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El polifacètic Apel·les Mestres va néixer i morir a Barcelona (1854 - 1936)

El monstre de la guerra
P O E S I A

E S T E V E P L A N T A D A

Apel·les Mestres, Àtila. Flors de sang.
Edicions de 1984. Barcelona, 2004.

U
na guerra cruenta i salvatge
sacseja les principals potèn-
cies del món. S’estén el des-
vari encegat de l’imperialis-
me vanitós, i la desraó

–perquè de raons no en calen– em-
peny el fanatisme macabre de la vic-
tòria. Algú pensa encara que hi ha qui
guanya. Altres, s’ho miren, els de més
enllà, aplaudeixen, i ningú no s’hi in-
volucra. L’espectador es transvesteix
en sometent. És una cantarella cone-
guda, sembla que ho estiguem vivint,
però no, ve d’antic. No és l’Iraq, ni
l’Afganistan, ni Beirut, ni Palestina.
Parlem de la Gran Guerra, la primera
guerra moderna que s’abraona de ma-
nera global sobre tot el món. Apel·les
Mestres (Barcelona, 1854 - 1936), artis-
ta polifacètic, pintor, dibuixant i mú-
sic, escrigué Àtila i Flors de sang, el seu
al·legat en favor de la pau i contra les
misèries del terror, fa més de 75 anys.

Tot dos llibres són una contundent i
apassionada reacció a la guerra. Per
l’autor, no s’hi valen mitges tintes, i
resulta immoral restar indiferent al
dolor. Per això, el Diable i la Mort es-
devenen protagonistes de carn i ossos,
espectres que regnen en la barbàrie.
Àtila, el rei dels huns, “l’assot dels
déus”, esdevé el kàiser Guillem II, i
apareix secundat per diversos éssers de
la mitologia popular o clàssica com ara
Lohengrin, Thor, el Comte Arnau, el Rei
Artús i Zeus.

Cronològicament, aparegué primer
Àtila, escrit l’any 1916. Els seus vint-i-set

cants, amb preludi i epíleg, es recreen
en un somni, o més ben dit, en el mal-
son que provocà en el poeta la forta
impressió per la massacre humana. Un
somni centrat en les atrocitats d’un
dèspota i els seus exèrcits incivilitzats i
destructors. Un horror que es veu re-

forçat per la força tangible de les imat-
ges, en moments dramàtics però reals,
com ara el bombardeig de Reims (La
catedral i Thor) i la sentida mort d’Enric
Granados a alta mar (Sota l’aigua). D’al-
tra banda, Flors de sang, escrit el 1915,
recull que obtingué l’Englantina d’Or,

es convertí en un llibre polèmic que
rebé blasmes i elogis per la seva indis-
simulada causa aliadòfila. I si algú en-
cara dubta de l’actualitat d’aquests
mots, escrits a la dècada dels anys 10,
només cal llegir el poema La pau, en què
el protagonisme el pren l’Haia, ciutat
de palaus i congressos. I tot això, en un
llenguatge entenedor i una poètica de
fàcil digestió, amb rimes i estrofes po-
pulars i agradables, en clar contrast
amb la tenebror del que s’hi amaga
entre línies. Lluny de la tebiesa, l’autor
reclama la venjança dels homes contra
el monstre de la guerra i contra la hu-
manitat que l’ha permès.

COMMEMORAR EL 150è ANIVERSARI
Àtila i Flors de sang són dos llibres que es
reediten ara per commemorar el 150è
aniversari del naixement d’Apel·les Mes-
tres i no hi ha hagut en els darrers
temps una recuperació literària més
oportuna i necessària. El tema, per des-
gràcia, és d’absoluta actualitat. I els mots
són plens de vigor i compromís. Uns
llibres que han estat, com bona part de
l’obra d’Apel·les Mestres, desatesos i ig-
norats per la crítica literària, que n’ha
oblidat el ferm compromís que s’hi
amagava darrere. A banda de ser una
mostra d’una manera i d’un moment de
fer poesia gens menyspreable, contenen
la virtut de ser un valuós testimoni ca-
talà de la Primera Guerra Mundial. Entre
els seus mots, hi llegireu la indignació,
la impotència, la pèrdua de fe en la ci-
vilització i la multitud de profunds sen-
timents i reflexions que els conflictes
bèl·lics poden suscitar.

Imagineu-vos que Apel·les Mestres fos
encara entre nosaltres, que hagués vist
el que vindria després, la Guerra Civil, la
Segona Guerra Mundial i el que vivim
ara. Una cosa es pot donar per segura: no
hauria callat, perquè “lo bon poeta és i
serà sempre el que reflexi en ses obres
los sentiments i tendències de la societat
que l’enrotlla, passant-los per l’alambí
de sa manera de sentir i veure”. Hagués
estat un intel·lectual compromès en la
recerca de la llibertat, sense perdonar
aquells que justifiquen l’art de matar.
Vaja, un intel·lectual com els d’abans.

Filosofia sense invitacions
A S S A I G

B E R N A T D E D É U

Joan Manel Bueno,
Guia de Perplexos

(Una invitació a la filosofia).
Pagès Editors. Lleida. 2003.

E
ls textos de divulga-
ció filosòfica inicia-
ren un feliç període
amb la publicació
d’El món de Sofia, de

Jostein Gaarder (1991), una
mixtura comercialment per-
fecta entre un llibre de text
per a estudiants de batxillerat
i un argument novel·lesc de
tercera divisió. D’ençà d’a-
quell boom, el mercat de la
filosofia per a tots els públics s’ha
vist desbordat, en un immens
ventall d’obres que van de la
mesquinesa del Qui s’ha endut
el meu formatge?, de Spencer
Johnson –essencial, no obs-
tant, per entendre la dinàmi-
ca del capitalisme postmo-
dern– a l’originalitat de Mai-
te Larrauri (El desig segons De-
leuze i La llibertat segons Fou-
cault). Paral·lelament, el
pensament ha arribat també
a l’àgora robòtica del XXI de
la mà de l’inefable Alain de
Botton, entre d’altres. En la
majoria d’aquestes obres i
iniciatives hi trobem una

certa constant que ja pot ser
esclarida en els seus mateixos
títols, missives que, per cert,
mai no acostumen a incloure
el maleït mot filosofia. Totes
denoten que el pensar com-
porta un desafiament o un
atreviment contra la nostra
quotidianitat establerta, que
es relaciona necessàriament
amb la felicitat, i que els pro-
blemes de la filosofia poden
ser explicats amb amena sen-
zillesa.

El que és més curiós –in-
dependentment de la qualitat
innegable d’aquests textos i
del prestigi dels seus respec-
tius autors– és que tots con-
ceben la filosofia com quel-
com a cercar, com una exte-
rioritat a descobrir. Noció
discutible, sent la filosofia i
els seus preceptes precisa-
ment quelcom que sovint
utilitzem, però potser sense
ser-ne conscients del tot o
poder parlar-ne amb exacti-
tud. Equiparar filosofia a feli-
citat és un enorme error; que
la filosofia sovint busqui qui-

na és la millor manera de
viure no vol dir que maldi
necessàriament per trobar un
estat feliç. Que la filosofia es
pugui explicar amb senzillesa
no deixa de ser un fals mirat-
ge; la filosofia s’explica i s’es-
criu bé o malament, i prou.
Així ho fan els seus autors;
Russell no és més profund ni
genial als Principia que als As-
saigs impopulars, sinó que par-
la de coses diferents amb in-
terlocutors diferents i amb
diferents mots. Igualment, no
hi ha maneres fàcils d’explicar
l’imperatiu categòric o l’e-
tern retorn; cal, simplement,
saber explicar-les des d’elles
mateixes sense remetre-les a
exemples de la nostra vida
quotidiana que no tenen res a
veure amb el seu origen con-
ceptual, per molt importants
que siguin aquestes qüestions
per a nosaltres.

RECORDANT MAIMÒNIDES
La Guia dels indecisos (o per-
plexos) fou l’escrit més famós
del genial filòsof Moisès bn

Maymun, altrament dit Mai-
mònides (1135-1204). En
aquest opuscle –el més im-
portant del medievalisme
jueu– Maimònides intentà
amb prou èxit eliminar les
aparents paradoxes existents
entre la cultura grega (l’aris-
totelisme) i les doctrines ra-
bíniques exposades a la Bí-
blia. En aquesta obra homò-
nima subtitulada Una invita-
ció a la filosofia, Joan Manuel
Bueno segueix un camí pa-
ral·lel, preocupant-se per
l’estatut real de les nostres
creences i la seva validesa en
els àmbits de la raó pràctica,
tot erigint una crítica a les
evidències que ens mouen a
actuar i pensar. A diferència
del cas abans citat, Bueno no
vertebra el seu discurs en un
eix temàtic identificable, si-
nó que transita retòricament
–sovint caòticament– entre
temes prou dispars com ara
la fonamentació del llen-
guatge i la ciència, la demo-
cràcia representativa i la re-
ligió. Aquesta estructura

–que s’escriu talment com
una improvisació oratòria–
no facilita gaire les coses al
lector inexpert. En segon lloc,
l’autor analitza certs aspec-
tes importants de la realitat,
però utilitza el recurs de cri-
ticar argumentacions molt
febles per defensar les seves
posicions. Paral·lelament, al-
gunes de les cites del corpus
teòric emprat –el cas de
Kant, Freud, Descartes– no
fan sinó passar transversal-
ment per tòpics que ja cal-
dria anar oblidant. Tot plegat
fa que el volum acabi pre-
sentant un to hipercrític i
neopaternalista, típic d’aquell
que vol fomentar la filosofia
entre els seus alumnes tot in-
tentant-los acorralar amb di-
lemes morals. Aquesta estra-
tègia, que agermana la filo-
sofia amb coses tan terribles
com l’autoajuda psicològica i
–encara pitjor– la pedagogia,
només pot acabar fracassant.
És només quan expliquem bé
als joves el sentit de la filoso-
fia i els seus autors que el
pensament pren interès com
a eina. ¿Per què introduir
Plató, Hegel i Marx i no di-
rectament explicar-los o apli-
car-los? ¿Per què no deixem
d’invitar als lectors a la filo-
sofia i comencem, simple-
ment, a fer filosofia?


