PETER COCOZZELLA

ESBÓS D 'UNA ALTERITAT COMPLEMENTÀRIA:
JOAN MARAGALL I MIGUEL DE UNAMUNO

La corres pondè ncia entre Miguel de Una muno i Joan Mara gall
co mprèn p els vo lts de quaranta lletres, datades de s del primer de juny
de 1900 fins al 25 de març de 1911. Malgrat la seva petita dim en sió i
durada relativam ent breu , l'epistolario, brusca me nt interromput per la
mort prematura de Maragall, la qu al es va esdevenir el 20 de desembre de 1911, roman co mo testimoniança del fort lligam d'amistat qu e
un í els dos il-lustres escripto rs. Tingu em present qu e les lletres reflecteixen en les carreres tant d 'Unamuno co m de Maragall un període
de plena maduresa i productivitat intensa. Revelen , tot alhora , diferències pregones en personalitat, caràcter, ideologies. A aques tes diferències podríem afegir un es se rioses desavine nces degudes a dissemblances qu ant a formació cultural i or ientació política. Per paradoxal que
pu gui se m blar, aq ues ts gèrmens de d iscòrdi a co ntribuiren e n g ran
part a enfortir aq ue ll enllaç d'amistat. D'alguna man era, potser inexplicable, ajuda ren a esquivar els efectes prejudi cials qu e usualment hom
associa amb la miopia del sectarianisme i arn co mpromissos amb interessos crea ts d'una o altra men a.
Podríem reflexion ar detingudament sobre aques ta amistat paradoxal i, si més no q ua n ens la mirem des de fora , problem àtica. Podríem ,
a més, em prendre un a anàlisi extensa d'allò qu e Miquel Batllori den omina "el diàleg co mplet entre el ja assossega t Maragall y el se mpre inqu iet Una muno " (53). Pel qu e fa a la present indagació n'hi hauri a
p rou , supposem, amb un enfocament en la relació co mpleme ntària implícita en aq ue ix diàleg. Ací cal definir "co mplementària" en termes
d'una dinàm ica o dialèctica d'interacció-específicament la dialèctica o
interacció de l'alteritat recíp roca. Això vo l dir qu e cadasc ú del s dos escriptors ve u e n l'altre "l'Altre" en el se ntit pregon qu e, alme nys e n el
cas d'Unamuno , es va co nve rti r, co m és ben sabut, en una qüestió cardinal dins l'horitzó se mpre més ample del discurs ex istencialista.
En vista del model ant agòn ic que eve ntualme nt va trobar la quin-
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ta essènc ia de la seva dramatització e n la pGça te atr al un amunian a titul ada Elotro (926) , hom argüiria que, en la me nt d ' na m uno ,
o rientada cap a aq uell model , Maragall sobres urt co m una ànima germana , per a no d ir besso na , avesa da a conte nd re amb co ntrad iccio ns
cargades de sig nificació.
Un estud i com pa ratiu e ns revelaria l'e special fasc inació q ue se nt
Una mu no e nvers la meditació de Maragall. Aq uesta es desp leg a sobre
els aspectes o posats d 'aquelle s rea lita ts q ue de spenen les preocu pacio ns inquietants d'ambdós autors. Les rea litats e n qüesti ó enclouen la
p àtria , la civilitzac ió, la rel igió , l'amor, la poesia.
Maragall va cerca nt l'Espan ya a utè ntica- la seva Espa nya real-en la
fèrtil comu n ió e ntre, d 'una banda , el federalisme pa n-Iberic de les
masses i, d 'a ltra banda, el co neixement de si ma teix , és a dir , la l'auto co nsc iè nc ia, plenam ent visc uda , plenament indi vidualitz ada de cada
ca talà, basc, ga llec, cas te llà, e n efecte de to ta la bigarrada co mu nitat
integrada per les habitants de la Península, nascut cadasc ú d 'una cultu ra única i un a nació d istintiva i, tan mateix, lligat , u am b l'altre , per
un destí co mú (Gazie l). Ara, per a Maragall, e l destí va ser u na visió
de visio nari de "reto rn al futur " (!Jack to tbefutu re) i, des de la nostra
perspectiva, aq uell destí es equ ivalent a rescatar i fer reviure , des dels
alb ors de la història , un a Espa nya primigèni a , que e nc ar ha de mani te star-se en la seva plena rea lització e n el curs del te rcer mil·lenni.
En un dels se us assaigs primerencs , "La le y del pr ogreso", pu blicat e n 1885 , Maragall descriu la civilitzaci ó e n termes tals co m "la
indefin ida esp iritu alizaci ón de la mate ria", un a e xp re si ón clau , indici
d'allò q ue Pe ire Rouc¡u ett e interpretaria com "es forç d 'espirit ua lització , però també de ve rita b le i pro fund realisme de l'espe rit" (85) o bé
co m conn ubi , inversemblant i tot , però que va perdurar d e totes ma ne re s. e ntre el pessim isme ex trema t i "les utopies més' deliran ts" (83 ).
El transcu rs de Maraga ll per la vida ex hibeix una progressió intensament es pi ritua l, una e m p resa subjec tiva i junt ament col -lec tiva ,
que , segons l'argumentació ad d uïda pe r Batllori, es va revela nt co m
"una evolució ... de dia e n d ia més religiosa i més inconformista , més
íntima i més socia l alho ra" (65), És e l mate ix Batllori q ue, e n aqu est
punt cruc ia l, co psa perspi caçm ent l'abast de la integració efe ctu ad a
pe r Maraga ll més e nllà del do mini de Iietzsce i Hegel :
En e l seu interior, Marag all seg ueix restant fidel a l'agosarat ritme sintètic de
l'idealisme alemany fins alEI on pot : l'abando na quan arriba a allò qu e és inco mpa tible amb la seva co nsciè ncia de poeta o amb la seva fe cristiana; i el supera
amb el llum de gl òrin, del tot so brenatural, qua n ha de fer el gran salt de l'Ho me
a Déu . (59)
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Àd huc e n aquesta ràp ida ressenya e ns criden l'atenció algunes nocio ns de na cionalitat , religió , civilització, que fàcilme nt es podrien expa ndir a d 'altres as pectes de la te màtica maragalliana-aspectes identificables amb termes com paraula viva, puresa, amor triomfant. He m
de deixar, però , per a un a altra ocasió temes de tanta e nvergadu ra. Ara
per ara , tanmat eix, podem aturar-nos e n un parell de premisses, que ,
enca ra que no sigu in suficientment clares e n aquest punt, qu edar an
co nfirma des, es perem e n el curs de l'argument. Primer, co m aca bem
de suggerir, Unamuno troba e n Maraga ll la seva parella ad ient i d igne
e mu lador. Les elaborac ions de Maraga ll, més o menys complexes, a
base de paradoxes crucia ls sí que podrien co nstituir l'assu mpte dels
renombrats monodialogos d 'Unamuno. En segon lloc , lle vat de totes
les affinítats, el que distinge ix els dos escriptors és una tendènc ia, q ue
es nota e n Mara gall pe rò no e n Unamuno, ca p a un se ntin d 'equ ilibri i
de tran scendència-és a d ir, ca p a un a resolu ció global de la parad oxa .
Aqu estes són les qualitats que justifiqu en, indubtab leme nt, la refer ència de Fèlix Millet i Maristany a Maraga ll com "home prodigiosament
idea lista i realista alhora" (9) . J ustifiqu e n, a més, les reveladores o bservacions de Ro uqu ette respecte a la co nc iliació de contraris. Aquesta
característica es podria co ns idera r l'acompliment de Maragall que resu lta ésser la seva ve ritab le insígnia. Com un exem ple e ntre d 'altres,
pot se rvir l'esm entat article, "La le y del p rogreso ", "u n exemp le de síntesi pe rfecta", comenta Rouque tte , "entre les co ntradiccions que semblen d ividi r aq uest gran conci liador de contraris" (84) .
A base de la nostra pri me ra premissa , procedim a donar una ullada al susd it epistolario per tal de subratllar els trets de la relac ió complementària e nt re Maragall i Una muno. El present estud i, aleshores,
se rvirà, si més no , co m prime r pas ca p a un a millor co mpre nsió de l'alteritat que e nllaça l'un amb l'altre . Notem, de be ll ant uvi, qu e, en escriure efec tivament les cartes, o sigui, en l'exposici ó dels se us pensaments i sent ime nts, tots dos es vale n dels mateixos dos processos fonamentals: El prime r co rrespon a la intu ició i l'e moció lliure més bé que a
un a es tricta metodologia racio nal. L'altre procés segueix un a trajectòria
interna, desenvolupant -se e n un ve hicle apte a cercar allò que Unamuno diu "lo cas tizo", és a dir l'aut ènti c, el real, mitjan çant l'introsp ecció en el "jo" o bé en la co nsciènc ia co l-lectiva de tot un pobl e .
L'empenta imp laca b le e nvers la inte rioritat cons titueix el ve rtader
imp uls unifi cado r de les lle tres. Pod ríe m citar a l'atzar, e ntre varis passa tges sign ificatius que automàticament ens surten a la me mòria, les
referè nc ies a la "visió n p rofunda" (82), la pe rspectiva "hacia ade ntro "
(85) , l'arribada a "la e ntrañ a de su tierra" (90), al furga r "despiadadamente e n su propia alma" (48) la "co nso lidaci ón por ahonda rn iento' '
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(60) . Típiques d 'Unamuno són les frase s seg üe nts també agafades a
l'at zar : "Cada d ía me hundo mas e n m í m ismo " (72) i "Me re fugio e n
lo m i s íntimo y lo mas p rofundo de n uestro p ueblo ' (80). Típ iq ues
són. també , tals exp ress ions de Maraga ll com "¡Q ué d e lícia para mí ir
pe ne trando e n su alma [d 'Una muno] escog íd a " (55)! Aq ues ta ave ntura
de re col ·lecció i retirada e n el " jo "-ellsi m islIla lll ie/l /o e n d iríe m to t
e mp rant ci terme caste llà-pot re velar, e n les paraul es de Maragall, "el
encanto infantil" (77) , i no cions miscel -lànies rela tives al "pa rt icu larisme
de pueblo " (78) , "el re xpectivo se ntimiento co lectivo p art icula r" (78) o ,
i cite m d irectament d 'Unamuno , la "desnudez es p iritua l" (80), "e l es pejo usto rio a cuyo calo r se derri te la capa de plomo del hip òcrita" (80).
Mentre Maraga ll es remunta a les fonts d 'una ge nu ina co munitat e uropea ultr an acional, Unam uno a l·lud e ix a Caste lla com a força vitalitzadora de tota Espanya. En aq uest co ntext escaue n Ics o bserv ac ions de
Mragall a propòsit de la poes ia co m "la mas ho nda met afísica" i e ls
se us co me nta ris sobre les "palabras víbra ntes" , "la avalanc ha se ntime ntal", "e l fuego del esp íritu " (70) i, fins i tot , la presència de Déu (48). AI
igu al de co rp renedores són algunes meditacio ns d 'Unam un o sob re la
"relací ón de o posició n", co ncebuda co m "una de las rela cio nes mas
íntim as" (53) i sobre les ar rels ètniq ues i cu ltura ls (72-3) C'las ra íces
co munes de los pueblos todos ib érico s'', co m va decla rar dins un a lIerra, datada e l 20 de desembre de 1911 , adr eçad a a l'edi to r de La PI/ blicidad e n oca sió de la m ort de Maragall [1 34]).
Les ex p ressio ns citades i d 'altres més q ue es podri e n recullir co incideixen e n un es pai me tafísic, e n el qua l els à mbits de la rel igió , la
política i l'estè tica es fone n al nivell més prego n de l'existència. Co m
poet es ve rtaders, ta nt Maragall co m Unam uno es trobe n e n el se u
ambient dins aq uel l es pa i-a q uell l a CI /S a llloelll/s-va lgui l'expre ssió
medieval. Hi ha moments e n què Unamu no i Maragall se mb le n d 'h ave r asso lit un es tat ga ire bé edènic. namuno invoca "un m undo de la
poe sia e n que todo se hermana " (9) , al matei x temps que Maragall
s'e ntus ias ma amb "[e lste se nrimiento de la poesia co mo integ ració n"
(4 1). En el mate ix to Maragall exalça le s fu ncio ns re de mptores , catàrtiques , e n noblidores de la poesía- "la e xalt ació n haciéndose poét ica , no hie re , ni e l desmayo deprime " (4 1)-fins a que la lloan ça ad q uire ix e l ress ó d 'un cà ntic me ravellós:
l'era cuanclo unos y ot ros llegamos a la maror altura. nos e ncontramos abra zaclos, y nos preg unta mos cie d ónde ve nimos. Así en nosotros cua ndo la tlecha
disparad a por el se ntido llega a lo mas alto. la e moció n se ns ua l pu ede volve rse
sublime co ncepte: así V. e n un abstracte credo po étíco , hablando cie la ve rdad,
pu ede llegar a decir cosa de sub lime plasticida d . ((¡I¡ ·6 'j)
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En aquesta condició exaltada Maragall comença a esbrinar les entitats polítiqu es amb qu è ell sap bé que prou li ha de costar d'ad aptar-se:
y yo no entiendo otro eu rope ísmo q ue este que V. ha pred icado ya como
un profe ta, ni veo otro camino que éste. Hacía adentro de cada modalidad has ta
encontrar la causa única de las mod alidades, su substancia ún ica, y sólo por aq uí
se va también al huma nitarismo, a encontrarse tod os los hombres herman os:
aho nda ndo e n las diferen ciacion es . Cuanto mas castizos, mas hum anos. (85-86)

Com rebrotad es de l'idealisme romàntic, la fe tenaç en la ge rmanor entre els éssers human s i l'harm oni a celestial no poden tenir efecte millor qu e el d'una eufò ria efíme ra. Cal no oblida r qu e el mate ix anhel qu e cu lmina en una cree nça utòpi ca o bé en un a o nada d'entusiasme , pressuposa tensió, ansietat i, dissortadament, discòrdia. Evidentment , àdhuc en el paradís hi pot haver dissen ció! Amb tota la seva adh esió entus iasmada a "esa efus ión de alma a alma qu e para mí, co n
V~ , es un tesoro" (52), Maragall no es po t estar de man ifesta r el se u desassosec. Més tard , adonant-se d'alguns punts de flagrant desacord, ex clama qu elcom desenganyat: "¡Ay! ya sé qu e V. no cree en eso" (52).
Fins i tot qu an Unamuno llança un de les seves descàrregues de crítica
en co ntra de la Solidaritat Catalana Maragall mant é una actitud d'irritació digna i reticent:
¡Oh, mi amigo, mi amigo ! ¿Por q ué esta V. siem pre triste, y desespera tant o?
¡Ni en la poesía cree...! No cree V. en los barbaros q ue le rod ean, ni e n sus he rmanos , ni e n nosotros; y a tod os dice las verda des, pero sólo las arnargas , q ue
so n las únicas que siente . (69)

Davall aquesta observació i d 'altres similars, podem percebre fàcilme nt se nya ls de frustr aci ó. La crisi neix d 'un co nflicte de vo luntats:
Una muno s'a trinxera en la seva mònad a , e n l'univers íntim del se u ind ividualisme ; Maragall co ntempla l'ami c i insiste ix en desallot jar-lo
d'aquest o bstinat isolacioni sme. Una muno es mostra hipersensitiu a la
vulgaritat i os tentació grollera qu e ad verteix o creu ad vertir per tot arreu . Confessa qu e el mo lesta l'exhibició so rollosa qu e co ns ide ra innata en els ca talans, particularm ent en els ciutadans d e Barcelona "vastísimo arraba l de Tarascón" (33). En aquest es tat d'àn im deixa q ue la
seva imagin ació procrei els se us mites favo rits. Dos d 'aquests el diferen cien dels altres nouentayo cbistas. primer hi ha la intrabistoria, co ncepte d'ampla ressonànci a, ada ptable a la política en l'ab stracte però
no a un programa co ncret de rege nera ci ó nacional ; desp rés surt l'indi vid u "de ca me y hueso ", "nada menos qu e todo un hombre", encarna-
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ció de l'he ro i tràgic per excel-lènc ia. En contrast amb l'ide alisme de
Maragall, al q ue clo nen un clar e nfoca ment l'ambie nt social co ntemporani , e l mite d 'Unamuno , e n ci moment més escl atant de la seva e p ifania, es agonístic e n e l se ntit es pecífic qu e li dóna l'aut or ; és , a més, asocial, a-temporal, extra-histò ric. Subsis te ix, e n altres paraules, més e nllà cie l'àmbit del temps humà, fora de ls límits cie la històri a, e n e! se ntit q ue co mu na me nt clo nem a la histò ria . Encara q ue impressionat,
co m ho se ria qualsevo l altra persona, per e! susd it gest agònic, qu e inves teix la pe rsona unamuniana amb una peculair estatura su perhumana, Maragall no pot o no sa p apreciar l'alte rnança directa qu e es tableix
Unamuno .des d 'una intrabistoria a-temporal C'el alma... cie mi pueblo
vasco") (72) a un a transcend ència tam bé a-temporal:
aquella frase de que e l vasco es e l alcaloide del cas te llano di jo nuis de lo
q ue q uería decir. Nues tros hombres represent at ivos... siempre e n e mpresas genuina me nte caste lla nas. e n su aspecte mas universal. (73)

Així, Una muno, ca ptivat per e l so mn i cie l'universalism e castellà,
passa per alt la Espa nya clel temps i cie l'espai, i la seva visió cie la Mare pàtria es fa borrosa, fant asmagòri ca , qu e e nca ra qu eda per re alitza r... i la paraula "e nc ara", so sp ite m , es co nverteix fàcilme nt e n un
"se m p re". Unam uno el ud eix Maragall p er ci ca mí de! mite , el mite
q ue , irònicam ent, Marag all mate ix co ntribue ix a crea r. A la ca rta de l 19
cie desembre de 1906, Maragall sa luda Una muno com "el ú ltimo hé roe
caste llano" (48) i afege ix:
.
Ahora sie nto cu ànta verclacl hay e n su co ra z ón. y cu ànta no ble za en su actitud . Le veo co mo el ultimo h éroe e n pie cie un a ba ralla perd ida , rodeado cie cadaveres y cie ruinas h umea ntes, irguiénclose toclavía, aunque ya solo y pro firie ncio aquella gran vo z cie desafío a Europa y al siglo, (48) .

En un a altra ocasió O l cie desembre cie 1909), Maragall anomena
e! se u amic "profeta cie Israel ca ra a ca ra co n Dios " (82) , un a lloança
q ue fa eco a la ca rta q ue acabem d 'esm entar: "vo z insp irada y estride nte e n e l desie rto , que se oye de le jos, qu e no se o bedcce , per q ue
punza dentro y purifica" (48). En la seva última cart a a Unamuno, escrita pocs d ies aba ns dc la seva mort, Ma ragall, e n un momemt .de
pregona e moció, torna a d ibuixar e l mate ix ret rat: "Ya le d ije q ue V.
se me figura como un profet a cie Israel , y los profet às cie Israel los
imagin o siemp re llegando al ex tre mo fin dc la eda d " (90). Una mu no
es com p la u amb la innòcu a ad u lació . Troba aq uestes imatges clel
guerre r i de l profeta força adeq uades; e n e fecte , ja les ha clesenvolu-
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pades en un poema apropiadament titulat "El último h éroe", escrit el
desembre de 1906. Ha assajat el paper del profeta i el trob a a la seva
mida exacta. Sent vers el personatge un a certa afinitat i això li dóna
una gran satisfacció . En la lletra del 15 de febrer de 1907, observa: "Sí,
en mi vida de lucha y de pelea , en mi vida de beduíno del espíritu,
ten go plantada en med io del desierto mi tienda de carnpa ña" (58). Impàvid davant amics i enemics qu e trob arien la seva posició pessimista
a ultran ça , Una muno acaba resign ant -se a un a oiuenc ia qu e molts
considerarien insuportable. La desfeta es co nverteix per a ell en signe
de victòria-"Contempla ante sus pies los caballeros/ qu e seran pronto
du e ños de su tierra,! y co n su Dios hablando/ grira: jvenceremos!"
(109)-i l'espe ra del Messies se li fa tolerable : el Messies ha de venir
encara qu e ha de venir d'acord amb les seves pròpi es condicions.
En co nclusió, per a Unamuno la pra xi política sembla ineficaç.
No té valor o substància suficient en el pla existencial. En va Maragall
persisteix en posar de relleu els mèrits de l'agenda fed eralista, inh erent s e n aq ue lla mateixa lògica de passió C'l ógica de la pasión qu e es
la viva") (12), tan típica d 'Unamuno :
Y todavía se implica en ello otro reco nocim iento: el de que se imp on e una
co mposición ibérica , partiendo de un prime r reco nocimiento de diversida d, irreductible a simple unid ad, pero no a co mpos ición. (52)

L'aguda intuició i e moció ex p ressades e n aqu estes paraules de
Maragall no afecten Unamuno per al qual Espanya, "la España invertebrada " en les paraules d'Ortega y Gasset, no pot ésse r, al capdavall,
un regn e d'aqu est món. Senya lada me nt, Pedro Laín Entralgo, al seu
estudi seminal sobre els esc riptors espa nyo ls de finals del seg le passat
o comença me nt del seg le XX (l'anom en ada Generacion del 98), es refereix a la característica d 'un altre món, pròpia de la visió qu e Unamuno té d'Espanya
.

. ,

Dos vías card inales tiene el ensueño de Una muno. Es una de su pro pio po r
venir, y se ex presa en for ma de cavilaciones agó nicas y de cantos poéticos acerca
de su pe rso nal inmortalidad . Otro cauce de su ensue ño es el qu e co nd uce ha cia
el porvenir de España . ¿Un porvenir co ncrero .y previsible, acaso , por el estilo de
los quecontíenen los programas políticos al uso? o, no es éste el pervenir que
sue ña Unamuno .
No es tu reina , ¡oh mi pa tria!, de este rnundo, dice a España desde la cumb re de
Gredos (178).

Maragall trata de demostrar, sense cap èxit, qu e n'h i ha de "bon
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se ny " ca talà fins i tot en l'activisme de l'''a rrab al de Tarasc ón" i q ue hi
ha un a poètica q ue fomenta l'èxit en el camp de la política :
¡Hasta d ónde ir.í [Catalu ña]? ¿A qué' Yo no lo sé y casi le diré q ue no m e importa, porque lo subst an ci al , lo ese ncial, el ped azo d e vid a eterna es esta que vive ah ora , av anzanclo y esperando , Esta n uestra ac tualidad sentime ntal valc mas
q ue to clo el im perio ro mana. Este fu eg o nuestro el que quisi érarn os co m u nicar a

todos los p ue blos espa ñoles, no para esto ni para aq ue llo, sin o por el fu ego viva
en sí, y eso íría a clonde debiera ir, que siendo por cam ino de ent usiasmo v ivo,

siern pre se ria a un fin cie bi en . ¿M e co mprende V.? lo me ente ncler.í por refle xi ón -ni yo m e entie nclo nunca por ref1exi ón -me e nte nder à p or... in cen di o . si
yo lograra co muníca rse lo. (ï0)

AI suggerime nt de qua lsevo l possibilisme polític Una mu no reaccio na amb l'acostumat escepticisme i desdeny:
Y de ah í, d e esa su Cata lu ña, d e esa su Barcel ona. ¿q ué pu ed o decir yo? ¿No
estan usted es soruindola co mo no es. usted y o tros cua ntos? ¿Es acaso m ejor q ue

su sue ño? Yo , lo co nfieso. no lo ent ienclo. Hahlan ahí dema siados y tod os a un
tiempo y todos a voces , y todos co n gestos , para que les pueda ent encler. No siencio cie usted , cie naclie m e ll ega el susu rro recog iclo . Y de usted , por lo q ue hace a

catalanísmo, no me fio . (74 )

"L'esposo ri de les me nts veritab les " (rhe marriage ol true mil/ris)
-valgui la feliç expressió de Shakespeare- no es realitza entre aqu estes
du es gra ns ments: l'esvoranc q ueda entre namuno dins el teatre interior de la seva morada vital i Maragall, un a personalitat de mo lt menys
ges t teatral, en el camp de la seva circumstància, un a circumstància històr ica per cert , Preval, nogen smen ys, la força de la comprensió i compasi ó humanes davant per davant e! fracàs de la persuasió i de! se ntit
comú.

Pe ter Cocozzella
Bingbam to n Un iuers ity Ne ui York
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