
ment i estkticament en un panorama 
literari no excessivament brillant pero 
sí divers; l'altre, des d'una tradició 
que no podia plantejar-se aquesta di- 
versitat ideologica perquk l'ús de la 
mateixa llengua evidenciava, per ella 
mateixa, el partit pres i havia compor- 
tat una «estrategia» basada en la qua- 
Iitat i l'elevació del to poetic com a 
premissa per a la seva salvació'. 

Tant Ferrater com l'«Escuela de Bar- 
celona» eren, tebricament, la següent 
anella de la cadena, la generació que, 
gracies en part a la feina dels poetes 
anteriors, podia plantejar-se la renova- 
ció i -per quk no?- l'aplicació d'al- 
guns dels aspectes que defensaven 

Otero, Celaya o Bousoño. A la practi- 
ca, pero, només el primer ho fara. Gil, 
Barra1 i Goytisolo es desvincularan de 
la llengua de la seva societat i de tot 
el que aquesta comporta, una tradició 
cullural i literaria concreta, una pos- 
tura nacional etc.. i s'imbricaran en 
una altra de diferent formant el grup 
local d'una literatura nacional diferent 
de la de Ferrater. 

Les contradiccions havien de ser, 
doncs, forcoses i necessaries, un altre 
aspecte oblidat en un llibre que par- 
teix d'una contradicció encara més 
gran: no plantejar-se que una genera- 
ció de poetes socials va prescindir de 
la seva societat. 

LAUREANO BONET: La revista «Laye». Estudio y antologia, Barcelona, Ediciones 
Península, novembre 1988. («Collecció Nexos*, núm. 33 .) 348 ps. 

L'estudi de les publicacions peribdi- 
ques no s'hauria de considerar acces- 
sori, sinó primordial, ja que, a part el 
valor intrínsec, no necessariament in- 
ferior al d'altra mena d'edicions, solen 
ser particularment indicatives de la si- 
tuació historica, social i cultural en 
que sorgeixen. Cal celebrar, doncs, d'en- 
trada, que les publicacions peribdiques 
de la postguerra, tot i que la historia 
d'aquesta epoca és encara, relativa- 
ment, incipient i precaria, cornptin ja 
amb un nombre que comenga a ser 
considerable d'edicions facsímil, anto- 
logies, membries i estudis i, en parti- 
cular, que es disposi de diversos tre- 
balls sobre una revista especialment 
significativa com «Laye». 

El present estudi i antologia culmi- 
na una llarga llista de monografies: la 
Breu historia de la revista «Laye», de 
J. M. Castellet; «Laye»: Els inteNec- 
tzrals i el compromis de Barry Jardan; 
La revista «Laye» y la novela española 
de los años cincuenta, Ortega y la Ge- 
neración de 1950: el caso «Laye», Ga- 
briet Ferrater entre el arte y la litera- 
tura. Historia de una aventura juvenil, 
que se centra sobretot en les crítiques 
d'art de Ferrater a la revista i «Laye» 
y los escritores de 1950: prehistoria de 
una generación, del mateix Laureano 
Bonet, i el capítol «La revista "Layew» 
de La Escuela de Barcelona. Barral, 
Gil de Biedrna, Goytisolo: el núcleo 
poético de la generación de los 50, sín- 
tesi de la tesi doctoral de Carme Riera. 

La revista uLaye». Estudio y antolo- 
gía és fruit de la perseverant dedica- 
ció de Laureano Bonet, iniciada fa ja 
uns onze anys, a la investigació de l'a- 
nomenada generació de 1950 i, en par- 
ticular, de la revista «Laye». Així i tot, 
possiblement no es tracti, encara, 
l'analisi de «la teoría y la crítica de 
la literatura elaborada por la gente 
Laye» que el1 mateix anunciava a les 
«Palabras preliminares» de Gabriel 
Ferrater entre el arte y la literatura, 
almenys en proporció a la que ha de- 
dicat a Ferrater. sinó d'un altre estudi 
de caracter menys específic i d'inten- 
ció més divulgativa, que, tanmateix, 
cobreix ,bona part d'aquell projecte. 

L'obra, encara que sense deixar de 
respondre del tot al títol, és, potser, 
mes un estudi de la participació a «La- 
ye» de la generació del 1950, en con- 
cret, circumscrit, sobretot, al camp li- 
terari, que, prbpiament, una analisi glo- 
bal de la revista. Justifica aquesta res- 
tricció el fet que la contribució a «La- 
ye» ldels escriptors de la generació del 
1950 va ser decisiva per a la revista 
i que la seva participació sigui el que 
suscita, actualment, major interks. Amb 
tot, convé tenir present que es fa una 
lectura de «Laye», per bé que més 
atraient, parcial, circumst2ncia, potser, 
no prou remarcada. 

La revista elayen. Estudio y antolo- 
gía pot dividir-se en les dues parts 
que descriu el subtítol, tot i que no 
s'estructura d'aquest mode: un estudi 
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introductori, d'unes cent pagines, i una 
antologia, d'unes dues-centes. 

L'estudi introductori consta d'una bi- 
bliografia, una «Nota previa» (que és, 
en realitat, una reIació d'alguns dels 
articles citats), els capítols «Laye» como 
reflejo histórico, «Laye» como símbolo 
cultural i «Laye»: su historia interna 
y externa i un apendix que aplega tres 
articles sobre «Laye» publicats d'altres 
revistes. A la bibliografia, encara que 
és deliberadament succinta, a part es- 
menar l'omissió de la Breu hist6ria de 
la revista «Laye», de J. M. Castellet, 
seria útil afegir-hi els llibres que aple- 
guen poemes, traduccions i articles pu- 
blicats a la revista (més tenint en 
conlpte que no és de facil consulta), 
i alguns altres estudis, en particular 
d'historia del pensament (com, per 
exemple, Pensamiento español en la era 
de Franco, 1939-1975 de Elías Díaz o el 
proleg de José-Carlos Mainer a Falange 
y lileratura en que, si bé s'hi parla de 
«Laye» molt de passada, són útils per 
situar la revista). Seria desitjable que 
o bé es prescindís de l'índex d'articles 
o bé, posats a fer, fos complet (per 
autors, con1 ara, o potser millor, per 
números) de manera que ajudés el 
lector a fer-se una idea rnés exacta 
de la revista. Penso, en aquest mateix 
sentit, que seria preferible anteposar 
el capítol dedicat a «Laye»: su historia 
intevna y externa, en que es fa una 
descripció de l'evolució de les carac- 
terr'sticiues formals de la revista, dels 

la revista, recollint (si calia, entrant-hi 
en polkmica) les consideracions de Barry 
Jordan al respecte. Més indispensable 
és I'estudi del component catala de. la 
revista, per bé que fos, si es vol, dins 
l'apartat Europeisino versus indige- 
nismo, tot i que no sembla el més 
apropiat. «Laye» no és tan sols una 
revista editada, i en bona part escri- 
ta, a Barcelona, sinó que, com reflec- 
teix el títol, té una certa pretefisió de 
representar, en particular, la ciutat i, 
si no els Paisos Catalans, sí, almenys, 
l'ambit que cobreix com a portaveu del 
SEU del districte de CataIunya i Ba- 
lear~ .  La contradictoria catalanitat de 
la revista, amb dissensions en el seu 
si, bé mereixeria, fins i tot, un estudi 
monografic, que defugís simplifica- 
cions, en un apartat propi. 

A l'antologia, es recullen diversos ar- 
ticles o poemes, que varien en nombre 
segons i'autor, a vegades amb lleus re- 
tocs del propi escriptor o de I'antolo- 
gista, precedits d'una nota introductb- 
ria en que, després ~d'una breu notí- 
cia de la seva vida i la seva obra, es 
reprodueix, sense comentaris, la seva 
valoració de l'epoca, de la revista o 
del mateix text seleccionat o algun pas- 
satge d'un altre autor sobre eii. Com 
qualsevol selecció, ja ho avanqa Lau- 
reano Bonet en la Breve justificación 
que la precedeix, és sempre discutible, 
rnés quan no s'estableixen uns criteris 
definits. L'antologista, #una part, re- 
marca la voluntat d'oferir una antolo- 

seus condicionaments rnés immediats gia representativa, mentre que, d'altra, 
i de les relacions dels seus col.labora- admet resignadament que «toda anto- 1 
dors. Així, el lector, que, en molts ca- 
sos tindra tan sols una vaga idea de 
«Laye», podria situar-se rnés facilment 
i, sobre la base d'aquest capítol de ca- 
racter més descriptiu, superposar-hi 
les inierpretacions socials i culturals 
que es fan, respectivament, als altres 
dos capítols. Al primer, s'estudia el 
conflicte generacional, la reivindicació 
de la joventut, l'elitisme universitari, 
l'europeisme, la concepció del compro- 
mis... Al segon, s'aborda el cosmopoli- 
tisme, la dialectica tradició-modernitat, 
les lectures, el mestratge de la genera- 
ción del 98 i de la del 27, Ortega i l'exis- 
tencialisme, l'actitud racionalista, i'inte- 
res per la forma, l'atenció al lecto r... 

No ens podem deturar en un estudi 
minuciós d'aquests punts, uns tractats 
de manera rnés completa que altres. 
Només apuntar que hauria estat inte- 
ressant que s'hagués analitzat amb 
més deteniment, encara, la qüestió del 
compromís de I'inteMectual, cabdal en 

logía es, pzr naturalezd, un artilugio 
literario destinado al fracaso» a causa 
de «su pertenencia al personalisirno 
reino de los amoves y los odios, las 
afinidades y las antipatías, del autor». 
Així, quan entren en conflicte el gust 
personal o la valoració actual de de- 
terminats aspectes deIs autors dels 50 
amb la intenció de triar textos signi- 
ficatius, sembla predominar aquest pri- 
mer criteri. Per exemple, em pregunto 
si Una lectura del «AIfanhuí», de Ra- 
fael Sánchez Ferlosio, 6s l'article rnés 
representatiu de la participació de Sa- 
cristán a «Laye», encara que es tracti 
d'una crítica forca interessant i sug- 
gestiva, transcendida per unes breus 
consideracions generals sobre l'art. 
Tanmateix, cal dir, en descarrec de la 
selecció, que aquesta tendencia queda 
compensada per la citació i la síntesi 
en I'estudi de la revista d'algun dels 
articles histbricament, potser, rnés sig- 
nificatius absents, de manera que po- 
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dria ser, fins i tot, redundant, en al- 
guns casos, incloure'ls a I'antologia. 

El llibre I'encapcala una citació de 
Discurso, de Carlos Barral, referent a 
la recerca d'un mateix en el record 
i unes Palabras preliminares en que 
I'autor, insistint en l'epígraf, referma 
la voluntat de «desvelar en lo posible» 
les seves «raíces más profundas, más 
secretas*, reflexionant, «una y otra vez 
con los maestros que m e  invitaron a 
transitar por el jardín felizmente ve- 
nenoso de la cultura, de manera que 
«el presente libro podría muy bien de- 
finirse, en suma, como un ejercicio de 
introspección personal, tocado de una 
tenue, pero peligrosa, nostalgia -lo re- 
conozco-, y tendente a narrar, recom- 
p o ~ r ,  quizá remedar, el propio itine- 
rarzo introspectivo». Efectivament, el 
llibre té un caracter memoratiu (o mi- 
Ilor, pseudo-memoratiu, ates que l'epo- 
ca evocada no és, prbpiament, la de 
l'autor), que, si bé no arriba a lliu- 
rar-se mai a la quimera d'una edat dau- 
rada, tendeix, sovint, al mite, afavorit 
per un estil, si bé, a vegades, concís, 
d'altres gairebé grandiloqüent. La uti- 
lització, encara que no d'una manera 
rígida, de la controvertida metodologia 
generacional, que ha fet fortuna en la 
historia de la ja anomenada generació 
de 1950, alhora que cohesiona falsa- 

ment plantejaments a voltes diversos, 
contribueix a la mitificació. fis cert 
que alguns dels integrants de la gene- 
yació han propiciat, a vegades, el mite, 
pero, d'altres, han sabut evocar 'dis- 
tanciadament, sovint amb un punt d'i- 
ronia, aquell temps. Així, per exemple, 
hi ha un notable contrast entre el cap- 
teniment flegmhtic de Castellet a la 
Breu historia de «Laye» i el to fervent 
de Laureano Bonet. 

La revista «Laye». Estudio y avztolo- 
gía, de Laureano Bonet, malgrat que, 
com en qualsevol treball, s'hi troben 
aspectes discutibles i d'altres que cal- 
dria desenvolupar, suposa una valuosa 
apoitació a l'estudi de la revista i, en 
general, a la historia de I'epoca en que 
va sorgir, per la culminació de la tas- 
ca dels estudis precedents, per la co- 
operació d'alguns dels col.laboradors de 
«Laye», per la llarga dedicació de l'au- 
tor al tema, per la seva amplitud i pel 
seu rigor. Així i tot, 6s d'esperar que, 
en part gracies a l'incentiu del liibre, 
es continui analitzant «Laye», ja que, 
malgrat I'abundant i apreciable biblio- 
grafia, el tema no és encara exhaurit 
i la revista continua tenint un notable 
interes, no tan sols histbric, sinó, fins 
i tot, en certa manera, actual. 

PERE GIMFERRER: El vendaval, Barcelona, Ediciones PenínsulalEdicions 62, 
1988. (Col4ecció «Poetica», núm. 14.) 69 ps. 

L'éxit de crítica i públic amb que 
ha estat acollit El vendaval han con- 
vertit aquest nou llibre de poemes de 
Pere Gimferrer en un dels punts de 
referencia més importants de l'edició 
catalana de l'any '88. Des de la publi- 
cació, al principi de 1981, de Mirall, 
espai, aparicions, obra que recopilava 
els seus llibres de poesia en catala i 
afegia dos nous apartats, Aparicions 
i Com u n  epíleg, fins a I'aparició del 
llibre que ens ocupa, s'ha produit l'in- 
terval més llarg de temps en la publi- 
cació dels seus textos poetics. El ca- 
racter de recopilació de i'obra de1 '81, 
el temps transcorregut i la dedicació 
de l'escriptor a la prosa de creació, 
com mostren Segon dietari 1980-82 i la 
novel.la Fortuny (1983), són fets que 
podien fer planar dubtes sobre la con- 
tinuitat i els camins que podia seguir 
la seva poesia. 

Mirall ... no podia ser entes com unes 
obres completes abans d'hora: era un 
llibre d'una gran unitat que, més que 
donar-nos l'evolució d'un poeta, ens 
mostrava el desenvolupament coherent 
d'una idea de la poesia que ja estava 
plenament formulada a Els miralls 
(1970). Aquest fet és una de les raons 
que explica que aquest llibre produís 
el mateix efecte que les seves obres 
anteriors, una certa sensació de final. 
Tanmateix, aquell Corn un  epíleg que 
el tancava insinuava algunes de les vies 
de possible continuitat: d'una banda, 
poemes com Mort, Migdia, Desig o 
Signe obrien camí a unes fórmules 
estilístiques basades en I'ús d'estro- 
fes de quatre i tres versos o direc- 
tament del sonet, de 7 o 8 sítlabes, i 
un tipus d'imatgeria que genera un joc 
d'assimilacions d'oposits en la Iínia del 
Barroc; d'altra banda, poemes com 

Rcssenyes 


