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Poesia

Coincidint amb el centenari del seu naixe-
ment acaba de publicar-se l’obra sencera de
Juan Bernier(Córdoba, -) poeta i co-
fundador del grup Cántico (amb Ricardo Mo-
lina, Pablo García Baena, Julio Aumente). Un
autor irrepetible amb una veu molt definida
que va sobreviure a contracorrent en una èpo-
ca tan difícil com la postguerra.Daniel G. Flo-

rindoal pròleg ens resumeix algunes claus més
significatives de la seua poesia, com per exem-
ple, l’exaltació del sud, de vegades mític, i altres
concretat en Màlaga o en la seua ciutat na-
tal ese espejo donde cualquier ciu-
dad puede mirarse; però també
un cant a la bellesa masculina
(Nocturno adolescente, Deseo
pagano). Per altra banda, els
seus versos esdevenen una
veritable denúncia contra les
injustícies i la hipocresia so-
cial (Los suplicantes, Los
monstruos) alhora que en altres
ocasions indaguen en el jo més ín-
tim. Des d’un punt de vista cronològic i
estilístic podem diferenciar dues etapes: Una
primera (-) que inclou els seus dos pri-
mers llibres. Estem davant d’una poesia hím-

nica i hedonista, escrita en versicles quasi bí-
blics a la manera d’un Dámaso Alonso, mar-
cada per allaus d’imatges i un ritme paral·lelís-
tic, on sorprén la temàtica social dels seus orí-
gens. I una segona (-) ocupada per Po-
esia en seis tiemposi El pozo del yo, fàcilment re-
coneixible per un ús més contingut del vers lliu-
re i la moderació retòrica. 

Després de llargues dècades en l’oblit edi-
torial (en les quals era quasi impossi-

ble accedir a la seua obra) acom-
panyat de certa desídia crítica (que
es limitava a repetir quatre tòpics
i una nòmina de noms cada vega-
da més curta) aquest llibre fa jus-
tícia, no sols a manera de merescut

homenatge, sinó per agrupar tota
l’obra apareguda en llibres i revistes,

així como alguns inèdits cedits per a l’o-
casió. La proposta dissident de Bernier, (tan

sols reivindicada per alguns escriptors novís-
sims dels setanta) basada en l’heterodòxia es-
tètica, un homoerotisme explícit i una exalta-

ció pagana, posa el contrapunt a una literatura
uniformada, i institucionalitzada des del cànon,
el poder i l’esglèsia més rància. Indubtablement
la seua veu es caracteritza pel seu barroquisme
expressiu i sensorial, que pot recordar, fins i tot,
la rica imatgineria de la tradició arabigo-anda-
lusí. La vida es bella como un jacinto blanco que
expira lentamente en un vaso de ágata / como
un cuerpo de ángel desnudo que se baña en el
mar tibio y luminoso de una vidriera alta, però
no podem oblidar tampoc el seu compromís
ètic i la seua solidaritat amb els més desfavorits
que l’ha valgut l’apel·latiu de el poeta més social
i existencial del grup Cántico.

PER J. RICART 

Teatro

La recuperación de los poetas expulsados por
Platón de la República ideal puede ser una vía
idónea para la enseñanza de la democracia. Así
lo piensa Enrique Herreras, profesor de filo-
sofía moral y política en la Universitat de Va-
lència y periodista, quien, en su libro, nos ex-
pone con lenguaje claro y conciso un tema de
origen antiguo cargado de interés para el hom-
bre moderno. No sólo el lenguaje resulta atrac-
tivo en este libro. También, y sobre todo, el pe-
culiar punto de vista desde el que se aborda la
cuestión de la democracia: el teatro. Herreras
compagina, así, la razón lógica con la razón trá-

gica ofreciendo un modelo de racionalidad de
corte integrador, al tiempo que ensaya una pe-
dagogía democrática inspirada en los mitos ha-
llados en la tragedia griega. 

El verdadero milagro griego no fue otro que
la educación del hombre, la paidea, «el prin-
cipio mediante el cual la comunidad huma-
na conserva y transmite su peculiaridad físi-
ca y espiritual», como señaló Jaeguer. Su
origen hemos de buscarlo en el desarrollo de
la filosofía, la pedagogía y la política,que fa-
vorecieron la sustitución de un imaginario aris-
tocrático por otro de carácter democrático, lo
mismo que el salto de la experiencia agonal
de la vida a su organización dentro de un nue-
vo horizonte de racionalidad. De este modo,
el nacimiento de la democracia vino marca-
do por el paso del mito al lógos, por la irrup-
ción de la filosofía dentro del campo de los sa-
beres. Sin embargo, a pesar de esta «razón ló-
gica» que inauguró el pensamiento filosófico,
el hombre griego no llegó a desentenderse de
aquella otra «razón trágica», revestida por el
mito, y que manifestaba plenamente en sus re-

presentaciones teatrales. La democracia, pues,
no fue sólo enseñada y expuesta desde nor-
mas y razones, también desde un «imagina-
rio democrático», presente en las obras trágicas
de la época, que pudo funcionar como me-
táfora de un «arte democrático».

En las obras de los trágicos, principalmen-
te Esquilo, Sófocles y Eurípides, nos encon-
tramos con un auténtico ideario político don-
de se expone aquella paideia democrática
que ya los filósofos reflejaban en sus ense-
ñanzas. De este modo el teatro, y esta es la te-
sis de Herreras, mantiene vivos los impulsos
no racionales, tan importantes en la cultura
griega. En la tragedia, el mundo arcaico y mí-
tico convive con las nuevas ideas de carácter
filosófico. Así, la democracia no solo es ense-
ñada desde una pedagogía cargada de razones,
precisa de unos «mitos democráticos» que se
contrapongan a los «mitos aristocráticos» de
la antigüedad. Los sistemas democráticos tie-
nen su origen en el lógos, pero en ellos perdura
lo mítico, lo trágico y lo agonal. El griego vive
la polis como la expresión de unos principios

inmutables y racionales, pero al tiempo com-
prende su vida política como un juego de con-
flictos y tensiones trágicas. Por ello, Herreras
hace hincapié y desarrolla con un estilo vivo
y didáctico el gran caudal de cultura demo-
crática presente en las obras trágicas de la an-
tigüedad. La utilización que hacen los trágicos
del mito «constituye un modelo de referencia
que permite situar, comprender y juzgar la ha-
zaña celebrada para entremezclarla en la es-
cala de valores del momento actual». En la tra-
gedia, el mito se antepone al lógos y lo ilumi-
na, transformándose así en mito democrático,
cargado de imaginación narrativa y razón trá-
gica, lo mismo que su enseñanza se presenta
como paideia diacrónica capaz de proyectar-
se en la historia e iluminar no sólo la altura de
los tiempos del griego sino incluso la nuestra.

POR JESÚS A. FERNÁNDEZ 

El origen trágico de la democracia ENRIQUE HERRERAS
La tragedia griega y los
mitos democráticos
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Novel·la

És l’efecte de tornar a entrar en una habita-
ció després de molts anys, i comprovar com el
teu record n’havia magnificat les dimensions.
El descobriment, amb l’edat, que les coses no
són ben bé com les veies d’infant. I una llei que
té molt a veure amb la història que explica la
magnífica primera novel·la de Marta Rojals,
feta de retorns, de retrobades i de replanteja-
ments. De l’intent de mirar les coses amb uns
altres ulls, de revisar-ne les autèntiques di-
mensions, començant per un mateix: qui som,
què volem ser i què ens fa ser allò que som.
Amb la identitat i la pertinença, doncs, com a
part essencial de l’obra. L’argument explica
com l’Èlia torna al poble el dia de Tots Sants per
fer la visita obligada al cementeri i passar uns
dies amb la família. Té trenta-quatre anys i està
immersa en una crisi: la parella l’acaba de dei-
xar, el treball en un despatx d’arquitectura pen-

ja d’un fil, i el poble hauria de servir-li de pa-
rèntesi per posar ordre a la seua vida. Però la
sensació —i la sorpresa— és que aquell petit
lloc de la Ribera d’Ebre que va deixar fa anys
per marxar a Barcelona té molt més a veure
amb ella del que mai hauria volgut reconéixer.
Així doncs, el present de la novel·la es desen-
volupa en uns pocs dies de novembre i en els
festius de finals de desembre i principis de ge-
ner. Però, hi ha també el passat: el que la pro-
tagonista recupera mentalment a partir dels
estímuls que li proporciona el poble.

D’acord amb aquest planteja-
ment, no és fàcil explicar
de què parla Pri-
mavera, estiu,
etcètera sense
recórrer a deter-
minats llocs co-
muns: la nostàlgia,
l’amor i el desamor,
el retrat generacional,
les relacions familiars,
l’educació sentimental,
les arrels, la confrontació
de la vida rural i la urbana.
I la sospita que és la pròpia autora qui ens par-
la en la veu d’Èlia; que es tracta d’un relat amb
trets autobiogràfics. I potser sí, que l’obra s’o-
cupa de temes perillosos, per l’ús que tradi-

cionalment se n’ha fet o per massa rebregats.
Però hi ha literatura, en majúscula; el tracta-
ment plenament literari d’aquests i d’altres te-
mes, allunyat del tòpic. I amb una mestria que
provoca que tornem a la coberta a rellegir el
nom de l’autora i a sorprendre’ns de no haver-
lo escoltat abans. Una mestria que converteix
la novel·la en una obra de referència.

Pel que fa a l’estil, destaca la mesurada con-
junció d’humor i drama, amb una subtil iro-

nia que recorre l’obra de cap a
cap; la cura en l’ús sempre
complicat de la nostàlgia; i,
sobretot, el tractament de
l’oralitat en tots els seus
tons, a partir de combinar
diverses tècniques narra-
tives. I amb l’aposta per
un registre dialectal que,
lluny de ser un tret ar-
queològic o efectista,
està plenament justifi-

cat i s’integra de manera na-
tural en el relat. Català de la Ribera d’E-

bre, que l’autora fa servir sense complexos per
a fer parlar (naturalment) els seus personat-
ges. Fins i tot modulant-lo en una espècie de
gradació en funció de cada personatge con-
cret: de l’edat i de la major o menor relació amb
el poble, sobretot.

La novel·la és, doncs, la crònica d’una cri-
si. De parella, laboral i, sobretot, una crisi per-
sonal que n’és en part —però només en
part— conseqüència. El relat de la revisió men-
tal de la història passada justament allà on es
va esdevenir, i del replantejament de la present
i de la futura. Un procés més intern que extern,
que té a veure amb l’assumpció de la madu-
resa. I una doble mirada. Cap al passat: opor-
tunitats perdudes, somnis que ara es veuen in-
genus, camins equivocats. I cap al futur: què
es vol, realment; quina és l’essència del joc i
fins on s’està disposat a jugar. Amb un inevi-
table component costumista, fruit del dibuix
tan acurat de personatges i d’ambients: el po-
ble, el parlar del poble, els habitants recog-
noscibles del poble. Però també el relat d’u-
na història d’amor; un fil que sorgeix a poc a
poc, però que creix progressivament per aca-
bar imposant-s’hi —potser massa i tot. I una
novel·la generacional, amb Joy Division en la
B.S.O. En definitiva, una obra polièdrica i
absorbent, que atrau el lector, l’hi atrapa.
D’aquelles a les quals se’ls acostuma a aplicar
el verb devorar, perquè sembla més apropiat
al tipus de lectura que se’n fa.

PER PERE CALONGE

JUAN BERNIER
Poesía completa
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MARTA ROJALS
Primavera, estiu,
etcètera
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La llei dels ous de la padrina

Entre el cant i la denúncia
Pre-textos recopila per primera
vegada la poesia completa del
membre fundador del grup Cántico,
referent de la poesia de postguerra

La de Marta Rojals és una novel·la
impròpia d’una debutant per la maduresa
que hi demostra. Una obra recomanable,
polièdrica i plena de matisos

El ensayo de Enrique Herreras
aborda la cuestión de la
democracia desde el peculiar
punto de vista del teatro


