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Joan Triadú ha fet una tria de cent poesies catalanes

L’art de triar dur
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100 poesies catalanes
que cal conèixer. De Verdaguer

a M. Mercè Marçal.
Pròleg i tria de Joan Triadú.
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L
a relació entre Joan
Triadú i la poesia és
més sòlida que un
matrimoni dels d’a-
bans. Si ja el seu tre-

ball com a crític literari i pe-
dagog és intens i envejable, les
hores que en concret ha dedi-
cat a la poesia són d’una gran
vàlua: guia, mestre, descobri-
dor, autor i sobretot lector de
poesia en català. Ja des dels
anys 40 és un referent de la
intel·lectualitat nacionalista
catalana i, sens dubte, la seva
passió i convenciment van fer
que durant els durs anys de la
postguerra hi hagués una mí-
nima activitat literària que
apuntés amb esperança cap al
futur. Si bé va ser cofundador
d’Ariel (1946) i de l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona, el que
li va valer més reconeixement
durant aquells anys va ser
l’Antologia de la poesia catalana
1900-1950 (Selecta, 1951), una
antologia crítica, ben lluny de
les complaences de la mirada
panoràmica, que va portar
força cua.

L’Antologia marcava amb for-
ça el mestratge de Riba, reva-
lorava el paper de Maragall i de
Carner, apuntava nous autors i
n’excloïa també bastants. És
evident que els exclosos, com
és habitual, no van trigar a
atacar. Un d’ells, Antoni Ribe-
ra, va publicar un poema satí-
ric amb el títol Triadú tria dur.
I sí, tenia raó, la de Triadú era
una tria severa literàriament,
fruit de lectures exigents, i ai-
xò és el que molts altres crítics,
poetes i lectors van saber valo-

rar i encara valoren. De fet, en
la Nova antologia de la poesia ca-
talana 1900-1964 (1965) va man-
tenir bona part dels criteris de
l’anterior. El mateix any de la
primera antologia va publicar
també l’Antologia de contistes ca-
talans, una altra peça prou im-
portant.

LA POESIA DE TRIADÚ
Triadú, l’exigent en poesia,
també va publicar un llibre de
poemes, Endimió (1948), abeu-
rat en Riba i el simbolisme.
Amb tot, la dedicació a la crí-
tica i a la pedagogia han passat
per davant de les seves ambi-
cions literàries i podríem dir

que no li han deixat temps de
dedicar-se gaire a la creació. I
encara amb 82 anys continua
una activitat incessant. Mai ha
deixat d’escoltar i de llegir els
nous autors i de destacar-ne els
que ell considera millors.
Quan encara eren uns desco-
neguts, ell ha fet atenció en
l’obra de Calders, Sarsanedas,
Palau i Fabre, Monzó, Màrius
Serra... D’entre les seves múlti-
ples col·laboracions, destaquen
les que estretament ha man-
tingut i manté amb la revista
Serra d’Or i amb aquest mateix
suplement.

Em sembla important des-
tacar, com ho han fet tants

amics i deixebles, que per a
Triadú el crític no és un jutge
o algú que s’interposa entre el
llibre i el lector, sinó un lector
atent que ha d’ajudar el llibre
a arribar al lector, que ha de fer
llum i aclarir el camí. És un
acte d’amor envers la literatu-
ra de què està parlant i també
un acte d’humilitat, inclinaci-
ons que també haurien de
predominar en la pedagogia.

Així doncs, l’antologia que
l’Associació Conèixer Catalu-
nya presenta, 100 poesies catala-
nes que cal conèixer. De Verdaguer
a M. Mercè Marçal, amb pròleg i
selecció de Joan Triadú, té un
gran segell de qualitat: pocs

com Triadú han llegit, rellegit
i parlat de la poesia catalana
contemporània. És evident-
ment una antologia de caràc-
ter divulgatiu, adreçada al pú-
blic que vulgui fer un primer
tast de la poesia catalana del
segle XX, sense entrar en gaire
detalls crítics i històrics.

L’antologia està dividida en
cinc parts i un apèndix amb els
tres únics autors vius de l’an-
tologia: Josep Palau i Fabre,
Jordi Pere Cerdà i Miquel Martí
i Pol. Seguint les línies dels Jocs
Florals, podríem dir que la
majoria de poemes parlen de
la pàtria, de l’amor i de la fe,
seguint les idees de Triadú. El
lector hi trobarà els poemes
que més han marcat durant el
segle XX, no només pel seu va-
lor literari, sinó també, com
passa sovint amb poemes d’Es-
priu i de Verdaguer, pel seu
valor social.

ALTAMENT COMPRENSIBLES
Triadú ha preferit, com és ha-
bitual en ell, centrar-se en uns
pocs autors que no pas prodi-
gar-se en excursions de noms
per acontentar tothom. Verda-
guer, Maragall, Espriu, Estellés,
Màrius Torres i Carles Riba són
alguns dels autors que prenen
més presència en l’antologia.
Tot i que no hi ha comentaris
crítics, el lector poc avesat a
llegir poesia podrà seguir sense
problemes, ja que l’antòleg ha
sabut triar poemes altament
comprensibles, editats amb
prou espai perquè puguin res-
pirar. Una altre petit regal,
doncs, d’un dels lectors de po-
esia més atents que tenim.

No moriré del tot
A S S A I G
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Quint Horaci Flac,
Art poètica i epístoles literàries.

Introducció, traducció i
notes de Narcís Figueras.

La Magrana.
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C
om que la bona poe-
sia confereix tanta
inmortalitat, com
que escriure versos
dóna una imatge

d’ésser il·luminat i escollit que
fa creure al poeta que la seva és
una activitat superior digna de
ser recompensada, com que la
poesia acaba sempre associada
a una musa divina, al final
tanta promesa de glòria acaba
pujant al cap i converteix els
poetes en el gremi més petu-
lant que hi ha. Per això, Horaci,
que els coneixia de prop perquè
ell mateix ho era i perquè va
ingressar de jove al cercle de
Mecenes, no dubtava a deixar
els poetes com uns pesats: “Ens
empipem si un sol dels nostres
amics gosa reprovar un vers,
repetim fragments ja recitats
encara que ningú no ens ho
demani, ens lamentem que no

es reconegui el nostre esforç i
els nostres poemes tan subtil-
ment brodats”. Encara que la
frase sembli escrita avui dia,
està redactada al segle I aC per
un Horaci que ja a l’època de
l’Imperi Romà va saber veure
que als poetes els faltava un
bany d’humilitat. Lluny de sa-
tisfer la vanitat dels seus con-
temporanis amb adulacions,
com un bon crític agut, Horaci
els va oferir un regal molt més
gran quan en tres de les seves
epístoles va deixar recollits una
sèrie de consells per escriure
poesia. Es tracta de la coneguda
Epístola als Pisons –Art poètica a
partir de Quintilià–, l’Epístola a
August i l’Epístola a Florus, totes
tres aplegades ara en un sol
volum per La Magrana amb
traducció al català de Narcís
Figueras.

Del llegat d’Horaci cal
aprendre’n que, més enllà
d’inspiració, l’ofici d’escriure

requereix un esforç enorme de
coherència, de demanar-se si
una paraula s’adequa o no al
text, d’exigir-se la manera més
breu i eficaç d’exposar una idea
i, sobretot, de dotar qualsevol
obra d’unitat i harmonia. I per
veure si tot això es complia re-
comanava que tot text passés la
prova del nou, és a dir, desar
“nou anys l’esborrany al ca-
laix”. És d’agrair que ja en èpo-
ques tan pretèrites un savi re-
conegués que el seny és l’ins-
trument més necessari per
confegir una obra artística. “El
seny és el principi i la font de la
recta escriptura”, deia i aquest
seny feia que desconfiés dels
qui deien que els únics poetes
bons eren els antics i que recelés
davant dels qui es desfeien en
elogis en sentir la seva poesia.

Per Horaci, no n’hi havia
prou de dir que un era poeta,
calia demostrar-ho en els ver-
sos, i per això es lamentava que

“ara, a la gent, lleugera, se li ha
girat el cervell i només els bull
a dins el deliri d’escriure. Tant
és els joves com els pares severs,
tots sopen amb el front coronat
de fullam i dicten poemes”. Més
actual, impossible.

AMB UNA BONA INTRODUCCIÓ
Constatada, doncs, l’actualitat
del poeta cal elogiar que La
Magrana hagi volgut oferir una
versió en prosa de tres de les
seves epístoles. És clar que, ja
posats a fer, no s’entén per
quina raó no s’ofereixen totes
les epístoles en un sol volum, ni
per què no s’ha optat per una
versió bilingüe. Tot i així, cal
reconèixer que el llibre està
encapçalat per una bona intro-
ducció a càrrec del mateix tra-
ductor. Gràcies a aquest text de
gairebé cent pàgines, el lector
pot fer-se una idea de la trans-
cendència d’Horaci en les lle-
tres llatines, de la seva impor-

tància a l’hora de crear gèneres
literaris nous i d’adaptar-ne al-
guns de grecs, i també de com
la tradició europea ha llegit les
seves obres, sobretot l’Art Poètica,
que fins al segle XVIII va ser
considerada el dogma a seguir
per tot aquell que volgués es-
criure.

Pel que fa a la traducció de
Narcís Figueras, cal estar-ne sa-
tisfet: el català que utilitza sap
recrear amb fluidesa les ense-
nyances d’Horaci. Ara bé, si el
mateix poeta llatí defensava
que cal fer servir només les pa-
raules que s’utilitzen en la par-
la habitual –“perquè l’ús és el
criteri, la llei i la norma de la
parla”–, no s’acaba d’entendre
com Figueras ha farcit la tra-
ducció amb un hom i un llur
cada dues pàgines. Amb ex-
pressions arcaïtzants no es fan
sonar més solemnes els clàssics,
només se’ls dota d’un sentit
sacrosant, que de vegades és
millor estalviar-se. Horaci sen-
tia aversió pel sentit sacrosant
que s’atribuien alguns poetes,
encara que ell també tenia la
vanitat de voler ser una mica
inmortal, i per això llegint la
seva poesia va afirmar non omnis
morirar, que vol dir: “No moriré
del tot”.


