
PER A UNA LECTURA DE SALVAT-PAPASSEIT 

Mort a trenta anys, Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) no tingué 
temps de pensar en res semblant a una edició de les seves obres 
completes. El seu primer iiibre, Humo de fábrica, en casteila, 6s 
un recull d'articles que es publich en volum l'any 1918; de l'any 
següent és el seu primer llibre de versos en catalh i n'escriví cinc 
més, el darrer dels quals aparegué pbstum. Deixh algun poema inedit 
i una mostra considerable d'escrits en prosa, en catalh, que van de 
l'article de tema social o polític i d'inquietud est2tica o de crítica 
fins a unes provatures, forca reeixides, de narrativa. 

La seva poesia no fou aplegada en volum fins a 1962.' La lite- 
ratura catalana havia adoptat aleshores maneres realistes com a me- 
tode de resistencia, i la publicació d'aquest llibre proporcionava, 
d'una banda, un model important de poeta realista i, d'altra banda, 
venia a cridar l'atenció sobre el fet que, un poeta d'aquelia cate- 
goria, no havia pogut esser publicat i posat a l'abast del públic per 
culpa de les circumstancies -franca hostilitat, persecució, etc.- 
imposades per la dictadura franquista. No era aleshores el moment 
d'insistir en un fet segurament més important, de cara a la valoraci6 
histbrica de la poesia de Salvat: que la dictadura en qüestió s'havia 
institucionalitzat a Espanya, com a conseqü2ncia del resultat de la 
guerra civil del 36-39, uns quinze anys despres de la mort del poeta, 
i que, durant aquell període, del 24 al 39, quan el llibre catal& no 
tenia traves i que deu correspondre a un dels de major producció 
editorial, tampoc ningú no havia girat els ulls envers l'obra de Sal- 
vat. La dada, irrefutable, és significativa perque el període en qües- 
tió no és difícil de veure que coincideix amb el triomf i la conso- 
lidaci6 dels ideals i dels programes noucentistes. 

Els noucentistes tampoc no es preocuparen, cosa més explica- 
ble, de l'obra en prosa de Salvat. Fins quinze anys despres de l'edi- 
ció conjunta dels seus poemaris no va apareixer un volum on s'a- 
plegava tota la seva prosa ~a ta l ana ;~  dos anys després compthvem 
també amb una nova edició d'Humo de fhb~ica .~  

Els seus articles i els seus poemes, tota la seva obra, parteixen 
de la seva sinceritat -la sinceritat és per a ell alhora un punt de 
partenga i una justificació, i el lector la sent, d'alguna manera, gaire- 
b6 sempre-, i troben un mbbil en les ganes de canviar el m6n, de 
fer-10 millor. Aquestes ganes no són ni un programa ni un afany 
revolucionari, per exemple; no passen de ganes, simplement, i, enca- 
ra, amb el pas dels anys i quan Salvat se sent amb la vida una 
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mica assegurada -era d'extracci6 proletaris i mai no va deixar de 
ser pobre, de fet-, la veritat és que, gradualment, les ganes en 
qüestió semblen diluir-se. La sinceritat, radicalment, fou el seu únic 
programa: que els poetes hagin de ser <{altius, valents, heroics), 
potser pot voler dir que han d'agafar la paraula com una arma; perb, 
en el fons, l'altivesa ve del valor d'haver dit la veritat, cosa que 
converteix el poeta en un heroi, i aixb perque, <{sobretot)> els poetes 
han d'ésser ctsincers)>? 

Ser sincer no ens ha de semblar forcosament un merit literari, a 
hores d'ara. Per6 ho fou, per herencia romhntica; una herencia sen- 
sible en l'obra de Maragall, per exemple. La influencia de Maragaii 
en Salvat-Papasseit ha estat assenyalada i és un guany crític con- 
solidat: no cal insistir-hies Implica, perb, un munt de coses que cal 
tenir presents. Salvat es prenia l'escriptura molt seriosament: de 
primer, segurament, perquk el satisfeia mes que res; eii era un home 
sense estudis, que havia conegut l'atur i la miseria, que havia fet 
moltes feines, perb que no havia deixat de llegir, d'enraonar, de 
pensar, de somiar. I ,  d'aixb, n'estava orguii6s, fins massa per a 
reconeixer-ne les falles: en conseqü2ncia, blasmava les institucions 
i ex~licava amb una certa agressivitat les dubtoses excellencies d'ha- 

u 

ver de llegir Goethe caminant pel ~ a r r e r . ~  Per aixb l'enorguiiia que 
ell fos un escriptor. I per aixb no deixava d'insistir que no tota la 
culpa la tenia el govern, la mena concreta de societat contemporh- 
nia, etc., sin6 que atribuia una gran part de culpa de l'estat moral 
de la societat a una joventut que no reaccionava, que es deixava 
comprar per un empleo. Inconscientment o no tant, aquest punt 
de vista el justificava i el destacava, a ell: 

Els que escrivim aixb no ens veiem prou capaCos de poguer 
capgirar aquest podrimener, perb estem disposats a que no 
se'ns confongui. No tots els iiuitadors, posats a obrir les 
mans, podrien ensenyar-les tan netes d'ambicions i vili- 
pendis? 

Ell tenia les mans netes i era sincer. Tenir les mans netes vol 
dir no haver-se embrutat la boca dient mentides --que poden fer 
guanyar un bon lloc, passar davant d'un altre, etc. I, en un treba- 
llador, fer bC la feina, respectar la prbpia dignitat i la dels com- 
panys ... Ens han arribat testimonis que Salvat era un bon treba- 
iiador, per& de fet, l'home que va escriure <tL'ofici que m6s m'a- 
grada, 4s evident que veia el treball com una festa: com el veuen 
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els infants. Un nen de la seva escala, segons Salvat, volia ser capi- 
th de vaixell i la seva mare li retreia que li feia por l'aigua; va 
posar el cap sota l'aixeta i va estar demostrat el contrari: ja podia 
ser capiti &un navili. A les cases que aixequen els paletes de Salvat 
no hi ha arquitectes ni mestres d'obres, només paletes, una mena 
de mhgics que <tel mateix fan un porxo com una xemeneia),? Salvat 
sabia, evidentment, que no tot era bufar i fer ampolles, que hi 
havia vagues i vagues que es perdien? que no tothom tenia feina. 
Un mati de maig,'O molt d'hora, Salvat s'aixech i sortí a buscar 
feina: hi havia un anunci al diari, perb era una cosa incerta i mal 
pagada. Vingué el deshnim, el sentiment de l'explotaci6: 

Me repugna esta vida en que unos Rombres con tanta im- 
punidad y mayor crueldad explotan a otros hombres. 

Perb el burges, un herbolari, vivia al peu de la muntanya i Salvat 
s'hi enfilh. Mentre va pujant, un moviment alternatiu es reparteix 
el seu esperit: la muntanya el va encisant, distraient, reconciliant 
amb la vida (cctienes tanta belleza, tienes tanta honradez ... s), i el 
record de l'explotador li encén les sangs. Fins que, finalment, la 
muntanya (la mar vista al fons, l'herba, les papallones i els ocells. ..) 
el guanya i ctahora ya no maldigo al herborista, aunque seu un ca- 
nalla. Y me dejo abrasar bajo el fuego del soh. 

Com en Maragall, el m6n esth ben fet, i la culpa és dels homes. 
Esth ben fet perqui: hi ha la muntanya, i la ginesta, i els ocells, 
malgrat la mala fe i l'ambici6 dels homes; per6 esth ben fet, sobre- 
tot, perqut a més hi ha dones. Pocs poetes hi deu haver hagut que, 
com Salvat, shpiguen dir tan definitivament allb més quotidi).: ell veia 
poesia, i la deia, en les coses de cada dia. La major part de la gent 
confon les coses habituals amb la rutina, amb la manca d'interb. 
Salvat hi veia de tot, i el port s'Uumina impensadament en els seus 
poemes com el tramvia pot ser el lloc de la sorpresa o del misteri; 
sovint aixb s'esdevé per obra d'una dona. A Salvat, per exemple, 
li agradava la roba estesa, com banderes, de molts colors. Una dona 
estenent roba al terrat era un fet ben quotidih; perb Salvat sabé 
veure'l així: 
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Estenies la roba al terrat 
i el teu b r a ~  tan rod6 regalava; 
als teus peus s'eixamplava el regal, 
cada perla als rajols s'estirava. 



I també del teu coll al teu pit 
la frescor en i'afany t'ajudava: 

si et tocava una mica de sol, 
t'hi delies i t'eixamoraves.ll 

Les gotes de la roba mullada regalimen pels bracos de la dona, ro- 
dons: en caure a terra, als rajols del terrat, són perles; és ella que 
transforma les humils gotes d'aigua, i el poeta la mira enfeinada i 
els seus ulls, resseguint l'aigua, s'aturen un moment en el pit d'ella. 
Com s'havien aturat un altre dia en les cames 

(Que les cames se't veuen 
i la mitja és ben fina; 
i tot el tram ets tu.) 

de la noia que llegia al tramvia.12 
Salvat no era una persona benestant ni era un conformista o 

un panxacontent. El món era ben fet, perb. No era ni una persona 
de bona salut. Es va passar la vida lluitant contra la tuberculosi 
que el va matar tan jove. Per a viure necessitava creure que la 
salut era el normal i la malaltia una cosa accidental. un malson 
inevitable que passaria. Igualment, el món era ben fet i les injus- 
tícies i els desastres una malaltia passatgera, que calia vencer. Si 
més no, individualment. Per aixb també els valors individuals són 
exalcats per Salvat i per aixb la lluita, la idea d'afany i de combat 
a ultranca per aconseguir quelcom és privilegiada pel poeta. Cal 
esforcar-se i lluitar, repetia, i encara aclaria que la seva lluita no 
volia dir guerra --era una guerra metafbrica, com la guerra d'amor, 
i metafbriques eren les espases i qualsevol arma. 

Dos poemes de La gesta dels estels relacionen d'una manera 
indeslligable aquesta guerra metafbrica i l'amar (ala guerra i l'a- 
mar: / la sal de la terra),)." De la manera com aquesta bellesa del 
m6n culmina en la presencia pertot, en ell, de la dona, del fet 
d'amar -una dona es roba com qui roba fruita, per a Salvat-, 
tampoc la salut no venceria, sense el fet d'amar. El pobre malalt 
confonia vitalitat i certesa de viure: si hi havia una dona es trobava 
sa, fort i curat. Potser per aixb s'enamorl quan més malalt estava. 
I 6s així com la dona ocupa un lloc central, en la poesia i en la 
vida de Salvat. Perque aquí també calia arribar: Proust tenia raó 
contra Sainte-Beuve i cal no confondre el jo histbric amb el jo del 
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poema; d'acord, perb en I'obra &un poeta que confonia la poesia 
amb l'heroisme que resulta d'ésser un hom altiu i dir sempre la 
veritat, que no concebia la poesia si no era sincera, vida i poesia 
no són tan tranquillament separables. Fou Pla qui va dir que, afor- 
tunadament, els versos de Salvat eren millors que els seus textos 
diguem-ne tebrics.14 Salvat s'equivocava quan deia que el poeta 
havia de ser sincer -s'equivocava des del punt de vista de la litera- 
tura; des del punt de vista moral, que era el seu, no seré jo qui 
jutgi si s'equivocava o no-, per? Salvat tenia dret a ser sincer i a 
dir-nos que ell no concebia la poesia si no era sincera. Hereu de 
Maragall, Salvat és, en aixb, un darrer romhntic. 

Perb aquest darrer romhntic es firmava, I'any 20, i es volia, 
ctPoetavanguardi~tacatalhs;~5 el catalanisme de Salvat era sincer i 
degué arribar a ésser exacerbat, integral: molts dels poemes de Les 
conspiracions són contra Castella, i ell va voler veure en Catalunya 
una desitjada excepció a la degeneració moral -i, en conseqüi.ncia, 
de tota mena- imperant, segons ell, a Espanya. Per aixb, per a ésser 
ell poeta, calia que ho fos catalh i, naturalment, en catalh. Perb, 
l'avantguardisme, a sant de que? 

Salvat no tenia, hem quedat, una formació academica, coherent. 
Havia llegit molt i d'una manera anhrquica, desordenada; literhria- 
ment, és possible que la seva formació fos aproximadament cabtica 
i més aviat deplorable -d'altra banda, no devia llegir sinó frances, 
a part de ca ta l  i castellh. Pero fins i tot d'aixb, en feia una ban- 
dera: les seves opinions sobre Dante són un full per a les escom- 
braries, perb ell el branda com si fos una proclama. En nom de que? 
<(La Publicidad>> havia engegat una enquesta sobre l'erecció d'un 
monument a Montjuk al poeta tosch, i Salvat, a més de definir la 
Commedia <(escenari de tortures catbliques)> i quedar-se tan am- 
ple, informi els lectors d'aquell diari que aentre els noms més bri- 
llants en les literatures d'avui, hi ha els dadaistesa, i que aquesta 
gent, <(inventors de diversos sistemes per a fer bullir tota mena 
de llegums, especialment mongetes, . . . són enemics personals del 
Danten.16 La deria de voler estar al dia, de ser prou modern, és 
sovint excusa per a la ignorhncia del passat (Salvat no s'esti de 
dir que concedeix <ta I'autor d'El convit i de La Vida Nova el iloc 
que li senyalen en la literatura mundial <(del passat,). Salvat era 
d'extracció prolethria, orfe des de petit; era també un home amb 
ganes d'aprendre, de saber; perb, com tants d'altres homes de la 
seva classe, Salvat no passh d'autodidacte -amb més voluntat i 
més intelligkncia que molts d'altres, perb amb les mateixes limi- 
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tacions que gairebé tots ells. Se n'enorgullia, he dit abans, i és Mgic, 
per6 aquest orgull era una limitació; la major part de les vegades 
procurava de dissimular-la per6 també algun cop es trobava exhi- 
bint-la enmig del carrer i content de fer-ho. I n'estava content per- 
que la seva exhibició li semblava iconoclasta, d'allb més moderna 
i escaient. 

L'avantguardisme de Salvat vol dir ganes d'estar al dia, d'exhibir 
un posat modern, anticonvencional; és també un foc d'artifici que 
dissimula la manca, la impossibilitat d'acció i la frustració que en 
resulta. Foix -que és un avantguardista inexplicable, com a tal, 
sense I'estímul d'una brillant formació literhria, sense l'agulló de les 
seves constants lectures de Llull- detecth amb agudesa el no avant- 
guardisme de Salvat: tot plegat, foc d'encenalls.17 Sí, perb Salvat 
el necessitava: havia de creure's avantguardista, de tornada de tot 
i en el cim de l'onada de la modernitat. Perque, si no, qui: era? 
Nosaltres podem trobar una resposta a aquesta pregunta (per exem- 
ple, un poeta excepcionalment dotat per a copsar la grandesa de 
les coses més ínfimes, més quotidianes i senzilles), per6 ell, recelós 
en el fons de la seva formació i de la seva capacitat, i orgullós alhora 
del que havia aconseguit, trobava una resposta en la seva ardidesa, 
en el valor de qui, sense mestres, havia encarat el problema del 
sentit de la histbria i de la cultura del seu poble i de la huma- 
nitat. I aquesta ardidesa es tradu'ia no en accions sinó en escrip- 
tura, i calia que aquesta escriptura fos valenta, heroica, sincera: 
moderna, en un mot; que anés a l'avantguarda. Per aixb Salvat es 
volia poeta avantguardista, i s'ho deia. 

D'altra banda, cal entendre que per a un adolescent de la seva 
classe l'accés a la cultura era inevitablement un problema social; " 

eren unes inquietuds socials i polítiques les que el movien a saber, 
a informar-se: la cultura que acumulava havia de retornar a les 
inquietuds que la feien necesshria. Quan va passar de la prosa i 
dels peribdics d'inquietud social i política a la poesia, Salvat va 
perdre l'eficicia que es volia directa dels seus escrits d'Humo de 
fábrica, per exemple. Curiosament, en el seu primer llibre, els dos 
poemes més agressius, des del punt de vista social, ctcolumna ver- 
tebral: sageta de foc)> i < t P l h n ~ l n , ~ ~  són els dos poemes més formal- 
ment ctavantguardistesa. En fi, ell fou un home que es volia entre 
els primers, a I'avantguarda; perb sense escola: igual com es deia 
cristih, per6 sense Església, o socialista sense partit. 

H i  ha una qüestió, central per a una correcta lectura de Salvat, 
que no és sense relació amb aquesta altra del seu avantguardisme; 
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eil mateix les va posar correctament en relació quan escrigué: 

Jo us invito, poetes, a que sigueu futurs, és a dir, immortals. 
A que canteu avui com el dia d'auui. Que no mideu els 
versos, ni els compteu amb els ditsJg 

La modernitat de la poesia ha d'ésser solidhria d'una metrica --o, 
més ben dit, d'una no-metrica, d'una mktrica no convencional. 

Els poemes de Salvat són plens d'incorreccions metriques; quant 
a ritme i a efecte poktic, la qüestió és diferent: Salvat, en opinió 
meva l'encerta la major part de les vegades. Passa, perb, que em 
temo que ni ell mateix hauria sabut respondre a la pregunta sobre 
les possibles unitats metriques de la seva poesia. Salvat apunti, per 
exemple, dubtes sobre la qualitat del seu castellh --dubtes encertats: 
tant en castellh com també en catalh, és un escriptor que es ressent 
magníficament i ingenua el miratge del vocabulari, i la seva sintaxi 
4s fluixa, rellisca en qüestions com el regim dels verbs, etc. Ara, 
considerem aquesta prosa?O que escric arbitririament en línies: 

Con mi amada he subido la montaña. 
Entre rojas cerezas y entre rosales blancos; 
Entre gualda retama y entre abiertos capuiios 
de encarnados claveles. También entre perales; 
y entre albaricoques; entre moras y fresas, 
entre olivares verdes.. . entre abrazos y besos 
sin lubricida afán, jugando a perseguirnos, 
encaramando siempre la más alta atalaya, 
contra el sol que cegaba nuestra vista, 
nos pegaba la ropa en nuestras carnes, 
nos volvía morena nuestra cara 
en tanto que robábamos para nuestras mejillas 
el granate color de las manzanas, 
de las manzanas frescas igual que nuestras risas, 
igual que nuestros cantos al subir decididos 
para que la ciudad no tuviera el placer 
de privarnos también esta mañana alegre. 
Con mi amada he subido la montaña: 
ibien podéis envidiarme, compañeros, 
si tenéis ideal y no tenéis amada 
que en él os acompañe! 

Aquesta prosa és d'un interes excepcional; d'una banda, presenta 
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una serie de tbpics que trobarem arreu a la poesia de Salvat (la 
muntanya oposada a la ciutat, un paisatge ple de flors que té relació 
amb la presencia de l'amada, i aquesta presencia acabant un quadre 
que, si no fos per ella, no tindria sentit), perb, d'altra banda, és 
evident que no qualsevol text castelli és reductible a una estructura 
diguem-ne metrica com la que revela la meva divisió en línies: cinc 
decasíliabs (1=18, 11, 13 i 19) i tot d'alexandrins, o potser fóra 
millor de considerar que les unitats metriques de tot el text són 
hexasíliabs amb algun trisíilab intercalat (la línia 1 seria, aleshores: 
a/ <(Con mi amada he subidon, b/ <(la montaña)); l'element a es 
repetiria tot al llarg de la prosa i, de vegades, es produiria una 
variació a base d'un element b, subordinat al primer -si el primer 
és agut, b ser; un tetrasll-lab). 

Es possible que aixb pugui resultar sorprenent o artificiós, per 
part meva. Diré que he observat que moltes altres proses castellanes 
de Salvat -i no pas <(líriques)> com aquesta- es presten a una 
reducció a elements metrics com la que acabo d'assenyalar. També 
m'afanyo a dir que no crec que Salvat comptés les siilabes quan 
escrivia proses en castelli; sovint tampoc no les comptava quan es- 
crivia versos en catali, i la major part dels poemes de Salvat 
també són reductibles als mateixos elements metrics. Un poema, per 
exemple, com l'intitulat c tLinble~ma:~~ 

Suara s6 embarcat 
en la piragua hindú 

(Escriviu-me al Far-West 
M'aprofito de tot 
per occir la membria que els meus tenen de mi) 
Ara que ma muller dorm coníiada 
I el filiet que vindri 

I no són a fer cua 
com altres 

a la fleca 
I encara un estel brilla 

i duc el tomahawk sota l'aixella 
Un llibreter de vell 

passeja 
bracejant els meus Poemes 
cada un $Ells inedit 

-es que no puc marxar 
sense que abans no escanyi el llibreter 
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Aquest poema, malgrat la diguem-ne audhcia tipografica, la volun- 
tat de crear sorpresa amb la juxtaposició del desig i del real, de 
I'imaginat i del vist, i malgrat que sembli d'entrada irreductible a 
una norma metrica, és una combinació d'hexasíl-labs -de vegades 
hemistiquis d'un alexandrí- i de decasíllabs, una cosa tan fhcil com 
aixb, des del punt de vista metric. 

Com que aquestes unitats, amb variacions i amb llibertat de 
combinacions, les retrobem aquí i alií, tot al llarg de l'obra poetica 
de Salvat, en els poemes en ccvers lliure,,, i com que, d'altra banda, 
la major part de poemes que Salvat compti són en versos decasíliabs 
o alexandrins, em penso que podem concloure que el nostre poeta 
tenia una mena de tirant espontani cap a un element metric hexasíl- 
lab. Un cop descobert aquest element metric recurrent, em penso 
que té explicació un fet que no deu passar desapercebut a alguns 
lectors de Salvat: que el seu vers íliure, que sembla rajar sense 
control, enjogassat, no fa, rítmicament, la impressió de descontrol 
i la seva flu'idesa sembla pautada -la pauta és una norma isosiU- 
bica recurrent, doncs, que no hem de considerar que Salvat busqués: 
li sortia així. L'exemple de la prosa en castell& pot demostrar que 
no era quelcom recercat, i, si a la prosa li sortia així, no cal conside- 
rar que es trenqués el cap recercant aquest element quan escrivia 
en vers, dic jo. 

De tota manera. inconscientment de vegades i conscientment " 
d'altres, Salvat anh a raure sense massa innovació a una metrica 
que no és gens diferenciable -si no és per la novetat visual, tipo- 
grafica- de la de Jacint Verdaguer, poso per cas. Deixo aquí aquest 
tema, que no tinc cap pretensió d'exhaurir, perb m'ha semblat que 
havia d'apuntar-10, a partir de les prbpies paraules de Salvat, en 
relació al tema del seu avantguardisme. Un avantguardisme que ja 
hem vist quines limitacions tenia i que implicava. 

En aquestes condicions, l'obra de Salvat planteja un problema 
summament interessant: evidentment aquesta obra, com tota la lite- 
ratura, és valorable en termes de crítica, d'an&lisi i de teoria literhria; 
perb evidentment, també, és de cecs no entendre que la valoració 
histbrica de la poesia salvatiana, indeslligable de la de la resta de la 
seva obra, i encara de la persona del seu autor, és, per aixb mateix, 
un afer que té relació amb les opcions morals de Salvat i amb 
l'estat contemporani de la societat. Aixb segurament és veritat, 
sempre, en l'obra de qualsevol autor; perb és una veritat que ad- 
met graus, i en l'obra de Salvat és una veritat ineludible, amb la 
qual el lector ha de topar a cada poema. 
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La poesia de Salvat és l'obra d'un home jove, i ha trobat els 
seus lectors més entusiastes entre els joves; perb és una simplificació 
absurda, creure que aquesta poesia només és bona per a estudiants 
lleument anarquitzants i sensibles o per a senyoretes amb ganes 
potser inconfesades d'ésser robades per un pirata -qui sap si tan 
metafbric com els de Salvat. Bs injust subscriure el desdeny dels 
noucentistes, la malfianca i la inquietud dels lectors academics o 
massa literaturitzats. Sobre les bases que he intentat fixar i sistema- 
titzar fins aquí cal comprendre sense recels aquesta poesia esplen. 
didament original i sincera, que té la innocsncia de la fe i el somrís 
que resulta de voler creure en la vida i en la bellesa i en la bondat 
del món. 

Tot aixb, dtiem, converteix Salvat en un darrer romhntic. Primer 
punt que ha de quedar clar. Perb, en Salvat, no hi predomina l'aven- 
tura ni hi preval sempre el desig; com no sempre resulta privilegiat 
l'extraordinari o subratllat el carkter atzarós de la vida. Sense sortir 
del seu primer llibre, hi trobem el contrast entre vida quotidiana i 
ideal d'aventura (ctLinbleumn), entre desig i realitat ( ( ( 5 4 0 4 5 ~ ) ; ~  
els seus poemes de vegades privilegien l'extraordinari -el cap-i-cua- 
o subratllen l'atzar --el tinter abocat d'ctInteri~r)>~-, perb sempre 
en la no dubtosa realitat del més quotdih (interior d'una casa, viatge 
en tramvia o en tren fins a Sitges). El més romhntic, en la poesia de 
Salvat, és el jo dels seus poemes. Prenguem, per exemple, un dels 
seus poemes més famosos, <(Canto la lluita)>;z4 ja sabem quelcom 
&aquesta lluita: impuls, ganes d'anar endavant, d'amar.. . Ventrada, 
vist que el poeta cavalca, dec poder dir que sembla de cavall sicilih: 

Cavaller d'un corser 
qual crinera és de flames 

s6 jo l'incendiari de mots d'adolescent 

El poeta entra cavaller d'un corser amb crinera de flames: hi ha la 
imatge del foc, que tot ho crema -i també ho purifica-, que es fa 
incendi, i els mots del poeta amb l'agressivitat dels mots d'adoles- 
cent. El  cavall insisteix en la idea de lluita i dóna al poeta una 
certa figuració una mica anacrbnica. Després sabrem que el cavaller 
va armat, aquí, d'un fuet, i també sabrem per quk necessitava el 
cavall: 

Blasmo els déus a ple vol: 
l'arraulit bestiari 

tem el fuet del meu cant! 
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El cant és, doncs, un foc, un incendi, que serveix de fuet contra 
uns déus que constituiexen, sembla, un arraulit bestiari. Besties que 
són déus per als homes: Salvat deu voler dir els vicis, els pecats, 
la desimaltat social. la mala administració.. . " 

Bs evident que tota aquesta declaració és dominada pel jo i 
per formes verbals de primera persona -ja presents en el títol. 
També el jo domina els dos versos finals: 

I he maridat la lluna.. . 
(Perb no dormo amb Ella si el filisteu governa els meus domenys.) 

La lluna té com a mínim dos avantatges, per a apar5ixer aquí: és 
llunyana, inassequible, d'una banda, i de l'altra té nom femení." 
¿Com es pot tenir ideal -preguntava Salvat al final d'aquella prosa 
castellana que hem llegit- si no es té amada? Perb ni viure amb 
ideal ni fer l'amor és possible si els domenys del poeta -1'6s d'ar- 
caismes o de particularismes en desús és típic de I'esforc de Salvat 
per <<poetitzar)> la llengua de cada dia, del carrer- es troben sota 
el poder d'un filisteu: 

I aquells qui no han pujat els trencalls trenta voltes, aquells 
qui no han saltat altres trenta els més amplis xaragalls -i 
els qui s'hi fan pujar, dalt de les cimes-, són petits com les 
coses a les quals donen to. Els tontos i els covards anomenen 
prudents a aquests darrers; 1'Arthur Jones, més pulcre, els 
deia filisteus.26 

Un altre text parla de la possibilitat d'unes ales que permetin volar 
ctdamunt dels filisteus i dels cretins>> ( i  cal recordar l'imperatiu de 
etMarxa nupcialu que el poeta destach fins on li ho permeté el tipb- 
graf: <<Escopiu a la closca / pelada / dels cretins>> -un altre alexan- 
drí camuflat) .n 

Contra filisteus i cretins, contra besties que tothom té per déus, 
el poeta aferma la seva individualitat, el seu jo irreductible, i l'a- 
ferma en virtut del so del cant (incendi, fuet, com serh altres vegades 
espasa, etc.). Així se sent un cavaller. D'aqui a anar pel món a 
desfacer entuertos només hi ha un pas. I a més Salvat havia llegit 
Unamuno. 

Gloriosas fueran las páginas de nuestras proezas, si verda- 
deramente bubiésemos sentido el espiritu del Quijote.. . 
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Es una afirmacidn lo que aqui hacemos. Buenas ttene 
las obras D. Quijote, sano el cerebro; sólo el haberse en su 
ruta con bellacos y cobardes -¿no en diríem filisteus i cre- 
tins?-, que asi les llama muy justamente, fue causa prin- 
cipal de sus de~calabros.~ 

Tanmateix, a la poesia de Salvat hi ha un tu i hi ha un vosaltres. 
El tu és regularment femení, i la seva coexistkncia amb el jo es 
produeix sense problemes Ibgics: s'entén fhcilment amb el que hem 
dit sobre la dona en el món salvatil, i després ens hi deturarem. En 
el segon cas, perb, de vegades l'individualisme poktic --el món és 
belí vist amb aquests meus ulls- és compatible amb una mena de 
delegació gratuita en els destinataris del poema (ctvosaltresn, els amics 
del poeta o simplement, tal com dic, els lectors), cosa que deu poder- 
se relacionar amb la sovintejada coexistkncia, en el jo del poeta, d'es- 
tats anímics que no semblen conciliables --o que no són normal- 
ment conciliables-, com estar al llit, malalt, i estar content.29 Des 
del ilit, en efecte, el poeta enumera un munt de coses que podri 
veure dem;, si es troba bé i es Ueva; Senumeració 6s simptom&tica 
perqul. diu la vida de cada dia, la gent que feineja, els carrers de 
la ciutat i les coses, sense gradació, sense i.mfasi, fins a l'aparent 
conclusió: 

Tot aixb bé m'espera 
si m'aixeco 
dem;. 

Perb el poema no sembli al poeta que podia acabar-se aquí; calia 
que es referís a l'altra possibilitat, la de no aixecar-se ctmai més>>, i 
s'hi referí. Ara, quedar; frustrat el lector que s'esperi una nekuía 
més o menys imaginativa o que cregui arribat el moment de la 
deprecació dolorosa de la mort. Si no hi ha dem;, si no pot aixecar- 
se mai més, el jo del poeta (ctheus aqui el que m'esperas, diu) queda 
integrat en uns altres --els amics, o els lectors-, i és a aquests 
altres (<(vosaltres)>) que passar& allb que m'espera: 

Vosaltres restareu 
per veure el bo que és tot: 
i la Vida 
i la Mort. 
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La simetria vidalmort, emfasitzada per la simetria visual de les 
dues línies finals del poema, indica la complementarietat, la con- 
ciliació en la diversitat, dels dos opostos en la parla habitual. Perb 
potser el més curiós i revelador és que l'existencia de la mort, de 
la prbpia mort, no qüestiona en absolut la bonesa del món; i que 
quedin els ulls dels amics o dels lectors per a veure aquesta bonesa, 
aixb és quelcom que figura en I'expectativa, en I'esperan~a del poe- 
ta. Mort ell, seguir; havent-hi carrers i gent que treballa, nens que 
juguen; tot continuarh i tot seguirh igual: 

Avui, demA i ahir 
s'esfullarh una rosa: 
i a la verge més jove li vindrh llet al pit.30 

Aixb és el fonamental, repetit des que el món és món. Salvat 
VA dedicar tres poemes a la nit de sant Joan: hi veia una festa com 
la reconstruirien els antropblegs -per& la veia vitalment, la sen- 
tia-, una diada de la renovació de tot, de la iniciació dels joves 
en l'amor. Si aixb és el fonamental, i si aixb seguir; igual sempre 
(<(avui, dem; i ahir},), tota la resta són accidents, encara que calgui 
incloure la prbpia mort entre aquests accidents: 

Res no és mesquí, 
perque els dies no passen; 
i no arriba la mort ni si l'heu demanada. 
I si l'heu demanada us dissimula un clot 
perqui: per tornar a néixer necessiteu morir.31 

Fóra inútil, em sembla, veure aquí el ressb de cap doctrina; perb 
té una lbgica que li és prbpia, i Salvat volia creure-ho així: ara hi 
ha la vida, no hi ha la mort, per6 la mort existeix; no cal fer-ne 
cabal (<(no arriba ... ni si l'heu demanada,), per6 la vida comporta 
la mort: la mort és l'altra cara del joc de la vida; en aquestes con- 
dicions, resulta lbgic pensar que la vida és l'altra cara del joc de la 
mort (aper tornar a néixer necessiteu morir>>). Les grans oposi- 
cions irreconciliables queden així integrades en un tot, a la poesia 
salvatiana. Per exemple, hi ha l'hivern oposat a I'estiu; entre hivern 
i estiu hi ha la primavera i la tardor: la tardor com a iniciació a 
l'hivern i la primavera com a iniciació a l'estiu. Sense negar l'oposició 
fonamental (hivernlestiu), Salvat prescindeix de la tardor --que 
porta in nuce les connotacions negatives de l'hivern- i destaca la 
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primavera (funció nominal, majúscula) enfront de I'hivern i de i'es- 
tiu (funció adjectiva, minúscula): 

Primavera d'hivern - Primavera d'istiu, 

per a concloure triomfalment: 

I tot és Primavera: 
i tota fulla verda eternament." 

Tot comenca, doncs, sempre: <<avui, dem;, ahir),, <teternament)>. 
I que vol dir, aixb? Sobretot dues coses: que tot comenca perque 
hi ha poesia, perque les coses estan ben fetes, quan el poeta les diu 

(Res no és mesquí, 
perqu& la can66 canta en cada bri de cosa.),u 

i que tot comenca quan un home i una dona es troben en l'acte 
d'amar -la primera vegada que una noia és fecundada, espe- 
cialment. Aixb Salvat ho veia gairebé cbsmicament, i el seu <<eter- 
nament), era d'índole més aviat cíclica; la lluna plena, per exem- 
ple -i potser convindria recordar les analogies populars entre 
el cicle de la lluna i el menstrual femení-, ho renova tot: 

Quin doll d'aigua a la font 
ara que tot és nou perque la lluna és plena. 

I aquesta plenitud de renovació implica una prhctica de I'acte 
d'amar gairebé cbsmica: 

i als confins de la terra 
tots els enamorats es besen i destrenyen, 
de I'una a l'altra serra?' 

Tothom fa l'amor, arreu. Aixb assegura que tot continuar;, que 
res no acabar;, del tot, perque res no és mesquí i hi ha la poesia 
i el cant dels poetes. Perb res de tot aixb no fóra així si no fos 
per la forca universal de l'amor, de I'atracció sexual, del bes i de 
l'abracada. Si anomenen aixb eros, la poesia de Salvat és d'im- 
puls erbtic: aquesta és I'arrel de I'erotisme peculiar -primari, 
si voleu, perb net i espontani (<(Quin doll d'aigua a la font)>& de 
la seva poesia. 
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L'eros salvatii és la cosa més oposada possible no solament a la 
visió noucentista de la dona, sinó idhuc a les maneres, a l'educació 
noucentista. Els poemes d'amor de la major part dels noucentistes 
acaben en unes maneres vagament platonitzants que disten prou, 
almenys de vegades i segons que sembla, de la prktica real o de 
les ganes. O aixb, o incorren en la barroeria i en el tremendisme. 
Salvat, en canvi, deia l'amor com el devia fer, o com tenia ganes 
de fer-10: perque sí, perqui: val la pena i és bell. Aixb sí que va 
dir-ho d'una manera contundent i agressiva, Salvat: 

Ningú que hagi mamat de llet de mare o de dona, qualque 
dona que sigui, no pot avergonyir-se de veure unes mamelles 
formoses i  opulent^."^ 

Cal retre als pits en qüestió l'homenatge degut, que consisteix jus- 
tament a amar la dona a la qual pertanyen; com cap vianant asse- 
degat s'esti de beure aigua a la font, cal desvetllar el doll que hi 
ha en una dona. Amb naturalitat, perque la forca d'eros és inven- 
cible i universal. Perb no en ella mateixa. Salvat parla de l'acte 
d'amar sovint en termes de fecundació, té idees diguem-ne origi- 
nals sobre la virginitat 36 i no sembla preocupar-se gaire de la 
diferencia entre concepció i infantament. El seu judici sobre la Mare 
de Déu expressa nítidament, em sembla, la seva identificació entre 
concebre i infantar, d'una banda, i com I'acte i el naixement li 
semblen, solidhiament, una cosa pura, natural, rigorosament inevi- 
table; senzillament, es nega a pensar que pugui haver-hi merit en 
el fet que les coses no hagin anat així: 

Perque jo pugui creure que la mare de Crist tant com fou 
santa dona fou d'honestes costums, necessito pensar que 
deixi de ser verge en infantar-10. No puc imaginar-me-la ama- 
gant un pecat on no existeix pe~a t .3~  

No hi ha pecat sinó, al contrari, merit; i merit que és font de 
grandiositat: 

Les mares són el símbol de la grandiositat. (Quants fills val 
una mare? Tants com pugui parir-ne.38 

Perb allb que importa, en definitiva, és l'impuls original, eros 
que triomfa ade l'una a l'altra serra>> i que, parallelament, s'instala 
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en els seus poemes, des del comenc fins a la fi. I I'acatament dei 
poeta a la f o r ~ a  positiva &aquest eros. 

Si hom anomena antropocentric el sistema en el qual I'home és 
la mida de totes les coses, deu caldre anomenar erotocentrica la 
poesia de Salvat, perqul. en ella eros és explícitament la mida de 
totes les coses: 

tindrem la mida de totes les coses 
només en dir-nos que ens seguim amant.39 

Sobre aixa no hi pot haver dubte: eros és l'impuls de tot, el motor 
de la vida, de la concepció i del naixement, i la mida de tot. Ara, 
Salvat no intenta la creació de cap sistema filosbfic ni proposa cap 
dogma -altra feina tenia!-; diu senzillament allb que sent, com 
ell ho voldria i com prova de fer-ho: cal besar com qui beu en una 
font, oferta al vianant, i prendre una dona com qui cull flors o 
roba fruita. Salvat es va casar, va tenir dues filles; actuh, doncs, 
com a marit, com a home de casa i com a pare de família. H i  ha, 
doncs, un contrast, evident, entre allb que va fer i allb que creia. 
I aixb no ens hauria de preocupar, si no fos per a l b  altre de la 
sinceritat, de dir sempre la veritat, etc. Tanmateix, em temo que 
Salvat veia l'amor lliure, diguem-ne, i la institució matrimonial com 
dues cares alternatives, ambdues necesshries, de la manifestació d'una 
mateixa forca invencible, i que no trobava massa contradicci6 a 
practicar tan bé com podia l'una i l'altra. Havia escrit: 

La monoghmia fóra la més seriosa de les institucions i hdhuc 
la més moral, si no es casés la dona per a no ésser manada, 
i l'home no es casés per a poder manar. Així el matrimoni 
és una convenció de mútua esclavitud.40 

Aquestes afirmacions condicionals sempre deixen un ampli marge 
per a les excuses: en un món més bo, sí, el matrimoni podria ésser 
la institució més tot el que calgui, per6 som aquí, i aquí el que 
passa de fet és una altra cosa, i aixb que realment passa converteix 
en foc d'encenalls totes les afirmacions tebriques sobre i'excellencia 
de la monoghia. Potser és simptomhtic que vendre i comprar si- 
guin dos verbs que no es troben en els poemes erbtics de Salvat; el 
poema <<Sense el ressb del dring, és dedicat a sintetitzar en unes 
imatges prou eloqüents les aspiracions de Salvat a I'amor gratu'it i 
accidental: ai jo li Ilancaria un llessamí per festas, diu; o sigui, la 
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flor no és ni un compliment, ni un senyal de gratitud o d'estimació, 
sinó només ctper festa),, també una cosa gratu'ita, que no és penyora 
de fidelitat (la possibilitat <(per si no ens veiem mésu 6s contem- 
plada, i també que ella ebesés a un altre caminant,) ni de res més. 
L'únic que resulta emfasitzat és l'anar del poeta pel món ctsense el 
ressb del dring ni el brill malvat de l'or)>?l L'amor s'ha de collir o 
robar, perb no es compra ni es ven, doncs. I és el cas que hi ha 
una excepció, perb: hi ha un poema, <(Venedor d'amorn, on si que 
trobem tots dos verbs --comprar i vendre-, i és l'únic poema, 
dedicat cta la meva muller)>, que sabem segur que es refereix a la 
seva dona;42 és evident que els verbs en qüestió són emprats meta- 
fbricament, perb també és evident que beure, collir, robar també 
són emprats metafbricament, i que exclouen els altres: no és qui 
ha comprat una cosa qui pot robar-la, ni si comprar i robar són 
verbs usats metafbricament: ctl'amor no es pot mercar%, proclamA 
ben explícitament Salvat, i ctqui amor barata no 

La concepció de l'amant, de I'home, com un pirata, com un lla- 
dre d'amor, s'imposa, així, tot al llarg de la poesia salvatiana. Fins 
i tot diríeu que Salvat s'hi deixa anar una mica, que aixeca aixb 
com una bandera, que ho assumeix com un posat característic. Un 
cop consolidades, la seva poesia juga amb aquestes imatges com 
amb tbpics que la identifiquen, que són part fonamental d'ella ma- 
teixa. Tot i que Salvat no creia que existís la pornografia i consi- 
derava adigna i veritables ccqualsevulga que sigui la manifestació 
estampada o escrita de l'acte de la carn)>,@ la veritat és que, aixb 
no obstant, la seva imatgeria és neta i púdica. Fins a La rosa als 
llavis, Salvat publich una skrie de poemes erbtics molt notables, perb 
llegits seguits semblen molt tallats pel mateix patró, una mena de 
tic recurrent. El poema <(Sota el meu llavi el seu)>,"S d'aquest llibre, 
es pot considerar, em sembla, simptomhtic d'un canvi: 

Sota el meu llavi el seu, com el foc i la brasa, 
la seda dels seus rulls com el pecat més dolc 
-i l'espatlla ben nua 

ben blanca 
L'ombra corba 

incitant 
de l'esguard: - 

encara un altre bes 
un altre 

un altre 
--quin perfum de magnhlia el seu pit odorant! 
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Aquí és descrita la progressió de l'acte d'amar, encara que nomes 
sigui fins al pit de l'amada, la imatge del primer vers és molt reve- 
ladora d'una passió i, a més, Salvat fa quelcom insblit en ell, ex- 
cepcional: anomena <<pecat)> I'atracció que els rulls de la dona exer- 
ceixen sobre ell. Comparem ara aquest poema amb l'intitulat <(Quin 
tebi p1er)>P6 que segueix una mica més enllh en el mateix llibre: 

Quin tebi pler l'estimar d'amagat 
tothom qui ens veu quan ho veu no ho diria 
-perb nosaltres ja ens hem dat l'abraq 
i més i tot, que l'abraq duu follia. 

La seva cambra si em té enamorat! 

<On és l'espieta que l'amor ens priva? 

Salvat fa gala aqui d'una tecnica més impressiva, d'una economia 
major del vocabulari i de la imatge: s'acosta, com en d'altres poemes 
d'aquest llibre, a un cert to epigramhtic, de vegades una mica críp- 
tic. Per6 si comparem aquest poema amb l'anterior, di.iem, una 
cosa apareixerh de seguida: si allí hi havia pecat en els ruils de 
la dona estimada, aqui tot el poema és una glossa d'aquell amor 
d'amagat que, el primer, Mimnerm exalgh fa tants de segles. El 
pirata, el lladre d'amor que robava una noia a cada port, la pre- 
nia i la deixava i prou, confessa ara que ctun ram de noies no em 
fóra conhorta47 i es proclama es refereix a ccl'amor 
només de l'estimadaa." Tot aixb deu ser prou explícit. 

I, a més d'explícit, coincideix amb una major gosadia en la 
descripció de la progressió de l'acte d'amar, i també amb una major 
seguretat i imaginació metafbrica per part del poeta: les dues parts 
de ec1 quan confiats els arbrem són un dels poemes més excepcio- 
nals de la poesia catalana del segle i també un poema erbtic que no 
s'acaba al pit.50 Ni el ctvas de l'amor, d'aquest poema ni el <(glavi>> 
de l'intitulat <(La meva amiga com un vaixell blanc3l ofereixen 
problemes d'interpretació: són la vulva i el penis. 

Salvat, en la seva passió, anomeni cccornunió~> l'acte sexual; i 
expressh per primera vegada d'una manera clara que, per I'amor, la 
seva noia feia els seus versos (ctipsa puella nobis ingenium facitu, deia 
Properci), o, com ell ho deia, ectan fina és Ella que em dicta el 
vers)>:* o, amb paraules d'ella adreqades al poeta: 
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Reduccions és una publicació trimestral dedicada a la poesia i a 
tots aquelis fenhmens relacionats amb l'activitat poetica. En espe 
cia1 pretén estar atenta a la poesia actual, publicar-ne textos i exa- 
minar-ne les ten&ncies. Així mateix vol incorporar al nostre am- 
bit lingüístic autors i aspectes de l'activitat po2tica de l'estranger. 
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-¿Que més voldrh, si el meu cos que et guardava 
ara ja és teu, i elevar4 el teu cant?-53 

Jo no sóc el bibgraf de Salvat-Papasseit, i els seus bibgrafs potser 
han estat massa púdics. No ho sé. Potser Salvat imagini aquest amor 
que canvii en forma notable el to de la seva poesia erbtica: <(Novel- 
la)> és un poema impensable abans, jo Potser Salvat l'imagini 
o potser Salvat el visqué.55 Tal vegada la solució sigui pensar que 
l'imagini amb tanta forga, amb tanta fe, perque necessitava viure'l 
-i aleshores ja és igual si el visqué o no. Perb l'kmfasi insblit en 
I'amor d'amagat i aquella referhcia al <(pecat més dolg)> m'inclinen 
a conjecturar-un amor al marge del matrimoni, intens, en els dar- 
rers anys de la vida de Salvat. La darrera manera que trobi aquell 
home malalt d'aferrar-se a la vida, a la salut; i la dona que fou 
objecte d'aquell amor canvii, com ell deixi dit, el to de la seva 
poesia erbtica. 

No és una qüestió. finalment. ni d'amor lliure ni d'amor matri- 
monial. La realitat del matrimoni s'imposa i Salvat devia haver 
volgut ser un bon marit, com sembla que intenti ser un bon pare; 
per aixb mateix, la histbria que ell conti objectivament d'un seu 
amor com un esclat que el feu renunciar a una noia distinta en cada 
Dort és la histbria d'un adulteri. Va arribar a escriure que si ella li 
fallava (<(si d'un amor sofrís el desengany),) tot tornaria a ser com 
abans (alligar l'atzar de la mar a ma vida / i anar tan lluny que no 
pogués tornarn, i, en conseqü&ncia, aleshores, <(fer pagar les més 
belles estrenes / de les donzelles sota el meu capqal)>).% 

El pirata sembla que es rendí davant l'adúlter, doncs. Perb el 
marit ja s'havia rendit, d'alguna manera. Eros, al capdavall, era 
sentit Der Salvat d'una manera massa vital, com una forca cosmo- 
gbnica, com una font constant, inexhaurible, de renovació de tot; 
d'una manera massa panteista: no podia estar, sense conflictes, en 
una sola dona. Perb Salvat assumí el caricter conflictiu de la seva 
concepció d'eros. Berenar a les roques és una cosa que, per exemple 
els dissabtes a la tarda, els treballadors feien en familia, a Barcelona: 
Salvat podia haver-la fet amb la seva familia, i escriví un poema 
intitulat així, <(El berenar a les roques)>;57 perb aquest poema és 
l'evasió del poeta: són els seus ulls que fantasiegen amb un vaixell 
sorprks a la ratlla de l'horitzó, i apareixen les anoies de tots els 
portsn. La realitat és impensable, per a Salvat, poeta realista, sense 
i'evasió d'aquesta realitat. EI món és bell i ben fet també perque 
podem deixar de mirar-10 com és, en definitiva; perque és possible 
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I'esfor~, que Salvat no escatimi, de veure'l d'una altra manera. El 
port fou, sens dubte, el motor de la imaginació de Salvat, en aquest 
sentit. Ell, un home de terra, que segurament no tingué mai prou 
diners per a viatjar, i que només arribi a París, d'on torni encisat 
-allb de la modernitat!- pel era íi!í d'un home que morí 
trigicament, treballador en un vaixell, embarcat: els camins de la 
mar li excitaven una imaginació recurrent, potser fins monbtona 
perb que li era necessiria com l'aire que respirava. Eros, amb aven- 
tures occidentals o sense, havia anat embarcat en la imaginació que 
recorria aquests camins de la mar, fins que aDéu li manava que es 
lligués la benas, i aleshores <<passava jo)>; el deseniiac és previsible: 
cti ara es venjava fent que fossis meva)>.59 El marit, pirata a estones 
de lleure imaginatiu, es declarava <(presoner)>: la fraseologia erbtica 
recurrent fins aleshores en els seus poemes es revelava insuficient, o 
parcialment inadequada: Salvat la renovi i la canvii, dins la presó 
d'amor on se sentia. Quedaren enrera el marit i el pirata i el lladre. 

Salvat fou, doncs, un darrer romintic que arbori la bandera de 
la sinceritat pottica i la de la modernitat a ultranca; amb trens, 
avions, tramvies i metros, la seva poesia és presidida per les formes 
verbals i pronominals de primera persona del singular, perb aquesta 
poesia no couoca l'individu, ni el jo, en un primeríssim terme 
absolut sinó que ret culte a les diverses manifestacions del quotidii, 
a la realitat, que aferma com a matitria poktica mitjanqant una mena 
de vitalisme que, si parteix de la persona del poeta, troba el seu 
motor i el seu impuls en el caricter de forqa cosmogbnica i de reno- 
vació atorgat a l'eros; erotockntrica, la seva visió del món mena a 
una exaltació de la dona com a objecte de l'eros i com a garantia 
de la continuació de la vida. 

bbviament, doncs, Salvat és un poeta realista. Jo encara diria 
que ell és el poeta catali que ha engrapat més eficaqment el curs 
quotidii dels dies, la tranquiuitzant normalitat de les botigues i dels 
mercats, de la gent de tants oficis, tot aixb, i ho ha consolidat en un 
discurs pottic que ha de superar el pas del temps mal que només 
sigui com a testimoni melangiós d'uns ulls enamorats del que veien 
i d'unes orelles sempre sorpreses pel que sentien. I és que Salvat 
no veu la realitat com és, sinó com li sembla que és: com ell vol 
que sigui; ara, no cerca la meravella en la deformació ni en la 
superació del real; la meravella, si no m'erro, prové d'unes vibra- 
cions emanades de la realitat mateixa: són impressions, imatges que 
poden capdellar-se amb d'altres, associacions impensades; com era 
aquesta: 
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Quin vent que fa, 
quina pluja més fina! 
-El tram l l a m ~ e g a . ~  

Cal uvibrar),, com l'autor d'aquell llibre, La batalla, que prologa 
Salvat, per tenir una ploma <<tallant i verídica, talment una ferida 
oberta amb una  espasa^.^' L'espasa és l'arma de l'heroi i el poeta 
ha d'dsser un heroi, segons Salvat. Ferir la realitat amb l'espasa és 
ei gest -naturalment metafbric- que acredita el poeta i d'on 
neix el poema -i, així, no és el llamp qui llampega, encara que bufi 
el vent i plogui, sinó el tramvia. 

Alguns poemes de Salvat palesen una transformació de la reali- 
tat -no són majoria, certament, perb n'hi ha algun. Ara, el més 
simptomhtic d'aquests poemes -i un esplitndid poema, em sem- 
bla- s'intitula i explica la transformació de les coses 
a la nit. La identificació lluna/coixi suggereix que la nit és la porta 
dels somnis, l'accés al lIunyh i inassolible; perb res d'aixb no és 
dit: el poema conta una observació del poeta en una nit de lluna 
brillant que juga amb les ombres entre fanal i fanal per acabar 
suggerint la identificació abans dita; si el poeta diu, sobre la lluna, 
<<dema en menjaré llesques / amb la nata ensucrada, és perque 
abans ha contat que 

la lluna s'ha estimbat 
per la porta del gat 

del forn de pa de casa. 

No hi ha mai una transgressió de la realitat, una anuflació de Ia 
normalitat. Salvat només es pren el dret de mirar-la com un infant 
-reflexivament, gairebé sempre, perb com un infant: 

Tingueu, com cal, impuls. I tingueu reflexió. No massa re- 
flexi6 ni massa impuls: que essent un bon xic infants, no 
féssiu el pecat d'arribar a ~emblar-ho.~~ 

La poesia de Salvat és feta de coses reals perb literalment sol- 
cada &estrelles; com és feta de ciutat i de camp perb somia el mar: 
de dalt de la muntanya estant, els seus ulls troben el mar; si pas- 
seja pel port o per la platja, la seva imaginació juga amb els vaixells 
que veu allunyar-se. H i  ha moltes estrelles a la poesia de Salvat, 
perb potser en sigui arquetípica la dels migics d'orient, l'estrella 
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dels somnis d'infant, l'única sota l'aixopluc de la qual dedica el 
poeta bons auguris a uns poblets castellans: 

Senyors, deixeu a aquestes terres 
la comprensió i l'amor que els cal.# 

I no sols estrelles o estels. Moltes altres coses. també reals. 
foraden la realitat per a revalorar-la, per a fer-la poetica; com hi 
ha vaixells que van cta cacera d'estels)>, hi ha també blibes i bruixes, 
hi ha la superstició i l'atzar, tot allb inexplicable que forma també 
part de la realitat. Perb sempre, ara i adés, tot al llarg d'aquesta 
poesia, hi ha treballadors i gent que feineja, paisatges urbans amb 
nens que juguen, noies de debb que roben els ulls del poeta; també 
masies i horts, l'encis de la muntanya tan assequible -les excur- 
sions a les muntanyes prbximes a Barcelona, per passar-hi el dia, 
eren esbargiment comú dels treballadors, fins en una ltpoca no gaire 
ilunyana. 

Es difícil de dir si Salvat hauria assolit una coherencia intel- 
lectual i ideolbgica, en definitiva. Segurament no, atesos els seus 
orígens, la seva formació i la manera com es guanyava la vida 
-grhcies, de fet, a la protecció o al mecenatge d'un particular. 
Perb, al capdavall, aixb no deixa d'ésser una qüestió impertinent. 
No és necessari que una determinada coherltncia intellectual i ideo- 
lbgica fonamenti una cohergncia poetica, que és d'una altra mena 
--o pot ser-ho. I en Salvat sí que hi ha una coherencia polttica; per 
a ell hi ha poesia que no és necessari que sigui lletra escrita, com 
hi pot haver un poeta que no escrigui. La poesia és per a Salvat 
una actitud vital, etica, que rau en la sinceritat i en l'ardiment, en 
la fe. Des d'un punt de vista estrictament cctecnic)> aquestes opi- 
nions de Salvat no tenen cap pes ni cap consistencia, naturalment. 
Perb potser sempre hi haurh gent que pensi que hi pot haver poesia 
en les coses perque el m6n esth ben fet, malgrat els homes. Salvat 
6s per a nosaltres el testimoni més prbxim -el més modern, com 
eU volia, ingenu i pretensiós- &una manera de veure el món que 
xoca amb el desencís generalitzat, amb la lucidesa que sovint es 
tradueix en un amagar el cap sota l'ala. 

Les bases per a una lectura de Salvat que pugui reconstruir, 
avui, aquesta cohersncia poirtica de la seva obra, espero que aquest 
paper pugui ajudar a fomentar-les malgrat les seves evidents limi- 
tacions i el seu carhcter volgudament parcial. Hi  ha quelcom que 
encara encisa gent, en l'obra de Salvat, i els en pot allunyar alhora, 
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i aixb és la fidelitat amb qu? la seva escriptura -tan incoherent, de 
vegades, des d'altres punts de vista- sabé reproduir el seu gest 
d'autenticitat i d'infantilisme reflexiu. Des del punt de vsta de la 
seva poesia, no hi ha res de trigic en la mort de Salvat: el que ens 
queda és prou, i és inútil turmentar-nos pensant qu? hauria escrit 
després. Cosa distinta és que, des d'una ?poca de literatura tecni- 
ficada i de poesia de la poesia, siguem encara capacos d'obrir la 
finestra al vent de fora que ve a ennovar-nos d'un quotidih modern 
que, de fet, encara és el nostre. e s  segur que ni aquest paper ni cap 
altre no convenceran ningú que no vegi cap raó per a obrir cap 
finestra. Es a dir, hi hauri qui seguir& dient que Salvat va morir 
massa jove -un fet cert, sense relació, tanmateix, amb l'obra que 
deixi escrita. Per6 aquesta qüestió ultrapassa els límits que m'he 
imposat en la fixació d'aquestes bases per a una lectura de Joan 
Salvat-Papasseit. 

1. J. Salvat-Papasseit, Poesies, primera edició completa, amb un es- 
bós biogrhfic degut a T. Garcés i la <tIntroducció a la poesia de Salvat* 
de J. Fuster, Ariel, Barcelona 1963. (Abreujat: Poesies.) La segona edició 
fou publicada (Barcelona 1978) per Ariel com a número 2 de la seva 
co8ecciÓ Cllssics Catalans a cura de J. Molas, que n'era el prologuista. 
(Abreujat: Poesiesz.) Aquesta edició conté un aptndix amb nou poemes 
dispersos que no figuraven a I'edició de 1963. 

2. J. Salvat-Papasseit, Mots-propis i altres proses, a cura de J. M. So- 
bre, Eds. 62, Barcelona 1975 (<(Antologia Catalana,, 81). Abreujat: 
Proses. 

3. J. Salvat-Papasseit, Humo de fábrica, Galba Edicions, Barcelona 
1977, amb una introducció (<<En torno a Humo de fábrica y a Joan 
Salvat-Papasseit,) de R. Salvat. 

4. Proses, p. 83. 
5. T. Garcés, El maragallisme de Salvat-Papasseit, dins Sobre Salvaf- 

Papasseit i altres escrits, Barcelona 1972, pp. 63-70. 
6. Humo de fábrica, p. 69. 
7. Proses, p. 46. 
8. Poesies, pp. 288-89; Poesies2, pp. 235-36. 
9. Humo de fábrica, pp. 43-48. 
10. Humo de fábrica, pp. 85-88. 
11. Poesies, p. 175; Poesiesz, p. 81. 
12. Poesies, p. 120; Poesiesz, p. 32. 
13. Poesies, p. 173; Poesies*, p. 79 (dr. 121). 
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14. J. Pla, El poeta Joan Salvat-Papasseit, dins Homenots, Ed. Se- 
lecta, Barcelona 1962, pp. 45-86 (= Obra Completa, vol. XXIX, Destino, 
Barcelona 1975, pp. 319-357). 

15. Proses, p. 81, nota. 
16. Proses, pp. 99-100. 
17. J. V. Foix, Algunes cons~deracio~ls sobre la literatura d'avank 

guarda, <(Rev. de Poesia,, I, 2, maq 1925, pp. 65-70. 
18. Poesies, pp. 94 i 102; Poesies2, pp. 8 i 16. 
19. Proses, p. 83. 
20. Humo de fábrica (ctBella mañana de mayo~), pp. 85-88. 
21. Poesies, p. 101; Poesies2, p. 15. 
22. Poesies, p. 105; Poesies2, p. 22. 
23. Poesies, p. 104; Poesies2, p. 19. 
24. Poesies, p. 113; Poesie9, p. 27. 
25. Cf. Proses, p. SO: <c. .  . els poetes mariden amb la iiuna.. .P 

26. Proses, p. 54. 
27. Poesies, p. 127; Poesiesz, p. 39. A Proses, p. 41, (cels homes 

mesquins i els filisteus), apedreguen Torres-Garcia. 
28. Humo de jábrica, pp. 30 i 31. 
29. Poesies, p. 139; Poesies2, p. 49. 
30. Poesies, p. 144; Poesiesz, p. 54. 
31. Poesies, p. 143; Poesies2, p. 53. 
32. Ibidem. 
33. Poesies, p. 144; Poesies2, p. 54. 
34. Poesies, p. 149; Poesies2, p. 59. 
35. Proses, p. 29. 
36. Cf. Proses, p. 24 (XLI dels Mots propis). 
37. Proses, p. 26. 
38. Proses, p. 23. 
39. Poesies, p. 147; Poesie3, p. 57. 
40. Proses, p. 21. 
41. Poesies, p. 192; Poesies2, p. 98. 
42. Poesies, pp. 181-82; Poesies2, pp. 87-88. 
43. Poesies, p. 196; Poesies2, p. 100. 
44. Proses, p. 29. 
45. Poesies, p. 236; Poesies2, p. 146. 
46. Poesies, p. 241; Poesiesz, p. 165. 
47. Poesies, p. 259; Poesiesz, p. 205. 
48. Cfr. (ai sols un bes els pot fer presoners*; Poesies, p. 219; Poe- 

sies2, p. 121; ({feu del cor #Elia / ma presó),, Poesies, p. 285; Poesiesz, 
p. 232) Poesies, p. 229; Poesiesz, p. 133. 

49. Poesies, p. 260; Poesies2, p. 209. 
50. Poesies, pp. 252-53; Poesiesz, pp. 191-92. Entre la poesia erbtica 

anterior de Salvat només hi és comparable el poema <(Inici epitalmic-fiímn 
(Poesies, p. 136; Poesies2, p. 46), més esquematic i impersonal. 
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51. Poesies, pp. 291-92; Poesiesz, pp. 238-39. 
52. Poesies, p. 256; Poesiesz, p. 200. 
53. Poesies, p. 291; Poesiesz, p. 238. 
54. Poesies, pp. 283-85; Poesies2, pp. 230-32. 
55. Compareu J. Molas, prbleg a Poesies2, pp. XLIV SS. i R. Sal- 

vat, prbleg a Humo de fábrica, p. X X X .  
56. Poesies, pp. 294-95; Poesies2, pp. 241-42. 
57. Poesies, p. 179; Poesiesz, p. 85. 
58. Poesies, pp. 118-19; Poesies2, pp. 30-31. 
59. Poesies, p. 247; Poesiesz, p. 177. 
60. Poesies, p. 123; Poesies2, p. 35. 
61. Proses, p. 73. 
62. Poesies, p. 195; Poesies2, p. 99. 
63. Proses, p. 50. 
64. Poesies, p. 163; Poesies2, p. 71. 




