
questes notes ripides i elementals 
t només, com deia al comenpment, 

SS que per a la cultura catala- 

pletes de Joan Oliver,' es publica en un mo- 
ment prou propici perque es dugui .a terme 
un examen critic exhaustiu d'un dels poe- 
tes més significatius de la literatura catalana 
moderna? Ací només es tracta de donar raó 
de l'apariuó d'aquest volum, pero esta en 
I'him de tots que la figura de Joan Oliver 
ha sofert alts i baixos importants, i ha estat 
ignorada, restituida, lloada o postergada, se 
gons els vents particulars de les modes críti. 
ques. Naturalrnent, aiuo no ens hauria de sor- 
prendre, perqd ha estat el calvari a'tic de 
quasi tots eis poetes contemporanis -des de 
Riba i Foix, a Vinyoli, Brossa, Palau i Fabre, 
Andrés i Estellés, etc. (potser amb I'excepció 
única de Salvador Espriu). La urghaa de 
fer un examen aprofundit de la poesia de 
Pere Quart, pero, és encara rnés imrnediata 
si tenim en compte el cas paradoxal que du- 
rant alguns anys la seva obra poetica servl 
quasi com de parhetre públic del que fou 
anomenat «realisme histbric», i es convertí, 

I per tant, en exemple egregi de tota una nova 
fornada de poetes urealistes~ (com els inclo. 
sos per J. M. Castellet i J. Molas a Poesia ca 

I 1.. Barcelona, Edicions Proa. 1957, 524 ps. Ci- 
to, en el text, per .OP. 

2. Per a algunes valoracions generals de l b  
bra de Pere Quart, vegeu, principalment, Josep 
M. CA- i Joaquim Mom, Poesia catalana 
del segle XX, Barcelona 1963; Joan T m 6 ,  An- 
tologia de fa poesia catalana (1980-1990). Barce 
lona 1951; Sergi BESER, 'Prólogow, dins Vaca& 
nes pagadas, Barcelona 1%5; Josd Agustin Gor- 

1 mio, Poetas cataíanes mntempordnws, Bar- 
lona 1968 FERRATRR MORA, P o ~ m ,  V m m ú ,  Iz- 
~vrar<oo, FORMOSA, MOUS, CASTBL~E~ i HORTA, De 
Joan Oliver a Pere Quart, Barcelona 1%9; Joa- 
quim MOLAS, "La poesía de Pere Quart", a "La 
T~chefa: ,  2a. &p., niun. 1, Barcelona 1966; Ju- 
dith Willis té ,  inbdita, una esplendida tesi so- 
bre Pere Quart, vegeu la nota 24. Per a una 
bibliografía de- I'autor, vegeu Joaquim HORTA, 
"Bibliografía", al llibre coaectiu que acabo d'es- 

-3. Josep M. CASTELIET i Joaquim Mous, o*. 

aquest període, sense haver-nos de subjectar 
a í'esquerna de la D&ncia/Renaixenw, 
que no ens mena e n l l ~ c . ~  

12. C f .  Antoni-Lluc FBaa8~, Consideracions 
sobre la historia de la literatura setcentista. SEIS 
Margesa, n (1974). ps. 89-95. 

talana del sede X X 3  i alues de més re- 
cents).' 

Passem, doncs, a fer un petit examen del 
volum que ara aplega I'obra pokica de Pere 
Quart. Crec que hi ha un detall cronologic i<n 
portant a I'hora de situar la poesia de I'01i 
ver; es tracta de no oblidar els gmps d'escrip 
tors, catdans i forasters, que ii sÓn contem 
poranis. 1 aixh no tant perqu8 Ealgui integrar 
lo en cap dubtós b b i t  generacionaí, sinó p a  
comprendre amb una ullada rapida el que a 
seva posició representa davant els corrents li- 
teraris vigents en el moment que comenw a 
escriure? Joan Oliver neix ei 1899, amb el 
tomb del segle, que són els anys en qUe nei- 
xen a Catalunya Caries Riba (1895), Ue- 
mentina Arderiu (1889), Joaquim Folguera 
(1893), Josep M. de Sagarra (1894), Salvat- 
Papasseit (1894), Ventura Gassol (1894). J. 
V. Foix (1895), Mafia Manent (1898), To- 
mas G d s  (1901), etc. 1, a l'estranger, 
Louis Aragon (1892), Wadímir Maiakovski 
(1894), E. E. Cummings (1894), Paul Éluard 
(1895), Robert Graves (1895), Tristan Tzata 
(1896), William Fauher  (1897), Bertolt 
Brecht (1898), Ernest Hemúigway (1898), 
i tants d'altres. La Esta pot donar una idea 
del nombrós gnip de poetes que li s6n con- 
temporanis a Catalunya, i de la fecunditat dels 
moviments literaris arreu del m6n, des de Pi- 
maginisme d'un Eliot (nat el 1888) al super- 
realisme, des del monoleg interior de Faulk 
ner al d s m e  de Maiakovski o Brecht 
Pero pot servir, també, la qual cosa em sem 
bla més important, per a veure com molts 
d'aquests moviments culturais quedaran trun 
cats a Catalunya malgrat la gran qmntitat de 
poetes; unes vegades perqus no trobaten el 
clima idoni per a desenvolupar-se, d ' a lm per 

4. Vegeu I'artide d'Enric SulrA, La poesia 
catalana jove: una alternativa al reolisme, a "Els 
Marges", núm. 1 (Barcelona 1974). ps. 118125. 

5. Sergi BESLTR, op. cit., ps. 11-12. parla d'a- 
quest aspecte generacional. Per a unes taules 
cronolbgiques rnés completes es poden consul- 
tar els volums de la coHecci6 "Autologia Cata- 
lana". 



la mort prematura d'alguns dels capdavanters 
(Salvat-Papasseit, Folguera, corn després Mh- 
rius Torres i Rossell&Pbrcel), i, finalment, 
pel daltabaix irreparable de la guerra civil, 
que ensorrh tota normalitat cultural i amb 
ella els nous corrents literaris. Per aixb no és 
sorprenent que, en l'erm posterior, hhgim de 
parlar de Pere Quart corn &una figura d la-  
da, tot i que, corn hem vist, hauria pogut in- 
serir-se, en condicions de normalitat, dintre 
de corrents, grups, escoles o moviments col- 
lectius. 

Joaquirn Molas ha assenyalat la impor&.- 
a a  de l'extracció burgesa de Joan Oliver amb 
aquestes parauies: «El poeta és fill d'una de 
les famílies rnés poderoses de l'alta burgesid 
industrial catalana del segle m. El seu bes- 
avi patern, Pere Oliver, fou un propietari ru 
ral del Valles que va fundar la Caixa d'Es. 
talvis de Sabadell; el seu avi matern, Joan 
Saílarés i Pla, tou un dels grans capitans de la 
indústria del país, polític i tebric de i'econo- 
mia, i aconsegui fer triomfar a la península ele 
principis del prote~cionisme.»~ Aquesta ex- 
tracció social del poeta és important perqu? 
ens ajudark a comprendre certs aspectes re- 
currents de la seva temhtica i, sobretot, per- 
que pot servir per a clarificar la posterior ac- 
titud de compromis ktic de la seva obra. 

El mateix Pere Quart s'ha referit a aquells 
orígens als primas poemes de Circumstdncies 
(1968) (els titulats Edat antiga i Prehis- 
toria), d'antuvi donant-nos-en algunes de les 
coordenades, per passar, tot seguit, a treure'n 
certes conclusions. Les coordenades que Pere 
Quart ens dóna de la seva infantesa -i, per 
tant, del seu origen b~rges -  volen tipificar 
alguns trets d'aqueu passat en el qud tot 
semblava «natural, tot ric al meu entorn» 
(OP,'p. 295), i serveixen per presentar-nos les 
figures deásives de la constellauó familiar: 
el pare «adust», «Ilunyh», «ferreny», i _  «al 
capdavall tan just» (OP, p. 295); la mare «se- 
rena, borrosa, mitjancera» (OP, p. 295); la 
germana gran «plena de seny i un poc altiva» 
(OP, p. 297); els germans; la institutriu 
afadrina beneita» (OP, p. 296); la divertida 
corrua de les set dides; l'oncle «seminarista i 
bútxeri» (OP, p. 302), etc. Tot akb, natural 
ment, en un món físic fet a la mida dels d s  
de l'infant, que em sembla quintaessenciat en 
aquesta imatge, tan i tan típica,' del jardí: 

Al peu de la cascada gran, de pedra tosca, 
amb molsa, créixens, picardies 
-i dalt una balmeta 

6. Joaquim MOLAS, article citat, p. 38. 
.7. F6ra interessant fer un estudi d'algunes 

d'aquestes imatges tipificants. A La plqa del 
Diamant (1962), Merch Rodoreda tipifica també 
una "torre" burgesa amb: "Vaig veure una cas- 
cada a la meva esquerra, clavada a la paret que 
era I'acabament del jardí i, a mig jardf, un 
sortidor" (p. 93). 

amb una Verge blanca i blava-, 
hi havia un bassó amb peixos de colors. 

(OP, PS. 297-98) 

No cal dir que aquesta 6 la pintura d'un 
món mort, sobre el qual el poeta ens re. 
peteix que «no queda res, no queda res. / 
Ni el trull sagrat, ni l'alzinar negrÓs» (OP, 
p. 305). Les construccions del record s'han 
enfonsat i, amb elles, totes llurs prerrogati- 
ves. Tal corn Pere Quart ens dirh més en- 
davant: «ja no sóc terratinent, / ja no puc 
fer estament», OP, p. 355). Evidenment, en- 
tre aquest present de la ~Canpneta folk del 
nou poble» i aquella infancia que era «el mi- 
llor d'una llarga vida» (OP, p. 300) (la fra- 
se és, en el text, interrogant), s'ha produit 
un tomb decisiu en la seva historia, una «de 
capitació», que ha menat I'autor al lloc que 
avui ocupa. 

Tornem, ara, enrera per veure quins són 
els orígens d'aquest trencament amb el seii 
estament social per fer costat a les classes 
oprimides. Les primeres mostres del canvi les 
trobem quan el poeta, conscient que la pro- 
blematica histbrica que viu l i  exigeix d'es- 
criure una poesia nova, fa la critica de les 
formes poktiques vigents. El seu primer lli- 
bre, Les decapitacions (1934), ja enfronta 
aquest poeta tarda a la poesia jocfloralesca i 
al que considera poesia foscament int&ec- 
tual; el llibre és una mosrra desenfarfegant 
de liibertat poktica, de llickncies -per bé que 
no de facilitat-, tant en comparació amb els 
paaons popularistes a l'ús, corn amb els cot- 
rents postsimbolistes o experimentalistes. 
Aquesta actitud, que es mantindrh practica- 
ment constant al llarg de tota la seva obra, 
representa un trencament conscient i peri- 
llós amb el propi passat, una adecapitació~ 
sociolbgica i una innovació «moderna» en el 
panorama 1iterari.l Fixem-nos que un dels le. 
mes iniúals de Les decapitacions, el de Mo- 
liete, ens indica que la categoria etica ha pas- 
sat a ocupar el primum a l'hora de judicar 
els arguments estktics: Diu: «On peut &re 
honntte homme, et faire mal des uers» (OP, 
p. lo), frase s i b i i a  perque més que no pas 
excusar uns possibles versos dolents sembla 
voler-nos dir que més val fer mals versos i 
ser honrats que no ser-ho i fer-ne de bons? 

8. Molas, a l'article esmentat. tot citant Tei- 
xidor, parla de "desorientadó, C...] sorpresa C...] 
i [una] mica d'esch~dol", com a reacci6 del mo- 
ment a Les dec~pit~c'ons. Vegeu també Poe- 
sia catatam del segle XX, p. 104. 

9. A les "Notes provisionals sobre poesia" 
que acompanyen Circumstdncies, Pere Quart ens 
diu: "Potser per raons circumstancials, ara 
corn ara, trobo m& "poesia* en una simplicissi- 
ma can=$ d'en Raimon que en una densa i savia 
elegia de Carles Riba. Ho confesso amb no PO- 
ca nostalgia" (OP, p. 481). Que el mateix autor 
hagi recalcat la paraula "poesia* em sernbla ter- 

L'obra poltica dr Pere Qunrt 



El problema resideix en la interpretació er- 
rbniament disjuntiva que durant molt de 
temps s'ha donat a aquestes categories.1° Les 
decapitacions és, sens dubte, un llibre que 
juga amb aquestes accepcions i que inicia 
el corrent ueticista,. Sense oblidar les famo- 
ses dusions a Mussolini i a Hitler (OP, ps 
11 i 33), parem esment, també, en poemer 
com el VII (OP, p. 21), protagonitzat pel 
upoeta vell i cok», ridicuiització de les re. 
lacions ficció-realitat, o el xxn (OP, ps. 39- 
40), on no aec  massa agosarat 11egir una 
identificació de les classes burgeses (utinc ter 
res a l'Havana», «el nebot cantara missa») amb 
la decapitació histhrica a la qual es ,traben 
abocades. Des d'aquesta perspectiva, Pere 
Quart és el jutge i el botxí, és el burges ss- 
baddenc que vol deixar de ser-ho; perque 

no li plau el cap que porta 
va a firar-se'n un de nou 

(OP, p. 34).11 

Aquest estranyament del poeta, aquesta re- 
bellia contra d mateix l2 és el que el dud  a 
incloure's -jo diria que orgullosament- en- 
tre les figures del Bestiari (1937)," perque, 
des del punt de vista animal, els seus dards 
satírcis ja no van tan sols dirigits a la bur- 
gesia, sin6 a I'home, a tota la humanitat, a 
tota l'especie uraaonal>p: 

Si s'hagués mantingut m& bestia, 
més natural i gend, 
hauria estat potser feiic l4 

(OP, p. 338). 

nblement explicit, sobretot tenint en compte que 
W i o n  no Q un poeta, sin6 un gran cantant 
i que Carles Riba si que fou un.- poeta. No 
cal dir que el poeta s'enganya en dir-nos que 
ens esta expressant la seva opinió sobre la "poe- 
sia", el que esta fent 6s comunicar-nos la seva 
opinió sobre les "raons circumstancials". La co- 
sa deu ser mes clara per a Joan Oliver, que, 
al "Prbleg" a la Poesia de Pere Quart (1949), ens 
diu: "L'afany de la impossible Bellesa Cs. en 
dekitiva, el mbbil suprem de la poesia de Pe- 
re Quart" (OP, p. 457). 

10. Penso que, ami, molts acceptarfem que 
un "bon" poeta pot ser perfectament "deshonest* 
(Ezra Pound com a mostra). 

11. Compareu aquest poema amb el titulat 
"Bondadós suicidi de circumsthcies", de Cir- 
cumsttfncies (OP, ps. 349-352). 

12. J. Mous, a l'article citat, ha remarcat 
molt encertadament que I'Oliver 6s un outsider 
anticipat, p. 40. 

13. A OP., ps. 47-99. 
14. Compareu tarnbd amb aquests versos de 

Circumstdncies: 

Perquh jo, que no he tingut la sort, 
per ara, de con8ier-ne cap, [homes bons] 
he tractat, en canvi, 
gossos bons, com a tals (OP, p. 340' 

L'obra poktica de Pere Quort 

De la mateixa manera que la burgesia k, 
histbricament, una classe que avanw vers el 
seu cadafal, l'especie humana també maup 
vers el sulcidi coHecti~,~ evidenciant, a s ,  
l'uanimalitat~ de l'home (Dotze aiguaforts de 
Josep Granyer, 1962). Enfrontat a aquesta 
panoramica d'esfereidor irracionalisme, no 
sorprenent que Pere Quart enyori un xic un 
m6n zoolbgic i ordenat, bo, just i equanime, 
perquk 

El món d'avui no em vlau. 
tampoc jo no m'agrado ' 

(OP, p. 349). 

La conseqü5ncia directa d'aquesta rebel- 
lia, d'aquest rebuig dels seus orígens socials 
i del context estult és, tal com ha escrit J. 
M. Castellet, que ul'obra pdtica de Pere 
Quart és el testimoni d'una peripkia perso- 
nal inscrita en una aventura coBectiva~, una 
poesia feta «a frec d'histbriaa." 
1 entre totes les circumstancies hisdriques 

que al poeta li tocara viure, la més decisiva. 
la m& enaltidora, aquella que significarh la 
plasmaaó dels seus postulats &tia, sera la 
Barcelona revoluciodria que mbem a l'ori- 
gen de I'Oda a Barcelona (1936), obra en la 
qual es consuma el tomb total del poeta, i on 
trobem, sota I'analisi deis esdeveniments re 
cents, un gran Cantic al futur, un &tic de 
comunió solidaria, de fe i d'esperanp: 

Pensa en el fill que duus a les entranyes 
(OP, p. 107). 

Aquesta visi6 joiosa ud'una patria novella 
de rels velles, 1 quasi fe&, penosament ,fe- 
cunda, (OP, p. 107), esta engendrada pet 1 es- 
perit revoluaonari del mateix poeta, que aca- 
ba d'escriure: 

el tumult 6s ordre 
(OP, p. 103). 

L'Oda a Barcelona és, per tant, un sin- 
gular moment histbric en el qual la poesia de 
Pere Quart s'integra plenament a unes cir- 
cumstanaes coHectives que s'adiuen a la se 
va programatica literaria. En certa manera, la 
distancia davant el lector ha desaparegut, la 
ironia, la satira, la mordaatat, que havien ca- 
racteritzat -i caracteritzaran- la seva obra, 
hi són practicament absents. El to burleta s'ha 
convertit, tal com manen totes les regles, ea 
una gran alenada *pica. Es l'alenada que enyo 
rara als Dotze aiguaforts ... o a Circumstdtt 
cies, l'alenada «dels altres que ja arriben (... j 
com un torrent contracorrenta (OP, p. 104), 

15. Vegeu, a Circwnítdncies, poemes com "El 
malson", "Taula rodona diis un mirall bonye- 
gut" i "Hom engegh la metafísica". 

16. Jokep M. Castellet, La poesia, a De 
Joan Oliver a Pere Quart, ps. 39 i SI. 



perque, per fi, la majoria ha copsat la raó 
del nombre." 

Aquest prm6s, pero, amb el final de la 
g u m  uvii i l'exili del poeta, tornara a des- 
fer el d auanqat. Els f i s  6 t h  8 polítics 
tornaran a necessitar del distanciament ironic, 
de la disfnessa d'amable poesia burgesa, o de 
la meditacid solithia. Pero en definitiva con 
tinuarem descobrint el mateix poeta rebel que 
no ha trobat quin cap vol posar-se, a quin 
poble pot sumarse,'" poeta que en el Ro- 
mane miserable se sent enfrontat a «un mar 
de llagrimes» (OP, p. 132). S'ha convertit, i 
ben a contracor!, en el «Sant Jordi d'Ameri 
ca» que «en soledat restaura el seu coratge* 
(OP, ps. 139-40). Generalrnent, s'ha mantin- 
gut la teoria que aquest període de retrocés 
perdura a través de Sald de tardor (1947) i 
Terra de naufragis (1956), per a recuperar 
l'antiga alenada amb Vacances pagades (1960) 
i Circumstdncies (1968). He de confessar que 
jo veig, en tots quatre llibres, una línia d'ab- 
soluta continuitat, perque ara, fonamental- 
ment, el seu vers es mou a l'entorn d'uns 
sistemes de distanciament i critica de la rea 
litat, molt dunyats de la comunió amb el 
públic c m  a subjecte historie que trobavem 
a l'Oda a Barcelona. No cal dir que les cau 
ses d'aquest canvi són conegudes de tots: el 
poeta viu unes circumstancies histbriques ben 
diferents de les que motivaren aquella obra, 
i el seu cant, o el seu clam, només li és pos- 
sible tot reintegrant-se a aquella distanciació 
sarcastica que havia emprat en les prirneres 
obres. L'existSncia d'alguns poemes de te. 
mitica política en aquest Corpus darrer de 
la seva obra em sembla que ha de ser inter- 
pretada sota un doble signe: el de l'enyor 
el de l'esperanga. Dues facetes, en efecte, 
constantrnent presents en tota l'obra de post- 
guerra. L'enyor el suscita, primerament, la 
llunyania de la patria; més endavant, perb, 
ve suggerit per la patria ideal, pel futur d'a- 
quest epresumpte catala del 2068~ (OP, p. 
294), a qui esta dedicat Circumstdncies. D'es- 
peranca, n'estan plens tots els reculls de Pere 
Quart; vegeu, si de cas, aauesta mateixa de- 
dicatoria o qualsevol dels darrers versos de 
l'autor on es troba confirmada la seva fe 
(«vacillant>~) que algun dia podrem abas 
no una utopia, sinó una veritable patria. 

Aquesta visió general, desagradablem 
esquematica, ha de servir per posar de mani- 
fest que Pere Quart és, potser a desgrat seu, 
un «moralista serids~,'~ «a middle-class writer 

17. Pere Quart diu, a Circumstdncies: 
"aleshmes el nombre / farh la forca de debb" 
iOP, p. 289). i mes endavant: 
Encara heu d'aprendre la forca del nombre" 

(OP, p. 328). 
18. Vegeu "Ja no sera una illa" (OP, ps. 312- 

313) i "Ballets russos" (OP, ps. 320-21). 
19. Els mots s6n dlArthur Terry -vegeu nota 

2 L .  pero el qualificatiu es troba hpliament jus- 
tificat a l'exposició de Sergi BESER, op. cit. 

whose dislike of bourgeois complacency has 
made him the most accomplished satirist of  
bis gene~at ion*.~ La frase de Terry és es- 
plendida per la forma com empra els termes 
middle-clas i bourgeois, perb em sembla que 
també els podríem invertir sense cap perill 
i dir que Pere Quart és un escriptor burges 
a qui desagrada l'autosatisfacció de la dasse 
mitja. El poeta és el primer a saber que, avui, 
en la societat consumista, tota la dasse mit- 
ja no és més que una aigualida burgesia. 1 
d'ací ve, justament, el fons amarg de la 1ú- 
cida crítica2' de Pere Quart. Enfant terrible 
-i, avui, avi terrible- de la burgesia cata- 
lana, de la classe mitja, de tota actitud que 
signifiqui conformisme o complaen~a, ha fet 
del seu vers l'única cosa que la historia dis- 
sortada del seu temps li ha permes: un fuet 
amb que esperonar la bona consciencia dels 
estaments benpensants, acomodats, segurs, or- 
denats, assenyats i immobilistes. El unou po 
bre», que de cor es troba «més a prop dels pe- 
tits que el gran menysprea» (OP, p. 355), con- 
tinua essent el corc dels remordiments de la 
consciencia coUectiva. Una bona prova d'a- 
quest fet fóra i'analisi detinguda del llenguat- 
ge emprat als seus llibres, tasca que fa algun 
temps inicia brillantrnent F. Vall~erdú.~ No- 
m& ens cal repassar sumhiament el volum 
que ara es publica per veure que el vers 
Iliure, el prosaisme, els mots i expressions col- 
loquials (i fins i tot la manca de lirisme i la 
critica a la poesia intdectual o «culta») en- 
tonen perfectament amb una llengua depu- 
rada i exigent o amb el constant tractament 
temitic de tbpics que m'atreveria a quali- 
ficar de «burgesos» (la Bíblia, Nadal, i'Esglé- 
sia, el desenfarfec en el tractament dels te- 
mes sexuals perb només a nivell periferic? 
el gust per l'anecdota «pícant», l'elogi del 
treball, la crítica dels vicis.. .).a 

A aquest dvell «es&stic» no podem dei- 
xar de destacar que una de les contribucions 
més remarcables de Pere Quart a la poesia 
catalana és haver donat rigor i intellighcia 
a la ironia de la &tira, sovint arrecerada en 
una «caricatura benigna», burleta. Tot evi- 
tant el perill, inherent a la satira, de caure 
en thpics i en judicis adotzenats, o de fer-ne 

20. Arthur TERRY, Cataim Literature (Lon- 
dres 1972), p. 114. 

21. Sobre els qualificatius de J. Pla de "lt- 
cida i desolada" a I'obra de 1'Espriu i de Pere 
Quart, vegeu Josep M. CASTELLBT i Joaquim M@ 
LAS, op. cit., ps. 161-65 i 189-91. 

22. Francesc VAUVERD~, La llengua, a De 
Joan Oliver a Pere Quurt; i L'escriptor catald 
i el problema de la llengurz (Barcelona 1968). 

23. Vegeu quan diu: "Tots s6n fills de 11% 
brics exercicis. / No en fem escarafalls i dis- 
fressem-los, per dignitat senziilament burgesa* 
(OP, p. 230). 

24. Vegeu les denominades 'Can$ons del car- 
rer", OP, ps. 419-49. 
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una poesia «de bunyols i de missatge* (OP, 
p. 326), la seva obra crea, corn diu Judith 
Willis, «un tipus d'humor semill, immediat, 
i [un altrel humor intellectual. Una vegada 
més, la presencia del poeta corn a faedor és 
allb que crea les diferencies entre dues tec- 
niques: o oculta la seva feina amb la creació 
simultinia de substancia i forma -forma que 
sembla, per tant, semilla per la seva manca 
de deliberació visible-, o bé elabora les se- 
ves interpretacions per mitji d'una fusió cons- 
cient, el significat de la qual recolza sobre 
la presencia del lector».z La poesia de Pere 
Quart és plena de troballes ariginals, inobli- 
dables, corn el No2 de Terra de naufragis 
o la Tirallonga dels monosillabs de Cir- 
cumst?ncies, per citar-ne només dos exem 
ples ben coneguts, on l'humor és un joc poe- 
tic que posa a prova la capacítat inteuectual 
del lector. 

Per totes aquestes característiques, la poe. 
sia de Pere Quart se'ns presenta avui corn 
un bloc de granítica coherencia, a'dada de les 
darreres modes.% Cal confiar que, en pocs 
anys més, la perspectiva histbrica ens per- 
metri comprendre que l'obra de Pere Quart 
i el que ella representa ha estat un exemple 
pricticament únic de crear una &pica d'aspi- 
racions proletaries i que, fracassat aquest +- 
tent, avui serveix per donar-nos la mesura de 
totes les fmstracions i esperances de la post- 
guerra, i, ja instaurats en el regne del consu- 
misme - q u e  vol dir molta poesia i ben or 
namentada, perb que no faci pensar gaire-, 
ens recorda, aceptic, amarg i esperancat, el 
clam, passat i futur, de l'uobriu, que volem 
entrar». 

Un darrer punt. No acabo de veme gaire 
clara la política editorial que en aquests dar. 

25. Judith WIUIS, Sobre les estructures de 
Les decapitacions de Pere Quart, a "Serra d'Or", 
juny de 1972. Com he dit, aquest article 6s I'Ú 
nic fragment publicat. que jo shpiga, d'una tesi 
mis extensa. 

26. Vegeu Enric SULL)L, article esmentat, p 
125, quan diu "Pere Quart (...) sense gaire au- 
dibncia ara". 12s palesa la postergació que reben 
poetes joves plenament inserits en una pobtica 
realista i irbnica corn A. Turuil i J. M. Sala, 
descaradament bandejats. 

rers anys ha comenwt a inundar el mercat 
amb falses uobres completes*, sobretot quan 
existeixen tantes coses introbables que po- 
drien ser objecte de reedicions econbmica- 
ment molt més modestes. Les «obres com- 
pletes» han de correspondre al seu títol i 
no hauria d'acceptar-se que, en el cas d'autors 
vius, els editors s'aprofitessin de la possibili- 
tat d'afegir un petit grapat de versos a cada 
nova edició «completa». Aquesta ediaó d~ 
Pere Quart, malgrat el títol, no ho és de 
completa; falten poemes, corn Terol 27;1 no 
es recullen les variants de r o d a  a Barcelona 
que, a quasi quaranta anys de distancia, po- 
drien ser importants per a l'estudiós; ni les 
de Saló de tardor; i els epígrafs «Altres poe 
mes» (OP, ps. 363-405) i «Versos anecdbács 
i cancons del carrer* (OP, ps. 409-449) - q u e  
són l'únic veritable enriquiment d'aquesta 
edició respecte a altres d'anteriors- que, de 
fet, només poden correspondre a una tria pro- 
visional. Finalment, el llibre duu un apendix 
crític (OP, ps. 453-511), que recull els co- 
mentaris de Joan Oliver a la poesia del seu 
«amic» Pere Quart> molt pertinents de fi- 
gurar indosos; i un prbleg de Josep Ferrater 
Mora a Vacances pagades, un altre de Sergi 
Beser a l'edició bilingüe del mateix Ilibre, i 
dos articles sobre el poeta, un signat per 
Lluís Izquierdo, i l'altre per Josep M. Caste- 
llet, amb la qual cosa el llibre se suma a aquest 
estrany i dificilment justificable costum d'uar- 
rodonirn els volums d'uobres completes» amb 
opinions critiques sobre l'autor - q u e ,  a més, 
en aquest cas, no fan gaire servei al lector, 
perque són fhcilment asequibles, i potser 
haurien pogut ésser substituida amb avan- 
tatge per una bona bibiiografia, corn la ja exis 
tent de Joaquim Horta? posada al dia. 

27. Citat per Joaquim HORTA, "Bibliogra£iaW, a 
De Joan Oliver a Pere Quart, p. 83. 

28. El "Prbleg" a Poesia de Pere Q w r t  (1949) 
(OP, ps. 63-57); l'"Epilegn a Obra de Pere Quart 
(1963) (OP, ps. 458-460); les "Excuses" de Cir- 
cumst2ncies (1968) (OP, ps. 477-79); i les 'Notes 
provisionals sobre poesia" del mateix Pere Quart, 
a Circurnstdncies (OP, ps. 480-82). 

29. Joaquim HORTA, article citat. 

Visita al laberint grotesc de Salvador Espriu, per Josep M. Benet i Jornet 

La narrativa d'Espriu es compon essen- tesc (1935). També de la mateixa epoca, o 
cialment, a part dues novelles, d'uns reculls almenys d'abans d'acabar-se el conflicte bel- 
de narracions publicats abans de la guerra, lic, són Miratge a Citerea (1935); Letizia, Fe- 
Rrpectes (1934) i Ariadna al laberint gro- dra (versió narrativa de la pga  teatral ori- 
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