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ualsevol revisió a la literatura escrita al País Valencia al llarg del segle XX palesa, com 
a conclusió inevitable, que la poesia ha estat el genere no solament capdavanter en el 
nostre esdevenir sino també l'únic que en diversos moments ha permés sobreviure 
dignament la llengua en lletra impresa. No és, per tant, cap troballa original el fet que 
puguem afirmar que nosaltres els valencians hem tingut en la lírica molt mes que un 
conreu literari, un luxe o un entreteniment de Iletraferits, sino mes aviat la tribuna 
escaient per a una clara actitud cívica en defensa de 1'idioma. De fet, la historia de la 
poesia valenciana del segle XX és l'evolució des del luxe, l'artifici o la moda, al 
compromís (personal o coMectiu), a la vivencia imprescindible, a la creenca. És, en el 
rerefons, la mateixa evolució que la llengua: d'una idioma de diumenge per a jocs i 
lluíments personáis deis que cantaven les glories, i solament les glories, valencianes, 
la fe, la patria i l'amor, a un idioma válid per a viure i escriure, per a ser. 

Si Joan Fuster (1956) remarca encertadament el felibrisme de la Renaixenca 
valenciana, si Vicent Simbor (1988) ha subratllat la manca d'un modernisme literari si 
exceptuem els esporádics intents de la colla de poetes de 1909, si Josep Iborra (1982), 
entre d'altres, ha apuntat la veritable normalitat literaria valenciana que s'aconseguí 
amb la gent de la Taula de les lletres valencianes, ha estat perqué s'han adonat que 
llengua i poesia al nostre país han estat inevitablement líigats al llarg de les successives 
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etapes, les quals, grao rere grao, han comportat uns intents de modernització, des de 
la remembranca inicial a la recuperació definitiva. No és casual que en el moment de 
mes intersecció entre llengua i poesía, per cert, el moment de major impuls lingüístic 
i de máxima solvencia literaria des del segle XV fins a la guerra del 36, coincidiren la 
generado valenciana de 1930 i les normes de Castelló de 1932, i aparegué la figura d' un 
home, Caries Salvador, que vertebra les dues vessants que han caracteritzat la nostra 
llengua: l'intent normativitzador i la difusió del seu ús literari. 

Caries Salvador i Gimeno ha estat el poeta valencia mes representatiu de la primera 
part del segle XX. Polftic de Fidioma, Uuitador i combatiu per la llengua i la renovació 
literaria, el seu nom, tot i que conrea diversos generes, ha estat tligat per la crítica a la 
poesía, i mes concretament a l 'anomenat avantguardisme, lligam que sobretot cal 
respectar si entenem el moviment com a ruptura amb la tradició i els precedents literaris, 
i experimentado amb els recursos expressius, i no pas com adscripció al doctrinari 
futurista i surrealista. Caries Salvador fou en aquesta part de segle el gran experimen
tador en la poesía valenciana. Si intentem sistematitzar la seua producció lírica, hem de 
diferenciar, a banda deis poemes primerencs publicats en diaris i revistes, dues grans 
etapes deíimitades biográficament peí trasllat de Benassal a Benimaclet, ressenyades 
per la crítica com la producció de preguerra, aquella mes agosarada que sota l'estel 
renovador resseguí l 'experimentació i se sitúa en moments sota el mestratge de Salvat-
Papasseit, i la producció de postguerra, que sota el signe de la continuítat esdevingué 
mes conservadora, tant estéticament com ideológicament, mes moral i obviament 
menys original en el nostre panorama literari. 

Els llibres mes significatius de l 'anomenada etapa de preguerra, que, per la 
cronología, consideraren! com a cicle de Benassal, ja que els textos foren escrits 
básicament en el període de 1916 a 1934, en qué Fautor fou mestre al poblé 
castellonenc, son Plástic (1923), Vermell en to major (1929), Rosa deis vents (1930), 
El bes ais llavis (1934) i el text «Poema del viatge a l'entorn de F Amor» (1934). Podem 
establir com a directrius generáis el predomini de la temática amorosa, presentada des 
del sensualisme i l 'erotisme, i la tria formal de recursos com 1' ús, ric i suggerent, de la 
imatge, en especial la metáfora, la tipografía lliure, o la visualítzació deis textos en 
sintonía temática. Aquesta primera etapa s'iniciá, pero, sota la influencia deis prece
dents valencians, quan Salvador temptava els primers versos. 

Plástic, el primer poemari, és la constatació de la seuaformació i palesa una voluntat 
de renovació literaria, cosa que el títol o versos com els següents proclamen: «Aneu-
vos-en, barraques,/ vosaltres que sou filies/ d 'un viure primitiu» (poema «Barraques»). 
Salvador des de Fherencia llorentina reclama un «mester de temps moderns» per a la 
poesía valenciana i opta per uns versos renovadors. Vicent Simbor (1983a: 148-149) 
estableix com a influencies importants del Uibre el Salvat-Papasseit de Uirradiador 
del pon i les gavines i Eugeni d'Ors. Val a dir que el primer comporta la renovació, 
si mes no estética, mentre que el segon, Fequilibrí conservador mes en sintonía amb la 
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mentalítat del mestre de Benassal. Ricard Blasco (1981: 14-15), l'altre estudios mes 
important de Salvador, apunta que el llibre presenta per primera vegada la tensió erótica 
des de la dualitat carn/ anima, que tan determinant será en els poemaris posteriors. El 
segon recull, Llibre eucarístic (1928), es caracteritzaper la temática católica i la forma 
rigorosa. 

Vermell en to major es publica el 1929, quan Salvador participava en la Taula de 
les lletres valencianes, i fou la prova fefaent de la renovació definitiva ja que el Usbre 
consagrava la ruptura amb la poesía amorosa valenciana no sois per la temática erótica 
i sensual sino també en l'elaboració formal i el domini contundent de la imatge, per 
1' impacte irracional, per la bellesa. Versos com el tercer fragment de «Poema trifásic» 
ho confirmen clarament: 

La nit apunyala el silenci. 
Sota la criva del cel 
han desplegat els desitjos 
Uurs ales de besos. 
En cada alcova s'infla un deler 
(el mateix deler sensual). 
Cada respir és una fletxa 
que es clava en la fosca. 
Cada llavi és una esponja. 
Cada cor és un fanal 
que allumena la vida interior. 
Les dents en clavar-se a les carns 
innoculen Famor 
i la bogeria de 1'espasme. 
1 els nervis perden poc a poc 
la tensió lassos, 

lassos, 
lassos... 

El silenci aspira la seua plétora 
absoluta, 
d'amor. 

El tex.t estableix les coordenades de l'amor; la nit i el silenci. Aqüestes, desen-
volupades en les dues primeres parts del poema (no reproduídes), es recuperen en la 
primera imatge del fragment tercer i úlüm, una metáfora forca suggerent perqué amb 
el verb apunyala evoca Pacabament del silenci peí lliurament deis cossos a l'amor. El 
poema presenta Fitinerari des del cel nocturn, mitjancant la imatge de les ales deis 
besos, a la cambra. I encadena les tres imatges d'identificació, introdui'des per Fanáfora 
cada, que vinculen respectivament els tenors i els vehicles respir/fletxa, llavi/esponja, 
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cor/fanal, tres imatges que en progressió mostren un itinerari cap al ñus amorós mes 
profund. Aleshores s'inicia la passió arrabassadora, i mots com bogeria o nervis 
comporten el trencament de la tipografía del vers. A la fi, després del triple escalona-
ment visual, en davallada cap al descans evocat pels punts suspensius, reapareix el 
silenci que tot ho domina de bell nou, emmarcant el poema no sois per aquesta 
referencia conceptual, el subjecte de l'última frase, sino també perqué introdueix una 
altra vegada el recurs de la metáfora verbal (aspira), que contagia el complement 
directe, encavalcat de forma abrupta per remarcar cadascun deis mots que l'integren 
{plétora/ absoluta), i, finalment, aillar el mot últim (d'amor), definitori temátic del 
poema. Tot i que hi veiem recursos com l'escalonament i la Ilibertat formal, que poden 
semblar innovadors, tanmateix és la manera de presentar la temática amb els impactes 
semántics de les imatges alió mes original: tot un trencament amb els seus precedents. 

Si Rosa deis vents (1930) continua els trets del recull anterior alhora que palesa una 
poesia basada en l'anécdota (Blasco 1981: 45-46); El bes ais llavis (1934), l'últim lli-
bre de l'etapa, assoleix un del moments principáis de la lírica del mestre. El léxic, la 
tipografía del vers i algunes imatges traspuen I'herencia provinent de l'avantguarda, tot 
i que és també el domini de la imatge, de base simbolista, el millor guany. El títol, 
óbviament, ens remet a Salvat-Papasseit, cosa que la temática amorosa, molt mes 
casolana i conjugal, també revela. L'erotisme i el lirisme son trets essencials que tots 
dos poetes comparteixen. Textos com «Posta de sol» o «Clau» mostren el domini deis 
recursos figurats com a tret essencial de la seua poesia, i alhora combinen els diversos 
ingredients que la caracteritzen. Fixem-nos en el primer, un deis poemes mes represen-
tatius de l'obra salvadoriana: 

Eldia 
des de migdia 
es gira d'espatlles. 
Badalla 
en are de dalla 
fregant la llum nacre. 
Recula i s'ajupeix 
sobre les potes del darrere 
i, aleshores, alfa la cua 
en rúbrica rossa de núvoles 
i deixa caure 
dins la vidriola de l'horitzó 
la seua moneda d'or. 
S'hi fa una rialla 
de rajos de sol 
oberts en palmito. 
I el dia s'adorm 
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voltat de cancons bancáries, 
oracions de Caixa d'Estalvi... 
3%, 5%,100%, 1000 per 1. 
El cel s'ompli de quinzetets de plata. 

El poema presenta la poetització de la posta. La primera part s'inicia amb l'ani-
malització progressiva del dia, en davallada cap a la nit. La metáfora in absentia de 
la moneda d'or és un deis moments mes reeixits, ja que es combina com a doble 
metáfora amb la metáfora in praesentia de la vidriola, la qual serveix de fonament per 
a 1'anterior. La part última del text, molt mes en sintonia avanguardista, introdueix la 
referencia bancada i els números i els percentatges, i completa la imatge amb 3a cloenda 
del dia. Son aqüestes referéncies numériques i económiques les que possibiliten i 
fonamenten Toriginal metáfora in absentia del darrer vers, que traspua, definitiva-
ment, 1'arribada de la nit. 

L'any 1934 Salvador publica al número 2 de La República de les Lletres, el text 
«Poema del viatge a l'entorn de I'Amor», molt mes conservador estéticament que no 
pas els llibres anteriors. Amb decasíl-labs blancs organitzats en estances, el dubte moral 
de l'amor apareix com a rerefons temátic. El sensualisme espontani introdueix la 
reflexió. Com ha apuntat Vicent Simbor (1983a: 170), el text inicia un cert tomb en la 
trajectoria de Fautor en presentar el conflicte entre la passió i l'esperit, preámbul ciar 
de la manera de mostrar la tensió amorosa en els poemaris mes significatius de la 
postguerra. 

La crítica ha establert, com a segona etapa en 1' obra de Caries Salvador, la producció 
publicada en la postguerra i part de la inédita, la qual ha estat avaluada com a 
conservadora i populista. Nosaltres preferim considerar-la com a cicle de Valencia, ja 
que per cronología alguns poemes provenen d'abans de la desfeta. L'etapa abraca els 
poemaris publicats Nadal, flor cordial (1943), Elegía (1944), Cant i encant de Benassal 
(1945), Poema de la Verge deis Desamparáis (1948), La rondalla va per l'horta 
(1950), Elfang i l 'esperit (1952), Les veus de la térra (1953) i Cistell defruita (1954). 
Vicent Simbor (1983a: 138) documenta obres inédites com El goig i el turment 
(\ 934-1945), Veles igavines (1948),El'coren lama (1935-1951), Elmotiu (escrit amb 
X. Casp durant els anys quaranta), Fira de mostres (1917-1951), Falles josefines 
(1920-1955), Dins l 'aire net (1933-1955), Religioses (1920-1955) i Romancer vicentí 
(1955). Aquesta extensa producció és molt diversa tant estéticament com temática. 
Com ocorria amb el cicle de Benassal, la millor poesia de Salvador és la de temática 
amorosa, en especial la deis reculls El goig i el turment, Elfang i l'esperit i El cor en 
la ma, mentre la resta esdevé mes secundaria i anecdótica, manté i desenvolupa les 
directrius religiosa, paisatgista i circumstancial, i s'adequa amb mes fídelitat ais rétols 
de conservadora i populista, rétols que, ja ho anunciem, no admeten els tres poemaris 
apunta ts. 
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Quan durant els anys quaranta Caries Salvador demaná el retorn a Llórente com a 
font de saviesa poética i el reconegué novament com a patriarca de la poesía valenciana, 
alguna cosa important havia canviat en la seua tria estética. Perqué l'opció popular 
reclamada, que comportava una estética populista de máxima senzillesa per arribar al 
major nombre de lectors, era al cap i a la fi l'entrebanc a Fevolució literaria i l'oblit 
d'alló mes important deis guanys de la generado valenciana de 1930, l'acostament al 
simbolisme. La poesia religiosa de reculls com Nadal, flor cordial, per esmentar-ne 
algún, presenta un ressó popular amb una métrica tradicional com el romane i la nádala, 
i comporta la pérdua de la imatge com a guany essencial. La represa del paisatgisme 
sentimental, el vessant de la poesia valenciana mes endarrerit i conservador durant els 
anys trenta, el veiem per exemple a Cant i encant de Benassal o Les veus de la térra, 
i mostra el món ben fet i en ordre, sense conflicte, el paisatge com a refugi espiritual 
del poeta que el descriu com a meravellós i encisador, cosa aliena i inacceptable en la 
miseria deis primers anys de la postguerra. El mateix podem dir de tota la poesia 
circumstancial que integra aplecs tan pobres com Falles josefines. 

Vicent Simbor (1983a: 212) sitúa l'inici del canvi estétic salvadoriá abans de 
l'acabament de la guerra. No el vincula, per tant, al desenllac d'aquesta i al paper de la 
censura, cosa lógica si pensem que la colla d'escriptors de 1'editorial Torre opta de 
vegades per una poesia agosarada i difícil en aquelles circumstáncies. La justificació 
del capgirament per l'opció en defensa d'una literatura majoritária, tampoc no és un 
argument convincent perqué pocs lectors mes aconseguiria Salvador respecte ais 
poetes de Torre. El canvi, dones, difícil d'explicar fins i tot per evolució, comporta una 
clara doble desviació: l'una, entre la seua producció de cadascun deis dos cicles, i 
F altra, respecte al seu context, ja que si en la preguerra Salvador es desvia de la tradició 
valenciana i del context poétic endarrerit, en la postguerra també ho fa respecte al 
context deis joves poetes per optar per una poesia mes inofensiva. Sortosament el seu 
paper de lluitador incansable de l'idioma ara es vehiculá en la seua tasca gramatical. 
Tanmateix, no podem estar-nos de repetir que el canvi coincideix biográficament amb 
el trasllat de Benassal a Valencia l'any 1934, cosa que confirma els dos cicles que hem 
establert. 

La poesia amorosa de la segona etapa de Salvador aconsegueix els moments mes 
reeixits en els reculls El goig i el turment, El cor en la má i Elfang il'esperit. El tránsit 
entre les dues etapes comporta una substitució de models: així passem del primer 
referent imprescindible, Salvat-Papasseit, a Ausiás March i Roís de Corella, per tant, 
el pas d'una concepció amorosa basada en el sensualisme a una altra basada en la tensió 
amorosa i el conflicte moral. Estilísticament el canvi comporta la pérdua deis moments 
mes origináis, encara que manté alguns recursos d'adscripció simbolista, emprats 
tímidament, com un element mes del text i no com la base de l'impacte líric. A mes, 
sovint opta per la métrica tradicional. Veiem la reorientado en la plaquette Elegía 

172-



Caries Salvador en la cruilla de la recuperado poética valenciana 

(1944) amb versos tan expressius cora «Ja res d'humá, terrenal, no demane (...) Mon 
ideal és la Mort, la drecera/ que condueix al bon Déu que perdona». Aqüestes 
referéncies a la mort i a Déu com a rerefons últim i com a preocupació essencial per 
damunt del desig i les vivéncies palesen una tonalitat clarament diferent a la de la 
producció anterior. Així, la fi del «Poema del viatge a Fentorn de I'Amor» encara 
mantenía deu anys abans la possibilitat de la fúgida amorosa, possibilitat última que 
s'ha esborrat definitivament. 

Entre aquests dos textos esmentats, cal situar El goig i el turment, escrit al llarg de 
diversos anys, acabat el 1945, i que remangué inédit. El títol serveix de manifest de la 
nova concepció amorosa: és la dicotomía que sintetitza els elements del conflicte i de 
la tensió, és el resum entre Fabans i el després, el delit i el pecat, és, al cap i a la fi, el 
dilema entre la passió i Fesperit, la follia i la rao, en qué l'estimada esdevé sovint 
inaccessible en Fespera amorosa del poeta. «Inicial», el primer text, estableix els 
binomis historia/novel-la, actor/poeta, somni/realitat, emoció/sentiment, com a corre-
lats de goig/turment, el tándem permanent al llarg del llibre, definit amb versos com 
«esta Amor que em creix entre Faustera/ vida de somnis meus i la sincera/ explosió del 
cor» («Perdona el mal que et faig»). El poemari, en sintonía amb el títol, no solament 
presenta una alternanca temática entre els dos pols en conflicte, sino que aquesta es 
tradueix en dos vessants estétics: d'una banda, uns textos mes alegres, expressats amb 
versos curts, que teñen un caire de caneó popular o amb poemes lliures que traspuen 
clarament el ressó avantguardista; i de Faltra, uns poemes llargs mes reflexius que 
sovint comporten un caire narratiu. Al capdavall és Falternanca entre una poesia que 
continua l'anterior, la de la primera etapa, i una altra mes introspectiva. 

L'heterogenéitat del volum és resultat de Fescriptura deis textos en diferents 
moments al llarg de mes de deu anys, i el sitúa en la cruilla histórica, la frontissa entre 
les etapes de Fautor. Amb un cert to popular, poemes com «Ofrena», «Desig de 
I'Amor»... s'alteraen amb altres que mantenen Fheréncia simbolista i fins i tot 
F avantguardista, com «El goig i el turment», «Entusiasme de F Amor», «El bes del Uavi 
tendré» o «La rosa vermella», i amb altres mes elaborats i reflexius com «Sonet 
inacabat», «Punta d'amor» o «Turment». Així veiem que els poemes lliures amb buits 
i paréntesis s'alternen amb rigoroses quartetes i quartets de rima estricta o amb sonets. 
Progres si vament ens trobem amb poemes llargs en qué s'imposa el penediment, el 
plany, el dolor per F amor insatisfet i conflictiu, en el rerefons el turment que arrossega 
el jo poétic i que supera definitivament els moments de goig. D'altres com «Plany», 
«Serenor» i «Pena d'amor» son una bona mostra d'una poesia ben elaborada, que 
sintonitza amb la que en aquells anys i posteriorment conrearen, en alguns poemes, 
Xavier Casp i Joan Valls. 

Una clara mostra de Fheréncia avantguardista, la trobem al poema homónim al títol 
del llibre, un deis mes agosarats del volum: 
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Passa una dama: 
(L'oreig i e! delit.) 

Fulla de menta pessiga les cendres 
del meu esguard. Escampall d'ales tendres. 
Es penja en Taire l'alé i la claror deis meus ulls. 

Passa 1'Amor. 
(Passa una dama vestida de maigs.) 

Inconegudes delicies blanes 
venen potser d'un antic roserar; 
dolces i enceses es volen mudar 
per fer esclat ais seus llavis. 

Passa una dama: 
(Alada tendror! 

De Matinet es colora l'Amor.) 
Ai, si em volies atendré només 
l'únic segon en el qual naix un bes... 

(Sines esclaves i coll Ilumines). 

El text manté la influencia de Salvat-Papasseit. L'autor juga amb la recurréncia del 
pas de la dama alternat amb la personificació d' Amor i la combina amb uns versos entre 
paréntesis que concentren imatges, el recurs principal, i que estableixen tres moments. 
El primer és el de l'enamorament i mostra en el primer paréntesi l'oreig del pas de la 
dama amb el delit personal. Els altres versos desenvolupen en altres imatges, per cert 
exquisides, l'associació expressada en el paréntesi, i traspuen aquest enamorament del 
jo poétic captiu. El segon moment estableix l'adequació temporal, presenta Amor i 
reprén el pas de la dama, amb la metáfora del tipus de complement nominal vestida 
de maigs, que ens evoca la primavera com a moment per a l'amor, cosa que la resta deis 
versos confirmen. No podem pas estar-nos d'esmentar la referencia al roserar i la 
vinculació sensual ais llavis. El tercer moment és el de la plenitud amorosa. El prec de! 
jo es confirma amb tot l'erotisme suggerit per la possessió que traspua el vers que clou 
el poema, també entre paréntesi. 

Ara mateix, reprodu'ím un poema molt diferent tot i que el títol és quasi idéntic: 
«Turrnent i goig». 

Sempre et tinc al pensament 
com el cel té les estrelles 
i és un goig i és un turrnent 
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vore't entre les parpelles 
quan per vore't tanque els ulls. 

Jo ais meus bracos et voldria 
i el teu eos tot besaria 
portat només deis antulls, 
per cremar-te en esta flama 
que em domina, sensual... 
La meua córpora clama, 
Senyor, el pecat mortal. 

Pero et vull i sé que em vols 
cast, com jo no sé voler... 
Pense en tu, naixen els dols 
i el meu dol és mon plaer! 

Les tres estrofes d'heptasíHabs son irregulars. La primera, de cinc versos amb rima 
consonant majoritáriament encadenada, palesa l'alternanca entre la realitat i el pensa-
ment en la visió de l'estimada. La segona estrofa, de set versos amb rima consonant 
ddcefef, desenvolupa el desig de posseir l'estimada, intensificat pels punts suspensius 
que acompanyen el mot sensual. Després s'associa el desig al pecat i s'introdueix la 
invocació católica a Déu. Els quatre versos de 1'última estrofa palesen l'assumpció, peí 
jo poétic, de l'amor cast volgut per l'estimada. El conformisme moral deis dos darrers 
versos impedeix qualsevol possibilitat d'erotisme, contráriament a la seua lírica 
anterior. 

Entre 1935 i 1951 Caries Salvador va escriure El cor en la má. Els setanta poemes 
breus del llibre comporten una lírica que intenta mostrar impressions i referéncies... i 
connecten amb la tradició literaria mística que prové de Ramón Llull. La tensió 
amorosa s'encobreix de transcendencia i alhora se simplifica el llenguatge i les imatges, 
en sintonía amb la senzillesa reclamada per Salvador durant aquells anys de divergén-
cies amb la colla de Torre. Tanmateix, el llibre no s'adequa plenament ni a la doctrina 
del retora a Llórente ni a les critiques divulgades per Miquel Adlert, que posteriorment 
revisarem. El nou recull adquireix un to meditatiu a partir del diáleg amorós entre 
FAmic, TAmor i l'Amada, presentat en quartetes, en apariats o en versos lliures, 
organitzats sempre en poemes breus. El volum perd quasi tots els elements avantguar-
distes (tot i que poemes com el 17 o el 27 en mantenen algún), minva la reflexió 
introspectiva en tensió constant (encara la veiem en poemes com el 22 o el 24) i accentua 
en alguns moments el ressó popular, que alterna amb els textos que mes fidelment 
mantenen la connexió literaria mística. Els tópics de la nit, 1' espera, 1' abséncia, 1' enyor, 
la ferida d'amor... hi son: 
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La llarga nit 
sense l'Amat 
prou que entristia l'Amada. 
-On ets, Amat 
amorosit, 
que no véns tu i ve 1'albada 
sense portar-me delit?» (12) 

El breu poema ens presenta en un primer moment 1'espera nocturna de l'Amada i 
l'abséncia de l'Amat. Cal fíxar-nos en el joc conceptual que s'estableix entre els mots 
nuclis situats a la fi de cadascun deis tres versos iniciáis: nit, Amat, Amada. Si observem 
els mots que enceten els versos trobem, d'una banda, l'avantposició de l'adjectiu llar
ga, que intensifica patéticament el valor semántic del substantiu nit, i de I'altra, de 
manera semblant, el tándem sense/ prou que, que encapgala els altres dos versos i 
comporta una clara funció d'intensificació semántica en sentit oposat, cosa que la 
potencia encara mes. Així la preposició reforca l'abséncia mentre que la locució 
adverbial insisteix en la tristesa de la solitud. El segon moment del poema introdueix 
l'estil directe mitjanfant el recurs de la interrogado retórica de l'Amada, que esdevé 
enunciadora, a l'Amat, que ara és el destinatari intratextual referit en el vocatiu, per 
aconseguir una major eficacia i un llenguatge mes directe. Aquest vocatiu apareix 
encavalcat i, per tant, remarcat visualment, i es traba compost per dos mots en clara 
recurréncia fónica i semántica. El joc conceptual del poema a partir de la construcció 
dialogada substitueix el mot nit peí seu correlat albada, i associa el mot delit, I'últim 
del poema, a la relació entre els protagonistes. Fónicament hi ha una clara vinculació 
entre nit/delit per una banda, i Amada/albada per I'altra, mes enlla de la rima, i una 
projecció semántica que els contagia. Fixem-nos també en el joc de contraris del vers 
sisé, que s'aconsegueix amb la negació i afirmado sobre el mateix verb no véns/ve 
pero amb diferents subjectes, i el que s'estableix entre el vers segon i el darrer, tots dos 
introduíts per la preposició sense, en qué s'insisteix en l'abséncia de 1'Amat i alhora 
del delit. 

El llibre minva considerablement els millors elements anteriors de Salvador i 
aconsegueix com a guany el fet de desmarcar-se de la poesia paisatgista, sensiblera i 
circumstancial d'altres textos salvadorians del moment. Cal valorar-lo com a singular 
en el seu moment, tot i que el resultat global no reíx. Salvador sois en aparenca pretén 
connectar amb la tradició mística, ja que ni el llenguatge esdevé insuficient, ni la re
cerca de quelcom absolut tot ho contagia. La tria de la temática amorosa encoberta en 
el joc místic, la connexió amb Llull, les personifícacions d'Amic, Amada i Amor, 
exigien no solament un llenguatge breu i senzill, sino també polisémic, suggerent i 
opac, amb bona cosa d'imatges provinents del món de la natura, cósmiques i contun-
dents, que apunten per al-lusió alió que el llenguatge quotidiá no assoleix d'expressar, 
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i en canvi s'opta per una expressió senzilla, sovint popular o narrativa. I ens hem de 
conformar amb imatges, com per exemple la del poema 54, que ens resulten un poc 
tópiques: «El teu esguard és tan dolc/ que quan me mires se m'ompli/ de sucre el vas 
del meu cor». 

El fang i l'esperit (1952) fou premiat per la Diputació de Valencia amb el Premi 
Literatura de poesia el 1951 i és la confirmació deis binomis que definien El goig i el 
turment, així com també de la influencia d'Ausiás March. El llibre s'estructura en tres 
parts que recreen tres moments de la vivencia amorosa: ais divuít, ais trenta i ais 
quaranta-cinc anys. El primer l'anomena l'anhel, el segon és el conjur i el tercer 
l'añti flirt. El llibre transita del momentde la passió i del desig, al de lareflexió i el dubte 
moral, del fang a l'esperit, com resumeix el títol del poemari mes ambiciós i unitari de 
1'última lírica de Fautor. La serie que inicia la primera part, «Somnis i roses», consta 
de sis poemes amb els recursos de la poesia anterior, com a resultat de la reelaboració 
d'aquell «Poema del viatge a l'entorn de l'Amor». Així la imatge sensual desbordant 
(«Quants pits carnosos fets d'ampies magnólies»), les recurréncies sintáctiques (al 
primer poema), les anáfores constants com a represa temática (al tercer o al sisé)... i 
en especial la concatenado deis textos fins i tot amb connectors discursius que els 
enllacen. «Crits i febre», la segona serie, manté els trets indicáis. Els poemes Uargs 
d'estramps s'interrompen peí breu text cinqué que reintrodueix el domini de la imatge, 
en un ciar ressó de la seua poesia anterior: 

La nit, coixí de plomes, 
té lluissors diáfanes, té cendres, 
parrupeigs, colomes 
de giravolts, i veus, i cántics tendres. 

^ ^ ^ ^ ^ ¡ " 

Fixem-nos en la metáfora del primer vers que identifica en aposició el tenor i el 
vehicle, a partir de la vinculado nocturna del somni. Les associacions deis mots 
s' encadenen en el predicat verbal, que en el segon vers encara manté el verb, pero 
després incrementa la connexió de conceptes, accelerats per l'encavalcament abrupte 
del vers tercer i frenats per les pauses i el polisíndeton de I'últim vers, el qual enllaca 
amb el delit i la tendresa que havia anunciat la primera metáfora del poema. 

La segona part del llibre presenta el tema amorós des de la plenitud i compren onze 
textos. Amb estramps, apariats, tercetes, quartetes, un sonet,.. el poeta es vincula 
amorosament al tu anomenat Vida, Alba, Amor... i aconsegueix alguna imatge forca 
evocadora com «El teu escot, estimada, és la lluna asseguda al passeig» (poema 10), 
alternada amb reflexions que ens retornen al poeta saforenc del segle XV. El tercer 
cántic té tres series: la primera de setze sonets, la segona de cinc elegies i la tercera de 
quatre sonets. Des de la maduresa es reflexiona sobre Y amor i la proximitat de la mort. 
Assetjat d'Amor, el poeta s'inspira en Ausiás March, no sois per la temática sino també 
per les estructures comparatives que inicien els poemes. Fixem-nos-hi: 
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Com pelegrí que vence giravolts 
en caminar per dreceres d'altura 
i ara ja té ben guanyats i resolts 
tots els dolors de la carn que li és dura, 

així he de fer dins el vent d'Amor rúfol 
que me sacseja entre Oblit i Dolor. 
M'he d'endurir en voltar com catúfol 
entorn del foc de ma propia Amor. 

Fora de mi res no em dona abrígall, 
ni un xic conhort puc haver sens gemec 
puix que un gran tort bat mon cor sens defall 

i el niu d'Amor va migrant-me ressec. 
Oh trist de mi, que en mon dany sóc ja metge 
i al propi cor he posat un nou setge! (5) 

El sonet té dues parts, una primera de propósit desitjat i una segona de vivencia real. 
La primera abracaels dos quartets i s'organitzamitjancantrestructura comparativa que 
els vertebra. Mentre el primer quartet presenta l'exemplificació del pelegrí, el segon 
programa la situado amorosa del jo poétic com a única sortida possible. Els dos tercets, 
la segona part, desenvolupen el turment que domina la vivencia real del jo. 

Les elegies del poemari introdueixen el tema de la mortpróxima, sentida i assumida, 
i els sonets, que conclouen el Hibre, reprenen la mirada amorosa, permanent i alhora 
última, sense entusiasme, sense engany. 

La revisió d'aquesta darrera obra ha d'encetar Pinterrogant necessari sobre la 
valorado de la producció lírica de Caries Salvador, si mes no aquella que fou 
qüestionada, la de la segona etapa. La crítica adversa a la poesia de Salvador de la 
postguerra provingué de Torre, en especia] de Miquel Adlert. Abans, pero, Xavier Casp 
publica al segon número á'Esclat, el de julíol-agost de 1948, el treball titulat «Sobre 
Valencia, els valencians i llurs coses», on hi ha la referencia a dues literatures, la 
superficial i endarrerida i la de qualitat i culta, cosa que palesa les dues tendéncies 
estétiques existents, tot i que no s'hí esmenta ningú. Segons Casp «ens prodiga la 
literatura (?) que vol fer espectacle de la gracia valenciana i que, impotent, cau en la 
barroeria, [...] I Faltra literatura, la veritable? Ai las! Dignament pobrissona, fa 
esforcos unipersonals per deslliurar-se déla sensiblería o del crit de la lluita, facilitáis 
que, totes dues ansioses, li venen a sobre» (Casp 1948: 21). 

Miquel Adlert publica el 1951 el seu article «La literatura valenciana com a excep-
ció i com a normalitat» al número 21 de la revista Ariel, article en qué parla de dues 
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literatures, la subliteraturafallera i ratpenatista caracteritzada peí mal gust i fins i tot peí 
desconeixement de lallengua, en la qual sitúa Salvador, qui es barreja amb «pseudoliterats 
de la mes ínfima categoría»-, i la literatura normal exemplificada sobretot per Xavier 
Casp. Tres anys després, el 1954, el mateix autor publica enHomenatge a Caries Riba 
en complir seixanta anys, l'article «L'actual literatura catalana al País Valencia», on 
ni esmenta Caries Salvador i en canvi consagra Xavier Casp. Tal vegada convé ara 
reproduir els sospitosos mots d'Adlert de 1977, tota una revelado de la milla entitat 
moral de qui els escriví: «La catalanisasió que s'havia iniciat abans de la guerra, 
principalment impulsada per Caries Salvador i les normes de Castelló, ínclús arriba al 
sempre arcaíste Rat Penat que substituí sa tradicional arcaísació per lacatalanisació que 
li dugué Caries Salvador, qui publica una gramática catalanisant que serví de text en els 
cursos de Lo Rat Penat» (Adlert 1977: 13). Després la pren amb Fuster. 

Caries Salvador s'íncorporá a lapresidéncia de la Secció Filológica de Lo Rat Penat 
el 12 de desembre de 1948 (Burguera 1991: 73). No podem pas vincular el seu canvi 
estétic amb aquesta entrada perqué abans l'havia exposat a rarticle del 26 d'abril de 
1947 de Las Provincias «Poesías valencianas de Llórente», canvi en clara contradicció 
amb tot el que havia defensat abans de la guerra, en especial en la discussió avantguar-
dista o en la conferencia «El meu concepte de la poesía», de 1935 (Simbor 1983a: 121-
123). El nou discurs teóric diferent provenia d'abans de l'entrada, cosa que cal remar
car perqué les critiques per part de Xavier Casp i sobretot de Miquel Adlert, foren 
posteriors a l'entrada i no com a resposta de l'opinió expressada a les tertulies que 
abandona o al seu article de premsa referit. 

Les tertulies literáries que durant els anys quaranta es realitzaren a casa Miquel 
Adlert tingueren una primera etapa en que assistiren Caries Salvador i alguns deis 
membres de 1930. Sovint s'ha explicat que la divergencia estética entre els vells i els 
joves, uns en defensa del neopopulisme i els altres de la literatura culta, comporta 
l'enfrontament entre Caries Salvador i Miquel Adlert. Tanmateix ha estat Francesc de 
Paula Burguera qui ha remarcat que sobretot l'enfrontament responia mes a una qües-
tió personal que no pas estética (Burguera 1991: 73-82). De fet, ni en la relació deis 
assistents a la sessió extraordinaria del 26 de novembre de 1947 (Ballester 1992b: 174) 
ni en la ressenya del primer número del butlletí Esclat es refereix l'assisténcia de 
Salvador. Feia mes de mig any que el mestre provinent de Benassal havia publicat 
l'article referit de Las Provincias en defensa d'una literatura popular, i, en canvi, les 
critiques d'Adlert no aparegueren abans de la incorporado a Lo Rat Penat. ínclús 
podem apuntar que segurament Caries Salvador havia deixat d' assistir a les tertulies al 
voltant de l'any 1945 ja que mai no publica a Torre, ¡'editorial del duet Casp-Adlert, 
i a partir de 1948 publica a Lletres Valencianes. Tal vegada, el que Salvador entras a 
Lo Rat Penat i que simultániament s'incorporas a la competencia editorial fou 
veritablement el que culmina un procés d'enveges i de lluites per protagonisme. 
L'enfrontament tanmateix existí des d'abans de 1945: és forca curios que l'autor 
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publicas aplecs menuts durant aquells anys, respectivament, el 1943 Nadal, flor 
cordial; el 1944, Elegía; i el 1945, Cant i encant de Benassal, en edicions particulars; 
i que no publicas -o no pogués publicar- el volum important que tingué acabat en 
aquells anys, El goig i el turment, quan Casp i Adlert tot ho dominaven. No podem 
estar-nos d'esmentar que justament aquest llibre és, d'entre la producció del segon 
cicle, el mes agosarat, el menys neopopulista i llorentinista, i, a mes, resulta que 
nombrosos poemes provenien de la preguerra, en sintonía amb el mes estríete 
avantguardisme salvadoriá. ¿Per qué no es publica, dones, a Torre un llibre tan 
interessant en el desert món poétic valencia capitanejat per Xavier Casp? 

Difícilment podem acceptar que el recull de Salvador siga considerat llorentinista 
o inclús neopopulista, cosa que sí que ho era, per exemple, el debat poétic escrit entre 
Salvador i Casp (¿collaboradors?) titulat El motiu, que tracta sobre si cal viure per a 
menjar o menjar per a viure, i que fou escrit a l'inici de la década deis quaranta, quan 
el primer anava a les tertulies i quan encara no s'havia trencat l'amistat. Probablement, 
ja el 1942 Caries Salvador havia comencat a defensar el capgirament estétic, segons 
consta al text inédit Llórente i els infants (Simbor 1983a: 182-183), abans que Casp 
publicas el seu primer poemari, Fany 1943. Les divergéncies estétiques no motivaren 
l'atac i el menyspreu, iniciats quan Salvador, insistim, haviaentrataLo RatPenat i quan 
publica a Lletres Valencianes, i confirmáis, definitivament, quan no col-labora en 
1' homenatge a Xavier Casp fet per Torre el 1949, un homenatge al qual es van adscriure 
testimonis coMectius de Catalunya i de les Ules, entre els quals figuraren Caries Riba 
i Francesc de Borja Molí. 

Es cert que Salvador s'endarreríliteráriament en el segon cicle, és veritat que escriví 
molta poesia circumstancial, pero cal afirmar que volums com El goig i el turment o 
El fang i l'esperit teñen una dignitat literaria superior, per exemple, ais poemaris 
circumstancials que, per cert, Casp també escriví: així Aires de caneó, publicat a Bar
celona el 1950 en Barcino pero escrit el 1946, o, anys mes tard, Esparses (1952), 
publicat a Valencia en Torre, i Bragat (1955), publicat a Palma de Mallorca en 
1'editorial Molí (tot el domini lingüístic), llibres que recopilen poemes datatsen els anys 
en qué s'acusava públicament Caries Salvador de ser una mena de retrógrad literari. A 
mes a mes, no podem estar-nos d'esmentar que la poesia católica que caracteritza part 
deis versos de Casp, com els d' On vaig, Senyor? (1949), té un precedent, per exemple, 
en aquell Llibre eucarístic salvadoriá de 1928. Caries Salvador segons Adlert s' apunta 
a la subliteratura. A qué s'apuntarien ell i Casp en la seua davallada al regne de la 
mentida? 

FERRAN CARBÓ 

Universitat de Valencia 
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