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Gravat del poeta romàntic Novalis

Novalis i l’abstracció
P O E S I A

P A U D I T O T U B A U

Novalis creia
en el contacte
directe entre
Déu i l’individu
a través d’un
mitjancer

El poeta va ser
precursor de
l’abstracció, de
la llibertat
imaginativa
del sentiment

Novalis, Himnes a la nit. La
cristiandat o Europa.

Traducció, pròleg i notes
d’Eduard Cairol. DVD.

Barcelona, 2001.

L
a imatge tradicional
de Novalis a les lletres
catalanes, des que Jo-
an Maragall va tra-
duir l’Enric d’Ofterdin-

gen i en va incorporar algunes
idees a la concepció de la “pa-
raula viva”, ha estat la del ro-
màntic de la flor blava, la del
místic arrauxat i nocturn que
canta a la seva estimada morta
Sophie von Kühn. Ara fa tres
anys, Robert Caner va trencar
amb aquesta imatge destriant
per a Quaderns Crema algu-
nes pàgines de l’obra comple-
ta del poeta; el llibre Fragments
va destapar alguns aspectes
que havien quedat dissimu-
lats sota el tel del mite, des de
l’estudiós disciplinat de Goe-
the, Fichte, la filosofia trans-
cendental i la ciència del mo-
ment, fins al crític inquiet que
tractava de respondre als can-
vis derivats del naixement
d’una època.

La present edició ve a am-
pliar aquella imatge expandi-
da amb una tesi o comentari
de fons sobre el cristianisme
de Novalis. Afegeix a la tra-
ducció dels coneguts Himnes a
la nit un assaig posterior, La
cristiandat o Europa, en què
deslegitimava la reforma pro-
testant, l’ateisme i la revolu-
ció francesa, no tant des de la
defensa de l’Església com a
instutició d’ordre, sinó des
d’una idea de la religió com a
emoció estètica que col·labora
a transcendir les coses, una
instància que convida l’indi-
vidu a autoapropiar-se d’una
manera de veure el món.

MANERA D’ENTENDRE EL MÓN
La manera d’entendre el món
de Novalis va ser particular-
ment religiosa i devota. Podia
veure en el sacseig d’una pe-
dra, al cementiri on hi havia
enterrada la jove Sophie, la
cara de Déu mirant-lo als ulls,
revelant-se-li a través de l’es-
perit espectral d’ella; podia
veure Déu encarnat en la pell
d’una pera, o en unes pintures
de natzarens; podia, com se
sol citar, veure l’infinit en el
finit, l’invisible en el visible.
Això li passava, entre altres

coses, no només perquè
creia en la salvació, sinó
també en la possibilitat
del contacte directe en-
tre Déu i l’individu a
través d’un mitjancer; i
perquè va arribar a con-
cebre que Sophie era la
seva intercessora davant
Déu, l’objecte que el
transportava a un para-
dís de noces eternes.

Tot això, vist en la
distància, frega el ridícul
i el patetisme, quan no
l’alienació mental, però
pot resultar commove-
dor si es pensa en el so-
friment de Novalis en
perdre dos amors a la
vegada, un de terrenal i
un altre de celestial,
concretats en el cos i l’à-
nima d’una adolescent
extinta. És ridícul si s’i-
magina un individu que
estima a qui té al costat
perquè el posa en con-
tacte amb entitats supe-
riors, més enllà de les
qualitats o valors perso-
nals que pugui tenir; o
algú que veu a Déu o fa-
bula rareses contem-
plant un urinari en un
museu, just abans de
crear la secta dels enter-
ramorts o liquidadors de
l’art des de supòsits ide-
ològics. Això ve a tomb
perquè Novalis, amb la
concepció de l’art com a
religió de l’esperit, va ser
un dels precursors de
l’abstracció, de la lliber-
tat imaginativa del sentiment,
sense poder preveure que du-
rant el segle XX es crearien
escoles que convertirien con-
ceptes indesxifrables, només
aptes per a iniciats desvincu-
lats de tota emoció, en una
llaminadura per al mercat.

Novalis sabia que les emo-
cions no s’ensenyen ni s’imi-
ten, més aviat es tenen i s’ex-
pressen; i que l’art és banal
quan no aconsegueix trans-
metre-les. La perduració dels
Himnes a la nit no és altra que
la d’un cant fet necessari per a
qui el va escriure, entre ardent
i desolat, donant-hi el millor
d’ell mateix; una xifra d’expe-
riència que palpita fins i tot
per a qui no la pot veure amb
la mateixa reverència, però
que sap que hi habita un estat
tèrmic del llenguatge: espon-
tani, pur, sincer, que diria el
Maragall més afí a l’alemany.
D’aquí ve que l’interès per
l’obra de Novalis a Catalunya

hagi fructificat d’una manera
o altra en diverses generaci-
ons de poetes.

Aquesta nova traducció se
suma a l’antic interès històric
des d’un vessant igualment
imprescindible, el de l’erudició
crítica. És estrany que el pròleg
d’Eduard Cairol no esmenti
l’estudi introductori de l’edició
de Caner, on es ressegueixen
pas a pas les apories en què va
embarrancar la filosofia de la
consciència dels diguem-ne ro-

màntics alemanys. Cairol vol
associar Novalis, encara que tè-
nuement, a la tradició de la
mística renana de Silesius i Ec-
khart, centrada en el naixe-
ment de Déu en l’ànima hu-
mana a través de la Gràcia –o
de l’infinit dins el finit, per
dir-ho sense càrrega teològica–,
mentre que Caner el situa com
a precursor de l’abstracció ar-
tística, la psicoanàlisi –llegei-
xi’s el despertar de l’inconsci-
ent en la consciència com la

versió finalment laica de
l’invisible dins el visible–
i la filosofia del llenguat-
ge del segle vint, deixant
enrere l’antiga “filosofia
de la consciència”. Si bé
una interpretació no ex-
clou l’altra, la de Caner és
bastant més explicativa.

Els comentaris al poe-
ma, si es descompta al-
guna possible nota a
peu de pàgina, són una
paràfrasi sobrera que
només s’explica pel zel
de lletraferit del traduc-
tor i editor, però la in-
troducció és del tot in-
dispensable, no només
per les dades històriques
i biogràfiques que reve-
la, sinó perquè La cristi-
andat o Europa és un text
que, llegit sense el filtre
raonat del pròleg, sem-
blaria un pamflet reac-
cionari a favor de l’Edat
Mitjana, el catolicisme
inquisitorial i la pau
perpètua dels ageno-
llats. Novalis no s’equi-
vocava quan intuïa que
el sentit del sagrat esta-
va desapareixent, si bé
des de la caiguda del
marxisme han prolife-
rat les sectes i els misti-
cismes arreu del món
–la gana i la insatisfac-
ció són certament molt
metafísiques–. Potser la
urgència per transcen-
dir les coses o per pro-
jectar-hi fantasmes, ni
que sigui puntualment,

ha minvat menys del que
sembla. Novalis està a tocar
de l’abstracció, la decons-
trucció i la sentimentalitat
privada com a única font de
veritat. En les facultats de
lletres i en la majoria de les
disciplines humanístiques, la
certesa que una pera no és
una pera s’ha estès per les
aules i es predica com si fos
l’últim descobriment cientí-
fic. D’això en diuen promoció
de la llibertat creativa: una
pera pot ser qualsevol cosa
per qui la mira. Aquesta tri-
vialitat privada, la negació de
la realitat més enllà dels ulls,
és la forma canònica adopta-
da per l’art contemporani.
Projectar-nos com a eterns
contemplant les coses pot ser
harmoniós i extàtic –és cer-
tament fascinant compren-
dre com han vist i desitjat les
coses els altres–, però les pe-
res existeixen encara que no
siguin referides ni mirades.


