d'aquest poema un 
dels seus poetes predilectes, Walter de la Mare: «Tot bell poema diu molt en 
poc espai. Aplega en un mínim de paraules -mitjangant llur so, llur sentit i llur 
companyonia- una experiencia ampla o estranYa.»'O 

Elements constituents 

1, que és allb que caracteritza aquesta poesia? Segons s'ha delectat a repetir 
ara i adés, el tipus de poesia que li interessa és aquell que tendeix a la concen- 
tració: aixb afecta la condensació del sentit («un contingut complex i una ex- 
expressió austera, de vegades punyent.»'l És, si fa no fa, allb que escriví a propbsit 
una facilitat, una naturalitat poc afectada. En presentar la poesia d'un bon amic 
seu, John Langdon-Davies, es mostrava favorable a un tipus de poesia «plena 
d'humanitat, que s'adrega al cor amb una emoció saviament dominada, amb una 
expressió austera, de vegades p~nyent.»~' Es, si fa no fa, allb que escriví a propbsit 
de la formulació tebrica de Walter de la Mare: «una teoria de la poesia com a 
llenguatge ric i tens, com una expressió densa i eHípti~a».6~ 

Veiem, doncs, que li interssa molt fonamentalment el tema de I'expressió. 
Per aixb coincideix amb alguns dels seus autors preferits -Wordsworth, Hop- 
kins, Yeats- a I'hora de defensar una llengua poetica fonamental en «los ritmos 
y el léxico de la lengua 0iva».6~ Coincideixen amb els mots de Wordsworth a 
I'«Advertisement» de les Lyrical Ballads, on el poeta angles es mostrava partidari 
de I'ús d'un llenguatge en la poesia lírica que fos una selecció del que usen real- 
ment els homes: «The majority of the following poems are to be considered as 
experiments. They were written chiefly with a view to ascertain how far the 
language of conversation in the middle and lower classes of society is adapted to 
the purposes of poetic ppleas~re.»~~ 

Malgrat que, evidentment, cal ordenar i dissenyar l'estructura del sentit i 
aprofitar al mixim I'efecte que deriva de la regularitat, de la repetició. D'altres 
constituents que li interessen tenen un caricter més tecnic. Com un aveng del 
que havia de ser la teoria sobre la gramaticalitat de la rima de Roman Jakobson, 
considera que la rima, com la metafora, eren del tot inevitables per tal d'acon- 
seguir la magia poetica. 1 opinava molt categbricament: «renunciar del tot a la 
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rima i a la metafora no em sembla una bona política per als poetes. 1 no situo pas 
parallelament aquests dos factors d'una manera fortuita, ja que l'un i l'altre con- 
tribueixen al gaudi que produeix la percepció de la similitud en la dissemblan~a: 
ben mirat, la rima ve a ésser una metafora que es mou, no en el pla de les 
si~nificacions. sinó en el de les s~noritats.»'~ 
- Maria ~ á n e n t  és d'aquells poetes que creuen en l'existencia d'un element 

donat, un mot, una tonada abstracta-, que facilita la composició del poema. 
L'any 1933 Paul Valéry pronuncia una conferencia, que el poeta catala qualifi- 
cava de «molt autobiografica», als Amics de la Poesia, en la qual el poeta del 
Cimetiere marin alludí a l'existencia d'una tonada previa a la composició del 
poema, sobre la qual aquest s'organitzava. 1 si Valéry és un poeta que pertany a 
la constellació d'escriptors privilegiats per Manent, molt més ho és Carner. Així, 
en comentar la ateoria de I'ham poetic» remarcava amb més fervor la importancia 
del «vers donat»; pero també afirmava que no tot era inspiració i que calia tenir 
present el treball formal: «La teoria que més s'ajusta a la realitat és la que 
reconeix, com ho fa Carner, l'existencia de dos factors complementaris en 
l'impuls creador: el do gratuyt, inexplicable, que és el germen del poema, i la fase 
operativa, que demana tota I'atenció vigilant, tots els recursos "tecnics" del 
~oeta.)>'' 

D'acord amb aquest plantejament, ha pogut reconeixer el caracter involuntari 
de la poesia, d'impuls no controlable per l'home, i la condició del poeta com a 
transmissor d'aquest fenomen: «la poesia neix, essencialment, d'un impuls meta- 
fbric, de la complaen~a misteriosa del qui sent la relació profunda dels éssers, i sap 
que hi ha una afinitat secreta entre realitats allunyades, fins i tot entre els éssers 
i les coses més discordants»."' És per aquesta raó que ha arribat a dubtar de  
l'arbitrarietat del signe lingüístic. Enfront de la relació arbitraria entre significant 
i significat, s'estirna més d'imaginar l'existencia d'un nexe real, egairebé magic».0' 

Models per a la seva poesia 

Com és comú entre els poetes europeus dels anys vint i trenta del segle xx, 
participa en la revaloració dels grans poetes romintics. 1 d'una manera parallela 
a com Riba reivindicara, llegira i traduira, Novalis o Holderlin, Manent s'interessa 
pels corresponents anglesos: Wordsworth, Keats, Shelley o Coleridge. Realitzant, 
ben cert, aquella intenció que Riba atribuya estrictament a Carner. 

El  seu discurs, a l'hora de parlar de la poesia d'altres autors -i, de retruc, 
de la seva-, es caracteritza per la disposició d'un foc creuat d'auctoritates, que 
deixa gairebé sense ale el lector. Els referents són de molt diversa procedencia 
i són una prova excellent de la gran diversitat de lectures i l'abast notable dels 
seus interessos; evidentment, com a bon retbric, sempre són utilitzats per tal 
d'illustrar les seves tesis. Perb cal destacar que entre aquestes auctoritates hi ha 
molt sospitoses coincidencies i reiteracions. D'una banda, cal dir que els autors 
són citats corn a teoritzadors de l'art i de la poesia, crítics literaris o historiadors 
de la literatura, que són molt atansats al seu propi pensament: el professor de 
Ker, Maritain, Valéry, o són poetes amb els quals sent unes poderoses relacions 
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d'afinitat: romantics anglesos i nord-americans, alguns bon exemples de la 
tradició postsimbolista corn Yeats, McLeish i Rilke. O escriptors amb la sen- 
sibilitat dels quals coincideix d'una manera particular: Marcel Proust, per I'a- 
tracció que sent pel seu concepte de temps; Walter de la Mare, pel seu lirisme i 
per la valoració tan positiva del n ó n  de la infantesa; i Heidegger, per una imatge 
clau corn la del «camí rural». Una mostra de l'amplitud del seu interes -i de la 
constancia de les seves obsessions- pot ser el cas de sant Joan de la Creu. Molt 
abans que Joan Vinyoli I'incorporés corn un dels referents importants dels seus 
darrers Ilibres; i molt abans que Carlos Bousoño el proclamés un precedent, 
español, del simbolisme frances,69 Manent encerta a veure en la poesia de sant 
Joan de la Creu uns trets afins amb els de la poesia simbolista: «dona una ex- 
pressió vivia i sensible a allb que és abstracte i espiritual», escrivia el 1942." 

D'entre aquests autors en destaquen dos: un és Wordsworth, a qui ja he fet 
referencia en prou moments, pero sobre el qual, potser, caldria precisar que és 
«utilitzat» tan sols corn a teoric de la poesia. L'altre és Rainer Maria Rilke. 
Aquesta em sembla, de molt, la influencia fonamental en Manent. En una entre- 
vista recent reconeixia tres influencies: la de Carner, la de Yeats i la de Rilke. 
D'aquest darrer precisava que el «llegia molt i que em va influir sense que ho 
volgués»." 

En la relació d'afinitat de Manent envers Rilke, cal distingir entre un cert 
fetitxisme, corn el que li fa escriure anotacions de dietari corn la del 23 d'agost 
de 1941: un determinat poema de Robert Browning, «Evelyn Hope», li sembla 
que «devia agradar a Ri lke~ .~ '  O bé Ii fa visitar, pel febrer de 1960, la tomba 
del poeta d'expressió alemanya i escriure una de les notes més emotives de tot el 
Dietari. 1 no tan sols aixb, sinó que el darrer poema del seu llibre La Ciutat del 
Temps recull, líricament, aquesta anecdota, en el poema «La tomba de Rilke». 

Pero aixb fóra totalment anecdbtic i insignificant. Em sembla molt més 
significatiu, perque aporta dades per a la comprensió de la seva poetica i fins 
per a la lectura de la seva poesia, el fet que consideri Rilke corn a model, i 
l'apropiació que efectua d'algunes de les seves divises, o d'algus dels seus con- 
ceptes centrals. Aixb fa que adopti corn a exemple el criteri seguit per Rilke 
en les traduccions que efectuh; o que coincideixi la condició de «vasos comuni- 
cants» que admira en l'obra de Rilke, segons la qual es pot establir una equació 
entre les cartes i els Ebres (en el cas de Manent aixb és possible entre els Dietaris, 
la propia poesia i les versions de poesia estrangera); o, també, per un cas tan obvi 
corn el del títol i la citació que encapgala el seu darrer llibre de poesia: La Ciutat 
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72. A flor d'oblit, p. 65. 
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del Temps, <c.. .iiber der wunderlichen Stadt der Zeit>>.73 Una traducció dels darrers 
versos d'un poema de Stundenbzlch de Rilke. 

Manent ha tingut amb Rike una relació difícil. D'amor i odi. D'una banda, 
coincideix amb ell en un bon nombre de plantejaments: la creenca que l'artista 
ha de construir l'obra d'art des d'una posició d'equilibri entre la inspiració i la 
tecnica: <<Aquest concepte de la tasca pacient, de la dbcil submissió a les coses 
externes, és el leitmotiv de les lletres escrites sota la suggestió rodiniana: Rilke 
postula una mena d'identitat entre la inspiració i la ttcnica, un lligam estret entre 
les "intu'icions últimes" de l'artista i el seu treball tenas i obscur.)>74 També 
coincideix amb Rilke en l'espiritualització de la mattria, que és el que concedeix 
l'art a les coses efímeres. I valora molt positivament la infantesa, com la fase 
més pura i intensa de la vida." O s'arrenglera amb Rilke a l'hora de fixar la 
part de la realitat que considera poetitzable: cerca els temes en el present i ocasió 
en les realitats més senzilles de la q~otidiane'itat.~' 

Perb, d'altra banda, el poeta txec li provoca dubtes i malestars, ja que aquest 
no s'atreveix a confessar -a parer de Manent- obertament la seva religio- 
sitat;" i perqut: té una concepció de la vida en q d  hi ha una <(desorbitada 
valoració de la poesia i de l'art.>> Evidentment, Manent arrufa el nas en veure que 
Rilke mira de substituir Déu, i quan s'adona del sacrifici de la seva vida a l'art, 
obsedit per la recerca constant de les condicions favorables (llocs, ambients) on 
pogués actuar la seva inspiració. S'escandalitza en citar un dels bibgrafs del poeta: 
ctL'art fou per a Rilke la suprema consumació de I'existsncia, la justificació última 
i l'objectiu de la I ,  si s'escandalitza, és pel que té de temptació per 
a ell mateix. 

En conjunt, doncs, el valor d'aquest grup de poetes, entre els quals Manent 
és un cas singular, perb que prefigura tot un seguit de canvis i d'actituds que 
seran molt efectius per als poetes que comencaren d'escriure en els anys trenta. 
Es produeix un abandonament de les fórmules noucentistes d'inicis de segle. Amb 
tot aquest seguit de canvis que aquí han estat especificats es facilita (i s'explica) 
el sorgiment de poetes com MArius Torres, Bartomeu Rosselló-Pbrcel o Joan 
Vinyoli, que no k n  sinó depurar i dur més enllh aquestes propostes. Marih Ma- 
nent fou un dels primers escriptors a teoritzar una determinada concepció de l'art 
i de la poesia. La que li permeté d'escriure uns versos purs, <(entre lhlba i el vent)>. 

73. aLettres (1900-1911))> de Rainer Maria Rilke, <(Quaderns de Poesia,, núm. 2 (juliol 
de 1935). Vid.  Carles Riba tradui't a l'angles, dins Poesia ..., ps. 130-131. 

74. ctLettres (1900-1911))>. 
75. Les <(Elegies)> de Rilke, dins Notes sobre literatara estrangera, ps. 150-151. 
76. La poesia de Josep Carner, dins Poesia, llenguatge, forma, p. 57. 
77. Les <<Elegies)> de Rilke, p. 152. 
78. Sobre Rilke, dins Uibres d'ara i d'antany, p. 134. 
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