
ironia i noucentisme 
en la poesia de Guerau de Liost

La ironia és fruit de la intel·ligència. Primer 
hi ha una mirada comprensiva, un intent 
de copsar tots els detalls de l’objecte per-
cebut i, després, és clar, la còmprovació 
que tot és coix o mancat, no sols en aquest 
món que ens volta sinó en tu mateix que 
el contemples. Tota la poesia de Guerau 
de Liost està impregnada d’aquestes idees 
o d’aquests sentiments. La ironia és com 
un leitmotiv constant que trobem d’una 
manera explícita als seus llibres Somnis i 
Sàtires, però que també s’expandeix en 
qualsevol dels altres títols. I és més una 
actitud vital que no un propòsit. L’obser- 
vació era aguda, incisiva, es complaïa en 
el miniaturisme i, com als capitells romà-
nics o a les talles gòtiques, renaixentistes 
i barroques dels setials dels cors catedrali- 
cis, anava descrivint el que oportunament 
s’ha qualificat de la nostra «comèdia hu-
mana». És portentosa la riquesa, tant en 
anècdotes com en caracteritzacions, d’aquest 
seguit d’imatges que van desfilant davant 
dels nostres ulls. Es tracta d’un bestiari 
molt vast que potser no s’ha analitzat prou 
detalladament. D’un inventari de costums 
i de comportaments que exigiria en el seu 
estudi una catalogació més científica. Ens 
fixem en la volada del vers, en la màgia 
verbal, però negligim tota aquesta riquesa 
d’observació mig narrativa mig dramàtica 
que constitueix la gran originalitat d’aques-
ta poesia.
Un altre tret seria que aquesta ironia s’ex-
pressa en un to molt contingut i dominat. 
La ironia pot derivar molt fàcilment cap a 
la mordacitat i, més enllà encara, cap al 
sarcasme i la ira. No diré que tots aquests 
elements no s’insinuin a vegades, però en 
general el poeta s’atura a temps, ho deixa 
tot en la ninotada benèvola, no extrema 
les conseqüències que l’estilet punxant dels 
seus versos ens podria fer imaginar. La iro-
nia és contrastada per la mesura i la cari-
tat, per la comprensió i l'intent moralista. 
Res no es resol en admonició violenta o en 
catàstrofe apocalíptica com és habitual en 

plomes més rígides i desesperades. Els frens 
actuen a temps i temperen la violència. Al-
guns d’aquests frens poden ésser atribuïts 
a una cristiana exigència que en un home 
com ell opera d’una manera espontània. 
Però també al plantejament gairebé didàc-
tic que es fa de l’exercici d’escriure. I això 
sí que seria plenament noucentista. Tot se 
situa en relació amb uns ideals d’ordre i 
de netedat que corresponen a l’aire del 
temps i al somni d’aquella Ciutat en ma-
júscula.

Així, doncs, és sobretot a través de la iro-
nia que l’obra de Guerau de Liost se situa 
a les coordenades d’una època. Mai no po-
dríem deslligar-la dels esforços extrems per 
crear una convivència i una civilitat que 
foren la força d’uns homes que lluitaren 
per superar, per una banda, els excessos 
ideològics i verbals i, per l’altra, el pitarris- 
me o el xaronisme. Guerau de Liost seria 
l’antítesi de tot això, però ara, un cop re-
conegut aquest fet, una nova lectura de la 
seva obra també ens faria adonar-nos que 
no és totalment reduïble a aquest esquema, 
que és més complexa i vària i que, com 
sempre, les classificacions massa rígides ens 
deixen a l’ombra aspectes essencials. Quan 
la literatura o l’art són vistos massa sinòpti- 
cament a través d’escoles, se’ns n’escapen 
tots aquells elements més originals i secrets 
que, en fer-los més equívocs, també els fan 
més densos d’intencions.

En el cas de Guerau de Liost això és un 
fet evident. Si rellegim el pròleg d’Eugeni 
d’Ors a la primera edició de l’any 1908 de 
La muntanya d’ametistes continuarem pen-
sant que es tracta del gran manifest nou-
centista que havia de suscitar tota mena 
d’entusiasmes i d’adhesions. Però també 
se’ns fa evident que no té gaire a veure 
amb els textos que el segueixen. Aquella 
«diablessa lligada pels turmells» que el poe-
ta ha domesticat no podem creure que exis-
tís al Montseny beat del poeta. Més aviat 

és una figuració que arranca d’un simbo-
lisme que és curiosament similar al de la 
famosa tela de Gustave Moreau titulada 
Salomé. Es revesteix de la mateixa pedreria 
rutilant i perora en un fons fantasmagòric 
d’un decorat teatral. Evidentment, el món 
del poeta és un altre, encara que sigui tan 
orquestrat i miniaturista, tan complicat i 
ric. La natura no pot ésser diabòlica com 
imaginava el Pentarca perquè és massa 
pròxima i habitual, fins i tot massa estima-
da. Els antecedents familiars del poeta, la 
seva condició de propietari rural, de senyor 
del camp —cavaller Guerau—, el seu pas 
de caçador agilíssim per la carena, li im-
pedeixen els excessos. Ni cal dir que el 
Montseny fou recreat pel poeta i que les 
«ametistes» són fatalment imatge; però tot 
parteix d’uns orígens molt determinats. El 
Montseny, com sigui, és quotidià, un esce-
nari amable, un lloc on tornes i no un lloc 
d’on fuges. Això és tan veritat que, de la 
mateixa manera que dèiem que la ironia 
impregna tota l’obra del poeta, també el 
Montseny la presideix, com una dolça rea-
litat inalterable a través dels segles. «Adéu, 
Montseny! la caritat em fessis / d’oferir-me 
un sojorn per la meva ànima...»
Tot això hauria d’ésser estudiat detinguda-
ment ara que el centenari del naixement 
del poeta ha de comportar no sols la lloa 
ditiràmbica habitual, sinó encara més una 
revisió necessària. I en aquesta revisió en-
trarien en joc els límits cada vegada més 
imprecisos entre Modernisme i Noucentis-
me, els anys en els quals aquestes dues 
tendències es barregen i s’interpenetren, el 
medievalisme essencial en aquest cas, el 
pre-rafaelitisme sempre latent, Francis Jam- 
mes i l’ègloga rural. Insinuo pistes possi-
bles perquè estic segur que només seguint- 
les una a una, i encara ampliant-les, podrent 
arribar al cor d’una poesia que jo crec que 
no ha estat prou apreciada precisament per-
què la seva complexitat i, si es vol, la seva 
ambigüitat no la feien apta per a una cata-
logació massa simple.—JOAN TEIXIDOR-
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