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IdelIuita social

So lvot- Pa passeit
de vuit pocsies escrites en un fjai"~rt.tori
del Cuadurramn, ai de. !a Fucnfría, i ea
algun d'ells hi traspua un furt sentirnent
cl'odí aí pcble que el subjuga. Si més no,
l'odí atemperar que era capac de sentir
aquest hume bo que 5015 desitjava esti-
mar-he tot en aquesta vida. Pero, potscr
per prunera vegada el seu a far.y de lluita
i de :~:'.J;nbattrobá una meta en 2:h·;:~ai"··
se. I, sobrctot, ell trobñ una bandera per
);, C;11~! lluitnr. Salvat havia rchutjat les
!:;J\de~es de partit, pero si cal lluitar per
alguna, aleshores "rnillor que fos Ía de
la meya terra ", És important destacar
COm n 'és de sanitosa l'actitud de 'Salvat
i quina atenció hauría de meréixer de
part de les joves promocions. Tenint es-
ment deis esquíncaments que comporta-
ren els embanderaments partídistes, a-
bans i durant la Guerra Civil, sobretot
degut al fet davantposar els interessos
del partir als interessos generals de Ca-
talunya, hauríem de mirar d'aprofitar-ne
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--~-:--
I'experiéncia. Hauríem de fer-ne una di-
visa del vers de Salvat que fa: "l1uitaria'
qui sap per quina .arnpla bandera / pero
millor que fos la de la meya terra ". ,
El nacionalisme de Salvar fou sincera;
ment sentit i no-s'acontentá amb fer-ne- --
una afirmació d'existénc¡a, sinó que el .
predica amb ressons imperialistes, molt
d'acord arnb l'ídear¡ de Prat ele la ·Riba.
Per a ell, Castella Ia ha deixat de do-
minar:

"Castella, el Guadarrama:
posta dor
pero posta segura
d'un vent que haveu sigut"

i ara ha arribar l'hora de Catalunya :

"Catalnns! Tots en peu!
L 'E,;curial dcixcm-los
pcr trofeu!
que ara serem nosaltres
qui plantará les tcndcs"

Novament Catalunya ha docupar Un
1I0ca la Historia, i per "tal que així si-
gui, cal que tot Catalunya es posi en
peu. Per aíxó insta els pagesos a guar-
ciar la terra i a anar "arnb nosaltres,
maríns i gojats"; els fornits atletes que
deixin l'Estadí "pels fadrinsque es fan"
i prenguin els estris de viure. en cornbat;
les dones que síguin valen tes j ensenyin
a les filles I'afany per I'ernpresa, que és
gran, i tots :

"Fendirn les ones, tal guerrers d'abans!

De nO'J la historia que ens vegi avancaut.

Vulguem ésser-hí entre els pobles rnés
. [grans .

. _Per Catalunya, els fanals ben endalt;

fendim les ones, tal guerrera d'abans!"

És possible que quan contempla Caste-
lIa en detall, particularitzant, més que
odi, sentí pietat, Així -a "La cortesía ",
quan parla de la dona castellana diu :

"Tampoc cap mar la gronxa, pero el cel
[h~és tan hL.l\':

que diríeu que el porta C¡\1'1il ·~:sulls s'hí
[e.nmíraila.

Tíngués una pornera i un círerer :11costat

ja ni ens fóra estrangera la bruna NIMia
[.Ana"

Dirieu que voldría donar-tí un tres de
mar, una pornera i un cirerer, perL¡~l~ li
dol que la bruna Maria Ana li sigui es-
trangcra

1?2r~, QU?!l S'Qblittl de la }.1:\~i:; ~12.)

Castell~ la Nova i Castella la Vella no-
rnés són "jou i malvestat"; i aleshores cal
que els pobles de la Iberia i gallees i
euscars ens donem les rnans, perqué:

"Si ara ens dornenyava
ja no :li tornara"

Aquest sentiment s 'afirma a la tornad i

a la seva terra. Un cop ha vist de nou
el ce! i el mar, el carnp i la munt ....ny .:
de Catalunya, diu:

l~

El llibrc "Les Concpíracions" U 927.) fe'
f1e.:~ei::<.l·t:pOC.l de la intcgració de }C,Ul
Salvac-Papasseír a l~" Iluítes nacíonalis-
tes. encetades per la burgesia. En certa
manera, tarnbé aquí ia seva veu sonara
solidaria, dones ni en la forma ni en
lactitud, tarnpoc ara no s'inserirá en els
cnrrents de la poesía burgesa .. Coro hall
suhr.a.t.lht G~,;t;,.!iet i },.fcbs" "Poesi»
crtnlana de! scglc XX", porscr arnb qui
dernostrá més afínitar fou arnb Ventura
Gassoi, en el sentir que el catalan-srne
psr ti. e~rs (,3 un fer polític, mentrc que
per a Foix, per exernple, és un' fct moral.
A "Contra els poetes amb minúscula",
Salvar 'ja .havia censurar la posició dels
poetes burgesos, dient r "aquests poetes
nostrcs (que) s'han pcnyorat l'espasa pe!
bastó de passeíg, alliberaran un día Ca-
talunya amb una reverencia. La suor que
acornpanya les comoditats els ha ablanít
la lira".

, "Les Cnospiracions" és un llíbrc compost
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El nacionalisme de Salvar fou sincera;
ment sentit i no-s'acontentá amb fer-ne- --
una afirrnació d'existénc¡a, sinó que el '
predica amb ressons imperialistes, molt
d'acord arnb l'ídear¡ de Prat ele la 'Riba.
Per a ell, Castella la ha c!eixat de do-
minar:

"Castella, el Guadarrama:
posta dor
pero posta segura
d'un vent que haveu sigut"

i ara ha arribar l'hora de Cata!unya:

"Catalnns! Tots en peu!
L 'E,;curial dcixcm-los
pcr trofeu!
que ara serem nosaltres
gui plantara les tcndcs"

Novament Catalunya ha docupar Un
lloca la Historia, i per "tal que així si-
gui, cal que tot Catalunya es posi en
peu. Per aíxó insta els pagesos a guar-
dar la terra i a anar "arnb nosaltres,
maríns i gojats"; els fornits atletes que
deixin l'Estadí "pels fadrinsque es fan"
i prenguin els estris de viure en cornbat;
les dones que síguin valen tes j ensenyin
a les filies I'afany per I'ernpresa, que és
gran, i tots :

"Fendirn les ones, tal guerrers d'abans!

De nO'J la historia que ens vegi avancaut.

Vulguem ésser-hí entre els pobles rnés
. [grans .

. _Per Catalunya, els fanals ben endalt;

fendim les ones, tal guerrera d'abans!"

És possible que quan contempla Caste-
Ila en detall, particularitzant, més que
odi, sentí pietat, Així -a "La cortesía ."
quan parla de la dona castellana diu:

"Tampoc cap mar la gronxa, pero el cel
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que diríeu que el porta quan ,~:s ulls s'hí
[e.nmíraila.

Tíngués una pornera i un círerer :11costat

ja ni ens fóra estrangera la bruna Maria
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Dirieu que voldría donar-tí un tres de
mar, una pornera i un cirerer, perL¡~l~ li
dol que la bruna Maria Ana li sigui es-
trangcra
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"qui deixava Casteiia no hi void,ria
Itornar"

i un' cop a Bar:celona,. rctroba el Mont-
juic i el "port gonflat de pnls", la Bar-
celona. que té una Rambla amb cor, amb-- ---framT~~m-b~ang¡-:--,---

"un Estadi ·batent per Camp de Marc
arnb llancadors del disc
mil sagetes al vent que clamen

. [llibertnt"

Pero aquí s 'estroncará la saba naciona-
.lista, segurarnent desillusionat pel torn-
ha'nt que prengucren els Fcts, car en el
següen t . 1libre, "La gesta dels estels"
(1922) trobern un poeta sorniador
enyorad.ís, l'ánirna del qual es perd en
aventures per espaís llunyansI en reitc-
racions sobre la conveniencia de conti-
nuar el- combar, como si talment hagués
arribat a c1ubtar de l'autenticítat. cl~ la
lluita per la seva Patria, cantada a "Les
conspíracions".
El darrer !libre, "Ossa Menor" (1925),
publicar després de Ia sen mort, aplega
poernes que, en certa manera, correspc-
nen a les diferents époques dels altres
llibres, tant per la forma com per la te-
mática. Aquí trobarern "Nocturn per a
acordió", netamentautobiográfic, i "L'o-
fici que rnés m 'agrada" en el qual s 'hi
condensa aquell gust per la. feina ma-
nual, tan característic del nostre poble
i que ens ha fet aparéixer . als uils del
món com a poble artesa de primer,'. mag-
nitud. . .,

:Aquest poema, pero,' ~ns rr.ena a unes I
altres reflexíons. Hi trobem a faltar la I
denuncia del problema social que afee- \
tava els homes que practicaven els ofi-
cis que ell detalla. Problernes viials en
aquella epoca, i la indignació que aquells
problernes produien en la classe obrera,
els paletes, els fusters, els rnanyans, etc.
la devien portar a flor d.e pell. De fet,
la renúncía oberta nés abscnt de l., poe-
sía de· Salvar, .Soís I'endevinem en el

justicia ". Malauradarnent, haurern de
deixar aquestes reflexione com a simples
hi pótesis, car no tenim a l'abast la seva
obra en prosa.
És possible, també, que no estigucs d'a-
cora an115e:ls-metoa.éS-que--ütilitza ven -els---
obrers en les lluites llurs i tot plcgat li
clevia produir una mena de desconcert.
D'aquí que' no vulgui allistar-se sota cap
bandera partidista i que no s;\pig:t que
es propasa. Alguna decepció li degucren
provocar les lluites obrcrcs, puix que
arribá a dir: "Arn sois prenc esmcnt de
les coses eternes per darnu n t de les JJ u i-
tes que són materials ". 1 en aquell 1110-

ment considera que: "tan sols hi ha una
ambició que esta plena de grandesa : la
de voler anar a l'ava ntguarda sempre en-
tre els intel-ligents i els gosats. "Jo sóc,
dones, posseit per aquesta ambició".Ell
sabia, pero, que calia lluitar i ésser va-
lent. Si les lluites mater ials no han. de
sntisfer els ·seus anhels, aleshores cal su-
perar-se conreuant l'intel-lecte, cal apun-
tar vers l'Infinit, Sabia, tarnbé, que era
el glosador ele I "Acráci« irnpossible en
la vida dels hornes, que no senten d.esig
d'una vida rnillor", no ohstant aixó, ell
es prenia corn a rnodel, convcncut que,
amb una munió de joves corn ell, el món
caminaría més de pressa. Sí, pero, cap

"HessorqimentH N°
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substraturn daquells pcernes que des- i
criuen el medí on viu l'obrer. En canvi, l'

el crit de. rebel-líó l'hauríem de cercar, I
segurament, en els escrits en prosa (si
jutgcm les petitcs rnostres que nhcrn pe- I
gut coneíxer) _ Hi volern veure una in-
cenció conscicnt en aqueste .. d¡::utün·I!;i. ¡
No crciem (com ho fa joan Fuster), qu : I

· S:-:JV;-..t-fo3 incapac de f.:~nti:.-i:t1. Pensern, [i

Minar, que S(l~lvat De l;t v,--lj~ ~n:{~\,f~~ti¡r \1
en la seva poesía. La poesía ha de servir '

· pe,r a dir "el bo que és tot". Per la de-
· núncia írada, per a I'atac descobert a
.aquells que "eíxorquen la vida", tenia
el rnanífest, l'article al diarí .. Ja hern
observat que quan parla de la lluita i del '

. combat-mai no anomena l'enemic (feta
l'excepció a "Les conspíracions"; No

· cbstant aixó, quan diu : '¡he estat con-
demnat per 'un' Jurat d'indoctes i un
Tribunal ele vell", manifesta obertament :
"Jo ara vaig contra aquests i la dita
03
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on? Hem de sup sa u ca a una vida
millor.: "S~mfre amunt, ra : cll, no es
unU t~g':. \%) I ,a~~~ ~fi~,n~ol
dir, d.on'C ,~ e. _;Hp, ~t mprcn-
dre I'nventura de b superació tot sol,
com- ell. Solic.Jari,_.pcro ·-solitari.--No po-
dern evitar J~ pensar en Albert .Carnús.
Una cosa és cerra, pero: mnlgrat les de-
cepeions, els dubtes, "deixat Déu de ba n-
da -com cliu Fustcr- condernnnt író-
nicamcnt l'absurd, recluida en l'arnor i
en els costurns a una naturalitat elemen-
tal, la vida té (per a Sa lvat) l'únic sen-
tit d'ésser víscudn ",
Aquesta és la llicó que cns ha lleg.u
Salvar- Papasseít en la seva POCSi;l, b qual

.pot substituir arnb tots cls aV;l:1tatge~
qualsevol programa. U!1a poesi.i, la seva ,
escrita arnb sang, "rnullant la ploma al
cor, esba tana t, d'u na sinceri tat csborro-
nadora. Una poesía que es projecta ca r
als cims, "COI11 un oronell", i que sol-
pot ésser compresa, sentida i experimcn
tada .unb teta fa sen grandesa, si hall
s'eleva, tarnbé, cap al cim, nu, amh e
pit descobert perqué s 'hi clavi la saget
de foc del seu verso

Jordi Arbones
(Del trebull Salcat-Papasseit : l'home i ,
poeta, prcmi "Pornpeu Fnhru" 19GG, a
[ocs Flor.ils de la .Llengun Catalana cclr
brats a Carncas ):
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