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El monstre de la guerra

POESIA

ESTEVE PLANTADA

Apel·les Mestres, Àtila. Flors de sang. Edicions de 1984. Barcelona, 2004. 

Una guerra cruenta i salvatge sacseja les principals potències del món. S'estén el desvari encegat de
l'imperialisme vanitós, i la desraó -perquè de raons no en calen- empeny el fanatisme macabre de la
victòria. Algú pensa encara que hi ha qui guanya. Altres, s'ho miren, els de més enllà, aplaudeixen, i
ningú no s'hi involucra. L'espectador es transvesteix en sometent. És una cantarella coneguda, sembla
que ho estiguem vivint, però no, ve d'antic. No és l'Iraq, ni l'Afganistan, ni Beirut, ni Palestina. Parlem de
la Gran Guerra, la primera guerra moderna que s'abraona de manera global sobre tot el món. Apel·les
Mestres (Barcelona, 1854 - 1936), artista polifacètic, pintor, dibuixant i músic, escrigué Àtila i Flors de
sang, el seu al·legat en favor de la pau i contra les misèries del terror, fa més de 75 anys.

Tot dos llibres són una contundent i apassionada reacció a la guerra. Per l'autor, no s'hi valen mitges
tintes, i resulta immoral restar indiferent al dolor. Per això, el Diable i la Mort esdevenen protagonistes
de carn i ossos, espectres que regnen en la barbàrie. Àtila, el rei dels huns, "l'assot dels déus", esdevé
el kàiser Guillem II, i apareix secundat per diversos éssers de la mitologia popular o clàssica com ara
Lohengrin, Thor, el Comte Arnau, el Rei Artús i Zeus.

Cronològicament, aparegué primer Àtila, escrit l'any 1916. Els seus vint-i-set cants, amb preludi i epíleg,
es recreen en un somni, o més ben dit, en el malson que provocà en el poeta la forta impressió per la
massacre humana. Un somni centrat en les atrocitats d'un dèspota i els seus exèrcits incivilitzats i
destructors. Un horror que es veu reforçat per la força tangible de les imatges, en moments dramàtics
però reals, com ara el bombardeig de Reims (La catedral i Thor) i la sentida mort d'Enric Granados a
alta mar (Sota l'aigua). D'altra banda, Flors de sang, escrit el 1915, recull que obtingué l'Englantina d'Or,
es convertí en un llibre polèmic que rebé blasmes i elogis per la seva indissimulada causa aliadòfila. I si
algú encara dubta de l'actualitat d'aquests mots, escrits a la dècada dels anys 10, només cal llegir el
poema La pau, en què el protagonisme el pren l'Haia, ciutat de palaus i congressos. I tot això, en un
llenguatge entenedor i una poètica de fàcil digestió, amb rimes i estrofes populars i agradables, en clar
contrast amb la tenebror del que s'hi amaga entre línies. Lluny de la tebiesa, l'autor reclama la venjança
dels homes contra el monstre de la guerra i contra la humanitat que l'ha permès.

COMMEMORAR EL 150è ANIVERSARI
Àtila i Flors de sang són dos llibres que es reediten ara per commemorar el 150è aniversari del
naixement d'Apel·les Mestres i no hi ha hagut en els darrers temps una recuperació literària més
oportuna i necessària. El tema, per desgràcia, és d'absoluta actualitat. I els mots són plens de vigor i
compromís. Uns llibres que han estat, com bona part de l'obra d'Apel·les Mestres, desatesos i ignorats
per la crítica literària, que n'ha oblidat el ferm compromís que s'hi amagava darrere. A banda de ser una
mostra d'una manera i d'un moment de fer poesia gens menyspreable, contenen la virtut de ser un
valuós testimoni català de la Primera Guerra Mundial. Entre els seus mots, hi llegireu la indignació, la
impotència, la pèrdua de fe en la civilització i la multitud de profunds sentiments i reflexions que els
conflictes bèl·lics poden suscitar.
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Imagineu-vos que Apel·les Mestres fos encara entre nosaltres, que hagués vist el que vindria després,
la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i el que vivim ara. Una cosa es pot donar per segura: no
hauria callat, perquè "lo bon poeta és i serà sempre el que reflexi en ses obres los sentiments i
tendències de la societat que l'enrotlla, passant-los per l'alambí de sa manera de sentir i veure". Hagués
estat un intel·lectual compromès en la recerca de la llibertat, sense perdonar aquells que justifiquen l'art
de matar. Vaja, un intel·lectual com els d'abans.

El polifacètic Apel·les Mestres va néixer i morir a Barcelona 81854-1936)
Arxiu
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