
Obsessivament, el «res a fer ni res a dir» de maquina -de raó cronometrica- deixa 
i ll«ansia de recordar* (o, simplement, una escletxa oberta a altres mesures: &u- 
l'«ansia») es van repetint en la reconstruc- nós! -vaig pensar. Era la mateixa hora en 
ció del final del viatge. Són allo que ha que el "Mestral" havia entrat a l'estany de 
quedat més fixat en la memoria del narra- Salses)) (p. 373). 
dor; els fets que explicarien la salvació, en Altre cop, doncs, en el teatre habitual, 
canvi, seran sempre misteriosos: ~Arnbats els carrers del poble, tan silenciosos i soli- 
en a uest punt d'aquesta relació, em sena taris com el vespre que va embarcar, són 
difícl de seguir-la arnb una coherencia ara per al narrador una ficció -la vida 
elemental. No sabna pas presentar les mateixa- malgrat tot segura i confortable: 
raons objectives en viirtut de les quals sor- «No vaig trobar anima vivent. Ja fosque'a 
tírem de l'estany Fou l'atzar? Fou la sort? va. Vaig abracar-me al silenci de la vid; 
.Fou la prodigiosa capacitat d'onentació arnb una avidesa ineipl icable~ (p. 
he1 patró [...]? iFou la meravellosa clare- 373). Tot i saber, doncs, que la vida és una 
dat del cel nocturn, ue ajuda Baldiri a il.lusió només contestada pel silenci, es- 
servir-se de les seves Zcultats? No ho sé tem disposats a deixar-nos enganyar pels 
[...l. Examinant el fet en fred, resulta una sorolls que fa el buit: el de la cisterna 
absurditatn (p. 369). pluvial, o el del vent, autentic motiu con- 

L'espera i el retorn -clímax i desen- ductor de Contraban i única forca prova- 
llac- posen els personatges en aquella si- da que mou el «Mestral» i el seu passatge. 
tuació-límit en la qual només compta l'es- O el de l'ironic únic botí del viatge: la 
sencial: en aquest cas, l'afirmació de la trompa de gramofon que Baldiri ha com- 
vida (la lluita en mar obert) contra la prat a Portvendres, «una magnífica, apara- 
mort (la impossibilitat de sortir de les ai- tosa trompa de color verd arnb unes rat- 
gües somes de l'estany). La intuició tetnca lletes blanques~ (p. 372); una forma bella, 
ja havia aparegut sota la forma d'una bar- plena d'aire que pot semblar, en determi- 
cassa negra en la qual Baldiri feia, tot sol, nades circumstancies, música. Pero que 
el darrer as el que el duia al no-res: és el resso del no-res. 
«Entre la %ot&ica morta de l'estany, a Com a cul de llantia vistós, ara podríem 
tres metres del paratge que ocupavem, recapitular a base de quatre pinzellades 
descobnrem un bot pintat de negre com de comparatisme recreatiu: parlaríem de 
una caixa de morts, de fons pla, lligat a Conrad -que ja hem esmentat-, potser 
una estaca [...l. En l'atmosfera porosa, també de Poe; si ens animavem gaire, en- 
blanca, lívida, que la declinació del dia cara arribaríem a parlar de Maragall i, 
anava creant, la presencia d'aquell bagul arnb més motiu, de Ruyra. Segurament 
funerari feia un estrariy efecte» (p. 361). ens divertiríem forca, pero es dubtós que 
Aferrar-se al pensament er  resistir l'em- arribéssim a conclusions gaire més pal- 
bat de l'atzar, per no dqssoldre's en el manes que les que, al capdavall. ja hi ha 
temps i l'espai, per endevinar «el far de implícites en l'associació arnb aquests 
l'esperancan, són l'única ossibilitat d'a- noms. Cosa que no vol dir, és clar, que no 
llunyar-se de la mort que gsteja el .Mes- calgui intentar-ho algun dia arnb més em- 
tral». Si a Baldiri -1'heroi- se li reserva el penta i més ciencia que la que duen 
pnvilegi de tomar de l'altra riba i conti- aquestes notes. Voler-ho fer ara mereixe- 
nuar lluitant, el narrador -com corres on ria el comentan d'una expressió del text, 
a la seva actitud vital- tindri el més fub- que no hem citat pero que podria esti- 
tós d'arribar a port adormit. Quasi-ressus- litzar, bo i desdramatitzant-lo, el sentit fi- 
citats, doncs, els viatgers tornen a Cada- nal que hem atribui't a Contraban. O sigui, 
qués. Com si res no hagués passat. 1 és «molt de vent a la flauta.. 
que, aparentment, no ha passat res: el re- 
llotge de la xemeneia marca, «com sern- 
pre, les 5,25». Unicament que l'absencia MARINA GUSTA 

Les lectures de Joan Ferraté, per Ntíria Pe'pinyi 

Joan Ferraté, a l'epíleg de 1981 que parla d'un treball espiral que gira al vol- 
completa la segona edició de Dinámica de tant d'uns centres fixos, no és una aprecia- 
la poesía, concep aquesta obra com l'ex- ció merament personal de l'autor. Les ba- 
pressió d'un cicle de la seva tasca crítica i ses de l'obra de Ferraté, ja plenament 
teoretica conclos l'any 1961, per bé que assolides a inicis dels anys seixanta, lluny 
no cancellat. Aquesta consideració, que de qüestionar-les, de renunciar-hi o de 
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desviar-se'n, la totalitat. de la resta de la 
seva producció fins als nostres dies s'hi 
continua remetent per ratificar-les i enn- 
quir-les. El meu proposit és establir les 
directrius del seu ensament i reflexionar 
sobre algunes de Ls maneres i idees lite- 
raries que vénen a coincidir, puntualment 
o amplia, amb la metodologia i la ideolo- 
gia estetica desenvolupades en la seva 
obra, de la qual cal subratllar l'emfasi en 
el paper del lector, amb la qual cosa 
Ferraté s'anticipava rnés d'una decada ' al 
volum majoritari d'estudis sobre l'estetica 
de la recepció literaria que des d'alesho- 
res s'han anat fent. 

Joan Ferraté es malfia del biografisme 
entes corn le tout de la critique, que cal- 
dria defugir quan emmascara intencions 
psicoanalitiques i sempre que no trobem 
empíricament la inserció de la vida en 
l'obra; en a uest cas, la :mirada biografista 9 és valida, ta corn el mateix Ferraté l'em- 
pra en la seva ropia obra, de manera més 
O menys auxiar.  Com deia Lanson, non 
n'oublie jamais que l'on est chargé de défi- 
nir une oeuvre d'art, non un individu réel, 
et l'on fait son métier en face de Racine 
comme on le ferait en face de Raphael. 
Ainsi l'individualité ue l'on pursuit, ou 
l'on s10rr2te, c'est cel?e qui se trouve dans 
l'oeuvre, qui y correspond, qui la consti- 
tue, et rien de Ius,>.* Aquest és el to dels 
apropaments afjo creador que trobem en 
les lectures ferratenanes. Quatre exem- 
ples: de Carner, observa que allo que dife- 
rencia radicalment el seu darrer llibre, 
Absencia, de la resta de la seva producció 
és la contingencia biografica (1976a, 19); 

1. Ferraté publica Aspectos de una obra de arte 
I'any 1952 i La operación de  leer: principios y e'emplos 
de tnterpreiación I'any 1960. Les obres de reterencia 
obligada en els estudis de la recepció artística que es 
comencen a produir a finals dels seixanta i a la decada 
dels setanta i ia amb eran abundancia en la dels vuitan- 
ta són amb i n a  grañ varietat d'ob'ectius, entre altres: 
~ractiCa1 Criticism (1927), d'I. A. Achards; Das litera- 
rlsche Kunstwerk (1931). de R. Ingarden; Studiez este- 
tlky (1966), de J .  Mukarovsky, ue inclou estudis des de 
I'any 1934 Dynamics of Art 8!353), d'A. P. Ushenko, 
obra ue $erraté coneixeri després de ublicar Diná- 
mica %e la poesia; Arr and Illusion (1956y1960). &E. H .  
Gombrich; Arr and Vtsual Perception (1956 , de R. Arn- 
heirn; The English Common Reader (1953), de R. D. 
Altick; Warheit und Methode (1960), de H .  G. Gadamer; 
The Diversity of Meaning (1962) de L. J. Cohen; Opera 
aperta (1962). d'U. Eco, o miilor. el seu més tarda 
Lector in Fabula (1979); Literatt~rgeschichte als Provo- 
kation der Literaturwissenschaft (1967) i Literaturge- 
schichte als Provokation (1970). de H .  R. Jauss; Surpri- 
sed by Sin: The Reader in Paradise Lost (1967). de S.  
Fish; Le conflit des inter rétations (1969). de P. Ri- 
coeur; Die Appelsfrukfur der Texte (1970) i Der implizite 
Leser 1971) de W .  Iser. 

2.  L. LANSON, Apris Sainfe-Beuve, dins Essais de 
méthode. de critiuue et d'histoire litféraire (París 1965). 
p. 448. 

Els Marges, 47. 1992 

quant a Cavafis, Ferraté interpreta la seva 
obra des del punt de vista biografic, per bé 
Que reconeix Que llegir-la corn a testimo- 
niatge personal (una Gisió que segurament 
ve1 reconeixement de l'homosexualitat de 
~avaf is  ue comportava havia estat ben 
insblita Ens aleshores) no és pas l'única 
manera d'accedir-hi: «L'any 1903 sembla 
haver estat un any cntic en la vida de 
Cavafis, i de retruc també, en el desenvolu- 
pament de la seva poesia; [...] Cavafis fa 40 
anys [...] Sospito que va ser aquesta cir- 
cumstancia, [...] que va dur l'home atret 
pels joves que era el nostre autor a desfer- 
se, resolut, de tot escnipol i a acceptar 
d'enca d'aleshores corn a part integrant de 
la seva vida i corn a tema rincipal de la 
seva poesia, la plenitud fe1 seu desig- 
(1976~); en I'apropament a Byron (1989a 
[SS]) s'interessa també per la relació entre 
el Byron real i l'heroi byronia vinculant-la 
estretament amb la seva condició de des- 
classat social i intel.lectua1, una relació de 
la qual Ferraté celebra molt més el control 
de distanciament que Byron realitza al 
Don Juan, que no pas les submissions ante- 
riors, exaltadarnent romantiques, de l'au- 
tor al seu personatge; i, darrer exemple: en 
l'ordenació de les seccions de les oesies 
de March (1979d). Ferraté usa da&s bio- 
grafiques per ratificar o matisar la hipotesi 
de periodització que proposa er a la seva 
obra (repartició proporcionJ lbgica del 
nombre de versos entre els trenta-quatre 
anys que March va escnure), pero tracta 
amb molta precaució l'ús biografic en la 
interpretació textual -precaució que, al 
seu parer, Archer menysté (1991 [lo, 11, 
12, 131)-; segons Ferraté, només una de 
molt general és rnés difícilment rebatible: 
distingir una primera part (fins al poema 
97) basada en l'amor-delit i una segona 
molt més abstracta i moral, ue es corres- 
pondrien amb la joventut i ?a vellera del 
poeta, respectivarnent. 

En suma, en les incursions a les vides 
d'autors Ferraté mai no valora ni positiva 
(com fan alguns biografistes) ni negativa 
(com fan els textualistes) l'empremta vital 
del creador en l'obra. Que n'hi hagi més o 
menys no determina la grandesa del pro- 
ducte (l'exemple de Carner ho illustra 
prou). La tasca del cntic ha de assar er 
a renúncia d'aquesta valoració {iogragca 

quantitativa (excellent o denigratoria) per 
tal de centrar-se, sempre i quan l'escrip- 
tor hagi manipulat pretextos personals en 
la seva obra (matís d'oportunitat que tor- 
na a diferenciar Ferraté del biografisme 
pur, en que la presencia de l'home crea- 
dor en la ficció és axiomatica i inelucta- 
ble), en les interpretacions estructurals 
qualitatives: $ha reeixit en l'articulació 
text-pretext?, i, en cada cas en particular, 



¿con1 s'ha fet? Aquestes preocupacions no 
poden ser desateses (o, si més no, no sem- 
pre), a favor d'aquella indiferencia pro- 

ugriada pel formalisme agnostic (l'ateu 
róra el que ataca la figura de l'autor), si 
queda demostrat que la vida de l'escriptor 
és un element més que ha partici at en la 
construcció del text. Per bé que & dis o 
nibilitat de Ferraté per a accedir (elf o 
altres) al text pel camí del jo creador l'ha 
mantin uda oberta des dels seus primers 9 escrlts, es pot observar des de mitjan de- 
cenrii dels setanta una predisposició més 
gran a favor del biografisme que ha conti- 
nuat prosperant -una evolució (humana?) 
que ni tan sols Barthes va reexir de defu- 
gir i que ve a coincidir arnb el retorn de la 
reivindicació del biografisme de la crítica 
dels darrers vint anys-, tal corn ho proven 
les citacions següents: a The Waste Land 
«llincident biografic no té en el1 mateix 
cap importancia ni cap interes per nosal- 
tres, en la mesura en que pertany a la 
literalitat estricta de l'import del text, i no 
a la presum ta, la qual és l'única que for- 
ma art de Y a ficció, la qual, al seu torn, 
en letermina l'abast i la funció;.> (1977a, 
96); «I a The Waste Land ara no hi veig 
sinó l'exponent d'una crisi personal pro- 
vocada per la dona arnb qui el pobre poe- 
ta havia acabat casant-se i que va haver 
&abandonar: l'interes biografic, doncs, 
n'és ara per mi l'interes primari» (1989a 
[36 ). El millor coneixement de la vida 
&E 1 iot no ha modificat substancialment la 
lectura del 77, que Ferraté continua subs- 
crivint, pero sí que ha alterat la funció del 

retext: primer semblava un element irre- 
eevant en el text. ara en forma pan; i ens 
en suggereix un exemple: la biografia elio- 
tiana determina que la traducció més pre- 
cisa del «my friend)) del vers 403 ha i de 
ser «amiga meva» i no «amic meu». &; 

La mirada ferrateriana que es fa biogra- 
fica, arnb la doble condició que sigui 'usti 
ficada per l'obra i que defugi el psico/ogis- 
me, l'apropa a Riba (cal evitar «el en11 de 
barrejar fets d'ordre estetic arnb &ts d'or- 
dre bi~grafic);.),~ als principis dlOrtega, a 
Eliot i als New Cntics («There is danger to 
confusing personal and poetics studies);., 
deia Wimsatt) i I'allunya, en aquest punt, 

3. * Y a  que el arte dice relación a la verdad, el 
crítico deberá descubrir en cada caso cómo esa relación 
se opera, si existe, y en último término penetrar en la 
personalidad del autorpara desde allí desvelar su orien- 
tación a la verdad* (1953a 

4. Comunicació personal: A. Teny, en comentar la 
tmdiicció de Fenaté (~Canadian Review of Comparative 
Literature., W I I ,  1, hivern de 1981 , també assenyala la 
importancia del paper femeni en el text d'Eliot @s. 159- 
160). 

5: C. RIBA. Entorn de les irobes d'Aribau (1934). Critica 
2, Obres completes, 111 (Barcelona 1986). p. 107. 

6. W .  K .  WIMSAIT, The Intentional Fallacy (1946). 
dins The Verbal Icon. Studies in the Meaning of Poetry 
(1954) (Londres 1970), p. 10. 

de les tendencies psicologistes de 1'Estilís- 
tica influides per Vossler o per Freud, que 
defensen la definició idealista del llen- 
guatge corn a expressió espiritual. Ferraté, 
perque defuig la immediatesa vossleriana 
que mira d'identificar la psi ue creadora 
arnb les araules d'un text %e ficció,' no 
pot acoraar-se arnb la primera etapa psi- 
coanalítica de Spitzer, pero sí arnb la que 
desenvolupa posteriorment, en que la di- 
mensió estilística-estructural, que és la 

redominant, determina l'oportunitat de 
ra interpretació vital; alhora, és a partir 
d'aquest moment que, igual que Ferraté, 
Spitzer se sent atret pels eríodes literaris P on preval l'objectivitat, e s que el1 anome- 
na «pre-Erlebnisp, aixo és, per les obres 
pre-romantiques en l'etymon expres- 
siu és poc o gens re1 evant. 

Tot apropament biografic a la literatu- 
ra corn orta, explícitament o implícita, 
una r egx ió  sobre el grau de subjectivis- 
me de l'autor. 1 -hi insisteixo- per a Fer- 
raté el roblema de la sinceritat artística 
no ha l e  preocupar la crítica des &una 
vessant etica o psicologica i de manera 
indiscriminada en qualsevol obra litera- 
ria, sinó només en aquelles ue, corn 
diuen Spitrer S i Riba? contemp?in aquest 
problema corn a element constituent; si hi 
és, el punt de vista que cal ado tar sera el 
de la coherencia interna de i~obra. No és, 
doncs, la via moral, sinó la poetica la que 
dirigeix les incursions biografiques de 
Ferraté tot i tenir molt en compte que «no 
es preciso ser sincero, para ser veraz» i que 
de la fidelitat entre el jo poetic i el seu jo 
empíric en pot sorgir un mal poema. Per 
contra, Ferraté assimila veritat a objectivi- 
tat (i, corn Riba,l0 «sincer» a «sencer»): 
«La aprehensión de la verdad es la visión 
imaginativa, es una visión de la experien- 
cia informada por el sentido -en otras pa- 
labras, es una percepción concreta de ver- 
dad. Y a  que es la verdad la que lleva a 
cabo el acto liberador que arranca al nove- 
lista de la inmersión en sus estados subjeti- 
vos y lo capacita para objetivar su expe- 
riencia de modo que sea comunicable: a 
los demás, sin duda, pero ante todo a sí 
mismo. [...] El arte es lenguaje y hablar es 
en último término im osible cuando no 
existe una absoluta re&ción existencia1 a 
la verdad» (1953a). Ates que el subjetivis- 

7. F. MART~NU BONATI, La estructura de la obra litera- 
ria (1960) (Barcelona 1983). ps. 144 i SS. 
8. L. SPITZER, Desarrollo de un método (1960). dins 

Estilo y estructura en la literatura española (Barcelona 
1980). p. 47. 

9. C .  RIBA, La vida nua, poemes de Lluís Valeri, 
Crítica I, Obres completes. 11 (Barcelona 1985). p. 256; 
cf. la olemica arnb Manuel de Montoliu sobre la since- 
ritat & I'Oda dSAribau. 

10. C. &EA, Sinceritat i literatura (1918). ibid., p. 
63. 
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m e  n o  és cap garantia (per a el1 és més 
aviat u n  handicap) dlexcel.lencia poetica 
es compren que Ferratií: rebutgi aquelles 
estetiques que, ben  altrament, del roman- 
ticisme enca, el consideren corn el seu 
primum mobile i que admiri les que han 
cercat amb altres recursos (vegeu el de 
l'ob'ectivitat) la consecució literaria més 
perkcta.~l  í o r n e m  a trobar-lo prop dels 
New Critics i ,  ara també, de Vossler i de 
les seves critiques del simbolisme i del 
romanticisme sentimental; Vossler censu- 
ra aquestes estetiques perque, al seu 
rer, a ambdues els manca el ((saludaby: 
sentit comú, alhora que introdueix mati- 
sos clau ( com el de la sentimentalitat) que 
Ferraté, lamentablement, tendeix a 
menystenir en  les seves al.lusions al movi- 
ment romantic, negatives i uniformadores 
(1953a; 1957, 1 1 1 ;  1968a, 72, 77, 435; 
1979a, 16) -fóra desit'able que Ferraté 
ens parlés algun dia a m i  més deteniment 
sobre la seva percepció del Romanticisme 
a f i  i efecte d'entendre nlillor la seva acti- 
tud. No som tan lluny de Wordsworth ni 
de la importantíssima noció romantica de 
la ironia corn a distanciament quan Ferra- 
té postula que la poesia no  és expressió de 
la subjectivitat, sinó objectivació de la 
subjectivitat, reprenent implícitament la 
m k i m a  dlEliot: «Poetry is not a turning 
loose of emotion, but an escape from emo- 
tion; it is not the expresslon of personality, 
but an escape from personality»; una pro- 
jecció distanciada que es pot assolir -re- 
cordem els ensenyaments dlAristotil 
(Retorica, 111, 18b26) i dlEliot- mitjancant 
el llenguatge i les capacitats imaginatives i 
dramatiques de l'autor. I'logi de l'objecti- 
vitat ue es manifesta ben  d'hora en les 
seveslectures d1Aristotil (P02t~ca. 60a7-9) 
i de Riba, el qual I'ensenya a preuar e n  
Carner el canon d'ob'ectivitat: «La carac- 
te"stica gloriosa de{ nostre Nou-cents 
haura estat per ventura el triomf de la 
curiositat sobre el lirisme, aixo, és, l'ob- 
ectivació, que val tant corn dir l'amor de 

{ .  a diversitat.,, l 2  
En conseqüencia, és prou clar que la 

reflexió sobre el grau de sinceritat biogra- 
fica s'insereix dins el debat (omnipresent 
en  l'obra de Ferraté) sobre les formes 
d'articulació entre poesia i realitat («la 

11. .Esa poesía la de la lírica grega arcaica], cuyo 
candor y honestidad acabamos de subrayar, es, al mis- 
mo tiem o, desde el punto de vista de nuestros prejui- 
cios, raLcalmente insincera, en la medida que es esen- 
cialmente derivativa e imitativa [...] tal vez todo estribe 
en reconocer, lo mismo para nuestros poetas yue para 
los poetas medievales, la precedencia de los fines busca- 
dos por el poeta y los efectos yzie éste espera ejercer 
sobre su auditorio, sobre sus ur rncias expresivas indi- 
viduales en el anacrónico sentifo'subjetivo introducido 
por los modernos* (1968c 36 

12. C .  RIBA, Les planetes del Verdum, CrÍtica I,  op. 
cit.. p. 89; c f .  ps. 102 i 208. 

poesía procura la experiencia (ludica) de 
la (ciega) experiencia),); formes molt va- 
riades que van des d'una ficció que malda 

er ser u n  es ill respectuosíssim amb les 
eeis del món  Ens a les inadequacions ima- 
ginaries radicals que s'afan en  a fugir de 
tota possible sinonimia am8 el real, mal- 
grat que l'anhel d'independencia absoluta 
sigui i m  ossible. Ferraté assenyala tres 
formes {terAries (frustrades) -no sent 
simpatia per cap- que percacen de mane- 
ra similar (el to  els és comú) aquesta eva- 
sió (1968a, 362): 1 )  destrucció de les es- 
tructures de sentit que a orta la realitat; g , .  2) creació d'estructures cticies que pre- 
tenen substituir les de l'experiencia natu- 
ral (perque resulten massa incomodes); 3)  
celebració d'estructures objectives frau- 
dulentes. Per a Ferraté, l'actitud del bon 
escriptor ha de renunciar tant a l'evasió 
corn a la copia mecanica a fi i efecte de 
poder extreure el m k i m  profit de la mi- 
mesi artística basada en  l'estranyament 
(alteracions imaginatives, lingüístiques o 
de comportaments respecte a la realitat) 
que molt abans ue els formalistes russos 
i els estructur&stes ja havia defensat 
Aristotil (Poetica, 52al- 11; Retorica, III, 
4b8-Salo); i que remet, entre els contem- 
poranis, a les idees d'Auden («Art in inten- 
tion is mimesis)), pero u n  cop l'obra és 
acabada les diferencies s'accentuen), al 
conce te de 'transcreació' de Mukarovsky 
-un a k e  autor que Ferraté té molt pre- 
sent- i al «torcer sense trencarn de Riba: 
((Entiendo por uso mimético del len uaje 
el que ocurre cuando se predica de las 
cosas y de los seres del mundo algo que no 
está incluido en su definición), (1968a, 83). 
Ferraté coincideix amb una bona part de 
la ideologia estetica més ortodoxa i per- 
llon ada al llarg de la historia literaria; 
són %en pocs els qui han gosat negar que 
la vida -i ara parlo en  termes generals no  
circumscrits a l'aspecte biografic- roman 
(malgrat que segons uns estigui molt 
transformada, i per a d'altres ben  oc)  en 
la ficció L'experiencia de vida esfevé ve- 
ntat d'imaginació, dira Riba ( i  ho  repetira 
literalment Ferraté). 1 ja havia dit M. Ar- 
nold: «La poesia és, en  el fons, una crítica 
de la vida; la grandesa d'un poeta rau en  
la seva oderosa i bella aplicació de les 
idees a E vida i a la qüestió: corn viure.. 
Amb molta més precaució didactica, Mu- 
karovsky afirmara l'autonomia de l'art, 

vo dra fer notar que el domini de la 
nció estetica no  ha de ser considerat 

corn u n  pnncipi de destrucció, sinó d'estí- 
mul del contacte (natural i social) entre 
l'obra i la realitat. Ferraté, que fa seu el 
plany de Riba pel buit d'experiencia mo- 
ral a la tradició literaria catalana per la 
seva ~gasiveria de sentiments unanimes», 
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no ama a el seu criteri de valor, que és el 
que el $ a preferir les produccions pre- 
modemes: «els bons poetes no s'allunyen 
"tant" de la realitat, els bons toquen tan- 
mateix de peus a terra, si més no amb la 

unta dels dits» (1989a [43]): «El sujeto de 
ya poesía moderna es, de hecho, un  sujeto 
ideal y general, envuelto irremediablemen- 
te en circunstancias generales e ideales, 
sin concreción ni compromiso efectivo. La 
poesía moderna arranca de la pura preten- 
sión y desemboca en la ficción. La poesía 
de nuestros griegos arcaicos arranca, en  
cambio, de la realidad, y en  ella desembo- 
ca» (1968c, 29). No obstant aixo, a uest 
apropament que Ferraté aprecia t a n J 3  és 
sempre parcial (l'estranyament mimetic). 
Poesia i realitat convergeixen i divergei- 
xen a manera de figures inverses, tal com 
Ferraté ha sintetitzat en diferents ocasions 
(caldria dir, pero, que les seves esquema- 
titzacions, per bé que útils, s'han deixat 
temptar massa per un excés de cientifici- 
tat, d'exactitud simetrica): 

ART 

1. Consciencia homogenia contínua i 
identica. 

2. Denotat: concepció abstracta. Predi- 
cat: intui'ció parcial [desig de concre- 
ció real]. 

3. Comunicació fictícia: el missatge de- 
termina tema, emissor, receptor; l ' ~ -  
nic factor real és el missatge. 

4. Saber lingüístic / Experiencia real 
(forma). 

5 .  Unica constant formal (ficció d'expe- 
riencia). 

6. Actualització dels elements literaris 
no automatica, sinó mitjancant un 
procés. 

7. Unitat centrípeta (missatge com a 
concepte únic). 

REALITAT 

1.  Consciencia quotidiana heterogenia i 
discontínua. 

2. Denotat: Cosa, fet, idea [concret]. Pre- 
dicat: Intenció, concepció de la ment 
[abstracte]. 

3. Comunicació real: el missatge en fun- 
ció del tema, emissor i receftor:,, , 

4. Experiencia real / Saber inguistic 
(forma). 

13. Cal desestimar absolutament la lectura que fa 
R. l'ellen (.Bulletin Hispaniquen LXXI I ,  1-2, 1970) de 
Dinhrnica de la poesia perque falseja el pensament 
ferrateria en  resentar-lo com una radical defensa de 
I'autonomia & I'obra literaria completament deslliga- 
da de la realitat. 

5. Multi licitat de signes. 
6. ~ctuayització dels elements de parla 

de manera automatica. 
7.  Unitat centnfu a la unitat de la co- 

municació es %asa en la unitat del 
missat e i en els valors excentrics que 
el mofifiquen. 

Malgrat les contínues reflexions ferrate- 
rianes entre poesia i realitat, de la seva 
obra hom se n'ha format una opinió par- 
cial i equivocada segons la qual Ferraté 
s'insereix dins els corrents formals d'in- 
terpretació literaria sense tenir gaire (o 
gens) en compte el context historico- 
social de l'autor i de l'obra.14 En efecte, 
Ferraté es mostra contrari a les practiques 
habituals de sociolegs (1968a, 142) i histo- 
r iador~ en diferents ocasions (1982, 428- 
436). Ara bé, jcom es concilien aquestes 
critiques amb les referencies socials i 
historiques que trobem al llarg de I'obra 
ferrateriana? Perque, de referencies, n'hi 
ha a bastament, aquesta és la qüestió. ¿No 
hi ha una apellació clanssima a la historia 
en la seva lectura dels lírics grecs arcaics, 
segons la qual «la lírica griega de esa épo- 
ca arcaica nos atrae, por consiguiente, tan 
pronto empezamos a situarla en su contex- 
to real, y a concederle con la imaginación 
el derecho a mantenerse libre de las inhibi- 
ciones que constriAen nuestro entendi- 
miento ideal e intem oral de la poesía» 
(1968~. 23)? jHem oilidat el comentan 
de l'oda de Góngora «De la toma de Lara- 
chen, on Ferraté va observant com es ma- 
nipulen literariament cadascun dels fets 
historics a que fa referencia? jI l'estudi 
sobre la recepció de l'obra de Carner? 

14. «Though he does not explicity acknowledge any 
of his sources -his essays are free of al1 the footnotes 
and pedantic paraphernalia o f  erudition- it seems clear 
that he is an independent eclectic who has drawn wi- 
dely on several current modes o f  criticism: French expli- 
cation de texte, Spanish stylistics, Anglo-American orga- 
nic formalismu (E. L. RIVERS, La operación de leer y 
otros ensayos by Juan Ferraté, eHispanic Review.. xxxr 
[1963], p. 356); aThe critica1 method is linguistic, and 
the essays va from purely theoretical dis uisitions on 
poetry to anaTses of a wide range of s ecjic texts» ( D .  
R. HAKMS. Dinámica de la poesia 6 Juan Ferraté, 
aBulletin o f  Hispanic Studiesn, XLVI  [1969], p. 272); 
~Ferraté néglige un aspect de la réalité yui pourtant 
s'avire quelyuefois determinant dans l'interprétation 
d'une oeuvre: le contexte histori ue du lecteur (contexte 
économiyue, politique, socio-cuYturel, etc., dans leyuel 
la mode et les habitudes, l'actualité et les antécédents se 
concurrencent ou s'opposent,, (R. PELEN, luan Ferraté. 
Dinámica de la poesía, op. cit., p. 206); «La seva rigoro- 
sa crítica és especialment filosofico-lingüística, i més 
aviat academica, en  la linia d'alguns anglosaxons 
(Empson,,Ker! etc.) i, en  general. té oc en compte el 
context histonco-social de l'autor i Se I'obra~ (A. MA. 
NENT, ~Ferraté, Joan., Diccionari de la literatura catala- 
na [Barcelona 19791. Llegiu, aixi mateix, el rebuig de 
Joan Ferraté a ser adscrit en  el corrent del New Criti- 
cism a I'epileg del 1982 de Dinámica de la poesia). 

Notes 



{No conclou que han estat les vicissituds 
sociolingüistiques (politiques, ideologi- 

ues) les que l'han determinada? i I  l'elogi 
j e  Iparrelament social de la llengua carne- 
riana? 

Així mateix, fóra bo recordar els paral- 
lelismes i les sincronies, existents entre el 
seu article Dos poetas en  su mundo  (1960) 
-reblat, més tard, per A favor de Jaime Gil 
de Biedma (1969b)-, el proleg de J. M. 
Castellet a Veinte años de poesía española 
(1960) i, entre altres, el proleg de J. M. 
Castellet i J. Molas a Poesia catalana del 
segle XX (1963). Igual que aquests dos 
autors, Ferraté subratlla a Dos poetas e n  
su mundo  la importancia de la classe so- 
cial des d'on escriu el poeta, que és la que 
imprimira el to (el sociolecte) de la seva 
obra i esperona els escnptors perque s'as- 
sumeixen socialment i conformin una veu 
humana reflexiva cordial en que altres pu- 
guin reconeixer-se: «La justeza del tono 
consistirá en  la adaptación de la voz del 
poeta a la realidad de su experiencia, e n  la 
realización de su voz como voz efectiva del 
mundo, como voz de la experiencia del 
mundo)> (1968a, 364). La seva emfasitza- 
ció del to -noció que es correspon arnb el 
concepte de 'modalitat' desenvolupat a La 
operación de leer (1960)- coincideix tam- 
bé (i, en alguns casos, n'Cs una influencia) 
arnb la importancia quie li concedeixen 
Wimsatt, Auden, Eliot i Richards i, encara 
rnés enrere, arnb la valua que Aristotil 
(Retorica, 11, 8a28-33) assigna a I'ajust de 
les paraules a la manera de ser i al grup 
social a que pertany cadascú. Altres punts 
de confluencia entre les predicacions del 
realisme historic i I'obra de Joan Ferraté 
són la defensa de la intekligibilitat, de l'e- 
conomia (precisió) del llenguatge i de I'a- 
propament (logic i lingüistic) entre reali- 
tat i ficció. Ferraté admira els autors que 
han triat una expressió directa, franca, 
precisa, rica i senzilla alhora: l'expressió 
«natural» de Blai Bonet amarada d'una 
religiositat «sin amaneramientos»; el llen- 
guatge tan comú com creador, la vigilan- 
cia estilística i, en general, la forma noble, 
refinada i clara de Josep Carner; el model 
de llengua de Pla i de la prosa d'Espriu; 
I'equilibri de la llengua de Riba, que s'a- 
llun a tant de la pedanteria com de la 
grolieria; Aldana oposant-se a la severitat 
de la llengua oetica de I'epoca; Torquato 
Tasso, que es fa gran ncon una  simplicidad 
de medios pasmosa»; el prosaisme del Don 
Juan de Byron; o els estudis de Bally 
(«Sans  la langue parlée il n'y aurait pus de 
plaisir littéraire attaché la forme, a la 
langue, au style enfin»). 1 és que per a 
Ferraté el poeta més difícil i preuat és el 
que ha sabut traduir el sublim a situacions 
humanes: el de la mirada «candida.. (Re- 
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comano a qui costi emocionar-se, com a 
mi, arnb aquesta mena d'adjectivacions 
elogioses ue empra Ferraté -el lector 
-ingenu», ?a ilengwa cnayven de Carner 
(1985)-, que tracti de despullar-les de les 
connotacionc enzes usuals i d'apropar-les 
als sentits originals, prou presents encara 
en les definicions fabrianes, a fi i efecte de 
poder copsar la forca que Ferraté pretén 
d'imprimir-los.) Prou que trobarem mol- 
tes discrepancies ideologiques entre el 
seu pensament i el dels sociolegs (v.g. Lu- 
kács), pero farem un mal pas si baratem 
disidencia per indiferencia. També fóra 
erroni tractar d'establir una eta a sociolo- 

% P ica ferrateriana centrada en e s seixanta; 
en altrament, en els seus darrers escrits 

són desenvolupats críticament i intensa 
aspectes político-socials (1989a [8, 9, 11, 
13, 14, 16, 33, 441; 1991 [8]), socio- 
literaris (1989a [ l ,  521) i sociolingüístics 
(1989a [7, 10, 12, 24, 25, 29, 48, 52, 53]), 
entre els quals odem citar la seva perio- 
dització de la Eteratura catalana recent 
(1989a [48]), segons la qual els anys sei- 
xanta no són l'inici de la recuperació lite- 
raria, sinó la darrera decada ~ f e l i p  (on 
escriptors com Carner, Rodoreda, Pla o 
Foix continuaven escrivint) abans de la 
defallida socio-funcional de la llengua ca- 
talana i la seva tradició literaria. No crec 
que calguin més exemples per a donar 
compte que les ocupacions de Ferraté (i 
la mitxima n'és 'ustament la dialectica en- 
tre poesia i reafitat) surten dels limits pu- 
rament intnnsecs de la literatura. Per a 
conciliar aquesta disposició vers el fet lite- 
rari no restringida als límits de la ficció 
arnb el to ofensiu arnb que tracta historia- 
dors i sociolegs, només cal adonar-se que 
a la seva obra no hi ha rastre de displicen- 
cia (ben al contrari) per les imbricacions 
entre vida i literatura ni rebuig (res de 
més lluny) del saber historic, sinó recri- 
minacions contra els que el mal usen, 
contra els que «es fan passar per histo- 
r i ador~»  sense que en siguin verament. 
Per bé que Ferraté discrepa de la idea 
del segle XIX que pretenia entronitzar 
l'historicisme com a visió summa dels 
estudis literaris, no  s'uneix a les críti- 
ques contra les limitacions (acumula- 
cions de dades sense reflexió) del positi- 
visme; ben altrament, segons Ferraté el 
bon historiador és necessariament un 
positivista, pero un ositivista ue pensa 
abans i desprks de recerca L dades i 
que és escrupolosament exacte a l'hora 
de treballar i d'oferir informacions. 
Identica exigencia és reclamada en les 
edicions de textos, I'ofici que més estima 
Joan Ferraté, en que es fonen la crítica i 
la historia per beneficiar al maxim el 
text i els seus lectors. 
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111 humana que és) des de Plató fins a la 
crítica feminista implica la reducció de 

Les reserves de Ferraté sobre l'autono- l'objectivitat crítica a la fallacia que no 
mia absoluta de l'art 'ustifiquen la presen- desemboca necessariament en el subjecti- 
cia a la seva obra de reflexions morals visme desaforat, car existeix una via inter- 
suscitades en el rocés de la lectura dels media, en ue es troba Ferraté, on la indi- 
textos: ((El text J ~ l i o t ,  per complex que vidualitat ;humano-moral) del lector pot 
sigui, no tindria cap interes si no tingués, coexistir amb l'establiment de regles teo- 
corn tot poema que mai hagi tin ut cap rico-literaries generals. Ara, el que no irn- 
interes, un sentit precís en una Brecció plica és que totes aquestes reflexions cor- 
única, que és la de l'experiencia humana responguin ni a les mateixes visions del 
elemental o immediata, reconeixer la món ni a identics idearis. Així, per exem- 
qual no és, certament, res que estigui en ple, són sobretot els pressuposits ideolo- 
principi més, o menys, a l'abast d'un egip- gics (cristians, racistes, puritans, conser- 
ci del segle xx a.c. que d'un america (o vador~) els que separen l'obra ferrateriana 
un catala) del segle xx d.C. Es doncs, en la d'autors amb els quals, des d'altres punts 
direcció d'aquesta experiencia humana, de vista, té forqa concomitancies, corn 
del referent del r e m a , i  no de cap altra son Eliot i els New Critics. 
cosa, que hem e dingir la nostra aten- Ferraté s'interessa pels efectes didactics 
ció» (1977a, 113). Com el mateix Ferraté gens usuals de I'estetica del contrast de 
matisa, les seves reflexions no pretenen Baudelaire (una ((sacudida de la concien- 
imposar-se a altres lectors corn a veritats cia moral del lector») o dedica quasi tot un 
de judicis morals, sinó presentar-se corn a capítol, Cosas de o ros y pi meos, a deba- 
modes imaginatius d'accés a la veritat. De tre sobre la virtut i f a seva d: imensió públi- 
la ficció sempre se n'apren alguna cosa, ca, i sobre la pobresa moral de la literatu- 
havia dit Aristotil. Fóra tan cert corn par- ra actual, en que se substitueixen 
cial afirmar que la dimensió moral de 1'0- conviccions per sensacions (constatació 
bra ferrateriana l 5  és un punt de confluen- de obresa reiterada i censurada al llarg 
cia amb llEstilística (((un real juicio de de seva obra),18 la conclusió aristotelica 
valor abarca necesariamente, junto a la del qual es la necessitat (literaria i social) 
calidad de una obra, su importancia hu- de normes d'actuació: «En poesía, toda 
mana, moral y cultural y no sólo su im or intuición se funda en una regla, una nor- 
tanoia formal o estructural.) l6  i amg ia ma, un juicio que la sostiene. (1968~. 24). 
tradició anglosaxona (escola dlArnold, Ara, les regles no ho són tot. A més de la 
Leavis, etc.). 1 és parcial perque la reflexió idea de l'obra ben feta, Ferraté exigeix, 
i el judici no són només una característica igual ue Riba, que l'obra ((estigui impreg- 
d'aquestes o d'algunes altres tendencies nada %'aquella pietas envers les coses tan 
d'analisi que, erroniament, hom ha titllat horaciana, tan propia, en suma, d'una ani- 
d'ideologiques. Hi ha una moral del relati- ma que restaura tot l'ordre de les huma- 
visine i de l'eclecticisme també; Paul de nes realitats entorn del seu propi recobra- 
Man se serveix del ((special ethical power ment».19 La mera tecnica és sempre falsa; 
that modern thought attributes to the role hi ha poemes dolents fets de versos (tecni- 
of ihe exile and victim»;l7 i, fins i tot, exis- cament) bons pero als quals falta .palpita- 
teix una posició etica en la concepció pi- ció poetica», aixo és, un ((acte d'imagina- 
tagorica i aristotelica dels formalistes ció». Erra l'home comú creient que el 
quan postulen la «bellesa» -per molt que poetic és donat de manera natural en cer- 
ells renunciin al mot- de l'ordre i d'allo tes parts de la realitat, perque no té en 
mesurable: la mirada moral és, corn diu compte l'artifici necessari a l'art; pero 
W. C. Booth (1988), .the company we també erren els formalistes per la tota- 
keepn. Defensar que, declaradament o en- lització de les regles (la Iiteraturnost no ho 
coberta, aquesta empremta estigui pre- pot explicar tot; cal, a més a més, l'expe- 
serit en tota aprehensió artística (com a riencia). L'esperit de géometrie ha d'anar 

aparellat amb l'esprit de finesse (1968a, 
15. Els seus comentaris de  caire existencialista, es- l 9  SS.; 1991 El']). 

cadussers e n  les decades posteriors. són freqüents a la 
decada dels cinquanta: *La intimidad del hombre es ese 
espesarse de vástagos solitarios y casi solamente eso. 18. .El citado Neruda de Residencia e n  la tierra, 
(19!57 114); .La grotesca gesticulación cotidiana de  la obra que, a diferencia del raude ético y poético que a 
me<iiocridad en la vida misma. (1952a); .El dolor i el mi juicio empieza con el aLandono, en la Tercera resi- 
tedi abismal, que són. entre altres els fills del Er&vol dencia, de la sinceridad por parte de su autor, tiene por 
teixit de  la vida. (1955a, 98); .La derrota de que hablo lo menos el valor circunstancial de poner al poeta en el 
se sitúa ya, or supuesto, al nivel de la condición huma- mundo, aún cuando sólo sea para oponerlo a él, como 
na  pues el Rombre nace vencido. (1969b). es justo cuando no se tiene una vida moral seriamente 

16. H. HATZFFLD, Estudios de estilístrca (1967) (Bar- trabada con la realidad de la experiencia efectiva> 
celona 1975). p. 34; c f . , ' p .  140. (1968a 362). 

17. T. SIEBERS. The Ethics of Criticism (Cornell U .  P . ,  19. 'C .  RIBA, Horaci en les literatures ibkriyues 
1988), p. 12. (1935). Crítica 2, op. cit., p. 143. 
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Hem arribat a una primera fase de com- 
prensió que ens servira de clau mestra per 
a accedir a les diverses províncies de la 
seva obra: l'a osta er  I'equilibri. La rei- 
vindicació de ya simgiosi entre a116 estruc- 
turat i allo no estructurat recorre tots els 
nivells conceptuals i pra matics del seu Ií discurs. Així, en parlar de a llengua litera- 
ria (.La independencia de la lengua no es 
la franquicia de que goza el que vive en 
estado natural, sino la libertad que recono- 
ce en el ciudadano el orden jurídico», 
1968a, 337), Ferraté segueix un altre cop 
Aristotil (Poetica, 58b1-5): la poesia no és 
una desviació de la norma perque admet 
tant la norma corn la desviació. Les regles 
de transformació (1968a, 86 i SS.) -aques- 
tes sí que actuen sempre- i el creador 
s'imbriquen (millor o pitjor) amb la socie- 
tat i la llengua comuna gracies a aquel1 
esforq (que mai no hauria de mancar, car 
és el material basic de treball del creador) 
.de disciplina lingüística col.lectiva» sobre 
el qual tant insistien Vossler *O i Riba. 
L'experiencia humana general participa 
en l'experiencia individual de l'escriptor i 
la llengua estandard en tots i en cadascun 
dels estils del llen uatge literari. Ferraté 
es troba al be11 mig51 entre els qui neguen 
l'especificitat d'unes constants literaries 
diferenciades de les normes del món i els 
qui identifiquen poeticitiat amb una serie 
d'overacions determinades de transracio- 
nalització lingüística. Com diu García Be- 
rrio, «la poeticidad no puede ser una ino- 
cente "cuestión de palabras", fenómeno de 
complejidad muy superior, empieza sin 
embargo por las palabras».22 

Allunyat del maniqueisme, Ferraté s'es- 
forca a assumir una posició dialectica de 
sintesi entre contraris. Comen ant er  la 
mateixa naturalesa reificativa $e la Itera- 
tura concebuda corn allb quasi-cosa real, 
quasi-cosa irreal, corn allo que té tant de 
normes comunes corn d'experiencia per- 
sonal objectivada ( d o  subjetivo y lo objeti- 
v o  coinciden y se funden iluminándose y 
concretándose mútuarnente, formando 
una tercera entidad, el diamante que resul- 
ta de la cristalización del carbón» [1953a], 
que no es construeix ni corn a copia de la 

20. K .  Voss~en ,  Positivismo e Idealismo en la Lin- 
güística (1904 (Madrid 1929). p. 95 i passim. 

21. C o m  diu Garcia Berrio, <<[Juan Ferraté] adhi- 
riéndose a la posición moderada del "desvío", tras afir- 
mar que la naturaleza del signo lingüístico general no 
cambia "cuando se le emplea en las obras poéticas", 
insistirá en la singularidad que el carácter ocasional, 
único, de  la situación del si o dentro de un contexto 
artístico y como tal irre e t ibgconf iere  al signo lingiiis- 
tico-estético, iustpF80 as<+ "desviac¿ón"paética sin 
perder su vincu acton lingutstica= (A. GARC~A BERRIO, 
Significado actual del formalismo ruso [Barcelona 
19731. p. 120). 

22. A. GARCÍABERRIO, Teoría de  la literatura (La cons- 
trucción del significado poético) (Madrid 1989). p. 54. 

realitat ni en quant signes reals cancel- 
lats, sinó corn a signes reais transformats 
[1968a, 3921). La recerca del tercer ele- 
ment comporta la revisió de concepcions 
binaries tradicionals corn la de forma i 
contin ut ampliada per Ferraté a tres: 
tríade for~a-contingut-vincle entre forma 
i contin ut (vincle que, per exemple en 
el cas Carner, adquireix una impor- 
tancia cabdal: un tema discret i accessi- 
ble; una forma noble, refinada i clara; 
una unió d'ambdós del tot inesperada); 
tríade forma-contingut-idees de l'anima 
(aquest darrer terme, que és encunyat per 
Ferraté, indica el moviment fix i intern 
d'un text no redu'ible ni a la forma ni al 
contingut). Segons aquest mateix taranna, 
reconsidera la falsa oposició entre traduc- 
cions literals o literaries, car les tra- 
duccions literals (com la de I'Odissea de 
Riba) poden ser les més poetiques; revisa 
la definició binaria de la metafora (ele- 
ment metaforic, element metafontzat) re- 
colzat en l'existencia d'un tercer element: 
el nexe d'unió entre ambdós su gerit per 
Ortega (1968a, 153); amplia am% el con- 
cepte de ' lossa' (imatge o símbols «inter- 

retats,,) fa polaritat entre imat e i sim- 
101, el qual aporta funcions apeHlatives i 
sentits simbolics més o menys explicitats 
(1991 1, 21); elogia Carner per haver abo- 
lit la 'l icotomia de produccions populars 
(grolleres, ero vives) o refinades (arcai- 
ques o sim~olistes sense al6 poetic) de la 
literatura catalana; i, entre altres, celebra 
l'obra de Solsona (1991 [S]), per haver 
sabut em eltar les idees d'unitat i objecti- 
vitat de narrativa del segle XIX en la 
tradició rupturista de 1'antinovel.la con- 
temporania. 

L'ideologisme estetic de Ferraté és, des 
d'aquest biaix, forca tradicional: tenden- 
cia a l'e uilibri, defensa de l'humanisme 
literari, l e  les normes i dels ordres litera- 
ris ben estructurats, i, encara, corn veu- 
rem ara, elogi de la unitat textual i de la 
coherencia en les visions imaginatives. 
Segons Ferraté, cap d'aquestes caractens- 
ti ues no mancara en una gran obra. Així, 
a?'~dissea  ~~s'aconsegueix de dur a terme 
la integració total de tants motius d'una 
narració meravellosa, feta de poesia pura 
i admirable» (1955a, 83), i elogia Aristotil 
perque «va saber situar el sentit i el valor 
de la representació en la total integració 
de motius i d'accions del drama i no en la 
finalitat dels caracters un per un o de llurs 
actes fora del complex de ]'obra» (1955a. 
108). La defensa de la unitat de l'obra és 
constant: «El sentido último debe hallarse 
en la perspectiva última desde donde se 
mira sobre todos y cada uno de los enun- 
ciados, y esa perspectiva es el dibujo de 
una figura personal, de un tono y de una 
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actitud» (1968a, 360); (<La unidad de la 
poe.sía y su última coherencia, que se so- 
brepone y aún se impone sobre toda posi- 
ble variedad e incoherencia entre los ele- 
merztos del mensaje, reside, pues, en el 
propio mensaje en tanto que manifesta- 
ción de un  concepto unitario, y se funda 
en la unidad y permanente homogeneidad 
de dicho concepto o supuesto formal, la 
ficción de experiencia. Puede, por consi- 
guicnte, decirse justificadamente que la 
obra poética consiste en u n  signo Único, 
en la medida en que la unidad del supues- 
to formal es la unidad de una única con- 
notación, de un  concepto único, que cubre 
y abarca todos los elementos del mensaje» 
(1968a, 395). La centralitat de la unitat 
artística comporta, segons Ferraté, que la 
tasca esencial del crític hagi de ser la 
recerca de la coherencia de l'obra (per 
exemple, a partir de la funció unificadora 
de Ya rima): que lloara quan ha estat reei- 
xida (v .  . a I'elegia de Bartolomé Leonar- 
do o a fes Elegies de Bierville de Riba) i 
que censurara quan no ho ha estat (v.g. a 
la poesia d'Espriu o al The Waste Land 
d'Eliot). 1 per ue l'objectivitat, la unitat, 
I1o>dre i la colerencia són principis ata- 
cat!j o bandejats en la literatura moderna 
es compren que Ferrater miri amb reti- 
cencies les produccions postromantiques, 
que elogii amb entusiasme les obres ac- 
tuais on encara són vigents aquests princi- 
pis (l'obra de Carner o de Riba) i que 
s'em elti a la llarga tradició de pensadors P per a s quals la unitat constitueix la culmi- 
nació d'una obra de creació (de fet, els 
pnmers que qüestionen el complex con- 
ceptual unitat-centre resencia-iogocen- 
trisme, que 6s la base 2 la teoria literaria 
occ:idental des de Plató, són els decons- 
truccionistes): Aristotil (Poktica, 5 la1 6); 
els News C r i t i ~ s ; ~ ~  els fenomenole s com 
Ingarden. segons el qual el paper !el lec- 
tor és determinar i resoldre, a partir dels 
suggenments que ofereix el text, els punts 
d'indeterminació fins a aconseguir una 
colierencia harmonica; Riba i la seva cnti- 
ca a la manca d'unitat de Pla i de Verda- 

2:). =It would be convenient if the passwords o f  the 
intentional schofl, "sincerity", "fidelity", "spontaneity". 
"au:henticity", genuineness", "originality", could be 
e uated wich terms such as "integrity", "relevante", 
"&?!ction", "maturity", "subtilety", "adequacy", and ot- 
her more precise terms of evaluation -in short, if "ex- 
prezsion" always meant aesthetic achievementv (W. K. 
WIMSAIT, o . cit., p. 9: cf., p. 82). aThat the primary 
concern o criticism is with the problem of unit R kind of w ole which the literary work forms or $2" 
form, and the relation o f  the various parts to each other 
in building up this who le~  (C. BROOKS, The Fonnalist 
Criiic, .Kenyon Reviewa, 13 [1951], p. 72). nOne may 
say that if an ambiguity is to be unitary there must be 
"forces" holding its elements to ether, and 1 ought then, 
in considering ambiguities, to lave  discussed what the 
forces were wether they were adequate. (W. EMPSON 
Seven ~ypLs  of Ambiguity [1930] [Londres 19841. p: 
234). 

guer i, per extensió, a la .desharmonia, 
irracionalitat, fosquedat i exageració gro- 
t e s c a ~ ; ~ ~  i, en general, en la que fóra una 
relació inexhaurible d'autors (no ens 
menys, la idea de <(xana. és essencia pe; 
als formalistes i estructuralistes), els men- 
tors de 1 'E~ti l íst ica.~~ 

La unitat textual no és res que ens sigui 
donat a priori, subratlla Ferraté; és la cul- 
minació del procés de lectura, és el signe 
últim de que parlava Tynianov, que conté 
la xama dinamica de signes i controla les 
tensions del text: «La interpretació de la 
tensió en si és ineludible; sense ella no hi 
pot haver previa comprensió dels ele- 
ments del oema; i sense la previa com- 
prensió de{ elements determinats esdevé 
impossible d'aferrar la tensió que com- 
porten aquells, en llur forma més general 
i pura» (1955a, 68). En efecte, en primer 
lloc, cal reconeixer les afinitats i les oposi- 
cions dels signes, de les tensions, contra- 
diccions i ambigüitats (v.g. la tensió tragi- 
ca entre termes extrems de Salvatge cor 
de Riba); i, en segon lloc, unificar-les («Es 
preciso que la tensión revierta sobre si mis- 
ma en u n  final superador y resoIutorio» 
[1952a]; «La ambigüedad dominada y con- 
trolada es, en arte (pensemos en el contra- 
punto), fuente de tensión interna y, por lo 
tanto, de "belleza", y no  de desorden ni de 
confusión» [1968a, 2731). Som ben pro- 
pers a la teoria catartica aristotelica, a la 
importancia que els New Critics atorguen 
a les tensions i a llur or  anització dins el 
tot 26 i a lL.emfasi de Mu&arovsky sobre el 
dinamisme que procuren la distancia en- 
tre el pol del si nificat propi i el pol del 
significat simbbyic i les tensions que en 
deriven: .Ya no se trata, como en Ingar- 

24. C. RIBA, L'estil de Francesc Pujols (1922), Crítica 
1, op. cit., p. 274; cf. ps. 265, 332, 337, i Crítica 2, op. 
cit., p. 156. 

25. .Es cierto que de un texto poético no hay que 
esperar nunca ri or lógico, pero si certeza en la visión 
artística. claridaj en la imagen, una dirección unitaria 
del sentimiento y de los sentidos, a los cuales, si se 
quiere, puede lanzarse hacia lo infinito despertando un 
eco multitudinario. Allí, empero, donde desde el co- 
mienzo acechan eyuivocidades y germinan indetermina- 
ciones. allí no hay lugar para que se alce el vuelo de lo 
poético. Una figura como Fausto puede significar la 
humanidad entera, Margarita puede incorporar el eter- 
no  femenino; pero que Fausto haya de ser, a la vez, 
Margarita o el rey Lear no es compatible con la poesia, 
tal, al menos, como nosotros la entendemos y amamosa 
(K. VOSSLER, Mallarmé y los suyos [1938], dins Estampas 
del mundo romántico [Madrid 19471. p. 36). <Ha de 
haber entonces, en el escritor, una como armonía prees- 
tablecida entre la expresión verbal y el todo de la obra, 
una misteriosa correspondencia entre ambos. Nuestro 
sistema de investigación se basa por entero en ese axio- 
ma. (L. SPITZER, La interpretación lingüística, dins Intro- 
ducción a la estilistica romance,  colección de Estu- 
dios es ti lis tic os^, 1, a cura d'A. ALONSO [Buenos Aires 
19321). Cf., H. HATZFELD! op. cit., p. 126. 

26. A. TATE, Tenslon tn Poetry (1938). dins Collected 
Essays (Denver 1959). J .  C. RANSOM, The New Crificism 
(1941) (Westport 1979). ps. 294 i SS. 
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den, de una armonía polífona, sino de una 
totalidad dinámica en que están presentes 
no sólo correspondencias armónicas, sino 
también contradicciones y enfrentamien- 
tos. De estos factores, los rimeros hacen 
que se preserve esa totaliAd y los segun- 
dos que se ponga en permanente movi- 
miento.» 27 

¿Defensa Ferraté, participant també d'u- 
na concepció tradicional, un sentit fix en 
la lectura de les obres? Aixo és el que 
caldria deduir de passatges com aquests: 
«Todo poema es un modelo íntimo, un dis- 
positivo de acciones y reacciones destina- 
das a cumplirse siempre de un modo igual 
en el ánimo del lector, y a conformar de un 
modo determinado su experiencia en tanto 
dura para él el poema» (1968a, 27); «Nece- 
sitamos un término que designe lo que hay 
de permanente, o por lo menos de recu- 
rrente, en las distintas experiencias de un 
mismo poema» (1968a, 28). O quan con- 
demna l'intertextualitat fora mesura que 
s'ha aplicat a certes obres, com per exem- 
ple a The Waste Land: «Una associació 
exclou una altra (aixo és una de les coses 
que els cntics intui'tiuai, que van a les pal- 

f: entes i a si l'encerto l'endevino, no arri- 
aren mai a veures (1977a, 159). ¿En con- 

seqüencia, cal llegir només d'una manera 
determinada? ¿Hi ha lectures ropies i 
impropies? Prou que sembla ratiRcar-ho a 
proposit de la lectura de Carner, la qual 
no pot anar a la recerca dl«una doctrina. 
O una visió del món. O una sensibilitat 
peculiar. 0, si més no, una biografia», 
sinó que «em fa l'efecte ue cap lectura de 
Carner f...] no pot roceiir sinó en termes 
semblants als de & lectura que he posat 
de fer explícita en una mínima part en la 
meva analisi de "Símbols", que són els 
únics que la poden fer divertidan (1977b, 
121). Pero aquests passatges citats només 
són una part de la qüestió. El desig ferra- 
teria d'equilibri apareix un altre cop. D'u- 
na banda, reivindica la unicitat textual 
com a fre contra el subjectivisme receptiu 
que pretén legitimar fins a l'infinit les va- 
rietats interpretatives; de l'altra, permet 
que la relativitat literaria s'imposi i enri- 
queixi els textos: «No hay correspondencia 
entre una palabra determinada y un senti- 
do determinado, un peculiar ritmo y cierta 
peculiar imagen, etc. La correspondencia 
se verifica entre dos totalidades en conjun- 
to que se ofrecen simultáneamente pero se 
exigen sólo de hecho: nos hallamos, pues, 

27. L. A. ACOSTA, El lector y la obra. Teoría de la 
recepción literaria (Madrid 1989). p. 107. 

otra vez. ante el que Ransom llama proble- 
ma ontológico~ (1957, 85); «En la poesía 
no hay por consiguiente un designado fijo, 
sefialable con un término propio, sino que 
en cada caso lo designado se obtiene a 
partir de la composición o síntesis de los 
elementos presentes en el poema» ( 1  968a, 
88). Hi ha relativitat, doncs, en la mesura 
que les combinacions dels elements del 
poema són variades i complexes i, en part, 
diferents per a cada lector. La combinació 
no és, pero, illimitada (cada text imposa 
les seves restriccions i les relacions perti- 
nents i no pertinents de signes), i les di- 
verses interpretacions dels lectors, per a 
ser correctes, han d'haver bandejat errors, 
malentesos i turpituds (1982, 431) i han 
de tenir un nucli comú (que és la forma 
interior del text), un sentit últim que no és 
adjudicat pels lectors, sinó que prové del 
t e ~ t . ~ ~  El seu concepte de forma interior, 
cabdal dins l'ideari de 1'Estilística (la Ge- 
~ t a l t ) , ~ ~  és una herencia romantica que 
s'empelta arnb la poetica de Goethe, arnb 
la idea de 'forma viva' de Schiller i que 
Ferraté usa, com ja ho havia fet Schlegel, 
com a sinonim d'unitat. De tota manera, 
en el Romanticisme i en l'Estilística, de la 
forma interior n'interessa sobretot la seva 
enetica (aixo és, la unió de l'obra arnb 

hanima creadora), mentre que per a Fer- 
raté la forma interior (que es correspon 
forca arnb la noció Cidea de l'anima') 
constitueix el denominador comú on con- 
flueixen realitat, text, autor i lector. Se- 
gons Ferraté, cada text posseeix una for- 
ma interior, un sentit fix (unívoc, 
interpersonal i intemporal) que els lectors 
poden complementar arnb un nombre fi- 
nit d'interpretacions. El lector té una 
competencia comunicativa, aixo és, una 
capacitat per a emprar de manera adient 
les estructures del text, i, alhora té una 
competencia peativa que li permet de ge- 
nerar sentit. Es evident, doncs, que Ferra- 
té, convergint arnb les concepcions més 
recents de la teoria de la recepció, va un 
pas més enlla del substancialisme dels 
New Critics («one meaning for one text 
against relativism») i dJIngarden, en el 
qual tot el sentit que el lector anira desxi- 

28. .Tampoco es al lector como individuo caracteri- 
zado psicológicamente de un modo específico a quien 
debe atribuirse el sentido úlrimo que adquiere la confi- 
guración lin üística que es el artefacto literario. Ese 
sentido, conkrido a la obra en el proceso de su concre- 
ción en el ánimo del lector, sigue siendo el sentido ideal 
incorporado en dicho artefacto. Toda teoría de la rece 
ción oue confine su interés a la faz osicolórica de dic& 
p r o ~ é ~ ~  ye&a, pues, en sus 'm>;mos fGndamentos. 
(1982, 432) .  

29. nPomue la unidad del oreanismo no está en los 
miembros o árticulaciones, sino en su alma, en su finali- 
dad, en su entelequia, o como quiera llamarse>> ( K .  
VOSSLER, Positivismo e idealismo en la lingüística, op. 
cit., p. 17). 
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frant (concretant) ha estat introduit pre- 
viament en el text. 

Tant en l'operació de lectura de textos 
de Ferraté com en les seves considera- 
cions teoriques, els apropaments i les re- 
flexions, a més d'abastar aspectes morals, 
socials, formals o biografics, posseeixen 
un punt de mira preeminent: la funció del 
lector en la literatura. Aquest centre d'o- 
peracions es aquel1 en que el pensament 
errateria es mostra rnés ori inal i innova- 

dor, no sols dins l'ambit de fa crítica cata- 
lana, sinó situat dins els corrents suprana- 
cionals de la teoria literaria del nostre 
segle, coincidint amb alguns dels princi- 
pis defensats per U. Eco, W. Iser o H. R. 
Jauss o anticipant-s'hi. Confluencies que 
s'expliquen perque, a l'origen, les fites de 
Practica1 Criticism d'I. A. Richards i dels 
filosofs fenomenologistes els són comu- 
nes. 

Ferraté postula orteguianament 30 com 
a prirner axioma que l'obra és d'art en la 
mesura que hi ha una dinamica amb el 
lector: «El arte es el modelo de la vida 
humana, un modelo que no está ahí, he- 
cho, (~cabado,  sino que consiste en un ha- 
cer de cada cual en el arte, del lector, del 
contemplador» (1952a). Pero el protago- 
nismt: que l'autor i el text cedeixen al 
lector no és absolut. La situació de Ferra- 
té respecte als tres paradigmes radicals 
que han estat vigents de manera consecu- 
tiva al llar del segle xx -lJabsolutisme de 
l'autor, d 3  text i del lector- es troba a 
cavall de la segona i de la tercera propos- 
ta, car el lector no és l'únic agent que 
subministra sentit al text, sinó que una 
bona part d'a uest sentit (la forma inte- 
rior) pertany 3 text i el defineix de mane- 
ra precisa, alhora que és també el text (i, 
en última instancia, l'autor) qui va dirigint 
el venta11 de erformaqions possibles que 
podrit triar e7 lector. Es la disponibilitat 
dins Lins límits (tot i que són molt grans), 
és la llibertat parcialment controlada de 
que parlen Gadamer, Eco i I ~ e r , ~ l  pero 
que critiquen pel seu conservadorisme 
(car en ells i en Ferraté encara preval el 
text sobre el lector) Fish, Bleich o New- 
ton.3" El desplacament del sentit cap al 

30. J. ORTEGA. Ideas sobre la novela (.Revista de 
Occidente., 1933). p. 178. 

31. H .  G .  GADAMER. Warheit und Methode (Tubinga 
1960); R. INGARDEN.  Das Literarische Kunstwerk (Tubin- 
ga 1931); U .  Eco. Lector in Fabula Mila 1979 

32. S. FISH, Self-Consuming Artijacfs ( C a l i k n i a  U .  
P . ,  1971); 1s there a Text in this Class? (Harvard U .  P . ,  
1980); D. BLEICH, Subjective Criticism ( J .  Hopkins U .  P . ,  
1978): K. M. NEWTON. In defence o f  Literaw Interwreta- 
tion (1,ondres 1986). 

lector, afirma Fish, no comporta una auto- 
ritat lliure i anarquica, sinó un canvi en el 
biaix de les normes que s'imposen al lec- 
tor, a parer del qual no provenen del text, 
sinó de la 'comunitat interpretativa' a que 

ertany, tot i aprofundint una noció queja 
gavia estat suggerida per Richards: xkíost 
of our responses are not real, are not our 
own, and this is just the difficulty.~ 33 A 
l'obra de Ferraté, pero, el control de la 
lectura encara és regulat pel text (o, si 
més no, les normes que rnés l'interessen 
són les textuals rnés que no pas les extrali- 
teraries), de tal manera que es ot consi- 
derar cada poema com un robyema pro- 
posat al lector, en la resoLció del qual 
pot fer intervenir (de manera discrimina- 
da) les seves propies associacions inter- 
textuals (1968a, 104). Els moviments del 
lector i de l'escriptor són similars: amb- 
dós es ro'ecten en l'obra. No és la subjec- 
tivitat s e  i'escriptor allb ue es comunica 
al lector, sin6 que ambjós introdueixen 
en l'obra la seva propia subjectivitat, la 
qual esdevé el vincle on l'objectiven els 
dos egoismes radicals indestriables. L'o- 
bra (o, millor, la forma interior) és el ter- 
cer element (l'equilibri), l'horitzó on con- 
vergeixen autor i lector. Com deia Riba, 
«entre l'autor i el lector, eis mots, a sem- 
blanca de la moneda en una transacció, 
representen un valor exacte, sobre el ual 
no cal inquietar-se: l'intercanvi subti? de 
l'ex ressió i la comprensió es fa per mitja 
d'elys. pero per damunt d ' e l l s ~ . ~ ~  Assu- 
mint els vrincivis de la teoria de l'acte 
lingüístic A de 1; Lingüística Pragmatica, 
Ferraté critica l'obiectiu de la comunica- 
ció lingüístico-1ite;aria entes com un sim- 

le intercanvi de continguts, i aposta per 
ya idea d9una finalitat comunicativa que 
percaca la relació (la unitat espiritual) 35 
de dues o més persones, seguint un pro- 
cés que no és un acte compacte unitari, 
sinó una serie d'actes parcials i simulta- 
nis. En conseqüencia, el concepte de co- 
municació entes com un missatge unidi- 
reccional (amb una emoció «homogénea y 
parigual») que ofereix l'autor al lector, 
defensat per Ruskin («Not one word of any 
book is readable except so far as your mind 
is at me with the author, and not merely his 
words like your words, but his thoughts 
like your thoughts») o, entre molts altres, 
per Poulet o Bousoño, esdevé del tot 
impropi. No obstant aixo, Ferraté, en ad- 
metre la idea hiponima (i romantica) de 

33. 1. A. R~CHARDS, Practica1 Criticism (1929) (Lon- 
dres 1973). p. 349. 

34. C .  RIBA, La Fontaine traduit per Jossp Carner 
(1921). Crítica 1, op. cit., p. 249. 

35. F. MART~NEZ BONATI. op. cit., p. 117. 
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ll«intencionalisme», e n  aquest punt, apa- 
rentment sembla molt més proper a Ingar- 
den, Hirsch i llEstilistica 36 que no  pas als 
que, com Mukarovsky o els New Critics, 
rebutgen amb tanta energia la fallacia in- 
tencional. Ara bé,  el recorregut que legiti- 
ma en  l'obra de Ferraté la idea de la inten- 
cionalitat inverteix el sentit habitual ja 
que passa abans pel lector que per l'autor. 
Així, de la pregunta «¿que pretenia dir-nos 
l'autor en  aquest passatge?),, a Ferraté l'in- 
teressa més el plantejament de la pregun- 
ta er se que n o  pas que les resumpcions 
def  lector coincideixin am! els designis 
de l'autor. Dit altrament, el lector pot 
prescindir d'especular sobre les inten- 
cions del creador i de fer-se'n simpatetic, 
pero és inevitable que hipotetitzi sobre les 
intencions del text, ja que són precisa- 
ment aquestes hipotesis de lectura les que 
l'ajuden a resseguir elis viaranys del text, 

racies als quals podra anar dissenyant la 
Forma interior de l'obra. Ferraté torna a 
proposar-nos l'oportunitat de la recerca 
del tercer element: el debat sobre la inten- 
cionalitat de l'autor (defensada, atacada o 
ignorada) s'ha de desplacar 37 cap al feno- 
men  de la intencionalitat del text. El lec- 
tor pot estar-se d'escorcollar les motiva- 
cions que han dut u n  poeta a escriure u n  
poema i a escriure'l d'una manera deter- 
minada, pero quan c:omenci a llegir-lo 
l'interrogara vers er vers, mot per mot,  i 
junts aniran estabyint diverses estrategies 
de lectura sobre la finalitat i la forma del 
que es diu. Saber so'bre l'autor és una 
opció de lectura; saber sobre el text, no: si 
volem llegir és l'única opció. 1 aixo és així 
perque, en  literatura, la comunicació és 
distinta de la comunic;ició real, la qual no  
és que sigui eliminada, pero sí transmuta- 
da en ima inació; alhora, en  la funció 
poetica el lknguatge deixa de ser el mit j i  
de transacció d'alguna cosa er passar a a ser allo que es transfereix. E pensament 
de Martinez Bonati és el seu: .Usando u n  
giro ilustrativo diríamo.~: lo así dicho va en  
serio. Si hablamos en  juego (irónico o no), 
no nos comunicamos ~nguzsticamente, co- 
municamos lenguaje, hacemos (la palabra 
tomada sin connotación valorativa) litera- 
tura. [...] esta convención y este artificio 
son la regla primera del juego culto de la 
poesía -UM juego subordinado después a 
los modos más altos de la existencia huma- 
na.» 38 Ferraté s'uneix, malgrat falses apa- 

36. H. HATZFELD, op. cit., p. 139. 
37. E. L. Rivers (op. cit.), en el seu, per altra banda, 

clogios apropament a I'obra dz Ferrate. mcnyste aquert 
irnportant desplagament de la intcncionalitat entenent 
com a evccs d'e5occulacio bioerahca cl Que no es sino 
una reiterada priocupació sobre el sentit textual. 

38. F. N L \ R ~  BoNATI, op. cit., ps. 151-152. L'apro a 
ment entre les idees de Martinez Bonati i Ferxaté ja 
assen~alat (i Ferraté ho latifica) per k v w .  op. cit. 

rences puntuals, c o m  la de l'intencionalis- 
me ,  a I'ontologisme dels News Critics i ,  en  
general, de tots els corrents formals del 
nostre segle: la funció de la literatura no  
és comunicar, sinó existir. 

El concepte ferratena del lector és, dins 
el marc de la societat catalana, més ideal 
que real. Es u n  «bon» lector «ingenu» (no  
pas inepte i ignorant) i Iúcid (no  
dant) que hom té moltes més probaEfit% 
de trobar entre la ent ordinaria que entre 
els crítics d'ofici. b e  fet, Ferraté oposa de 
manera belligerant i reiterada les mane- 
res academiques habituals amb la seva 
idea de lector: «Es u n  error muy grave 
considerar el juicio del lector, contempla- 
dor o auditor ingenuo, esto es, incapaz de 
traducir su experiencia artística en una 
expresión articulada, como un  juicio de- 
gradado y provisional en contraposición al 
juicio eminente y definitivo del crítico. Por 
el contrario, el lector ingenuo de una nove- 
la, en la que absorbe por completo el espí- 
ritu es, prima facie y mientras no se de- 
muestre lo contrario, u n  intérprete más 
auténtico de la obra que el crítico que la 
desmenuza en sus datos, dirigiéndola expe- 
ditiva y alegremente como u n  producto in- 
telectual cualquiera, una disertación filo- 
sófica o u n  reportaje. Incluso el crítico con 
sensibilidad incurre necesariamente en 
otro error: su traducción de la obra en 
juicios acerca de su valor humano, ético, 
estético, etc., la falsifica en su condición 
esencial de pura operación formal» 
(1968a, 18), o en  aquest altre moment: 
«S1entén que penso en la lectura autentica 
que de vegades practica la bona gent i no  
pas en  res que s'assembli als exercicis 1ú- 
gubres a que es dediquen els pedants. 
(1977b, 12). La seva croada a favor de la 
no  professionalitat i de la bondat i saviesa 
naturals clama pel lector confiat, amatent 
a les paraules i als camins del text, que es 
deixa seduir pel plaer dels engan s de la 
ficció i és la que el duu a reLrir els 
crítics creadors per sobre del rector espe- 
cialista, a definir-se el1 mateix c o m  u n  
«simple» lector amb sentit comú tot re- 
butjant ésser assimilat al gremi de la cnti- 
ca (mancada, generalment, de la indis en  
sable cirrega d'ingenuitat) i a reivinicai  
l'apropament impressionista a i'art, tan 
censurat per Eliot i els New Critics, car, al 
seu parer, és paradoxalment just el que 
realitzen ells i «buena parte de la extrema- 
damente inteligente y sabia tradición críti- 
ca británica)). 

No obstant aixo, Ferraté n o  es limita a 
elogiar els lectors intelli entment ingenus 
( o  els ingenuament intefligents; l'harmo- 
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nia de tots dos aspectes és importantíssi- 
ma, jii que, quan sols n'existeix una, es 
cau en la bajanada o en la pedanteria) per 
tal de censurar els estudis crítics rutilants, 
sinó que a orta tota una serie de recoma- 
nacions a e i efecte que la funcionalitat i 
l'interes de la crítica siguin majors. En 
primer lloc, cal abandonar la idea del crí- 
tic corn a mitjancer entre l'obra i el lector; 
llun del seu paper d' 1n)necessan inter- h me2ari. el crític s'ha 'assumir en quant 
lector que s'apropa directament a l'obra 
amb l'única consideració que, a diferen- 
cia del lector ingenu tout court, el1 comp- 
ta amb més mitjans expressius per a donar 
corn te del seu coneixement intui'tiu -el 
que Ti de la ingenuitat lectora que 
tambi: a de tenir- i pot inte rar els co- 
neixements particulars de les &res en pa- 
radigines teorico-reflexius més enerals. 
En segon lloc, Ferraté esti ula 3 s  objec- 
tius principals de la cr í t ica?i tera~:  refle- 
xió sobre la coherencia de l'obra, que és 
insuficient quan només es din eix a la 
recerca de la tonica dorninant f e  l'obra; 
reflexió sobre corn s'ha resolt el problema 
de l'objectivitat, la traducció moral i lite- 
rana de l'expenencia humana i l'adequa- 
ció del to al poema i als ajusts diacronics; 
consideració de l'obra corn a ordre imagi- 
natiu d'accés a la ventat; i, entre altres 
(car rio n'hi ha prou de corn rendre el P text, sinó que, a rnés a més, ca represen- 
tar-se?), reconstrucció imaginativa perso- 
nal, pero fidel, de la forma interior de 
l'obra, tot afegint-se als principis d'analisi 
que Riba resumia així a l'inici d'Els mar- 
ges: «No sap, fins ara, cap altre metode 
mes ~tvinent per a ell, ue el pugui dur a 
precisar-se que és una o % ra, que aquest de 
viure en certa manera la hipotesi d'haver- 
la feta ell; que, perseguir, fins al centre de 
l'obra si cal, els principis de la seva crea- 
ció i refer-la llavors, en conjunt o en de- 
tall, mantenint explícits aquells princi- 

is.» iSom al descobnment del cogito de 
Fautor que reclama Poulet? ~ S o m  a la re- 
prodiicció conscient del procés intern 
que ha dut a l'obra d'art que preconitzen 
Croce, Vossler o A. Alonso? Només en 
part; en el pensament de Riba i en el de 
Ferraté el lector no es limita a reconstruir 
el cogito (i les intencions) de l'escriptor 
tot niirant de trobar un jo identic que 
operi ensems en tots dos. En la relació 
literaria hi ha, pel ca baix, dos jos, dues 
maneres de pensar i Bues visions del món 
(pero només un text, aixo sí, ens recorda 
Ferraté). Metodologicament, a més de 
l'entusiasme, la creativitat i la imaginació 
neceitsaris (a diferencia del discurs del 
critic academic, que es construeix segons 
unes idees i un sistema i que massa sovint 
no preveu els reajusts -diacronics i parti- 

culars- dels seus princi is d'analisi), el 
crític pot fer 6s del seu saier  personal (en 
quant persona en el món), enciclopedic 
(historico-etimologic i histonco-literari) o 
tecnic (lingüístico-retonco-poetic), per bé 
que els usos d'aquests sabers són margi- 
nals, car no són cap garantia per a aconse- 
guir una bona critica. 

Paral4elament a la pro osta d'aquestes P i d'altres directrius per ta que la tasca de 
l'analisi literaria sigui al més fructífera 
possible, Ferraté formalitza el procés de 
l'operació de lectura essencialment dina- 
mica: la forma (interior) del voema no és 
donada d'entrada, simplement, sinó que 
s'hi arriba d e s ~ r é s  de l 'o~eració d'identifi- 
cació, relacid i ordeiació d'elements. 
Adoptant la concepció dinamica del llen- 
guatge (estetic), que és energeia i no er- 
gon, de Humboldt, de Vossler i, entre d'al- 
tres, de Mukarovsky, l'any 1960 (1968a) 
resumeix l'operació de lectura en dues 
fases concurrents: 1) identificació del va- 
lor dels signes; 2) relacions (de varietat i 
d'unitat) entre els signes; distinció dels 
signes pertinents i no pertinents (operació 
que Spitzer considerava del tot central: 
«iFovma parte del todo este determinado 
fragmento del poema o no?;). Posterior- 
ment, Ferraté va aportant mes detalls a la 
seva sistematització del procés de la lectu- 
ra (estructura i funció del sociolecte del 
text; diferencies entre estructures lingüís- 
tiques [explícites] i valors estructurals 
[virtuals] en funció de la ficció d'expe- 
nencia; etc.) fins a ampliar a tres fases 
l'operació binana de lectura proposada a 
inicis dels seixanta, en les quals (1982) 
s'emfasitza molt més la imbricació dels 
sentits proposats pel lector amb els sentits 
condicionats pel text, a diferencia de la 
formalització del 1960, en que la funció 
del lector corn a creador (ampliador) de 
sentit restava més desdibuixada. Mentre 
que allí el paper del lector era el de triar 
jerarquicament línies de sentits del text, 
aquí, a l'epíleg del 81, el lector, a més de 
triar i organitzar isotopies, enriqueix sig- 
nificativament i personal el text (amb tot, 
m'avinc a la cntica d'Oleza: «la pensée de 
Ferraté ne sépare pus avec précision ce 
qu'il y a dans l'oeuvre de réalité sémanti- 
que (et non seulement d'ensemble empiri- 
que de data) de ce qu'il y a d'invitation a 
I ' in te~~réta t ion») :~~ 1) atorgament de sen- 
tits (virtuals) al llenguatge del text; 2) se- 
lecció dels sentits pertinents en funció 
dels modes de dicció explícits i de l'em- 

elt intertextual (literari i no literari) rea- 
etzat pel lector; 3) incorporació al text 
dels sentits virtuals (pertinents) que con- 

39. J .  OLEZA, Dinámica de  la  poesía, de  Juan Fenaté,  
~Orbis Litteramm., 30, 1 (1975), p. 77. 
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formen la visió del móri del lector obtin- 
guda al llarg de la lectura, a conseqüencia 
de la qual el text és ampliat imaginativa- 
ment. De tota manera, fóra erroni creure 

ue el paper del lector com a generador 
l e  sentit no és contemplat en l'obra de 
Ferraté fins al 1981; rnés aviat el que 
ocorre és que no és fins aleshores que 
Ferraté treballa aquesta funció que per 
forca és latent al llarg de la seva obra, ates 
que ja havia estat suggrrida l'any 1952 a 
Aspectos de una obra dt? arte. 

Joan Ferraté s'ha interessat sobretot en 
el paper del lector com a individu (el lec- 
tor implícit), pero puntualment ha partici- 

at en l'altra dimensió dels estudis sobre 
ra recepció literaria, aixb és, sJha apropat 
als lectors (reals) en quant col~lectivitat 
condicionada pels seus paradigmes este- 
tics i socio-historics. Ac uest interes I'ha ? portat a la indagació en a recepció litera- 
ria de dos autors catalans contem oranis: 
Espriu i Carner. Quant a l'obra d%spriu. 
les seves analisis tornen a demostrar la 
coherencia del discurs ferrateria, car tant 
l'any 1968 (1968b, 1969a) com vint anys 
més tard (1989a [3, 4, 38, 51, 531) Ferraté 
insisteix en la parcialitat de la recepció 
espriuana restringida a l'aspecte més cívic 
de la seva producció, que és, al seu parer, 
el més trivial pero aquel1 que els anys 
60-70, pel que comportava de resistencia 
nacional i reflexió socio-historica, era el 
que a l'establishment catala (politic i cul- 
tural) d'oposició al regim franquista rnés 
interessava de divulgar entre el 
Alhora, Ferraté dissenteix de la Fbl ic .  ectura 
ortodoxa (l'elegíaca) suggerida per Joan 
Fuster i pro osa nous apropaments a I'o- 
bra, especiarment a la part en prosa, rnés 
negligida pels seus lectors. (Per contra, 
coetaniament [1969], observa que en el 
cas de Riba la recepció general -igual- 
ment incompleta i desvirtuadora- opera a 
l'inrevés entenent la seva obra arnb un 
exagerat optimisme quan Ferraté hi veu 
incertesa i desolament.) L'estudi sobre 
l'impacte de l'obra de Josep Carner 
(1976a, 1977b) és rnés complet i a rofun- 
dit. Cronolbgicament, diferencia tos  mo- 
ments en la seva recepció: des dels inicis 
de la publicació de l'obra fins a mit'an 
decenni dels an S cinqtianta i des d1aies- 
hores fins a finag dels setanta. La rimera 
etapa de la recepció es consoliza l'any 
1914 arnb Auques i ventlalls arnb un triple 
clixé (el Carner idíllic, l'enamoriscat i 
l'humorista); diferencies en el to i en els 
temes que romanen entre eis contempo- 
ranis de Carner a despit de les vanacions 
postenors de la seva obra i de les inade- 
quacions d'aquest triple esquematisme 
que en la ractica carnrriana s'entremes- 
cla arnb aytres realitzacions. A la segona 
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etapa de la seva recepció, l'obra de Carner 
compta arnb molt pocs lectors que o bé 
insisteixen (quan són vells) arnb la imatge 
tradicional o bé la rebutgen per una prete- 
sa manca de modernitat o bé, oblidada la 
seva obra, ermeten que el seu nom ro- 
mangui amf el prestigi de I'anacronisme. 
La indiferencia que Ferraté constata l'any 
1976 no és el punt final. Hi hauria encara 
una tercera fase de la recepció carneriana 
(la més algida, en que Camer passa a ser 
considerat un dels poetes majors de la 
literatura catalana contemporania) que 
és, precisament, la que, un cop esvaides 
les exigencies ideologiques que es recla- 
maven als escri tors i posada en primer 
pla la destresa $e l'ofici litera*. s'esdevé 
gracies a la reivindicació i als estudis de 
Joan Ferraté (en bona part continuadors 
de les lectures ribianes de Carner) i, pos- 
teriorment, a les analisis de G. Ferrater, 
entre molts altres40 

Més que conclusions o afirmacions so- 
bre l'art, Ferraté ens ofereix un procés 
argumentatiu. Per bé que el seu pensa- 
ment és molt elaborat es presenta al lec- 
tor simulant una improvisació racional 
sobre un problema donat que va descab- 
dellant a mesura que anem llegint. La 
seva és una escri tura dialectica que, ex- 
cepcions de ban ‘r a (v.g. el to i el registre 
de bona art dels articles de Provoca- 
cions), deRig les maximes aillades. Una 
deducció duu a un problema i aquest a 
una nova deducció, reproduint el mateix 
procés de llintel.lecte que va obrint i tan- 
cant portes simultaniament i consecutiva. 
El seu discurs (de llarguíssimes frases su- 
bordinades que van encaixant les unes 
dins les altres conformant unitats comple- 
xes arnb molta més precisió que no acon- 
seguiria pas la simple juxtaposició) es dis- 
tancia de l'academicisme per a ropar-se 
al to reflexiu de I'assaig: .Per a i%r entrar 
uns quants principis dins una ment tossu- 
da, la retorica més eficac és la de la frase 
breu, de ritme sec i igual, que sona més 
com una ordre peremptoria que com una 
invitació al raonament. El penode cicero- 
nia, en canvi, sota la seva vasta música 
desplega un joc logic, complet i articulat 
en totes les parts. L'adhesió a la frase cur- 
ta esdevé mecanica i esporuguida; I'adhe- 
sió al eríode ample poc es sense un cert 
trebalfdiscursiu, parallel. de l ' o i e n t . ~ ~ ~  La 
coherencia no pot ser més optima: una 

40. Hom trobara un major aprohndiment del tema 
a N. PERPINYA, Aproximació a la recepció de l'obra de 
Josep Carner (en premsa). 

41. C .  RIBA, L'estil de Francesc Pujols, op. cit., p. 
273. 



escriptura dinamica que ens parla i defen- 
sa (i reprodueix) lectures dinamiques. El 
que Ferraté deia de la crítica de Riba (de 
la qual, corn el1 mateix reconeix, tant va 
aprendre) li és també aplicable (si hi afe- 
gim el matís que Ferraté també procedeix 
amb logica teonco-literaria): «La crítica 
de Carles Riba és tota ella moviment, tota 
ella imitació d'un moviment, el de l'obra 
mateixa. No procedeix, doncs, a partir d'i- 
dees desenvolupades logicament, sinó 
que opera imaginativament a partir de l'o- 
bra, seguint-ne les direccions i perseguint- 
ne els impulsos fins a atenyer la font de 
principis que llorienten» (1955a, 133). En 
part, també podem aplicar-li la frase que 
el1 diu a proposit de Guillén: «Donde lo 
que importa no es la dificultad vencida, 
sino la distancia recorrida.» Pero només 
és parcialment pertinent perque torna a 
imposar-se l'equilibri. Entre l'extrem de 
les afirmacions taxatives i aprioristiques 
de l'academic i l'extrem del raciocini 
complex que es fa i desfa de l'esceptic, 
Feriaté opta pel principi dialectic: del seu 
desenvolupament reflexiu se'n generen 
uns judicis i unes conclusions sobre les 
quais es fa responsable. Ni l'absolut ni el 
nihilisme, ans el camí de la relativitat que 
g:sa comprometre's amb algunes veritats. 
L afany de Riba per conquerir el seu ropi 
llenguatge i la seva salvació prové de? ma- 
teix impuls que anima l'obra ferrateriana: 
aqul tampoc no es vol res de donat, res de 
passivament rebut. 1, corn diria Ferraté, 
que moltes de les veritats de la literatura 
es basteixin sobre antítesis (l'art és l'opa- 
citat transparent; la desitjada simplicitat 
s'aconsegueix en literatura mitjancant 
l'artifici; la literatura que és pura contem- 
plació abstracta té una voluntat de con- 
creció; en poesia no hi ha res concret ni 
intuitiu immediat i, tanmateix, dóna 
aquesta aparenta; el denotat del poema és 
la connotació del signe) no invalida la 
seva substancial veritat: la paradoxa simu- 
latoria de la ficció. 

Aquest caracter paradoxal de la ficció 
pot ser un dels motius que expliquin el to 
predominant de l'obra de Joan Ferraté. 
Per tal d'aprehendre'l, sembla haver-se-li 
mostrat prou eficac el camí de l'equilibri, 
el qual és resent en tots els centres neu- 
ralgics de Fa seva obra des de la funció de 
la realitat (social o biografica) en la ficció 
fins a la importancia de la llibertat creati- 
va i lectora condicionada per unes nor- 
mes d'actuació. Aquesta harmonia, que té 
ben poc de l'estatisme de les estructures 
biniiries i molt de la dinamica del pensa- 
merit dialectic, és igualment activa en la 
fusió dels corrents teoncs que confluei- 
xen en el seu discurs. Els vessants tradi- 
ciorials (reflexió moral, unitat de l'obra) 

es renovellen amb concepcions de l'art 
que, per bé que no es poden qualificar 
d'absolutament innovadores (l'autoritat 
dlAristotil és arreu), sí que han conformat 
els paradigmes de coneixement artístic 
més revolucionaris del nostre segle: la for- 
ma i el lector. 

Ferraté, corn a aristotelic i corn a ensa- 
dor contemporani que 6s. deixa de t anda  
les teories mimetiques, pragmatiques i ex- 
pressives, er  reivindicar una teoria ob- 
jectiva de [! art i . els principis formals (ja- 
kobsonians) que en deriven: la primacia 
de la forma (1968a, 13; 1991 [3, 41); la 
concepció de l'art corn a joc (1968a, 11); 
la reciprocitat irradiativa de les accions 
dels signes (1968a, 13, 275; 1952a); la si- 
multaneitat i la plurisignificació d'aques- 
tes irradiacions (1968a, 14, 175); el princi- 
pi del parallelisme i de la recurrencia 
expressat mitjancant jocs d'afinitats i opo- 
sicions (1968a, 183, 191, 122, 256, 292; 
1989b); el problema de la literarietat i de 
les transformacions formals i d'experien- 
cia entre poesiai realitat (1957, 25; 1968a, 
86, 392, 404; 1989a [38]); la defensa d'un 
apropament immanentista a l'art que sa i 
a conciliar-se amb investigacions d9ín80: 

més general i teorica (1982, 426);" i la 
conveniencia de realitzar aquests apropa- 
ments (els particulars -que són els que 
Ferraté aprecia més- i els universals) 
amb una metodologia mixta lingüístico- 
literaria (1968a, 123, 400; 1991 [14]). 

Pero la poetica formalista (la tardana 
divulgació de la qual impossilita parlar en 
termes d'influbncia pel ue afecta la ma- 
jor part de la producció l e  Dinhmica de la 
poesia) i, per extensió, les practiques del 
New Criticism (un altre cas de concomi- 
tancia parcial) havien oblidat un element 
que Ferraté considera del tot central per a 
la comprensió del fenomen literari: el lec- 
tor. Les critiques que reben els estudis 
sobre la recepció (febleses, contradic- 
cions i ingenuitats simplistes d'un nucli 
doctrinal molt reduit; insuficiencies en les 
aplicacions; confusionisme en els seus di- 
vulgador~) poden aconseguir, malgrat els 
esforcos dels seus detractors 43 i de les 
dificultats que comporta la configuració 
d'una teoria i una historia de la lectura a 
mesura que ens anem allunyant en el 
temps, abolir la presencia del receptor en 
l'art. L'estudi dels lectors (que ha d'in- 
cloure els in enus, els erudits, els igno- 
rants, els lucias i els maquiavel~lics) és una 
empresa costosa que, ara corn ara, pateix 

42. Entrevista a .El País. (25-v-1986). 
43. E. D. HIRSCH, The Aiins of hterpreration (Chica- 

go U .  P., 1976); P. D. JUHL, Can the Meaning of  a Literav 
Work Change?, dins A. P .  FOULKES (ed . ) .  The Uses of 
Criticism (Berna 1976). ps. 133-156; A. GARC~A BERRIO, 
Teoría de la literatura, op. cit., p. 220 i SS. 
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les mancances d'una tradició teorica i contingency of t e x t ~ » ~ ~  i menys encara quan 
analítica molt recent a diferencia del su- les concreta en una de les majors preocupa- 
port secular amb que com ten la resta cions de l'obra de Joan Ferrate «How does 
dels estudis literaris. No po&m deixar de interpretation (or readizg) work?. 
pensar en l'obra ferrateriana quan M. 
Steig assenyala que les dues qüestions teo- NURIA PERPINYA 
riques centrals en els estudis literaris ac- 
t u a l ~  son ('the determirzac~ Or indetermi- 44. M .  STEIG, Stories of Reading. Subjectivity und 
nacy of meaning and the autonomy OY Litera? Understanding ( J .  Hopkins U .  P., 1989). p. 4. 
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