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Llibre  de  primer  ordre,
corn  se so! dir,  aquest  que  ha
preparat  1  compost,  sense
que  hi  falti  res.  Arnadeu  J.
Soberanas,  professor  que  és
de  Literatura  catalana  a  la
Universitat  de Barcelona  i fi-
lóleg  número  u,  per  a fer co—
néixer  la personalitat  tan  im—
portant  del  poeta  que  fou
Joan  Salvat-Papasseit,  mort
quan  només  tenia  trenta
anys,  deixant  una  gran  feina
feta  en Pordre  de la  lírica  re—
novadora.  Salvat  Papasseit,
nat  a la  Barceloneta,  el  1894,
orfe  de petit,  que  va haver  de
guardar  fusta  al  moil  per  a
viuren  dl  i  la  seva  mare  i
germá,  va  tenir  tina  hemop
tisi  que  el  dugué  a  haver  de
fer  cura  i uit a Pany  1918 a
Can  Robert,  masía  de Mata-
depera,  sota  Sant Llorenç  del
Munt,  el  1921 a  un  Sanatori
de  Cercedilla  a  la  vora  de
IEscorial  i Navacerrada,  i el
922  al  de  Les  Escaldes  de

IAlta  Cerdanya,  per  a passar
després  a  Vernet—les--Bains.
Tot  plegat  una  tragédia  de
salut,  que  havia  dacabar
morint  de  la  tuberculosiel
1 924 al seu pis del carrer  deja
Tapineria  barcelonina,  amb
Xavier  Nogués,  el  gran  di-
buixant  i  pintor  Babel”  al
seu costaL

En  aquests  tan  perllongats
trángois  havia  estar ajudat  en
lot  i per  tot,  económícament
i  amb la inés gran  estima,  per
Ernili  Badiella,  un  sant
hume, fabricant  de Terrassa.
Lluis  Plandiura  el  gran  co-
1-leccionista  i  promotor  de
Iesarts de la Barcelona  de Pé
poca.  i per  Santiago  Segura,
el  creador  de  les  Galeries
laietanes  on  Salvat  Papas-
seit hi  havia  muntat  la  seva
L)ibrería  Nacional  Catalana
cis darrers  anys  de  la segona
década del  segle.  Soberanas
en aquest  llibre  hi  recuil  159
cartes escrites  per  Salvat  Pa—
passeit o  adreçades  a eh  peE
seus amics.  A  les 1 3 1 de  Sal-
vat  Papasseit,  nhi  ha  39 que
eh  va escriure  a Josep  Maria
López Picó,  el  gran  poeta  de

La  Revista,  i 32 a Lluís  Plan-
diure,  el seu  bon  amic  que  el
va  ajudar  en  tots  moments.
D’altres  son  adraçades  a
Pornpeu  Gener,  Josep  Maria
Junoy,  Jaume  Bofili  i Mates,
Joan  Alavedra,  Feliu  Elías,
Josep  Lleonart,  Rovira  i Ar
tigas,  Joan  Merli,  entre  al—
tres,  i de  les 28 que ji  són  ad
reçades  i que shi  reproduei
xen  n’hi  ha  de  Miquel  Poal
Aregail,  Joaquim  Sunyer,
Josep  Obiols,  Alfons  Mase-
ras,  Francesc  Pujois,  Joan
Estelrich,  Puig  Pujades...  A
través  deiles  shi  viu  la  per
sona  de Salvar  Papasseit,  tan
dinámica.

Quan  Salvat  Papasseit  era
a  Cercedilla  Ii  escrivia  a
Plandiura:  “Fóra  un gran  bé,
jo  crec,  que  elsjoves  catalans
passessin  per  aquí,  les terres
que  fan  lleis  i les  imposen,  i
trepitgen  les lleis que mante
nen  els altres  ..  .  Dintre  la  se—
lecció  d’aquesta  gent  d’aquí,
tots  del  98, soIs hi  ha  una  in
comprensió  pel  nostre  pro-
blema  i tot  problema  viu.  En
aixó  els  hem  pujat  un grapat
de  mus  colzes.  Tots  són  hijos
de  España.  Que  hon  profit
els  faci!”.  Amadeu  J.  Sobera
nas,  que  ha  recollit  amb  gran
amor  aquest  epistolari  de
Salvat  Papasseit,  —poeta
avantguardista,  autor  de
“Poemes  en  ondes  hertzia
nes”,  “Lirradiador  del port  i
les  gavines”,  “Les  conspira—
cions”  “Ossa  menor”,  crea-
dor  que  havia  estat  de
“Humo  de  fábrica”  i  del
“Fuli  de  subversió  espiri—
tual”  Un  enemie  del  poble—
en  diu  queja  que  no va poder
viurel,  amb  aquest  epistolari
ha  tractar  daconseguir  com
prendre’l  duna  manera  bas
tant  directa  grácies  a  la  co-
rrespondéncia,  recollida  en
aquest  llibre  que  han  publi
cat  les  Edicions  62  a la  seva
série  Antologia  Catalana  que
dirigeixen  Joaquim  Molas  i
Jordi  Castellanos.  Es  un  Iii-
bre  que val la pena  de llegir.
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C(1I-/e.s-  Riba
Sobre  poesla isobre  la meya poesía’

Ecl.  Enipurie.s
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Un  gran mornent  per a un lee-
tor  de  poesia  es dóna  quan  alló
que  llegeix u  Itimina  el seu pro—
pi  procés  de  coneixement  esti—
rant  les seves facultats,  teses, cap
a  un  moviment  que sembla  per
formar  alguna  cosa sentida  i ac
ceptada  com  a veritat.  La poesia
acompleix  eficaçment  i  fugaç
aquest  impuls.  La poesía  digna,
s’entén;  i,  contráriament  al  qué
podria  semblar  —donat que  hi
ha  tants  Ilibres de versos al mer
cat—,  n’hi  ha  molt  poca  que
produeixi  aquest  efecte:  abunda
més  l’experiéncia  del  tópic  i  la
banalitat,  sigui  quin  sigui  l’estil
o  la “maniera”.  VuIl dir  que,  si-
gui  figuratiu  o  abstracte  el  mo—
tiu  temátic,  la  matéria  i els seus
components;  formals  són  insig
nificants  perqué,  en  general,
estó  mancada  de  l’energia  que
cal  per  a  no confondre  l’espon
taneitat  amb  la  sinceritat.  En
una  paraula,  que no té ni el rigor
ni  la  coheréncia  interna  neces
saris  per  a  fer  sortir  del  poema
una  experiéncia  yersemblant,
per  bé  que  estética.  Al  capde
vall,  és un  problema  de  sinceri
tat,  com  ja  va  explicar  molt  bé
Caries  Riba  fa  bastants  anys.
Estic  parlani,  naturaiment,
d’una  sinceritat  estética  i  d’una
necessitat  poética  en  termes  ab-
soluts  i per  tant,  moltes  vegades,
durs,  cruels  i  plens  de  sacrifici
d’un  rnateix.  Per  aixó  la  poesia
que  planteja  així els termes  de la
seva  existéncia  seré  sempre  una
poesía  per  a pocs  —lectors i poe-
tes—  peró  la  rnés  interessant  i
permanent.

Sobre  tots  aquests  temes,  que
poden  semblar  luxosos  peró que
no  ho  són  perqué  és  important
saber  reconéixer  l’esperit  en  la
seva  objectivació,  en  paria  Car
les  Riba  a Sobre poesia  ¡sobre  la
meya  poesia,  un  recuil  d’assai
gos  que,  a cura  d’Enric  Sullá,  ha
publicat  la  nova  editorial  Em-
púries.  La  qual,  i  en  la  mateixa
entrega,  ha  publicat  també  l’o
bra  poética  motiu  d’aquest  co-
mentari  perqué  és  un  exemple
d’aquesta  bona  poesia  digna
d’aquest  nom  i que  omple  totes
les  condicions  de sinceritat  i ne

cessitat  abans  esmentades.  Em
refereixo  a l’últim  lhibre de poe-
mes  de  Joan  Vinyohi,  Doinin,
niágic.

L’aventura  del
coneixement

Poques  vegades  un  hlibre  de
poemes  ha  tingut,  publicada  si-
multániament,  una  reflexió  teó
rica  tan  oportuna  i  pertinent,
donat  el reconeixement  que,  del
mestratge  ribiá.  expressa  el  ma-
teix  Vinyoli  a l’epíleg  del sen ili
bre.  1 és que  Domini  rnégic és el
resultat  d’una  aventura  del  co-
neixement.  Peró  un  coneixe
ment  que s’aconsegueix  en  l’acte
poétic,  i  no  préviarnent  a eh,  el
qual  sembla  realitzar—se per  un
ilTll)ulS  surgit  des  d’un  domini
especial,  un “domini  rnágic”, no
controlat  per  la raó  ni per  la yo-
lurtat  i  que,  en- canvi,  és  capaç
d’objectivar—se  poéticament
utiiitsant  els recursos  finits  e  la
llengua  i  l’experiéncia  objecti
ves  i referencials  —per a forma-
Jitzar  experiéncies  que  pertan—
yen  al  camp  de  la  subjectivitat
sentimental  i simbólica.

Les  quatre  parts  del  hhibre de
Joan  Vinyoli  responen,  com  in
dique-n  els  epígrafs  que  les en-
capçalen.  a diferents  estats  d’un
únic  coneixement:  el  corjeixe
ment  de  la  mort,  per  dir-ho
d’una  manera  simplificada.  1 la
part  més  aconseguida  cree  que
és  la quarta  o final,  la que  conté
més  quantitat  de  poemes  per
fectes  i que aconsegueix  impres
sionar  una  de  les  experiéncies
més  difíciis:  la  pervivéncia  de
l’esperit  quan  la  matéria  no ésja
capaç  de  distreure’l  amb  les se-
ves  funcions  vitaE.  Poemes  com
‘Joe”  (un  deis  més  espiéndids
del  llibre),  “Desert”,  “Domini
mágic”  o  el  final  de  “L’estiu”,
representen  il.luminacions  d’a
quest  estat  d’interregnes.  Una
experiéncia  dura  i radica’,  sense
concessions  ni  marges  a  l’edul
corament  resignat  o  sublirnat.
La  primera  part,  recollida  sota
una  citació  de  Nietzsche,  és
como  una  introducció,  una  pri—
mera  fase  d’aquesta  •experién
cia,  i  poemes  com  “L’arquitec
te”,  el  final  de  ‘Aiguamolis”,
“La  castanyera”  o  “Paisatge
arnb  morts”  ens  situen  directa—
ment  en un  estat  de  consciéncia
de  final  d’etapa  des  de la qual  ja
res  pot ser viscut  com  abans  per
qué  el  camí  de  la  dissolució  ha

cornençat.  La  segona  i  tercera
part,  en  canvi,  em  semblen  més
círcumstancials  i no tan  lúcides,
un  intent,  potser,  de  trobar  con—
sol  en  la retórica  o en el  tópic  —i
no  és  cap  casualitat.  al  mcii en-
tendre,  que siguin  les que  s’acu
lien  més a  motius  i  formes  de  la
tradició  popular,  les quals  val a
dir  que  en  surten  una  mica  ba
nalitzades.  Tot  i  així,  l’última
part  del poema  “Li Po”  és d’una
eficácia  estética  inqüestionable
amb  el seu  roturid  vers final  “Al
fons  de  mi,  dins  l’altre jo,  nau
frago”.  Un  vers  que  en  eh  sol
reuniria  l’experiéncia  que  el lli—
bre,  en  la  seva  globalitat.  mate-
riahitza.  Per  qué  és  globalment,
des  del  punt  de  vista  de  ¡‘expe
riéncia.  que  Domini  ¡nágic  re—
presenta  una  il  luminació  del
coneixement,  un  d’aquells  rars
moments  deis  que  parlava  en
començar  I’article.

Aquest  coneixement,  perú,  no
esdevé  de  la  comunicació  d’ai
guna  cosa  prévia,  sínó  que  es
formula  i es  genera  a través  dei
procés  de  cada  poema.  1  aixi
corn  l’estructura  del  llibre  és,
com  he  dit.  un  iatge  on  cada
etapa-part  representa  una  fase
superior,  més clara  i més acosta—
da  al  moment  essencial  de  i’ex—
periéncia,  també  cadascun  deis
poemes  va  perfilant  un  procés:
des  del  tempteig  d’una  situació
descriptiva  i  explícita  fins  a  la
resolució  final  teixida  sobre  un
correiatiu  objectiu  que  apareix
trencant  amb  el  motiu  temátic
anterior  i després  d’un  salt  men-
tal,  el • líptic,  gairebé  mortal  de
tan  arriscat.

Es,  preclsarnent,  aquesta  sen—
sació  de  risc,  de  salt  en  el  buit
l’eiement  que  ji  lumina  l’espai
poétic  i  dóna  pas  al  coneixe
rnent.  Tant  és així que,  en  molts
casos,  la  primera  part  —o part
on  s’explicita  el  pensament  o el
rnotiu—  sembla  esdevenir  inútil,
quedant  tota  i’experiéncia  con-
centrada  i revelada  en  el  corre-
latiu  objectiu  transfigurat  per  la
inspiració.  Com  per  exempie.  en
el  poema  “Aiguamolls”,  on  tota
la  primera  part  és  una  refiexió
directa  que  dónaja  interpretada
la  simbologia  del paisatge.  Perú
quan  veritablement  apareix  la
lium  i la  puresa  poétiques  és  ais
cinc  versos  finals,  on  només  es
descriu  objectivament  un corre-
iatiu  perú  que  és  a  través  d’ehl
que  entrem  a  la  recta  final  del
poema  per  arribar  a la ver-sem

blança  estética.  Les paraules  s’e—
rigeixen,  Ilavors,  suficients:  

j
rogenc  i trist.
Alçar-nos  ara? Els  anéc.v
1—o/en per ser furí/vament

Eccits.

De  cara a la realitat
Aquest  fenomen  de disparitat

aparent  entre  dues  parts  d’un
poema  es dóna  sovint  en els poe-
mes  de  Domini  múgic.  Perú
quan,  per  fi,  un  llibre  de  poesia
rnereix  una  lectura  atenta  es
descobreixen  moltes  coses  que
haurem  d’agrair-hi.  Perú  si  a
aixó  hi  afegim  la  característica
de  tractarse  d’una  poesia  del co-
neixement,  aleshores  cree  que
una  bona  lectura  és la que es dei—
xa  endur  pei procés  que  els poe-
mes  revelen,  perqúé  en  el procés
es  troba  el  veritable  coneixe—
ment  —més enllá  de  les anécdo—
tes,  els  motius  o  els  ternes.  Eh
procés  deis  poemes  de  Domini
?nágic és eficaç  perqué  formalit
za  no  només  la constatació  d’un
final  ineludible  sinó  la  gran  in
seguretat  de l’home  rnodern  i no
hi  són  en  va  les  citacions  de
Nietzsche  i Traki—  irat  y revol—
tat,  irnpotent  i  perdut  entre  l’i—
matge  d’alló  que  voldria  ser  i
que  correspon  a  valors  pericli—
tats  i alló  que  realment  és i  que
encara  no  pot  reconéixer.  Eis
poemes  de Joan  Vinyoli  explici
ten  el  dubie  mostrant-nos  el
propi  esborrany  del  poema:  el
rnotiu  inicial  que  apareix  explí
cit  i  que,  generalment,  pertany
al  dornini  de  les  idees  prévies,
espontánies.  Perú  arriba  un mo-
ment  en  el qual  el  poema  aban
dona  aquest  domini  per  reposar
confiadament  en  la  matéria  que
la  realitat  ofereix.  Aquesta  con-
fiança  en  la realitat,  por més  in—
ciement  que  sigui  aquesta  reali
tat,  expressada  a  través  del  co-
rrelatiu  objectíu,  aporta  al
poema  eis  moments  més  inspi—
rats  i  més sincers  poéticament.  1
són  aquests  mornents  eh  que fan
de  Dom/ni  rnágic  un  llibre  im
portant  per  a  la poesia  i una  re-
flexió  interessant  per  a  i’expe
riéncia  del lector.

DOLORS  OLLER
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