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A Bernat Puigtobella, sobre poetes fonètics i poetes imparables

Els místics de la llengua

F
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a pocs dies Bernat
Puigtobella publicava
al Quadern del diari El
País un article en què es
referia a una hipotètica
divisió entre poetes

“fonètics” i “imparables”, posant com
a exemple Miquel Costa i Llobera i
Joan Alcover. Tots dos autors haurien
superat, segons Puigtobella, la dico-
tomia entre la quotidianitat i la me-
tafísica amb una perfecta conjunció
dels aspectes formals i de contingut,
sense cap esvoranc insalvable entre
l’excusa impulsora del poema i la vo-
lada creadora. Contràriament, els fo-
nètics posarien massa èmfasi en els
automatismes del vers, en el que és
fins i tot anecdòtic, mentre que els
Imparables s’endinsarien en els via-
ranys perdedors de la metafísica.

D’entrada cal agrair a Puigtobella
que situï el debat des de l’exposició
acurada d’arguments, la qual cosa, en
els temps que corren, és tot un luxe i
una mostra d’honradesa intel·lectual.
En realitat, les polèmiques al voltant
dels aspectes formals i de contingut fa
temps que duren. Tanmateix, tendim
massa, tots plegats, a fer divisions ta-
xatives. Ni tots els fonètics juguen
simplement amb els versos, rient-se
les gràcies com escolars, ni els Impa-
rables som metafísics penjats d’un
núvol, entre d’altres coses perquè n’hi
ha que rebutgen, sensualment, qual-
sevol metafísica.

Un altre punt a subratllar és que
cap Imparable, que jo sàpiga, mai no
ha negat que un bon poema es faci a
partir d’una necessària i inequívoca
unió entre matèria i forma poètica. En
les seves obres hi trobem alexandrins
i decasíl·labs, versos blancs, sonets i
fins i tot algun poema visual. Tot ple-
gat amb la tensió adreçada, clara-
ment, cap a un contingut. ¿Implica
això menystenir el vers i l’aiguabar-

reig que es fon amb el
sentit? Joan Vinyoli, jus-
tament, es lamentava de
les crítiques que li com-
portà el fet d’haver parlat
de la “cançó perfecta”,
quan en realitat es referia
al fet que no hi ha cançó
perfecta sense crit, vivèn-
cia passional, visió o con-
flicte, essent la paraula la
manera de fer sorgir un
contingut dins una poesia
que es volia de pensament
i de coneixement. Per Vi-
nyoli el poeta ha de tre-
ballar les paraules com el
músic ho fa amb els sons,
o el pintor amb els colors,
sense oblidar que cada
paraula té un significat.
Una de les preocupacions
de Vinyoli fou, precisa-
ment, tractar el llenguatge en funció
de l’efecte estètic. I vet aquí que la
tendència dominant de la nostra lite-
ratura, i no només en poesia, ha partit
del supòsit justament contrari, és a
dir de com tractar l’efecte estètic en
funció del llenguatge. En aquest punt
trobem els partidaris dels reiterats
models neonoucentistes, els quals
postulen la preeminència del dring de
la llengua i dels aspectes formals per
damunt d’allò que la mateixa llengua
expressa en convertir-se en llenguat-
ge. Arribats aquí, que ningú es con-
fongui: la imprescindible defensa de
la nostra amenaçada llengua no hi té
res a veure, en aquest plet. Per als se-
guidors de la tendència formalista
tant se val, però, de què parla el poe-
ma, tant se val el tema, el motiu o el
rerefons: és la llengua qui parla, la
que s’expressa, la que lluu. I l’escrip-
tor només és una mena de pobre tor-
simany al servei d’una mística i d’una
teologia de la llengua basades en

manlleus matussers del logos grec i
cristià. Els Imparables impugnem
aquesta tendència profundament
conservadora i essencialista, la qual
inclou escriptors d’estètiques apa-
rentment ben diverses. Per aquest
motiu, la divisió proposada per Puig-
tobella és, de moment, incompleta.

Els aspectes formals han de fluir
d’una manera que s’ha de sobreen-
tendre en un poeta amb un mínim de
competència. Com diu Puigtobella, de
manera molt encertada, en el vers no
s’hi ha de pensar, perquè és un impuls
tan involuntari com el fet de caminar
i d’adaptar els passos a les “corbes del
camí”. Després, n’hi haurà que
aquesta conjunció la sabran dur a
terme feliçment, mentre que d’altres
es quedaran a mitges. Costa i Llobera
ja ens advertí, en el discurs dels Jocs
Florals del 1906, contra la fascinació
de la dringadissa amb aquests mots
que apunto per segona vegada en un
mitjà públic: “Un idioma no es deu

avalorar per la simple so-
noritat acústica” ja que
“l’objecte del llenguatge
és comunicar les idees, els
sentiments amb tota efi-
càcia i concreció o justesa
possible”. I la manera de
fer-ho és mitjançant els
aspectes formals que han
de convertir, de manera
inseparable i convincent,
la idea en concreció. La
qüestió rau, però, en els
diversos èmfasis: el de la
fascinació lingüística o el
de la poesia com a mètode
de coneixement. I és del
tot possible donar pree-
minència al segon aspecte
sense malmetre el primer.
Tal com afirmà Eliot, ens
pot emocionar un poema
que no entenem, però si
algú ens digués que és
mera xerrameca i no té
cap sentit, llavors ens

sentiríem estafats i el titllaríem de
música instrumental. Aquesta és la
diferència amb altres arts: el poema
s’expressa amb paraules, i aquestes
sempre diuen, inevitablement, alguna
cosa.

Els “joves” poetes no hem protago-
nitzat cap dicotomia nova. Caldria
remetre’ns al Noucentisme i els seus
neos successius per entendre molts
dels models dominants –cada cop
menys, sortosament– en la nostra li-
teratura. La metafísica, aquí, no hi té
res a veure. Són, precisament, els qui
han convertit la llengua en objecte
d’adoració acrítica els qui en fan, de
metafísica dolenta. Perquè creuen, tal
com Torras i Bages afirmà en la festa
dels Jocs Florals del 1899, que la poe-
sia és “l’encarnació de l’esperit cata-
lanesc” i no pas, abans de cap altra
cosa, la manifestació creativa de la
pròpia individualitat davant del món.

■ Lluís Calvo. Escriptor

Innovar en educació
S a n t i a g o C u c u r e l l a

F
omentar la innovació en edu-
cació és molt més que fer pro-
clames o declaracions de bones
voluntats. És, entre altres coses,

mantenir una actitud decidida en
l’àmbit de la formació del professorat
que condueixi a la introducció de les
tecnologies de la informació i la co-
municació dins les aules, és a dir, pas-
sar de la situació actual, caracteritzada
majoritàriament per l’existència d’una
aula d’informàtica en cada centre, a un
escenari nou caracteritzat per la in-
formàtica dins de cada aula.

Per assolir aquest objectiu resultava
imprescindible canviar l’orientació
d’alguns programes formatius en no-
ves tecnologies, tal com s’està fent des
del departament d’Educació. La for-
mació en aquest àmbit no ha de tenir

un enfocament finalista, ja que les
noves tecnologies, lluny de ser l’objec-
tiu final en didàctica, són un instru-
ment molt potent i un mitjà per arri-
bar a altres objectius que, en l’educació
obligatòria, necessàriament han de te-
nir a veure amb l’educació en valors
cívics i democràtics.

És per això que, fins ara, una part del
professorat format a les TIC, en arribar
a l’aula es demanava per la utilitat
pràctica de la formació rebuda. Per
aquest motiu, el Projecte Xarxa, que ha
començat a fer les primeres passes al
Vallès Oriental i a Osona, intenta do-
nar resposta a aquest requeriment dels
docents innovadors que tiren enda-
vant projectes educatius, dins del marc
teòric del service-learning (aprenentatge
i servei), sempre a a través de les noves

tecnologies, tan motivadores i tan va-
lorades pel nostre alumnat.

Però un projecte innovador d’a-
questes característiques, que coordi-
nem des de la Fundació Universitària
Martí l’Humà de la Garriga i de Gra-
nollers, no podria tirar endavant sense
el concurs del món de l’empresa (Es-
tabanell Energia, KH Lloreda i Placa-
base); d’entitats amb preocupació de-
mostrada per la problemàtica del món
educatiu, com ara la Fundació Jaume
Bofill; del món universitari (UAB), i
d’institucions com el Centre Tecnolò-
gic Universitari de Granollers, la Di-
putació de Barcelona i, molt especial-
ment, el departament d’Educació. Tots
plegats sabem que, sense la suma
d’esforços, per tant, sense cooperació i
idees innovadores, la societat del co-

neixement no pot avançar. Sabem que
l’educació és absolutament prioritària,
que tots som agents educadors i que,
per tant, resulta imprescindible la in-
terconnexió entre els diferents agents
econòmics i socials, així com treballar
en xarxa de manera dinàmica i flexi-
ble.

Per adaptar-nos a aquest nou model
de societat, cal començar des de l’es-
cola, i cal que el professorat tingui clar
com n’és de fonamental el seu paper.
Per això, la nostra primera sorpresa
quan vam començar a treballar en
aquest projecte va ser la resposta im-
mediata del professorat innovador al
qual ens havíem adreçat, la disponibi-
litat de les juntes directives dels cen-
tres respectius i la receptivitat del de-
partament d’Educació de la Generali-
tat, molt especialment del servei de
Programes d’Innovació Educativa, que
ha sabut veure que el veritable canvi
educatiu passa també per un trajecte
innovador en aquest àmbit, d’aparen-
ça àrid, però molt gratificant.

■ Santiago Cucurella. Director de la Fundació

Universitària Martí l’Humà
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