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Elogi de la paraula de Joan Maragall
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J

oan Maragall (1860-1911), poeta,
escriptor, periodista, pensador,
romàntic i clàssic alhora, compromès amb el modernisme literari, cristià,
consciència de la seva època, fou una
personalitat polifacètica i contradictòria que reflexionà sovint a l’entorn del
fet poètic.
L’Elogi de la paraula és un dels
seus textos més coneguts i reproduïts.
Es tracta del discurs que pronuncià el 15
d’octubre de 1903 en la sessió inaugural
de l’Ateneu Barcelonès, tres mesos després de ser elegit president de l’esmentada entitat.
Es pot considerar com una mena de
manifest programàtic ètic i estètic del que
entenia per intuïció poètica i de l’acte de
creació, que després s’ha convingut a anomenar teoria de la paraula viva. Sobre
aquest tema s’hi va referir posteriorment
en altres textos, especialment en Elogi de
la poesia (1907), i també en fragments
dispersos del seu epistolari.
Deia l’assagista, crític i poeta Coleridge, d’una manera simplificadora, que
es naixia aristotèlic o platònic. Aquestes han estat les dues concepcions oscillants que han predominat al llarg de la
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història de la lírica universal. Si per
a Aristòtil la poesia era una mímesi
o imitació; en canvi, per a Plató es
tractava d’una embriaguesa que arravatava el poeta. És evident que la teoria de la paraula viva maragalliana
és d’arrel platònica i es pot inscriure
clarament en les coordenades del
romanticisme literari, on el jo és un
dels components decisius.
Alguns estudiosos han rastrejat i
estudiat les fonts teòriques i les lectures de Maragall, d’on va pouar aquestes idees, principalment de Carlyle i
Emerson, però també de Nietzsche,
Novalis i Goethe. Per Goethe sentia
autèntic fervor; d’ell va traduir algunes
obres dramàtiques i poesies, i va assumir
tant el seu vessant romàntic com clàssic.
Maragall va fer amb la seva aportació teòrica una síntesi molt personal i
innovadora a les nostres lletres, la qual,
si no és del tot original, quant a les idees
manllevades d’altres autors, sí que ho és
en la forma agosarada de presentar-ho,
amb molta energia i passió, i que no va
deixar ningú indiferent.
A pare meu, qui ha analitzat el
tema de la paraula viva d’una manera
més lúcida és l’assagista i crític literari
valencià Joan Fuster. Hi ha una premissa que Fuster considera una condició necessària de la paraula viva i
que anomena exaltació de la vida, un
concepte que travessa tota la seva vida
i obra. Més endavant afegeix el crític:
«El poeta, d’alguna manera, esdevé
un transmissor passiu de la vida que
el posseeix, de la intensitat amb què la
viu. La poesia —precisa Maragall—
“consisteix a dir les coses tal com
ragen, quan ragen en estat de gràcia”»1.
En aquest sentit, Fuster subratlla el que
entén per inspiració poètica: «El que
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cal, doncs, és que el poeta digui la
paraula nascuda d’un moment de plètora vital, i que la digui com li ve dictada per la seva vehemència interior»2.
En aquest breu comentari em cenyiré
a Elogi de la paraula, que cal considerar el text fundacional de la seva teoria,
plantejada no solament com una reflexió
teòrica —que ho és—, sinó com un estímul per a poetes innovadors; concebuda
a més amb una sinceritat i espontaneïtat
que manquen en textos posteriors, molt
més elaborats intel·lectualment i fruit
d’una reflexió reposada.
Elogi de la paraula en ser ideat com
un discurs parlat té una frescor única,
i encara avui, tot i les reticències que
alguns crítics li han fet, arriba molt més
al cor dels poetes que freds tractats teòrics o de retòrica. Aquest text només el
podia escriure un veritable poeta, i el
seu missatge va adreçat a aquells que
desitgin esdevenir poetes.
Em sembla un text ric, profund, i
obert alhora, que es presta a ser comentat d’una manera àmplia. Cada lector i
comentador inquiet té dret, si li plau, a
fer el seu propi comentari diferenciat, i
és bo i enriquidor que així sigui.
Maragall comença copiant una frase
de Ramon Llull, que a més de ser el creador de la llengua catalana literària també
fou un autèntic poeta: «Tot quant hom pot
sentir amb els cinc senys corporals, tot és
meravella; mes car hom les coses sovint
sent corporalment, per això
no se’n meravella. Això
mateix esdevé
de totes les
coses espirituals que hom
pot membrar
o entendre»3.
Ser ia com
dir: la creació
que és copsada i intuïda
pels sentits
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humans és meravella, però com que
aquests són limitats, l’home ho troba
normal i corrent. Per tal de no menystenir-les hi ha unes persones que amb la
seva lucidesa i paraules ens recorden la
bellesa del món i de les criatures que són
capaces d’experimentar-la i transmetrela; es tracta dels poetes, els quals ens
posen en contacte amb el misteri de la
creació i amb nosaltres mateixos.
El poeta, que té el do de la paraula,
quelcom sagrat, amb el seu verb és
capaç de crear mons poètics, igual que
Déu creà mons físics. Per la paraula
pronunciada foren fetes totes les
coses, ens recorda l’evangelista Joan.
En aquest sentit, la paraula esdevé gairebé un element màgic que té la capacitat de crear.
Maragall, fent servir aquesta prosa
poètica magnífica, escriu: «Quan una
branca ja no pot més de la primavera
que té a dintre, entre les fulles abundants brolla una flor com expressió
meravellosa. ¿No veieu en la plenitud
de les plantes l’admiració d’haver florit?
Així nosaltres quan brolla en nostres llavis la paraula vertadera» 4. La
paraula ha de brollar de l’interior, de
dins, d’una necessitat de vida que vol
manifestar-se. Si no és així, ben podria
tractar-se de pura xerrameca.
Diu més endavant que els poetes
són i senten com els enamorats, comparació encertadíssima i ben trobada,
on el sentiment i l’afecte predominen sobre l’acció: «No heu sentit mai
els enamorats com parlen? Semblen
uns encantats que no saben el que es
diuen. […] I així les seves paraules són
com flors. […] I en brolla per fi una
música animada, oh meravella!, una
paraula. Quina? Qualsevulla; […]5. Sí,
la paraula és tot això i molt més, com
una flor que brolla espontàniament,
també com una música animada.
Aquesta recreació i concatenació de
conceptes, símbols i comparacions
(enamorats, flors, música, paraules)
serveixen per a exemplificar el món
poètic d’una manera molt il·lustrativa;
les seves paraules bellíssimes diuen el
que diuen, però dites amb aquesta poesia arriben molt més al lector.
Alguns d’aquests fragments serien
per a aprendre’ls de memòria i no
oblidar-los mai: «Així parlen també
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els poetes. Són els enamorats de tot
el del món, i també miren i s’estremeixen molt abans de parlar. Tot ho
miren encantats i després es posen
febrosos i tanquen els ulls i parlen en
la febre: llavors diuen alguna paraula
creadora i, semblants a Déu en el primer dia del Gènesi, del caos en surt
la llum»6. Aquest tros és prou explícit
del que Maragall entén que és l’estat
anímic en el qual han de trobar-se els
poetes: enamorats de la creació i sentir
un estremiment intern abans de parlar o escriure. Entenc que sense aquest
estremiment previ i interior no pot
existir veritable poesia.
El terme encantats es refereix a l’actitud que tenen els infants en contemplar qualsevol cosa per primera vegada,
de sorpresa inicial, sense la qual es fa
difícil de captar l’essència de les coses.
El poeta, encantat de la creació, s’ha de
posar febrós, tancar els ulls i parlar en
la febre que el domina. Quan s’arriba,
doncs, a aquest estat, semblant a l’èxtasi
religiós, per dir-ho d’alguna manera, és
quan es poden dir algunes paraules creadores, i el poeta, de la mateixa manera
que Déu en el primer dia del Gènesi,
pot generar espai, forma, llum poètica
del buit, del no-res; esdevé, per tant, un
déu o demiürg gràcies a les seves pròpies paraules. En aquestes condicions:
«La paraula del poeta surt amb ritme
de so i de llum, amb el ritme únic de la
bellesa creadora»7.
Més endavant Maragall increpa
cordialment els poetes proposant-los
una actitud decidida: «¿Quan serà que
entrareu profundament en les vostres
ànimes per a no sentir altra cosa que
el ritme diví d’elles al vibrar en l’amor
de les coses de la terra? ¿Quan serà
que menyspreareu tot altre ritme i no
parlareu sinó en paraules vives?»8 .
Considero que aquí rau el nucli del
missatge maragallià de la paraula
viva; en primer lloc, que surti de dins
de l’ànima del poeta, i que aquesta
estigui impregnada de l’amor a les
coses de la terra; és a dir, amb una
visió que podríem qualificar de panteista o també franciscana.
A continuació, Maragall es refereix a la raó vanitosa i a les paraules
que neden mortes en les superfícies de
les coses per culpa de la baixa pruïja
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per una superficial perfecció i grandesa. Contra aquest defecte, proposa
d’aprendre el parlar del poble senzill,
especialment dels pastors i mariners,
perquè estan en contacte amb l’ànima
del poble i de les coses.
Les dues úniques paraules que li va
dir un pastor al Pirineu en demanar-li
Maragall el camí que havien errat:
«Aquella canal…»9; i la nena occitana
que, en ser preguntada pel poeta que
digués quelcom en la seva llengua, respongué assenyalant el cel: «Lis esteles…»10, són dos exemples absoluts de
paraules vives, sortides espontàniament
de dins talment una cançó, carregada
de sentit i melodia, nascuda en la palpitació rítmica de l’univers. Amb aquest
esperit és com haurien de parlar els
veritables poetes.
Aquí és on volia arribar Maragall.
El poeta, segons ell, ha d’aprendre del
poble innocent a captar la poesia amagada de les coses, les expressions i parlars populars que transmetin emoció i
connectin amb l’ànima universal. Acabem amb aquesta frase que resumeix la
lliçó que ha intentat de transmetre als
seus oients, aspirants a poetes: «I quan
els poetes sàpiguen ensenyar-nos-el,
aquest llenguatge sublim, i fer-nos oblidar tot altre, després d’haver-lo oblidat
ells mateixos, llavors vindrà el regne
llur, i tots parlarem encantats per la
música creadora»11.
Considero que l’Elogi de la pa raula de Joan Maragall és un dels
textos teòrics en català a l’entorn de la
creació poètica i del diàleg més suggeridors de la nostra cultura, i que convindria rellegir-lo de tant en tant. Aquí
només he pretès de remarcar-ne alguns
aspectes que em semblen rellevants.
Animo els lectors a enfrontar-se al
text sense complexos, fent-ne cadascú
la seva pròpia lectura i traient-ne les
seves pròpies conclusions. Únicament
llavors el text esdevindrà viu, lluminós, pràctic, i no pas objecte d’inútil
arqueologia literària. ◆
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