










o és abundosa l'obra poetica que ens a deixar. Malgrat
que va comen~ar a escriure versos des de moIt jove, els seus poe
mes originals no passen de gair bé 150; i tots plegal caben n
un volwn de 250 planes. Algun editor n'han fet Lma taula cro
nologica, on veiem datades qua i totes le composicions. Des de
1878 a 1911 es van succeint «amb pau a i amb mida», sense amun
tegaments specials en anys determina 1 . E que la Poe ia era
per a ell un e lat de gracia que calia esperar que es produís e 
pontaniament i en e pressa. Esborrava moll, i refeia el seus
papers, fins a assolir la condensació i la pure a expr iva que
cercava sempre. Ell no entenia els ver coro un virluosisme ver
bal ni metric, i les seves correccions anaven dreles a relrovar el
ritme natural de les coses, tal com elle li parlaven. Aqueixa poe·
tització lenta anava dilu'ida entre centenars d'articles periodístic ,
que sortien al «Diario de Barcelona», els qual formen -[ora de
la Poesia- la part més important i voluminosa de la e a pro
ducció literaria total. Mes amb tota la valua de la feina periodí 
tica, jo m'arri caria a dir que té quelcom d'ofici, de treball cro
nometrat que ell mateix s'imposava, de cara al seu entorn social.
La Poesia, pero, era curosament reservada als moments de maxi
ma intensitat interior. Sovinlejaven també les traduccion de
Novalis, de Goelhe, de Nietzche i d'altres escriptors alemanys que
s'endinsaren al seu esperit sensitiu i influenciable. Albora ti ar
ribava Carlyle; i al fons, l'ombra llunyana de Rosseau am el
seu cu1te a la Nalura. 1 darrerament, el grec Homer i Píndar
li varen inspirar el magnífic poema Nausica, de publicació pos
turna, com si volgué fondre el pensament nebulós deIs alemany
amb la claror mecliterrania de la Grecia classica. Maragall fou,
doncs, un europeu ben represenlatitu deIs cims més aits de la
cultura universal, en aquella belle époque que aviat havia d'e bo
cinar la primera guerra mundial.

* * *

En I'Elogi de la Poesia, diu Maragall que el poeta és albora
l'horne més innocent i més savi de la Terra. Innocent, perque mi
ra el seu entorn, i s'escolta ell mateix, amb sensibilitat d'infant,
amb ulls que a cada moment estrenen la vida, amb l'emoció pri
maria d'un món, on tot és meravella, com digué Ramon Llull. Mes
al costat del poeta-nen, enlluemat de tantes meravelles, hi ha el
poeta-savi, que sap des triar i interpretar la significació de les co
ses. Notem que el verb significar vol dir "esser signe", com si cada

cosa ens fes signes que al.ludeixen a la gran Naturalesa essencial
que hi viu inclosa, i que ens fan arribar a l'infinitut de l'Univers.
Ens ho diu a L'oda infinita:

Tinc una oda comenr;ada
que no puc acabar mai:
dia i nit me l'ha dictada
tot quant canta en la ventada
tot quant brilla per l'espai ...

[i afegeix que a tot arreu: ]
hi un ressó de les cadences
ele l'ocell el'ales immenses
que nia en l'eternitat.

A la manera platoníca, 'adona que cada una de les coses que
el volten és el reflex d'una realitat essencial superior. 1 tot poeta,
tant si ho sap coro si no ho sap, s'afanya per trobar un bri d'eter
nitat en tot el que viu i s'esdevé en "Aquest món... tan divers, tan
extens, tan temporal". Així la creació poetica se li torna una Me
lafí ica de la BeBe a immortal i pura, com les Idees de Plató, i en
cara més amunt d'elles.

Per aixo ens orpren o int amb el desig d'incorporar-se, ell
mateix, al bat g universal de la gran atura, que ti entra pels sen
tits ben oberts:

Ben ajagut aterra, com me plau
el veure davant meu en costa suau
un prat ben verd sota d'un cel ben blau!
1 en les albes la gran bellugadissa
de les fulles d'acer que el vent erir;a
amb tants reflects de llum enlluernadissa.

1 el sol estes pertot.
1 el rec com cau

escumejant avall la costa suau
del prat ben verel sota del cel ben blau.

Tots els membres caiguts, tot jo per terra,
buidat de tata forr;a i sens desig,
la pensa poc a poc se'm desaferra...

1 em vaig trobant tan bé a'n alla entremig,
i em va invadint com una immensa pau.

1 vaig sent un tror; més del prat suau
ben verd, ben verd, sota d'un cel ben blau.
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