
tat i en contradicció amb el d'altres par- 
lants de la mateixa llengua. La incapaci- 
tat de veure més enlla d'aquest nas tan 
curt explica la insistencia dels membres 
d'una certa tribu de correctors a elevar 
el seu propi sistema a model de valor ge- 
neral. 

Qui vulgui arribar a disposar d'una 
llengua eficac en tots els ambits haura 
de restablir la comunicació dins del pro- 
pi domini lin üístic i no és pas per ca- 
sualitat que fúnica política lingüística 
real i eficac es proposa d'impedir-ho. 

En aquesta perspectiva, és interessant 
d'analitzar, ni que sigui d'una manera 
sumaria, el paper dels programes de fic- 
ció emesos per la televisió. El doblatge 
de series estrangeres i la producció 
autoctona poden tenir funcions comple- 
mentanes. 

No cal dir que passant series estrange- 
res, insistentment angio-saxones, es re- 
forca el propi caracter de societat subor- 
dinada i es perd l'ocasió de 
desenvolupar el ropi sistema estilístic. 
Pero, havent de aonar com te de situa- 
cions en que s'utilitza una aytra llengua, 
s'obté un marge de Ilicencia estilística 
ue, en el cas d'una llengua subordina- 

l a ,  resulta comode i Itil. Joan Sales, 
citat per A r a ~ i l , ~  afirma: 

«En canvi, el novellista occita dels 
nostres dies ha de renunciar a emmira- 
llar extensíssims sectors de la societat 
occitana contemporania a menys de re- 
córrer al bilingüisme, degut a I'efecte 
d'inversemblanca -mortal er a una no- 
vella- que produiria en el Lctor un di& 
ieg en occita entre personatges que en la 
realitat parlen frances.,, 

Doncs bé, qui accepta el joc de la tra- 
ducció, ha de fer ressuscitar la novelJa 
en qüestió. Traduir o doblar és crear i 
acceptar un món de referencies i d'evo- 
cacions, a més de fictiu, fals per defini- 
ció. El món dels uesterns és un món de 
ficció molt codificat, pero és percebut 
d'una manera com letament diferent 
per un espectador de% Estats Units i per 
un de catala. 

En la bona traducció literaria hi ha 
l'opció de recrear el text recodificant-lo 
en el propi sistema estilístic. En la tra- 
ducció o en el doblatge de producció de 
serie. n'hi sol haver vrou amb I'obtenció 
dlun'llenguatge corivencional que per- 
meti d'engegar la maquineta de fer xur- 
ros. Com ue hem vist que la construc- 
ció de laliteratura d'una llengua que 
parteix de I'estat de subordinació co- 
menea obligant-se a enetrar en el buit, 
no hi ha dubte que representació de 
mons falsos, formulats dins d'una con- 
venció se ura, li ha de ser un punt de 
partenga %en comode. 

Pero qui s'abandoni a aquesta comodi- 
tat no passara d'obtenir una llengua des- 
connotada i opaca, útil com a llen uatge 
de referencia neutre pero del tot &mita- 
da des del punt de vista de la creació 
lingüistica i, doncs, literaria. Es absolu- 
tament indispensable donar la maxima 
projecció a una producció autoctona 
que explori les diverses possibilitats esti- 
Iístiques de la llengua, que potencii el 
contacte entre les diverses varietats i 
que obri el camí a un sistema estilístic 
renovat, complet i compartit per tots els 
parlants. 

4. ARACIL (1982). Xavier LAMUELA 
5. Joan SALES, Prbleg del traductor catala, dins 

Lois DELLUC, El garrell (Barcelona 1963), p. 14. 

La recepció de la poesia de Joan Salvat-Papasseit durant la decada dels seixanta, 
per Jame  AuLet 

Els estudis literaris sobre la decada 
dels seixanta pateixen encara moltes in- 
suficiencies. Aquesta mancanca pot fer 
caure en esquematismes facils -la carac- 
terització i la influencia del realisme 
historic, per exemple- i prescindir de la 
varietat i complexitat de posicions exis- 
tents. En aquests moments, un estudi de 
conjunt sobre el tema requereix encara 
un treball previ d'analisi aprofundida de 
determinats aspectes puntuals. Alguns 
d'aquests aspectes són prou significatius 

8 8 

com per reproduir, a escala reduida, les 
línies mestres d'aquella varietat i com- 
lexitat esmentades. Per exemple, la uti- 

l'ització ue es vol fer, des de diversos 
ambits, c?e la figura de Salvador Espnu o 
la rebuda que es dóna a Poesia catalana 
del segle XX (1963) de Josep M. Castellet 
i Joaquim Molas. 1 també, és clar, la 
recepció que es fa de la poesia de Joan 
Salvat-Papasseit. Una poesia que sera 
punt de referencia permanent. 1 és que 
Salvat-Papasseit ha estat sempre una fi- 

Notes 



gura controvertida i reivindicada des de 
moltes bandes i per motius ben diferents. 
Aixi s'adverteix, ja el 1974, en la nota ano- 
nima que serveix de presentació al núme- 
ro d'homenatge que li dedica la revista 
«Sena d'Or» en el cinquantenari de la 
seva mort: «De cin uanta anys enqa, la 
seva figura no deixaae suscitar adhesions 
-i utilitzacions- contrastants, i bé podem 
dir que les lectures successives ue t r o k  
la seva obra constitueixen una amensio, 
un eix rou significatiu de la nostra vida 
cultur& l EF tracta, doncs, de demos- 
trar-ho, pero només durant els anys sei- 
xanta, el penode ue ens ocupa. D'aques- 
ta manera ens adonarem que el cm de 
Salvat-Pa asseit és veritablement exem- 
plar per %ustrar un tipic procés de recu- 
peració interesada de la tradició amb fi- 
nalitat ideologica. 1 no sols er part 
d'aquells que intenten construir ?anome- 
nat realisme historic -la posició dels 
quals, d'altra banda, tam oc no és pas 
univoca-, sinó tarnbé des $'altres sectors. 
Es pot reconstruir d'aquesta manera tot 
un venta11 de perspectives molt suggerent 
a l'hora &interpretar el fenomen. 

Ja hi ha qui anteriorment ha incidit 
en aquesta mateixa üestió. Sempre, 
pero, de manera parcia 9 i alguna vegada 
sense el rigor exigible. En primer lloc, el 
1977, Ricard Salvat, a la seva introduc- 
ció a Humo de fábrica. En destaquen un 
pare11 d'idees: les visions antagoniques 
dels prolegs de Tomas Garcés i Joan Fus- 
ter a l'edició de Poesies t962) i la cons- 
tatació de la lluita per \ assimilació de 
l'obra del poeta des d'ambits distints. 
Més que analitzar la polemica, ero, el 
que fa és inserir-s1hi.' En segon ioc,  I'a- 
portació de Joan J. Gilabert en el marc 
del Cinque Col.10 ui d'Estudis Catalans a 
Nord-America d a  1987. De fet, ofereix 
poca informació, no sempre prou preci- 
sa, i dóna eu a alguns equívocs. Es ell, 
per exemp?e, qui parla de acondescen- 
dencia barroera)) a proposit de les opi- 
nions de Tomas Garcés, Joan Teixidor i 
Joaquim Molas3 L'única aportació apro- 

1. .Sena d'Orn, m. núm. 179 (agost de 1974), 
p. 15. 

2. Ricard SALVAT, Introducción. En tomo a .Humo 
de fábrica,, y a Joan Salvat-Papasseit, dins Joan SAL- 
VAT-PAPASSBIT, Humo de fábrica (Barcelona 1977), 

s. vir-u. Es cert també que, enmig d'aquestes idees 
Ei ha aiguns errors impresentables. Com és ara ~'atri: 
bució a Joaquim Molas del capítol sobre Salvat del 
llibre Poesia, realisme, historia de Josep M. Castellet 
(ibid.. p. XLIX). 

3. Joan J. GILABERT, Vent del poble a l'obra de 
Joan Salvat-Papasseit ~Actes del Cinque Colloqui 
d'Estudis Catalans a ~ord- mer rica,, (Tam a-St. Au- 
pst ine 1987) (Montserrat 1988). ps. 229-2&: També 
es el1 qui adverteix que ~Salvat no es pot Ile ir a sang 
Ereda. Cal sentir-lo amb els cinc sentits. d o  es pot 
llegir "neutralet" ni molt menys comentar-lo amb 
objectivitats (ibid., p. 239). No semblen pas els pres- 

fitable és la de Josep Gavalda a La tradi- 
ció avantguardista catalana (1988), mal- 
grat que no retén sinó fer una rapida 
catalogació & les opinions més repre- 
sentative~.~ 

Els precedents 

Els anys 1961 i 1965 delimiten el tal1 
sincronic realment útil per a l'estudi de 
la recepció de l'obra de Salvat-Papasseit 
durant la decada dels seixanta. Són els 
anys en que el nombre de referencies és 
major i coincideixen for a amb la hse 
de programació pel que Fa a I1intent de 
configurar el realisme historic com a 
moviment. Durant els cinquanta -esve- 
cialment durant els primérs anys- les 
referencies no són excessives. El vanora- 
ma ~ u e d a  dominat er altres influen- 
cles. Les oques dades que trobem, P pero, ens o ereixen unes constants molt 
determinades. La primera, el lirisme ro- 
mantic com a tret més destacable de la 
seva poesia. Joan Triadú, per exem le, 
parla el 1951 de ~primitiu i santi z cat 
romanticisme)) i de «la grandesa del seu 
profund i obert romanti~isme),.~ La sego- 
na, la mitificació del poeta malaguanyat 
i enyorat. Sobretot en els textos de To- 
mas Garcés: ~Salvat ha viscut al costat 
nostre, ha viscut i sofert. La seva poesia 
-foc sense joc, tosca i despullada- és i 
sera sempre testimoni commovedor d'u- 
na existencia.» La tercera de les cons- 
tants, la negació dels trets més propia- 
ment realistes. Novament, en paraules 
de Joan Triadú, «els valors de la seva 
lírica són tan evidents, que l'epoca en 
que en revesteix la forma, així com cer- 
tes imatges i temes, queda oblidada i 
sense sentit, cendres només del foc que 
hi ha al darrera, i dins de tot, d'un gran 
poeta ange l i~» .~  Per últim, la sobrevalo- 
ració de les seves connexions amb el 
cristianisme, a partir d'un hipotetic fran- 

suposits més adequats per a una comunicació en el 
marc d'un colloqui internacional. 

4. J. V. GAVALDA ROCA, La hadició avant uardista 
catalana. Proses de ~Gorkianon i ~alvat-$apasseit 
(Monts-errat 1988). 

5. Es digne de menció que un dels pocs estudis 
de IS6poca aparegui en una revista com ~Occidents, 
que es reocupa en diverses ocasions de la reivindi- 
cació Jautors rnés deixats de banda pels sectors 
inteliectuals de més prestigi (Carles SALA, J. Salvat- 
Papasseit, aOccidentm, ir, núm. 4, gener de 1950. 
ps. 28-35). 

6. Joan TRIAD~. Antologia de la poesia catalana 
1900-1950 (Barcelona 1951), p. 147. Molts anys 
abans les línies basiques d'aquesta lectura ja havien 
quedat fixades a Joan GUTIERR~-GILI, Salvat-Papas- 
seit, romantic, <Revista de Poesia~, I, núm. 5-6 (se- 
tembre-novembre de 1925), ps. 199-202. 

7. Tomas GARCÉS, Record de Salvat-Papasseit, 
.Quart Creixent., Ir, núm. 4 (abril de 1958). p. 33. 

8. TRIAD~, Antologia ..., op. cit.. p. 146. 
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ciscanisme. El 1955 mossen Pere Ribot 
dedica tot un article al tema.9 El conjunt 
d'aquestes constants no ofereix pas una 
visió gaire original. Tot plegat queda en 
la línia de moltes de les coses que ja 
s'havien dit els anys trenta. Els planteja- 
ments són de caire més aviat conserva- 
dor i fins i tot es posa en dubte el carac- 
ter renovador de la poesia salvatiana. 

A la segona meitat dels cinquanta, 
raldelament a les opinions esmenta r es, - 
es detecta ja un canvi de valoració. El 
primer precedent el tenim en un article 
de Jose M. Llompart del 1956 titulat El 
Nadal fels pobres. S'hi insinua un tema 
im ortant: el trencament de la tradicio- 
nafvinculació de la poesia catalana arnb 
l'estrat social burges. Fins al punt.que 
considera l'obra de Salvat com a «prime- 
ra temptativa en les literatures hispani- 
ques de! que ara s'anomena poesia so- 
cia1».l0 Es, pero, un antecedent una mica 
alllat. Una veritable anticipació.ll Pen- 
sem, per exemple, que Joan Fuster a La 
poesia catalana (1956) encara no apunta 
res d'a uesta nova lectura i es queda tot 
just enq'nafinitat maragallianan i el vfons 
de franciscanisme».12 Les primeres mos- 
tres, una mica més aprofundides, d'una 
lectura innovadora en la linia que sera 
tí ica durant els seixanta les tenim entre 
ef1957 i el 1959 a la premsa barcelonina 
e n  castella. Concretament, en un articie 
d'Angel Carmona a «La Jirafa» l3 i en 

9. Pere &sor, L'esperit cristia en l'obra de loan 
Salvat-Papasseit, 11, *Vida Nova., núm. 5 (primer 
trimestre de 1955) ps. 41-45. 

10. Josep M. LAMPART. El Nadal dels pobres, .Po- 
nent,,, r~ (hivern de 1956). Reproduit a Josep M. 
LLOMPART, Retorica i oktica, volum i r  (Palma de Ma- 
llorca 19821, p s  10{110. , , , 

11. Es c ar que, si ens fixessim també en la prac- 
tica poetica, hauriem d'esmentar el Petit monument 
a Joan Salvat-Papasseit que, un an abans, Jordi 
Sarsanedas incorpora a La Rambla de les Flors. En 
remarca la capacitat er a la captació de la realitat i 
el llenguatge planer. f o t  i aixi, es rnés un homenatge 

ue no as un reconeixement de mestratge literari. 
8ntre aires  coses perqut? la visió de la realitat de 
Sarsanedas és rnés pessimista. Salvat és un cami per 
contrarestar aquest pessimisme, pero en el fons un 
cami fallit, tal i com es dedueix deu an s rnés tard de 
Personal a J. S.-P. de Postals d'ltalia (;965), un poe- 
ma forca diferent, arnb una visió més angoixant. Tot 
i aauest incis. val a dir aue el semiiment de la in- 
flugncia direcia en la poeiia d'aquests anys obre una 
altra linia de treball que queda voluntariament ex- 
closa d'aquest estudi. - - 

12. Joan FUSTER, La poesia catalana, volum 11 (Pal- 
ma de Mallorca 1956J. p. 138. El 1958 Joaquim Molas 
encara no ofereix in icis clars de la lectura posterior. 
Es limita a esmentar ala extraordinaria figura de Joan 
Salvat-Pa a~seitn i el situa a un nivel1 comparable al de 
Foix o Ri%a (Joa uin Morns La poesía catalana en el 
medio si lo xcua8ernos de A ora., núm. 19-20, mai 
uny de j958, ps. 5-11). ~ a m % é  és cert que l'abast cf; 

I'article .no permet gran cosa més. 
13. Angel CARMONA, La razón vital de Ioan Salvat- 

Papasseit, .La Jirafa., 11, núm. 5 ybril de 1953, p. 9. 
L'any següent els redactors de a revista de iquen 
també un article de Iloanca a la vidua del poeta (La 
otra jzlventzid. La viuda de Joan Salvat-Papasseit, .La 

una nota de Joaquim Horta a ((Revis- 
ta».14 En ambdós casos s'adverteix la 
presencia d'alguns trets típics del pensa- 
ment de ,cada un dels dos articulistes. 
Per aixo Angel Carmona concedeix pre- 
ferencia als aspectes vitalistes. 1, per la 
seva banda, Joaquim Horta remarca els 
valors etics i humans per tal d'arribar a 
una identificació del poema arnb el seu 
típic home anonim que es era. En el 5 fons, aprofita Salvat per justi car la seva 

ropia poetica i la oesia necesaria en 
res circumstancies %istoriques del mo- 
ment.15 Al marge d'aquestes preferen- 
cies ersonals, també és cert que els dos 
articPes prefiguren unes noves constants 
que es mantindran en lectures poste- 
riors. Ara els valors són uns altres. A 
més, els dos articulistes en tres d'aquests 
valors coincideixen. El rimer, la conne- 
xió arnb el p ó n  quoti8i~ i arnb l'home 
del carrer. Es el mite del poeta popular. 
Per a Carmona «Salvat conoció desde 
niño la dureza de la vida y tuvo, por razón suficiente para hablar de pueblo 
con el acento orgulloso de quien procede 
de sus filas».'6 1, per a Horta, «en Salvat 
todo respira humanidad, humildad, pure- 
za, aquellas cosas que generalmente sólo 
encontramos, como el oeta las encon- 
tró, en el quehacer cotigano de los hom- 
bres de la calle. [...] Y es que, en reali- 
dad, la oesía de Salvat-Papasseit surge 
limpia, Rumana, grandiosa por su senci- 
llez, de las mismas entrañas del pue- 
b10..17 El segon, la concreció del con- 
cepte de poesia social com a literatura 
capac de crear consciencia de classe. Els 
dos comentaristes coincideixen a remar- 
car Nocturn per a acordió i a fer-ne una 
lectura en aquest sentit.18 1, el tercer, 
l'actitud de revolta davant la realitat. 
Horta el presenta com a «rebelde e in- 
conformi~ta».'~ Carmona és més explícit: 

Jirafa., 111, núm. 13-14, 1958, p. 2). Algunes de les 
expressions utilitzades permeten atribuir el text al 
mateix Carmona. 

14. Joaquim HORTA, Noticia y permanencia de 
Joan Salvat-Papasseit a los 35 años de su muerte, 
.Revista de Actualidades, Artes y Letras., vrii, núm. 
382 (8-VIII-1959). p. 14. Pensem també que Paraules 

e r a  no dormir (1960), el segon poemari de Joa uim 
fiorta va encap alat arnb un text en prosa de ~a?vat i 
el 1959 queda &alista en la rimera convocatoria 
del remi que porta el nom &l poeta. 

1 f  .Para Salvat, ues, la poesta no se reduce a un 
mero uego literario. ko,POesíc s y j i c a  entrega abso- 
luta, /a razón misma de extsttr, 05 deberes que todo 
hombre honesto debe cumplir con él y c- su pueblo, y 
más aún en detenninadas circunstanctas htstóncass 
(HORTA, Noticia y emanencia ..., art. cit.). 

16. CARMONA. & razón vital ..., art. cit. 
17. HORTA, Noticia y permanencia ..., art. cit. 
18. Jose M Llompart ja destaca aquest poema 

erb no el Ke iix exactament de la mateixa manera 
TLLOMPAR~, El aadal  dels pobres, art, cit.). De fet, la 
seva noció de oesia social és encara molt vaga. 

19. HORTA, Roticia y permanencia ..., art. cit. 
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«Ahora bien: téngase muy en cuenta que 
I esta poesía no viene a nosotros para 

abrumarnos con una acongojante rela- 
ción de lástimas, aunque no se trate, ni 
mucho menos, de una oesía hipócrita y 
conformista. pues en eRa no falta el gesto 
acometedor y decidido del rebelde.nZ0 A 
més, individualment, tots dos autors 
a unten alguns altres trets recurrents en 
ef futur. An el Carmona, per exemple, 
insinua la ifea del poeta proletari, tot i 
que no utilitza el terme: ((Joan Salvat- 
Papasseit [...] es el compañero por quien 
Ile a a nosotros la voz de los sencillos 
hafitantes que poseerán la tierra.. z 1  1 
Joaquim Horta, sense argumentar-ho 
gaire, el situa en una tradició que ja no 
és la mara alliana, ni la romantica, ni 
11avantguar8ista, sin6 la de Salvador Es- 
priu, Pere Quart, Blas de Otero i Gabriel 
Celaya. També és el1 qui el presenta per 
primer cop corn a model per als joves i, 

1 per tant, er a el1 mateix: «Hoy, para 
nosotros, h jóvenes, la figura de Joan 
Salvat-Papasseit constitu e una vi orosa 
y auténtica norma de{ "buen Racer. 
como oeta y el "buen vivir" como hom- 
bre.. 2zP 

Catalogació de dades 

Veiem, doncs, corn a mesura que 
avanca la decada es va dibuixant una 
nova valoració de la figura de Salvat, fins 
que el 1959 -una data clau er diversos 
motius- ja en queden definiles les línies 
mestres. Entrem, a més, en la fase de 

, rogramació del realisme historic. Una 
!&se molt activa en la qual es posen en 
joc tots els elements necessaris per tal 
de formular una proposta que si ui ca- 
pag de osar en mama un veritabfe mo- 
viment Titerari. Una proposta que com- 
porta cinc línies d'acció: la teorització 
dels ideolegs, la presa de partit dels sec- 
tors intel~lectuals, la creació i utilització 
de plataformes, la mitificació de deter- 
minats models i la recuperació interes- 
sada d'una certa tradició. En aquest ú1- 
tim punt, i pel que fa a la poesia, els 
esforcos se centren en Salvat-Papasseit. 
La fase de programació quedaria més o 
menys emmarcada entre el 1959 i el 
1964 i coincideix quasi del tot arnb el tal1 
sincronic que cal establir entre el 1961 i 
e1 1965 er a l'estudi de la recepció de la 

L poesia $e Salvat durant la decada. Du- 
rant aquests cinc anys -i aixo justificana 
la delimitació cronologica- augmenten 

20. CARMONA, La razón vital ..., art. cit. 
2 1 .  Ibid. 
22. HORTA, Noticia y permanencia ..., art. cit. 

moltíssim les referencies a Salvat. Tant per 
part dels impulsos del realisme histonc 
corn dels seus detractors. Són dades objec- 
tives perfectament computables. 

Comencem, doncs, arnb una simple 
catalogació descri tiva d'aquestes da- 
des Tant pel ue ?a-a premis literaris, 
col.leccions 2e poesia, homenatges, 
muntatges teatrals, discografia, edicions 
de llibres i articles o textos relacionats 
arnb el tema. Un dels pnncipals premis 
de oesia del moment és precisament el 
usaKat-~a~asseitx, que neix justament el 
1959 i de bon principi és pensat 
joves autors fins a trenta an s. Les €Zl 
deixen clar corn s'utilitza & imatge de 
qui dóna nom al premi corn a model per 
a la joventut. Implícitament, doncs, se'l 
relaciona arnb la poetica d'aquests joves 
guanyadors, que precisament és la que 
vol impulsar el realisme histonc. Només 
cal veure el que en diu Pere Quart en el 
discurs de la convocatoria del 1963: «Es- 
tic content perque arnb tots els reculls 
de poemes que s'han presentat no es 
podria fer un pom de flors i violes, sinó 
més aviat muntar una oficina de recla- 
macions.~ 23 Alguns comentaristes, a 
més, acostumen a relacionar el remi 
arnb la figura de Salvat. ~ s~ec i a rmen t  
Jordi Maluquer, per a qui avallverdú, 
Horta es revelaren arnb moments poe- 
tics excepcionals, arnb temes, si voleu, 
més adients a allo que el jurat considera- 
va que havia d'ésser la poesia d'avui, tan 
Ili ada, en conce te, al camí ue obrí 
~a?va t -~a~asse i t , , . ~  També és e% qui es 
ueixa, en la convocatoria del 1963, que 

l a  concessió del premi, en un acte pú- 
blic, no va escaure a la línia Salvat. Ex- 
cessiva pompa i un ambient estantis, de- 
modé, no són per a honorar la poesia 
viva, jove, en nom d'aquell que escriví 
L'irradiador del port i les g a ~ i n e s ~ . ~ ~  Vol 
dir que la imatge de qui dóna nom al 
premi passa per davant, fins i tot, del 
premi mateix. A partir del 1964, arnb la 
inte ració del guardó al Concurs Parro- 
qui$ de Cantonigrbs i la modificació de 
les bases, es perd definitivament el lli- 
gam que es volia establir entre la oesia 
salvatiana i la dels joves guanya$ors.26 

23. J[ordi M[ALUQUER], Noticies. Lluís Alpera, IV 
Prerni Saivat-bapasseit, aserra aoru, v, núm. 7 (ju- 
liol de 1963), 33. 

24. Jordi &LUQUER, <<El temps de tants dits., dc 
Joan Ar enté, &erra d'Or*, u, núm. 3-4 (marpabril 
de 1960, p. 31. 

25. f M[ALUQUER], Noticies ..., art. cit., p. 34. 
26. Només cal afegir. corn a simple dada infor- 

mativa i pel que fa als premis literans, que un dels 
guardons dels Jocs Florals de la Llengua Catalana 

ue se celebren a Zuric el 1968 és un dot Salvat- 
8apasseitx. Se I'endú Jaume Pomar per Amb tu sense 
el silenci. 
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Per un altre cantó, cal recordar ue la 
principal coMecció de poqsia de? mo- 
ment és «Els Llibres de I'Ossa Menor», 
de Josep Pedreira, el qual la bateja així 
en memoria de Salvat i del seu llibre 
postum. Es clar que aixo passa ja molt 
a b a n ~ . ~ ~  

Quant a homenatges, cal esmentar- 
ne dos. El primer, el del Centro Comar- 
cal Leridano el gener de 1962. L'entitat 
organitza una serie d'actes que després 
queden recollits en un número mono- 
grafic del seu butlletí, el ual inclou 
una nota introductbria de? president 
del Centro, una dedicatoria inedita de 
Salvat, unes dades biografiques d'Emili 
E r ~ l e s , ~ ~  la transcripció d'una confe- 
rencia de Francesc S a l ~ a d o r ~ ~  i una 
nota previa no signada titulada Viven- 
cia de Salvat-Papasseit, en ue es volen 
deixar clan els objectius d 3  recordato- 
ri: «Esperamos complacer a nuestros 
lectores y contribuir a estimular, más 
aún si es posible, el interés por Joan 
Salvat-Papasseit, principalmente en las 
novísimas generaciones, ue tanto les 
sorprenderá comparar feczas la plena 
plasmación de la poesía sociaT(como se 
ha dado en llamar) derivada,sólo de su 
arraigado sentir humano.»30 ES clar que 
el final del text -o la mateixa conferen- 
cia central de Francesc Salvador- no 
responen gaire a les expectatives de la 
citació anterior. Si més no quan s'afir- 
ma que «a través de la tierna mirada 

oética de Salvat, se hace más viva la 
Rermandad evangélica: el amor abre 
nuestras manos y vibra en nuestros co- 

El segon homenatge se cele- 
bra al CTCF de Barcelona 1'1 de febrer 
de 1964 arnb motiu del quarante ani- 
versari de la mort del poeta. El parla- 
ment central és de Josep M. Castellet i 
hi defensa la tesi de Salvat com a intro- 
ductor del realisme en la poesia ca- 

27. La c o ~ e c c i ó  s'inicia el 1949. Potser per 
aixo, en els seixanta, és Joan Triadú i no as u? 
altre qui estableix la relació (Joan TRIAD", i e v i s i o  
d'una epoca ( 1  939-1 958). Retorns de Joan Salvat-  
Papasseit, &erra d'Orm, v. núm. 1, gener de 1963, 
ps. 40-42). 

28. Emili EROLES, Joan Salvat-Pa asseit, dins Ho- 
menaje a Salvat-Papasseit, .Centro tomarcal Lerida- 
no, Boletín Interior Informativo., v núm. 47 (gener 
de 1962). ps. 13-15. La dedicatoria inkdita és un text 
manuscrit adrecat a Carme Eleuterio com a encap- 
calament d'Humo de fábrica. 

29. Francesc SALVADOR I HERAS, El  ineci Joan Sal-  
vat-Pa asseit ibid. s 17 31 Segons consta en el 
num. 98 (abril de iB6i). p. 1,. el tito1 ori inari de 
la dissertació era E l  valor h u m i  i pohtic k Salvat-  
Papasseit. Sebastia Sánchez-Juan comenta la in- 
tervenció de Francesc Salvador a Literatura cata- 
l a n a  *Centro Comarcal Leridan.0 Boletin 
1nte;ior Informativo.. vi. núm. 53 (iulioi de 1962). 
p. 49. 

30. Vivencia de Salvat-Papasseit, dins Homenaje 
a Salvat-Papasseit, art. cit., p. 11. 

3 1 .  Ibid. 

talana que un any després retrobarem en 
el ca ítol corresponent de Poesia, realis- 
me, !istbria. També slhi llegeixen cinc 
poemes dedicas a la seva figura de Xa- 
vier Amorós, Miquel Bauca, Joaquim 
Horta, Jordi Sarsanedas i Francesc Vall- 
verdú, respectivament. Així mateix, Sar- 
sanedas, ((perfectament identificat arnb 
l'obra del poeta»,32 hi recita textos de 
I'homenat'at. En aquesta ocasió, ja no- 
més per !a gent que hi intervé, queda 
clara la reivindicació que s'esta fent de 
Salvat com a model per a la nova poesia 
realista dels seixanta. 

De muntatges teatrals n'hi ha tres de 
catalogas durant el 1967, ja una mica 
més tard dels anys ue ens ocupen: Sal- 
vat-Papasseit i la vila i la mort, estrenat 
per 1'Escola d'Art Dramatic Adria Gual el 
23 d'abril sota la direcció de Jordi Dode- 
ro; Vetllada arnb Salvat-Papasseit, el 
20 de maig, pel Teatre Experimental Ca- 
tala; i Poesies, el 28 de mai a carrec 5) del grup Art Viu, a Manre~a .~  La poesia 
de Salvat es divulga també a través de la 
discografia, ja sigui arnb recitacions (les 
de Núria Espert, Josep Palau i Fabre i 
Jordi Sarsanedas) o arnb musicacions 
(les de Martí Llauradó, Guillermina Mot- 
ta i Rafael S ~ b i r a c h s ) . ~ ~  

Pel que fa a edicions de Ilibres, hi ha 
una dada fonamental ue cal tenir en 
compte: la publicació e? 1962 del volum 
Poesies, feta per Edicions Ariel, a cura 
de Joan Sales, arnb prolegs de Tomas 
Garcés i Joan Fuster J arnb il.lustracions 
de Jose Guinovart. Es una edició forca 
Iuxosa, Pa quai, segons Agusti Pons, (<se 
debió únicamente a deseos de la señora 
Eleuterion, la vídua del poeta.35 El llibre 
era esperat de feia temps. Dos anys 
abans &erra d'Or» ja n'anuncia la im- 
mediata publicació una vegada superats 
els problemes de censura arnb Les cons- 

32. F[rancesc] ~ [ A U V E R D Ú ]  Homenatge a Salvat- 
Papasseit, eserra d'Orn, VI, núm. 4 (abril de 1964). p. 
65. Vid. també Notician, ~Poemesn, 11, núm. 6 (pri- 
mavera de 1964), p. 8. Parauelament se li dedica una 
exposició artística a la sala Belarte de Barcelona 
amb obres de Jordi Curós, Mana Girona, Josep Gui- 
novart, A. Rafols-Casamada i Francesc Todo (vid. 
José CORREDOR MATHEOS, Homenaje a Salvat-Papas- 
~ e i t ,  *Destino,>, xxvrir. núm. 1.381, 25-1-1964, ps. 43- 
44). 

33. Xavier Fabregas en fa una catalogació molt 
detallada i ben documentada a Joan SALVAT-PAPASSEIT, 
Poesies (Barcelona 1978), ps. LXXXII-~xxxrv. En 
aquest terreny, el major nombre d'activitats i les més 
importants -els muntat es de Da oll Dagom o de 
Ricard Salvat, per exempKe- són ja $el;anys setanta. 

34. Vid. la catalogació, ara de Joaquim Molas. a 
ibid., s u<xxiv.~xxxvi. També en aquest cas la maxi- 
ma d&sió es produeix en els anys posteriors. Val a 
dir que és aqui on Molas recopila una bona part de la 
bibliografia citada en aquest estudi (ibid., ps. u<xxvi- 
XCII). 

35. Agusti PONS, Salvat-Pa asseit aun con enigmas, 
.Destinos, m n .  núm. 1.927 (7-1x11974), ps. 14-15. 
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piracions,36 i a mitjan 1961 Francesc 
Vallverdú en parla com a novetat immi- 
nent.37 Quan, finalment, apareix, el Ili- 
bre obté un gran resso. Noves dades ho 
confirmen. La propa anda que se'n fa, 
per exem le, ja és tosment atipica .Ser- 
ra &Or. i i  dedica una pagina publicita- 
na  sencera, ocupada per un text autenti- 
cament reivindicatiu en que el poeta és 

resentat com a ~diferent de tots els de 
ya seva epoca i estranyament afi a la nos- 
tra, que el reivindica plenament, prop de 
quaranta anys després de la seva 
m o r t ~ . ~ ~  Per un altre cantó, d'acord amb 
les possibilitats del moment, les resse- 
nyes de premsa són nombroses: la de 
Rafael Manzano a «Miscellanea Barcino- 
nensian 39 la dlAntoni Vilanova a «Desti- 
no. 40 ; la de Joaquim Molas a «Poe- 
mes».41 Juntament amb l'estudi parallel 
de Joan Tnadú, que no és propiament 
una ressenya, pero ue coincideix en el 
temps i nlexerceix?a h i n ~ i ó . ~ ~  A rnés 
-nova prova del resso-, la publicació 
provoca un seguit de notes de premsa, ja 
sigui per informar de l'existencia d'al- 
tres poemes dispersos 43 O per obnr una 
viva polemica a proposit de I'aparent 
contradicció que es produeix entre la 
reivindicació del poeta popular i el fet que 
el llibre hagi aparegut en una edició de 
reu poc asequible. Un grup de gent arri- 

&a fins i tot a redactar un manifest sobre 

36. aPer fi sera editada també l'obra que de tants 
anys ensa es erem les poesies completes de Salvat- 
Pa asseit. J..'gditori:l Ariel ha aconseguit d'incloure- 
hi Ees conspiracions, l'obra que feia témer que l'edi- 
ció de les poesies de Salvat-Papasseit no restés 
incom le ta~  (Les lletres. Notícies, eserra d'Orn, u, 
num. 3, maig de 1960, s 16 17) 

37. eRamon ROIGB 6.. VALLV~RDÚ], Joan Satvat- 
Papasseit avui, ~Horitzons,>, ir núm. 3 (segon trj- 
mestre d i  1961). ps. 27-33. ~ m 6  aquestes ex ectati- 
ves no és estrany que Joaquim Molas, en ya seva 
ressenya ualifiqui el volum de snecessitat urgent. 
( ~ o a a u i k  %OLAS. Joan Salvat-Paoasseit. ePoesiesn. 
i~oeinesn I núm. 2, primavera de 1963 iv). ' 

38. .s&a d'Or)>, ni, núm. 6 (juny' 8; 1962), 
n AQ y .  7". 

39: Rafael MANZANO, Notas en torno a dos l ib~os  de 
poeszas, uMiscellanea Barcinonensia~>, i. num. 1 
( 1 9 6 2 ) , p  192-198. 

40. ntonio VILANOVA rPoesiesm, de Joan Salvat- 
Papasseit, .Destino., n ú k .  1.308 (1-rx-1962). p. 34. 
~ ' a ~ a r i c i h  del llibre hi és resentat com a ~ v e r d a -  
dero acontecimiento en e f c a m p o  de nuestras le- 
tras». 

41. MOLAS, Joan Salvaf-Papasseit ..., art. cit. La 
ressenya ja és significativa, a més del contingut en si, 
per la seva extensió -su erior a la d'altres notes 
semblants- i pel fet de sefeccionar un llibre ue en 
aquel1 moment, ja no és una estricta novetat%i~lio- 
grafica. Val a dir també que Molas mateix no en Fa 
cap menció especial a Joaquim MOLAS, La literatura, 
dins D~VERSOSAUTORS, Llibre de I'any 1962 (Barcelona 
1963). DS. 167-184. 

42:' joan TRIADÚ Revisió d'una e oca 
(1939-1958). Retorns d; Joan Salvat-Papasseit, alerra 
d'Or., v. núm. 1 (gener de 1963), ps. 40-42. 

43. Vid. la carta d'Antoni Massanell a El lector 
diic. ~Serra  d'Or., iv. núm. 10 (octubre de 1962). 
p. 1. 

aquesta qüestió: «Que dina el poeta pro- 
letari si pogués veure la seva obra tal 
com ha sortit, totalment inaccesible al 
proletariat. Per aquest camí costara molt 
que els poetes arnbin mai a ésser popu- 
lars. 1 si a I'editor aixo tant se li'n dóna, a 
nosaltres no.» 44 Joaquim Molas fa refe- 
rencia al tema de manera contundent: 
«El llibre, fet amb un luxe més aviat 
dubtós i amb unes il.lustracions, no ja 
poc adients a la lletra del poeta, sinó 
també a les ossibilitats de Guinovart, ha 
resultat mog per damunt de les disponi- 
bilitats economiques dels revisibles lec- 
t o r ~  salvatians. Aixi, el l tbre d'un soi- 
disant oeta proletari només ha resultat 
cotitza%le per lectors burgesos; contra- 
dicció insoluble, de la ual, com és 
lbgic, ha sortit erdent sa7vat.r 45 

Cúltim bloc & referencies a catalogar 
e1 constitueixen els diversos articles o 
textos relacionats amb el tema de la re- 
cepció de Salvat. El moment algid en 
aquest terreny és el 1961, any en que es 
publiquen dos articles fonamentals: Joan 
Salvat-Papasseit, avui, de Francesc Vall- 
~ e r d ú , ~ ~  i El contingut alliberador de I'o- 
bra de Salvat-Papasseit, de Sergi B e ~ e r . ~ ~  
El 1961 també n'a areixen dos més 
forga rellevants: el d l ~ n ~ e l  Carmona a 
«San Jorge» 48 i el de Tomas Garcés a 
&erra d ' O r ~ . ~ ~  L'any següent hi ha tex- 
tos encara ben significatius: els prolegs 
de Tomas Garcés i Joan Fuster a Poesies, 
juntament amb la nota de Joan Sales al 
mateix v o l ~ m , ~ ~  la Lletra a en Joan Sal- 
vat- Papasseit de J. V. Foix 5 1  i I1«home- 

44. El lector diu. Poesia po ular i preus wimpopu- 
larsn, ~Serra  d'Orn, v, núm. lf(desembre de 1963), 
p. 5. 

45. MOLAS, Joan Salvat-Papasseit ... art. cit. p. N. 
Anys més tard Albert Manent afirma' que el iolum 
<<por circunstancias especiales aparecio a un precio 
fuera del alcance de los nuevos lectores. 
MANENT, Salvat-Papasseit, poeta con ma úscu!t,'deLa 
Vanguardia Espatiola., 6-VIII-1974, p. 312: No especi- 
fica, pero, quines són a uestes circumstancies. 

46. Ramon ROIG [F. ~ALLVERDÚ], Joan Safvat- Pa- 
passeit ..., art. cit. - 

47. Ser i BESER El contingut alliberador de l'obra 
de ~alvat-fapasseii ,  *El Pont., vi. núm. 24 (1961). . . 
ps. 19-26. . 

48. Angel CARMONA WSTOL, El marinero en tierra 
Joan Salvat-Pa asseit -San Jorge. núm. 42 (abril de 
19611, ps. 52-5 .  EI Aateix númeio inclou un aItre 
artic e, més divulgatiu, atribuible també a Carmona 
(Joan Salvat-Pa asseit y su tiempo, ibid., ps. 57-58). 

49. Tomas ~ARCÉS, El maragallisme de Salvat- 
Papasseit, aserra d'Orn, 111, núm. 1 (gener de 1961), 
ps. 12-13. 

50. Tomas GARcÉ~, Esbós per a una biografia de 
Joan Salvat-Papasseit, dins Joan SALVAT-PAPASSEIT 
Poesies (Barcelona 1962), ps. 9-33; Joan FUSTER, ~ n :  
troducció a la poesia de Joan Salvat-Papasseit, ibid. 
ps. 37-84;. Joan SALES, Nota sobre la transcripció del; 
textos, ibid. s. 299-300. 

51. J. V: FOIX Lletra a en Joan Salvat-Pa asseit 
~Serra  d 'Or~ ,  rv, núm. 3 (marc de 1962). ps. 3 f -34 .6  
carta és traduida al castella p.er Enrique Badosa i 
reproduida l'abril de 1963 a aIndices. 
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not» de Josep Pla.52 En els anys immedia- 
tament poste,riors el nombre de textos .a 
va decreixent. Tot i així, encara són d e 
destacar els comentans de Josep M. Caste- 
llet i Joaquim Molas a Poesia catalana del 
segle AX (1963),53 els de Joan Tnadú a 
Nova antologia de la poesia catalana 
(1964) 5"i, el 1965, el capítol de Catalans 
1918 de J. V. Foix 55 i el de Poesia realis- 
me, histtjria de Josep M .  ~ a s t e l l e t . ~ ~  Tam- 
bé hi ha qui aprofita la ressonancia del 
tema per coklocar altres articles sobre 
qüestions laterals, les quals, en el fons, 
queden al marge de la recepció. Per aixo 
Joan Ainaud reconeix ue publica'el seu 
estudi sobre la relació !e Salvat-Papasseit 
amb Pompeu Gener a causa de al'interes 
renovat en a uests darrers temps per la 
persona i per?'obra de Joan Salvat-Papas- 
s e i t ~ . ~ ~  Durant la segona meitat de la deca- 
da, en canvi, ja hi ha imolt pocs textos 
sobre la qüestió i tots de caricter menor. 
Tot es limita a un pare11 d'aportacions de 
Joan Ala~edra .~~  Som ja en una fase que 
podem considerar de desprogramació, 
per la qual cosa la ñxació de models o la 
recuperació de la tradició deixa de ser 
una tasca pnontana. 

La continuitat de les posicions típiques 
de la decada anterior 

Com cal interpretar aquest gruix de 
dades? Cal admetre, com a consideració 
previa, que el venta11 de posicions és 
encara més variable i complex que no 
pas a finals dels cinquanta. Una primera 
sistematització permet distingir tres sec- 
t o r ~  d'opinió. En primer lloc, la conti- 

52. Josep PLA, El poeta Joan Salvat-Papasseit, 
dins Homenots (vuitena serie) (Barcelona 1962), 
ps. 45-86. 

53. Josep M. CASTELLET, Joaquim MOLAS, Poesia 
catalana del segle XX (Barcelona 1963). Especial- 
ment en l'apartat eL'aitra realitat*: una aventura in- 
dividual (ps. 65-69). 

54. Joan TRIAD~, Introducció a Nova antolo ia de 
la poesia catalana (Barcelona 1964). ~ ~ e c i a f m e n t  
en l'apartat Salvat-Papasseit (ps. .24-26). 

55. J. V. Forx, Salvat-Papasseit, dins Catalans de 
1918 (Barcelona 1965), ps. 71-76. 

56. Josep M. CAST LET. Salvat-Papasseit i la intro- 
ducció del realisme aya poesia catalana, dins Poesia, 
realisme, historia (Barcelona 1965), ps. 58-64. 

57. Joan AINAUD, Salvat-Pa asseit i Pompeu 
Gener. &erra d'Orn, V,  nUm. f (marg de 1963), 
p. 37. 

58. Joan Acm, Salvat-Papasseit recordat er Joan 
Alavedra, aserra d'Orn, "111, núm. 3 marg 1966), 

s. 51-54; Joan ALAVEDR~, Els Naials de Salvat- 
gapasseit, aTele/Estel~, 111. núm. 127 (20-XII-1968). 
ps. 16-19. Cal esmentar també l'estudi de Pablo PIER- 
NAVIEJA, Salvat-Pa asseit y Catulo, .Estudios Clási- 
cos. xrii, núm. d(novembre de 1969), ps. 213-2.15. 
~ ~ u a i  com succeeix amb el de Joan Ainaud (art. cit.), 
no odem integrar-lo a allo que prbpiament cal en- 
tenflre com a recepció. 

nuitat de les posicions típi ues de la de- 
cada anterior, pero ara am% una actitud 
més belligerant per tal de marcar distan- 
cies respecte a la lectura que propugnen 
els altres. En segon lloc, les posicions 
intermedies, ni ue hi hagi poca homo- 1 geneitat entre el es. 1, en tercer lloc, la 
lectura que propugnen els seguidors del 
realisme histonc com a a~rofundiment 
dels canvis de valoració a Gntats a finals 
dels cinquanta. Entrem, f oncs, en l'ana- 
lisi de les opinions de cada un d'aquests 
sectors. La primera cosa que cal tenir en 
compte pel que fa a la continuitat de les 
posicions tipiques dels cin uanta és la 
defensa dels trets fonamenJs de la seva 
lectura anterior. D'una banda, la idea 
del linsme romantic. Només cal veure la 
valoració que Garcés fa de la poesia sal- 
vatiana de somni i aventura o el fet que 
Tnadú continui relacionant-la amb «la 
ran tradició roman t i ca~ .~~  De l'altra, 

baspecte reli i ó s  Triadú parla, per 
exem le, de xfa seva religiositat essen- 
cial».& 1 Garcés continua reivindicant el 
franciscanisme, alhora que justifica l'op- 
timisme i I'entusiasme des de l'optica 
~ristiana.~'  El1 mateix és qui relaciona, 
en un altre moment, el «mite de la infan- 
tesan amb la ingenua bondat d'aquells 
que són cridats a entrar en el regne dels 
~ e l s . ~ *  Igualment, la potenciació de la 
via maragalliana. Sempre amb una preo- 
cupacio ma or er les semblances que 
no pas per {es $iferencies. Un dels tre- 
balls de Garcés és ex lícitainent sobre 
aquesta q ü e ~ t i ó . ~ ~  ~ a m x é  continua la lí- 
nia de mitificació del poeta malaguanyat 
i enyorat. Garcés, er exemple, en la P biografia que en va er, s'esforca per pre- 
sentar Salvat com a ingenu, benvolent i 
bona persona. 1 al uns dels records per- 
sonal~ -els d '~mifi  Eroles i Joan Alave- 
dra- s'acosten forca a una tipica hagio- 
grafia no~ta lg ica .~~ 

La segona cosa que cal tenir en compte 
és la reacció defensiva contra les noves 
interpretacions. Joan Tnadú és ben explí- 
cit en aquest sentit: «Crec que ha preval- 

59. TRIADÚ, Revisió d'una epoca ..., art. cit., p. 41. 
60. Ibid. p. 42. 
61. GAR& Esbós ..., art. cit. 
62. ~ o m &  GARCBS, Salvat-Papasseit i el mite de 

la infantesa, dins Sobre Salvat-Papasseit i altres 
escriis (Barcelona !972). ps. 39-62. En aquesta 
línia és  com cal llegir també les a ortacions pos- 
terior~ de Joan Alavedra. EspeciaLent a Els Na- 
dals ..., art. cit. 

63. Tomas GARCÉS, El maragallisme ..., art. cit. 
64. Quant als records d'Eroles, vid. també Fer- 

nando MONEGAL, El testimonio de I'Ernili Eroles [sic], 
uno de los primeros y últimos amigos de Salvat- 
Papasseit .La Vanguardia,Españolan (6-WII-1974 p 
33. Encaia en aquesta linia, vid. també Xavier  EN- 
GUEREL, Membries 1905-1940 (Barcelona 1971), 
ps. 163-167. 
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gut darrerament una tendencia crítica 
erronia en tractar de l'avantguardisme 
de Salvat-Papasseit.~ 65 Tomas Garcés 
també ho deixa molt clar en una carta a 
Ricard Salvat que a uest reprodueix al 
seu proleg a Humo Be fribrica, traduida 
al castella: «Le confieso que muchas in- 
terpretaciones que hoy se dan de la figu- 
ra de Salvat me arecen hijas de un 
prejuicio. Nos halLmos en la época de 
la manipulación. Algunos aspectos que 
yo he subrayado -y que usted ya cono- 
ce- sobre la obra y la persona del poeta 
topan, por lo que se ve con aquellos 
prejuicios. Yo, he dicho lo que hacía 
falta, lo que me parecía justo [... 
riosamente ha sido por parte d?? %; 
nuevos admiradores de donde me han 
llegado, inexplicablemente, los puya- 
z o ~ . , ~ ~  En a uesta ocasió, Foix se situa 
també a la lefensiva en la seva carta 
oberta dirigida al poeta. Ja comenca 
atacant: «els partidaris tradicionals del " real concret i immediat, els quals s'es- 
forcen a reproduir el món tal com 
diuen que el veuen o voldrien que fos, i 
amb un llen uatge a I'abast de tot- 
hom.» La rekrencia final a Malthus 
descobreix ben bé contra qui va dirigit 
l'atac: «Bé cal que et digui, també, que 
d'altres constructors, gasius, d'una sola 
estanca de les teves, que tu creies poca, 
en fan quatre habitacles malthusians i 
antiestereofonics, que lloguen o venen 
a preus que et farien persignar, si gosa- 
va dir-te'1s.m 67 

Aquesta mateixa reacció defensiva 
acaba convertint-se en una reivindicació 
de la patemitat de la recuperació de la 
figura de Salvat. La finalitat és donar 
entenent que són ells els qui han poten- 
ciat el poeta entre les noves genera- 
cions. Joan Triadú concedeix molta im- 
portancia a aquesta qüestió. No en va el 
seu article forma part d'una serie amb el 
títol generic de Revisió d'una .?poca 

65. TNADÚ Revisió ... art. cit., p. 41. 
66. Ricard SALVAT, introduccion ..., op. cit., ps. 

XLIV-XLV. Se ons diverses veus, aquesta osició a la 
defensiva efrrta en a uests an S fins aj'extrem de 
retenir art el materi3 inedit bé que disposa. Agus- 
ti Pons {o denuncia a Salvat-Papasseit, aun con enig- 
mas, art. cit. p. 15.1 Santi Pau, en unes declaracions 
del 1974, és ben eloqüent: .Me parece que no intere- 
sa demasiado que se rompa la imagen idealizada y 
romántica que se tiene de Salvat. Sobre todo no 
interesa por parte de determinada burpesía, en este 
caso re resentada por el seiior Garces. Pero ya va 
siendo [ora de entender que lo que esconde no le 

P pertenece, y que él no es nadie para juzgar qué es lo 
que se puede conocer o no de Sa1vat.n (August B O ~ R  
I FONT (ed:), Salvat-Pa asseit, visto or poetas love- 
nes, .Diario de  arcef fina., 4-vrir-1&4, p. 12). 

67. Foix, Lletra ..., art. cit., p. 33. Cal entendre la 
carta com un desgreu e conciliador després dels atacs 
de 1925 a .Revista f e  Poesian (J. V. Foot, Algunes 

1' consideracions sobre la literatura d'avant uarda *Re 
vista de Poesia., 1, núm. 2, marq de 192f, ps. 55-70): 

(1939-1958). Una e oca, doncs, que es 
tanca just a finals &S cinquanta, i una 
serie que s'inicia precisament parlant 
d'un tema com el de Salvat-Papasseit, el 
ual, en realitat, no havia estat pas una 

l e  les prioritats del període. Sí que ho 
és, en canvi, en el moment que es ubli- 
ca lJarticle, per la qual cosa és moPf im- 
portant sobrevalorar la posició d'anys 
anteriors per tal de poder atribuir-se els 
orígens de la reivindicació: «La qüestió 
cal presentar-la d'una altra manera, tal 
com l'enteníem nosaltres fa vint an S i 
no ens n'hem desdit, com de res: ~ayvat- 
Papasseit fou un poeta radicalment ori- 
ginal, innovador i revolucionari; al- 
menys llavors i ací. Aquestes condicions 
li permeteren d'incorporar a la poesia 
catalana una veu totalment nova.» TO- 
mas Garcés també fa afirmacions en 
aquest sentit, malgrat que no responen a 
una estrategia tan planificada: «Me basta 
con haber contribuido como el que más 
-diu en la carta a Ricard Salvat-, o más 
que nadie -y no precisamente en los mo- 
mentos oportunos y fáciles como los de 
ahora-, a elevar la persona y la obra de 
S a l v a t . ~ ~ ~  

A més dels trets esmentats, també s'ha 
de tenir en compte la incursió d'aquests 
comentaristes en aquells aspectes sobre 
els uals incideixen més les noves lectu- 
res %els seixanta per tal de fixar les posi- 
cions pro ies respecte a unes qüestions 
que fins l&vors prkcticament no havien 
estat ni considerades. D'aquí ue es re- 
conegui el caracter revoltat %e Salvat, 
malgrat que no es valori en funció d'una 
lectura social. S'entenen així les ante- 
riors referencies de Triadú a un Salvat 
revolucionan, tot i que es matisi que «la 
seva revolució és innocent, ingenua, il- 
luminada~.'~ Josep Pla, no cal dir-ho, 
carrega constantment contra qualsevol 
associació del poeta amb el concepte de 
revolució. En aquest sentit, se situa al 
costat dels detractors del realisme histo- 
nc, tot i que el seu és un cas especial. Els 
seus atacs al vessant revolucionan són 
per ura convicció ideologica personal. 
~~uayment ,  en altres moments es dedica 
a desmitificar molts dels topics promo- 
guts per la gent dels cinquanta. Aixo pro- 
voca discrepancies amb Triadú, per 
exemple. Pla presenta Salvat practica- 
ment com a antimodel de tot -excepte 
en el cas de la poesia amorosa-, cosa 

68. TRIADÚ, Revisió ..., art. cit., p. 42. Cal aclarir 
que Triadú no usa el terme urevolucionari~~ en el 
sentit &innovador. 

69. Ricard SALVAT. Introducción .... OV.  cit.. D. . . . . 
XLV. 

70. TRIADÚ, Introducció a Nova antologia ..., op. 
cit., p. 24. 
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no podien acceptar ni els uns ni els ta, logicament, ja que a partir d'aquesta 
a tres. Les critiques rnés dures, ero, li premissa nega que l'aspecte social de la 
arriben des del sector marxista?' Mal- seva obra pugui ser reivindicat des del 

.I 

grat que no se sobrevalon la qüestió so- present. J. V. Foix, per la seva banda, 
cial, també és cert que Tnadú presenta parla de ccondició proletaria i progressis- 
Salvat corn a «conjurat contra opres- t a ~ , ~ ~  pero ho fa sempre en to ironic. 

l 
sions de classe i de nació».72 Pero es Un altre aspecte que cal tenir en corn 
decanta er la segona de les opressions te seña la presa de posició respecte a E 1 

-la revota patriotica-, que és precisa- qüestió del realisme. Triadú toma a ser el 
ment la ue els partidaris del realisme rnés combatiu. No interpreta l'evolució 
histbric 2eixen més de banda. Per aixd del poeta corn un camí cap al realisme, 
qualifica Salvat corn «el poeta de Les sinó que la relaciona amb Rosselló-Por- 
conspiracions»,73 i en un determinat mo- cel. Una relació que no justifica -difícil- 
ment identifica el seu intent de recupe- ment podria fer-ho-, pero que ens con- 
ració amb allo que aquest llibre repre- dueix cap a un dels models caracteristics 
senta: «la nostra conspiració era afegida, en els nmers anys de la ostguerra per 
en el nostre acte, tot simplement, a les pan de7 mateix TriadU o 2 revistes corn 
d'ell, i l'alegria punyent i malaltissa que «Ariel». Es un recurs més, doncs, per 
el fet ens comunicava s'acordava molt apropiar-se la paternitat de la reivindica- 

' 

bé amb els nostres entusiasmes impo- ció. Llegeix «la seva identificació 

Il 
t e n t s . ~ ~ ~  En aquesta mateixa direcció, Salvat amb l'home innominat i am 
Tomas Garcés interpreta l'evolució de pectac e dels barris populars» com a 
Salvat cap al catalanisme -cap a la llen- desig del malalt de veure les coses del 
gua catalana, en el fons- en el sentit de carrer. Motivacions individuals, doncs, i 
« osar, finalment, coherencia, al seu no pas socials. 1 no sols aixo, sinó que, a 
Zsfici d o ~ t r i n a r i r . ~ ~  1 quan Triadú parla més, rebutja explícitament el concepte 
de les altres opressions -les de classe- de poeta proletari, en un moment en que 
es limita a unes ~e~le i ta t s  que, per als l'altre sector l'esta gairebé mitificant: 
crítics marxistes són, corn a mínim, irri- «Salvat-Papasseit estima allo que és huma 
tants. En un determinat moment, per i s'abraqa sempre a la pobresa, er bé 
exem le, el presenta corn un ~aristbcra- que, de "proletari", no en té res.ng J. V. 
ta de f' a classe obrera».76 1 arriba a aques- Foix tampoc no entén la progressió de 
ta conclusió a partir d'una analisi que Salvat corn un camí cap al realisme, sinó 
queda a les antipodes de la que faria un tot al contrari. El ue pretén és aprofitar 
marxista." Es clar que, des d'aquesta la seva Lletra ... de? 1962 per fer una de- 
perspectiva, les reflexions de Josep Pla fensa dels fonaments de la poetica d'ori- 
són encara rnés «irritants». Segons ell, en simbolista i per criticar els partidaris 
~Salvat va reduir el concepte social de la $e l'opció realista. Josep Pla també expli- 
poesia als seus límits estrictes i necessa- ca l'evolució de manera diferent a com 
r i ~ » . ~ ~  Necessans des del seu punt de vis- ho fan els nous critics dels seixanta. Es 9 

clar que Pla sempre va una mica rnés al 
seu aire. Segons ell, el treball a les Gale- 
ries Laietanes l'obli a a tractar amb la 

l 
7 1  V i d  Marti CASANOVAS [Jose M CASTELLET Al burgesia, per la qu$ cosa desradicaliba 

gunes consideracions sobre els .&&nots,, de Ase; 
Pla, sNous Horitzonsn, 1, núm. 1 (primer trimestre la Seva posició més divertit'. 

l 
'1 

de 1962). ps. 27-31. Així de simple: «Pero a mesura que la 
72. TRIAD~, Introducció a Nova antologia ..., op. Seva al Faianc l'obliga -al- 

cit., p. 25. men S extemament- a deixar les seves 
~ 

73. TRIAD~, Revisió ..., art. cit., p. 40. 
74. Ibid. p. 40. voci&racions sociais a segon terme i a 
75. GARCÉS, Esbós per a una b i o ~ a f i a  ..., art. cit., obsessionar-se per les qüestions litera- 1 

p. 22. 
76. TRIAD~, Revisió ..., art. cit., p. 41. nes, es toma rnés divertit.), s2 
77. El seu ideari respecte a aquests temes queda 1 

perfectament reflectit a Joan TRIAD~, Algunes consi- 
deracions breus sobre els contactes entre la literatura 
i el món obrera Catalrinya, dins La literatura cafala- 79. Foix, Cafalans de 1918, op. cit. p. 72. 
na i el poble (Barcelona 1961). ps. 9-19. La reacció 80. TRIADÚ Revisió ... art. cit., 45.. Aprofita, a 
del sector marxista ueda iMustrada en la ressenya més, la filiadó que ha'fet de ~ a g a t  a la tradició 
del llibre a d o u s  aoritzons,, (Albert PRATS [Jordi romintica er  tal d'introduir un ihcis d'una caustici- 
Sor6 TIJRA] .La literatura catalana i el poble., per tat innegabfe en el context del moment: l'associació 
loan ~ r i a d ú  ~ N o u s  Horitzonsn i, núm. 1, primer de realisme a art bur 6s (ibid., p. 41 
trimestre d i  1962, ps. 48-49). L'atac és tan dur que , 81. Ibid., p. 42. vi%. també Joan L D Ú ,  L'escrip- 
en el número següent Francesc Vallverdú el suavitza tor d'esquerra i la seva ombra, &erra d'Or» viii, 
una mica (Ramon Rorc [Francesc VALLVERD~], (<La núm. 8 (15-vrri-1966). ps. 37-39. Hi continua defen- 
literatura catalana i el poble. de Joan Triadu i la sant la correlació entre I'aspecte huma de l'escriptor 
crítica d'Albert Prats a ~ N o u s  Horitzons>>,,<<Nous Ho- i la seva actitud d'esquerra. Amb una ambigüitat, 
ritzonsn, 1, núm. 2, tercer i quart trimestre de pero, que ermet collocar en un mateix sac els noms 
1962). de ~alvat-gapasseit, Andreu Nin i Carles Riba. 

78. PLA, El poeta ..., op. cit., p. 68. 82. PLA, op. cit., p. 54. 
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Posicions intermkdies 

Les osicions intermedies serien les 
dlaquef;s ue no propugnen pas la lectu- 
ra típica 2el realisme historic, pero que 
tampoc no adopten una posició a la de- 
fensiva ni tan contraposada. Hi ha l'ac- 
ceptació d'alguns aspectes, pero plante- 
jats sempre de manera desradicalitzada i 
sense el com onent marxista de fons. Es 
el cas de  el Manzano i Antoni Vila- 
nova en les seves respectives ressenyes. 
Ambdós constaten un rerefons realista, 
pero no en fan una defensa explícita. No 
destaquen allo que pugui haver-hi de re- 
volta, sinó la simple exposició &una rea- 
litat humil i senzilla. Per a Manzano, «su 
poética h...J carece de "protesta" contra 
la socie a que le dintorna; ante lo que 
le rodea no adopta jamás u n  ademán de 
rebelión ni un  gesto subversivo. El mérito 
extraordinario de la poesia de Salvat- 
Pa asseit estriba en haber contado la 
vi8o humilde "desde dentro"; es el poeta 
del tranvía y del ómnibus, como San 
Francisco el vate de las florecillas silves- 
tres. Su alabra, hinchada de retórica en 
su ~aniffesto contra los poetas con mi- 
núscula, bajo el contagio del sarampión 
futurista, se torna sencilla cuando canta 
a la mujer que tiende la ro a a secar, en 
la terraza; cuando nos hab P a de una coci- 
nita de gas; al damos a conocer al vecino 
madrugador; al vigilante del barrio; a "la 
noia que porta la llet"; a las modestas 
esposas de los obreros de la Barceloneta 
que van al mercado, formando hileras de 
cestos amarillos; a la pescadera que mar- 
cha, opulento el pecho y en la cabeza la 
canasta donde la plata viva y a ónica de 
los eces salta entre lo verde fe1 culan- 
dri1Ln.~' Antoni Vilanova no és tan explí- 
cit, pero algunes de les seves citacions 
van en la mateixa direcció: «De esta con- 
fluencia de modelos e influjos, reelabora- 
da por u n  genio poético puramente intui- 
tivo, va a surgir una poesía natural y 
espontánea, que se limita a aplicar la 
sugestión sensual y melódica de la pala- 
bra y de la imagen a la expresión del 
sentimiento humano en el marco de la 
vida vulgar y  cotidiana.^^^ En e1 cas de 
Vilanova s'acaba defensant el lirisme i 
connectant amb el neopopularisme es- 
~anvol .  el aual no necessariament ha 
¿l'erítendre'sAcom a vinculat a una poeti- 
ca realista, és clar. Ni que accepti, d'a- 
cord amb el proleg de Fuster, una possi- 

83. MANZANO, Notas en torno a dos libros, art. cit., 
p. 192. 

84. VILANOVA, «Poesies. de Joan Salvat-Papasseit, 
art. cit., p. 34. 
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ble lectura social o, com a mínim, una 
poesia de la quotidianitat. Veu en l'obra 
«la posibilidad de una poesía actual y 
diaria que extraiga su prodigiosa vibra- 
ción lírica de los más mínimos incidentes 
de la vida cotidiana y vulgar». 85 1 en un 
altre instant afegeix que «Salvat-Papas- 
seit aparece como un  impenitente fanta- 
seador, como ilusionista romántico ab- 
sorto en las maravillosas quimeras de sus 
sueños, cuyo espíritu imaginativo y soña- 
dor descubre en el vulgar prosaísmo de la 
realidad el pál ito de emoción y de belleza 
que él lleva Zntro de si y que su propia 
imaginación le  comunica^.^^ Manzano 
parla fins i tot de «poeta proletario»,87 pero 
nega que el qualificatiu pu ui ser adicat a 
la seva poetica. Només a ?heme. Es una 
posició que recorda, en part, la de Fran- 
cesc Salvador, el qual, tot i que la seva 
exposició és en general molt simple, tam- 
bé insinua la idea del poeta del proletariat 
i la de la «ben sana oesia social».88 Per 
aixo la seva és una o%ra ainconeguda pel 
poble que treballa i al qual va ésser dedi- 
cada expre~sament».~~ 

En aquesta situació intermedia, l'apor- 
tació més significativa i que mereix una 
analisi individualitzada és el proleg de 
Joan Fuster a Poesies. Hi ha voluntat de 
reflexionar en profunditat sobre les 
qüestions més polemi ues del moment 
referides a l'obra de ~aqvat. 1 sap adoptar 
una posició independent, forca al mar e 
dels condicionaments ideolbgics o de f a  
dinamica de la replica i la contrarepli- 

Possiblement, el seu és l'únic estu- 
di -juntament amb algunes idees con- 
cretes de Joaauim Molas- que sobrevas- 
sa I'horitzó díexpectatives del momint. 
Hi constata la reivindicació que es fa de 
la seva imatge i com, a parti;- d'aquesta 
imatge, es propugnen una serie de direc- 
trius per a la nova poesia catalana. Des 
d'aquesta perspectiva, doncs, sembla 
que se situi a prop dels impulsors del 
realisme historic. No s'esta d'assenyalar, 

85. Ibid. 
86. Ibid. 
87. MANZANO, art. cit.. p. 192. Per altra banda, 

sigui dit de passada, també relaciona amb el context 
espanyol. Fins al punt de capgirar la lectura patrioti- 
ca que Triadú feia de Les conspiracions, un llibre 
que ara, se ons el1 queda .muy dentro del noventa- 
yochismo~ $es del 'moment que l'autor *cerca está, 
no obstante, de ser ganado por el milagro castellano, 
como lo uera el levantino Azorín o el vasco Unamu- 
no. ( i b i i ,  p. 196). 

88. SALVADOR, El meu Joan Salvat-Papasseit, art. 
cit., p. 20. 

89. Ibid., p. 18. 
90. Ja succeeix el mateix en la seva resposta a 

Enquesta: la oesia social, &erra d'Or., iv núm. 4 
(abril de 1965, S 41 43 Sobre aquesta &ti6 vid. 
Enric BALAGUER $ASCUAL, ' ~ o a n  Fuster i e? crealisme 
histbricm. Apunts sobre una dissidkncia. &erra d'Orn, 
xxx~,  núm. 355 (juny de 1989), ps. 50-52. 



pero, que se'l reivindica a el1 per manca 
d'existencies en la tradició que es vol 
recuperar. Es l'únic que compleix els 
dos requisits: extracció no burguesa i 
proximitat a una oetica més o menys 
realista. insinua, Boncs, que es una rei- 
vindicació una mica forcada per les ne- 
cessitats. La major proximitat de Fuster 
a les noves directrius es verifica també 
en altres moments. Per exemple, pel fet 
de trencar, ja d'entrada, la imatge de 
poeta xmalaguanyat~, la ual, en bona 
mesura, havia estat crea 2 a per Tomas 
Garcés i companyia. Reconeix també 
que el vessant realista -insolit segons el1 
en la poesia catalana- és allo que més 
interesa de la seva obra. Ni que eviti el 
terme «realisme» tant corn pot, corn si 
volgués distanciar-se de l 'o r tod~xia .~~ 
Fins i tot cerca trets realistes en as ectes 
que els crítics coetanis deixen de tanda 
perque els associen a avantguardisme. 
En el tema de la maquina, per exemple: 
«En Salvat, el topic maquinista no és, en 
enerai, encantament sinó constatació 

%e rea1itat.x" Per un altre cantó, Fuster 
aprofundeix més que Garcés la compara- 
ció amb Maragall i, sobretot, deixa més 
clares les diferencies. A part el fet de 
desmitificar la lectura religiosa i francis- 
cana. Aixo no obstant, el seu acostament 
parcial als nous postulats crítics posa de 
manifest al uns punts de distanciament. 
En primer %oc perque Fuster desmarca 
Salvat del tipus de realisme compromes 
europeil en el qual voldra inserir-lo Cas- 
tellet. Per al prologuista, aquest realisme 
euro eu aobeeix a una decisió literaria i 
sociz! -revolucionAria- prou diferent 
de la que animava S a l v a t ~ . ~ ~  Se ons el1 
-segon matís-, es pot parlar 'f e poeta 
revoltat, ero no revolucionari: «El1 és, 
si val la Bistinció, un poeta revoitat, no 
un poeta revolu~ionari .»~~ Per aixo no 
accepta el qualificatiu de oeta roletari 
ni la lectura en funció Be la guita de 
classes: «Va sentir-se sempre identificat 
amb el món humil i dolorós d'on proce- 
dia i d'on a penes arriba a sortir; pero no 
acaba de comprendre'l en funció de la 
dinamica d'un antagonisme de clas- 
se s.^^^ Perque «el món de Salvat és un 
món ben poc "alienat", en últim ter- 
me».96 S'explica així la lectura, gens do- 
matica, d'un poema tan caracteristic 
corn L'ofici que rnés m'agrada o la inter- 

91. *No uc estalviar-me el motm 
xent al finaP(~usrEn. Introducció a 1; 
Salvat-Papasseit, op. cit., p. 56). 

92. Ibid., p. 57. 
93. Ibid., ps. 56-57. 
94. Ibid., p. 53. 
95. Ibid., p. 53. 
96. Ibid., p. 71. 

acaba reconei- 
poesia de Joan 

pretació ue fa del tema de la joia i I'en- 
tusiasme,%en diferent de la que, para'le- 
lament i des de la militancia, fan altres' 
crítics corn Sergi Beser. En tercer Iloc, 
remarca alguns temes saivatians que no 
són esmentats pels partidaris del realis- 
me historic perque queden fora de l'a- 
bast de la seva lectura. El tema de I'ab- 
surd, per exemple. Tampoc no oblida les 
circunstancies individuals ni els condi- 
cionaments biografics, cosa que sí que 
succeeix en algunes de les interpreta- 
cions més ortodoxes. 1, per últim, no 
s'esta de reivindicar alguns dels trets tí- 
pics de la lectura dels cinquanta: el «vi- 
gorós lirismen o els epígons miraculo- 
sament preservats de I'estetica romanti- 

En definitiva, una visió indepen- 
dent, distanciada i crítica, en líneas ge- 
neral~, malgrat ue en el fons s'apropa 
més a lJopció de?s seixanta que no pas a 
la dels cinquanta. D'aquí que els dos 
prolegs a l'edició de Poesies -el seu i el 
de Tomas Garcés- si uin vistos per tot- 
hom corn dues introckccions f o r ~ a  con- 
traposades. 

L'aportació del realisme historic 

1 resta finalment la lectura que pro- 
pugnen els seguidors del realisme histo- 
ric corn a aprofundiment dels canvis de 
valoració apuntats a finals dels cinquan- 
ta. Aquesta tercera posició és la predo- 
minant entre el 1961 i el 1965, entre 
altres coses per ue és defensada pels 
grups in te~ec tuas  més influents i ac- 
tius del moment. Es ot resseguir a par- F tir de quatre textos onamentals: l'arti- 
cle de Sergi Beser a «El Pont», el de 
Francesc Vallverdú a «Horitzonts», la 
ressenya de Joaquim Molas a «Poemes» 
i el capítol de Josep M. Castellet a Poe- 
sia, realisme, historia. Juntament amb 
alguns de complementaris, entre els 
quals sobresurten les referencies a Poe- 
sia catalana del segle f l  de Castellet i 
Molas o la ressenya d'Angel Carmona a 
«San Jorge». Pnmerament, cal tenir en 
compte una serie de consideracions 
previes. Especialment 
quatre testos f0namentJE.l ~ ~ i k e : :  

ue s'ha de artir d'una premissa: es vol 
%xar una &terminada tradició i, per 
tant, es fa una lectura interessada, cosa 
que implica, d'una banda, ue la inter- 
pretació amb finalitat ideo?bgica passa 
per davant dels aspectes purament este- 
tics. Vol dir ue qualsevol element de 
la poetica slvatiana és reinterpretat 
des d'aquesta perspectiva ideologica. 

97. Ibid., p. 63. 
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Implica també, per un altre cantó, que 
l'analisi formal o estilística queda arra- 
conada. Beser rebu 'a ex lícitament els 
valors que el1 quali?ica ~F~estetitzantsn: 
«La bellesa, en a roximar-se a la totalitat 
de l'home, pe rB  valors abstractes, este- 
titzants, i en el seu lloc ad uireix una 
primordial qualificació mor$.sos La se- 
gona consideració, que darrere dels qua- 
tre textos hi ha obviament una teoritza- 
ció de caracter marxista, amb influencia 
de la terminologia lukacsiana (la totali- 
dad, la tipicitat, etc.). D'aquí que les 
idees centrals siguin forqa coincidents 
en tots ells, malgrat que aquesta teoritza- 
ció s'apliqui segons els casos des d'una 
ma'or o una menor ortodoxia. Beser i 
~ahverdú  són els més militants, mentre 
que Castellet i Molas fan una lectura més 
matisada. 1, la tercera, que Salvat-Papas- 
seit no tenia al darrera un cos teoric tan 
solid ni una intencionalitat tan unívoca 
-antiestereofonica, que diria Foix-, per 
la qual cosa és facil que es produeixi un 
desequilibri entre la proposta d'un i la 
interpretació dels altres. Aixo provoca 
que moltes de les coses que es deduei- 
xen no quedin avalades en els textos teo- 
rics del mateix Salvat a no ser que se'n 
forci la lectura. No és estrany fins i tot 
que es men svalori la producció teorica 
-al unes airmacions de Castellet així 
ho pan pensar- a causa precisament d'a- 
quest desequilibri que es podria posar de 
manifest. 

En Iínies generals, ja al marge de con- 
sideracions previes, el que fan aquestes 
noves lectures és refermar les constants 
que ja es perfilaven en els articles de 
Joaquim Horta i Angel Carmona de fi- 
n a l ~  dels cinquanta. En canvi, ningú no 
parla ara de lirisme, franciscanisme, ro- 
manticisme, etc. Com a mhim,  hi ha qui 
cita l'aspecte religiós -Vallverdú o Cas- 
tellet i Molas en l'antologia- pero corn a 
qüestió molt lateral. La primera de les 
constants era l'actitud de revolta davant 
de la realitat. Ara aquesta actitud ja es 
converteix en espent autenticament re- 
volucionan. Almen s en les lectures més 
militants. Per a ~aiiverdú, per exem le 
ala poesia de Salvat [...] és la oesia $es: 
erit més revolucionan de !' a moderna 

erica  catalana^.^^ DJaltra banda, reapa- 
reix la imatge del poeta popular que re- 
flecteix un món popular. Ara la idea es 
relaciona més directament amb la qües- 
tió del realisme. Allo que abans no pas- 

98. BESER, El contingut alliberador en l'obra de Sal- 
vat-Papasseit, ari. cit., p. 22. 

99. Ramon Rorc [VAUVERD~],  Joan Salvat-Papasseit, 
avui, art. cit., p. 32. 
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sava de ser una generalitat, en aquest 
moment es concreta en un model litera- 
n determinat. Carmona mateix ho preci- 
sa millor en un fragment del seu article 
del 1961: .En él apunta motivos frecuen- 
tes hoy entre los poetas de ultima hora: el 
canto realista del trabajo y la vida coti- 
diana, el sentido terrestre del afán huma- 
no y el descubrimiento de una " oesia de 
 suburbio".^^^^^ Un realisme, el f e  Saivat, 
que im lica, doncs, un «radical compro- 
mis amg la reaIitatx.lo1 Un tret que, pera 
Molas, és fonamental: «A uesta realitat 9 és l'única que compta en e transcurs de 
la seva obra.»lo2 També per a Castellet, 
tant en els temes corn en les tecniques: 
«Poesia realista, tant pels temes (la pa- 
tria, el treball, l'home, l'amor), corn pel 
tractament tecnico-poetic que hi dona 
(llenguatge quotidia i col~loquial, illació 
logica, etc.).»lo3 Fins al punt que tot allo 
que abans podia ser vist corn a bonho- 
mia pseudo-romantica ara és entes en 
funció d'aquest afany de realisme. No- 
més cal veure la lectura que Vallverdú fa 
d'un poema corn Nadal. 

També reapareix -una altra de les 
constants- la noció de poesia social i la 
consciencia de classe. Des del moment 
que el realisme es planteja corn una ma- 
nera de contemplar la vida des de l'ópti- 
ca d'una classe social -el proletariat- 
automaticament passa a ser la forma lite- 
raria ue caracteritza millor les inquie- 
t u d ~  i?a manera de ser d'aquesta classe. 
La idea és clara en Vallverdú i Beser, 
mentre ue Molas la matisa, corn veu- 
rem. NoRi ha dubte que la lectura social 
s'acorda ara perfectament amb els ca- 
nons de la critica marxista. D'aquí que 
se sostinguin raonaments ben tí ics  la 
poesia entesa corn a arma d'aeiblra- 
ment (així ho expresen Beser i Molas) o 
la lluita permanent de l'home amb el 
medi (és un dels arguments recurrents 
en l'article de Beser . Castellet fins i tot 
entén el conjunt d e l'obra salvatiana 
corn a xrevolta contra el món bur es», 8 que és qualificat de «decadent».lo En 
aquest sentit, Nocturn per a acordió con- 
tinua essent un oema modelic. S'afegei- 
xen ara altres gctures curioses corn la 
que Beser proposa de L'ofici que més 
m'agrada, entes corn a cexaltació dels 
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Pa asseit, art. cit., 52 .  

fol. CASIELLET. &OLAS, Poesia catalana del segle 
XX, op. cit., p. 65. 
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cit. v. 
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qui lluiten per dominar les forces de la 
naturalesa i alliberar així I'home».lo5 
Aquest tercer punt ens condueix a una 
de les idees que també havia insinuat 
Carmona, tot i que no utilitzi aquest ter- 
me: la del poeta proletan. A partir d'ara 
esdevindra una ventable targeta de pre- 
sentació. La propaganda de Poesies a 
&erra d'Or» és ben contundent en 
aquesta qüestió quan I'autor és presen- 
tat, aprofitant una citació de la nota final 
de Joan Sales a l'edició, corn ~l'únic 
gran poeta autenticament proletan)). Les 
referencies són múltiples. Molas ja parla 
de mitificació del concepte. 1 el1 mateix 
és qui fa una lectura més afinada i intel- 
ligent d'aquesta qüestió. S'endinsa una 
mica en la tradició literaria obrera a Ca- 
talunya i en els punts de contacte i de 
discordanca er part de Salvat. Especial- P ment quant a s seus intents de connectar 
i de ser assimilat per la cultura burgesa. 
Apunta, doncs, uns indicis que queden 
més enlli de la pura ortodoxia, cosa que 
adverteix de la major profunditat del seu 

lantejament: «Joan Salvat-Papasseit fou 
Fúnic poeta catala essencialment prole- 
tan que, sense integrar-se del tot, ni so- 
cialment ni culturaiment, a la classe 
burgesa, aconseguí audiencia entre certs 
sectors d'aquesta.»lo6 Poeta proletan 
que no es dirigeix, de fet, a la seva clas- 
se: «Recollí. és cert. les formes de vida 
de la seva classe pero, corn a poeta, no 
s'hi dirigí mai.»lb 

La cinquena de les constants ens situa- 
va l'obra de Salvat en una hipotetica 1í- 
nia poetica en que coinciden Pere Quart, 
Salvador Espnu, Gabnel Celaya i Blas de 
Otero, arnb Miquel Hernandez corn a re- 
ferent mític. Ara un dels esforcos més 
grans sera el de presentar Salvat, per 
molt que calgui forcar la nota, en una 
via d'evolució coherent dins de la poesia 
contemporania. Aquesta és la tesi cen- 
tral de Josep M. Castellet: l'exemplifica- 
ció a Catalun a de I'evolució euro ea 
des del simbo;drme cap al rea1isme.lg 1, 
per últirn, es referma també la conscien- 
cia de model per als joves apuntada er 
Joaquim Horta. A uest és ara un a&re 
dels punts de rezrencia permanents. 
Carmona és molt repetitiu en aquest as- 
Ycte: xsarvat, muy especialmente para 
as jóvenes promociones, hoy, tvanscurri- 

105. BESER, an. cit., 
106. Mous, Joan SaEa:.3; art. cit., p. v. 
107. Ibid., p. v. Tot i aquestes matisacions, anys 

rnés tard Molas parla & u n a  ressenya a "Poemes" 
absolutament sectaria. (Josep GUINOVART. Joaquim 
Mous, Diklegs a Barcelona, conversa transcrita per 
Xavier FEBRÉs. Barcelona 1990 p. 69). 

108. Castellet és qui l'a rohndeix més, pero la 
idea és present també en seser ,  Molas i a Poesia 

dos veintisiete años desde su muerte, es 
uno de los valores más m e s  de la moder- bi na poesía catalana.»10 Francesc Vallver- 
dú converteix aquesta qüestió en consigna 
fonarnental del seu article. Ja és ben clar 
només en el titol: «Salvat és un dels oetes 
contemporanis més populars entre nos- 
tra joventut [...]: per a justificar aquesta 
popularitat han estat concebudes aquestes 
notes.»l1° Per a Sergi Beser -tarnbé a uí 
més radical- es tracta d'un model idejo- 
gic, i no només per als joves. Per aixo 
parla de xmoviment instintiu envers la su- 
peració de l'alienació, és a dir, envers el 
reconeixement per a l'home de les seves 
propies obres, envers el domini de les 
coses, atracció i desig presents en tots els 
sers que viuen a la terra». l1  ' Joaquim Mo- 
las toma a ser qui matisa millor. Si més 
no pel fet de no presentar-lo explícita- 
ment corn a model, sinó corn a punt de re- 
ferencia. 

Al darrere de la reivindicació i de tots 
els arguments utilitzats hi ha la voluntat, 
també aquí, de deixar clar que els verita- 
bles recuperadors de Salvat són ells, 
igualment corn ho intentaven eis altres: 
~L'acceptació que té avui la seva obra ha 
estat, en general, de uda a las genera- 
cions rnés j ove~ i ) , l~~  $u Castellet. Reco- 
neix el paper de Tomas Garces i altres, 
pero els situa en segon pla, Vallverdú 
s'entreté forca en a uest aspecte. Per a 
ell, abans d'aquest ralangament dels sei- 
xanta, la influencia és mi rada. La veri- 
table recuperació prové b l s  poetes de 
I'Antologia poktica universitaria, en el 
camí, per tant, de la oesia realista. Es- 
menta també els esporros de Garcés, 
pero el situa corn a capdavanter d'una 

catalana del segle XX. El mateix Castellet l'a unta en 
la seva resposta a l'enquesta de &erra %0rn del 
1962 sobre la poesia social art cit) En declara- 
cions posteriors, Joaquim Mo(las.dek clara l'estra- 
tegia que se seguia: .A finals dels anys cinquanta i 
p~lncipis dels seixanta, Joaquim Horta i jo el vam 
reinterpretar [Salvat] corn una mena de Miguel Her- 
nández. Jo em trobava a la universitat que tothom 
anava darrere de Blas de Otero, &Antonio Machado i 
de Miguel Hernández. Associaven progressisme amb 
literatura castellana, i conservadorisme amb litera- 
tura catalana. Aleshores, ens vam "inventar" la trilo- 
aia Es~riu-Pere Quart-Salvat-Pa~asseit. oue havia de 
fer froint als models que presentaven efs banidaris de 
la literatura castellana [...l. Al lo  d"'Escopiu a la clos- 
ca ~ e i a d a  dels cretins" o be "Vosaltres no sabeu oue 
és -guardar Fusta al moll" ens anava molt bé F>er 
posar-lo al costat de Miguel Hernández, encara que 
no tingués res a veure. Allo era un joc politic, que 
era el 'oc que jo jugava als anys seixanta.. (GUINO- 
VART, d o u s ,  Dihlegs a Barcelona, op. cit., ps. 69-70). 
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xic més endavant manifesta de nou que -debemos 
recoger las chispas de su fuego juvenil para encender 
nuestra llama. (ibid., 54). 
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tendencia excessivament conservado- 
ra. 

A part la concreció de les diverses 
constants erfilades a finals dels cin- 
quanta, hi Ra dos aspectes més 
remarcar, eis quais continuen % ~ r ~ i !  
ciant la major o menor ortodoxia de les 
lectures. El rimer, la reinte retació de 
trets puntuays de la poesia s2vatiana en 
funció de I'ideari marxista. L'article de 
Beser continua essent el més simptoma- 
tic. A proposit de I'alegria i I'optimisme, 
per exemple. L'alegria és entesa corn a 
repte adrecat «a una societat injusta que 
no ofereix a l'home els mitjans per de- 
senvolupar les seves mkximes possibili- 
tats».l13 1 I'optimisme «es converteix en 
insult i atac als causants de la fam i la 
de~igualtat»."~ Es un bon exemple de 
lectura interesada. 1 més si pensem que 
s'arriba a aquesta conclusió a partir 
d'uns textos -les cartes de Salvat a Ló- 
pez-Picó, en aquest cas- que poden in- 
terpretar-se erfectament d'una altra 
manera. ~ a m g é  és Beser qui considera 
que «I1entusiasme només ot trobar-se 
en la lluita, en i'acció, en % p r a ~ i r r . " ~  
Aquest entusiasme, juntament amb la 
sinceritat, «converteixen I'alegria en de- 
núncia i transformen la oesia en una 
arma d'a11iberamentu.l~~ Continuem, 
doncs, en la mateixa Iínia interpretativa. 
La poesia amorosa és llegida igualment 
des d'aquesta o tica des del moment 
que arepresenta fa lluita i la victoria del 
poeta sobre una barrera ue el priva d'a- 
costar-se a la plenitud ?e l'home mas- 
cle».ll7 O el vitalisme, el ual implica 
acció, lluita i, er tant, aliberament. 
Perquk, per a ~arvat,  <<la vida és un llarg 
camí per on l'home va allunyant-se de 
l ' o p r e s s i ó ~ . ~ ~ ~  També és curiós de veure 
corn Vallverdú justifica a uells trets de 
Salvat que no connecten gel tot amb la 
visió marxista. Acostuma a resoldre la 
divergencia per imperatius del context i 
no per conviccions personals del poeta. 
Es així, per exemple, corn explica el pas 
d'un socialisme militant a un altre de 
més anar uic. Molas i Castellet són no- 
vament e% qui proposen una lectura 
menys mecanicista de la qüestió de l'en- 
tusiasme i la sinceritat. No menys com- 
promesa, pero: «El poeta adopta unes 
actituds d'ingenuitat i d'entusiasme, de 
sinceritat directa, en resum, de joia me- 
ravellada que, és clar, s'adeien erfecta- 
rnent amb la seva condició cfhumil i 

contrastaven fortament amb les burge- 
ses de Carner i Guerau.»llg 

També s'entreveu la reinterpretació 
des d'una optica marxista en la funció 
que s'atorga a I'obra d'avantguarda. Per 
a Vallverdú no és rnés que un precedent 
necessari per al que vindra, pero que no 
té interes er si sol: ~Sostinc de la meva 
part que g u  un assaig necessari -quan 
no una ral conquesta- er,a les ulteriors 
troballes del poeta.,,1B Es significatiu 
que, quan en parla, seleccioni precisa- 
ment un poema corn Plano1 erque ad- K met una lectura social. Beser o presen- 
ta de manera semblant, ero ho 
interpreta de manera més ralical: <<El 
lliurament de Salvat-Papasseit des dels 
seus comen os a un moviment poetic 2 d'avantguar a és provocat per la seva 
actitud de rebel.lia davant d'un món que 
opnmeix l'home i el priva de realitzar 
les seves possibilitats; corn una fase més 
de I'alliberament de l'home de les forces 
que I'esclavitzen, el poeta intenta sepa- 
rar la paraula d'una tradició que coarta 
el seu oder de suggeriment i irrita, amb 
els calggrames, a reconeixer-li, fins i tot, 
un nou valor expressiu sorgit de les for- 
mes tipografi ues.»121 En aquest cas, 
Molas i ~as t eae t  n'ofereixen una visió 
semblant, pero no menysvaloren el ves- 
sant avantguardista. Segons ells, Salvat 
és l'«únic veritable avantguardista~'~~ i 
inclouen textos d'aquest caracter en la 
seva antología, cosa que Triadú no havia 
fet. Molas, en la seva ressenya a «Poe- 
mes», també apunta una interpretació 
ideologica del tema i selecciona, per mo- 
tius semblants als de Vallverdú, poemes 
corn Plano2 i Columna vertebral. A art 
el fet de remarcar I'alliberament de fho- 
me corn a objectiu a proposit de Poemes 
en ondes hertzianes. 

El segon aspecte que cal assenyalar, 

3 ue diferencia les lectures més militants 
e les rnés ortodoxes, és la manera corn 

es tenen en compte les circumstancies 
personals del poeta, especialment el pro- 
cés de la seva tuberculosi. Sergi Beser ni 
les esmenta, tal i corn és propi d'una 
lectura mamista classica. Francesc Vall- 
verdú les menciona, pero no s'hi entreté 
gens. Simplement vol deixar pales que 
auquestes circumstancies no suposen una 
ruptura en la seva obra. Joaquim Molas i 
Josep M. Castellet tornen a matisar una 
mica més. Castellet accepta les «peculia- 
ritats  personal^»^*^ i reconeix, doncs, 

113. BESER, art. cit., p. 20. 
114. Ibid. 
115. Ibid. p. 21. 
116.   bid.' p. 22. 
117. lbid.: p. 23. 
118. Ibid., p. 24. 

119. CASTELLET, MOLAS, Poesia ..., op. cit., p. 66. 
120. Ramon Roic [VALLVERDU], art. cit., p. 28. 
121. BESER, art. cit., p. 19. 
122. CASTELLET. MOLAS, Poesia ..., op. cit., p. 55. 
123. CASTELLET, Salvat-Papassezt ..., op.  cit . ,  

p. 59. 

Els Marges, 44. 1991 



que el scu procés cap al realisme és una 
mica particular. També és cert que al- 
gun cop s'aprofiten aquestes «peculiari- 
t a t s~  per tal de justificar al uns elements 
allunyats del realisme (faventura, el 
somni, etc.): ~Tanmateix, cal precisar: la 
fugida de Salvat cap al somni, només 
visible des de La gesta, fou, de fet, un 
intent estrictament personal de comple- 
tar les pro ies deficiencies d'orfe prema- 
tur, de po&-e i de ma1alt.J" 

Tot i que, en conjunt, eis planteja- 
ments són molt propers, també hi ha, 
en aquest sector de la crítica, algun 
aspecte discre ant. La lectura patrioti- 
ca, per exempfi. Recordem que Triadú 
valorava molt aquesta qüestió i parlava 
del «poeta de Les conspiracions». Cas- 
tellet i Molas, per la seva banda, arlen 
de clluites socials i nacionals».l2q A di- 
ferencia de Triadú, es decanten per les 
primeres. Pero no obliden les segones. 
Llegeixen Les conspiracions corn a for- 
ma de osar de manifest «la crisi del 
naciongisme burges i l'ampliació de 
les plataformes del catalanisme mili- 
t a n t ~ . ' ~ ~  En canvi, Vallverdú parla del 
llibre corn a caiguda incidental en «ex- 
cessos nacionalistes»: «DJaltra banda, 
la no existencia d'una esquerra catala- 
na, i la iincomprensió del problema na- 
cional tant per art d'alguns socialistes 
corn per pan  &ls anarquistes, havien 
de provocar que un home amb tanta 
consciencia de clase corn era Salvat- 
Papasseit, caigués, incidentalment, en 
excessos nacionalistes corn ho demos- 
tra el seu llibre Les c o n s p i r a ~ i o n s . ~ ~ ~ ~  
En certa manera, associa el tipus de 
reivindicació patriotica del llibre al ca- 
talanisme burges. Des d'aquesta pers- 
pectiva, doncs, el llibre gairebé seria 
un error en la producció salvatiana. 

Algunes remarques sobre els anys poste- 
riors 

Tot aquest.co us teoric es formula 
entre el 1961 i 31965.  Per acabar, no 

124. CASTELLET, MOLAS, Poesia ..., op. cit., p. 73. 
125. CASTELLET, MOLAS, Poesia ..., op. cit., p. 69. Val 

a dir també que Arthur Terry remarca una hipotetica 
contradicció en i'opinió sobre Salvat que s'expressa 
en I'antoloeia: SI no entenc corn Salvat-Papasseit pot 
ésser alhora "un dels poetes més re~reseitatius ¿le1 
periode" i el rotagonista d'una aventura estricta- 
ment ersonaf'.z (Arthur TERRY, ~Poesia catalana del 
segle ' X u z  per Josep M.  Castellet i Joaquim Molas, 
aserra d'drn VI num. 5 maig de 1964, ps. 60-62 De 
fet, és una 'faka contiadicció prquk, en el bns, 
aquesta doble afirmació hi ueda perfectament usti 
ficada. I més encara en 3 capitol de ~asteljet a 
Poesia, realisme, historia. A 

126. Zbid., p. 60. 
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més tres remarques sobre els anys poste- 
riors perque es vegi corn queda tancat el 
procés. La primera, el enode de silenci 
en la segona meitat de{ seixanta. el qual 
coincideix, significativament, amb la 
fase de despro ramació del realisme 
histbric. Com saiem, els articles que s'hi 
publiquen són instranscendents i que- 
den desconnectats de la lectura més tipi- 
ca del moment. 

Segona remarca: des de principis dels 
setanta es detecta una rogressiva per- 
dua de be1liger&ncia de ?es diverses opi- 
nions. Per totes bandes. Joan Triadú, per 
exemple, publica el 1974 un altre article 
amb un títol ben expressiu: Nova lectura 
de la poesia de Joan Salvat-Papa~seit . '~~ 
De fet, més que no pas una nova inter- 
pretació, és una desradicalització de la 
seva posició anterior. S'hi mantenen les 
idees, especialment pel que fa a la lectu- 
ra patriotica o a la unitat de l'obra, pero 
ara no queden contraposades a res ni es 
produeix cap reacció a la defensiva. To- 
mas Garcés continua en la mateixa línia 
de sem re el seu article sobre el mite 
de la ingntoa és del 1972-, pero, un xic 
més tard, reconeix que «yo no puedo 
decir más. Esto un poco cansado del 
tema.,,12' Per l'agre costat, allb que Cas- 
tellet i Molas remar uen el 1969 a Ocho 
siglos de poesía cata?ana és una ~aventu-  
ra revolucionaria, es ecialmente en el te- 
rreno de la búsqueL Senyal 
que les prioritats són unes altres. Al ma- 
teix tem s, Molas es va decantant cap a 
estudis & tipus més academic. Les seves 
col~laboracions del 1974 a la premsa amb 
motiu del cinquantenari de la mort de 
Salvat s'encaminen en aquesta direcció. 
A «La Vanguardia. se centra en el paper 
de Salvat corn a teoric de l'avant uar 
dia,131 i a <<Destino» es reocupa $e le; 
seves connexions amb efregeneracionis- 
me, un tema que hauria pogut conduir a 
uns arguments de caricter militant, pero 
que és tractat &una manera més objecti- 
va i Una cosa semblant suc- 
ceix en el cas de Francesc Vallverdú. En 
la seva ponencia per al Se on Col.loqui K Internacional sobre el Cata a celebrat el 

128. Joan TRIADU, Nova lectura de Ia poesia de 
Joan Salvat-Papasseit, &erra d'Or,>, xvi, núm. 179, 
agost de 1974, ps. 15-18. 

129. Extret de la carta que reprodueix Ricard 
Salvat en el seu proleg a Huino de fabrica (op. cit., p. 
XLV) . 

130. J. M. CASTELLET, Joaquim MOLAS, Ocho si los 
de oesía catalana. Antología bilingüe ( ~ a g i d ,  
1964, p. 26. 

131. Joaquim MOLAS, Joan Salvat-Papasseit, teóri- 
co de la literatura de van uardia, #La Vanguardia 
Es ariolax (6-viii-1974), p. !?O. 

r32. Joaquim MOLAS, Salvat-Pa asseit y el Rege- 
neracionismo, *Destinon, núm. 1.427 (7-ix-1974 , p 
13. Aquesta és la via que conduiri fins al seu pror),g a 

Notes 



1970 a Amsterdam els argurnents són tarn- 
bé més objectius i menys combatius, alho- 
ra que s'apunta un canvi de valoració r1 que fa a la poesia patriotica.133 L'únic 1 oc 
on es detecta una certa bekligerhcia és en 
la resentació de Joaquim Horta al disc 
Saht-Papasseit per Ovidi Montllor (1976). 
Encara es queixa que hi hagi gent que no 
hagi rebut els fruits del seu ensenyament: 
~L'impacte que produí Salvat, rebel i in- 
conformista, somniador i honest, ric de 
generositat, en la poesia catalana fou fort, 
ja que avui, encara molts, des de la torre 
de vori, no han sabut -o no han volgut- 
recollir-ne els fruits ni els ensenyaments, 
que la major part de la seva obra ens 
ofereix.~ '~~ 1, sense donar noms, va re- 
traient la posició d'alguns crítics. S'intueix, 
doncs, un cert ressentiment. 

1, per últim -tercera remarca-, les no- 
ves valoracions fetes ja arnb uns altres 
criteris. D'una banda, per part dels nous 
poetes. August Bover en recull les opi- 
nions en una enquesta del 1974 al «Dia- 
rio de Barcelona». Malgrat que intro- 
dueix el tema arnb la tipica targeta de 
resentació -«el Único gran poeta cata- 

ran de auténtica extracción proleta- 
r i a ~ - , ' ~ ~  els joves poetes que contesten 
ja parlen d'altres coses. Coincideixen 
forca en la importancia que cal concedir 
al vessant avantguardista i al tema amo- 
rós, al mateix tem s que s'estableixen 
noves posicions be& erants, pero a par- 
tir d'unes premisses aiferents. S'acce ta a la necessitat &un art revolucionan - es 
d'una perspectiva ideologica fins i tot-, 

ero ja no s'associa a realisme. Santi Pau 
go expresa clarament: aTodo arte que se 
diga de vanguardia o revolucionario, ha 

la se ona edició de Poesies (Joaquim Mous, Prole 
dins foan SALVAT-PAPASSEIT, Poesies, Barcelona 1.97& 
ps. VII-LN). Més tard la valoració s'acaba cenyint a .la 
seva gran potencia. Té vuit o deu oemes extraordi 
naris, maigrat totes les seves insuzciencies iingüisti: 
ques. ( ~ U I N O V A R T - M ~ ~ ~ ~ ,  Diale S a Barcelona, op. cit., 
p. 71). Es clar també ue aq'hora d e  les votacions 
dels critics per a la conyecció de Gura de la literatura 
catalana contemporania (1973) ja no se n'esta fent 
una reivindicacio explícita. L'únic llibre que se se- 
lecciona és El poema de la rosa als llavis, arnb els 
vots de Molas, Castellet i Triadú. Entre les votades 
pero no seleccionades hi ha L'irradiador del port i les 
gavines (els vots,són de Joan-Lluis Marfan i Josep 
M. Castellet) i Ossa Menor arnb vot d'~l5ert. Ma- 
nent) (vid. Jordi CASTEL~NDS ted.], Guía de la lrtera- 
tura catalana contemporania, Barcelona 1973). 

133. Francesc VALLVERD~, Sobre el pensament 
progressista catala de la Restauració a la Dictadura. 
Alinirall, Brossa, Alomar, Salvat-Papasseit, ~Proble- 
mes de llengua i literatura catalanes. Actes del 11 
CoHoqui Internacional sobre el Catala. (Amsterdam 
1970) (Montserrat 1976), ps. 329-353. 

134. Joaquim HORTA. Nota intmductoria al disc Sal- 
vat-Papasseit per Ovidi Montllor (Barcelona 1976). 

135. August BOVER I FONT (ed.), Salvat-Papasseit 
visto por poetas jóvenes, art. cit., ps. 11-12. L'enques- 
ta és contestada er Josep Alberti, Xavier Bru de 
Sala, Miquel ~escfo t ,  Salvador Jafer, Bernat Nadal, 
Miquel de Palol, Santi Pau i Ramon Pinyol. 

de serlo en función de una vanguardia 
política y,  por tanto, de unos intereses de 
clase. El arte, porque sí, no es revolucio- 
nario. El inte ectual, ante este planteo, 
lo que acostumbra a hacer es minimizar 
la cuestión y, o bien hacer u n  arte la": fletario, o bien hacer u n  realismo esfa 
sudo y extraño. Me parece que Salvat en 
este sentido nos da una lección.»136 A la 
practica, en el cas de Santi Pau al- 
menys, el component suposadament re- 
volucionari sera l'avantguardista i no el 
realista. Es clar que tampoc no és una 

ostura general ni homogenia. D'altra 
ganda, hi ha el canvi de valoració per 
part dels nous crítics. Enric Sulla, per 
exemple, també el 1974, es dedica a una 
analisi tecnica i més aviat format d'El 
poema de la rosa als llavis, un tracta- 
ment totalment ori inal pel que fa als 
estudis sobre salvat?" 1 Dolors Oller, ja 
una mica més tard pero en una línia 
encara comparable, centra la seva aten- 
ció en la llengua oetica i en la presen- 
cia del njo l í r i ~ n . ~ ~  

En resum, Salvat-Papasseit deixa de 
ser una referencia permanent ni que, tal 
i com titula Agustí Pons en el seu article 
del 1974 a «Destino», continui essent un 
poeta «aún con enigmas». 

Conclusions 

El repas a la recepció de la oesia de P Joan Salvat-Papasseit durant a decada 
dels seixanta permet extreure les se- 
giients conclusions: 

1. Se'ns confirma que Salvat-Papas- 
seit és un punt de referencia permanent, 
especialment durant el penode 196 1 - 
1965, que coincideix -quasi arnb exacti- 
tud- arnb la fase de programació del 
realisme histonc. 

2. També se'ns confirma la varietat de 
posicions de l'epoca respecte al tema. La 
major part, pero, almenys entre les dades 
esmentades, responen a plantejaments 
ideologics més que no pas estetics. 

3. La poesia de Joan Salvat-Papasseit 
esdevé una peca fonamental a I'hora de 
reivindicar una tradició catalana realista 
practicament inexistent. No és un model 
ideal, pero sí suficientement útil. La rei- 
vindicació, pero, és en vista al present o 
al futur i no pas al assat. No interesa 
tant la poesia de Sa ? vat per ella mateixa 

136. Ibid., p. 12. 
137. Enric S u U ,  Sobre I'art del vers a <<El poema 

de la rosa als llavisu, aserra d'Orn, xw, núm. 179 
(agost de 1974) ps. 19-22. 

138. Dolors ÓLLER, La poesia de Salvat-Papasseit, 
~L'Avenp, 111, núm. 19 (setembre de 1979), ps. 40- 
44. 
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com la funció ue pot exercir a l'hora de Joaquim Molas. Són les diferencies, de fet, 
legitimar les %verses opcions estetico- entre les diverses aplicacions del concepte 
ideologiques. Des d'aquesta perspectiva, de ((realisme historic~, Un concepte, 
la major part de les lectures que se'n fan doncs, menys restrictiu del que sovint s'ha 
són interessades i responen a la presa de volgut donar entenent. 
partit de cadascú respecte a les qües- 6 .  Hi ha també postures interme- 
tions ue el realisme histonc ha posat dies, algunes de les quals -com la de 
sobre ?a taula. Joan Fuster- es miren el tema des d'u- 

4. Si les postures són belligerants és na distancia suficient com per plante- 
precisament perque la recuperació de la jar el problema d'una forma més ob- 
tradició és essenciai en I'intent de gesta- jectiva. 
ció d'un moviment. Sobretot quan, al- 7. Durant els an s cinquanta ja que- 
menys pel que fa a la poesia catalana, den definides totes res osicions, ni que 
aquesta recuperació no pot servir-se de les més tipiques de la &cada segiient es 
gaires noms més. La belligerancia, és trobin encara en fase incipient. S'observa, 
clar, vindra per les dues bandes: la dels si més no, un primer canvi de vaioració. 
partidaris i la dels detractors de l'intent. 8. A partir del 1965 s'entra en una 
Per aixo, tant els uns com els altres nova fase en que les referencies a Salvat 
cauen en la mitificació. Per motius dife- disminueixen ostensiblement, la qual 
rents i d'una manera més o menys explí- cosa ajuda a evidenciar que el realisme 
cita segons cada cas. histonc és en procés de desprograma- 

5. La lectura de Saivat-Papasseit que ció. Aixo explica que, poc després, les 
propugna el realisme histonc no respon lectures perdin combativitat i guanyin 
necessairiarnent a una instrumentalització en rigor. Al mateix tem S, amb l'entrada 
política del tema. En aquest sentit, és ben de nous models, les vaLracions comen- 
clara la diferencia entre les posicions més cen a fer-se ja a partir d'altres criteris. 
rnilitants i ortodoxes de Francesc Vallver- Almenys les de caracter estetic. 
dú o Sergi Beser i la major capacitat de 
matis que introdueixen Josep M. Castellet i Jaume AULET 

-- 

Deu anys-d'una publicació lingllística: «Societat d'Onomistica. Butlletí Interion), 
per M." Angels Vidal Colell 

En un poc més de deu anys, amb qua- fins als anomenats ((erudits localsn, que 
ranta-un números publicats (i tres en tant de material inedit són capacos de 
premsa), el butlletí interior de la ((Sacie- recollir millor que ningú més. 
tat d'Onomastican' ha escalat graons fins Una porció important, i necesaria, de 
a un nivel1 singular, únic als Paisos Cata- les contribucions ha estat dedicada a la 
lans, i un dels primers (si no el primer metodologia en general, recerca i classi- 
de tots) d'entre els comparables als pai- ficació de les fonts de recerca, i biblio- 
sos romanics, segons opinió d'un cate- grafia. Dintre d'aquest apartat algunes 
dratic universitan alemany. 1 aixo par- aportacions apareixen insuperables: la 
tint d'una presentació voluntariament ingent compilació dlAntoni Llull Martí, 
senzilla (format reduit, cobertes grises Passat, present i perspectives de futur 
sense cap decorat, paper economic), pri- dels estudis dlAntuoponimia a Mallorca 
vile iant absolutament el contingut en (núm. IX, ps. 32-64), amb el seu equiva- 

uafitat i diversitat; i practicant sempre lent per a la toponímia de Menorca, de 
Lediencia a unes normes basi ues: in- Joan F. Mpez Casasnovas (núm. IX, ps. 
dependencia total enfront de qu&evulla 25-3 L), les normes sobre enquestes orals 
institució, pública o privada, pluralisme, generals o més precisament tarragoni- 
obertura, i exi encia científica. A les pa- nes (Ramon Amigó Angles, 1, 19-28 i 
ines del c~utheti. -1legit a la península XVII, 2-6). o mallorquines (Joan Miralles 

%erica, Franca, Suirsa, Italia, Alemanya, Montserrat, r, 29-37 sobre els reculls de 
Canada -han si nat articles fins ara més malnoms; i IX, 11-24, to onímiques; 
de tres-cents coflaboradors: des de cate- completat per Cosme A ~ U ~ Ó  i Onofre 
dratics de les Universitats de Barcelona, Rullan, XXVI, 41-45). Han obert el camí 
Mallorca, Valencia, Alacant, Perpin a, de la recerca i utilització de les fonts 
Delegacions universitaries de ~astefló manuscrites molts articles: dlAntoni Pla- 
de la Plana, Menorca, Girona, Lleida o devall (als amius de l'osona, I ,  13-18), 
Tarragona- Reus, i alumnes de doctorat, dlAntoni Bach (als de Solsona, VI, 1-5). 1 
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