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ULTRAISMUL SPANIOL
Ultraismul spaniol cunoaşte influenţa poetului chilian
V. Huidobro, dezvoltându-se între anii 1918-1922. Printre
cei care au premers acestei revoluţii în artă şi în politică,
trebuie menţionat şi Ramón Gómez de la Serna, cunoscător
al doctrinei futurismului italian şi semnatar al unor proclamaţii şi manifeste cu caracter reformator. Rafael Cansinos-Asséns, la rândul său, va acorda un interviu în urma
căruia va coagula spiritele subversive şi eretice într-o „fraternitate universală” care îşi propune „să şteargă frontierele şi
să unească sufletele într-un elan pur şi în comuniunea artei”.
Spiritul futurist al avangardei în genere se traduce în termeni stereotipi: „Să mergem deci mereu înainte, în artă
ca şi în politică, chiar dacă este spre abis”. Tendinţele extremismului şi ale nihilismului, evidenţiate chiar din acest
stadiu de preambul, vor fi aparente, ultraiştii redând mai
degrabă o doctrină de sinteză întemeietoare. În urma acestor poziţii se va coagula grupul ultraist care îi va aduna sub
numele de „el novecentismo” pe semnatarii manifestului
din toamna lui 1918: Xavier Bólveda, César A. Comet, Fernando Iglesias, Guillermo de Torre, Pedro Iglesias
Caballero, Pedro Garfias, J. Rivas Panedas şi J. de Aroca.
Publicat, manifestul Ultra recunoştea importanţa lui
Cansinos-Asséns ca mentor al grupului, fără ca acesta să
mai semneze alături de ceilalţi.
Guillermo de Torre este cel care explică provenienţa numelui mişcării prin frecventa folosire a neologismelor din
opera sa de juneţe. Din 1919 grupul, deja sudat, va derula
o activitate programatică şi artistică ce îi are pe Rafael
Cansinos-Asséns drept teoreticianul central, iar pe G. de
Torre ca figura criticului şi a istoricului mişcării. Prin
Manifiesto Vertical, acesta din urmă duce la apogeu specia,
datorită excesului vocabularului neologic scientist-cultist
care transformă doctrina în text ce funcţionează în vid, fără
ca accentul să cadă pe binecunoscuta logică teoretică, ci pe
o logică autotelică. Aspecte de natură programatică vor fi
presărate în scrierile din periodice, în mare parte reluate,
în 1925, de celebra Literaturas europeas de vanguardia.
Influenţele care au stat la baza ultraismului spaniol se
află în estetica futurismului şi a creaţionismului, în poetica
lui Apollinaire – Guillermo de Torre semnează poeme
vizuale, precum Girándula sau Reflector, apropiate de stilul
iconic al caligramelor – în dadaism şi expresionism, dar şi
în poezia suprarealistă a lui Reverdy, colegul şi mai târziu
inamicul lui Huidobro la revista „Nord-Sud”. Sinteza pe
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care o realizează ultraiştii este recunoscută de contemporani:
în manifestul Dada, din 1921, se precizează că „Ultraismul
recomandă amestecul celor 7 obiecte artistice”, enumerând,
înainte de această reţetă, care erau sursele acestui amalgam:
cubismul, expresionismul, simultaneismul, futurismul,
umanimismul, neoclasicismul şi paroxismul.
Caracterul pluralist şi sintetic al mişcării nu reflectă doar
un rezumat al curentelor contemporane şi în mare măsură
concurente, ci şi valoarea testamentară a tradiţiei moderniste, căci în paginile revistelor afiliate noii estetici se regăsesc în traducere sau în studii dedicate acestora un Mallarmé
sau Rimbaud, un Whitman sau Apollinaire, se resimt
„tendinţele neosimboliste impulsionate de Paul Valéry,
Supervielle, Rilke” (Clemente Padín, 2000). Din spiritul
futurist este păstrată apologia vitezei, exprimată în vocabularul neologic al mecanicismului lumii moderne, şi exaltarea valorilor progresiste, tradusă în sintaxa juxtapunerilor,
a sincronizării sau a dislocării imaginilor şi temelor. Drept
consecinţă, se impune la nivelul imaginarului o viziune
antrenată de acrobaţii electrice, fire, catozi, lampadare,
elice, reflectoare, toate coagulând sensul unei existenţe care
„exprimen el voltaico corazón”. Procedeele semantice sunt
îmbogăţite şi de jocurile iconice ale orânduirii versurilor
în pagină, acestea traducându-se în poemul lui G. de Torre
prin experimentele tipografice specifice lui Marinetti,
Cangiullo, Fortunato Depero sau Tzara. Dacă Gerardo
Diego este mai apropiat de spiritul creaţionismului, Guillermo
de Torre este un spirit teoretic al sintezei, alături de Rafael
Cansinos-Asséns şi de Jorge Luis Borges elaborând doctrina
estetică ultraistă. Acesta din urmă va puncta, în stilul său
specific de concizie şi abstractizare teoretică, principiile
mişcării.
Chiar dacă retroactiv elaborat, programul ultraismului
spaniol deţine forţa divorţului de formele poeziei deja clasice, abolind în termeni sardonici „frumuseţea rubeniană”,
devenită „un lucru matur şi sastisit”, „încheiat, sfârşit, mohorât”. În articolul-program Ultraísmo, publicat în revista
„Nosotros” din decembrie 1921 (Buenos Aires), Borges
reiterează logica manifestului, structurându-şi textul în
două părţi: prima reprezintă contestarea celor care au continuat să întreţină în viaţă vechiul concept de frumuseţe,
impus de Ruben Darío, iar a doua parte, separată de cealaltă prin deja stereotipa interogaţie „Qué hacer entonces?”,
oferă soluţia ultraistă prin enunţarea celor patru legi.
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Înainte de a construi tabloul sintetic al doctrinei, Borges
reia definiţia pe care, în 1918, Cansinos-Asséns o dăduse
ultraismului, ca „o voinţă tumultoasă care depăşeşte toate
limitele scolastice”, „o orientare care a determinat continue
şi reiterate evoluţii, o continuă intenţie de tinereţe literară,
o anticipată acceptare a oricărui model sau a oricărei idei
noi”. În esenţă, discursul lui Cansinos subliniază caracterul
adolescentin, deschis înnoirii, specific oricărei mişcări de
avangardă, marcând pasiunea negării convenţiilor, caracterul futurist şi energetismul noii creaţii: „Reprezenta el
compromiso de ir avanzando con el tiempo”. Ca şi pentru
José Ortega Y Gasset, pentru teoreticianul ultraist arta este
o formă de ritmare a vieţii, de potenţare a dinamismului
ei, o accentuare a coincidenţei creaţiei cu „el tema de nuestro tiempo”, o formă de vitalizare a culturii, nu doar invers, de culturalizare a vieţii. În paralel, filosoful spaniol
defineşte ultraismul din perspectiva largă, culturală, conceptualizându-i imaginea prin „unul dintre cele mai sigure
nume care s-au născocit pentru a desemna noua sensibilitate” (La deshumanización...).
Programul ultraist nu este străin de acele date aduse de
schimbarea de mentalitate şi gândire filosofico-literară care
va dicta perspectiva lui Ortega, pregătind – aşa cum susţine
doctrina sa – chiar premisele dezumanizării artei. Primul
punct al doctrinei estetice rezumate de Borges aclamă „reducţia poeziei lirice la elementul său primordial: metafora”,
un prim pas spre stilizare, abstractizare, geometrizare. La
distanţă de câţiva ani de la coagularea grupului ultraist,
Ortega Y Gasset va sublinia că „a stiliza înseamnă a deforma
realul, a derealiza. Stilizarea presupune dezumanizare. Şi
invers, nu există alt mod de a dezumaniza decât acela de a
stiliza” (2000, p. 44). În acelaşi sens creaţionist şi ultraist,
filosoful subliniază: „Poezia este azi algebra superioară a metaforelor” (idem. p. 50). În ciuda apelului spre vitalizarea
culturii, literatura de avangardă impune, pe urmele modernismului, forme artificiale de reprezentare a eului, substitute sau ficţiuni ale subiectului. Acestea instituţionalizează
de fapt subiectivitatea, reducând-o la o serie de etichete,
prin care Al. Muşina vedea câteva opţiuni de proiectare /
explorare a lumii şi a individului: de la eul scindat baudelairian, la eul plural rimbaldian, pessoan, la personae-le lui
Pound şi Cavafis, la eul proiectat whitmanian, la eul obiectualizat al futuriştilor sau la cele mai „spontane” prezenţe
modernist-avangardiste, precum eul aleatoriu, hiperemic,
subconştient, empiric sau individualizat, ficţiuni ale subiectului care se naturalizează prin doctrina dadaistă, expresionistă, suprarealistă sau a poeziei obiectivismului, a
biografismului şi a personismului american.
Al doilea punct al programului borgesian vizează „suprimarea construcţiilor intermediare, a elementelor de legătură şi a adjectivelor inutile”, principiu ce implică apropieri
de estetica futurismului şi a imagismului, cu cea din urmă,
se pare, după cum susţine exegeza, neavând o legătură foarte
strânsă şi de la care s-a păstrat mai cu seamă ideea vortex-ului
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(Gloria Videla de Rivero, op. cit, p. 292). Cred că prin această
lege a conciziei şi a renunţării la determinanţii neensenţiali pentru viziunea poetică, ultraismul se apropie atât de
futurism – care promulgase teoria imaginaţiei fără fire, a
imaginaţiei eliberate de raporturile împovărătoare de natură
logic-explicativă, cât şi de teoria lui Ezra Pound, prin care
se valida poemul construit cu economie de mijloace semantice, dar care să producă „maximum de sens posibil”.
În această direcţie se va exprima şi Gottfried Benn în eseul
său asupra poeziei moderniste, Probleme ale liricii, făcând
diferenţa dintre un poem premodern şi unul modern tocmai prin utilizarea sau renunţarea la construcţiile comparative, care deservesc explicării şi evident trenării efectului
imaginii poetice astfel traduse / distruse.
În consecinţă, a treia lege ultraistă acţionează la nivelul
stilistic, completând renovarea la nivel de proiectare a viziunilor poetice anticipată prin axioma anterioară. „Suprimarea ornamentului, a confesiunii, a predicii, a nebulozităţii/
ambiguităţii căutate” anunţă o nouă abolire, a sentimentalismului, reacţie vehement notată şi în frazele din prima
parte a textului teoretic, cu referire directă la autori ai
subiectivismului, ai lirismului confesiv şi circumstanţial.
Depăşirea ocazionalului şi renunţarea la caracterul particular al notaţiei poetice transformă această doctrină estetică într-o reiterare a criticii futuriste aplicate literaturii
lamentaţiilor, lirismului meditativ şi somnolent. Alături
de acestea sunt vizate cutume de receptare şi interpretare
prin desfiinţarea critică a moralismului burghez, a retoricii
cu miză didactică sau funcţională. Un imperativ, pe care
filosoful dezumanizării operei de artă îl reţine în următorii
termeni, rescrie dezideratele ultraiste: creatorul trebuie „să
facă astfel încât opera de artă să nu fie decât operă de artă”,
„să considere arta ca joc, şi nimic altceva” (op. cit., p. 35).
Gratuitatea estetică trebuie să ia locul afectării, al decorului
etic sau preţios, făcând din operă o producţie autonomă,
neaservită valorilor comune şi înţelesurilor facile. În acest
punct ultraiştii se întâlnesc în mod evident cu doctrina
creaţionistă, cultivând ideea autotelismului estetic. „Arta
nu poate consta în contagiunea psihică, deoarece aceasta
este un fenomen inconştient, iar arta trebuie să fie pe dea-ntregul claritate deplină, amiază a intelecţiei”, subscrie
Ortega Y Gasset în acelaşi eseu.
La nivel de proceduri de creaţie, răspunde al patrulea
punct al programului, care afirmă necesitatea unei sintaxe
noi, asemeni modelului futurist, sintaxă bazată pe simultaneizare şi juxtapunere a elementelor, pe „sinteza a două
sau mai multe imagini într-una singură”, fapt ce conferă
poemului o „putere de sugestie” mult sporită. Complexul
imaginativ şi emoţional astfel creat deţine o forţă de impact sugestiv mult mai ridicată, personalitatea receptoare
intensificându-şi astfel eforturile pentru a decripta viziunile
poetice. Împrumutând categoriile reprezentării futuriste,
care forţa apropierea imaginilor contradictorii, cât mai
îndepărtate pentru a obţine efectul analogic al unui stil
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orchestral care să deţină în sine „întreaga viaţă a materiei”
(Manifestul tehnic al literaturii futuriste, 1912), ultraiştii
se apropie totodată de o viziune substanţialistă asupra
lumii şi de imaginea suprarealistă, rezistentă la interpretare
tocmai datorită iregularului întâlnirilor.
În concluzie, poemul ultraiştilor se construieşte printr-o
armătură metaforică în care fiecare imagine are „propria sa
sugestivitate şi rezumă o viziune inedită a unui fragment
de viaţă”. Borges nu se dezminte în această definiţie de la
precizia teoretică şi de la frazarea condensată, cu valoare
apodictică, ba mai mult, el reia ideea conciziei noii poezii
prin sintagma „se anota brevemente”, cu ajutorul căreia
revine la punctul de opoziţie faţă de vechea lirică de la care
a plecat în argumentaţia sa. Astfel, construcţia scrierii sale
teoretice devine circulară şi atenţionează caracterul de natură programatică, de replică estetică a articolului retrospectiv asupra ultraismului. Un text cu valoare de memorie
culturală, care îi enumeră pe cei mai activi reprezentanţi,
împreună cu simpatizanţii afiliaţi curentului (Juan Larrea,
Eugenio Montes, Ramón Gómez de la Serna, Ortega Y
Gasset, Valle-Inclan, Juan Ramón Jiménez, Nicholas
Beauduin, Gabriel Alomar, Vicente Huidobro, Maurice
Claude) şi revistele care i-au găzduit („Grecia”; „Ultra”;
„Prisma. Revista Mural”, 1921-1922; „Proa. Revista de
Renovación Literaria”, 1922-1923; „Cosmópolis”). Aceste
aspecte de factologie expuse într-un mod elogiator-recuperatoriu au menirea să ateste dimensiunile internaţionale/
cosmopolite ale mişcării, demonstrând efervescenţa dialogului cultural dintre grupuscule, şcoli şi individualităţi,
dincolo de exclusivismul şi competiţia atât de vehiculate
de critica avangardelor drept atitudini standard ale oricărei
confrerii artistice.
Fără a fi un manifest propriu-zis, Ultraísmo este unul dintre textele de referinţă ale mişcării ibero-americane, reflectându-i modelul de conştiinţă teoretică şi programatică
dincolo de afectarea declamativă a retoricii futuriste (de care
de altfel se detaşează în mod explicit în final), dincolo de
scriitura „somnambulică” a celor din gruparea der Sturm
sau de unanimiştii francezi.
„Transmutarea realităţii palpabile a lumii în realitate interioară şi emoţională” devine axioma de bază a ultraismului.
Potrivit crezului creaţionist, Borges modulează problema
reprezentării în opera de artă, folosind un termen similar
lui Huidobro atunci când denumeşte procedura de creaţie,
un termen al vocabularului alchimic, transmutare, epurare
în acelaşi timp, a concretului, a materialului, a rezidualului,
într-un element nou, un complex intelectual şi emoţional
(Ezra Pound) ce poate fi tradus ca un corelativ obiectiv
(T.S. Eliot), o formă de răspuns antimimetic la problema
tratării referinţei şi un mod de completare a realităţii prin
„imaginea creată”, gândită nu pentru a explicita sau pentru
a ilustra, nu pentru „a compara, a transpune, a orna”, ci din
dorinţa „de a da corp” lumii reprezentate (G. Videla, op.
cit., p.294).
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Critica războiului, accentele umoristice, ludice şi experimentale îi apropie de spiritul dadaismului, fără însă a
aluneca în nihilismul mentorului Tristan Tzara, păstrând
totuşi din concepţia acestuia ideea autosuficienţei artei. În
„Anatomía de mi ultra”, Borges nuanţează legile ultraismului prin explicaţii de factură huidobriană sau pessoană,
precizând că preocuparea sa centrală este senzaţia şi nu descripţia „premiselor sale spaţiale şi temporale care au produs-o”. Ca şi Fernando Pessoa, teoreticianul senzaţionismului
şi al intersecţionismului, Borges doreşte să reţină în poem
o emoţie abstractă şi generică, emoţia pură şi impersonală,
corelativul afectivităţii particulare transcris în termenii
obiectivităţii şi ai universalităţii: „la emoción desnuda,
depurada de los adicionales datos que preceden”. În consecinţă, obiectul produs deţine în profilul poiein-ului care
l-a fondat dinamica geometriilor creaţioniste, a metodei
artizanilor modernişti, antrenată în „sărbătoarea/celebrarea
intelectului” (Paul Valéry), în „amiaza intelecţiei” (Ortega
Y Gasset). „O artă ce refuză dermicul, metafizicul şi limitele egocentrice sau caustice”, artă nonsubiectivă, ci transumană, artă necondiţionată de psihismul personal, ci care
îşi afirmă pretenţia de universalitate. Aceste caracteristici
reprezintă orientarea fundamentală a ultraismului borgesian, elementele cele mai importante pentru elaborarea
poeziei fiind în viziunea argentinianului ritmul – „elementul sonor” şi metafora – „elementul luminos”. Anatomia
propriei estetici se împarte simplu: în dominanta acustică,
a unei muzicalităţi fireşti, ondulate, libere / agere (suelto),
care să răscumpere (redimido – mântuit, izbăvit) artificiozitatea vechii prozodii şi în structura foarte concisă a metaforei,
înţeleasă drept revelaţia ce uneşte două puncte spirituale
printr-o geometrie verbală inedită.
În estetica ultraismului voinţa/vocaţia creaţionistă este
la ea acasă, Borges o consideră cea mai importantă premisă
a operei, antrenând o viziune pură, nealterată cultural asupra
lucrurilor: „como sí antes sus ojos fuese surgiendo auroralmente el mundo”. Poetul ultraist se doreşte un vizionar
în sensul modernist al termenului, descoperitorul unor
„faţete nebănuite ale universului”. Borges defineşte creatorul în termenii expresionismului, cu care are contact în
periplurile sale, citându-l pe Lothar Schreyer în ceea ce
priveşte metoda profetismului: „Artistul este vizionarul
care în viziuni trăieşte imperativul categoric de a modela
viziunile. «Nu există artă etică. Nu există artă politică. Nu
există legi în artă. Fiecare operă de artă aduce după sine
legea sa. Frumuseţea este o greşeală sau o minciună. Opera
de artă nu este nici frumoasă nici supusă/credincioasă»”
(apud. Patricia Artuondo). Refuzul subordonării operei de
artă unor precepte morale sau unor dictate ideologice, partizane mişcărilor politice ale vremii este aici transparent,
alături de renegarea oricărei prejudecăţi estetice. Categoria
frumosului este şi ea pusă sub semnul relativizării, nu atât
în substanţialitatea sa, ci chiar în esenţa sa de concept, de
proiect, de schemă sau dogmă artistică; iar critica acesteia
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îmbracă valorile nihiliste ale discursurilor dadaiste, venind
în întâmpinarea filosofiei hazardului, sincronizându-se cu
aceasta.
Manifestele ultraiste semnate de Borges păstrează câteva
trăsături ale scriiturii futuriste, mai cu seamă în semantica
titlurilor („Proclama”, „Sentimentalismo previsto”, „Anquilosamiento de lo libre”, „ULTRA”) şi în modul de tipografiere care evidenţiază inovaţia formală, paratextuală,
preluând spiritul reformator de la Guillermo de Torre care
în manifestul său „VERTICAL” susţinea atitudinea literară
ultraistă prin imperativele grafice ale majusculelor.
Experimentele la nivelul manifestului literar nu mai
dezvăluie structuri şi forme neaşteptate, cu toate practicile
de natură ludică, cu tot tehnicismul sau retorismul vizual
potenţat de teoreticianul „atitudinii verticaliste”. G. de
Torre este chiar un lexicolog al mişcării, elaborând un
aparat explicativ pentru ceea ce consideră că este „perspectiva meridional” în literatura avangardei europene. Astfel
precizează, prin subtitluri marcate cu majuscule, câţiva
echivalenţi: „indice de sensaciones, visiones y cerebraciones”,
„síntesis panorámica” etc. Aclamând distrugerea sintaxei,
a arhitecturii poemului înţeleasă în sensul tratării mecanice
a problemelor de prozodie, Borges impune principiul condensării, al esenţializării viziunilor poetice compuse printro frazare „imediat simţită, concepută pentru ea însăşi”:
„cada frase del poema tenga su vida propria”, o viaţă mallarméană, în şi prin limbaj, o viaţă universală care să cuprindă
tot, care să se adreseze tuturor simţurilor, precum visase
Rimbaud. Descendentul prozaizării whitmaniene duce de
fapt dezideratul motivării limbajului la un rezultat similar
marilor modernişti francezi.
Combinaţiile şi dezvoltările estetice ale avangardelor argentiniană, uruguayană, chiliană, peruană sunt tributare
sintezei pe care a reuşit-o ultraismul spaniol, fiecare dintre
acestea aclimatizând valorile europene, conferindu-le o
identitate autohtonă (ex. cartel runrúnico, 1928), marcată
de o efervescentă acţiune indisciplinatoare. Cea mai virulentă formă de atac al metisajului, al importurilor culturale
se va ridica din peisajul pădurilor ecuatoriale braziliene, prin
reacţia antropofagismului andradian.
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