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PREPARACIÓ DE LA UNITAT | Llegeix i respon
«¿No heu sentit mai els enamorats com
parlen? Semblen uns encantats que no
saben lo que’s diuen. Fan un parlar tot
trencat entre la llum abundant de les
mirades i la plenitud del pit bategant. I
aixís les llurs paraules són com flors.
Perquè, abans l’amor no parla, ¡quin bull
de vida en totes les branques del sentit!
¡quin voler dir els ulls... i quan s’encreuen
ardentes les mirades, quin silenci! […]
Doncs així adoren les ànimes dels enamorats en el brill silenciós de les mirades. I en brolla per fi una música animada, ¡oh meravella! una paraula. […]
Aixís parlen també’ls poetes. Són els enamorats de tot lo del món, i també miren i
s’estremeixen molt abans de parlar. Tot
ho miren encantats i després se posen
febrosos i tanquen els ulls i parlen en la
febre: llavores diuen alguna paraula creadora i, semblants a Déu en el primer dia
del Gènesi, del caos ne surt la llum.

I aixís la paraula del poeta surt amb ritme
de so i de llum, amb el ritme únic de la
bellesa creadora: aquest és l’encís diví
del vers, veritable llenguatge de l’home.»
Joan Maragall, Elogi de la paraula

1. Explica amb què compara Maragall el
llenguatge dels poetes en el fragment
anterior i com descriu el procés creador
del poeta.
2. Relaciona aquests autors amb la seva
obra.
La fàbrica
Joan Maragall
Josep Carner
Cementiri de Sinera
Joan SalvatPapasseit
Els fruits saborosos
Salvador Espriu
Visions i cants
Miquel Martí i Pol El poema de la rosa
als llavis
3. En grups de quatre o cinc alumnes, elaboreu una llista dels autors i títols de
poesia contemporània en llengua catalana que conegueu.
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La poesia modernista
Durant el Modernisme la poesia es decanta clarament cap a la lírica, ja
que es recupera el sentit romàntic del gènere (una eina d’expressió de la
intimitat del poeta), i es trenca radicalment amb el tipus de poesia que
havia dominat durant la Renaixença.
La poesia modernista no s’identifica de manera exclusiva amb un sol corrent poètic, sinó que reflecteix l’adopció i la influència dels nous corrents
estètics europeus que ja hem comentat anteriorment.

Etapes i corrents estètics
En la trajectòria de la poesia modernista hi distingim dues etapes:
— 1892-1898. Es duu a terme la ruptura amb la poesia dels Jocs Florals:
es passa d’una poesia que tracta temes externs a l’autor (la pàtria, la
llengua...) a una poesia intimista per influència dels poetes simbolistes europeus, sobretot del belga Maurice Maeterlinck.
■ Portada original d’Alexandre de Riquer del recull de les
seves obres publicat el 1906.
Riquer va ser un dels artistes i
poetes més destacats del període modernista.

— 1898-1911. És el període de més vitalitat i complexitat de la poesia
modernista, atesa la diversitat d’escoles poètiques que es manifesten al llarg d’aquests anys (vitalisme, simbolisme, parnassianisme...).
Podem reduir aquesta complexitat a dues grans tendències:

Espontaneisme:
el sentiment
i l’emoció

La poesia és sentiment i emoció que s’ha de materialitzar en el
poema amb un màxim d’espontaneïtat i autenticitat i un mínim
de treball formal. La natura i el paisatge són la principal font
d’inspiració d’aquest corrent, que valora la poesia popular. El
principal poeta d’aquesta tendència és Joan Maragall; també
cal esmentar el polifacètic Apel·les Mestres.

Arbitrarisme:
el conreu
del sonet

Influït pel simbolisme i el parnassianisme, aquest corrent planteja que amb el sentiment no n’hi ha prou per a fer poesia, ja que
aquest gènere requereix també un treball formal i un domini de
les tècniques versificadores. Valoren els gèneres clàssics (sobretot el sonet). Hi coincideixen tant poetes modernistes (Jeroni
Zanné, Alexandre de Riquer...) com els autors de l’Escola Mallorquina: Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Gabriel Alomar...

Temàtica
En la poesia modernista hi trobem una gran varietat de temes i motius
que reflecteixen l’ampli conjunt de preocupacions i interessos dels escriptors modernistes.
— La mort, el misteri, el paisatge com a estat d’ànim...: són temes
característics del Simbolisme decadentista.
Te’n vas anar amb aquell ponent dolcíssim...
Caigueres, lluitador, al marxar a la lluita.
Somreies a la força dels teus muscles
i glaties per guerres i corones,
i tot de cop t’has esllanguit per terra
amb els ulls admirats...
Joan Maragall, «En la mort d’un jove»
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— Temes patriòtics o nacionalistes: la terra catalana, mites populars
(les dones d’aigua...) o llegendaris (Joan Garí, el comte Arnau…).
La balenguera misteriosa
com una aranya d’art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé cavil·la
teixint la tela pel demà.

Girant l’ullada cap enrera
guaita les ombres de l’avior,
i de la nova primavera
sap on amaga la llavor.
Sap que la soca més s’enfila
com més endins pot arrelar.

La balenguera fila, fila,
la balenguera filarà.

La balenguera fila, fila,
la balenguera filarà.
Joan Alcover, «La balenguera»

— La natura i el cosmos: poemes sobre els cicles naturals, la sacralització de la natura i l’harmonia del cosmos.
Que bé dissipen les penes
i records tristos d’ahir
aquestes tardes serenes
i aquests crepuscles sens fi!
Que n’oblida el cor d’agravis
i en cabdella d’il·lusions!
Que n’hi duu l’estiu als llavis
—vida meva—
que n’hi duu l’estiu als llavis
de besades i cançons!
Apel·les Mestres, «Cançó d’agost»

— Reflexions construïdes amb pretextos simbòlics: jardins, espais
artificials, figures de dona…
L’Arcàngel vers el cor de roses menà els passos
i el van encisar els rims alats de llurs cançons,
va plorar primer, després estengué els braços...
Les roses van morir cobertes de petons.
Jeroni Zanné, «Elogi de les roses»

— El dolor personal o col·lectiu: és tractat en poemes com «Paternal»,
de Joan Maragall, escrit arran de l’esclat d’una bomba durant una
representació al Liceu de Barcelona.
Furient va esclatant l’odi per la terra,
regalen sang les colltorçades testes,
i cal anar a les festes
amb pit ben esforçat, com a la guerra.
Joan Maragall, Poesies

Altres temes tractats en la poesia modernista que cal esmentar són el
conflicte artista-societat (ja l’hem explicat en parlar del Modernisme en el
Context del segle XX) i la ciutat, bàsicament Barcelona.

UNITAT 6 | La poesia del segle XX a l’actualitat

199

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

Joan Maragall
És el poeta més important del Modernisme. La seva obra poètica presenta un conjunt força divers de temes i d’influències literàries, però tot i així
és profundament unitària, perquè mostra un concepte únic de la poesia i
de la missió del poeta, que és concebut com un guia per a la societat
que cal regenerar i modernitzar.
Maragall adopta una actitud crítica envers la seva classe social, la burgesia (ell és fill d’un empresari tèxtil) i, per influència del vitalisme de
Nietzsche, exalça la vida, l’individualisme i la voluntat de lluita; aquests
trets, doncs, corresponen a l’ideari de l’artista modernista.
La teoria poètica de Joan Maragall és deutora del Romanticisme alemany
(Goethe i Novalis, sobretot) i va ser exposada en dos textos teòrics:
l’Elogi de la paraula (1906) i l’Elogi de la poesia (1907). El contingut de la
seva doctrina, coneguda popularment com la «teoria de la paraula
viva», es pot resumir en tres idees fonamentals:
■ Joan Maragall (1860-1911)
sintetitza els trets més característics de l’intel·lectual modernista.

EL POETA DE
«LA PARAULA VIVA»
L’obra poètica de Joan Maragall
consta de cinc llibres: Poesies
(1895), Visions i cants (1900),
Disperses (1904), Enllà (1906) i
Seqüències (1911). En el primer
llibre destaquen els poemes
«Oda infinita» i «La vaca cega»;
en el segon, «El comte Arnau» i
l’«Oda a Espanya»; els famosíssims «La fageda d’en Jordà» i
«Cant espiritual» van ser publicats en el darrer llibre, Seqüències, on també trobem «La fi
del comte Arnau», una composició de Maragall dedicada a
aquesta llegenda del Ripollès
que va fascinar els homes de lletres de diverses generacions.

La poesia és
una activitat
de l’esperit

La poesia té el poder de revelar una realitat més transcendent i veritable amagada darrere la realitat objectiva. És un acte de sinceritat
que neix del xoc emotiu entre el poeta i el món.

La paraula
ha de ser
«viva»,
espontània

La revelació d’aquesta realitat absoluta s’aconsegueix mitjançant la
paraula, que ha de ser «viva», és a dir, provocada espontàniament
per l’emoció del poeta davant el món. Les paraules són símbols de
la realitat absoluta i no es poden crear intel·lectualment, ja que aleshores la poesia perd l’autenticitat i la sinceritat.

El poeta és
un «vident»,
un guia per
a la resta
d’homes

El poeta és, entre els homes, el qui està posseït d’una major capacitat de percepció i és ell qui, en estat de gràcia, descobreix aquesta realitat transcendent, la bellesa amagada dins del món (en les
coses, la natura, els costums, els fets mateixos de la vida social…).

La poesia de Joan Maragall s’agrupa en els següents blocs temàtics:
— Poesia decadentista. Són poemes caracteritzats per l’expressió
d’estats d’ànim, de malenconia, de tristesa; exalcen la mort i el mal
com a coses belles. Presència dels tòpics decadentistes: els colors
foscos, les boires, els silencis…
— Poesia vitalista. És una poesia optimista que exhorta a viure la vida
en plenitud, en totes les seves dimensions i també en les contradiccions (en allò que hi ha de bell però també en allò que té de tràgic,
perquè segons Maragall tot forma part de la vida). El poema «Excelsior», al qual pertanyen aquestes estrofes, és clarament vitalista.
Vigila, esperit, vigila;
no perdis mai el teu nord;
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.
Gira, gira els ulls enlaire,
no miris les platges roïns,
dóna el front an el gran aire;
sempre, sempre mar endins.
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— Poesia de la natura. La natura, com en els poetes romàntics, és un
dels temes principals de la poesia maragalliana. El paisatge o els elements concrets que el formen (arbres, animals…) sempre són un pretext per a suggerir-nos sentiments i emocions personals. N’és un bon
exemple el poema «La fageda d’en Jordà», en què el poeta expressa
la seva meravella davant d’un paratge fascinant:
Saps on és la fageda d’en Jordà?
Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i profond
com mai cap més n’hagis trobat al món:
un verd com d’aigua endins, profond i clar;
el verd de la fageda d’en Jordà.

— Poesia nacionalista. Escriu cinc poemes (les Visions) en què fa una
reelaboració d’alguns mites lligats al món llegendari català i que contribueixen a definir les característiques ètniques catalanes.
El poema de caire nacionalista més extens és el dedicat al comte
Arnau. En la primera part (dins Visions i cants) es veu la influència de
Nietzsche: Arnau representa la figura del superhome (individualista,
egocèntric, superior i solitari). És el personatge col·lectiu de «les veus
de la terra» el qui eleva el comte a aquesta dimensió de superhome,
condemnat, tanmateix, a viure en solitud:
– Seràs roure, seràs penya,
seràs mar esvalotat,
seràs aire que s’inflama,
seràs astre rutilant,
seràs home sobre-home,
perquè en tens la voluntat.
Correràs per monts i planes,
per la terra que és tan gran,
muntat en cavall de flames

■ La fageda d’en Jordà, situada al cor de la Garrotxa, va
motivar el famós poema de
Joan Maragall.

que no se’t cansarà mai.
El teu pas farà basarda
com el pas del temporal.
Totes les veus de la terra
cridaran al teu voltant.
Te diran ànima en pena
com si fossis condemnat.
«El Comte Arnau», Visions i Cants

ACTIVITATS
! 4. Assenyala els elements naturals del poema «El comte Arnau» que simbolitzen la identitat del comte i explica què suggereixen: caducitat o permanència en el temps. Quina és la frase que sembla al·ludir el superhome
de Nietzsche?
! 5. Informa’t sobre la llegenda del comte Arnau i esbrina si Maragall va dedicar poemes a altres personatges llegendaris catalans.
! 6. Llegeix aquesta primera estrofa del poema «Cant de novembre» i analitza’n la temàtica. Quins dos temes propis de la poesia de Joan Maragall
s’hi poden relacionar? Analitza’n també la mètrica i la rima.
El vermell dels arbres,
encès per la posta —dels sols hivernals,
delita i penetra
lo mateix que aquells verds primaverals.
Germans, alcem els cors, que tot és bell,
el verd i el vermell.
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Visions i cants, de Joan Maragall
Llegeix aquest llibre de poemes publicat el 1900, en
què Maragall mostra el seu vessant més modernista
i, alhora, catalanista. Abans que comencis a llegir,
però, farem una ullada a la biografia d’aquest poeta
barceloní.

«Intermezzo»
Els catorze poemes que formen aquesta part són el
resultat d’estats de contemplació en què el poeta allibera les seves emocions. De fet, aquestes composicions s’ajusten molt a la concepció de la poesia que té
Maragall (espontaneisme, «teoria de la paraula viva»).

6 Indica quins són els poemes que es relacionen

L’autor

amb aquests temes:

Joan Maragall i Gorina va néixer a Barcelona el 1860.
El seu pare era un empresari tèxtil i volia que
Maragall continués el negoci familiar, però ell va preferir estudiar Dret i després es va fer escriptor. Va
col·laborar en diversos diaris i revistes de la Ciutat
Comtal.
Va traduir al català obres de Goethe, Novalis i Nietzsche. Autor de nombrosos poemes i articles, Maragall
va esdevenir una gran autoritat en l’opinió catalana
de començament del segle XX.

Visions i cants
Aquest recull es divideix en tres parts: «Visions», «Intermezzo» i «Cants». A l’hora d’estudiar els poemes,
caldrà tenir en compte aquesta divisió.

«Visions»
És una reelaboració d’alguns dels mites de Catalunya, a través dels quals s’insinuen les característiques de l’ànima catalana: el pragmatisme, la lluita
constant, l’optimisme...

1 Classifica els poemes d’aquesta part tenint en
compte aquestes indicacions que et donem.
TEMÀTICA

TÍTOL DELS POEMES

Quatre dels poemes presenten un personatge que ha
trencat una «llei d’amor»
(humana o divina) i que lluita
per la redempció.

………………………

Un dels poemes mostra el
model del perfecte enamorat.

— Parlen de festivitats religioses.
— És un enaltiment de la juventud.
— Mostren l’encís per la feminitat.
— Tenen com a origen un fenomen atmosfèric.
— Fan referència a un fet autobiogràfic.

7 Abans hem parlat de la clara influència de la poe-

sia popular en alguns poemes de «Visions».
Esbrina quin poema del «Intermezzo» fa també
palesa aquesta influència d’una forma ben clara.
Justifica la resposta a partir del tema, de la mètrica i de la rima.

8 Una de les característiques del llibre és la gran varie-

tat mètrica. Busca exemples de poemes que tinguin
els tipus de versos que indiquem a continuació.

— Pentasíl·lab.
— Heptasíl·lab.
— Octosíl·lab cesurat (4 + 4).
— Decasíl·lab cesurat (5 + 5).
— Alexandrí (6 + 6).

«Cants»

………………………

Els poemes de la tercera part es caracteritzen bàsicament pel component catalanista i patriòtic, encara
que n’hi ha, tal com veurem, de caràcter vitalista.

………………………

9 Classifica temàticament els sis poemes de

………………………
………………………
………………………

«Cants» amb l’ajut d’aquesta taula i justifica-ho.

……………………………………………

Cants vitalistes

……………………………………………

2 Digues quins dels dos personatges llegendaris
són clarament vitalistes i rebels individualistes.
Justifica la resposta.

3 Indica quina semblança hi ha entre la condemna

……………………………………………

……………………………………………

Cants patriòtics

……………………………………………
……………………………………………

que pateix el mal caçador i la del comte Arnau.

4 Un dels recursos retòrics morfosintàctics que hi

sovinteja és l’anàfora. Esmenta’n un exemple en
cadascun dels cincs poemes.

5 Assenyala els dos poemes de «Visions» que s’acosten més per la forma a la poesia popular. Justifica la teva tria (tingues en compte el nombre
de síl·labes, la rima i el tipus d’estrofa).
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10 En un dels cants de temàtica vitalista, Maragall

empra el tòpic clàssic del carpe diem. Digues a
quin poema ens estem referint i esmenta el vers
(o versos) en què apareix.

11 «Els tres cants de guerra» són clarament regene-

racionistes. Justifica aquesta afirmació i analitza
el marc històric en què es van escriure.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

L’Escola Mallorquina
Des dels anys setanta del segle XIX, es va anar desenvolupant a Mallorca
un moviment literari que fou batejat amb el nom d’Escola Mallorquina.
Està format per poetes mallorquins, d’entre els quals cal destacar Joan
Alcover i Miquel Costa i Llobera, que mantenen estretes relacions amb la
cultura del Principat. De fet, tot i que cronològicament els poetes de
l’Escola Mallorquina coincideixen amb la Renaixença i el Modernisme, el
seu estil formal els apropa al Noucentisme incipient.
L’Escola Mallorquina es caracteritza per la valoració de la perfecció formal del poema, l’ús d’una llengua elaborada i culta i la recerca d’un to
expressiu mesurat i contingut, característiques que comparteix amb la
poètica noucentista. D’altra banda, el rebuig de l’espontaneïtat l’allunya
de l’estètica modernista. El paisatge mediterrani és el motiu principal
que tracta la poesia d’aquesta escola i esdevé un pont d’unió amb la lírica italiana i el parnassianisme.

Joan Alcover
Fou un dels eixos vertebradors de l’Escola Mallorquina i el responsable de les relacions que s’establiren amb la intel·lectualitat catalana de
tombants de segle. L’ideari estètic d’Alcover queda recollit en la seva
Humanització de l’art, una teoria estètica on proposa un apropament
entre l’art i la vida, a fi d’incidir en el vessant social de la poesia
—idea modernista per excel·lència— i un punt d’equilibri entre l’espontaneisme i el domini de la tècnica.
El poemari més important d’Alcover es titula Cap al tard (1909) i sintetitza
moments de diverses etapes vitals. S’organitza en quatre seccions:
«Cançons de la serra» és un conjunt de poemes en què l’autor mostra la relació amb l’espai que l’envolta cercant en el paisatge l’ànima
de la col·lectivitat, allò que constitueix l’essència del tarannà mallorquí.
«Endreces» i «Jovenils» són altres seccions que també aporten una
dimensió col·lectiva al poemari. Finalment, «Elegies» són poemes que
recullen el dolor personal de l’autor causat per la mort dels fills.

Miquel Costa i Llobera
Escriptor i eclesiàstic, va participar en els Jocs Florals —l’any 1902 fou
proclamat Mestre en Gai Saber— i en el Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, i fou membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
La seva producció inclou dos títols molt destacats, Poesies (1885) i
Horacianes (1906), d’estètica diferenciada.
Dins de Poesies, en «El pi de Formentor» el poeta es mostra enyoradís i sentimental i projecta aquests sentiments en el paisatge que més
coneix, el de la seva Pollença natal i el de Formentor. Fa ús d’una tècnica pròpia de la poesia romàntica: l’espai psicològic.
Horacianes mostra l’adopció de l’estètica clàssica que, juntament amb
l’artifici lingüístic que caracteritza els poemes, l’apropa al Noucentisme.
En aquest llibre, que pren el títol del nom del poeta llatí Horaci, Costa i
Llobera presenta l’art com un ideal de vida que preserva l’home de la
vilesa dels interessos materials. Aquest art ha de ser pulcre i mesurat i
ha d’estar dominat pel control que imposen el seny i la reflexió de
l’intel·lectual.

■ Paisatge mallorquí: molí a Sineu, localitat del centre de l’illa.

ALTRES POETES
Altres integrants de l’Escola Mallorquina:
• Miquel dels Sants Oliver. Poeta
de transició entre la Renaixença,
ja que tracta temes llegendaris
i crea símbols patriòtics, i el
Noucentisme, ja que conrea el
sonet. Destaquem les sèries
referides a músics com Mozart,
Wagner, Chopin...
• Maria Antònia Salvà. Poetessa
que amb un to musical i alegre
descriu la vida quotidiana de
Mallorca (les persones, el pas
del temps, els sentiments, el
paisatge...).
• Gabriel Alomar. Autor de La
columna de foc, un recull de
poemes de pulcritud formal i
temàtica humanista.
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Activitats

1 Identifica els temes de la poesia modernista que
es tracten en els poemes A, B i C.

A
A
Consagració
Consagració
L’herba del bosc irreverent profana
L’herba
del
bosc
irreverent
profana
la simbòlica clau que
els arcs
unia;
la
simbòlica
clau
que
els
arcs
unia;
no s’és alçada al toc d’ave-maria,
no s’és
alçada
al plorosa,
toc d’ave-maria,
com
altre
temps,
la campana.
com altre temps, plorosa, la campana.
Tota sola, triomfant i sobirana
Tota
sola,s’aixeca,
triomfanton
i sobirana
la
piscina
un dia
la piscina
s’aixeca,
on unvenia,
dia
son
front impur
a rabejar
son
front
impur
a
rabejar
venia,
devotament, la multitud cristiana.
devotament, la multitud cristiana.
Entre pilars caiguts avança, lenta,
Entre
pilars
caiguts avança,
lenta,
una
vaca
en l’església
derruïda;
unales
vaca
en l’església
derruïda;
de
pluges
darreres l’aigua
pura
de les pluges darreres l’aigua pura
beu dins el marbre sant, amb set ardenta;
dins
el marbre
amb
set ardenta;
ibeu
en el
temple
vençutsant,
queda
acomplida
ilaen
el
temple
vençut
queda
acomplida
gran consagració de la Natura.
la gran consagració de la Natura.

Gabriel Alomar
Gabriel Alomar

B
Joan Garí
Després del pecat tan gran
ell resta bocaterrosa.
Riquilda és timbes avall.
Montserrat és net de boira.
Fra Garí veu els abims
i les cames li tremolen.
Si prova de redreçà’s
cau de mans una altra volta.
Joan Garí ja no és un sant.
Joan Garí ja no és un home,
que és una fera dels camps
que per Montserrat pastura. [...]

2 Comenta els trets formals d’aquest poema de
Joan Alcover.

Desolació
Jo só l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca migpartí.
Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sense entranyes, que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa,
al cel he vist anar-se’n la millor part de mi.
I l’amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m’aida a esperar l’hora de caure un sol conhort.
Cada ferida mostra la pèrdua d’una branca;
sens mi, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per a plànyer lo que de mi s’és mort.
Joan Alcover, Cap al tard

3 Llegeix aquestes estrofes d’un poema de Miquel
Costa i Llobera i explica com s’hi mostra el poeta
i a través de quins elements projecta els seus
sentiments.

Joan Maragall, Visions i Cants

C
Lilial
La veig acariciant la noble testa
d’un alt llebrer qui bota
llepant-li les mans pures,
llargues i fines.
Amb un hàbit la veig de vellut negre,
amb les trenes penjantes:
sembla una verge gòtica
quatrecentista. [...]
Jeroni Zanné
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— Un cop hagis classificat temàticament els
poemes, digues a quin corrent poètic modernista pertanyen (espontaneisme o arbitrarisme). Tingues en compte aquests aspectes:
• El tractament del tema.
• La forma (mètrica, rima, tipus d’estrofes...).
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El pi de Formentor
Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,
com un gegant guerrer.
No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada
i li donà per trone l’esquerpa serralada,
per font l’immensa mar.
Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam;
el crit sublim escolta de l’àguila marina,
o del voltor qui passa sent l’ala gegantina
remoure son fullam.
Miquel Costa i Llobera, Poesies

4 Explica breument quines diferències hi ha entre

els poetes de l’Escola Mallorquina i Joan Maragall.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

La poesia noucentista

ALTRES TRETS POÈTICS

El Noucentisme va establir una jerarquització dels gèneres literaris d’acord amb el seu programa ideològic i cultural. Així, el gènere més valorat
fou la poesia, el més adient per a contribuir a la construcció de la
«Catalunya ideal» i per a reflectir els valors ideològics noucentistes, a més
de permetre un treball formal molt acurat.

• Referències al món clàssic: de
vegades només empren noms
grecs sense cap rerefons mitològic (com en Els fruits saborosos, de Carner), i a voltes
s’esmenta clarament un mite o
un poeta clàssic.

Característiques

• Ús de pretextos extrets de la
vida quotidiana: persones, objectes, situacions…

Els trets que caracteritzen la poesia noucentista són els següents:
— Idea d’artifici. La poesia no és l’expressió nua del sentiment, sinó que
el seu valor rau en la forma. Cal un treball d’estil rigorós, que exigeix
la creació d’una llengua culta, elaborada i subtil que sigui el reflex del
domini de l’escriptor sobre la matèria, i un coneixement aprofundit de
la tradició cultural i poètica. S’opta, sobretot, per la mètrica de la lírica
culta (decasíl·labs, alexandrins...) i pel sonet.

• Descripcions minucioses del
paisatge (visió idíl·lica), de llocs,
de persones...

— Depuració de la realitat. La realitat no pot ser presentada directament amb les seves tensions i contradiccions, sinó que ha de ser
reelaborada i formulada poèticament en la seva forma més ideal i
harmònica. La poesia ha de dibuixar metafòricament els trets de
la «Catalunya ideal» que es pretén, és a dir, ha de tenir un caràcter
didàctic.

• Ironia: és un recurs per a distanciar-se de la realitat i treureli transcendència.

• Distanciament intel·lectual del
poeta respecte de la matèria
que tracta: facilita un tractament objectiu del tema.

Observem aquestes dues característiques en el poema següent. El poeta
noucentista Guerau de Liost presenta una visió idealitzada de la vida quotidiana a pagès, una realitat harmònica i ordenada.
Oh les petites cases del minuciós veïnat
quiscuna amb un paller i un forn i la cisterna
amb una corriola i un càntir abonyegat
i l’era qui de boll aurífic enlluerna!
Un corriol ondula per assolir-vos totes.
Els vostres cans el pas senyalen de la gent.
Teniu panotxes i rodells sobrers de bótes.
I l’aviram pastura desvergonyidament.
Les vostres feixes són minúscules, secanes.
Damunt dels enllosats hi dormen sargantanes.
Us enjoieu alhora de malves i llorer,
de romaní, de sàlvia i d’herba queixalera.
I alguna de vosaltres és sota la noguera,
com una aucella tímida qui fuig de l’esparver.

■ La vall de Sant Marçal al Montseny, que és l’escenari de La
muntanya d’ametistes.

Guerau de Liost, La muntanya d’ametistes

ACTIVITATS
! 7. Per tal de treballar el que hem explicat, respon a aquestes dues qüestions
sobre el poema de Guerau de Liost:
— Els noucentistes valoren la perfecció formal. Tenint en compte aquesta
premissa, analitza la mètrica i la rima d’aquest poema i comenta-les.
De quina mena de composició poètica es tracta?
— Esmenta tots els elements de la vida quotidiana que produeixen la
impressió d’ordre i harmonia en aquest paisatge rural del Montseny.
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Temes
La poesia, tal com ja hem dit, reflecteix per mitjà de la temàtica els valors
més preuats pel Noucentisme: el seny, l’harmonia, l’ordre, derivats del
classicisme mediterrani i assumits plenament per la burgesia.
— La vida senzilla, la quotidianitat. L’ús de pretextos de la vida quotidiana (persones, objectes, situacions...) respon a la defensa d’una
vida senzilla i equilibrada, plena d’harmonia i serenor.
Però l’hivern arriba,
i vora el foc rabent
sentim a la teulada
ballar teules i vent.
Josep Carner, Els fruits saborosos

■ El Paral·lel (1930), d’Emili
Bosch. L’obra de Carner es fa
ressò de la civilitat noucentista:
la ciutat ha de ser el centre de
la Catalunya ideal, lloc on se
superen els conflictes.

— L’ambient ciutadà. La ciutat és el model de civilitat o sociabilitat, d’ordre i de mesura, tal com la polis a la Grècia clàssica. El Noucentisme
articularà el seu projecte de Catalunya al voltant de la ciutat en contraposició al ruralisme propi del Modernisme.
Bella Ciutat d’Ivori: escolta un pelegrí
de tos carrers i places. Del campanar del Pi
ragen set hores, fresques de l’aire del matí.
Guerau de Liost, La ciutat d’ivori

— Una natura idíl·lica i civilitzada. Els intel·lectuals noucentistes presenten una natura amable i harmònica, inspirada en l’Arcàdia grega,
una zona de clima benigne. La natura, dominada per l’ésser humà i lligada als espais urbans, contrasta amb la natura incontrolable i esfereïdora del Modernisme. La visió noucentista de la natura cal vincularla al classicisme i a la voluntat d’harmonia del Noucentisme.
L’herba dallada novament rebrota
els prats vestint d’una altra primavera.
Carregada de fruita, la pomera
s’hi aixeca al mig, esquarterant-se tota. [...]
Guerau de Liost, La muntanya d’ametistes

— La feminitat. L’ideal femení noucentista, lligat als cànons de bellesa
grecollatins, simbolitza valors burgesos com la mesura, l’ordre i la
laboriositat. La dona és transmissora d’ideologia per mitjà de l’educació dels fills a la llar, per la qual cosa es potencia la maternitat. La figura de la dona també simbolitza la Catalunya ideal.
Tens la cintura fina i abrivada
i el si d’una naixent promissió;
canta la teva boca incendiada
com una rosa de l’Anacreó.
Josep Carner, Verger de les galanies

206

UNITAT 6 | La poesia del segle XX a l’actualitat

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
— El pas del temps, l’envelliment. La vellesa és assumida amb resignació i serenor, malgrat la malenconia i tristesa que pugui produir.
Aquesta actitud es fa present en alguns dels poemes de La muntanya
d’ametistes, de Guerau de Liost, i d’Els fruits saborosos, de Josep
Carner. En l’estrofa següent, el codony simbolitza la calma agredolça
que presideix la senectut.
Llavores, el codony, que es féu vell en la branca,
dins el calaix perfuma la nostra roba blanca,
i si l’amorosim al caliu de la llar
i l’acostem als llavis sorruts, és dolç, encar.
Josep Carner, Els fruits saborosos

ACTIVITATS
! 8. Digues quins dos temes noucentistes trobem expressats en aquest quartet del poema «Les nous del berenar», dins Els fruits saborosos, de Josep
Carner. Raona la resposta.

■ Fragment de Pastoral (1910),
de Joaquim Sunyer. La pintura
noucentista reflecteix els postulats del moviment: mediterranisme, classicisme...

Una fonteta raja al peu de la noguera.
Allà van cada tarda a berenar els infants:
potser la font n’imita els salts remorejants.
I la noguera, a tots, els fa de mainadera.

! 9. Llegeix aquests versos de La ciutat d’ivori, de Guerau de Liost.
Bella ciutat de marbre del món exterior,
esdevinguda aurífica dins un esguard d’amor!
Ets tota laborada amb ordenat esment.
Et purifica el viure magnànim i cruent.
I, per damunt la frèvola grandesa terrenal,
empunyaràs la palma del seny —que és immortal.

— En aquest poema s’insinuen almenys dues virtuts molt valorades pels
noucentistes. Esbrina-les i assenyala els versos en què es troben.
— Analitza la mètrica dels versos i comenta-la tenint en compte els trets
de la poesia noucentista.
— Compara la visió de Barcelona que dóna Guerau de Liost amb la que
havia ofert Maragall en aquesta estrofa del poema «Oda nova a Barcelona».
Ets covarda i crudel i grollera,
Barcelona, però ets riallera
perquè tens un bell cel al damunt;
vanitosa, arrauxada i traçuda:
ets una menestrala pervinguda
que ho fa tot per punt.

— Una d’aquestes dues visions és més idealista i l’altra, més realista. Per
quina raó? Aleshores, quin dels dos poetes depura la realitat? Per respondre, fixa’t en el lèxic i en els recursos expressius de tots dos poemes.
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Josep Carner
Va néixer a Barcelona el 1884 i va morir a Brussel·les el 1970. Està considerat un dels autors més importants de la poesia catalana del segle XX.
Talent, coneixement sòlid de l’idioma, cultura literària vastíssima i domini
absolut de l’ofici són les claus per a explicar una obra d’una gran qualitat, equiparable a la dels millors poetes europeus del segle XX.
En funció d’una concepció de la poesia que es manté inalterable al llarg
de tota la seva trajectòria, Carner aprofitarà en tot moment aquells elements de la tradició literària que li seran més útils. La seva trajectòria poètica es pot dividir en quatre períodes:

■ Josep Carner, conegut com
«el Príncep dels poetes», és
considerat el poeta noucentista
per excel·lència.

Etapa
de formació
(1896-1905)

Es dóna a conèixer molt jove en el marc del Modernisme. Els
seus primers reculls foren El llibre dels poetes (1904) i Primer llibre de sonets (1905), en què opta per una forma clàssica i per la
presència de la ironia.

Etapa
noucentista
(1906-1920)

Els fruits saborosos (1906) obre el període noucentista de Carner. L’altre llibre representatiu d’aquesta etapa és Auques i ventalls (1914). La poesia noucentista de Josep Carner reflecteix
l’assumpció de l’estètica arbitrària (el domini del creador sobre la
matèria) i és plantejada pel poeta com una contribució militant als
objectius del moviment, tant en el terreny ideològic (la construcció de la «Catalunya ideal») com en el terreny pròpiament literari
(renovació i enriquiment de la llengua literària i la tradició poètica
catalanes).

Etapa
postsimbolista
(1920-1939)

Amb la publicació d’El cor quiet (1925), l’obra de Carner evoluciona cap a una poesia més reflexiva que fa presents les preocupacions morals de l’home i que, estèticament, s’acosta al
postsimbolisme.

Etapa d’exili
(1939-1970)

Després de la Guerra Civil viu a Mèxic i Brussel·les. L’obra més
rellevant és Nabí, publicada el 1941.

UN MESTRE DE LA LLENGUA
Josep Pla explicava meravellat el
domini de la llengua que tenia
Josep Carner:
«Amb la paraula feia el que volia.
Era prodigiós, enlluernador. He
tingut ocasió de conèixer moltes
persones en la vida. No he conegut mai un home que tingués —en
la conversació— més recursos
verbals que Josep Carner, més
mitjans d’expressió, més riquesa
d’adjectivació, més capacitat de
transmutació de la realitat a través del llenguatge que la que ell
tenia. [...] Generalment parlava
utilitzant formes verbals inusitades però perfectes, sempre tocades lleugerament de preciosisme, elegància o alambinament.
Tan bons li eren els recursos del
català medieval com els darrers
popularismes que estilitzava ell
mateix. És l’home d’aquests
temps que ha parlat millor el
català.»

Característiques de la poesia noucentista carneriana
Ja hem vist que l’etapa noucentista té un pes específic en la seva obra.
Les característiques principals de la poesia noucentista de Josep Carner
són aquestes:
— Rigor formal. D’acord amb els postulats noucentistes, Carner utilitza
formes tan clàssiques i elaborades com el sonet (sense bandejar,
però, els models de la literatura popular: auca, cobla, romanç...).
— Domini i control de la llengua, fruit del seu gran coneixement del
català.
— Pas del Real a l’Ideal. Idealització de temes extrets de la realitat quotidiana. Aquest tret el trobem sobretot a Els fruits saborosos i Auques
i ventalls.
— Visió del món plàcida i ordenada. És una de les característiques més
notables del llibre de poemes Els fruits saborosos.
— Humor i ironia. La ironia com a mostra d’humor i crítica intel·ligent,
elaborada.
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Els fruits saborosos
Aquest poemari és una de les obres més representatives de la poesia
noucentista de Josep Carner. Per mitjà de divuit poemes, Carner mostra
l’ideari noucentista que promulgava Eugeni d’Ors. L’anàlisi del poema
«Les llimones casolanes» ens servirà per a exemplificar els trets noucentistes d’Els fruits saborosos.
Les llimones casolanes
Metimna, atrafegada, com mou la cara encesa
damunt el voleiar dels braços i el vestit.
El dinar es cou, es veu lluir la roba estesa
i ja a la cantonada és Licas, el marit.

TIC

Liceni trenca un vidre, Naïs s’esmuny, plorosa.
Llavores, arrambant-se al mur i amb passes lleus,
amb una revolada cruel i una amorosa
ha restablert Metimna la pau, que amen els déus.
Cansada, pren la copa de bella transparència
on juguen aires, núvols, solcant un blau camí,
i riu, sabent que a l’aigua mesurarà amb ciència
el raig de la llimona, la mel de romaní.

Si esteu interessats en Els fruits
saborosos de Josep Carner
podeu consultar el web següent:
http://www.xtec.es/~lrius1/
carner/contenidor.htm

I beu, dant a l’entorn les últimes mirades.
La llum en el cristall, esparvilladament,
damunt sa cara es mou i l’omple de besades
i li fa cloure els ulls, repòs de tant d’esment.

El tema del poema és el plaer del repòs després d’un matí de feina.
Les dues primeres estrofes mostren l’activitat de Metimna. Es reprodueix
una escena quotidiana pròpia d’una llar idíl·lica: Metimna, una mestressa de casa que respon al perfil de dona noucentista (mare, transmissora
de la ideologia, de capteniment assenyat i harmoniós...), mena la casa
assenyadament. El conflicte esclata quan el fill fa una entremaliadura,
però Metimna hi posa ordre equilibradament: restableix la pau amb una
revolada cruel i una d’amorosa. Com a recompensa per la feina feta, pren
un suc de llimona, i paral·lelament mesura amb ciència el raig de la llimona i la mel de romaní, una nova mostra de conducta assenyada.
Hi observem diversos trets de la poètica noucentista:
— Classicisme en l’ús de noms grecs. Els noms propis de la composició tenen tradició en la cultura clàssica. Destacarem, però, Metimna,
el nom d’una ciutat aplicat a una dona.
— Harmonia en la mètrica del poema. El poema el formen quatre estrofes de versos alexandrins amb cesura, la qual crea dos hemistiquis
amb estructura de 6 + 6. La rima és encadenada, amb una alternança
de versos masculins i femenins.
— Idealització de la realitat quotidiana, associada a l’embelliment d’aquesta realitat: Metimna pren el suc amb una copa, que mostra un
reflex de finestra d’una manera fantasiosa.
Una altra obra destacada de Carner és La paraula en el vent (1914), un
poemari que, contràriament a Els fruits saborosos, l’allunya de l’ideari i
l’estètica noucentistes. Carner hi repassa les vicissituds que pateix l’home per culpa de l’amor i reprodueix diferents situacions que es donen al
llarg de la vida d’una persona.
UNITAT 6 | La poesia del segle XX a l’actualitat

209

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

Guerau de Liost
Jaume Bofill i Mates nasqué a Olot el 1878. Dues idees determinaren la seva
obra: l’estreta vinculació al Montseny, que es reflectirà en la seva poesia, i la relació amb la Lliga Regionalista, per la qual fou regidor municipal a Barcelona i
president de la Joventut Nacionalista del partit. També col·laborà en la creació
del partit catalanista Acció Catalana, del qual arribà a ser president.
Bofill i Mates alternava la política amb la creació poètica, que signava
amb el pseudònim de Guerau de Liost. Col·laborà en la revista La Veu de
Catalunya, l’òrgan d’expressió de la Lliga Regionalista, on publicava articles difusors de les tesis noucentistes en la secció que duia per títol
«Rims de l’hora». L’any 1918 ingressà a la Secció Filològica de l’IEC.
■ Guerau de Liost (1879-1933).

La lectura dels poemes següents servirà per a exemplificar els trets més
destacables de la seva poesia.

Gòtics semblant el faig, l’avet,
puja, segur, l’avet ombriu,
rígid de fulles, d’aire fred,
car és d’un gòtic primitiu.
Amb son fullatge trèmul, net,
ben altrament, el faig somriu,
més joguinós que massa dret,
car és d’un gòtic renadiu.
L’avet és gòtic com el faig.
Són les agulles del bagueny
on de la llum es trenca el raig.
Són les agulles sobiranes
que, en les altures del Montseny,
del vent concerten les campanes.
Guerau de Liost, «Avets i faigs»,
La muntanya d’ametistes

Voldria ser enterrat al peu
d’aquesta font que endegà el pare.
Té campanetes arreu,
d’aquelles que plaïen a la mare.
Un aire ben senzill
hi porta els sorolls de la vila
i neteja de brossa l’espill
d’aquesta font tranquil·la.
Sovint amb el germà
hi fèiem un atur, suats de la cacera.
En el seu bassol clar
es mirava el llebrer, vanitós que era.
El berenar posava la muller
a la taula que fa aquesta roca.
[...]
Guerau de Liost, «La font de l’oreneta»,
Ofrena rural

— Llenguatge. De la mateixa manera que la resta de noucentistes, l’autor valora la normativització fabriana i n’aplica les normes. Evoluciona
des d’un estil preciosista i ric, com el que trobem a «Avets i faigs», a
un de més suau i humanitzat, com el de «La font de l’oreneta».
— Natura. En les primeres obres Guerau de Liost fusiona la natura amb
la cultura; en canvi, en l’etapa de maduresa la natura esdevé un refugi que remet a un paradís perdut, la infantesa feliç, contraposada a la
ciutat dels adults. Guerau de Liost concep la natura com una fusió de
religió, reflexió, cultura i amor.
— Amor. «La font de l’oreneta» mostra la concepció de l’amor: una
atracció pel franciscanisme que es tradueix en l’amor a les petites
coses, als homes, a la natura; és un cant a la felicitat i al nucli familiar.
L’any 1908 Guerau de Liost va publicar el seu primer llibre, La muntanya
d’ametistes, on descriu una realitat estilitzada en què el Montseny (simbolitzat en la muntanya que dóna títol al poemari) esdevé una concreció
de la natura, la religió i la cultura. Civilitza, doncs, la muntanya.
A La ciutat d’ivori (1918) trobem diversos temes: composicions centrades en tipus de dones concretes, peces de to intimista que mostren una
religiositat despullada de la retòrica ampul·losa de textos anteriors; i la
ciutat, analitzada des d’una òptica que prefigura el to que trobarem a
Sàtires, on presenta una visió crítica de la societat del seu temps.
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COMENTARI DE TEXT
Josep Carner
Lectura i comprensió
1 Llegeix aquest poema que pertany al poemari

Els fruits saborosos, de Josep Carner i que tracta
metafòricament l’acte de creació poètica, que es
compara amb l’elaboració del vi.
Els raïms immortals
I
El poeta en el cim se sent cantar,
i la vinya daurada que el sol banya
a farbalans alegra la muntanya
i en fi pendís cap a les ones va.
La mar és adormida, el cel és clar;
melangies d’escumes i boirines
damunt la pau de les blavors divines
rellisquen lentes a no cap demà.
II
—Oh Cronos, déu de la vellesa austera,
la barba trista i la mirada errant,
la meva jovenesa palpitant
tu te l’emmenes per la cabellera.
I encara só distret i, com l’infant,
veig la parença que ens amaga el dol,
i, com raïm, per art de mon verol,
em resta mel sota la pell tibant.
III
Aquest raïm, oh Cronos, t’ha plagut;
els grans daurats les teves mans m’arrenquen.
Que trist no és el so de quan es trenquen
en tos queixals movents de senectut.
No vull el lent i desvagat destí
de dar al no-res mon oci inconegut;
val més ésser esclafat i escorregut,
la sang inútil transmudant en vi.
IV
Cerquem del goig el fàcil escorrim,
la falsedat lluent se’ns encomana
i, tement cap paraula sobirana,
l’ànima taciturna defugim.
Però tot nèctar en el vas del rim,
duració en perfum i en transparència
es fa en el cup de la completa essència,
amb delits i recances que oprimim.
V
¡Malenconia al fi de la diada
i cremadissa d’ales dels instants!
Treni garlandes amb els pàmpols blans
i rigui dalt dels carros la gentada.
No em plau corona de tot vent joguina,
sinó deixar, per a no nats humans,
un poc de sol de mos amors llunyans,
clos al celler, colgat en teranyina.

Estructura i tema
4 Assenyala com és el marc espacial descrit en la
primera estrofa.

5 Cerca en una enciclopèdia qui era Cronos i expli-

ca el significat de la contraposició que s’estableix en la segona estrofa. Per quina raó creus
que Carner es refereix a aquesta divinitat grega?

6 El jo poètic sosté que de la mateixa manera que la

vinya llega a la humanitat el vi, el poeta ens deixa
un llegat molt especial. Quin és? Per què apareix
aquesta idea al final del poema?

7 A partir de la resposta de les preguntes anteriors, redacta en un màxim de cinc línies el tema
que ha donat origen a la composició.

8 El text presenta una estructura tripartida. Com-

pleta l’esquema següent assenyalant quines
estrofes —i el seu contingut— formen cada part:

• Plantejament: estrofa/es … … … .
• Desenvolupament: estrofa/es … … … .
• Conclusió: estrofa/es … … … .

Recursos
9 Llevat de la primera estrofa, el poema és cantat
per un jo poètic que exposa una determinada
concepció de la poesia. En quina persona s’expressa?

❑ En primera persona, mostrant el propi punt de

vista.

❑ En tercera persona, mostrant un distancia-

ment entre el jo poètic i la realitat descrita.

❑ Combina diferents persones i alterna el nom-

bre, segons si descriu una escena o bé exposa
la seva concepció de la creació poètica.

10 Explica la metàfora de la qual parteix i de la qual

se serveix al llarg del poema per exposar les
seves idees.

11 Indica quin temps verbal predomina en cadascuna de les estrofes. Per què Josep Carner l’utilitza?

12 Assenyala els hipèrbatons i els encavalcaments

(digues quines unitats sintàctiques queden partides).

13 Analitza la mètrica i la rima del poema.

Judici crític i opinió personal
14 Explica si el poeta Josep Carner s’adequa a
l’estètica noucentista en aquesta composició.

15 Relaciona el poema «Els raïms immortals» amb

2 Consulta en el diccionari el significat de: a farba-

l’estètica noucentista que caracteritza Els fruits
saborosos, explicada en la unitat.

Autor i context
3 Busca informació sobre la vida de Josep Carner i

Redacció del comentari
16 Usa la informació que has obtingut per a redac-

lans, austera, verol, taciturna, pàmpols.

les característiques d’Els fruits saborosos.

tar el comentari de text d’aquest poema.
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Activitats

1 Explica els trets que caracteritzen la poesia noucentista.

2 Llegeix aquest poema de Josep Carner.
Els albercocs i les petites collidores
Diu Iris a Mirtila:
—Amiga, jo no sé...
¿Tants d’albercocs li deixes
al vell albercoquer?
—Oh Iris, prou m’agrada
menjar-ne pels camins
fent festa a la dolcesa
que em raja boca endins.
Però l’hivern arriba,
i vora el foc rabent
sentim a la teulada
ballar teules i vent.
I, bell atzar, la mare,
veient-nos entristits,
i com freguem els nassos
i com bufem els dits,
ens porta, riolera,
quan cau la neu a flocs,
un pot amb confitures
de préssecs o albercocs.
— Exemplifica, a partir de la lectura d’aquesta
composició extreta del poemari titulat Els
fruits saborosos, els aspectes que et demanem tot seguit:
• Un element classicitzant.

4 Els versos següents pertanyen al primer poema
de Somnis, de Guerau de Liost.

Com dèbil nadaló de pit em só tornat.
Em sento embolcallat, faixat i agarrotat.
Les puntes d’una gorra que em tapa les orelles
m’irriten amb llur frec constant les dues celles.
Del meu recent bateig tinc un record difús.
La capa era feixuga. Brodat era el barnús.
Només recordo la quieta llum del ciri
de la padrina, groga com un pistil de lliri.
I tinc la vaga idea que si jo em dic Guerau
serà perquè s’ho deia l’avi patern. La nau
del temple era com una antiga, immensa cova,
i jo com una gota de calç encara nova.
Quan del bressol m’ofega la rígida estretor,
contemplo la boirina flotant del pavelló.
A voltes sento encara l’esforç del parteratge
i em reblaneixo com un diminut formatge
sols de pensar-hi. Mai hauria dit que tan
pesada tasca fos la de lliurar l’infant.
Somni I, «De com Guerau de Liost torna hipotèticament a les angoixes del parteratge i successives
seqüeles». Somnis, de Guerau de Liost

— Quines característiques de la poètica de l’autor hi saps entreveure? Tingues en compte el
llenguatge usat i la temàtica.
— Explica el significat dels termes encavalcament i comparació i exemplifica-ho amb versos extrets del text.

5 Llegeix aquest poema de La muntanya d’ametistes i respon les qüestions següents.

• El tema del text.
• L’ensenyament moral que se’n desprèn.
• Un exemple de la feminitat noucentista.
• Una personificació.
— Comenta breument les característiques de la
mètrica, la rima i l’estrofisme del poema.

3 Considerant la resposta a les preguntes anteriors,
digues quines d’aquestes afirmacions són certes.

❑ Carner explica una rondalla infantil amb un to

moralitzant.

❑ La fruita confitada és la recompensa a la pre-

visió per no haver-la menjada tota en el seu
moment.

❑ El poema reflecteix harmonia i seny, bases de

l’ideari noucentista.

— Quin és l’objecte de descripció del poema?

❑ L’autor es distancia del Noucentisme perquè

— Cerca en la composició un exemple d’encavalcament i una metonímia.

❑ El classicisme dóna actualitat permanent al

— Explica la concepció de la natura en la poètica de Guerau de Liost.

l’acció no transcorre en un marc urbà.
text.
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Mes per damunt la insòlita negror dels espadats
i de la vasta calma de serenor divina,
la Creu de Matagalls perdura gegantina.
I les ramades salten, rostos avall, de dret.
De Coll-Pregon arriben sobtadament al net.
El sol ja s’ha perdut. La llum s’ha fos. La lluna
s’ha tota esblanqueït i perfilat com una
donzella a qui l’edat torna gentil, prudent.
I la corona tot l’estol del firmament.
Ja envolten el corral de sinuós teulat.
Ja el ramat és a dins. La porta s’ha tancat
i pel llindar balder traspua el color groc
que escampen els tions des de la llar de foc.
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Les avantguardes
Les avantguardes són una sèrie de moviments artístics i literaris que tenen
en comú la voluntat de ruptura amb la tradició i les actituds de provocació tant des del punt de vista estètic com personal o vital. A Catalunya es
van desenvolupar entre el 1914 i la dècada dels anys trenta.
L’avantguarda catalana presenta una singularitat respecte del conjunt
d’Europa, perquè els avantguardistes catalans matisen el trencament
amb la tradició, conscients de la importància dels esforços normativitzadors i normalitzadors duts a terme de la Renaixença ençà, i perquè hi
estaven compromesos. D’altra banda, els escriptors avantguardistes no
formen un col·lectiu sinó que més aviat són individualitats que anaren
assumint els diversos corrents.

Característiques
Els moviments avantguardistes que més influïren en la literatura catalana
són també els més importants: cubisme, futurisme, dadaisme i surrealisme.

■ El violí, de Pablo Ruiz Picasso.
Pintura cubista que representa
una natura morta.

Cubisme

Es caracteritza per la descomposició geomètrica de la realitat; els pintors més destacats van ser Braque,
Picasso i Juan Gris. Pel que fa a la literatura, potencia l’ús del collage i el salt de falla. Guillaume Apollinaire
és el literat cubista més remarcable. La vila de Ceret, al Vallespir, fou considerada la meca del cubisme.

Futurisme

Té l’origen en un manifest del poeta italià Marinetti. Enalteix la violència i la guerra, i també l’esport, l’aventura
i les innovacions tecnològiques. En el camp de la literatura, defensa la destrucció de la sintaxi i les «paraules
en llibertat», i rebutja l’estètica romàntica i el simbolisme. J. Folguera, S. Sánchez-Juan i J. Salvat-Papasseit
en foren components destacats.

Dadaisme

Es va originar a Zuric (Suïssa), al voltant de Tristan Tzara i el Cabaret Voltaire. Promou l’espontaneïtat i l’atzar a
l’hora d’expressar-se. En el camp literari, els dadaistes van idear l’escriptura automàtica: la producció
espontània i ràpida de mots, a voltes inconnexos, reproduint el flux del pensament.

Surrealisme

Es basa en l’exploració dels somnis i del subconscient humà. Es pot relacionar amb la psicoanàlisi de
Sigmund Freud. S’expressa sobretot per mitjà de la poesia (J.V. Foix, L. Aragon, P. Eluard...) i la pintura (J. Miró,
S. Dalí, Magritte, Picasso...), però també va influir en l’escultura, el teatre i el cinema, on sobresurt la pel·lícula
Un chien andalou, de L. Buñuel i S. Dalí.

Temàtica
— Maquinisme. El futurisme incorpora a la literatura temes de la vida
industrial, especialment l’exaltació de les màquines (automòbils, trens,
avions, telègraf...), els objectes fabricats en sèrie, la descoberta de
noves tecnologies i la velocitat.
— Bel·licisme. Potencia la figura de l’heroi-poeta, que reflecteix l’inconformisme, la lluita i l’aventura. Els personatges són pirates i corsaris,
lladres, mariners de guerra, aviadors, esportistes...
— Esports. Atracció per la competició esportiva (tennis, futbol...), vista
com una lluita, i per la figura de l’esportista, un nou tipus d’heroi.
— Subconscient. El món dels somnis esdevé un camp temàtic nou i
inesgotable per a l’experimentació literària. La seva incorporació comporta la valoració del vitalisme irracionalista, l’absurd, l’atzar, la follia...
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Tècniques
Una de les característiques més notables de l’avantguardisme és la utilització de noves tècniques d’expressió literària, algunes de les quals ja han
estat esmentades en parlar dels moviments més importants.
— Collage. Consisteix a incorporar al text elements com si hi fossin
enganxats (paraules en una altra llengua, emblemes o icones, dibuixos, ús de diferents lletres d’impremta...). Observa aquest collage icònic aparegut en el llibre de Joan Salvat-Papasseit L’irradiador del port
i les gavines (1921).

■ «Les formigues» Joan SalvatPapasseit va donar forma de
cal·ligrama a aquest hai-kú:
imita el camí que fan les formigues. També usa la tècnica del
collage amb els dos elements
botànics.

— Cal·ligrama. És una composició poètica que expressa plàsticament,
per mitjà de l’escriptura o la tipografia, el tema tractat pel poema. Tot
i que Apollinaire el va popularitzar, és una forma utilitzada des de fa
segles en la literatura mundial. N’és un bon exemple el cal·ligrama
«Les formigues», del llibre L’irradiador del port i les gavines.
— Salt de falla. Amb aquest nom es designen els talls del versos, els
quals formen un esglaó. És una tècnica cubista. Aquí en tenim una
mostra, del poema de Carles Salvador «Pluja d’estrels».
i jo, cavaller volador,
vaig tirant-los confits.

HAI-KÚ

Experiència,
moral,
sistemes de govern,
sistemes filosòfics,
religions:

Joan Salvat-Papasseit, Poemes en ondes hertzianes

— Supressió parcial dels signes de puntuació; ús d’espais en blanc.
Tots dos recursos són també d’origen futurista; el primer va ser usat
per la major part dels poetes avantguardistes catalans. Els espais en
blanc a l’interior del vers serveixen per a introduir el silenci com a element lexical. En aquests versos del poema «Suburbis», de Sebastià
Sánchez-Juan, hi observem totes dues tècniques.
Nit
Festa Major
ventalls xinesos
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Es tracta d’una composició popular japonesa que consta de
tres versos breus, els quals han
de relacionar de forma enginyosa dues realitats diferents. Va
posar-se de moda a començament del segle XX i els poetes
avantguardistes catalans, interessats en l’assimilació de cultures llunyanes, la van fer servir
a bastament. Josep M. Junoy
(1888-1955) va ser-ne l’introductor i Joan Salvat-Papasseit la
va popularitzar entre els avantguardistes catalans.
L’hai-kú de «Les formigues» faria
així:
«Camí de sol,
per les rutes amigues
unes formigues.»

— Paraules en llibertat. És una de les tècniques més emblemàtiques
del futurisme. Es tracta de paraules col·locades en el text en posicions
inusuals (inclinades, verticalment...), sense formar part de cap oració.
Tanmateix, sí que es relacionen semànticament amb els sintagmes i
oracions que són a prop seu.
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Els períodes de l’avantguarda catalana
L’avantguarda catalana es divideix en dos períodes.
— La primera etapa ve delimitada per la publicació, el 1916, de Poemes
& Cal·ligrames, de Josep M. Junoy i la mort, l’any 1924, de Joan
Salvat-Papasseit. Aquesta etapa es caracteritza per la influència del
cubisme i del futurisme i per la publicació de diverses revistes:

Trossos

Dirigida per Josep M. Junoy i J.V. Foix, és difusora de manifestos
que facilitaren l’arribada del cubisme, el dadaisme i el futurisme. Els
articles de difusió literària i pictòrica es combinaven amb crítiques i
traduccions de l’avantguarda francesa i italiana.

Un enemic
del poble

Full de subversió espiritual, dirigida per Joan Salvat-Papasseit, aparegué com una publicació de caire regeneracionista que va reproduir textos i manifestos avantguardistes.

Arc Voltaic

En l’únic número d’aquesta revista es publicaren poemes de Joan
Salvat-Papasseit i Joaquim Folguera.

— La segona etapa comprèn des de 1925, quan J.V. Foix comença a
dirigir Trossos, fins a 1934, moment en què els grups avantguardistes
s’han dissolt. Aquesta etapa es caracteritza pel ressò que tenen les
tesis surrealistes. La plataforma més destacada d’aquesta segona
etapa és la revista L’amic de les Arts, que aplega un bon nombre d’intel·lectuals: Sebastià Gasch, Lluís Montanyà, S. Sánchez-Juan, J.V.
Foix i Salvador Dalí, que hi exposà les bases del mètode paranoicocrític, una via d’investigació que ell aportà al surrealisme.
L’amic de les Arts va publicar el «Manifest Groc» de S. Dalí, S. Gasch
i Lluís Montanyà, en què exposaven una fusió de conceptes dels corrents avantguardistes predominants i condemnaven la cultura sentimental i populista d’aire romàntic i els seus coetanis noucentistes,
alhora que propugnaven una nova vida moderna en què valoren les
diferents manifestacions culturals dels nous temps.

z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A
■ La inversió de l’alfabet que
mostra aquest cal·ligrama és
una de les propostes de rebel·lió i rebuig de la tradició
que suggereix el seu autor,
Josep M. Junoy.

Joan Salvat-Papasseit
Nascut a Barcelona el 1894, en el si d’una família proletària, quedà orfe i
hagué de passar una part de la infantesa a l’Asilo Naval, un vaixell-asil del
port de Barcelona. De la visió quotidiana de banderoles, vaixells, el mar,
les gavines... n’extragué alguns dels motius de la seva poètica, que traspua la lluita i l’amor envers la vida; és un poeta que vol adoptar un posat
valent, altiu i sincer; és «l’heroi-poeta».
Interessat en la lluita proletària i amb una actitud vital de rebel·lió, començà a col·laborar amb la premsa revolucionària. L’any 1919, SalvatPapasseit escrigué manifestos programàtics: «Sóc jo, que parlo als
joves» i «Concepte del Poeta», on defineix la figura del poeta; a més,
«Contra els poetes en minúscula. Primer manifest català futurista», on,
sota el pseudònim de Poetavantguardistacatalà, proposa un distanciament de l’estètica noucentista.

■ Joan Salvat-Papasseit (18941924).

La trajectòria literària de Salvat-Papasseit ha estat qualificada com el pas
«del cal·ligrama a la cançó», perquè l’obra dels inicis, de to avantguardista, anà depurant-se fins a assolir un to líric més tradicional, tot i que mai
no va arribar a desprendre’s de certs elements avantguardistes.
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Els primers llibres, Poemes en ondes hertzianes (1919) i L’irradiador del
port i les gavines (1921), reflecteixen una ruptura formal i ideològica amb
la literatura establerta a partir de l’adopció del cubisme i del futurisme.
Salvat-Papasseit hi combina l’inconformisme amb l’agressivitat pròpia de
l’avantguarda, si bé també hi apareixen l’esforç, l’optimisme, l’amor, els
mariners..., temes que seran eixos de la seva producció literària.
L’aplicació de les tècniques cubistes i futuristes, que destrueixen l’estructura tradicional del text, fa que el poema es converteixi en una juxtaposició d’impressions o sentències que acaben de manera sobtada i arbitrària, com per exemple en el poema «54045», de Poemes en ondes...
S’hi observen molts dels recursos formals que Salvat mai no abandonarà:
• El collage tipogràfic o combinació de
majúscules i minúscules de diferent
mida i gruix; la formació de formes i
siluetes (TROLLEY TROLLEY TROLLEY). La
repetició del mot trolley transmet una
idea de moviment, com si fossin vehicles col·locats successivament.
• Salts de falla (És que jo só igual per cadascú / en el passatge).
• L’espai en blanc a l’inici o a l’interior de
vers (A fe que no en portava amic).
• L’ús dels parèntesis i els guionets com
a elements avantguardistes.
• La manca de signes de puntuació convencionals (absència de punts i de
comes).

SALVAT, UN POETA ECLÈCTIC
El concepte de poesia de Joan
Salvat-Papasseit no és plenament avantguardista. Entén la
poesia com un instrument per a
expressar vivències i emocions.
El que variarà al llarg dels seus
sis llibres serà la forma d’expressar aquest món interior: amb un
llenguatge poètic formalment
«revolucionari» en els dos primers llibres i, posteriorment,
quan s’imposa una visió intimista i elegíaca de la realitat quotidiana, amb un llenguatge molt
més tradicional, del qual pràcticament desapareixen els recursos poètics avantguardistes (en
conserva la disposició esglaonada de les paraules del vers, un
dels trets que caracteritzen
formalment tota la poesia de
Salvat-Papasseit).
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La segona etapa de Salvat es caracteritza per la recerca d’una poètica
més personal i lírica, que l’allunya de l’avantguarda. El poema de la rosa
als llavis (1923), i La gesta dels estels (1922) mostren aquesta evolució
des de l’avantguarda a la tradició i responen a un moment en què Salvat
creu que està recuperat de la tuberculosi que pateix.
La gesta dels estels és un poemari de temàtica variada: hi ha poemes
sobre el seu ideari estètic i reflexions transcendentals del poeta, d’altres
que mostren l’ambient popular d’unes festes assenyalades i també de
temàtica amorosa, com per exemple el poema «Mester d’amor».
Mester d’amor
Si en saps el pler no estalviïs el bes
que el goig d’amar no comporta mesura.
Deixa’t besar, i tu besa després
que és sempre als llavis que l’amor perdura.
No besis, no, com l’esclau i el creient,
mes com vianant a la font regalada;
deixa’t besar —sacrifici fervent—
com més roent més fidel la besada. [...]

El darrer llibre, Óssa menor (1925), recull el ventall temàtic dels poemaris
anteriors, tot i una insistència en el tema de la mort.
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El poema de la rosa als llavis,
de Joan Salvat-Papasseit
Us proposem la lectura d’aquest poemari, l’obra més
coneguda de Salvat-Papasseit. El poema de la rosa
als llavis pertany a la seva segona etapa, la de la recerca d’una veu poètica que li permeti reflectir un
cant personal i íntim. Malgrat la temàtica, Salvat
mantindrà l’ús d’elements formals avantguardistes.

Estructura
El títol del poemari, en singular, ja n’assenyala el caràcter unitari. Pel que fa a l’estructura externa, el formen trenta poemes, precedits per un hai-kú inicial,
que s’agrupen en vint seccions, que dividim en pla
líric i pla narratiu:
• El pla líric el formen les seccions II, III, V, VIII, XI,
XIII, XV, que suposen un distanciament respecte de
l’acció i tenen una càrrega simbòlica. En són un
exemple els cal·ligrames que, impresos l’un en
tinta vermella i l’altre en blava, donen plasticitat al
text.
A «Les imatges» Salvat hi expressa la joia de viure,
mitjançant la descripció del cos de la noia o de les
sensacions que sent. Algunes seccions serveixen
per a cloure una etapa en l’itinerari amorós.

— Explica el significat de l’esguard i el bes com a
tòpics medievals.
L’abraçada

4 A més d’elements medievals, a El poema... també

n’hi trobem de clàssics. Esmenta la influència
clàssica més destacable d’aquest segon bloc.

La possessió del cos

5 En la composició «Visca l’amor», el poeta canta
el goig de la conquesta amorosa. Quin recurs
literari de caire lèxic usa reiteradament per a
expressar la seva alegria?

6 Analitzem «El cal·ligrama, i 2 » (secció XIII).
— Hi apareixen quatre veus: digues quines són i
localitza el text de cadascuna d’elles.
— Què representa el dibuix? Relaciona’l amb l’ideari salvatià.
— Què signifiquen els versos de la cançó popular?
El record

7 En el poema «Si anessis lluny», Salvat fa de la

dona l’estendard de la il·lusió per l’alegria viscuda que el mou a retornar novament a la ciutat.
Digues quins versos expressen aquesta idea.

• El pla narratiu el formen les seccions I, IV, VI, VII, IX,
X, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX, que narren la
veritable acció de l’obra: la seducció, el mestratge i
l’aprenentatge en el terreny amorós.

8 A «Rails i més rails» hi ha un ampli mostrari

Al seu torn, les seccions s’agrupen en quatre etapes que mostren l’evolució de l’itinerari amorós:

9 Quin és el significat dels versos en majúscules

— El bes (seccions I-IV).
— L’abraçada (seccions VI-X).
— La possessió del cos (seccions XII-XV).
— El record (seccions XVI-XX).

d’elements formals de caràcter avantguardista.
Exemplifica’ls.
que clouen el poema «Rails i més rails»?

Les influències literàries
10 El poema de la rosa als llavis mostra la influència

de diferents estils literaris. Associa els elements
del requadre amb els estils de més avall.

Comprensió i recursos
La resposta a les preguntes següents t’ajudarà a entendre millor el contingut dels poemes de les diverses seccions.
El bes

1 El poema s’inicia com un joc imaginari. Què sug-

jaculatòria - avió - rails
secretisme de la relació - espai
idíl·lic i harmoniós - espieta
el corsari i el mariner - exvot - cançó
Cupidell - cal·ligrama

gereix la figura de la noia del primer poema?
Com es veu el poeta a si mateix?

2 En quins versos del primer poema Salvat s’a-

• Literatura clàssica: ...................

3 Per a viure la història d’amor, Salvat necessita si-

• Literatura popular: ...................

dreça al lector?

• Literatura trobadoresca: ...................

tuar-se en un espai íntim i personal.

• Avantguardes: ...................

— Com s’expressa aquesta idea en la primera
part del poemari?

• Religió: ...................
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COMENTARI DE TEXT
Joan Salvat-Papasseit
Lectura i comprensió
1 Llegeix aquest poema de Joan Salvat-Papasseit

publicat en el llibre Poemes en ondes hertzianes.
INTERIOR
Som asseguts
al redós de la taula
i prop del bec del gas que xiula
Unes flors artificials
que em fan angoixa
perquè no tenen hivern
Els ulls de ma estimada
brillen com els d’un gat
I com l’escata
Els vidres de la sala tremolen
rondinen sobre els sotracs dels trams
El maniquí de fusta
m’apar un espectre
Suara amb el braç he tombat el tinter
S’ha estès la taca negra
i en fer entrada la superstició
HEM ESDEVINGUT PÀL·LIDS

2 Després de llegir el poema, consulta en el diccio-

nari el significat dels mots redós, bec, escata,
trams, m’apar (verb aparer), espectre, suara,
superstició.

3 Busca un sinònim de m’apar, espectre, suara.

Autor i context
4 Cerca la biografia i l’obra de Joan Salvat-Papa-

sseit, i també els trets del llibre Poemes en
ondes hertzianes (1919). Relaciona-ho amb el
context social de l’autor.

— Tingues en compte que, a l’hora de fer-ne el recompte sil·làbic, el salt de falla actua de cesura.
— Assenyala quins tipus de versos ha utilitzat
l’autor (tetrasíl·labs, hexasíl·labs...).
— Esmenta dos exemples d’elisió i un de sinalefa.

9 Digues quines són les tècniques avantguardis-

tes que han estat usades al llarg de tot el
poema.

❑ Versos en salt de falla.
❑ Collage tipogràfic (diferents cossos de lletra).
❑ Absència de majúscules.
❑ Absència de signes de puntuació.
❑ Paraules en llibertat (manca de conjuncions).
❑ Espais en blanc.

10 Esmenta els objectes que hi apareixen.
— Què tenen en comú la majoria d’aquests objectes? Afavoreix aquest fet la cohesió textual?
— Amb quin tema avantguardista els podem
relacionar? Per què?

11 Aquesta enumeració d’imatges suggereix...
❑ La juxtaposició d’impressions o de sensacions.
❑ La descripció d’un ambient industrial.

12 La coherència del poema s’aconsegueix amb
diversos factors:

— Amb la presència d’uns protagonistes que
obren i tanquen el text; digues com ens n’assabentem.
— Amb l’estructura: si haguessis de dividir el
poema en diversos moments, indica quins
versos ocuparia cadascun d’ells.

Estructura i tema
5 Resumeix el poema tenint en compte aquestes

13 Malgrat que es tracta d’un poema avantguardis-

— Quins són els protagonistes del poema i la
seva ubicació dins la casa?
— Què observa el poeta?
— Què fa i què provoca?

14 Cerca en el poema un exemple de personificació.

preguntes:

6 Esmenta les parts del poema a partir de les

respostes donades a les qüestions de l’exercici
anterior. Assenyala també els versos que ocupa
cada part.

7 Indica quin és el tema principal d’aquest poema
i argumenta la tria.

❑ La confusió entre la dona real i el maniquí de
fusta.
❑ La superstició apareix enmig d’un món artificial en què l’home se sent desvalgut.
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Recursos
8 Analitza la mètrica dels versos.
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ta, Salvat-Papasseit hi empra algunes figures
retòriques ben tradicionals: esmenta i explica la
metàfora i les comparacions que hi fa servir.

Judici crític i opinió personal
15 Les tècniques i la temàtica d’aquesta composició
són clarament avantguardistes.

— Amb quin moviment avantguardista es poden
relacionar? Justifica la resposta.
— Valora les tècniques avantguardistes usades per
l’autor. T’han ajudat a copsar-ne millor el tema?

Redacció del comentari
16 Utilitza la informació que has obtingut per a
redactar el comentari de text del poema.

Activitats
1 Què són les avantguardes? Explica quina singularitat presenta l’avantguarda catalana.

2 Enumera els moviments avantguardistes que
més influïren en la literatura catalana.

3 Completa aquesta taula amb informació sobre
les avantguardes.

LES AVANTGUARDES

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

6 Quins són els moviments d’avantguarda que més

influïren en la primera etapa de l’obra de Joan
Salvat-Papasseit? Explica com es reflecteix en la
seva obra i posa’n un exemple.

7 Explica en què es caracteritza la segona etapa

de la poètica de Salvat-Papasseit i posa’n un
exemple.

8 Llegeix aquest poema de Joan Salvat-Papasseit.

Temàtica

Tècniques

…………

…………

NADAL

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres qui l’avencen tots d’adreça al mercat

4 Enumera les revistes catalanes que varen difondre l’ideari avantguardista i quins autors hi estaven vinculats.

5 Observa i llegeix aquestes dues composicions

poètiques avantguardistes. Tot seguit, comenta’n les característiques temàtiques i formals.
FUTBOL

Els de casa

a la cuina
prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall
Ara esguardo la lluna que m’apar lluna plena
i ells recullen les plomes
i ja enyoren demà
Demà posats a taula oblidarem els pobres
—i tan pobres com som—
Jesús ja serà nat
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
i després de mirar-nos
arrencarà a plorar
Joan Salvat-Papasseit, L’irradiador del port i les gavines

— Estudia la forma de «Nadal» i assenyala amb
exemples les tècniques avantguardistes emprades.
— Digues si, malgrat aquests recursos, s’hi
endevina algun tipus de regularitat en la
mètrica, la rima i les estrofes.
— Relaciona el contingut del poema amb el context social de Salvat-Papasseit.
Carles Sindreu, Radiacions i poemes

SI N’ERA UN LLADRE
Si n’era un lladre cor-robador,
mirada bruna, llavi de foc.
—Ai, la padrina, m’ha pres el dot.
Joan Salvat-Papasseit,
El poema de la rosa als llavis

9 Explica el significat de l’afirmació següent i argumenta la resposta amb fragments dels poemes
que apareixen en aquestes pàgines:
«La crítica sosté que la trajectòria literària salvatiana evolucionà del cal·ligrama a la cançó.»

10 Escriu un poema utilitzant algunes de les tècni-

ques d’expressió pròpies de l’avantguardisme:
collage, cal·ligrama, salt de falla, paraules en llibertat…
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DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
EL POSTSIMBOLISME
S’anomena així el corrent literari
europeu de començament del
segle XX que, a partir de l’herència
dels poetes simbolistes Verlaine
i Mallarmé, crea una poesia que
s’allunya de la realitat i la idealitza.

La poesia dels anys trenta fins a la postguerra
Vers l’any 1915 la poesia es va alliberar de la rigidesa de la poètica noucentista i va entrar en un període de renovació. El corrent principal, a més
de l’avantguardisme poètic, és la poesia de tradició simbolista. Després
de la Guerra Civil espanyola es reprenen alguns corrents poètics, com la
poesia postimbolista, i en sorgeixen de nous, com el realisme i la poesia de Salvador Espriu.

La poesia de tradició simbolista
Els autors postsimbolistes redefineixen la poesia: havia de ser pura, deslligada de qualsevol realitat exterior al poema mateix i adopten alguns dels
ideals poètics del Noucentisme, com el treball intel·lectual, el rigor formal...
Els dos trets més importants del que anomenaran poesia pura són la
reivindicació del caràcter líric de la poesia i l’equilibri entre fons i
forma. Els autors d’aquest corrent poètic conceben el poema com la
condensació, per mitjà d’un símbol, d’una vivència especial, deixant de
banda els valors extraliteraris, com ara els socials, morals, didàctics...
L’objectiu és la creació poètica pura. Aquest treball comporta una depuració lèxica i un model poètic artificiós. Els principals representants d’aquest corrent poètic a Catalunya són Clementina Arderiu, Marià Manent,
Tomàs Garcés i, sobretot, Carles Riba i J.V. Foix.
Durant la postguerra (1940-1960), la poesia postsimbolista evoluciona
cap a la humanització dels continguts com a conseqüència de la desfeta de la Guerra Civil i l’experiència de l’exili. Així, els temes són la mort,
el destí personal i col·lectiu o l’enyorança de la pàtria, formalitzats per
mitjà de símbols i mites. Les obres més representatives són Elegies de
Bierville (1943) de Carles Riba, Sol, i de dol (1947) de J.V. Foix i Nabí
(1941) de Josep Carner.

Carles Riba
Nascut a Barcelona el 1893, és el poeta més important de la poesia de
tradició simbolista. Combinà l’activitat poètica amb la traducció d’autors
clàssics i la crítica literària. Fou col·laborador de La Veu de Catalunya i La
Revista, un dels mitjans difusors del postsimbolisme. Va haver d’exiliar-se
a França, una experiència que queda recollida en el poemari més conegut de l’autor: Elegies de Bierville. De retorn a Catalunya participà en diversos congressos sobre poesia. Morí el 1959.
Riba és autor d’una poesia intel·lectual d’un gran rigor formal i lingüístic, deslligada de l’experiència. El Segon llibre d’Estances (1930) i Tres
suites (1937) són les obres que s’acosten més a aquesta idea de creació
poètica pura. El poeta es reclou en ell mateix i medita sobre el destí de
l’home, l’amor, el pas del temps... D’altra banda, busca la creació d’un
món poètic pur: desig de perfecció formal, recerca de la musicalitat dels
versos i ús de la metàfora i el símbol, d’una llengua culta…
■ Gravat d’Antoni Tàpies. Carles Riba, el poeta postsimbolista més destacat, va ser també
narrador, crític literari, traductor
i acadèmic.
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Carles Riba va escriure durant els anys trenta una sèrie de poemes breus
en què adopta una forma estròfica japonesa de caràcter epigramàtic, la
tanka (31 síl·labes distribuïdes en cinc versos). En aquests poemes el
poeta hi presenta reflexions o sentiments amb els quals treballa les possibilitats poètiques del llenguatge. Riba conrea la tanka aTannkas de les quatre estacions i a Tannkas del retorn, pertanyents a Del Joc i del foc (1946).
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DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
Temàticament, les tankes s’agrupen en diferents temes: el propi jo,
la identitat personal; el paisatge i els elements que el formen; la relació entre l’individu i el paisatge; projeccions sentimentals sobre objectes, llocs o persones; l’amor, la reflexió sobre poesia i la fe religiosa.
Sens dubte, però, el poemari més conegut de l’autor és el que duu
per títol Elegies de Bierville, una reflexió interior sobre el propi poeta,
extensible a la condició humana i a la condició d’exiliat, en què l’exili representa la mort i la tornada al país, la resurrecció. El poema
següent és l’«Elegia II», una de les més conegudes que trobem en el
poemari. Llegeix-lo detingudament tenint en compte que Súnion és
un temple grec que simbolitza la pàtria evocada per Riba.
Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l’onada rient,
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus;
per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira
súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur.

LA POESIA DE TO POPULAR
L’altre corrent poètic dels anys
trenta és la poesia de to popular: es reelaboren els gèneres
de la lírica popular (fonamentalment la cançó) i se n’imita el
to, els motius i la llengua. Dins
d’aquest corrent s’hi pot distingir una orientació més culta i
intel·lectual, que entronca amb
la poesia noucentista (representada per Tomàs Garcés) i una
orientació populista, que recull
elements de la tradició poètica
anterior al Noucentisme (representada per J.M. de Sagarra).

Carles Riba, «Elegia II», dins: Elegies de Bierville

Josep Vicenç Foix
És un dels poetes més destacats del segle XX. Fou un gran coneixedor de la literatura clàssica i l’europea. Dirigí Trossos i fundà L’amic de
les Arts, revistes difusores de l’avantguarda.
La seva obra, que li meresqué molts premis, alguns d’abast europeu,
es construeix amb una sàvia assimilació d’elements de tradicions
literàries diverses (clàssics catalans, trobadors, dolce stil nuovo...) i
amb un coneixement profund de la llengua.
La poesia de Foix es mou entre el classicisme, l’avantguardisme i la
tradició simbolista. Connecta sobretot amb el surrealisme a causa
de la funció que atorga a la creació poètica: el poema és un mitjà per
a descobrir una altra realitat, amagada, invisible, que anomena suprareal i que és l’autèntica, perquè no es veu afectada per les distorsions
originades pel coneixement i la societat. En la poesia de Foix hi ha un
ús constant de símbols i de metàfores mitjançant les quals la seva
obra adquireix un to màgic i de somni.
Llegeix aquestes paraules de Foix en l’article «Poesia i revolució»,
publicat a la revista Quaderns de poesia el juny de 1935:

■ Josep Vicenç Foix (18931987).

[el poeta] Cerca, entre les runes o els monuments de cada civilització, els principis del Misteri. […] Conrea la màgia i fa ombres
xineses damunt el mur de l’eternitat amb els elements materials
que li proporciona la trista i mòbil «realitat». Cerca la vera realitat,
l’«altra realitat» (el suprareal, el superreal o el sobrenatural) [...].
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DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
L’AVANTGUARDA I J.V. FOIX
Foix no és un poeta avantguardista en el sentit estricte: fa una
apropiació personal i selectiva
del surrealisme, no destrueix el
llenguatge i tampoc no trenca
amb la tradició literària, tal com
propugnaven les avantguardes.
Ell es va definir a si mateix com
un investigador de la poesia.
Aquesta actitud intel·lectual,
juntament amb l’atracció per tot
el que era nou, el va dur a interessar-se des de ben jove per les
avantguardes i a adoptar alguns
elements del surrealisme: l’ús, tot
i que controlat per la intel·ligència, de la tècnica de l’escriptura
automàtica (sobretot en els seus
primers llibres de prosa poètica),
i l’aprofitament literari d’imatges
sorgides en el món dels somnis.

L’obra foixiana, abundosa en quantitat i qualitat, pot classificar-se en poesia en vers i poesia en prosa. Pel que fa a la poesia en vers, J.V. Foix fa
una síntesi literària entre tradició i modernitat, present en tots els nivells
de la seva obra. El poema següent, del llibre Sol, i de dol (un recull de
sonets escrits entre el 1913 i el 1927), és un manifest d’aquesta actitud
estètica:
Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles
Del temps antic, i a l’acost de la fosca,
Sota un llorer i al peu de la font tosca
De remembrar, cellut, setge i batalles.
De matí em plau, amb fèrries tenalles
I claus de tub, cercar la peça llosca
A l’embragat, o al coixinet que embosca
L’eix, i engegar per l’asfalt sense falles.
I enfilar colls, seguir per valls ombroses,
Vèncer, rabent, els guals. Oh món novell!
Em plau, també, l’ombra suau d’un tell,
L’antic museu, les madones borroses,
I el pintar extrem d’avui! Càndid rampell:
M’exalta el nou i m’enamora el vell.

La poesia de postguerra
En el context de la postguerra, la poesia adquireix un valor simbòlic de
resistència cultural i lingüística. Els corrents poètics més importants de la
poesia catalana de postguerra, a més del postsimbolisme que ja hem
vist, són els següents:
— Poesia realista. Apareix com a reacció a la poesia de tradició simbolista. Es caracteritza per la presència de la realitat històrica en què viu
el poeta, l’expressió de sentiments i ideals col·lectius, el fort component de denúncia de les injustícies socials i de la manca de llibertat, i
l’ús d’un llenguatge senzill, viu i directe. Aquest corrent també rep el
nom de realisme històric. L’autor més important és Pere Quart, amb
el llibre Vacances pagades (1960).
— La poesia de Salvador Espriu. Del tot original i única, no es pot
emmarcar dins de cap dels corrents poètics esmentats. És, tanmateix,
una poesia fonamental dins la postguerra.
— Poesia d’avantguarda i experimental. Es recupera la tradició de
poesia d’avantguarda. Se centra en l’experimentació formal i amb
influència de les tècniques de les avantguardes (automatisme psíquic, associació lliure de mots...). Dins d’aquest corrent hi ha orientacions força diferents: les que representen Josep Palau i Fabre,
amb Poemes de l’alquimista (1952) i Joan Brossa, amb Em va fer
Joan Brossa (1950).
Un vagabund salta a la carretera
damunt el quilòmetre 32.
Se sent una sirena.
Els obrers abandonen les fàbriques.
A muntanya els ramats retornen al poble
per fer-hi nit.
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Camina un home amb les sabates espellifades.
D’aquí a vint anys
serà ruc, ai!, ric.
(Qui té boca s’equivoca.)
Joan Brossa, «De Bestisti a Rocafur»,
Em va fer Joan Brossa

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
Pere Quart
És el pseudònim amb què signa la poesia Joan Oliver, nascut l’any 1899
a Sabadell i un dels fundadors del grup de Sabadell. Aquest col·lectiu
escrivia unes obres de caire modern caracteritzades per la crítica social i
per l’ús d’un registre planer, elaborat i acurat alhora. El grup de Sabadell
dirigí el Diari de Sabadell i posteriorment formà l’editorial La Mirada, una
plataforma de difusió de la seva obra poètica i la d’autors com Josep
Carner o Carles Riba.
A conseqüència de la Guerra Civil s’exilià per un període de vuit anys a
Xile, on col·laborà en les tasques de la intel·lectualitat catalana. Col·laborà
en la recuperació de la llengua i la cultura catalanes i per aquest motiu
rebé el 1970 el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
En Pere Quart, el tarannà social, ideològic i estètic convergeix en unes
idees clau:
— Identificació amb l’esquerra política i rebuig de la burgesia, que
només vetlla pels propis interessos materials.
— Defensa de la llibertat i la sinceritat, vistes com a eines necessàries
per a bastir un nou model de societat.
— Ús d’un registre col·loquial plenament normatiu que li permeti arribar a un públic lector ampli, a qui ha de desvetllar la falsedat i la hipocresia que regeixen la societat.

■ Pere Quart (1899-1986) va
publicar l’any 1960 Vacances
pagades, llibre que obre el període del realisme dins la poesia
catalana de postguerra.

La trajectòria poètica de Pere Quart es pot dividir en tres etapes:
— Primera etapa: enfrontament ideològic amb la burgesia i distanciament de la poesia simbolista. Escriu Les decapitacions (1934), vint-icinc poemes de to humorístic que es basen en la quotidianitat i en la
situació política. També escrigué l’Oda a Barcelona, de to polític, i
Bestiari, uns poemes epigramàtics basats en els jocs de mots.
— Segona etapa: període d’exili, que comporta un to elegíac i intimista.
Pertanyen a aquesta etapa Saló de tardor (1947), una reflexió sobre la
mort, l’enyor, l’exili, tot i que s’albira l’esperança en l’amistat, la solidaritat i l’amor, i Terra de naufragis (1955), que aporta la idea de jesusisme o caràcter revolucionari de Jesús, que separa de la seva visió anticlerical.
— Tercera etapa: Vacances pagades (1960) suposa l’inici de l’etapa de
maduresa de l’autor i la inauguració del realisme històric. En el realisme històric la poesia es converteix en un instrument per a denunciar
les injustícies socials i la manca de llibertat durant la dictadura franquista. L’autor mira amb ulls crítics la realitat i és fidel a uns principis.
Amb la poesia mostra el fons de mentida, injustícia o violència i aquesta actitud l’aboca al pessimisme davant la realitat i a la temptació d’aïllar-se del món. Des del punt de vista estilístic, aquesta poesia empra
un llenguatge senzill i intel·ligible que busca la comunicació amb el
lector i defuig el llenguatge obscur i retòric de la poesia simbolista.
L’objectiu principal de Pere Quart a Vacances pagades és fer una
crítica de la societat del moment i mostrar un escepticisme existencial tenyit d’una certa ironia.
Altres llibres de l’autor són Circumstàncies (1968), una visió poètica de
fets del seu temps, Quatre mil mots (1975) i Poesia empírica (1981).

XIII
Un instant dins la cabina
he posat cara de festa
perquè em servissin la testa
damunt plat de cartolina.
Les decapitacions

Guineu
¿Què en faria —pregunteu—
de la pell de cortesana?
Abrics per a la germana
guineu.
Bestiari

Zebra
Pel desert corre la brama
que no et saps treure el pijama.
Bestiari
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Salvador Espriu
L’obra poètica de Salvador Espriu és una de les més brillants i ambicioses de la postguerra. És alhora una obra única dins el conjunt de la poesia catalana del segle XX pel caràcter absolutament original del seu
plantejament esteticoliterari i la seva riquesa temàtica. Destaca per la profunditat temàtica, per la síntesi de tradicions literàries que conté i pel seu
compromís cívic amb el país i la llengua.
Els aspectes principals que caracteritzen aquesta poesia són:
És una obra poètica construïda a partir de les grans tradicions
literàries i espirituals de la humanitat que el poeta coneix bé per la
seva condició de gran lector:
Referències
culturals
i literàries
■ Escultura funerària de Josep
Llimona al cementiri d’Arenys
de Mar, localitat convertida en
mite en l’obra literària de Salvador Espriu. Aquest món mític
pren el nom de Sinera, que és
la inversió del topònim Arenys,
substituint la y per una i.

• La mitologia de l’antic Egipte (el «Llibre dels morts»).
• La Bíblia (l’Antic Testament).
• La mitologia grega.
• La literatura del Barroc.
Proporcionen al poeta mites, símbols, al·legories i temes.

Presència
de mites

• Els mites de creació pròpia: Sinera (associat al món de la infantesa i, per extensió, a la pàtria del poeta) i Sepharad (que s’identifica amb Espanya).
• Els mites històrics (Israel).
• Els mites extrets de diverses mitologies, com la grega o l’egípcia.
Les imatges i els símbols hi són un ingredient fonamental:

Estil simbòlic
i al·legòric

• Símbols construïts a partir d’imatges de la natura i del món de la
infantesa de l’autor (la pluja, el vent, els arbres, el vol dels ocells…).
• Símbols provinents de conceptes creats pel poeta amb el suport
de les tradicions culturals i literàries que coneix: el caminant i el
mur, el laberint i el temple, els titelles i els captaires cecs…

La poesia de Salvador Espriu s’articula al voltant de dos temes: la meditació sobre la condició humana i la preocupació per Catalunya.
— La meditació sobre la condició humana, centrada en els temes de la
mort i la llibertat. Aquesta reflexió, tema principal de la poesia d’Espriu,
té el punt de partida en la mort d’amics i familiars i, sobretot, en l’experiència de la Guerra Civil, amb la destrucció i la mort que va comportar. El tema de la mort es desplega en una infinitat de motius temàtics més concrets: la visió del món pessimista i desesperançada, el
destí tràgic de l’home, el pas del temps, la solitud i el cansament del
poeta, la mort com a alliberament, el record de la infantesa, Déu i l’home... És la temàtica de Cementiri de Sinera (1946) i El caminant i el
mur (1954).
— La preocupació per Catalunya i el seu destí. És l’altre gran tema,
amb connexions amb l’anterior. Es fa present en el llibre La pell de brau
(1960). Hi reflexiona sobre la història i el destí de Sepharad (Espanya),
i proposa la reconciliació entre els pobles i cultures que hi viuen. És un
tema de caire civil que ha estat relacionat amb el realisme històric
(Vacances pagades, de Pere Quart, va ser publicat també el 1960). La
fidelitat a la pàtria es tradueix també en la recuperació dels mots.
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Cal anotar que en la poesia d’Espriu hi conviuen diversos registres, que
es classifiquen d’aquesta manera:
— Registre líric o elegíac: és el dominant en aquesta poesia i té la reflexió sobre la mort com a centre temàtic; és remarcable el to elegíac
de molts poemes en què el poeta expressa l’enyorança del món perdut a causa de la Guerra Civil.
— Registre satíric: present en poemes en què el poeta remarca allò que
de grotesc hi ha en situacions, tipus i fets de la vida real i quotidiana.
— Registre civil: el trobem en els poemes en què s’adreça a la col·lectivitat amb un missatge de to moral molt elevat.

ACTIVITATS
! 10. Llegeix atentament aquests poemes d’Espriu.
A

B

A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.

No saps que les aixetes s’han fet
perquè no hi ragi l’aigua
i les cases perquè hi passis
més saludable fred,
i els trens i els camins per al suport
del meritori nivell
de la general felicitat?
Com que no vol mai ploure,
és clar que no hi ha llum,
i amb el diner no compres
res del que vols i perversament necessites,
excepte l’entrada
per al futbol de les festes
o per a la intangible cursa nacional.
La pell de brau

La pell de brau

C
Els meus ulls ja no saben
sinó contemplar dies
i sols perduts. Com sento
rodar velles tartanes
pels rials de Sinera!
Al meu record arriben
olors de mar vetllada
per clars estius. Perdura
en els meus dits la rosa
que vaig collir. I als llavis,
oratge, foc, paraules
esdevingudes cendra.
Cementiri de Sinera

Text ……
Poesia ……

Text ……
Poesia ……

Text ……
Poesia ……

Amb el recurs de la ironia es retrata la postguerra, època caracteritzada per la degradació de
les condicions de vida, la misèria i la llibertat
controlada dels ciutadans.
Petita elegia d’un món i un temps feliços que
s’han perdut per sempre i que només es recuperen gràcies a la memòria i el record.
El poema proclama la necessitat de superar
l’Espanya de la dictadura del general Franco
mitjançant la recuperació dels valors del diàleg i
el respecte mutu entre els diversos pobles de
l’Estat espanyol.

— Classifica’ls amb l’ajut del quadre d’acord amb els registres estudiats.
Digues, per tant, en cada cas, si es tracta de poesia elegíaca, satírica
o civil.
— Assenyala els dos mites que apareixen en aquests poemes i comenta’ls. Amb l’ajut del professor/a, esbrina l’origen del mot Sepharad.
Tot seguit, busca informació sobre la cultura sefardita.
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La poesia contemporània
D’entre els diversos corrents poètics i autors que conviuen en la poesia
catalana contemporània, cal destacar, en primer lloc, la poesia de
Miquel Martí i Pol i de Vicent Andrés Estellés. En segon lloc, la poesia
de l’experiència, representada per Gabriel Ferrater i els seus seguidors
Francesc Parcerisas, Narcís Comadira i Pere Gimferrer.

Miquel Martí i Pol
És el poeta més popular i més llegit de la literatura catalana contemporània. Amb una llarga trajectòria literària, va començar a publicar a mitjan
anys cinquanta. La seva obra ha evolucionat des d’una poesia de continguts externs (relacionable amb els objectius del realisme històric dels
anys seixanta) fins a una poesia en què la realitat s’interioritza i és presentada subjectivament. Vegem-ne els trets:
■ Miquel Martí i Pol (Roda de
Ter, 1929-Vic, 2003), que el
1997 va publicar el Llibre de les
solituds, ha contribuït decisivament, amb una obra plena de
sinceritat i formalment senzilla,
a popularitzar la poesia entre
amplis sectors de la població
catalana.

UN ESTIL ENTENEDOR
Martí i Pol entenia la poesia com
a comunicació, de manera que
els poemes han de dir les coses
de forma entenedora i clara. Les
característiques de l’estil poètic
de Martí i Pol són les següents:

— De la realitat social a la vida íntima. La poesia de Martí i Pol és una
síntesi de realitat i lirisme. De tota manera, tal com ja hem dit, cal distingir entre la poesia que tendeix a la descripció de la realitat social
amb una voluntat crítica o amb un sentit de compromís i adhesió i
aquella altra en què la realitat deixa de ser el tema del poema i és el
desencadenant per a l’expressió dels estats d’ànim i emocions del
poeta o per a la reflexió sobre la seva vida íntima. Del període més realista són La fàbrica (1959-1972) i El poble (1966).
— La poesia, un mitjà de comunicació imprescindible. En l’evolució de
Martí i Pol vers una poesia més intimista va tenir un paper important la
greu malaltia (esclerosi múltiple) que patia. La poesia esdevé el mitjà
amb el qual estableix una comunicació amb ell mateix i amb el món
extern. Un espai de comunicació imprescindible per a fugir de la solitud a què l’obligava la malaltia. Pertanyen a l’etapa intimista Quadern
de vacances (1976), Estimada Marta (1978) i Suite de Parlavà (1991).
Aquesta necessitat de la poesia queda ben explícita en els versos
següents:
Sempre és precari, a voltes trist i tot,
l’equilibri dels mots, però hi retornes
i és l’única finestra que se t’obre
damunt la pell del mar, l’eix invisible
que et contrapesa aquesta baluerna
del cos, feixuc de níquels i foteses.

• Absència d’artificiositat i senzillesa formal dels poemes.
• Predomini d’un estil expositiu
que tendeix sovint a la narrativitat.
• Ús del vers lliure al costat de
recursos poètics tradicionals.
• Barreja de formes del llenguatge culte amb les del llenguatge
col·loquial.
• Riquesa d’imatges (referides a
la malaltia, per exemple).
• La ironia, emprada per a retratar críticament actituds i comportaments de la societat.
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Els temes
La poesia de Miquel Martí i Pol és rica en temes. No és una poesia intel·lectual ni culturalista, fet, entre d’altres, que explicaria la bona acollida
de la seva obra. És una poesia de continguts vitals, és a dir, té com a
tema principal la vida mateixa, tant en la seva dimensió social i col·lectiva com en la seva dimensió més íntima i privada.
Així, alguns dels temes concrets que tracta són els següents: el món de
la feina i les relacions laborals (la fàbrica), el seu poble, la gent que hi viu,
la vida i les coses quotidianes, la reflexió crítica sobre el país i el món
actual, la qüestió nacional catalana, el desig amorós, els dubtes i les pors
del poeta, la vida condicionada per la malaltia, el sentiment de solitud, el
pas del temps i l’absència dels éssers estimats.
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Gabriel Ferrater
Per a Gabriel Ferrater la poesia no és l’expressió del compromís del poeta
per a transformar la realitat, com sí que ho és en el cas dels poetes del
realisme històric, sinó que la seva poesia pot ser definida com l’expressió
de l’experiència moral de la realitat, un tipus de poesia inèdita en la literatura catalana de postguerra i que crearà tradició en els anys setanta.
Els trets que caracteritzen aquesta poesia són els següents:
Marc
«realista»

Presència de situacions de la realitat quotidiana lligats a les experiències de l’autor. Són el pretext o l’anècdota per a una reflexió moral de
caire més general.
• L’amor, és a dir, el complex món de les relacions entre homes i dones.
• El pas del temps.

Temes

Els diversos motius (la joventut, la vellesa, la por, el riure, la soledat…)
que apareixen en els poemes es relacionen sempre amb aquests dos
eixos temàtics.

■ Gabriel Ferrater (Reus, 1922 Sant Cugat del Vallès, 1972).

• Fa servir un llenguatge directe, de to conversacional o narratiu,
darrere el qual, però, hi ha un treball intens sobre la sintaxi i la
mètrica.
Estil

• Recorre a la ironia i a les imatges (sovint força complexes). Aquests
procediments, més la presència de referències cultes, expliquen que
la major part dels poemes de Ferrater, aparentment senzills, no ho
siguin gens.

El 1968 va publicar Les dones i els dies, un recull dels tres llibres de poesia que va escriure entre 1960 i 1966. El títol sintetitza els dos temes de
la poesia de Ferrater: l’amor (les dones) i els pas del temps (els dies).
A «Cambra de la tardor» s’hi fan presents aquestes dues grans temàtiques de la poesia de Ferrater.
La persiana, no del tot tancada, com
un esglai que es reté de caure a terra,
no ens separa de l’aire. Mira, s’obren
trenta-set horitzons rectes i prims,
però el cor els oblida. Sense enyor
se’ns va morint la llum, que era color
de mel, i ara és color de poma.
Que lent el món, que lent el món, que lenta
la pena per les hores que se’n van
de pressa. Digues, te’n recordaràs
d’aquesta cambra? […]

Que lentes
les fulles roges de les veus, que incertes
quan vénen a colgar-nos. Adormides,
les fulles dels meus besos van colgant
els recers del teu cos, i mentre oblides
les fulles altes de l’estiu, els dies
oberts i sense besos, ben al fons
el cos recorda: encara
tens la pell mig del sol, mig de la lluna.

ACTIVITATS
! 11. Indica com es planteja el pas del temps sobre la relació amorosa en el
primer fragment del poema «Cambra de la tardor». Es fa servir alguna
interrogació retòrica?
! 12. Explica la imatge (relacionada amb una de les estacions de l’any) que
Ferrater empra en el segon fragment per insistir en el tema anterior.
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La poesia de l’experiència
Entre mitjan anys seixanta i començament dels anys setanta es donen a
conèixer un grup de poetes l’obra dels quals s’emmarca dins la tradició
poètica inaugurada per Gabriel Ferrater, és a dir, en la poesia de l’experiència. Aquests poetes, que han anat creant una obra personal d’una
gran qualitat, són Joan Margarit (1938), Marta Pessarrodona (1941),
Narcís Comadira (1942), Francesc Parcerisas (1944) i Pere Gimferrer
(1945).
Aquests autors participen d’un mateix concepte del poeta i de la poesia,
una poètica que es pot fer extensible a molts altres autors de la mateixa
generació i a d’altres que es donen a conèixer durant els anys vuitanta.
Les característiques importants que defineixen la poesia d’aquests
autors són les següents:
Domini de
l’ofici de
poeta

El poeta domina l’art de compondre versos i la retòrica, i l’instrument bàsic de què se serveix la poesia: la llengua.

Fixació de la
pròpia
experiència

La poesia és un mitjà per a fixar la pròpia experiència, un espai per
a lluitar contra el pas del temps i trobar una bellesa més permanent,
la bellesa estètica del poema.

— Reflexió moral i acceptació serena de la vida. El poema es converteix en una reflexió moral sobre moments importants de la vida d’aquests poetes. No hi trobem ni el sentit tràgic ni el pessimisme de la
poesia romàntica: la vida és acceptada amb serenor.
— El temps i l’amor com a temàtica. El tema del temps es concreta en
diversos subtemes: la reflexió sobre el pas del temps, la maduresa del
poeta, l’evocació de les persones estimades que han mort, la joventut
que s’ha deixat enrere, la felicitat… Pel que fa a l’amor, es tracten l’amor
sensual, la manca d’amor i fins i tot la teorització sobre el fet amorós.
«La partida», de Joan Margarit, és un exemple de poema que reflexiona sobre el pas del temps. El poeta contempla la pròpia maduresa
amb la imatge d’una partida de cartes (última partida, joc d’atzar, últim
solitari...) i amb la imatge o metàfora de la tardor (la meva tardor, el
temps roig...).

La partida
És la meva tardor, l’edat dels pactes
impossibles, el temps roig del perill
per a homes grans i noies solitàries.
L’edat de l’adulteri i de l’oblit
jugats sense esperança, l’edat freda
de l’última partida amb un mateix.

Cal jugar dur sense esperar la sort
perquè no es tracta ja d’un joc d’atzar.
És el temps de fer l’últim solitari
amb les cartes marcades pel passat.
Joan Margarit, L’edat roja

— To i llenguatge realista. El to general d’aquesta poesia és realista,
tant per les imatges i els referents que hi apareixen com pel llenguatge que s’hi empra.
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Miquel Martí i Pol
El progrés, diuen
Anys endarrera se solien penjar
estampes de la Mare de Déu
i flors de paper
a les columnes.
Eren uns temps en què cap dona
no tenia cura de més d’una contínua
i a cada secció hi havia un grup d’ajudantes
joves i sorolloses.
A poc a poc han desaparegut
les estampes, les flors, les ajudantes
i cada dona porta
quatre contínues, com a mínim.
Ara, al lloc on hi havia les estampes
hi sol haver un termòmetre
i cada dia augmenta
l’enveja i el recel entre la gent.
No serviria de res
tornar a penjar les flors
ni és d’esperar que es repeteixi
la presència de les noies.
El progrés, diuen, és irreversible.
Miquel Martí i Pol, La fàbrica

7 Busca en el text dos exemples de consonants
que no es pronuncien, com en el cas de flors.
Com s’anomena aquest fenomen fonètic?

8 Divideix en síl·labes les paraules contínues i presència. Per què han de dur accent?

9 Esmenta dos exemples d’encavalcaments i assenyala les unitats sintàctiques que han estat trencades.

10 La cohesió textual en aquest poema ve donada,

entre altres factors, per l’ús de dos connectors
(una locució adverbial i un adverbi); assenyala’ls.

11 Torna a escriure en un altre ordre l’oració A poc a poc
han desaparegut les estampes, i digues quina funció hi fan els sintagmes i locucions que la formen.

12 Un dels factors que proporcionen coherència al
text és l’organització d’idees de forma paral·lela.

— Digues en què es basa aquest paral·lelisme
(identificació, oposició...).
— Argumenta la teva resposta esmentant els objectes i les persones en què es basa aquest
paral·lelisme.

13 Para esment en la imatge que utilitza Martí i Pol
en els versos 14-16: amb què identifica la pujada
del mercuri del termòmetre?

14 La ironia es fa present en aquest poema a través
d’un únic vers. A quin vers ens referim?

Lectura i comprensió
1 Consulta en el diccionari el significat d’aquestes

— Indica què pretén el poeta amb aquest recurs:

Autor i context
2 Busca la biografia i l’obra de Miquel Martí i Pol;

❑ Criticar els desavantatges del progrés (des-

paraules: estampa, contínua (de filar), ajudanta.

fixa’t en les característiques de La fàbrica, poemari publicat en dues etapes: el 1959 i el 1972.

Estructura i tema
3 Escriu un resum del poema a partir de la resposta a aquestes preguntes:

— Com era el passat a la fàbrica tèxtil?
— Què ha succeït en l’actualitat? Ha millorat la
situació?
— Es pot canviar? Per què?

4 Enuncia les idees o l’estructura del poema tenint

en compte la resposta donada a les preguntes
anteriors. Indica els versos que ocupa cada idea.

❑ Acceptar amb resignació els canvis que com-

porta el progrés.

humanització, explotació laboral...).

Judici crític
15 És entenedor, aquest poema? Relaciona la resposta amb l’estil i els temes de la poesia de l’autor.

16 Desenvolupa en uns 150 mots alguna de les
qüestions següents: a) La literatura catalana
contemporània: característiques. b) La poesia. c)
Miquel Martí i Pol.

Redacció del comentari
17 Utilitza la informació que has obtingut per a
redactar el comentari de text d’aquest poema.

5 Formula el tema d’«El progrés, diuen» tenint
com a referència les idees.

Recursos
6 Analitza la mètrica del poema. Quin vers hi utilitza l’autor? Justifica la resposta.
❑ Versos blancs.
❑ Versos lliures.

■ Roda de Ter (Osona), vila natal de Miquel
Martí i Pol.
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Activitats

1 Quina concepció de la poesia tenen els poetes
de tradició postsimbolista?

2 Llegeix el poema «Peix dins la peixera» de C.
Riba.

Ondules brusc, com un silenci
dins el seu cristall; ignorant
de ta inútil fuga constant
—¿cap a quin secret que comenci
tot just, oh humil sempre en retard,
dins ta presó, al somni lliure
que esperava el teu front? Per viure,
recules, dolçament covard.
De més lluny que d’una memòria,
la llum et visita; tu ets
obscur sota la immòbil glòria
que travesses, amb ulls quiets,
com qui, sense comprendre, es mira
a un mirall que eternament gira.
— Quin valor simbòlic creus que pren la peixera?
Per què usa un sonet i no un altre tipus de
poema? Cerca-hi algun element lingüístic (un
mot, una construcció...) que et permeti d’associar el text a la lírica culta.

3 Llegeix aquest poema de J.V. Foix, que contrapo-

sa el passat del mar, quan era via de comunicació en l’època clàssica i era temut pels navegants, amb el present, en què ha estat dominat
per l’home.
On són, oh mar, els déus i llurs imatges
Que et feren immortal? El tron espars
Per ribes closes i ports sense fars,
On és? Ets presa de l’or de les platges.
No hi ha velers ni llenys que et donin gatges
Sinó la nau veloç que ignora atzars
O els acers submarins prenyats de dards;
Pèlag vençut, no reclames ostatges.
Naus voladores en deserts celestes
T’albiren morta en llur esguard fugaç,
—Jaç d’ondines, solaç nocturn dels astres!
No et nodreixen tempestes ni malastres:
—Als qui vencen els cels, dóna la faç,
I al gosat dels teus fons, noves conquestes!
J.V. Foix, Sol, i de dol

— Enuncia els versos referits a l’antigor i els
referits al present.
— Quins són els elements simbòlics que trobes
en el poema?
— Quin gènere poètic ha usat l’autor? Enuncia’n
les característiques bàsiques.

4 Enumera els corrents poètics més importants de

la poesia catalana de postguerra i quins autors
en són els màxims representants.
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5 Llegeix aquest poema de Pere Quart i comenta’n

el significat. Quina visió se’n desprèn? Hi entreveus una voluntat de canviar la societat o més
aviat mostra una actitud de resignació?
CODICIL DE POETA
Us llego, amics, senzillament,
els tres quefers humils de sempre:
viure (i menjar) amb decòrum cada dia;
si podeu, endegar cobejança i luxúria;
pensar (creure o dubtar)
en la certesa i les hipòtesis
de la mort de la carn
i la vida nova de l’ànima.
No hi ha res més a fer; i ja basta.
La resta és literatura.
Pere Quart, Vacances pagades

6 Llegeix aquest poema de Salvador Espriu i respon les preguntes.

Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mar, Sinera,
turons de pins i vinya,
pols de rials. No estimo
res més, excepte l’ombra
viatgera d’un núvol.
El lent record dels dies
que són passats per sempre.
Salvador Espriu, Cementiri de Sinera

— La «petita pàtria» de Salvador Espriu està formada per una sèrie d’elements: esmenta’ls i
relaciona’ls amb algun dels mites espriuans.

7 Llegeix aquest poema de Gabriel Ferrater.
FLORAL

La primavera del cinquanta-dos, les noies
portaven bruses blanques i rebeques
verdes, i pel carrer sentíem el fresseig
precipitat de flors i fulles on s’amaguen
els negres cuirs de l’ametller. Vaig fer
trenta anys, que també em semblen prematurs.
Però cap vent no em fa justícia. Romanen,
inconvincents i eixuts, sota cada any
que va venint per recobrar l’edat
distreta, el blanc atònit i verd aspre,
i aquell ventet menut pels llargs carrers
de noies, flors i fulles, el record
que se me’n va, de tan confús, cap al futur,
se’m fa desig, i la memòria em verdeja.
Gabriel Ferrater, Da nuces pueris

— Quina és l’anècdota o el pretext a partir del
qual Gabriel Ferrater basteix el seu poema?
— Ferrater esmenta el record en aquest poema;
quina funció hi juga?
❑ És un entreteniment més.
❑ És una arma contra el pas del temps.

AVALUACIÓ
Llegeix aquests poemes i respon les preguntes:
1 Text 10,5
XII. CAL·LÍDIA I ELS PRÉSSECS
Ton, seny, oh previsora, de mon delit és causa.
De l’arbre en primavera vas respectar la flor
i ara tos braços nus m’allarguen com un do
el fruit perfecte, arrodonit amb pausa.
El teu esguard s’ha fet un destí que em vigila.
Semblen els préssecs més rodons en els teus dits.
Apagues cants de cel i fresses de la vila:
ets tota com un dia d’agost que no vol crits.

Quan alces el teu braç la fruita se’t convida;
ella obeeix tes ordres en veure que ets millor:
és més harmoniosa la teva perfecció,
més graciosament arrodonida.
En paga de ta ofrena, per a ta boca aparta
fruita de besos aturada en mon brancam;
són determini, son domini i son lligam
i prengueren saó, lentament, de mirar-te.
Josep Carner, Els fruits saborosos

Ja de l’estiu van coronant-te les diades
per dol en les memòries dels dies que vindran.
El ventijol s’adorm, les fulles són fermades,
l’aigua reposa amb una claror que està sotjant.

IV
Pura en la solitud i en l’hora lenta, una dona
fa lliscà’, amb moviment d’arbre o de crit amorós,
al llarg dolç dels braços alçats, la túnica. Mentre
brilla ja el tors secret, resta captiva en el lli,
dalt, la testa. Un instant o dos. Ah! ¿Són prou perquè es trenqui
foscament el lligam entre la bella i aquest
tímid juny que d’ella, nua dins l’ona, esperava
joia i impuls fluvial per a perfer-se? ¿ Han estat
prou, que tu, imponderable cosa d’or i mirada,
testa, flor dreta, en surts vaga i —talment reguardant,
ara, els no-res del silenci que eren adés venturosos
còmplices? Un cucut canta de sobte, innocent.
Ella somriu. La sang juvenil del món torna a córrer,
salta, brusca, amb el salt de la magnífica, i va
temps avall, cap a sols més madurs— i ella neda, oh, ritme!
cap a l’estiu excessiu -ella i els déus i els meus ulls!
Carles Riba, Elegies de Bierville

CRÍTICA
—volia enamorar l’avantguardista
amb una lampareta de butxaca
jo no veia la nitra
però veia els seus ulls
—destriava la roba
de vímets d’alumini

i ensenyava un cosset

jo veia les cireres del seu pit
—li brillaven les dents
tot d’argent viu
però jo mossegava el seu llavi de carn
Joan Salvat-Papasseit, La gesta dels estels

1 A «Cal·lídia i els préssecs», Carner evoca una dona madura. Creus que Salvat–Papasseit fa el

mateix? Com és l’amor evocat a Crítica?
2 Quines diferències formals observes entre ambdues composicions? Relaciona-les amb l’estètica

noucentista i avantguardista respectivament.
3 Si Carner feia referència als préssecs, Riba en el poema IV esmenta l’estiu. Explica quin paral·lelis-

me es pot establir entre aquests dos elements i el cicle vital de l’ésser humà. Consideres que
Salvat-Papasseit segueix les mateixes referències? Què t’ho fa pensar?
4 A partir d’aquests poemes, explica el significat del contrast entre el món natural i l’artificial, i l’opo-

sició entre la tradició i l’avantguarda. Relaciona la resposta amb l’ideari estètic del Noucentisme i
de les avantguardes.
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