
•::!:: el -:u"! r·1 món f ~.va ""'o'!Jl"'lt ciP ècu~ . Jeu~ 
. .J. M')~·~ 

"!.r;:stien J'cxi:.tcnci."!. -=.e l'~ome , GUe ~-~çe··: --

,. ,,. --'' 'I~ JU~t er. els trl:1siztr; 1n~f oc!"curn dc lc:. r.ev:~ vida. El~ de-
k ~U(Nv 

\~t· r.aucien ~ la n~'cet=i tat d 'ano1~.C'r.~r , ''"n:j.)!'i:-r ~-:ucll e'"pai buit 

~ue can raó t~wsc~ podía omplir o : ~tisfer ; p~rquc la prP.!'ència 
r7'-e'V'<~tc

\lel !' deuf' éf a:1.te:rior al lòpic dü;currir , a 1 a refoo~tH. ~ 

~obre lu prcr~ncia rlel mist~ri ~e l'home i del món . El s deu s són 

un:~ forrn::. , la més ?.ntiBê. form::1 , d ·apropi ament , de rlesvetllamr:mt 
",....:~ tl..l.l:i.., 

de la realitat . Són ttna me.nera ue tran!lui li tz:l.r t' l?. primera por , la 

por rné!' el cmentr:l i prir.li t.i va¡ i re~ tar tranq_uil , mal.c;rat siGUi mo
-t.V 

mc!'lt~'lm~r.t, r:lev<:..nt d'a,...'.lell buit, ric·vant rl'(?.·t:r>l.l?. rf:'<:~it~t '1Ue 

'oculta, q\le e~ recull er. el rr.ist(:ri1 i ;ue arr<:¿>;a ~ot'! mil mani-

al 
:e~tacion~ le~ portes à 'ace(! s ,.,.. el ~·.::u si mé~· a;nagat. En el pri-

cipi fou l'acció , l'acció rl'~namenar aquell'• pr~~~~cia. r:ena que 

"TlVOl ~a 3 1 'home . rre~'?!':CÏ"' !'llcn-
1 

perÒ ;UC i •: o.rc• no Sé.!' .1e '1Ué , 
~ 

i que: 'Qj>lr. 1 a :;"'nt !·uperior a ell , i!im'ltaàa; i kblll és!'.:er ~otrnés 

r~r ell~necessita identificar-la, reconeixer- li unes qual i tats , 

x~~~~~xtaY~~~xex~~R~~iax~x~~è~~±1v nece~sita donar- li , a a~uest 

er- jlai ple de r;i lenci i no-res , unr. im"'tre; i la primera irr.atge 

::.ue 1 'I'Ía:nc 6f capaç dr fo!·mar~'e P."" la. imi!.tt;e d~lE deus . Per tot 

~rreu, 1 n tote~ :es cu". tnres t'·obem ! ota \é'. fig.1ra èel li·"~ls la 
invençi6 

., rer-~·V i:, f! 'un . i!"teri . I é:.·:l_ue:--t mi!'tt:ri no es ur:·~ c:v.cxe:x:z dc 1 'ho-
.( 'lv\r,..(., 

lile • . ;~n.lc~t mi~ teri l'ha r. cot~e·:ut ín"tir.ï<'ment Uiea-c e. ~a =-~va pro-- , 
J, 

pia vida: Jt, ell rn<>tei>:J u.11. mi.. teri per ~ ell r.ate ix, i malgrat 

<: 1 deu~ h:lr:tün ertat 1nv('r:t:.ts , el ¡:ri:.cipi , ::1 fo~·r::·:r.t , ¿ · on 

• • • .L' 'lt. d. l ..¿y ~ l .> • 1 !.:tn • Urt:; l t 
1 

cti.UC~"t , on• U ~m • or. lC'.n !1{.CU"' C ~· o~"·\l~ 1 !:f a rea-
~ 

litat pri~orñia: ~ de1 qual ret. e~ pot dir p~rò q~e és 

1?. 1 ont ñe to:. ~1 ··uc e! diu 1 dc l 'tot fll tU ·.· e·~ crea. ~~ 
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la fi d'un 

~ariode de tenebra, el ~eu é~ 1~ el - ra pre~~ncia !Ue netx ie la 

nit rl e l'ànima i ~ue il . lumina l'e pai rtcòn i it del rni ~ teri. I 

~que f. ta pre::ènci - "i i vi na , :.2-'!_ur ta_ fi , urt:ïL- ~ue per. or: i !ï~ el s 
.~v~, 

er~ns misteri!':' tle 1 "home, fou ::;nscitada11per la paraula !>rètica; 

"'• .. e .o a la urirncra ~"n P-!1 frcntnrse ?.mh S'luest món opul t 
• i. ~"'-<. - ... 

de lo z~grat , ~ ~o~a~ anomenar l'esència del mi~teri,~ 

~ .. La ;'resència dels deus re:::ta :íntimament lligada 

a la presència de la poesia, «x.xaub:rJX!( Xll.e.Jf.XX~ci.!.!lXfi~&xx~:aax~xu-

~lUr!!U't.xL'tlUXJrnxl:a.x;xnà.xtird:x)mll:kat i:..x'lll.lllX.ixx:htx:t:~:K; é~ mésJ l a poe~ia 
~ 

é~. 9W:c XJtlà.:bu+IU.XÜbt mitjà po i J 1., ner el C!.Ua.l e~ manifes-

ta el deu , i é~ m:mifesta en tot el se" és~er tremenda, insonda-

ble i ilimitat . 

En a·1uells "tem;-s, ,..uan el mon e! tava poblat r1e 1?.us, la poe~ia era 
\ 

la ~rova irrenuctible de la ~~va pr~sència ; i el poet~ , tal i com 

l'entenem ara , no exi~tia . El poeta ~ra l'home ~ue el rleu escollia 

~er ~anife~tar-~e o revelar-se. Bl poeta, l'home ~ue seguía~l~frJ 

tra<' dP. l'e!'crin";;ura ~ue un deu li dictava, er:!. un inspira~. I 

en elr momo:--r.h d 'ir:::piraci6~ el po<>ta oblida~ 

da~ la ~eva consci~ncia i la rev~ voluntad, ~er esdeveni r con~-

ciència 1 volu."'l"tad u:liver~als. El terme inf'pir?.ció/ en &rec, paia 

poblRt dc deus i dc poetes , es neumntic6s , literalment aire , h4-

l it , la divina 1oepiraci6 es 5implement e s tà curull ne l'halit 

"El po eta és tm~ co!:a ll~usera , alaòn, c.agra tla; ell no e!'tà en 
,.;""-9 ü.M 

por c : sió. de crear ~ èe ser i n s ;>i rat per UJ\., leu q_ue e:;::tà fora 
L 

d'ell , J4 abans d'haver J.ei x.c\t ue ser amo de la seva ra.6; mentre 

con.ervi a~ue~ta c~oacitat o r~cultad (la àe la raó) serà incapaç 

dc crear un~ obra p , é~ica . Per ta~t , cern no é: en virtud d'un 1rt 

. Ur> el : p~v·t.e• r~~-: ir. u:.n la . "V:O. ,,bra, :ill10 (!!\ vir'tud d"un :-~rivi-
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u J., 
legi diví, ninp,ún d'ells es capaç de composar amb èxit cap ~mena 

de &enere po~t ic oue no r,ir:ui inspirat per la J.: sa. Per1ue 

no parlen ~a con~ecuència d'un art, finó en virtud d'un pri-

vi le&i diví. I s i la divinitat els priva de ra6, prenent-l o~ com 

a servidors seus , com fa amb els profetes i els adivins inspirats, 

éfi per ensanyar-nos, a nosaltres els oients , que no sén ells els 

que diuen coses de tan valor i tan precioses -ells no són amos 

de la seva raó- sino que és la mateixa divinitat la que parla i 

la que es fa senti r . n no~altres per intermedi d'aquells. Per 

mi que aquests bells poemes no tenen un caràcter humà i no s6n 

obra dels homes, sino que són divins i procedeixen dels deus, i 

que els poetes no s6n altra cosa que els intèrprets dels deus i 

posseïts per la divinitat". 

En a~uest di~leg, Ión, Plató descriu la se

va concepció de la poesia i del,poeta. No es un art la poesia. 

La poe~ia no es el domini ~xxx~KS d'un conjunt de regles 

que es recolzen en un coneixement científic. Els poetes obren per 

la gracia d'un dó que reben jel deu; un à6 misteriós del 1ual el _s 

no són amos ni conscients; un d6 que suposa fins i tot la u~rdua 

momentània de la facultad de raonar i de la con~ciència. Que trans-

portats per l'entusiasme són posseïts per una voluntat aliena 

oue va formulant un seguit ne ~O~S 1 UC momentàni~ment ~ense ~en-

tit i ~ense ordr7 xi~~XXKXÏK~XX~ix van avenint-se en una 

voluntat ~ue d e fuig la propia voluntat del poeta. 

Aque s ta concepció de la poefia no és platò-

ni ca: la Ilíada i 1 'Odissea adrecen el primer cant a la ~iusa q_ue 

ha de dictar-li's la narració poètica. Flat6 pren aque ~ta concep

ció de la poesia d'¿omer, d'Hesiode i de Pínda~ i hi apronfon¿eix 

en aquells aspectes ~ue més s'avenen a la seva concepció de l'art, 

la ciència i el coneixement. 
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L'efecte de la inspiració del deu ~s d'una tal enereia ~ue l'en-

tusiasme del posseït es comunica a tots aquells que l'escolt en, 

d'a~uenta manera, diu Plató , va creant-se una caàcna de inspirats, 

que just com la corrent maen~tica, ~·transmeten~ l'entu

siasme i els nou-inspirats reben la facultad de comunicarla a al-

tri ~· Aque~ta qualitat de l'home inspirat que trans-

met a altres l'entusiasme del deu, Nietzsche l'anomena excitació 

dionisíaca: la multitud que e~colta el cant del poeta es tran~for-

ma en un sol é:::;ser que embrltixat per la paraula del deu hal\. per-

dut per complet el record del seu passat per convertir-se en ser-

d 
Vt lli"\' 

vent* del seu eu1~t fora de tota època i de tota esfera so-

cial. A~uesta exitació dionisíaca es con~i~~rada per Plató una for-

m"'. de posesió i è.e boPeria, diu al Fedro: "Al ocupar les J.;uses 

una ~nima tendra i pura, la llan~ a tran~ports bà~uics ~ue s'ex-

presen en oües i en totes le ~. formes de la poesia. Però tot aquell 

que, sense la locura de les l·Iuses, accedeix a les portes de la 

Poesia confiant ~ue la seva habilidad bastarà per fer-lo poeta, 

serà ell mateix un desgraciat ". bsxÍsXJ'Iti.SX:tlàllX:r.&.JIIsiXl::Xa~xla 

,x•x~~kx~x«XY~~s~xi~KX Res era possible sen~e l'ajut , 
~\C.. 

la presència dels deus en l'e~perit,~ 

Però els deus, fa temps n.ue han fugit del món dels homes. ¿Han es

tat veritablement algún cop entre nosaltres? Fa molt temps que 

la presència dels deus ~s quati imperceptible, i el buit -ue ban 

deixat amb la ~ev?. fuita1 no pot ser ocupat per cap co~a. La mani

festació del deus, p:.r<?.dójicn i contradictòria, ha edat r>ustitui-

è.a per la r·".Ó vi 3ilc:nt , L'.nalida, prar,màtica, amiga èe la dnte-

si . Els vesti :·i ~ del!': deu~/ :bd~Xl:EY&x~rubuzi&xEltmi:gxliRh:yJutmu.; 

aquellez manife·t~cions obscures ~axxaxi~x~~xs que ~embla ~ 
r.J.Jr /~ 

no tinf'ilin cn.r rE·lació entre e.ll:Es ::;:[, di~::perses i llunyanes , ~ue 



en un in~tant privilegiat es mortr~ com un tot ~~ unita-
4 ' '-~"'"'-'V, 

ri, como un mi~teri tremenda; el reconeixement ~ vestigis ~ 
dú4t.tl 
~ oue omplien d'un inefable sentiment de depend~ncia, han estat 

substi tui ts per argumentacions lòeio.ues i se-1 ' s ·h i ha negat 1;. 

x~~ tota relaci6 amb el m6n sobrenatural i suprasensible . 

Ho digué el filòsof: Déu ha mort. ix1~%xa~xestaxfx~~~xNXsi%s=kR 
~iÜL~tW.. 

tÑ.IfJ~HNr:JAte quan empleao,;¡ el nom de deu ho fa per designar el món so-

brcnatural . Deu, per a Nietszhe, designa el domini de les idees· 

i dels ideals . El mon sobrenatural e;considera des de Plat6 com 

el mon real,rel m6n sensible com l'aparença d'aquesta realitat • 
. 

La frase Dé,ba mort significa que el món sobrenatural ba deixat 

de tenir la força operativa que t•wiax&~~ abans tenia, el món 

sensible no é~ ja una mera aparença de la realitat sobrenatural. 

Deu ha desaparegut de les nostres perspectives vitals i les no-

cionr. de essència, :ubstància i,causa ban entrat en crisi. 

En el lloc de l'autoridad divina de~apare~~da a?areix 

l'autoritat de la consci~ncia . Com diu Heidegger: El culte de la 

humà" 

Efectivament, l'autoritat divina ha estat sustituida 

per l'autoritat de l a consciència: és ~~a ella la ~ue afirma 

l'exist~ncia del m6n exterior independentment del deu i de les 

in~tancies sobrenaturals . La conciència é~ un domini humà,~n lo 

diví no hi intervé ni Ee reflexa . 1f~tofi.,<>~~1t· è.e .. ,..!T~~ 

~~4J.e~~e~ 

~~~li :i_yt.al\.cl-e~.~ .. s"'\sl''han.~\~ .. è'e~.~-0lrl Tot e s 1 e s in s: tanc i e s 

divines s 'han secularitzat i l'autonomia de la consciè~cia a subs-

tituit a aquella antiga depende~ncia de l'home envers deu. Si hi 

havia h:::.r,ut un temps o.ue el s: rle=-ignis del s deus e f' confonien amb 
· cúh~ ~ 

el der-tí ~o l9e )'lQrr· QlH~s, ara ~ l .... e e!' troba sol en el centre 
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d'un univers buit, només po~sible d'omplir ~m~ a instancies de 

la ~ubjectivitat de l'hom~ modern. 

La in~piració divina, esencia i orieen de la poe~ïa i les arts , 

serà també negada o reduïda una simple figura retòrica. I malgrat 

~ue esporàdicament en la nostra historia moderna s'hagi conside
o... 

rat l'artista com un demiurg platònic i s'hagi afirmat l'entusias-

me com a inspiració transcendent, l'escisió entre el mon ~obrena

tural i el món ~en~ible serà ja irreversible. 

No ens asisteix cap deu quan cerquem la paraula justa, el color 
~ 

avinent, el so adequat,) però com anomenar aquell inetant
1 

que de 
;.J &.bcaw.J...~ 

sobte, després de mil provetures inútils i sense que la nostra 

volunat hi intenvingui, apareix:..:. el lll.Ot just, el color avinent, 

~""' el so adequat?)¿com anomenar aquest~ ~ com estrany~ a no-
Que 

saltres1 que felisment ens pren\ .x1x«f•x•Xx sense esforç ens o-

fereix la Feva colaboració?. L'antiga concepció del món ja no és 

la nostra i ~i la inspiració és un fet incompatible amb la nostra 

idea del món, res més fàcil ~ue neear la seva exist~ncia: ningú 

parla per boca del poeta, sino és la seva pròpia con~ci~ncia; el 

vertader poeta és un home de~pert. La impossibilitat de trobar una 

reFpo~ta que expliqués el procés dJcreació ~es transforma 
I 

en una condemnació d'ordre moral i e~t~tic. La poesia és treball 

i disciplina • El mateix Baudelaire lfD, 

d.~ 1-t 1 . . . ó~"'{ . t h d t b 11 11 t ~~ a 1nsp1rac1 eren vu1 ores e re a , e , un poe a 

sovint visitat per la musa i per l'ezterilitat més absoluta. 

~~~~ei-:cS~ñY:~;Jd~vip§ut 

~y~.®T~~~t9-'ti-é~-una~~~ti.ó 
La in~p:ració , l'ac~e creatiu, ha estat objecte de re

flexió ~ de filòsofs, teòrics i crítics de 1 'art,ft' ba que

dat com l'últim reduc"';e que no admet l'anàlisi i la crítica racio~ 

~' i el seu mist~ri que fou explicat a travé~ del mite, se~~ 
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eEtant encara un misteri, doncs cap teoria pot explicar i fer ~ 
~\4d\ ., 

XICct t:\iu4eei un fet tan ambigu, contradictori , ~en·onal i íntim . 

com la inspiració . I havent e~tat un mi~teri des de ~~m?s ~ ~ 
~ v.. ~ ¡,.. ~ .t/., ~ IM-1 ~kM,.·~ . 
~/des de ~u~n el món estava poblat de deus, jo no sóc oui per 

desvatllar-lo . 

Toni Mar:[ 
Confer~ncia d'apertura del curs 1981-82 
de l'Escola EINA de Barcelona 
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