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L’impressionant volum d’aquesta anto-
logia ha aparegut al cap d’uns quants 
mesos de la mort del crític que la inicia 
i després de molts anys que havia co-
mençat a aplegar-la ; tants, que ja la con-
sideràvem corn una tasca desistida. Ha 
calgut completar-la amb la intel·ligent 
i docta col·laboració d’Antoni Comas, 
el qual ha procurat fins on era possible 
de servar la fidelitat a l’esperit i a la 
intenció de l’enyorat Jaume Bofill i 
Ferro.
Deixeu-mè’l recordar sempre en el seu 
ambient : alternant el treball i l’estudi a 
la Biblioteca de l’Ateneu i a la seva 
casa de Ca l’Herbolari, enlairada al cen-
tre del Montseny. Senyorívol, s’havia 
afinat el gust en els medis literaris al-
ternants de saviesa i paisatge, sempre 
una mica enyorós d’aquells temps en 
què els textos poètics es formaven , so-
bretot amb l’emoció personal i la cièn-
cia de mesclar els sentiments amb la 
perfecció i la bellesa del llenguatge. El 
senyor Bofill hi creia, i estimava els 
textos per la força expressiva ; però en-
cara més, potser, per una capacitat de 
suggestió que els poetes intueixen, i a 
la qual infonen la virtut de comunicar-
se a d’altres : al lector anònim. Per 
això els seus preferits són aquells que 
«saben escoltar i revelar aquella parau-
la transcendental, metafísica, que diuen 
les coses del món, tant les feréstegues 
i adustes com les amables i gracioses», 
i afegia que «tal vegada aquestes són 
les que doneíi la lliçó més directa i pro-
funda, perquè són elles les escollides per 
a revelar la llei, la norma, les que pre-
senten d’una manera immediata l’ar-
quetipus al qual, per ofici de la poesia, 
s’han d’ajuntar les altres coses : el que 
hi hagi de més aspre al món és tras- 
mudat per aquella en ésser de gràcia i 
harmonia».1 Ho deia d’un dels més 
afins,, en el qual, dins la nota crítica 
lue li dedica a la mateixa antologia, 
Pot tornar a elogiar la qualitat musi-
cal, la vena de perfecció que s’afina 
cada vegada i sempre sota una aparent 
simplicitat, més sumptuosa. En moltes 
Pe les altres notes amb què encapçala les 
seleccions remarca les constants del
°n gust : l’equilibri, i aquesta és una 
e fes expressions preferides.. I detesta 
u qualsevol poeta les «caigudes», ni 
|le, slSu*n momentànies o volgudes, 
utra aquelles qualitats que li semblen 

essencials.
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Jaume Bofill i Ferro. Antoni Comas (foto: Barceló).

bles intuïcions, com la de Salvat-Papas- 
seit, i entre les darreres que ell signa, 
les de Teixidor, Vinyoli, Perucho i 
Llacuna.
El sentit particular s’afina encara en 
la selecció dels textos. Si la comparem 
amb la d’altres antologies veiem com la 
preferència se’n va cap als poemes de 
paisatge en què el sentit de la bellesa 
s’adiu amb l’emoció expressiva ; i és 
així com hem vist desaparèixer, de la 
part de Verdaguer, per exemple, els poe-
mes de la tribulació ; en els de Carner, 
els dels Fruits saborosos, i en els de Gue- 
rau de Liost la tria s’ha fet encara 
més subjectiva. En Maragall esdevé 
completíssima per a abastar el peculiar 
sentiment de la poesia en el poeta de 
la paraula viva, tan justament comentat 
per Bofill i Ferro.
Les notes, doncs, i el criteri selectiu, 
harmònic, que seguí el compilador són 
el mèrit principal del volum. La des-
proporció potser ens resultaria entre, el 
nombre dels poetes triats de la part ini-
cial — més aviat pocs — i el nombre 
relativament abundós de llurs poemes. 
Casas i Amigó, per exemple, hi té una 
extensió excessiva. Malgrat la inclusió 
de noms ara poc recordats com Teli i 
Lafont, Zanné i Alomar, representant 
uns corrents, a primers de segle, . o 
Ricard P'ennanyer i V. Soler de.Sojo, 
traspassats fa pocs- anys, és opinable 
l’omissió de poetes com Salvador Albert 
i Joan Arús [a qui faria lloc el jove 
Joaquim Folguera), Guillem Colom, 
completant la pléiade mallorquina, o 
Fages de Climent entre els recercadors 
de la ironia i la rima.
La nota per a Joan Llacuna és breu 
i reveladora : els seus temes, per a Bo-
fill i Ferro (ocells, arbres florits, «els

instants més fins de la primavera, les 
flors boscanes decantant-se a la brisa») 
són, essencialment, «poesia del que hem 
convingut a anomenar el poètic». Es 
un comentari que sembla cloure un 
apartat en la nostra lírica, i que el 
mateix crític ja havia pressentit molts 
anys abans : «Senyals d’imminent futur: 
lírica de problemes contra lírica d’e-
mocions»,2 refermades després amb el 
comentari que «és un fenomen freqüent 
que les revolucions en poesia consistei-
xin en una incorporació de noves for-
mes de realisme».3 Així s’ha esdevingut, 
i potser som, a hores d’ara, en aquest 
interval que més aviat disminueix els 
poetes que Bofill preferia i llurs temes 
i maneres. Vagament en pressentí la 
tornada, en creure, per exemple, que 
«el futur reservarà a Josep Lleonart 
un paper més- brillant que el que repre-
senta en el present (quan Bofill ho es-
crivia). Déu sap si els temps el tindran 
per un dels poetes més eximís de la seva 
època».4 No; encara no li ha arribat 
l’hora.
Per això havia de resultar difícil a An-
toni Comas de continuar la selecta ini-
ciada pel seu amic després dels canvis 
tan evidents que han experimentat en 
els darrers anys el gust i les tecniques 
de l’expressió poètica. Li ha calgut 
completar aquells autors encara actius 
i afegir-n’hi d’altres apareguts poste-
riorment, i ho ha fet amb generositat. 
Com diu ell mateix, s’ha adonat, «que 
les tendències actuals de la poesia ca-
talana hi quedaven desdibuixades, que 
calia donar-los més gruix a fi que el 
seu pes es fes notori i sensible». Així

2. íd„ pàg. 77 (any 1930).
3. ld„ pàg. 90 (any 1935).
4. Un segle..., pàg. 392.
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s’ha decantat a posar-hi molts autors 
de la darrera hora, en els quals el canvi 
es fa tan manifest i se subratlla per la 
mateixa selecció d’en Comas, en aquest 
sentit també significativament antològi-
ca. Un afany d’imparcialitat l’ha dut a 
admetre-hi textos que topen amb els 
postulats que sostenia Bofill. Però són 
els d’ara ; potser calia certament recer-
car entre els qui encara hi creuen i 
tenen una innegable qualitat, i potser 
també espigolar entre les lletres de can-
çons en què, com suggeria Joan Fus-
ter anys enrera, s’emparen alguns te-
mes de la tradicional literatura poètica. 
La continuïtat de la lírica popular, re-
presentada per J. M. Fspinàs, i la vena 
religiosa, ja enaltida per Pinell, Ribot 
i Arimany, hi quedarien més nodrides 
encara. Tampoc no és just que la ten-
dència als Jocs Florals estigui repre-
sentada fan sols per un romanç d’Es- 
teve Albert.
En canvi, la selecció d’autors i de poe-
mes, en conjunt, permet de veure la 
persistència decreixent dels deixebles 
de Josep Carner ; la solitud de J. M. de 
Sagarra, que tan sols tingué imitadors 
d’un moment ; la tendència de rigor in-
tel·lectual assenyalada per Riba, i la co-
neixença de Rilke i Holderlin ; l’entra-
da, amb Rosselló-Pòrcel, d’una influèn-
cia de la poesia castellana i la paula-
tina desaparició de la rima. El temari 
dels poetes de després de la guerra s’a-
profundeix : Déu, la dolor, la mort, cer-
quen la dicció plana i concisa, com un 
recolliment en llur interior culte i sub-
mís. Ometem els noms que mereixerien

una nota ben extensa, perquè en ells 
hi ha la pervivència de les valors poè-
tiques constants, i amb ells uns pocs 
retòrics que s’esforcen per la forma. 
Vora seu creix la propensió a la sàtira, 
afermada antany per Guerau de Liost 
sense precedents en els humoristes an-
teriors i seguida en tons diversos per 
Pere Quart i Salvador Espriu, i en al-
guns moments per Foix (sempre tan 
nou), i com a aportació gairebé inèdita 
la de Font i Costa i Carles Miralles. 
I on manca probablement Alfred Badia, 
autor d’unes Urgències a què ell mateix 
dubta de donar el nom de poesia, per-
què hi domina la intenció, bé que ho 
són per la justesa i la qualitat expres-
siva. L’entrada del text informal i el 
cal·ligrama, amb Salvat-Papasseit, Fol- 
guera (i Junoy), enllaça amb la lloan-
ça i el repte a la ciutat, iniciats per 
Maragall amb l’Oda Nova a Barcelona, 
on ja trontollen els esquemes mètrics, 
i que es revifà amb el mateix Salvat i 
ara amb Colomines i Sarsànedas, i de 
Mallorca estant amb Guillem Fullana... 
La ciutat, en to velat, i després tot el 
país en què vivim, omplirien el lloc 
d’una vasta tradició, no sempre anto-
lògica. Ara no és el triomf ni la glòria 
passada, sinó el plany col·lectiu, que 
té qualitats poètiques i patètiques en 
Pere Quart i Salvador Espriu i és verí-
dic i eixut en els qui lluny de l’antiga 
retòrica s’acullen a tristos prosaismes, 
als tòpics novells. Potser, ens diran, 
el servei val més que l’estètica.
Aquest és un aspecte interessantíssim 
de l’Antologia, sobretot en la part d’en

Comas, i marca el moment actual ta 
ple de contrastos. La generositat d 
l’entrada revela que no ha volgut con 
sagrar ningú, com diu ell mateix. Sens' 
dubte, el profit que n’espera és que els 
poetes i els lectors s’adonin de tants dè 
canvis i de les ensenyances i esperances 
que impliquen. La consagració vindrà 
sola. De fet, cada antologia representa 
el moment en què ha estat publicada 
Ara hem revisat la de Joan Teixidor 
(editorial Janés, 1936) i la de Joan 
Triadú (Selecta, 1948), tan discutida 
quan va sortir : les variacions hi són 
ínfimes : gairebé els mateixos autors en 
llurs èpoques i poques diferències en 
els poemes triats. Hi havia una qua-
litat definida, un patró de lentes oscil- 
lacions. En canvi, dels trenta-cinc au-
tors que figuraren a la significativa In- 
tologia de poetes catalans modems, 
d’Alexandre Plana, el 1914 (amb la 
qual sembla haver-se inspirat l’actual, 
per l’estructura i per les notes), tan 
sols deu passaren a la de Teixidor : però 
vint-i-un han entrat a Un segle de poe-
sia catalana de Bofill i Comas. En re-
llegir l’antiga no hem trobat que la pre-
sència dels ara esborrats ens fos tan 
necessària. Respectem la tria, doncs, i 
recordem aquells homes que també sig-
nificaren llur moment. Pensem que l’en-
trada a les antologies és com un avenç 
transitori que els temps i els crítics 
futurs sospesaran amb balances d’altres 
graduacions, fins a deixar-los en la justa 
proporció que els correspondrà probable-
ment aleshores, en benefici també dels 
que vindran. — OSVALD CARDONA.
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