“L

a sardana és la dansa més
bella de totes les danses
que es fan i es desfan”. Així
comença el popular poema
del poeta, periodista i traductor Joan Maragall,
inclòs en el recull de poemes Visions i cants,
obra de maduresa i probablement la millor
que va escriure, la qual em van fer llegir a
l’institut i en aquell moment em va deixar
indiferent. Suposo, però, que algun pòsit
inconscient en quedaria, no endebades quan
em vaig casar vaig triar la poesia L’esposa
parla del recull perquè un amic la llegís a l’inici de la cerimònia. El que és bo sempre
queda, llevat que el receptor tingui la sensibilitat d’un cactus, i per tant és de justícia
recordar el poeta ara que s’acosta el centena-

ri de la seva mort. No sé si li hauria fet
il·lusió el record a la seva persona, però no
dubto que, sent un amant de l’autenticitat
que “només pot emanar el poble”, adonar-se
que la sardana no només no és bella, sinó
que de tan lletja va ser totalment menyspreada al Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004 per ser curiosament, segons el
govern dit socialista de la ciutat, la dansa
més provinciana de totes les que es fan i es
desfan, no li hauria fet gens de gràcia. Ja es
veu, doncs, que Joan Maragall no era un
home modern malgrat viure en ple modernisme. En canvi, el seu nét Pasqual, que no
va conèixer el seu avi, va creure tenir-ho clar
liderant el partit més modern imaginable;
multiculti, universalista, promotor de la ciutadania del cosmos, és a dir: de totes les
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nacions llevat de la pròpia, no caldria si no.
Fantàstic. No es pot demanar més. Però és
clar, igual que el seu avi, deu ser perquè la
sang influeix que el nét no va resultar ser
prou modern, i la secta —perdó, el partit—
li va acabar clavant una puntada al cul.
En aquest país només es valora un autor
a cada generació tot menyspreant-ne la
resta, i val a dir que en els últims temps el
gurú referencial encarna de fet l’anti-referència. A manca de cultura al carrer, un cop
silenciats els autors propis, el nostrat statu
quo fabrica o potencia per al poble el referent més convenient. Són altres temps, més
miserables en aquest sentit. Per sort, aquest
aspecte de la nostra misèria nacional no va
afectar Maragall a cavall de finals de segle
XIX i inicis del XX.

El poeta va viure la Renaixença, el
Modernisme i el Noucentisme, amb el qual
no va encaixar i se’l menyspreà, per bé que
Eugeni d’Ors n’acabés reconeixent
l’excel·lència. I és que, en el país del reduccionisme més idiota, si no estàs amb mi
estàs contra mi. Però bé, siguem justos.
Arreu, històricament un moviment cultural
contradiu l’altre, talment com passa amb
l’alternança política. Aquesta és la història
de la humanitat; anar donant pals de cec
davant l’eterna ignorància—i arrogància—,
per finalment adonar-nos que tot acaba
retornant cíclicament. Això, però, no significa estancament intel·lectual. Hermann
Hesse deia que de veritat només n’hi ha
una, però és polièdrica. Cada artista, cada
pensador, cada moviment cultural complementa allò preexistent, fins i tot —o sovint
precisament— perquè ho contradiu. Però
no sempre aquesta contradicció suposa una
variant complementària, sinó que de vegades el complement és la correcció d’un
error. Quan Maragall escriu Oda a Espanya
en plena etapa vitalista, no sap que anys
més tard acabarà acomiadant-se del país a
qui havia ingènuament saludat. Per aconseguir l’encert final li va caldre passar per
l’error inicial. I és precisament això el que
fa que l’artista es guanyi l’afecte del poble.
L’home perfecte no agrada perquè no és
humà, i el poble vol referents, algú amb qui
identificar-se, i això passa per reconèixer
en l’altre les pròpies febleses i contradiccions. Parlo, és clar, de misèria, de covardia, de mesquinesa. D’insignificança.
Joan Maragall alterna etapes vitalistes i
decadentistes, i llevat d’algun moment
puntual en què la curiositat l’empeny a
interessar-se per l’onada decadentista, no
hi ha vel·leïtats en la seva trajectòria artística. Tot el que escriu té com a motor el
seu sincer i entusiasta —ingenu— amor a
la vida, sobretot amb la natura i la pàtria, i
val a dir que també el sentiment de culpa
per la seva condició burgesa, que el porta a
criticar la burgesia per haver-se rentat les
mans en l’afer de la Setmana Tràgica. I tot
plegat ho manifesta amb seny, rauxa i religiositat catòlica tanmateix gens metafísica
—no oblidem que és l’autor de La vaca
cega. Aquest tarannà suposa una inquietud
vital que, en el seu cas, el porta a teoritzar
sobre la importància de la paraula per articular les emocions. És seva la “teoria de la
paraula viva”, la paraula que ha de ser compresa pel poble per cobrar sentit. El que no
pot evitar Maragall, però, és l’oblit de la
paraula, de la qual, tractant-se d’aquest des-

graciat poble, posats a oblidar ni tan sols
quedarà el nom del poeta, tret que considerem que la seva presència a l’estació del
Metro de Barcelona, o a les places i carrers
d’arreu del país, pugui considerar-se memòria; jo més aviat en diria fossilització.
Perquè se m’entengui: Joan Maragall, com
la resta de personatges insignes del país, és
avui dia per a la massa que vegeta per
Catalunya el nom d’un carrer, no el d’un
poeta. De fet, ni tan sols és el nom d’una
persona. És un fòssil.
És una llàstima que un neoromàntic
com Maragall es vegi en l’ostracisme de l’imaginari col·lectiu, perquè aquest, assedegat com està d’herois que facin la feina per
ells, potser estaria encantat de conèixer-lo.
Potser. Perquè posats a reconèixer el nivell
sota zero de dignitat nacional actual, encara
es veuria l’heroi com una amenaça; el mirall
que evidenciaria la nostra misèria moral.
Sigui com sigui, imaginar-lo en el context
actual és erroni fins i tot com a exercici d’ucronia, atès que perquè un poble reconegui un seu prohom, primer cal naturalment que aquest poble es reconegui com a
tal. I és clar, és contradictori demanar que
una nació reconegui els seus homes referencials quan aquesta a penes té consciència de si mateixa, i que quan hi pensa s’avergonyeix d’existir.
Malaguanyada tasca la de Maragall pel
que fa a la influència que hauria de tenir
avui dia. Perquè precisament el poeta, epígon de l’individualisme de Nietzsche i
alhora lliurat a la causa col·lectiva nacional —és seva la superba lletra d’El cant de
la senyera—, comprèn per aquesta atractiva contradicció els excel·lents elements
referencials que haurien d’esperonar la
nació. Home d’ordre i serè, posseïa alhora
un romàntic esperit anàrquic que treia de
polleguera l’ordenat noucentisme, per a
qui el país era la ciutat, el domini de l’home sobre la natura. Maragall en canvi,
creu que l’home està lligat a la natura com
l’arbre a la seva arrel. Per això el poeta se
centra en l’observació exhaustiva del
camp, la naturalesa, allò que segons ell
determina i fa transcendir l’home més
enllà de la vida i davant de Déu. És una
visió radicalment diferent al noucentisme,
i, sobretot, molt personal. El caos del poeta
és perfectament ordenat, coincident amb el
noucentisme amb aquesta paradoxa. Va
dirigit a la cohesió de tot un poble. Joan
Maragall és la bellesa de la concreció del
caos. Un volcà en erupció. L’any vinent se’n
parlarà una mica. Perquè no sigui dit.

“
Joan Maragall,
com la resta de
personatges insignes
del país, és avui
dia per a la massa
que vegeta per
Catalunya el nom
d’un carrer, no
el d’un poeta.
De fet, ni tan
sols és el nom
d’una persona.
És un fòssil.

”
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