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William Blake és un dels autors anglesos d’aquest volum

El primers
romàntics

A S S A I G

E N R I C V I L A

Romàntics anglesos. Poesia,
veritat i vida. Pròleg i
traducció Joan Solé.

Columna. Barcelona, 2001.

P
ronosticava Ernst Jün-
ger en l’última entre-
vista que va concedir
abans de morir, i de la
qual va sortir el mag-

nífic llibre Los titanes venideros
(Península), que en el segle XXI
la tècnica condemnaria el po-
eta a hivernar. Davant la despe-
sa d’energia i la capacitat de
treball que exigeixen les socie-
tats modernes, l’escriptor ale-
many es preguntava qui tin-
dria esma d’aturar-se a mirar
d’emparaular-nos amb justesa
o d’escoltar algú altre fent-ho
per nosaltres. Fins ahir crèiem
que, si més no, l’olimp tecno-
lògic ens oferiria, a través de la
la còpia o el reciclatge, un
succedani segur als resultats
obtinguts per l’antic art de la
contemplació. Però ni això. El
volum que ens ocupa demos-
tra que ni els primers romàn-
tics anglesos s’escapen avui de
les frenètiques dinàmiques de
producció.

El segon llibre de la col·lecció
Clàssics i Moderns, de Columna,
que aplega una selecció de
textos prosístics de William

Blake, William Wordsworth,
Samuel Taylor Coleridge, Percy
Bysshe Shelley i John Keats, ens
deixa el gust amarg de la pre-
carietat i de la pressa; d’aques-
ta pressa tan comuna en el
món editorial que fa que
Wordsworth pugui viatjar a
Malta el 1804 i tornar a An-
glaterra el 1906 (pàg. 40), i que
el Bou Boig de Coleridge perdi
una coma imprescindible en la
traducció (pàg. 130). Les ma-
teixes notes biogràfiques con-
fegides per Joan Solé podrien
ser molt més captivadores: re-
cordem que els seus protago-
nistes són autèntics col·leccionis-
tes d’experiències, homes de
frontera que s’allunyen tant
com poden del centre de la
societat, gris i mediocre, i que
mesuren l’autenticitat de la
seva vida per l’originalitat de
les seves vivències.

AIRE PAMFLETAIRE
Fins i tot el pròleg, que té la
virtut de definir el romanticis-
me amb claredat però sense
caure en el tòpic (boníssima, la
taula de conceptes), acaba pre-
nent, tan bon punt es refereix
a l’actualitat, l’aire pamfletaire
que ja desafinava en l’estudi
preliminar del primer volum
de la col·lecció, dedicat a Wil-
de, que tant ens va engrescar
(L’ànima de l’home). Deixant de
banda si “el famós Estat de
benestar ens ha fet a tots co-

vards”, o no, sembla una re-
dundància insistir a justificar
la vigència d’uns textos inclo-
sos en una col·lecció titulada
Clàssics i Moderns. A part, més
que buscar paral·lelismes entre
l’actualitat i el romanticisme
històric, Solé potser hauria
hagut d’assenyalar que el vita-
lisme insurgent que l’inspira
neix amb l’antropocentrisme i
travessa de cap a cap la mo-
dernitat amb puntes com l’è-
poca d’entreguerres o el perío-
de barroc. De fet, cíclicament,
l’home ha vist la cultura com
una carcassa profilàctica que
l’aïllava de la natura, i se n’ha
volgut alliberar.

Com sigui, els cinc autors
recollits per Solé participen de
la mateixa sensació d’estafa
deixada pel projecte il·lustrat
que, més tard i més serena-
ment, va inspirar a Freud El
malestar en la cultura. El cor,
diuen, ha de modelar la raó; la
tècnica converteix l’home en
una mena de déu amb pròtesi.
Però ja ho diu el pare de la
psicoanàlisi: una de freda i
una de calenta, aquesta és la
relació que l’home està con-
demnat a mantenir amb el
seu escafandre de supervivèn-
cia, la cultura (el regulador de
la raó). Keats, Shelley i com-
panyia problematitzen aques-
ta relació en nom d’una au-
tenticitat que els porta a pro-
var de connectar directament

amb la naturalesa, a creure
que podran assistir al seu es-
pectacle amb la mirada neta,
sense passar per la taquilla de
les convencions socials i els
prejudicis. Però la seva idea de
veritat, entesa com una adhe-
sió purament individual, i de
la vida, concebuda com una
experiència interior, sona
avui tan ingènua com l’uni-
versalisme dels primers il·lus-
trats.

En certa manera, el llibre
ens recorda la visió parcial de
la condició humana que va fer
del romanticisme un genera-
dor de carnassa per a les tra-
gèdies personals i col·lectives.

Ens retorna al brindis taver-
nari entre Keats i Lamb contra
la ciència newtoniana. La ma-
teixa reivindicació, en prosa,
de la poesia com la millor eina
de transmissió del coneixe-
ment –per les seves possibili-
tats creatives, d’aprofundi-
ment i de relectura– suscita
en el lector una tramposa pe-
rò il·lustrativa tendresa pater-
nal davant la incongruència
del romanticisme fundacio-
nal. L’ajuda a comprendre
perquè, com diamants en
brut, els textos aplegats re-
parteixen els seus esclats de
brillantor entre oceans de
prosa tediosa.

Reivindicació del retorn
P O E S I A

M A N E L G A R C I A G R A U

Matilde Llòria, Espill d’un
temps. Pròleg de Lluís Alpera.

Mateu impresores.

Xàtiva, 2001.

F
eia 25 anys que la po-
etessa Matilde Llòria
(Almansa, 1912), sens
dubte la degana de les
lletres valencianes, no

treia a la llum pública cap lli-
bre en català. Des d’aquell Lloc
per a l’esperança, premi Ausiàs
March del 1975, la seua pro-
ducció poètica (uns set llibres)
havia resseguit sobretot el cas-
tellà (amb títols com Un fulgor
que se apaga, publicat a Valèn-
cia el 1982) i el gallec (amb tí-
tols com Dou fe, publicat a Ou-
rense el 1994). Abans, Matilde
Llòria havia publicat Camino del
cántico (1949), Aleluya (premi
València de literatura en cas-
tellà el 1952), Altíssim regne
(premi València en català el
1965) i Caixiña de música (Ou-
rense, 1971). Ara, de la mà del
poeta i professor de la Univer-
sitat d’Alacant Lluís Alpera,
apareix un nou llibre de la que
va ser, al costat de noms ben
importants de la coneguda ge-
neració dels anys 50 com ara
Estellés, Fuster, Valls, Sán-

chez-Cutillas, Peris i Segarra,
Bru i Vidal i Beneyto, una de les
veus més significatives en
llengua catalana, al costat
d’altres poetesses com ara Ma-
ria Ibars, A. Rebeca Mezquita i
Sofia Salvador, d’aquelles ho-
res –i les posteriors– al País
Valencià.

Educada familiarment en
castellà, Llòria s’inicià en el
conreu poètic en aquesta llen-
gua durant els anys de la dura
postguerra civil a València. La
seua infantesa i adolescència
van transcórrer principal-
ment, a més de València, en
pobles valencianoparlants com
ara Moixent, la Pobla Llarga i
Alzira, on va aprendre la llen-
gua catalana a nivell oral. El
català normatiu i literari el va
aprendre més tard de la mà del
gramàtic Carles Salvador, cosa
que farà que, a partir dels anys
50, publique dos títols i es re-
lacione amb els reduïts però
intensos grups poètics valenci-
ans. A més, la seua trajectòria
literària quedava definitiva-
ment quallada amb la seua in-

clusió a l’Antologia de la poesia
valenciana, de Joan Fuster, el
1956. L’aprenentatge del gallec
estigué fonamentat a través de
dos fets ben significatius: un,
que l’any 1942, en eixir el seu
marit de la presó per motius
polítics, es veuen obligats a
exiliar-se a Ourense, on va ro-
mandre fins a l’any 1969; dos,
la coneixença, durant els 27
anys en terres gallegues, d’una
de les figures claus del nacio-
nalisme literari gallec d’ales-
hores, Ramon Otero, que la va
iniciar en l’aprenentatge de la
llengua i la literatura galle-
gues.

POETESSA TRILINGÜE
Una poetessa, doncs, que ha
publicat indistintament en
castellà (set títols en total), en
gallec (dos títols) i en català
(tres títols) i ha volgut posar en
pràctica un trilingüisme lite-
rari coordinat, amb la comple-
xitat que comporta copsar po-
èticament tres sistemes verbals
independents. Un fet que, si
més no, té un cert ressò de vo-

luntats, de perseverances i d’a-
prenentatges voluntaris gens
usuals des de l’òptica de qual-
sevol literatura.

En el present llibre Llòria
desenvolupa totalment la seua
preocupació cívica, tot partint
de diverses i colpidores experi-
ències tant personals com col-
lectives com ara l’exili (patit
durant 27 anys), les víctimes de
qualsevol societat injusta i els
dictadors i el seu missatge
d’intolerància. Hi domina en el
llibre una visió més escèptica,
pertorbadora i pessimista que
en altres títols anteriors, fruit
d’una vida viscuda a través de
circumstàncies ben sovint ad-
verses. En aquest to escèptic
que gira entorn de “l’espill
d’un temps ferit de mort” i on
dominen poemes (com ara Me-
mòria d’un exili, Perills, Captivitat,
Els dictadors i El que és i el que
podria ser ) amb eixos temàtics
com l’exili, la captivitat, la
fam, la set, l’opressió o la de-
solació com a “vents malignes”
que creuen la història. S’hi in-
clou també un crit cap a la

consciència cívica i la perdu-
rabilitat de la dignitat huma-
na, ja que sempre “hi haurà
camins i petjades que perdu-
ren”, en poemes com Atrevi-
ment, Anticipant-me a l’ombra, In-
cògnites i Cal consolar-se, per
exemple.

Tal com ens diu l’autor del
pròleg i curador de l’edició, el
poeta Lluís Alpera, Matilde
Llòria ha patit, malaurada-
ment, “silenci i marginació
que arriba a extrems insoste-
nibles com ara el fet que no
figure el seu nom al Dicccionari
de la literatura catalana (1979)
de Molas i Massot ni al Qui és
qui... de l’any 1991, tot i que
tímidament l’esmenten la
Gran Enciclopèdia Catalana i la
Història de la literatura catalana,
de Riquer/Comas/Molas”. Un
oblit que tant de bo finalitze
ara amb l’edició d’aquest Espill
d’un temps, tot un recordatori
que ens retorna una de les
veus més significatives de la
poesia valenciana dels anys
cinquanta. Em temo, però,
que tindrà l’entrebanc, mal-
auradament ineludible en
aquesta voràgine del mercat
editorial actual, de la poca
distribució dins l’entramat
comercial en català al trac-
tar-se d’una edició, ben acura-
da, però, d’una editorial molt
petita del País Valencià.


