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UNS MOTS COM A PREFACI 

G a i r e b é  tots els treballs aplegats al present volum responen, 
d'una manera o altra, a diversos compromisos i encirrecs, al- 
trament per a mi prou agradosos, que he anat acomplint des 
de ja fa molts anys, en un parell de casos, més recentment, 
en d'altres, i fins fa ben poc, amb motiu de I'any dels cente- 
naris il.lustres de 1773, pel que concerneix J .  V. Foix, Caries 
Riba i Jaume Bofill i Ferro. Els més antics daten de 1947 i 
1956, es refereixen a Salvador Espriu i els reprodueixo per- 
que el més reculat constitueix la primera crítica impresa apa- 
reguda del seu primer Ilibre de poemes Cernentivi de Sinera, 
i el segon és un ripid esbós de com jo veia l'autor aquel1 any. 
D'altra banda, amb el que els segueix, volen ésser un home- 
natge, sens dubte massa esquemitic i idhuc escarit, a la figu- 
ra de l'amic i i'extraordinari poeta i escriptor que perdérem 
el 1785. 

Per contra, no fou cap encirrec sinó una intima necessi- 
tat que em comprometia amb mi mateix l'assaig sobre «His- 
toria del s o l d a t ~  de Bartomeu Rosselló-Pbrcel, que, publicat 
per primer cop e1 1774 al meu volum Poeria popular i literatu- 
ra, exhaurit ja fa anys, reprodueixo ara i aquí en recordan~a 
de la particular estima en que el tenia Salvador Espriu, i, al- 
trament, pel fet que lectors i amics indulgents m'ho han de- 
manat amb insistencia i perque penso que encara pot ésser 
útil, tant per la metodologia emprada com pels resultats as- 
solits, em sembla que l'una i els altres encara prou vilids per 
a la indagació de l'obra total del poeta mallorquí-com ja s'ha 
esdevingut-, el qual vaig tenir el goig de conkixer personal- 



ment el 1937, ~ O C S  mesos abans de la scva mort prematura, 
als seus vint-i-quatre anys d'edat. 

Marii Manent, en un homenatge a la memoria del poeta 
que ens va deixar el 1988, i Joan Brossa, amb motiu de la pre- 
sentació d'uns seus poemaris, han estat. objecte d'atenció i 
comentari, jiintament amb unes notes finals, que no prete- 
nen pas ésser exhaustives, sobre la versificació de la nostra 
poesia conte~nporinia, redactades amb la intenció de propo- 
sar a d'altres estudiosos un projecte de recerca d'una materia 
que mereix ésser tractada amb particular dedicació. 

Els treballs d'aciuest recull constitueixen incursions rea- 
litzades a través de la lectura de textos i d'interpretacions 
d'obres globals i d'autors, amb la finalitat d'assumir-los mit- 
janqant la comprensió al més aprofundida possible i segons 
l'enfocament avinent a cada estudi, amb l'intent de definir- 
los i fer-me'n cirrec, sempre amb les limitacions inevitables 
en tota operació crítica. H i  ha comentaris de poemes, d'un 
poemari complet, fets en el seguiment del discurs poetic, ric 
i connotat, les formes, la percepció del sentit i la verificació 
de I'estil, o bé en el joc compensatori entre selecció i combi- 
nació temitico-lingüística, i n'hi ha un altre, més sintetic i 
al.lusiu, que afecta una suite completa de reculls poktics d'un 
mateix autor. Hi ha, així mateix, evocacions de poetes i cri- 
tics en funció de llur obra, que hi esdevé, d'aquesta manera, 
més justificada i enriquida amb matisos extraliteraris, de com- 
portament o de biografia, i també precisions sobre punts de 
partenca ideologics que expliquen aspectes d'una poesia o 
d'una manera de fer critica. 1 en un cas, ja alludit, unes re- 
flexions sobre versificació contemporinia. 

Cadascuna de les peces d'aquest conglomerat té la seva 
especificitat generica, temitica i formal, més que més pel que 
fa al llenguatge i al tractament dels continguts. Cadascuna 
ha requerit els seus propis procediments, el metode conve- 



nient per a penetrar-hi fins al nus central d'on parteixen els 
senyals del missatge i des d'on intentar descobrir els elements 
de les estructures constitutives de l'obra, o bé el sentit d'una 
personalitat creadora o capas de realitzar-se en l'escriptura. 
L'autor d'aquestes immersions s'ha valgut de metodes diver- 
sos més que no pas d'un metode particular i excloent o exclu- 
siu, de manera que no ha servit cap metodologia privativa, 
pel fet que ha cercat una explicació a la seva curiositat crítica 
respecte a un objecte literari o a un autor i no s'ha lliurat a 
l'exercici pseudocientífic de satisfer uns apriorismes d'esco- 
la que amb forsa freqükncia no condueixen a la realitat re- 
cercada, si més no suficientment. H o  ha dit en alguna altra 
ocasió' i ara ho manté en nom de la seva llibertat i la seva 
independencia de tot criteri imposat, que sovint ho ha estat 
per causes alienes a la creativitat i a la disciplina literiries 
amb el consegüent desastre. 

Hom ha volgut de vegades atribuir a la crítica com a gt-  
nere la categoria d'obra d'art. Innegablement la crítica és un 
menester literari a causa dels seus objectius i les seves formes 
essencials i intransferibles de recerca i d'expressió. Pero la 
qualitat esmentada, postulada per a la pesa crítica, és discu- 
tible que li correspongui estrictarnent, perquk la creació i la 
realització artístiques, amb tots els matisos etimolbgics 
d'aquests termes, no li són prbpiament predicables, per tal 
com resideixen, per naturalesa generica i definidora, en l'obra 
damunt la qual opera o en la fa5 espiritual de qui és capag 
de crear un producte lingüístic nou i transcendent, que se si- 
tua per damunt de la mera interpretació; un acte, el d'inter- 

" Vegeu el «Prehmbuln del seu llibre Sobre Maragall, Foix i alires poc- 
ter (Barcelona, Editorial Laertes, 19841, que vn ésser guardonat el 1985 
amb el Premi deLiteratura Catalanade IaGeneralitat de Catalunyaal'au- 
tor de la millor obra d'assaig per a l'any 1984. 



pretar, d'específica humilitat i plurivalent, vilid, doncs, per 
a cada lector i cada crític. 

Si bé és cert que cal al crític esbrinar que és l'obra i qui 
I'autor en llurs essencialitats i llurs resultats elaborats i trans- 
mesos per I'escriptura, penso que també li cal arriscar-se a 
l'aventura de proposar un criteri valoratiu, explícit o mitjan- 
qant aproximacions raonables, d'allb que bom intenta criti- 
car, obra o autor, per a evitar de caure, aquí també, en la ser- 
vitud sovint despersonalitzada de tanta metodologia que no 
té altra finalitat que ella mateixa i el seu exercici parencer. 

Conseqüent amb aquests postulats, el responsable d'a- 
quests treballs ha escrit i ha assajat d'escriure critica partint 
de la llibertat i de la indagació responsable i particularitzada 
de cada cas, texto escriptor, amb l'intent d'apregonar-se-fins 
allh on li ho permetin les disponibilitats i les limitacions d'or- 
dre divers-en les profunditats del món creacional que fa pos- 
sible un acte d'escriptura i d'interpretar-ne, aproximativa- 
ment, els resultats a través d'un treball pacient de recerca del 
complex temitic, els generes i les formes, de copsar prou bé 
el discurs lingüístic i estructural i de mostrar succintament 
com funciona en el text aquesta diversitat de components. 
D'altra banda, s'ha deixat guiar per les seves preferkncies d'uns 
noms determinats i uns resultats creacionals concrets que el 
salisian. No és, doncs, un crític de professió-militant, com 
de vegades en diuen-, sinó un home de lletres motivat per 
una necessitat de comprensió, alhora que de comunicació amb 
qui el llegeixi. 



APUNTS PER A UNA MILLOR COMPRENSIÓ 
DE LA POESIA DE J. V. FOIX" 

E n  l'escaienqa de l2«Any Foix»-el poeta nasqué el 28 de 
gener de 1893-se m'ha demanat insistentment la redacció 
d'aquestes ratlles, que només pretenen assenyalar uns quants 
punts rellevants de la poetica de l'homenatjat, dins la breve- 
tat d'espai de que disposo. El problema que interesa als res- 
ponsables del peribdic sembla raure en la dicotomia que es 
produeix entre el fervor i la real estima d'amplis ambients 
del país, des de les escoles a la universitat, passant pel lector 
i la persona receptiva de I'actualitat cultural, en general sufi- 
cientment informada, envers la figura de J. V. Foix, i l a  difi- 
cultat generalitzada d'entrar a bastament en el sentit dels seus 
poemes, de la seva poesia versificada, al marge de la seva prosa 
poetica, queja és una altra qüestió, bé que concomitant. És 
a dir, l'intent d'«entendre» el discurs i el missatge del poeta, 
quan el que cal és «comprendre'ls», saber copsar allb que ens 
proposa i com ens ho proposa perquk ens ho fem nostre, i, 
alhora, la dimensió humana, cívica i artística del nostre autor. 

Semblant planteig és en la ment de tothom i hdhuc en els 
mateixos especialistes, que malden per aclarir els extrems més 
rebels del món poktic foixih. L'operació, realment esoterica, 
no és pas facil en cap poeta i ben difícil en el cas de Foix. 
En ell, comen tot altre autor de vhlua, la immersió en el món 
creacional des d'on s'explicita l'obra és una recerca de resul- 
tats parcials, difícilment definitiva. El crític i el lector, els 

* Article aparegut a uSet dies», suplement d'EI Obreruador, núm. 59 
(Barcelona, 31  de gener de 19931, pp.vi-VII. 



dos imprescindibles col~laboradors del poeta, s'hi aproxima- 
ran amb més o menys fortuna, pero no sense molta reflexió 
aniran més enlli. Són dels secrets més inquietants i sugges- 
tius de la poesia, aquest seu hermetisme i aquesta seva invio- 
labilitat profunda. D'on ve que, en apropar-nos al poema, ho 
hagim de fer amb humilitat, i quan ens hi apregonem hem 
d'intentar cercar els senyals i els múltiples referents que ens 
permetin arribar al nus en que s'imbriquen pensament, sen- 
sibilitat, concepció de la vida humana, el cosmos divers, el 
temps devastador que voldríem aturar i tots els altres com- 
ponents del missatge, al capdavall testamentari, que ens pro- 
posa el poeta. 

La dificultat de l'obra foixiana es pot atenuar si encer- 
tem a trobar entrades de penetració en el poema, partint de 
tres recerques bisiques, altrament no exclusives: l'una, de ca- 
thcter histbrico-cultural, sobre l'adscripció del poeta als mo- 
viments d'avantguarda artística, l'altra, sobre el pensament 
i les urgencies de l'autor, i la tercera, sobre el seu formalisme 
característic i el seu estil personal i distintiu. 

Foix invocava sovint l'any 1918, esment que es mitifica 
entre els seus lectors i seguidors. Aleshores el poeta tenia vint- 
i-cinc anys, en la plenitud de la joventut. La data era tot un 
símbol, per tal com a partir d'aquell any es dedica decidida- 
ment al conreu de l'avantguarda artística europea, queja co- 
neixia a través d'informació grifica i escrita anterior i perla 
presencia, a Barcelona, especialment el 1917, d'escriptors es- 
trangers d'aquella tendencia, que s'anirii imposant a Catalu- 
nya entre les dues guerres mundials. Foix hi milita aviat i n'in- 
tensifich l'assumpció constantment. Conrei el dadaisme, el 
futurisme, el cubisme i el surrealisme, de la versió francesa 
del qual, perb, a la llarga discrepa, sense que aixb impliqui 
l'absencia d'un cert nombre de manlleus a aquest moviment, 
que realment són presents i operants en la seva poesia. Hom 



rompia amb forca tata convenció heretada i cercava nous ho- 
ritzons: I'absurd, I'onirisme, la cara oculta de la realitat, la 
transgressió de l'ordre establert en l'art en cerca d'una altra 
interpretació i performació de les coses i les situacions, l'exal- 
tació vitalista, gaitebé biologica, el mecanicisme, l'esport, etc., 
en un capgirament absolut de la realitat acostumada per a evi- 
denciar-ne una altra de nova i especialment d'irreal, en el sentir 
convencional, pero que els adeptes consideraven el Real ab- 
solut, copsat a travds de la recerca del Rar i I'Insolit, l'obses- 
sió surrealista del misteri femeni-la «femme sublimen-, etc. 
Foix coneixia perfectament aquests moviments i sabé adap- 
tar-los a les seves personals concepcions artístiques coma sug- 
geriments per a la seva obra, pero no en seguí cap d'una ma- 
nera exclusiva i totalitzadora. El centre d'on irradiava 
l'avantguarda catalana pels anys vint era l'anomenat grup de 
Sitges, i els seus portaveus foren especialment Monitor i 
L'Amic de les Arts. La nostra postguerra civil eclipsa aparent- 
ment I'avantguarda, pero aquesta en realitat seguí vigent en 
els esperits més inquiets en el camp de les arts plastiques fins 
a la seva eclosió, i aixb explica I'encimbellament de Picasso, 
Dalí i Miró i l'aparició de Ponq, Cuixart i Tapies, entre al- 
tres, i, en poesia, Joan Brossa, en especial. Altrament, Foix, 
que ja havia publicat els reculls de prosa poetica Gertrudis 
(1927) iKRTU(1932) abansdelaGuerraCivil, irromp, el 1947, 
amb el volum de sonets Sol, i de dol, amb peu d'impremta 
de 1936 i que aplega peces de 1913, 1916, 1718-1923, 1727 
i algunes de posteriots, idhuc de més enqa de 1936-1937, bé 
que no confessades. Cal recordar i subratllar que el nostre poe- 
ta resta fidel a I'experiencia avantguilrdista fins a la seva mort. 

E n  la poesia de Foix sempre hi trobem el teixit tematic 
i les motioacions avantguardistes que acabem de sintetitzar, 
en una serie de modulacions i variacions originals i creatives, 
com una constant, una habitud poetica i una urgencia inde- 



fugibles que expliquen el cosmos vivencia1 i estetic de l'au- 
tor i les seves realitzacions. En formen la textura interna i 
la formal bhsica, n'assenyalen els objectius i en marquen I'hm- 
bit com a textos de significat i proposta múltiples, en referir- 
se insistentment al Real i al Rar, a 1'U i al Divers, a 1'Ultra- 
son i a I'Insblit, a 1'Instant immutable, enfront del temps fu- 
gisser;a 1'Home perpetu, al Nombre i a la Permanencia, com 
a metes a assolir-o com a vies a emprendre. 

Subjauen sota semblants propostes i realitzacions formu- 
lacions i concepcions d'idees i d'ideals que són ben prbpies 
i personals de J.V. Foix i de la seva fesomia de pensador i 
creador: la creenga en un ordre cbsmic del qual deriva la sin- 
gularitat individual de les coses del món, fuugibles i contiu- 
gents, com en deriven aixi mateix I'art i les lletres i la con- 
ducta de I'home; un sentit ultrat de la catalanitat-la «idea 
de Catalunyan-, més enllh del simple catalanisme, en el qui- 
druple vessant de la historia gloriosa de les gestes catalanes 
medievals, de I'estructura triangular-perfecta, doncs, i sim- 
bblica-dels nostres límits geogrifics, de la política i la con- 
ducta etica col.lectives del país miLlenari, i de la unitat cultu- 
ral entre els poetes occitans de l'edat d'or dels trobadors, el 
dolce stil nuouo dels italians i les nostres grans figures intellec- 
tuals de l'edat mitjana, tots els quals expliquen la nostra fa$ 
cultural actual i permanent tant com les nostres essencies, en 
una unitat profunda, prou conscient per part del poeta de Sar- 
rih, que ha sabut confesar, exultant, que, no sols en I'art, 
sinó també en tota manifestació de I'esperit, l'exalta el nou 
i l'enamora el vell; la responsabilitat cívica de la col.lectivi- 
tat, en la qual una faUa, una desidia o una tra'ició personals 
o de grup suposen la destrucció o fins i tot la regressió de la 
comunitat al caos; el deler enquimerat per la realitat envol- 
tant, copsada amb fruyció per la ment i els sentits; I'antinb- 
mia del poeta entre la necessitat de Déu i l'arrabassadora sol.li- 



citud de la vida sentida en plenitud i en llibertat i de la crea- 
ció artística; l'amistat i la fidelitat a tot allb i a tots aquells 
amb qui ens uneix I'afecte o l'ideal; l'humor i la bonhomia 
irbnica, o la sitira morda$, entre altres motius i incitacions 
dispars i sempre efervescents, en una obra copiosa certament 
de valor universal. El record dels vells trobadors hi és viu i de 
vegades evocat expressament amb cites de versos ipensaments 
o sentiments. També ho són els italians dels segles XIII i XIV, 
perb especiaiment Petrarca, els passeigs entotsoiats i solita- 
ris del qual són transcendits a f o r p  poemes i aplicats a I'er- 
rabundeig meditatiu i abstret del poeta catali. H i  ha cites, 
als seus reculls, també de poetes nostres medievals, perb són 
particularment exaltades en certs versos les figures de Ramon 
Llull, el beat de la Unitat i de I'U, tan cars a Foix, i d 'Aus i i~  
March, a causa de la severitat i la rotunditat de la seva poesia 
i I'aspresa del seu estil, que creu consubstancials a les arrels 
expressives més autentiques de la nostra poesia de sempre. 

J. V. Foix componia els poemes en vers o en prosa gene- 
ralment, i, pel que sembla, amb facilitat, sempre, és clar, dins 
la lluita de tot poeta amb el verb rebel i el vers ideal eschpol. 
Investigador en poesia com el1 mateix es definia, solia partir 
d'un mot, una frase, una metifora, una imatge o un vers, en 
algun cas procedents de la quotidianitat i, en d'altres casos, 
d'una reminiscencia onírica, i, sotraguejat per una forta energia 
interior, els completava, els ordenava i els estructurava en 
un conjunt compacte i precís que responia a una idea més o 
menys concreta que l'havia obsessionat d'antuvi i que el me- 
nava al descobriment d'una altra que no s'havia formulat ex- 
pressament, en una troballa meravellosa d'ell mateix. E n  la 
composició del poema foixii sovint intervé una certa irracio- 
nalitat i molt d'insblit, i es por parlar de determinats moments 
d'escriptura que sembla automitica, nascuda de la passió i 
la fúria dels déus, sense que aixb pugui ésser pres com a pre- 



text en I'anilisi d'un vers difícil, que pot ésser, precisament, 
conscient i del tot deliberat. La irracionalitat i l'automatis- 
me relatius d'alguns versos expliquen, en part, l'evident di- 
ficultat d'estil i expressió de la poesia foixiana, pero no l'ex- 
pliquen tota. H i  ha la voluntat, prou expresada pel poeta, 
d'escriure «clus», com els trobadors que redactaven en l'estil 
d'aquesta mena, que avui els provenqalistes solen anomenar 
«ric», enfront del «leu» o planer. Es tracta d'una manera es- 
tilística difícil, feta amb un lexic inusual, de sentit rellevant, 
contundent i irisat de múltiples referents i connotacions, i 
amb una construcció gramatical forqa abstrusa i molt a lhs i -  
va, a voltes paratictica, pero més sovint amb oracions paren- 
tetiques i altres d'encavalcades, amb exclamacions intercala- 
des, amb ablatius absoluts i mots contractes i amb freqüents 
hiperbatons, fins al punt que una lectura del poema necessi- 
ta, si més no fins a un cert punt, una ordenació previa del 
discurs sintictic que el faci prou entenedor. Aquest estil res- 
pon, d'una banda, a la posició de Foix de crear-se el propi 
llenguatge líric i, de l'altra, al seu afany d'originalitat i d'in- 
dividuació personal que el preservin de la gratuitat o la bana- 
litat. Si és un tbpic que l'estil fa l'home, en el cas del poeta 
de Sarrii, com en tot gran poeta, el1 mateix és el seu propi 
estil d'expressar la seva metafísica i el seu pensament líric, 
artístic, cívic i huma, els seus sentiments iles seves definicions. 

L'exegesi de la poesia de J. V. Foix ja és forqa abundosa 
i productiva. Pero, per ajudar a la captació comprensiva del 
lector, voldria recordar uns quants treballs la lectura dels quals 
pot contribuir-hi. Penso en el prbleg de Gabriel Ferrater a 
Els lloms transparents (Barcelona 1969), en el llibre de Pere 
Gimferrer, La poesia d e J .  V .  Foir (Barcelona 1g7q), en la sin- 
tesi del mateix autor com a introducció a J. V. Foix, Obres 
completes, 1 (Barcelona 1 9 7 4 ) ~  en l'estudi de Carles Miralles, 
«Glosa de Josep V. Foix», dins Universitat de Barcelona. Acte 



inaugural del curs 1984-85. Homenatge a Jorep V.  Foix amb 
motiu d'ésser-li conferit elgrau de Doctor Honoris Causa (Uni- 
versitat de Barcelona, I d'octubre de 19841, pp. 23-51, i em 
permeto citar el meu,volum «Sol, i de d o b ,  deJ .  V. Foix (Bar- 
celona, Editorial Empúries, 1985, rggj'), on faig I'estudi i 
analitzo un per un els setanta sonets del llibre mitjanqant el 
comentari de sentit a través del discurs i els nuclis poetics 
i l'estructura poemitica. 



J. V. FOIX, L'ESTIRP TERRAL 1 LA COMUNITAT 
MIL.LENARIA* 

J. V. Foix, en la breu introducció o «Descirrec» que obre 
el seu primer recull de poemes en vers, Sol, i de dol, que duu 
peu d'impremtade 1936, pero que en realitat aparegué el 1947, 
afirma que el seu llibre 

il.lustra la seva afecció pel do15 romang que li assigna una es- 
tirp terral i la permanencia a la vasta comunitat que acull, en 
un mil.lenari, els seus, els proven~als i els toscans. 

El poeta, doncs, amb els seus versos fa testimoniatge del 
seu amor i la seva fidelitat a la propia Ilengua, la qual com- 
porta I'assumpció de la noció d'una pitria que I'ha infantat 
i nodrit i I'incorpora a una nissaga vivent i confinada en uns 
limits concrets, al mateix temps que el fa conscient de per- 
thnyer a una amplia i mil.lenhria col.lectivitat cultural i espi- 
ritual, i fins i tot política, que abraqa els catalans, els occi- 
tans i els italians. Dins aquest complex d'idees destaquen 
clarament, com veiem, I'adhesió total a la nostra llengua, la 
no menys radical de pitria i I'orgull de pertinyer a una co- 

Conferencia pronunciada a la Universitat Autonoma de Barcelona 
el 27 d'abril de 1993 amb motiu de l'homrnatge pbrtum tributat a J. V.  
Foix per l'esmentada institució docent. A petició dels organitzadors, la ma- 
teixa conferencia fou impartida, com a Ili~ó, a la XX Escola d'Estiu de 
I'II.lustre Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Cien- 
cies de Catalunya, a la Universitat de Barcelona, el primet de julio1 de 1993. 
Una tercera lectura de l'estudi fou realitzada a la Universitat de Lleidn el 
10 de gener de rggq. 



munitat llatina i meditertinia molt antiga. 1 tals conceptes 
s'avenen plenament amb el sistema político-cultural que ela- 
bora i defensa Foix al llarg de la seva producció assagística 
i de cnmbat, en la qual detectem un nombre important de re- 
ferents i concrecions existents també en la seva obra pokti- 
ca. E n  efecte, el nostre autor defensa sempre, a tota ultran- 
Fa, les excel.l+ncies i la permanencia en el temps, des dels 
orígens fins avui i per sempre, del nostre romanq, que defi- 
nia com a precís i clar, rnbust i adust pero dntat d'una gran 
expressivitat, i en denunciava els perills de desafecció o in- 
cúria col.lectives, tant en certs moments de la nostra historia 
com en I'actualitat. Per a ell, la llengua era el vincle de l'es- 
tirp, I'expressió de la permanencia i de la definició nacionals 
i el nostre signe d'identitat més irrenunciable. 

La llengua comporta una pitria «terral», és a dir, geogra- 
fica i situada en un imbit precís, que el1 havia representat 
simbolicament i grificament per un triangle-una figura geo- 
metrica que evoca la perfecció-els Iímits configurants del 
qual el Mediterrani defineix. Pero la pitria exigeix indefugi- 
blement una etica estricta en els comportaments socials i po- 
lítics, com també una estetica original en I'art i les Iletres. 
Així mateix postula un ordre de valors ierarquitzats i actuants 
en la col.lectivitat que no admeten claudicacions ni ruptures. 
Pero aquesta pitria d'ara, que essencialment hauria d'ésser 
presidida per I'esperit de lapolis clissica, té un passat gloriós 
que cal evocar i contraposar contínuament amb la realitat frus- 
trant d'avui, com a norma enyorada d'una forma d'existkn- 
cia realitzadora d'un estat, d'identificació d'ella mateixa i de 
projecció, al capdavall, imperialista, si més no en el terreny 
de I'esperit. Foix, quan en parla, pensa en l'edat mitjana i 
especialment en els segles x ~ n  i XIV, quan s'esdevingueren l'es- 
clat i I'expansió de Catalunya per terres mediterranies i pel 



Mediterrani i quan tota la nostra gent parlava «sobiri», el ro- 
manq del col.lectiu patri, que el1 imita o del qual restitueix 
algunes formes, com l'absencia de desinencia, en els verbs, 
de la primera persona del singular del present d'indicatiu, a 
Sol, i de dol, i la contundencia i la severitat d'estil de tota 
la seva producció poktica. Hom pensa, per exemple, en la trans- 
posició d'aquesta idea-concretada en I 'esfor~ i el compor- 
tament abrandat i &tic dels antics nautes catalans-a la ma- 
teria lírica del sonet de I'expressat recull, que es clou amb 
un esment de I'aflicció actual de la nissaga i que diu així: 

Si en cru matí naveguen en mar corsa 
-0h do11 de Ilum!, oh gai ribatge august!-, 
1 són esto1 que en abrusívol fust 
Proven, Ila mar, llur vigor i llur forsa, 

1 amb foc als uUs, i peluts, van a I'orsa 
1 ho deixen tot en I'ivarsós ajust 
-Nkctars i carns, sals i contactes, gust, 
Forma i color de platges-per estbrcer 

Cos i esperit-beneiu hora i seny 
Que tal destí fixi i els cors que empeny 
L'amor fecund! Llur virtut no és ficta 

1, en la ment Ilur, el corsari desdeny 
Del joc lasciu i l'horror del bagueny 
És servitud envers l'estirp aflicta. 

O l'evocació que fa d'aquest passat ja tan remot i el seu 
heretatge en el país d'avui, en el marc de la Mediterrinia, 
en el poema núm. XIII de Les iweals omegues (1948): 



Oh mar de tots, sense dofins reials 
Amb creus senyorejants i els quatre pals 

Damunt I'or secular d'una estirp d'homes Iliures! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nosaltres, u11 novell, per alzinar i fageda 
Invoquem noms terrals i llur brofega fronda, 
Les franqueses i els furs, les llibertats alades 

1 el que és per a qui és, i allb que és just, 
Davant les creus que brollen dels sembrats. 

Encara,  e n  u n  sonet famós del  primer Ilibre, el  contrast  
en t r e  l 'esplendor antiga i I'oblit indigne dels nostres temps, 
que  cal superar amb  l'esforq ultrat  i la recuperació d e  la idea 
primera i salvadora d e  patria:  

No pos l'atzar ni tampoc la impostura 
Han fet del meu país la dolqa terra 
O n  visc i on pens morir. Ni el fust ni el ferre 
No fan captiu ii qui es dón' l'aventura. 

Clos segellat, oh perfecta estructura 
De la mar a Ponent i a l'alta serra 
-Forests dels Pirineus-, on ma gent erra!: 
A Ella els cors en la justa futura. 

Sbl de beutats: la Mar és cl teu signe 
1 els teus magnes cabdills la feren dea; 
Paga tribut i un temps {ores insigne. 

Oh vigorosa estirp! Esclava indigna 
Que cobeges viltats: sagna, i signa 
El teu rescat, i el retoru a la Idea! 

0, amb t o  més aspre i amb  més escarni, a «Obrim portals 
a les muralles d 'ombra ... » (1970)~  d'«Altres poemes»: 



... els davallants dels celluts almogivers 
obrim portals a les muraiies d'ombra 
i finestrals a l'espks de la boira; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...p erb el captard esborra pla i costera; 
cascú, tot sol, s'enfonya a la seva ombra, 
i al Cal1 obscur mercadegem marmanya. 

Aquesta patria s'emmarca en una comunitat més amplia 
i connatural: la delMediterrani o la de la Uatinitat, més cenyida 
i concreta que l'altra per tal com a b r a ~ a  unes cultures d'ar- 
rels comunes, especialment lingüístiques, i uns destins que 
no s'exclouen a pesar de llur singularitat. Com pricticament 
tot el sistema político-cultural foixii, semblant concepció pro- 
vé originiriament d'Enric Prat de la Riba i, més tard, de Char- 
les Maurras, el qual amb el temps sera abandonat o superat 
pel nostre autor. H i  privadeja el sentit de federació i confe- 
deració dels pobles i la voluntat d'una unitat supranacional 
d'aquella mena que respecti la personalitat de cada país. E n  
el cas del text adduit al comengament, semblant comunitat 
mediterrhnia i llatina se circumscriu a Catalunya, Occitinia 
i Italia. Foix fou molt sensible als moviments que sorgien a 
l 'occitinia contemporania referents als esfor~os que s'hi rea- 
litzaven de desvetllament i d'impuls culturals i idhuc polí- 
tics, i els propaga i comenta, especialment a les pagines de 
La Publicitat, sempre dins el context de la idea de la llatini- 
tat i del mediterranisme i tot allb que ella comporta. No fou 
tampoc gens indiferent, ans al contrari, al trasbals i les inno- 
vacions ideolbgiques i polítiques que commocionaven Italia 
i que el1 analitzava i contextuava segons els esquemes de les 
seves teories polítiques i culturals. Pel que fa a Catalunya, 
ja és prou sabuda la seva constant dedicació a perfilar una imat- 
ge de nació amb tots els seus continguts histories, lingüístics, 



culturals i cívics, el seu deler de definir-ne els principis, de 
criticar acidament les desviacions, les traicions o la indife- 
rencia, de crear una ktica política sense fissures, de salvaguar- 
dar la llengua i la historia, d'afirmar la unitat idiomhtica dels 
Paisos Catalans i de dibuixar un futur acordant amb la seva 
ideologia, a través d'assaigs i articles diversos. 

J. V. Foix parla dels «seus» entre els integrants d'aquesta 
triple comunitat espiritual Uatino-mediterrinia. En aquest cas, 
eis «seus» són eis escriptors, poetes majorment, que s'expres- 
saren en catali durant I'edat mitjana i que pel vincle de la 
Uengua, l'escriptura i la influencia intel.lectual han arribat fins 
a nosaltres, que ens reconeixem en ells, en el seu pensament 
i en la seva sensibilitat en una continuitat de cultura esplen- 
dorosa. Foix evoca Ramon Llull i Ausiis March en un sonet 
de Sol ,  i de  do1 que constitueix l'expressió del seu desig d'un 
estil poetic ponderat, &gil i de verb original, amb el qual, tot 
refusant qualsevol influx estranger i dins el nostre present 
advers, voldria poetitzar apassionadament les seves urgkncies 
mentals en catala, és a dir, «a l'aspriva manera» dels nostres 
escriptors antics, d'una forma clara i a la vegada severa, sen- 
se faramalles floralesques, modernistes o noucentistes i amb 
voluntat de futur i permanencia: 

Oh, si prudent i amb paraula lleugera 
Sabés fixar I'imperi de la ment, 
1, amb hhbils mots, la passió naixent 
Del meu estil pogués fer presonera; 

Si, fugitiu dc la faisó estrangera, 
Arromancés en dura nit, dolent, 
L'amor del Tot i del Res, sense esment 
Del fosc i el rar, i a l'aspriva manera 



Dels qui en vulgar parlaren sobiri 
-0h  Llull! Oh March!-, i amb claredat de signes, 
Rústec pero, sever, pogués rimar 

Pels qui vindran; si, ponderats i dignes, 
Els meus dictats guanyessin el demi 
Sense miralls ni atzurs, arpes ni cignes! 

Al marge de Ramon Llull i ~ ' A u s ~ ~ s  March, sobre els quals 
parlarem més avall, Foix reprodueix com a lemes avinents al 
contingut de cadascuna de les sis parts de que consta Sol, i 
de dol, dos textos fragmentaris de Jordi de Sant Jordi-qua- 
tre versos de I'estrofa tercera dels «Estramps», i un vers de 
la mal anomenada « C a n ~ ó  d'opbsitsn, la qual constitueix, al- 
trament, la base generica del sonet «Entre negrors veig mil 
camins obe r t s~ ,  incorporat en l'alludit poemari-, vuit ver- 
sos de Pere Torroella-la primera cohla de <No sent ne veig 
ne hoig ne conech res»-, dos versicles del Psalteri, traduc- 
ció del saltiri per Joan Roís de Corella, i un vers d'una nadala 
anbnima del segle xv. 

D'altra banda, i sense que sigui emprat com a lema, hi ha 
un record pintoresc de sant Vicent Ferrer i les seves predica- 
cions valencianes, a la prosa poetica «Ja els banyistes ... », de 
L'estrella d 'En Perris: 

Talment corn les dames valencianes del temps de sant Vi- 
cens, les quals, si passaven homes pel carrer, eixien a les fi- 
nestres i feien veure quc regaven les flors per a mostrar els pits. 

Pel que fa a Ausihs March, el tito1 que Foix confereix a 
la primera part de Sol, i de dol, és a dir, «No.m clam d'algú 
qu,en mon mal haja colpan-i no «culpa», com vol l'autor de 
Sarrih-, correspon al primer vers del poema CVIII del líric 
suposadament de Gandia, una reflexió sobre la culpabilitat 



de cadascú en la recerca del bé alli on no és existent. La de- 
solació del vers descontextualitzat s'avé perfectament, pero, 
amb el to i la intenció de l'esmentada part del llibre foixii. 
Tret d'aquest vers, per a Foix emblemitic, i la citació d'Au- 
siis March en el poema que acabem de veure, no he trobat 
cap altra referencia expressa a el1 en els poemes i les proses 
poemitiques de Foix, bé que sí un pare11 de records: la frase 
foixiana «Jo sóc aquelln, amb que comenp un seu sonet del 
llibre a l h d i t  i que tan reiterada trobem en els cants ausias- 
marquians, i l'actitud de Foix, als vv. 2 i 3 del sonet «Míser 
i trist, apregon la teuebra», del mateix recull, expressant, com 
Ausiis en el poema XIII, el seu apartament del traüt excitat 
dels homes. D'altra banda, la devoció del nostre autor per 
Ausiis March resta prou reflectida en l'ús del decasíllab de 
ritme 4 + 6, clissic de la poesia catalana medieval i, d'una ma- 
nera particular, gairebé exclusiva, de l'ausiasmarquiana, que 
el poeta sarrianenc empra tot al llarg del seu primer poemari 
i que confereix als versos rotunditat i severitat. 1 cal no obli- 
dar, certament, que aquestes dues darreres qualitats, amb una 
sovintejada esquerperia, són notes prou destacades i cons- 
cientment recercades de l'estil foixii, en especial en 1'al.l~- 
dit primer llibre, de sonets decasíl.labs. 

Ramon Llull és tot un cas a part, un cas eminent que par- 
teix d'una profunda i cilida simpatia de Foix, amb totes les 
definicions i connotacions etimolbgiques del vocable. Les cau- 
ses de semblant adhesió i idhuc reverencia són diverses, i J. 
V. Foix les definí en uns articles escrits amb motiu del sete 
centenari del naixement del filosof mallorquí, l'il,luminat, dins 
una campanya de promoció de la seva coneixen~a i en una in- 
terpretació que pot semblar ben personal: Kamon Llull crea 
la nostra llengua literiria i en fou cl primer poeta, alhora que 
esdevingué, en el temps, el nostre primer polític i el prototip 



més pur de I'estirp catalana; fluctua entre la raó i la poesia, 
és dominat per l'obsessió de la Unitat i la Universalitat, i per- 
sonifica els tres grans ideals de la Intel,lig&ncia, la Poesia i 
la Voluntat. E n  definitiva, Llull simbolitza, a Catalunya, el 
món medieval i justifica el modern. És, altrament, simpto- 
mhtic I'article foixih «Llull, campió universal de la U n i t a t ~  
que, amb motiu de I'esmentat aniversari, publica a La Veu 
de Catalunya el 18 de desembre de 1934 i que més tard fou 
incorporat en el recull d'articles Els lloms transpavents (1969) .  
Tot comentant bisicament un estudi del lul.lista J. H. Probst, 
Foix posa en relleu les dues «inspiracions» essencials de la vida 
d'apostolat «del gran mediterrani»: la passió de coneixenqa 
i la d'unitat, de les quals parteixen el pensament, l'obra i I'acció 
de Llull. Com a escriptor d'abast universal i «fill espiritual 
de la tradició única», ocupa un lloc privilegiat en la civilitza- 
ció de l'edat mitjana. Pare de la llengua, de la poesia i de la 
filosofia autbctones, fou un escolastic independent, poeta ten- 
dencialment místic molt original, precursor d e l ~  missioners, 
vulgaritzador del saber en llengua romanq, campió de la Uni- 
tat  en tots els plans, el polític de la Universalitat. Foix creu 
que Llull fou un polític i un pensador, de manera que tot allb 
que hom considera com a motivacions propulsores del movi- 
ment catalanista modern, Ramon ja ho va representar al se- 
gle xnI: política de I'Universal, Realisme, filosofia de la Unitat. 

Llull subordina el Temporal a 1'Espiritual. D'on ve que 
la seva ciencia sigui universal en divergencia amb I'empiris- 
me modern. La seva missió fou així mateix universal: predi- 
cació de la Unitat a Occident. El lul.lisme procedeix de Prin- 
cipis que passen della el temps i les contrades, per tal com 
no explica el Superior per I'Inferior, sinó aquest darrer pel 
Suprem. La tecnica de Llull, com els continguts més profunds 
de la seva obra, és del tot conforme a l'ensenyament dels grans 
pensadors de tots els segles i de totes les nacions, fossin quins 



fossin els seus matisos regionals: és el senyal de la Universali- 
tat i la Veritat que distingeix els homes superiors dels filo- 
sofs i els escriptors menors. 

Llull fou el més original dels seus contemporanis, i potser 
el més original dels catalans de tots els temps. Primer que nin- 
gú, exposa un Pla universal i una Art conciliatoria per la qual 
tot-races, religions i pobles-tornava a la Unitat: «Una sola 
Fe, una sola Ciencia, una sola Humanitat-segons Probst- 
enfront de la Dispersió, de la Discontinuitat i de l'Anarquia.» 

1 Foix conclou: «No em cansaré de repetir que Llull va 
fixar amb estil propi allo que podria ésser la nostra originali- 
tat. Si les seves doctrines són encara vigents, el catala que 
va escriure és pur, didictic i actual.» 

Com veiem, el nostre autor destaca la concepció de la Uni- 
tat en tots els ordres del cosmos, del pensament, del compor- 
tament i de l'acció dels humans, i, en la divinitat, com a Prin- 
cipi creador i ordenador. D'aquí prové I'obstinada insistencia 
foixiana en l'esment de 1'U i,  per extensió, de la Universali- 
tat, el Permanent i I'Ordre mateix. Pero també subratlla amb 
tota decisió la situació excepcional i altament original de Llull 
en la historia del pensament universal des del nostre esperit 
nacional transcendit, la seva creativitat, efervescent i rigo- 
rosa alhora, i I'ús de la llengua catalana en grans empreses 
intel~lectuals, com a primer gran guany de la nostra identitat 
secular, quant a l'idioma i a la cultura. Aquí, pero, no esmen- 
tala seva fascinació per l'extraordinari poder fabulador i fan- 
tastic del gran escriptor medieval. Certament, Llull fou, per 
a Foix, un model político-cultural, lingüistic i literari fona- 
mental. 

Ramon Llull és l'autor més citat i recordat per J. V. Foix 
en les seves obres de creació. Posseia a la seva biblioteca l'edi- 
ció mallorquina de les obres completes del gran il,luminat, que 
llegia cada dia des dels anys trenta, com a disciplina i atret 



especialment pel ilenguatge, perb també pels continguts més 
prbxims al seu propi pensament i per les idees sobre la uni- 
tat, la patria, la universalitat, el civisme, l'ordre, la intel.li- 
gkncia, la imaginació, la fantasia, etc. El nostre autor cita tex- 
tos de Llull com a lemes en els seus poemaris i en certs llibres 
d'assaigs periodístics, al costat de fragments poetics de tro- 
badors clissics, de lírics del dolce stil nuouo i d'autors cata- 
lans medievals, al marge de Llull, com ja hem vist. De sem- 
blants lemes, alguns solen ésser descriptius i enuncien un tema 
o un conglomerat tematic i d'altres funcionen com a postulat 
tebric. E n  altres moments, les referkncies 1ul.lianes solen és- 
ser contextuades, perb en  certes ocasions ens trobem davant 
una imitació deliberada, bé que molt original i dins els para- 
metres de la manera de pensament i de composició literaria 
foixianes, que afecta el sentit o la llengua o la versificació. 

Quant als lemes, citarem els següents. A Sol,  i de  do1 hi 
figuren tres versos del «Desconhort» que expressen desola- 
ció, tristesa i entotsolament, i que, amb citacions d'altres dos 
poetes, obren la primera part del llibre. Són també de Llull 
els dos que encapcalen Les irreals omegues: 

De les semblantes reals davallen les fantastiques en aixi 
com accidents qui ixen de substancia, 

frase que procedeix del seu Arbre de  sci2ncia, apartat «De les 
ra'ils de 1'Arbre Imaginal», i que es relaciona amb la manera 
que tenia Foix de concebre i ordenar la realitat, especialment 
la poktica; i 

on pus scura és la semblanqa, pus altament entén l'enteniment 
que aquella semblanga entén, 

concepció tan pregonament arrelada en el sistema conceptual 
i estilístic de Foix i la seva adscripció al trobar «cluss o'obs- 



cur, i que prové del Felix o Libre de merauelles. N'hi ha un 
altre, breu i també en prosa, a l'obertura d'On he deixat les 
claus ... Dos més, a Onze nadals i un cap d'any, l'un de vuit 
versos i referent a la Nativitat, i el segon, una frase en prosa 
de demanda d'esperansa en el punt de la mort. Sis versos de 
I'apartat «Imaginació», de Medicina depeccat, prou explicits, 
fan d'introit, amb un  fragrnent poetic de  Carles Riba, a Desa 
aquests llibres al calaix de baix. Un dels Proverbis lul.lians, 

Fantasia és potencia de la qual són producte fanthstiques 
especies, 

introdueix unes proses d'encuny surrealista d'Alld que no diu 
«La Vanguardia». Finalment, el passatge que transcriuré tot 
seguit, manllevat al Libre de sancta Maria, fa de lema a les 
proses reunides a Els lloms transparents, d'una manera sum- 
mament emblemitica de certes idees etiques i polítiques foi- 
xianes que s'bi expliciten, relatives al recte i unitari compor- 
tament col.lectiu enfront de  l'egoisme i l'individualisme 
insolidaris en que, segons que opina Foix, ara viu el país: 

En aquel1 temps que Roma senyorejava tot lo món, ama- 
ven los romans comuna utilitat, e per so Roma havia vertut 
com senyorejava tot lo món, lo qual possei longament per qo 
com comuna utilitat amaven. E tantost com aquclla comuni- 
tat fo divisa, e los romans amaren especiiica utilitat, en així 
que cascú ama més bé propi que comú, adoncs Roma perdé 
la vertut e £o en declinament. Ah, corn eren aquells cesars e 
romans nobles de coratge e com havien nobles combatedors 
dementre que comuna utilitat arnaven! Ah, com són dignes 
d'ésser loats en quani comuna utilitat amaven! 

Ja no lemes, sinó referkncies a Ramon Llull i a la seva obra 
diversament contextuades podem trobar en diferents llocs dels 



escrits foixians. Poc abans o poc després de  1930 Foix féu 
esforqos per legitimar d'una manera o altra el tipus d e  prosa 
poktica emprat al seu primer Ilibre, Gertrudis, to t  allegant, 
riscosament, els versicles prosístics del Libre de amich e Amat. 

El primer vers del sonet trenta-u d e  Sol, i de sol, «Si Ili- 
bertat  esta e n  coratge d'hom*, prové del  Libre de merauelles, 
VIII,  LXXXIV, «De libertat e servitutn: ((Libertat Sta e n  co- 
ratge d e  hom», i la resta del poema e n  constitueix, e n  certa 
manera, una glossa conceptual. 

A Del «Dáari 191 8» i concretament e n  la prosa poemitica 
«IIa plogut a bots i barrals.. .», hi  ha  una curiosa evocació del 
mestre i d 'un  aspecte d e  la seva doctrina: 

He arribat, no m'he adonat com, a una contrada on unes 
petites piramides de fang blanc m'han recordar, per llur me- 
ravellosa projecció, els mots del Gran Romeu barbaflorit, se- 
gons els quals Déu és poder de saviesa i de bonesa, i de iii- 
bertat. 

D e  L'estrella d'En Perris 6s la següent fabulació d'una equí- 
voca trobada del poeta amb Ramon arran de  mar, molt ima- 
ginativa, entre  I'onirisme transformador i el realisme d e  les 
coses i el paisatge, e n  una exultació fantist ica i il.luminada: 

Pels carrers assoleilats de la vila corrc la nova que En LluU, 
el barbaflorit, es presenta pels volts de migdia al peu del mo- 
nblit que amitjana la Ribera. Diuen que vesteix gramalla fos- 
ca cenyida amb un tros de cuir ve11 i balder. Conten que s'as- 
seu damunt un pedrís mal apuntalar, tot voltat de libres i 
paperassa. Tantost mira el pelag ondós i els espellats banyis- 
les, tantost amb ploma d'oca dibuixa signes rars en un qua- 
dern rebregat i esfulladís amb sentors de fusta humida. Avui 
n'he volgut ésser testimoni. Tocades les dotze, al peu mateix 
del roe commemoratiu, un homenhs barballarg, vera efigie 



d'En Ramon lo Foll, deixava vesta burella i caperó morat al 
sorra], i entrava a l'aigua, voltat de clarors, amb un infant al 
bras dret, que enlairava com si li ensenyés el mar per ensinis- 
trw-lo a nedar. Volia endur-me-li cls llibrassos i els pergamins; 
pero algú m'ha estirat enrere i m'ha embenat els uUs amb te- 
les fragants. M'ha dit uns mots de I'antigor a cau d'orella, i 
m'ha persignat amb sals verges A cegues, m'ha obligat a ca- 
valcar no sé pas quina alada bestiassa brogidora, i m'he des- 
entenebrat en aterrar, entre brugucrcs, sol i abrasat per no- 
ves ardors, tocant al  Pas de la Mala Dona. 

L'extens poema e n  prosa «El doctor Buyrach, d'Aigües 
Caldes*, del recull Tocant a m2 ..., també fa  una referencia 
al gran beat d e  barba fluvial, molt breu, pero, i com a simple 
al.lusió a savis o especialistes: 

En sabien molt, i van parlar-me'n amb erudició, talment 
com Ramon Llull del misteri trinitari. 

J. V. Foix e n  diversos poemes originals imita d 'una ma- 
nera o altra del seu admirat mestre de  la Unitat ,  d e  la Uni- 
versalitat i d'altres ttanscendencies, la llengua o el vers pok- 
tic. Així ho  veiem en el cas del poema «Plant d ' E n  
Joseph-Vicenq, d e  Barcelona, e n  lo qual respbs a E n  Joan Fer- 
reter...», dins Cobler en honor deJ.  V .  Foix. El nostre poeta 
imita la llengua i el llenguatge poktic, l'estil i l'estrofisme del 
«Desconhort» de  Ramon Llull e n  un exercici que posa a pro- 
va la seva proteica capacitat d'adaptació a les formes verbals 
arcaiques de  I'idioma i a la versificació antiga dels nostres clas- 
sics, en aquest cas la que el genial i1,luminat usa en dos seus 
poemes importants, 1'al.ludit «Desconhort» i el «Plant d e  la 
Vergep, consistent en cobles o grups estrbfics de  dotze ver- 
sos alexandrins monorims i amb rima canviant a cada estro- 
fa .  Foix imita destrament la manera expressiva i el llenguat- 



ge de les preocupacions doctrinals i afectives del primer dels 
esmentats poemes 1ul.lians per fer-hi ressaltar les prbpies con- 
cepcions i urgkncies sobre el pais i els comportaments dels 
ciutadans, entre altres realitats, dins un ambient de confiden- 
cia i afirmació de les seves característiques idees fonamen- 
tals i d'amistat amb el corresponsal, com Llull ho feia en el 
seu poema amb el seu confident antagonista, I'ermiti, que al 
final convenc i converteix al seu ideari commogudament. Al 
marge de l'extensió del «Desconhort», que compta seixanta- 
nou cobles, enfront de les cinc del «Plant» foixii, i abstrac- 
ció feta de la diversitat de continguts, la paritat entre amb- 
dós poemes és fruit deliberat d'un exercici d'aproximació al 
temps actual i d'apropiació, pero també un homenatge al mes- 
tre, manifestat entre el joc retbric i l'ideolbgic, amb una tk- 
nue bonhomia i una suau benvolenca en la contrafactura poe- 
tica. No crec que sigui inoportú de comparar la primera cobla 
de Foix amb la catorzena de Ramon, les quals, malgrat les 
diferencies d'allb que hi diuen, tenen un destinatari propi a 
qui alhdeixen vocativament, el mateix metre, com ja he dit, 
la rima comuna i un clima general en certa manera similar. 
Així, doncs, J. V. Foix diu: 

Joan, per que mostrats e plorats les clamors 
De ceyl qui, luny dels seus, ab desirs e langors 
Remembra lo país on cascú és dubtós 
Als poders somnolents e als frares menors? 
Vos mostrats flach de cor e, de fait, pereós 
Consirant $0 que fo lo viure cabalós 
Entre mants scients concordants ab errors 
E corsaris piylarts cobejoses d'honors, 
Qui menyspreen lo Ver, aesmen les lejors 
E percacen lo Just e tot hom piadós 
-Amorós de saber e del Bé freturós- 
E defensa-1s furs d'hom e-l terrer dels majors. 



Mentre que Llull havia escrit: 

-N'Ermiti, vós vejats si eu som ociós 
en tractar públic bé de justs e pecadors, 
car muller n'hai leixada, fills e possessiós, 
e trcnta ans n'hai estat en treball e langors, 
e cinc vets a la cort ab mies messiós 
n'hai estat, e encara a los Prelcadors 
a tres capitols generals, e a los Menors 
altres tres generals capitols; e si vós 
sabiets qu6 n'hai dit a reis e a senyors 
ni com hai treballat, no seríets dubtós 
en mi que sia estat en est fait pereós, 
ans n'hauriets pietat, si sóts hom piadós.- 

El poema «Tota amor és latent en l'altra amor; tot Ilen- 
guatge és saó d'una parla comuna; tota terra batega a la p i -  
tria de tots; rota fe seri suc d'una més alta fe» és datat al Port 
de la Selva el 7 d'agost de 1964. Es tracta d'una composició 
basada en el pensament de la Unitat, de la qual deriven la di- 
versitat i la individualitat dels amors, les Ilengües, les nacions 
i les creences religioses de I'orbe, que té I'origen en el siste- 
ma lul.lii, tal com ja hem notat, i un abast ecumenic prou ben 
definir en la segona part del poema, de les tres de que aquest 
consta, i concebuda en concordan~a amb I'esperit del Conci- 
li Vatici 11, segons que Foix l'entenia. El nostre poeta ens 
evoca un imaginari encontre entre Ramon LluU i Joan XXIII, 
ja traspassat a la data de I'escriptura dels versos. El primer 
hi aporta la seva experiencia i la seva actitud doctrinal admo- 
nitbria que desplegi a propbsit del Concili de Viena del Del- 
finat, de 13 I I a 13 12, i el segon, mansuet i pudorós, l'acon- 
horta i escolta la seva exultació del comenqament del poema 
«Lo Concili~, que Ramon escriví poc temps abans que s'iniciés: 



Un Concili vull comenGar 
en mon coratge, e xantar 
per $0 que f a ~ a  enamorar 
tors cells qui ho poden far 

per Déus servir 
e lo Sepulcre conquerir. 

Molt ho desir! 

El papa Joan XXIII celebra l'entusiasme d e  Ramon, i el 
beneeix. Perb el primer repeteix i recorda una d e  les previ- 
sions d e  perill que  arnenagaven el Concili vienes que  formula 
el segon e n  el seu ve11 poema: 

En Concili, lo pec moltó 
engana.1 lop e lo leó, 
e la volp engana.1 capó, 
e mant hoc és pijor que no. 

Si no.us guardats, 
per mant hom serets enganats 

e menyspreats. 

Ramon i Joan, doncs, s'han trobat,  i s 'han abrasat  i be- 
sat, semblantment a la reconciliació d e  Llull i I'ermith al final 
del  «Desconhort», b é  que  e n  el poema foixi i  n o  és qüestió d e  
reconciliació, sinó d e  trobament 'en I'amor i d e  coincidencies 
ideolbgiques i afectives. 

L'esmentada par t  d'aquest poema fa així: 

Ramon, el Foll, i Joan, el Benigne, 
vénen dels Dalts plegats; i a la brisa boscana 
d'una pradella amb flors i fruits frescals 
i falgueres aiguoses, parlen, beats, i es miren 
Diríeu que Ramon es perd per clarianes 
#un temps ja fuit, i que, fogós, confessa 



pecats antics, d'on brollen mars i sals, 
amb mots d'avui, i crus, amb vermellors d'oratge; 
i s'agenolla, franc, com qui cerca el perdó 
de qui, guaita del temps i servent de I'espera, 
herbejava els camins en els fulls del Diari. 
O que, altivol, es drega, 
i amb signes fora d'ús, rnés enlli de la imatge, 
mesura i palpa el Ver en un setembre d'astres. 
Dirícu que Joan, transparent, perd coratge 
i, púdic, l'aconhorta, el1 que ignora el pecat, 
jocs i plaers del pecat de luxúria. 
O l'escolta, subrnís, quan, mans obertes 
i defallent, amb plors, sospirs i planys 
i passats sis-cents anys, 
renova, venturós, el clam i la requesta: 

«Un Concili vull comenqar 
per qo que faqa enamorar.» 

Joan riu i snmriu amb campaneigs de festa, 
i el beneeix. 1 Ramon dicta amb seny d'orat: 

«En Concili, lo pec moltó 
enganya el llop i lo Ileó 
i la volp enganya el capó.» 

Ramon, barbaflorit, i Joan, I'Apostoli, 
s'han trobat i abraqat, i s'han besat. 
Tnt era flaire als cims, i els erms florien. 

(Dins «Altres poemesn, d'Obres completes, 1. 
Barcelona 1974) 

L'últ im poema d'Onze nada11 i un cap d'any, hermetic i 
difícil, duu  per títol «La Pluja, que  s'ha posat la vesta d e  i'orat 
d e  la casa del  cim, se m'acosta rota dolqa, em dóna u n  pom 
d e  flors i em diu d e  cercar el Nom per les clarianes d e  l 'altre 
vocabu la r i~ ,  i comenga amb el  vers «Jo sé el  camí d e  la Casa 
Vermellas. Aquesta composició es por dividir e n  dos grans 
grups, el  primer dels quals-del v.  I al 40-s'estén a narrar 



el pelegrinatge i I'itinerari del poeta fins a la Casa Vermella- 
com també ho fa, a la mateixa casa, la prosa poetica «És si 
plou que embrido els cavalls~, contingut a Del «Diari r9r8», 
en una mena de viatge iniciatic que així mateix trobem en 
uns altres poemes més-, amb I'exposició d'una historia sin- 
gular i meravellosa, amb el recurs retbric de 1'al.legoria i amb 
nombroses personificacions d'éssers inanimats que actuen en 
el relat liric i simbblic: En Marbre, Na Fontana, Na Canya, 
E n  Vent, N'Ombra, N'Escorqa, En Cep, N'Atzavara, N'Es- 
cuma, N'Herba, E n  Fred, Na Boira, N'Arbre, E n  Flum i, so- 
bretot, Na Pluja, que tot seguit s'adreqa al poeta. El parla- 
ment de Na Pluja abraqa pricticament tota la segona part del 
poema-del v. 41 al 66, darrer de la peqa-, i les paraules 
sibil.lines que diu el poeta desemboquen en el desenllaq final 
de l'allegoria i expressen la intencionalitat de l'autor. El viatge 
iniciatic del poeta simbolitza el pelegrinatge de I'home en cerca 
de la Veritat absoluta i la Realitat transcendent que, en un 
món divers i dispers, intenta d'assolir penosament. Les pa- 
raules de Na Pluja-ella o qui representi I'«orat» de la Casa 
Vermella, segurament Ramon lo Foll, el no precisat, aquí, in- 
terpret de la Veritat-contenen una afirmació de la Unitat 
superior d'on procedeixen la Bellesa, la Bondat i els altres 
Valors reals, i una admonició contra la desintegració i la des- 
personalització adreqada als qui escriuen per al públic i als 
poetes perque rescatin la Llibertat i, d'una manera nova i Ilu- 
minosa, escriguin la consigna, a l'interior del llenguatge de- 
gradat, gastat, dispers, difús i fals, mitjanqant la qual il.lumi- 
ni, dominant, el Verb, entes com a Valor absolut i que 
comporta la noció del Real, la Veritat, I'Ordre i les altres es- 
sencialitats de 1'U foixia. De 1'U foixii que, com ja sabem, 
és la Unitat de Ramon Llull, de la qual depenen les contin- 
gencies individuades i diverses. Altrament, Llull és en el poema 
també en funció de la discursivitat al.legbrica i simbblica &una 



manera general, i, d'una manera concreta i evident, en la rica 
personificació de coses inanimades, un recurs generalment i 
constantment emprat, juntament amb la de coses animades 
i abstractes, en el seu «Arbre exemplifical~, quinzena part de 
1'Arbre de sci2ncia. 

Després de parlar dels «seus», Foix, en la frase programi- 
tica que hem transcrit al comen?, esmenta «els p roven~a l s~ ,  
noció que aquí se circumscriu als trobadors medievals de l'kpo- 
ca clhssica, que tanta incidencia han tingut i tenen encara en 
la poesia i en la sensibilitat lírica de la nostra cultura. L'au- 
tor en manlleva i en recorda versos adequats al sentit que atri- 
bueix als seus poemes o agrupacions poematiques. Així, cita, 
com a lema, dos versos de Raimbaut de Vaqueiras (...118o- 
1205 ... ) a la  primera part de Sol, i de dol. Un vers de Bernart 
de Ventadorn (...I 147-1 170)-que els editors de Foix hau- 
rien de transcriure correctament: «Tant ai mo cor ple de 
joya»-serveix de títol a la tercera part de l'esmentat poema- 
ri, mentre que d'altres versos del trobador alludit són posats 
com a lema al mateix indret. A la quarta part del llibre indi- 
cat figuren vuit versos de I'anbnima i primaveral dansa pei- 
tavina, d'entre el segle XII i el XIII, amb la mateixa finalitat. 
Un vers de Jaufré Rudel ( . . . I I z ~ - I  148 ... ) és un dels lemes que 
obren O n  hedeixat les claus ... i que hem d'escriure així: «Mas 
$0 qu'ieu vuelh m'es tant ahis!» 1 a Onze nadals i un cap d'any 
en trobem un altre, constituit per dos versos de Folquet de 
Marselha (...1178-1195, ~ I Z ~ I ) .  

Finalment hi evoca expressament els <<toscans», i en di- 
versos indrets dels seus llibres reprodueix citacions concre- 
tes de dolcestilnovistes. Ja sabem que la poesia italiana a 
partir sobretot d'aquest període es fa remarcar pel ritme har- 
moniós i la tenue flexibilitat del vers, perla suavitat i la fluen- 



cia del discurs poetic i per la ciencia humanista i matisada 
dels continguts que potencia I'escorcoll anímic i la prospec- 
ció interioritzada, qualitats que sovint han posat un delicat 
contrapes a la rotunditat i a l'aspror de la poesia catalana, 
i han fornit a Foix punts de referencia a la seva reflexió pos- 
tica, sense, pero, afectar gaire el seu estil contundent i dur. 
De Dante Alighieri (1265-1321) són tres versos de la c a n ~ ó  
46 (111) de les Rime, edició de G.  Contini, que comenga igual 
que el primer de la citació i que se situa a l'epoca dels amors 
del poeta amb la Pietra, la dona insensible i dura de cor. 
Aquests versos fan de lema a la primera part de Sol, i de dol, 
mentre que un altre vers del poeta tosca, que no puc identifi- 
car en I'edició que tinc a mi ,  en fa a On he deixat les claus ... 
A la segona part del primer llibre esmentat hi ha un lema in- 
tegrat per tres versos de Cecco Angiolieri (1260-13131, ade- 
quats, com sempre, a l'esperit dels versos foixians que prelu- 
dien. «Chi e questa che ven, ch'ogn'om la mira» és el primer 
vers d'un poema de Guido Cavalcanti (c. 1229-1300) que dóna 
títol a la segona part de I'indicat primer poemari i que, arnés, 
acompanyat d'altres dos versos del poeta estilnovista, hi fa 
també de lema. A la tercera part del mateix llibre trobem tres 
versos del poeta i polígraf italia del segle XIII, Guido delle 
Colonne, amb la mateixa intenció. Giovanni Boccaccio (1313- 
1375) hi és també representat amb el segon vers de la cangó 
«lo mi son giovinetta, e volentierin, del final de la novena 
jornada del Decameron, el qual vers dóna títol a la quarta part 
del llibre foixia. 

Pero el poeta tosca que gaudí del més alt fervor de Foix 
fou Francesco Petrarca (1304-1374) a causa de la perfecció 
i l'intimisme de la seva lírica, de la seva universalitat immar- 
cescible i de la introversió que el menava a la recerca d'ell 
mateix entre la soledat i la melangiosa tristesa. Tres versos 
procedents del Canzoniere, segons I'edició de I'expressat Con- 



tini, núm. CXLII, que són la cloenda de la sextina correspo- 
nent, fan de lema a la cinquena part, de contingut religiós, 
de Sol, i de dol. A Onze nadals i un cap d'any tenen la mateixa 
funció dos altres versos de l'italii, el primer dels quals és el 
darrer del sonet núm. CCCLXIV i el segon, el darrer del sonet 
següent, núm. cccrxv, de I'edició de Contini. Tanmateix, el 
poema que més ha impressionat Foix és el sonet famós que, 
en I'esmentada edició, duu el núm. xxxv, la primera quarte- 
ta del qual diu, com és prou sabut: 

Solo et pensoso i piú deserti campi 
vo mesurando a passi tardi et lenti, 
et gli occhi porto per fuggire intenti 
uve vestigio human I'arena stampi. 

El primer testimoniatge de I'atenció foixiana pel sonet pe- 
trarquia el trobem a KRTU (1932) ,  on l'autor en reprodueix, 
al comenq del llibre, el primer vers com a lema, i publica a 
continuació un sonet de propia invenció que en parafraseja 
originalment el sentit profund. Pero és a Sol, i de do1 on la 
suggestió del poema de Petrarca és més evident, com es veu 
en el primer sonet del llibre: 

Sol, i de dol, i amb vetusta goneUa, 
Em veig sovint per fosques solituds, 
En prats ignots i munts de Uicorella 
J gorgs pregons que m'aturen, astuts. 

És el tema del passeig solitari i etrívol, l'entotsolament i la 
reflexió metafísica en el propi «jo» indefens i dolencós que 
acaba conduint a la melangia i a la tristesa, allo que en aquest 
sonet privadeja, com ho fa també, d'una manera o altra, en 
diferents poemes del llibre, en especial els que comencen per 



«Bru i descofat i descalq, d'aventura*, <<Jo tem la nit, pero 
la nit rn'ernporta», «Ver és-em dic quan soliu perla duna», 
«Per clares fonts i forests remoroses», «A sol eixit, en dia ria- 
I l ó s ~  i «Si en el camí perdut entre gatsaules*. 

El 2 8  de novembre de 1928, a La Publicitat, J .  V. Foix 
publica un article teferent a Petrarca amb motiu d'unes fes- 
tes commemoratives del poeta i humanista celebrades a Val- 
clusa, prop d'Avinyó, i a Arezzo. H i  destaca la llarga estada 
del cantor de Laura a Provenqa i el fet d'haver estat nomenat 
fill adoptiu d3Avinyó, les quals coses posen en relleu l'íntima 
relació de Petrarca, de cultura toscana, amb Occitania, l'an- 
tiga pitria espiritual de la cultura trobadoresca. Subratlla la 
«modernitat» i l'«actualitat» de l'obra de l'autor italii; l'ac- 
tivitat humanística en la descoberta i l'estudi dels grans noms 
de la Roma classica; la ingent tasca filologica; l'aprofundida 
coneixenqa del Ilatí, que, per a ell, no fou mai una llengua 
morta sinó el camí de la Veritat i la Bellesa; l'erudició i el 
conreu de la filosofia; el dolor per la pitria martiritzafla; l'amor 
per Laura; I'obra lírica, colpidora i intimista; i remarca que 
és «un dels iniciadors decisius del lirisme modern», per tal 
com s'esforqk a adquirir una pregona i original concepció in- 
tcl.lectua1 i a fer possible la col~laboració internacional en les 
lletres. Durant quaranta anys Provenqa fou la seva patria, en 
ella es forma i parla i escriví en occita. Insisteix que fou «el 
primer home modern~ ,  i que «aquest poeta, que tant estima 
Laura i la gloria, s'estimi molt el1 mateix». Asenyala justa- 
ment i significativa que «tingué la curiositat ultramoderna de 
si mateix. D'ací la seva gran malenconia al costat de la seva 
ardent passió». 1 recull un pensament d'altri en afirmar. «Qui 
s'esguarda esdevé, a darrera hora, trist [...l. Adhuc quan canta 
Laura, Petrarca se cerca i s9estudia», igual com feia amb el 
tracte amb les obres dels antics. <&regué en les llums de la 
llatinitat», i en els cla~sics cerca regles, mesura i el secret de 



llur saviesa. No els descobrí, ans els retroba, i ningú com el1 
no ofereix la imatge d'una tradició tan viva de la continuitat 
llatina, segons que hi subratlla el comentarista d'acord amb 
la seva fe en la llatinitat. Altrament, mantingué molt viu el 
seu amor per Italia com a patria única i englobant. L'assagis- 
ta remarca de passada, apuntarem per acabar, que caquesta 
"modernitat" de Petrarca, la seva malenconia, tenien, a Pro- 
venGa, un marc també "modernm», puix que amentre Roma 
agonitzava, Avinyó esdevenia, transitbriament, la capital de 
la llatinitat*. Un conjunt de notes, doncs, posades en reiieu 
per J. V. Foix que es corresponen plenament amb el sentit 
político-cultural i amb l'abast del món liric i de pensament 
que el1 percebia en la vida i en l'obra del gran tosca. 

Per acabar aquestes reflexions sobre dos components de 
la ideologia de J. V. Foix en el camp de la cultura i la identi- 
tat política del nostre país, diré que un complement absolu- 
tament necessari a tot allb que he pretss exposar aquí fóra 
un estudi més detallat sobre la seva concepció del «dolc ro- 
manyo, del parlar «sobira» de la Catalunya mil.leniria i la del 
futur, amb els seus contextos conceptuals o abstractes i els 
seus resultats prictics en la idea política i la cultural i en els 
escrits del nostre autor. És una proposta de futur per a qui 
el tema pugui abellir. 



J. V. FOIX, DES D E  L'AMISTAT 1 LA FIDELITAT" 

M ' h a n  demanat que fes recordan~a pública de la meva rela- 
ció amb el poeta i assagista J. V. Foix, el centenari dela naixen- 
Fa del qual aquest any 1993 commemorem. Semblant relació 
fou molt estreta, intima fins i tot,  i em temo f o r ~ a  que en 
parlar d'ell hauré de parlar massa de mi mateix, tot i que el 
contingut d'aquestes ratlles sera més el d'un receptor i un cro- 
nista del nostre tracte que no pas fruit d'una voluntat d'es- 
criure uns passatges de membries personals, ales quals no as- 
piro gens. 

E n  un altre lloc ja he recordat que el primer contacte per- 
sonal que vaig tenir amb Foix fou a casa seva, a Sarrii, de- 
vers 1943, cm sembla que poc abans d'acabar la meva llicen- 
ciatura universitaria. Havia llegit d'ell Gertnrdzs i KRTU, sense 
comprendre'ls del tot, tanmateix, i algun poema seu apare- 
gut a L'Amzc de les Artr i a Quadernr de Poesia. Tenia ganes 
de conkixer-lo pero no gosava decidir-m'hi, fins que Josep Pa- 

" Parlament pronunciar a la sessió solemne i pública dedicada al cen- 
tenari del naixement de J .  V. Foix i organitzada per la Reinl Academia de 
Bones Lletres de Barcelnna, el 2i d'abril de 1993. D'altra banda, amb mo. 
tiu de celebrar I'«Any Foixpiel dese aniversaride 1s Biblioteca uJoan Ser- 
r a i  Constansón, de I'Ateneu Igualadi, elDepartament de Cultura dela Ge- 
neralitat de Catalunga i l'csrnentada entitat igualadina invitaren l'autor 
n participar en la cclcbració amb la lectura d'aqueit text, seguida d'un re- 
cital de poemes foixians, el 16 de juny de 1993. El text fou publicar dins 
Igualudu. Periddic de I'Alioio (dies 9, 16, 23 i jo de julio1 i 6 d'agost dc 
1993). El treball tambéfou llegit ala sessió d'homenatge a J .  V.  Foixorga- 
nitzada per Poesia Viva, a la Cova del Drac, de Barcelona, amb un recital 
de poemes foixians, el 14 de desernbre de 1993. 



lau i Fabre em port i  al pis del carrer de Setanti i me'l presen- 
t i .  Es mostri cordial i comprensiu i ens parla de les avant- 
guardes en el terreny de les arts plhstiques, especialment de 
Dalí, de qui ens mostri i c0ment.i reproduccions fotogrifi- 
ques d'algunes obres. A penes vaig intervenir en la conversa, 
fascinat com estava pel seu entusiasme i per la seva immersió 
en el tema, ben bé obsessiva. Perb aquel1 home pulcrament 
vestit i estirat, secardí i de rostre bru, de veu forga profun- 
da, potser una mica monbtona, i molt parlador, em seduí tot 
d'una en iniciar-me en els secrets d'una manera inusual, per 
a mi, pero engrescadora, de veure l'art i per la traga de fer 
conversa comunicativa, i al llarg del temps esdevingué un gran 
amic. 

Des d'aleshores el vaig anar veient a 1'Ateneu Barcelones, 
on feia cap els vespres. Agafava el tren a Sarrii i baixava a 
l'estació del carrer de Provenga i d'alli, a peu, s'arribava a 
I'Ateneu, mirant aparadors i sobretot visitant quioscs i Ilibre- 
ries, on adquiria els peribdics d'aquí i de I'estranger i Ilibres. 
A 1'Ateneu conversava amb qui hi estava disposat, i el trobaveu 
després preferentment a la sala de les revistes i de la premsa. 
La seva capacitat de dialeg i, sovint, de monbleg, era sorpre- 
nent i captivadora. Tot es convertia en materia de comentari 
agut i personalíssim, des de la notícia més o menys banal fins 
al judici sobre assaigs i notes de literatura i art, especialment 
de procedencia francesa o italiana, i fins al darrer llibre llegit 
o simplement fullejat. Aquesta capacitat dialectica i semblant 
curiositat revelaven prou la fisonomia d'un home segur dels 
seus judicis i de les seves conviccions, entre el sentir comú 
més evident, com ja he dit en una altra ocasió, i la formació 
intel.lectua1 més rigorosa, tot i que no universitaria, enriqui- 
da per una nodrida i vasta lectura adregada a reforgar les per- 
sonal~  teories sobre civisme, art i literatura, i per una reflexió, 
també molt personal, sobre tota mena de manifestacions fe- 



nomenolbgiques. Me'n vaig anar adonant aviat i el tracte con- 
tinuat ho corrobora plenament. 

Un fet absolutament anecdbtic, bé que significatiu, d'a- 
questa primera epoca i que esdevingué una constant dels seus 
refusos més viscerals, era la seva aversió a la frase, tan cor- 
rent, «D'acord!». Vaig endevinar, a la iiarga, que era una re- 
miniscencia de l'kpoca de l'estraperlo, quan les transaccions 
comercials del mercat negre es feien de paraula i primaria- 
ment entre traficants de farina, sucre i altres productes ne- 
cessaris a l'obrador de pastisseria, en el cas concret de Foix, 
i el1 odiava aquel1 estat de coses del qual veia el referent en 
aquella frase que no podia sofrir que hom pronunciés. 

El maig de 1946, J. V. Foix pronuncia a Igualada la con- 
ferencia «En?& i enlli de la literatura i l'art contemporanisn 
davant el grup Anabis, una associació clandestina de resis- 
tencia cultural que havíem fundat uns amics igualadins i que 
compti, a més, amb la visita de Carles Riba, Jordi Rubió, Fer- 
ran Soldevila i d'altres encara, en un intent de reforqar el re- 
dreq incipient de la nostra cultura. Al programa-invitació de 
l'acte Foix escriví unes notes definitbries que no he vist re- 
produides enlloc. El poeta i assagista recordava sovint I'esta- 
da igualadina i el calid i entusiasta ambient dPAnabis. 

Quan Foix parlava de poetes o escriptors en general i de 
pintors, no feia mai, per sistema, cap judici de valor explícit, 
ni en bé ni en mal. Dins aquest context interpreto, en certa 
manera, les seves paraules un cop acabada la presentació, a 
la Catalbnia-aleshores Casa del Libro-, de la meva Obra 
poetica, el 1951, quan em va saludar dient amb un somriure: 
«Ja m'hi veieu. S'hauria notar la meva abs&ncia.» 

El 1956 va publicar el recull de poemes en prosa Del «Diari 
1918», encapfalat amb un prbleg meu. Tot just aparegut el 
volum, a 1'Ateneu em diu: «Hi toqueu forqa. Us regalaré una 
capsa de bombons .~  Aixb m'afalagh també forga, pero mai 



no vaig rebre la capsa de bombons, bé que sí, cal dir-ho, mol- 
tes atencions al pis de Sarrii i a la casa que tenia al Port de 
la Selva. 

Cada any pel bon temps m'invitava a anar apassar l'estiu 
al Port. Pero per motius familias aixo no m'era possible. Fins 
al 1966 o el següent no em vaig decidir a anar-hi, i encara 
segueixo anant-hi cada estiu. Va ésser amb mi molt amable 
i acollidor, un excel,lent guia i, quan s'esdevenia, un perfec- 
te amfitrió. Aquesta darrera era una de les seves excel.l&n- 
cies, ja que tenia un afinat sentit de I'amistat i de la companyo- 
nia, i, altrament, li desplaia estar sol. Necessitava algú o una 
colla de gent al seu costat i dialogar incessantment, o mono- 
lagar, com ocorria sovint; pero també sabia emmudir per cor- 
tesia o quan el so1,licitava una reflexió o, senzillament, quan 
li abellia el silenci interior o kdhuc el buit mental. Sempre 
tenia al seu voltant, al pis de Sarria i a la casa del Port, amics, 
coneguts i hostes diversos, a tots els quals atenia amb exqui- 
sidesa. Recordo moltes terrúlies i trobades així. Una d'elles 
havia esdevingut habitual els agosts a la seva casa del carrer 
de la Unió, al Port, en havent sopat. Es parlava de tot, fins 
a la mitjanit-«l'hora de les bruixesv, que en deiem-, mo- 
ment en el qual ens acomiadivem. 

Com a guia, li dec una gran part de la meva coneixenga 
del Port i la seva rodalia, com, per exemple, el monestir i la 
muntanya de Sant Pere de Rodes, el dolmen del camí ve11 de 
Roses, la font del Lledoner, a la Selva de Dalt-o la Selva 
de Mar, comen diuen ara-, sota mateix de la casa del poeta 
Tomas Garcés, que l'ha cantada i que visithvem algun cop, 
el camí dels 1-Iorts, el ve11 de Cadaqués i les seves dreceres, 
els Bufadors, el Gorguell, el camí dels Masos, smb Puignau 
i altres de derruits, pel camí que duu fins a Cadaqués, i tants 
i tants d'altres indrets que el1 coneixia prou bé perqub era 
un caminador incansable. Amb ell, en cotxe, vaig anar per 



primera vegada a Cadaqués, on coneixia tots els pintors, les 
sales d'exposicions i la casa-museu d'art, i a Port Lligat, arnb 
una visita a la poetessa Rosa Leveroni, que hi tenia una case- 
ta, i arnb una llarga digressió de Foix sobre Salvador Dalí, 
la mansió del qual s'algava davant per davant d'aquella case- 
ta i de qui s'havia distanciat feia anys i arnb qui més enda- 
vant es reconcilia d'una manera més o menys formal o for- 
mulista. També amb el1 vaig visitar més tard el Museu Dalí, 
a Figueres, arnb comentaris i informacions seves per a mi molt 
valuosos. 

Vull subratllar que, de totes aquestes coneixences dels in- 
drets propers al Port, la que em crida l'atenció d'una manera 
més viva fou la del dolmen del camí vell de Roses. Foix me'l 
mostri seriós i en silenci. Amb els dits resseguia tot de rel- 
leus i senyals gravats en la pedra superior, indesxifrables i 
estranys, gairebé esborrats per les pluges, els vents i el temps 
mil.lenari. Més tard vaig comprendre la mena d'uoció i el so- 
birh respecte de l'amic per aquelles antiquíssimes pedres se- 
pulcrals i pels ressalts i les incisions imprecisos que presenta- 
ven, quan, en la lectura dels seus poemes, vaig topar diverses 
vegades arnb el tema del dolmen o dels seus correlats del meo- 
hir-com passa, per exemple, arnb el poema XI, v. 14, de Les 
irreals omeper-i de tot roc eminent. Perque avui interpre- 
tem que aquests objectes petris són símbols foixians que de- 
noten la considerable antigor de les arrels de la nostra estirp 
i de la nostra llengua i, al mateix temps, de la creació lingüís- 
tica de la nostra col.lectivitat, de la nostra poesia com a es- 
sencia de tal creació, i del poeta mateix, custodi i incessant 
recreador de l'idioma. 

Totes aquestes excursions i visites, en general les feiem 
a la tarda, pel motiu queja oeurem. Un vespre, pel cami dels 
Masos se'ns féu tard i arribirem fosca i negra nit a les envis- 
tes del Port, damunt mateix del poble. El cel era esplendida- 



ment estrellat i d'un blau profund. Anavem en silenci, i tot 
d'una el meu gran amic exclami: «Jo, sota la llum dels estels, 
hi he iiegit.» Sense pensar-m'hi, li replico: «No m'ho crec!» 
1 Foix que respon: «Jo t ampoc!~  Perb, fent un apart amb la 
meva dona, li diu: «El1 no s'ho creu, pero jo hi he 1legit.n 

Aquest sentit de la creativitat que Foix tenia constantment 
a propbsit dels fets més usuals i corrents, ho convertia tot en 
meravella i fabulació poetica, sempre a I'altra cara de la reali- 
tat acostumada i limitadora, en una imaginació efervescent 
i una volada amplíssima que empenyia els fets, les situacions 
i les coses cap a un món recreat, insblit i fantistic, perb fet 
d'elements concrets i tangibles que el seu portentós imagina- 
ri combinava de nou fins a crear-ne una visió distinta. En re- 
cordaré un pare11 de casos exemplars. Els avantpassats del poeta 
provenien dels Torrents de Lladurs, prop de Sant Llorens de 
Morunys o dels Piteus, al Solson&s. Amb una certa freqüen- 
cia em contava que, en ocasió de la mort d'un parent prbxim, 
ana als Torrents mogut especialment per la curiositat de co- 
neixer les arrels de la seva ascendencia, ultra, suposo, el fet  
d'arreglar alguns papers del cas. Furga en I'arxiu parroquial, 
on traba molta informació de la llarga i antiga estirp dels seus. 
Visita la casa pairal dels Foix, totalment en runes, i pregunta 
a un pastor de quiera el casalot i les terres, i aquel1 li contesta 
que «d'un tal Foix, que ningú no sap on ronca». Les paraules, 
dites així, són més aviat pobres, perb el poema en prosa «Quan 
he sabut que el meu oncle.. .», incorporat en el recull Del «Diari 
19182, literaturitza el fet amb una excepcional riquesa lhxi- 
ca, sintactica i imaginativa on el real i la irrealitat s'interfe- 
reixen fins a confondre's en una faula divertida i de gran cir- 
rega poetica. Valgui només la frase del pastor: 

-Tot aixd, ha dit, ér d'un talFoix, hereu d'una nissaga morta 
i que ningd no rap on ronca. 



L'altre cas anunciat, també insistentment recordat per 
I'amic, era la conversa que un dia tingué amb un client de 
la confiteria, que creia que el seu fill-Foix no en tingué cap- 
era el poeta de qui havia sentit parlar algunes vegades J. V. 
Foix se les enginyh com pogué per desfer el malentes de l'home, 
ja molt entrat en anys, fins que aquest s'adona del seu error 
i pregunta: «Així, ivós sou el vostre pare?» També aquesta 
ani-cdota, que el poeta assegurava que era verídica, ha estat 
objecte d'un poema en prosa, «Vós, jsou el vostre pare?» 
-dins acoses que m'han passat que costen de creure a se- 
gons qui», d'Obres completes de J. V. Foix, volum de Prora, 
publicat el 1979-, amb el mateix procediment de recreació 
de la realitat subjacent i comhinació dels seus elements es- 
t ructural~,  fins a la consecució d'un relat insblit, imaginatiu 
i sorprenent. 

La capacitat de dialeg, i molt sovint de monbleg, de 
J. V. Foix era illimitada. Perb es repetia molt en les seves 
anecdotes, records i remarques sobre fets diversos. Si se n'ado- 
nava, em deia: «Aixb ja us ho havia contat una altra vegada, 
¿oi?» Era crític en les actituds ktiques poc clares i en les des- 
viacions de la conducta cívica, personals o col.lectives, i ho 
denunciava amb energia, tot contrapuntant-hi normes ideals 
de pensament i comportament. Sovint, davant d'un fet de- 
terminat sobre el qual opinava amb blasme o aplaudiment, 
deia: «Aixb, jo ja ho vaig escriuren o, de vegades, «Ho vaig 
escriure a La Publicitab>, i ambdues afirmacions veurem que 
són certes si rellegim la seva prosa assagística i els seus co- 
mentaris d'Els lloms tranbpavents i la resta d'escrits polítics, 
culturals, socials i d'altra mena recollits ales esmentades Obres 
completes. Quant a La Publicitat, Foix recordava sovint la sala 
de redactors amb llurs taules, la vigilancia i els mals humors 
de Rovira i Virgili, que n'era el director, i com moltes vega- 
des escrivia articles d'actualitat cultural i adbuc política d'im- 



bit europeu, després d'haver comprat, camí de la redacció, 
la premsa estrangera i haver llegit els escrits que l'interessa- 
ven, tot plegar en un desplegament urgent de la seva capaci- 
tat d'assimilació, de síntesi i d'escriptura. 

El nostre amic tenia una barca de pescador, un llagut for- 
ya gran amb motor de benzina, al qual havia posat el nom d'«El 
freu de la Medella»-al poble en deien «El preu de la vede- 
Ila»-, al.ludint al pas estret que separa la costa d'un gran roc 
apregonat dins el mar dit la Medella, o sigui, petita meda 
-senyal o meta-, tocant al golf de la Tamariua. Constituia 
la gran attacció d'ell i dels nombrosos convidats que ens hi 
enrolhvem cada mati, ivids d'un viatge d'esplai en el salo- 
bre, l'aigua blavíssima i clara i sota el sol canicular. 

Qui patronejava la barca era en Quimet-Joaquim Cer- 
vera-, molt popular al Port i entre els estiuejants i especial- 
ment els amics i convidats de Foix. Pels anys vint un grup 
d'intel~lectuals, com Josep M. de Sagarra, Alexandre Plana, 
Joaquim Ventalló, el mateix J. V. Foix, bé que més tard, i 
algun més, «descobriren» el Port de la Selva, llavors en un 
estat de puresa elemental en tots sentits. Al poble els deien 
«els culs blancs* pel color dels seus pantalons. A més del tar- 
d i  E l  Cafede la Marina (193j), establiment en el qual, d'altra 
banda, solien aplegar-se, i d'altres Ilocs, Sagarra evoca aquells 
temps a Cancons de rem i de vela (197.3) i, encara, a hncores 
i estrelles (1936). Al recull de 1923 hi llegim «La balada del 
clavel1 morenet», dedicada al nostre bome i amb aquest co- 
mengament: 

Quimet, color d'oliva; 
amb el blanc dels ulls i les dents 
d'una blancor massa viva [...], 

amb una evocació de la seva aparenya física i moral i referkn- 
cies clares a la indigencia familiar. A en Quimet no li agrada- 



va, ni li agrada encara, que li parlin de la «Balada» de Sagarra. 
Sortíem a les onze en punt del m011 d'en Costa i embarca- 

vem una bona colla, si feia bon temps. E n  Quimet s'ocupava 
del motor i Foix governava el timó, tibat, ben cofat amb bar- 
ret de palma, ben encamisat i embotonat, ben empantalonat 
de blanc o cru i ben calcat d'estiu, i en silenci, contrastant 
amb el renou dels qui anhvem a bord. Enfilivem cap a nord 
vorejant la costa, entre un espectacle esplendorós de pedra 
i mar blava, mineral, geolbgic i torturat i aqüífer profund, 
que ens corprenia i ens excitava alhora. Passivem per diver- 
ses cales fins a arribar a Tavellera i, algun cop, més lluny i 
tot, gairebé tocant a i'extrem de Cap de Creus, i ens banya- 
vem en una aigua nítida i fresca de qualitat excepcional, men- 
tre en Quimet comencava una becaina a l'ombra que sempre 
trobava per aquells paratges petris, o feia petar la xerrada amb 
en Foix. Aquest, perb, solia emprendre una llarga caminada 
per les roques de prop de mar o per les de terra cndins, per 
camins poc fressats pero que el1 coneixia prou bé. De vega- 
des retornava de les seves excursions proveit de pedres gris 
plom, fosques, solcades i gravades pel vent i les aigües i que 
presentaven formes i relleus o incisions curiosos, geometrics 
i impensables, o bé trossos de fusta o bastons polits per les 
onades i el frec de les aigües, que feien pensar en animals dis- 
secats absolutament insblits. D'aquestes pedres i d'aquests 
trossos de fusta i bastons, en feia una selecció i els guardava 
a la seva casa del Port. A quarts de dues embarcavem de re- 
torn al Port, on solíem arribar pels volts de les dues, excitats 
pel sol, l'aire, la mar i el bany i per la dionisíaca fruició d'un 
viatge de plenitud gairebé iniciktica. D'un viatge en barca així, 
perb realitzat a mitjanit i fins a Cap de Creus, i de les sensa- 
cions i visions dels qui anaven en el llagut, n'és testimoniat- 
gc de qualitat artística i transcendida a poesia, I'igil, impres- 
sionista i fantasiosa «Balada dels cinc mariners exclusius i del 



timoner, que era jo», publicada de primer a O n  he deixat les 
claus ..., i després, en versió variant i a l'espiritual, a Onze 
nadals i un cap d'any. 

En una de les primeres d'aquestes escapades marineres, 
Foix em mostri, des del seu lloc al timó de la barca, els ca- 
valls de Cap Gros: són plenament visibles a les roques extre- 
mes del cap quatre figuracions rocoses de cavalls al galop en 
actitud de Uancar-se a la mar, a sota mateix, a més d'unes quan- 
tes d'altres, potser vuit o deu i idhuc més, situades a ambdós 
costats de les quatre més evidents. La costa de l'indret de Cap 
Gros, a un extrem de Tavellera, és d'una geologia particular- 
ment castigada i zoombrfica, i hom hi distingeix el Boc i la 
Cabra, el Flautista, també dit el Frare i la Monja, entre al- 
tres, i, entrant al golf, el Lleó, ajagut. J. V. Foix ha fet una 
bellíssima fabulació d'aquelles formes eqüestres petrificades 
tot donant-los una interpretació fantastica i transcendent, par- 
tint de la meravella que susciten aquells rocs en qui els veu 
i en l'imaginari popular dels pescadors i els mariners, a aEls 
cavalls de Cap Gros, a la ratlla de l'altra mar», poema en pro- 
sa publicat al seu llibre Dawer comunicat. «Lraltra mar» és el 
món del somni i la imaginació, la banda oculta de la realitat 
i, en aquest cas concret, alli on condueixen el recel descon- 
fiat i el temor o la por de I'inconscient dels homes de mar. 
El poeta ens ho diu en unes ratlles memorables, al final del 
poema, a tot el llarg del qual ha jugat magistralment amb la 
indeterminació del nombre dels cavalls petris: 

Ens han dit, estranyats, els qui van al'encesa que, de 
nit, hi ha onze llumr fulgurantr. entre gregal i xaloc, que en8 fan 
perdre ardiment. Si apaguem el8 llumr de lo barca, tot és mér forc 
ifved en@ I enlla, imaginem dotze viles amb llurr llotger i p6- 
ritr en flamer. Aix6 poc ér terrenal; voldnem saber qui ens espia 
i escampa arrea cirerer bordes de mala arhugincia. 



Quan el temps no permetia d'anar lluny, ens arribhvem 
amb la barca fins a la Cativa, una petita cala propera a la Ta- 
mariua, no gens apartada del Port. Recordo que a la roca de 
l'entrada, a la dreta, a mitja altura hi havia un forat en forma 
de capelleta o fornícula, i Foix s'entretenia a acolorir el seu 
contorn amb carbó i guixos blaus, vermells i grocs, i a posar- 
hi, a l'interior, qualsevol figureta de plistic que les onades 
dipositaven a la platgeta, procedent de Déu sap on. Altrament, 
desapareixia com de costum per fer una de les seves camina- 
des i solia tornar amb plantes diverses recollides en aquells 
paratges i comentava que els pescadors atribuyen qualitats afro- 
disíaques a llurs olors. 

Vingué que I'amic ja no tingué forces ni delit per als nos- 
tres passeigs mariners i les excursions en barca s'acabaren. 
E n  Quimet es vengué la barca a Cadaqués com si fos seva. 
Ningú no ha sabut mai, pero, els tractes d'ambdós respecte 
a I'embarcació. Hi havia una estreta relació entre la familia 
d'en Quimet i el poeta, per tal com les dones de la casa d'aquell 
tenien cura de la de Foix al Port durant l'any, i a l'estiu aju- 
daven la Gaudiosa en les feines domestiques. 

La Gaudi, com li deiem, tenia des de feia una pila d'anys 
cura d'en Foix i de la seva llar, amb eficacia i abnegadament. 
L'amic contava que quan la dona, aleshores molt jove i pro- 
cedent de terres de Burgos, a n i  a oferir-se a servir a la casa, 
a Sarrii, el1 se'n rigué a causa del seu aspecte i de la seva baixa 
estatura. Li pregunta el nom, que li semblh ben rar. Li dema- 
na el segon nom de baptisme, que és Santisima Trinidad del 
Monte, i, tampoc no satisfet, a causa de la llargiria del nom 
i del nom mateix, li pregunta pel tercer: Abogada de los In- 
numerables Mártires de Zaragoza. Foix decidí, definitiva- 
ment, de dir-li Gaudiosa o Gaudi, com a mal menor i perqu; 
és més curt. Altrament, quan el feia enfadar, Foix parlava de 
«la senyora González~.  Pero, ben cert, ella ha mantingut fins 



al final la seva dedicació i respecte per Foix i un iiiurament 
total a la seva cura en tots sentits. El poeta sabé recompen- 
sar-la bé fent-li donació de l'import del Premio Nacional de 
las Letras Españolas amb que fou guardonat fa uns anys (el 
1984) i deixant-la en una situació economica folgada i digna 
que li permetrh de fer front a tots els anys que li resten de vida. 

L'amic tenia un bon i continuat sentit de l'humor, com 
ja hem vist sovint en aquest treball; un humor basat en fets 
i situacions de la realitat mateixa, que el1 tenia l'encert d'ele- 
var a la categoria de l'insblit. Un altre cas per a anotar és el 
següent. A casa meva un temps ens servíuna noieta molt jove, 
baixeta i grassona, de cara rodona i riallera, graciosa dins la 
seva rusticitat. Un vespre en Foix vingué a sopar, la veié quan 
servia a taula, somrigué, em mira i exclama: «Un Opisso!» 

Un dels temes més corrents entre el poeta i jo era, natu- 
ralment, el literari. Sovint em deia: «¿Per que no heu seguit 
fent poesia?»; pero jo callava, reservant-me les meves raons, 
i mai no li vaig dir que tenia enllestit un recull poetic inedit. 
El1 afirmava moltes vegades que la poesia d'un país no ha d'és- 
ser monocorde, sinó semblant a un gran orgue d'infinitat de 
registres que l'enriqueixin i li donin sentit ple. D'altra ban- 
da, constantment feia professió de fe de la seva total adscrip- 
ció a l'avantguarda artística i poetica, de la qual no abjura 
mai. L'avantguardisme de Foix, pero, era selectiu i puntual, 
molt personal, per tal com el poeta tenia un sistema de valors 
ktics i estetics essencials als quals no renunciava i a la llum 
dels quals i dins llurs parametres adaptava els suggeriments, 
ideologies, temes i formes d'estil de les diverses escoles avant- 
guardistes-dadi, futurisme, cubisme mitjanqant estudis 
i lectures selectives que adequava, doncs, al scu sistema. Afir- 
mava sovint que no era surrealista; i deia veritat, pero no tota 
la veritat, perquk allo que refusava no era la tendencia en ella 
mateixa, sinó la modalitat francesa del segon manifest, espe- 



cialment. 1, encara, basta comparar la foixiana visió fascinant 
de la dona, des de Gertuudis fins a Sol, i de dol, per a adonar- 
se que tal ruptura tampoc no fou del tot completa, donada 
la concepció surrealista francesa de la complexitat i el miste- 
ri impenetrable i obsessiu de la personalitat femenina. El preo- 
cupava f o r ~ a  la forma poktica, dins uns parametres flexibles, 
amb una pronunciada preferencia pel sonet. Diré, parentkti- 
cament, que a Foix deu Joan Brossa el conreu d'aquella es- 
tructura italiana, a partir d'una visita que li féu un estiu al 
Port. H i  ana amb tren fins a Llangi i d'aquí al Port-vuit 
quilometres-a peu, amb un farcellet de roba a la punta d'una 
vara que li descansava a l'espatlla. 

La facilitat de Foix en la confecció del poema era, si més 
no, proverbial. Deia sovint que la urgencia de compondre li 
sobrevenia d'un estímul, generalment lingüístic, o una inci- 
tació diversa: una idea en síntesi, una frase, idhuc un sol mot 
podien provocar-la. Aleshores emprenia la redacció del poe- 
ma sabent per on comensava o sabent, més aviat, on residia 
el nucli estimulant o incitant i esforgant-se a atribuir-li co- 
men$ i final, amb l'esforc que suposa dominar el verb o el 
vers rebels, pero obeint fidelment al seu instint creador. 
S'exercitava contínuament en l'ofici poetic o simplement ver- 
sificatori, com succeia els estius al Port, que solia redactar 
una mena de dietari en vers sense cap transcendkncia i tot 
seguit oblidat. D'aquella facilitat reconeguda per molts, en 
sóc testimoni-en són d'altres també-almenys en el cas con- 
cret del primer «nadal», datat el dia del Naixement de 1948, 
al Port de la Selva, que redacta per felicitar els amics i que 
obre el recuil Onze nadalr i un cap d'any: 

També vindrem, Infant, a I'hora vella 
Com a pages, per scr més sols amb Tu; 
Deixarem reIla i la mula de sella, 
1 a peu, pel rost, alli on l'estel ens duu 



Aquest poema, de trenka-vuit versos, Foix I'enllestíen el breu 
temps d'anar a la Tamariua i de tornar d'aquesta cala, dis- 
tant del Port un quilbmetre i mig, aproximadament. 

D'altra banda, la redacció dels seus poemes en prosa, des 
de Gevtvudir (1927) fins a L'estació (1984) i a Crdnáques de 
I'ultraron (1985), fou una practica continuada sense interrupció 
des dels orígens fins a I'extrema vellesa. Partien d'apunts i 
notes que el poeta havia anat eniegistrant al llarg dels anys, 
a voltes dia a dia. Jo I'he sorpres a la seva casa del Port, un 
agost, en plena redacció, directament a miquina, dels poe- 
mes del seu volum Tocant a ma ..., durant la qual consultava 
petites llibretes de cobertes d'hule negre que li servien de re- 
ferencia i on devien estar anotats frases, pensaments i nuclis 
tematics. Aquestes Uibretes poden constituir una probable ma- 
terialitat del famós i un xic enigmatic Diari 1918. 

J. V .  Foix sentia un gran respecte i professava una pro- 
funda admiració per Carles Riba i una estima que el temps 
augmenti i es consolida en un afecte compartit. El subjuga- 
ven el talent i la vastitud de cultura de I'humanista i escrip- 
tor. Molt sovint em deia: «Quan vaig publicar Gertmdis, Riba 
em va dir: " ~ P e r  que escriviu aixd?"» 1 la frase identifica aqueU 
caí t ic  il.lustre, per qui sento profunda afecció*, alludit, sense 
anomenar-lo, per Foix a «Algunes reflexions sobre la propia 
literatura» que encapqalen el seu segon recull, KRTU (1932). 
Sempre deia que, en contraposició a la seva prbpia manera 
d'escriptura poktica, Riba escrivia els poemes després d'una 
profunda reflexió i quan ja estaven totalment estructurats, 
adhuc pel que fa a la versificació, en la seva ment i després 
d'una llarga elaboració, potser dificultosament quant a I'es- 
ti1 i a la transparencia comunicativa, la qual cosa no impedia 
que tingués en una alta estimació la poesia ribiana. Aquestes 
consideracions a part, Foix recordava amb freqüencia la visi- 
ta que Carles Riba i Clementina Arderiu li feren al Port i una 



sortida memorable en barca, l'agost de 1951-data avui pre- 
cisada i que no correspon a la de 1952 que Foix indica, erra- 
dament, als seus Catalans de 1918-, en la qual Riba s'inte- 
ressi pel lkxic mariner in situ i s'entusiasmi amb el passeig. 
Tornats al Port, Foix recordava-i ho va escriure després- 
que «En Riba m'ha mirat amb emoció i m'ha dit que ens trac- 
téssim de tu», i s'abragaren. 

El nostre amic sentia especial admiració pels professors 
universitaris i els acadkmics. Amb alguns hi tenia amistat i 
els escrivia en estil «clus» si la materia li semblava que ho re- 
queria. D'aquí ve que una de les distincions que més preui 
en la seva vida fos el nomenament de Doctor 1-Ionoris Causa 
perla Universitat de Barcelona en sessió academica i pública 
del primer d'octubre de 1984, on fou llegit el seu discürs-al 
qual m'insti, i m'honori, a col.laborar-, seguit de trenka-sis 
proses Iíriques breus, concebudes com a nuclis desenvolupa- 
bles en poemes. 

Durant forga anys, els darrers de la seva vida i en la pleni- 
tud de la seva ilarga senectut, rebé homenatges de pertot, vi- 
sites de col,legis, d'instituts de batxillerat i de facultats de 
filologia, diaris i peribdics se n'ocuparen amb reportatges i 
entrevistes i fou revisada i celebrada com mai la seva obra 
poetica i assagística, de la qual es feren edicions, algunes amb 
caricter exhaustiu, d'altres de parcials, entre elles les dues 
que enllesti tardanament, i d'altres de divulgació. Visqué 
aquells anys envoltat d'una fervorosa devoció, no ja elitista 
solament, sinó certament popular. Mentrestant, anava per- 
dent la vista fins que no se'n pogué valer. Els silencis, que 
havien estat sempre una constant de contrast amb la seva pro- 
pensió a la comunicació verbal, la conversa i el monbleg, s'ac- 
centuaren i esdevingueren més habituals. Dins el massiu ho- 
menatge col~lectiu, perb, se sentia sol i demanava la companyia 
dels amics; per aixb els telefonava sovint Les seves trucades 



a casa meva les feia dues o tres vegades la setmana, i alguns 
diumenges anivem amb la muller a sopar al seu pis de Sarria 
i l'acompanyivem unes hores, i el1 ho agraia sense paraules, 
amb els ulls i amb el gest. 

No puc acabar de relatar aquests records sense evocar-ne 
un que em va colpir d'una manera especial. Era, em sembla, 
el 1970 i de vespre, al Port de la Selva. Un capaltard el vaig 
anar a cercar a casa seva per fer un tomb i conversar. El1 es- 
tava molt seriós, preocupat i realment angoixat. Ens assegué- 
rem al passeig de Mar, arran de sorra. Emmudí llarga estona, 
i tot d'una comenci a balhucejar en un soliloqui a penes au- 
dible i de fet inintel.ligihle, Vaig poder comprendre, aixo no 
obstant, que la raó de la seva angoixa provenia d'una reflexió 
profunda, metafísica i d'ordre religiós, urgida per l'edat i plan- 
tejada en el tornbant descendent i definitiu de la vida. En el 
fons, es tractava d'una meditació del seu plantejament de sem- 
pre sobre la seva propia actitud davant la divinitat: necessi- 
tava la certesa transcendent de Déu i I'ajut diví, pero, en canvi, 
el sol.licitaven poderosament la vida puixant en la plenitud 
dels sentits i la ment Iliure, el traüt humi i els camins, comu- 
nament tan fal.la~os i curulls de vanitat i orgull, de la creati- 
vitat artística, com ja havia expressat en diversos poemes, entre 
els quals aquest sonet de Sol, i de dol, que, altrament, hi in- 
sisteixo, no és pas I'únic a abordar semblant dicotomia: 

Miser i trist, apregon la tenebra 
Amb glaq als ulls i exiliat del born 
On l'humanal deport consum la febre; 
Amb foc al pols esper 1'Alba del Jorn. 

Pero cobeig la sal, el vesc i el gebre 
Pels clots ribers-i amb pler! 1 fuig i torn, 
1 boca enjús Us prec o, ardent, celebre 
El Cos. el So i el Mot sense contorn. 



1 I'Irreal adjur a I'hora fosca 
Sota cels vcrds, en apagats jardins 
Amb flors morents i aiguamels-i m'és festa! 

Fixeu, Senyor, el meu limit i els confins, 
Cenyiu-me tost, i reprendré la vesta 
hmb port d'infant i la paraula tosca. 

Aquesta humilitat, que suposa una etica mental i de compor- 
tament iuna  fe, l'havia aconseguida? <O, contrariament, l'om- 
bra del dubte i potser del fracas dels proposits formulats es 
feia aleshores i a la seva edat intolerable del tot,  i d'aquí la 
frisanca angoixada? 

J. V. Foix ens deixi el z 9  de gener de 1987, l'endema de 
complir noranta-quatre anys. Hom té cura en I'actualitat d'un 
petit museu d'objectes personals i d'una pinacoteca interes- 
sant, amb peces de Miró, Pon$, Tapies i d'altres, la majoria 
de les quals prové de la casa del Port, que per herencia ha 
passat a mans no familiars i ara ens és totalment aliena. 

H e  procurat aquí i ara recordar i evocar admirativament 
I'home, el poeta i l'assagista. Pero també amb fidelitat, per- 
que no podré mai oblidar, entre tantes i tantes coses, la dedi- 
catoria emblemitica que, amb mh insegura, em va fer del seu 
darrer Uibre: «Sou dels qui, al tombant del pont, a qui us allar- 
ga el bras, doneu la m i . »  



A L'ENTORN DE L'ASSAIG I LA CRITICA 
DE CARLES RIBA" 

A m b  motiu del centenari de la naixenca de Carles Riba, que 
aquest any 1993 celebrem, escau sens dubte aproximar-se a 
un dels aspectes de la seva diversa pero unitaria dedicació a 
les lletres, és a dir, l'assaig i la crítica literaria, segons que 
els concebé i practica al llarg de la seva vida, des de molt jove. 
Constitueixen una experiencia realitzada en la llibertat, en 
la indagació i en el comentari de connotacions del text o de 
la figura de l'autor que se'n responsabilitza, siguin de situa- 
ció historica, siguin d'ordre moral i cívic o, amb preferencia, 
de carhcter cultural. Des del punt de vista estetic, la crítica 
ribiana aspira a convertir-se en obra artística, a fer literatura 
damunt la literatura, en  frase encunyada pel critic franchs Al- 
bert Thibaudet. Semblant conversió, doncs, fa que el criti- 
cisme ribih sigui una aspiració a la creativitat, un fenomen 
en certa manera paral.le1 a l'acte de poetitzar. Aquestes no- 
tes distintives, sobre les quals insistirem més avall, han tin- 
gut acceptació entre alguns crítics que n'han assumit els plan- 
tejaments i els objectius últims, de manera que es pot parlar 
d'una certa escola ribiana de fer crítica que, formada durant 
el vivent mateix de Riba, avui segueix només en part mante- 
nint-se, bé que amb matisos i amb una diversitat qualitativa 
evident en els seus relatius encerts. 

Com ja és sabut, Carles Riba publica mentre visqué qua- 

* Intervenció de I'autor a la sessi6 pública d'homenatge a Carles Riba 
en el crntensri del seu neixement celebrada per la Rcial Academia de Bo- 
nes Lletres de Barcelona el 16 de novembre de 1993. 



tre reculls d'estudis crítics, entre assaigs i notes més o menys 
extenses: Escolzs i altres articles (1921), Els marges (1gz7), Per 
comprendre (1937) i ... Més els poemes (1957). 1 deixi inedit 
el volum Politics i inteílectuals i altres assaigs, així com uns 
apunts de joventut i de maduresa, un estudi sobre «Dante i 
la dona», i un carnet de notes. Amb els quatre toms publicats 
al seu temps, tots aquests papers inedits, juntament amb els 
articles que redacta per al Diccionari González-Porto-Bom- 
piani, han estat reunits dins Carles Riba, Ob~escompleter, 11: 
(Barcelona 1967, «Clissics del Segle XX»), i, en tres volums, 
més tard, el 1985, el 1986 i el 1988, sota el mateix títol i a 
la mateixa col~lecció, pero en format més petit. Les dues edi- 
cions van encapsalades per un proleg del professor Giuseppe 
E. Sansone. 

Durant cinquanta anys Riba s'ocupi a comentar els fets 
sobresortints de la nostra literatura i aquelles obres, antigues 
o recents, que sol.licitaven la seva reflexió o dcspertaven el 
seu interes. Ho féu amb criteris eclkctics i sense tributació 
a un metode exclusiu o a un únic pressupbsit tebric, especial- 
ment professoral, pero sense caure en l'arbitrarietat o la gra- 
tuitat, i sempre d'una manera personal. La seva actitud da- 
vant la crítica fou en tot temps la mateixa, pero les formes 
d'anilisi canviaren i evolucionaren progressivament, dins la 
independencia de criteri amb que sabé utilitzar-les i trans- 
formar-les, la qual cosa implica diversificació i multiplicitat 
metodolbgica, no pas subjecció a un esquema teoretic perma- 
nent ni a un sistema estable i continuat en el crític. La seva 
voluntat d'intuir i d'arribar a comprendre els focus de crea- 
tivitat poetica o artística de cada obra i de contrastar el pro- 
jecte inicial de l'autor amb el resultar final de l'escriptu- 
ra-text o poema-, que es pot adequar al primer del tot o 
en part o hi esdevé estrany, constitueix una premissa cons- 
tant de la crítica ribiana. Tots els altres recursos, plurals, de 



que es val aquest procedir indagador del fenomen creador són 
tractats lliurement, com també ho són les suggestions dels me- 
todes que hagin pogut temptar el crític, d'on prové que a vol- 
tes resulti difícil sintetitzar els sistemes de la seva crítica 
personal, independent i eclectica, que ve autoimposada pels 
dictats d'allb que el1 creia que era la seva consciencia. Una 
crítica, doncs, que sorgeix d'una necessitat de clarificació con- 
clusiva, sol tenyir-se de sensibilitat, sap ésser prou severa i 
discorre a través d'una mescla d'objectivitat i uns punts ine- 
vitables de subjectivisme. 

L'exegesi del fenomen poktic no cal dir que vol, no sols 
inclinació vocacional, sin6 preparació i bagatge cultural que 
salvin el crític de la gratuitat o del desordre conceptual i esti- 
lístic. L'amplitud de coneixements intel.lectuals de Carles Riba 
el situava en una posició idbnia per a la indagació crítica, per 
a la qual posseia, altrament, un bon poder de concentració 
en l'objectivació de la recerca. Els seus estudis clhssics i hu- 
manístics li havien conferit una inestimable base literaria i 
el motivaren a ampliar-la successivament amb estudis filolb- 
gics d'obres i autors més recents. Li devem traduccions de 
classics i moderns, fruit d'una dedicació que requereix per- 
cepció lingüística i estetica. No hem d'oblidar tampoc la seva 
participació de lector i d'interpret de les aportacions cultu- 
rals i literiries del seu temps. Pero, sobretot, la seva condi- 
ció de poeta sollicitat pel propi món creacional i el d'altri per 
a comprendre i comprendre's a si mateix. 1, així, el1 pot dir 
de la crítica que 

l'estimo supremament quan satisfi la mcva curiositat sobre 
el procés de la creació poktica en un cas determinat; llavors 
la critica pren un valor de creació, semblant al de la poesia 
mateixa. No és probable que l'elevi a aquest nivel1 qui no hagi 
tingur el1 mateix experiencia del misteri. Fa present la poe- 



sia, en el seu mecanisme i en els seus valors, realitzant-se en 
poema. 

Giuseppe E. Sansone ha escrit una bona pagina de síntesi 
sobre les suggestions i les influencies que concorren en el nostre 
crític i assagista. H i  destaca, en primer Iloc, l'influx deter- 
minant i en bona mesura permanent de Karl Vossler, exercit 
a través de lectures, de primer, i de I'aprenentatge directe 
del mestre a Munic, el 1922: un cert tecnicisme, el reforg del 
sentit histbric, la cnecessitat d'individuar els nuclis de les coses 
en forma no temporal», que, provinent de De Sanctis i de Cro- 
ce, s'irradia en la ultrada metodologia de Vossler, dins un deute 
de Riba a la cultura italiana que perdurara en la seva labor 
crítica. H i  ha d'altres incitacions culturals, encara, a més de 
la dels estudis clissics: la de Goethe, especialment de caire 
estktico-moral; la d'Eugeni d'Ors, dins els Iímits precisos i 
amb el refús d'extrems massa personals de Xenius, com el seu 
manierisme; la ben visible de Valéry, amb tota una gamma 
de reflexions i I'estudi d'aspectes del fet poktic. Com també 
suggeriments importants d'altres zones culturals i de noms: 
Maragall, sobretot, Thibaudet, Baudelaire, Rilke, Sainte-Beu- 
ve, Aldous Huxley, Schiller, Ortega y Gasset, Holderlin o 
Poe, fins a Alain, Jean Paul o Walter Pater. Si les dues direc- 
cions que operen fonarnentalment i activa en Riba es troben 
en l'aplicació vossleriana-amb unes premisses historicistes 
i unes altres de procedencia filolbgica-i en els tres cims de 
Goethe, Maragall iValéry, amb un xic d'orsisme, que I'induí 
a penetrar en la fenomenologia de la poesia, aixb no obstant 
«el desplegament crític de Riba resta sempre una autonoma 
aventura de lector que sobretot estableix les relacions amb 
la seva consciencia». 

El primer recull del genere, Riba el titula Escolzs i altres 
articles. Publicat el 1921, conté treballs apareguts a La Veu 



de Catalunya des de 1918 fins a 1920 i alguns més d'ante- 
riors, de les darreries de la Primera Guerra Mundial, estam- 
pats en altres indrets. L'autor apunta que tots aquests trebaiis 

no constitueixen l'aplicació d'un sistema literari estructurat 
des d'antuvi, 

sinó 

d'uns simples pretextos L...] que poden sinuosament conduir 
a la concreció d'un instint de pensament. 

H i  palesa, d'altra banda, que 

la crítica, substancialment, és una col~laboració. Més, una re- 
constitució. 

Aquestes notes, sovint breus o ocasionals, no donen ben 
bé del tot encara la dimensió del que sera l'obra crítica del 
Riba futur a causa de la cautela de l'autor en els judicis i de 
la seva prudencia a no entrar més a fons en la lectura. H i  fa 
referencies als clissics i als moderns en certa manera com a 
«autoritats» que avalin el seu judici, i cerca de trobar-se mit- 
jan~ant  definicions de valors o de situacions culturals que ex- 
pliquin el fenomen literari, d'on prové un cert to sentenciós 
i una tendencia a cohesionar els arguments posats en  joc i les 
autoritats invocades, en aquest moment encara indecís d'un 
crític que tot just comenGa, pero que irromp amb una manera 
inusitada de fer crítica a Catalunya. IIi endevinem in ouo el 
que el nostre assagista desenvoluparh plenament en la seva 
maduresa d'escriptor: la seva vocació i la manera d'entendre 
el genere, la variabilitat imaginativa del raonament, que so- 
vint el mena més enllh de la simple informació i hdhuc del 
judici, sense caure mai, hi insistim, en l'arbitrari i el gratuit, 



al costat de pagines on privadeja l'analisi que vol ésser objec- 
tiva i la definició precisa dels contextos, tot plegat realitzat 
amb mesura. 1 és important d'assenyalar que als Escolis ja hi  
constatem l'estil de  prosa que li esdevindri habitual, amb un 
Iexic precis, un personal joc sintictic, una peculiar modula- 
ció rítmica i una voluntat de distinció. En  aquest primer re- 
cull la influencia orsiana hi és més evident que en els següents, 
pero ja és corregida per una sblida coneixen~a cultural que 
manca en el sistema de  pensament del model, farcit d'impro- 
visacions. Una influencia, cal dir-ho, que notem especialment 
en l'estil, conceptuós i conceptista, trets dels quals, amb la 
imbricació sintictica i I'obscuritat de dicció, fins i tot d'una 
cesta afectació, Riba, de fel, no es desprendri mai. 

Aixb a part, el llibre, al costat de notes no tan destaca- 
bles, conté reflexions i anilisis variades i matisades. L'autor 
hi tracta d'Homer, J. S. Bach, Schiller, Poe, Andersen, Brow- 
ning, Keats, De Sanctis, Maragall, Fabra,*Guerau de Liost, 
Josep Carnes, Joan Alcover, Josep M. López-Picó, Josep Lleo- 
nart, Josep M. de Sagarra, Joaquim Folguera, Joaquim Ruy- 
ra, J. Roig i Reventós, Ernest Martinez Ferrando, Carles Sol- 
devila i Millis-Raurell. 

Els marges, publicats el 1927, recullen articles dels sis anys 
anteriors. Riba hi reprsn el cami dels Escolir i s'hi defineix 
amb més energia: 

La intenció de l'autor, venia a dir-s'hi, no va més enlli 
d'uns pretextos al marge, d'una múltiple aventura personal. 
Precisant més, avui diria: una múltiple aventura d'assaig d'ell 
mateix. Posant en joc, a dosis sempre diverses, la curiositat, 
el tast, l'erudició, i en suma tata la seva gamina de disponibi- 
litats ponderables o imponderables, s'assaja cll mateix a tra- 
vés d'una obra litcriria. 



Més endavant continua: 

Ara, qui pensi, com el1 mateix, que dir que ér una obra. 
més que no pas que val, és la finalitat de la critica, i potsci 
I'única cosa no del tot relativa que es pugui aspirar a fer en 
critica, podri qualificar de crítics aquests assaigs. 

Hom pensa, tanmateix, que la segona cursiva comporta 
un risc important: entre alguns altres, la indiscriminació de 
les obres criticades en el sentit que no totes tenen una base 
estetica o de realització literaria o poetica prou sblida per a 
mereixer una indagació crítica valida i objectiva, ans resten 
en la seva totalitat-les bones o no, artísticament parlant-a 
un mateix nivel1 d'interes crític per manca d'apreuament ve- 
ritable i formulat. Riba, en realitat, fou víctima, el1 mateix, 
d'aquesta actitud, per tal com passava per la mateixa rasado- 
ra obres i autors de molt diversa categoria, a voltes ocupant- 
se de productes i literats o poetes que no mereixien el seu es- 
forf assagístic, ja que les destinacions ribianes en crítica par- 
tien freqüentment d'impulsos de simpatia o d'antipatia, si no 
viscerais, aimenys potset irracionals d'una manera o altra, quan 
no, des d'un altre angle, de simples o interessades convenien- 
cies metodolbgiques. 

Altrament, Riba subratlla la seva independencia dels me- 
todes academics i la manera absolutament personal d'endin- 
sar-se en el món creacional. L'autor durant aquests anys en- 
riquí la seva coneixen~a cultural i la indagació crítica amb 
lectures de Vossler, Du Bos, Ortega y Gasset, Valéry, Murry 
o Brémond-com ja ha estat oportunarnent assenyalat-, que 
li conferien una més afinada consciencia historicista, tot do- 
tant-se d'una certa capacitat de definir i precisar conceptes 
més o menys universals, siguin de generes o d'ideologies, si- 
guin majorment de cultura, sempre amb preferencia pel fet 



poetic. Riba s'esforga tot al llarg d'Els marges a comentar la 
condició poetica de cada text analitzat i a endinsar-se en la 
consciencia i els recursos dels autors mitjangant la seva parti- 
cipació recreadora de l'obra d'art. Ha consolidat el seu sen- 
tit histbric i aixb li permet de corregir I'ambigüitat metafísi- 
ca, la dispersió i la generalització. Aconsegueix, en el present 
recull, la concreció definitiva del seu propi procediment crí- 
tic, dosificant, altrament, la Iínia historicista de Vossler i els 
seus precedents italians amb la francesa de Thibaudet i Va- 
léry, pero realitzant-se autbnomament en la seva immersió 
en I'estructuració del complex poktic. 

El llibte conté suggeriments d'interes, que emergeixen en 
estudis com «L'estil de Francesc Pujols» ( I ~ z z - I ~ z ~ ) ,  conce- 
but sota la impressió del mestratge de Vossler, notable pels 
plantejaments metodolbgics emprats, documentat i ptou ob- 
jectiu, vigent encara en crítica estilística, un dels assaigs 
ribians més reeixits i, quejo sipiga, la primera mostra d'esti- 
lística vossleriana apareguda a tota la Península. Sota lama- 
teixa influencia fou escrit I'estudi relatiu a Jacint Verdaguer, 
dotat de precisions i matisos, entre ells els caracterolbgics i 
els procedents de col.lisions de contrastos, i amb reflexions 
sobre una mentalitat contradictoria que es mogué entre la des- 
proporció i la desmesura. Aixi mateix, afloten Croce i Voss- 
ler quan Riba parla de Joan Alcover en un dels «Tres esbos- 
sos». Sobre cultura i culturalisme escriví I'assaig «Entre dos 
diletantismes». Cal recordar el famós estudi «Una generació 
sense novel.la» (1925). Hi  figuren, a més, indagacions sobre 
I'home i I'autor en els treballs crítics dedicats a Baudelaire, 
Gbgol, Josep Carner, Guerau de Liost, Josep Lleonart, Ven- 
tura Gassol, Josep M. López-Picó, Joaquim Folguera, Mari; 
Manent, Tomas Garcés, Ernest Martínez Ferrando, Lluís Va- 
leri, Carles Soldevila i Josep Pla, entre altres. 

Per comprendre, editat el 1937 i guardonat amb el Premi 



Maragall del mateix any per la Generalitat, conté assaigs crí- 
tics publicats de 1927 a 1935. Del nou recull l'autor diu que 

el que hi ha de segur és i'esfor~ que he esmercat per compren- 
dre. Comprendre l'hnima del meu país, en tota la desconcer- 
tant violencia de la seva renaixenga, provant de comprendre 
l'obra d'alguns dels tan diversos artistes que parlen per ella; 
i per torna, provant aixi de comprendre'm una mica a mi ma- 
teix, assajat cn i'apregonament de l'obra d'altri, en el xoc o 
en I'acord amb l'obra d'altri. 

Assolida la plena maduresa, Carles Riba al recull fa cons- 
tants referkncies morals i es tenyeix de melangia a causa dels 
temps durs i les obscures perspectives. Són evidents encara 
les experiencies literaries anteriors, com el vosslerianisme i 
l'historicisme, pero hi predomina I'objectivitat estricta rnal- 
grat que sigui severa, al costat de la seva atenció permanent 
pels continguts espirituals del creador i I'energia que irradien. 
Riba en aquest llibre se sent segur i es realitza plenament en  
la recerca dels nexos entre constants i en  l'analisi de l'amal- 
gama poktica fins a trobar la unitat d'expressió de l'obra. Tals 
nexos o relacions profundes s'estableixen entre autor i socie- 
tat, biografia i personalitat artística, objecte i poesia o objec- 
te i representació, coses i paraula, continguts i forma estilís- 
tica i entre idea i sentiment, amb I'intent d'aferrar el misteri 
del magma poktic i creacional després de desfibrar el teixit 
complex i les estructures de cada obra en funció del seu au- 
tor, sempre amb variades consideracions que li permeten ca- 
racteritzar les formes de realització poktica o tot simplement 
literaria i penetrar-hi, intuitivament i objectivament alhora. 

Com sempre, en aquest recull la recerca ribiana és la del 
poeta urgit a comprendre el procés expressiu i el cosmos pok- 
tic d'una manera personal i independent, i el volum segueix 
contenint l'objectivitat, el rigor i la solidesa aleshores ja re- 



coneguts. Altrament, es fonamenta, com ens té acostumats, 
en la propia espiritualitat i la propia consciencia, defugint tant 
com pot l'exclusiu exercici de la ment i cercant el compromis 
moral amb el lector. 

Del contingut d'aquest llibre destaquem assaigs com «Els 
poetes i la llengua comuna*, aEntorn de les trobes d'Aribau», 
«Horaci en les literatures ibkriquesp i tres indagacions, pot- 
ser ia obsessives, sobre la ~ersonali tat  i l'obra de Josep M. 
López-Picó. H i  parla, a més, de Millas-Raurell, del retratista 
Ferran Callicó, de Joan Mínguez, de Joan Puig i Ferreter, 
d'Agusti Esclasans, de Josep Carner, de l'epistolari de Joan 
Maragall a Antoni Roure, d'Ernest Martínez Ferrando, de 
Francesc Trabal, de Miquel Llor, de Rupert Brooke, de dos 
pintors valencians i de les escultures de Joan Rebull. 

El quart recull, ... Mér els poemes, duu per subtítol Notes 
robrepoetes ipoesia i fou publicat el 1957, vint anys després 
de l'anterior i durant la postguerra civil. En el prefaci Riba 
explica el sentit del títol i del subtítol, tot subratllant un pen- 
sament que li era car: 

Un poema no s'explica; és a dir, les seves paraules no són 
canviables per unes altres, el seu cant no pot ésser dut més 
ensi de les nocions i de les imatges que comporta, perque jus- 
tament la seva comesa és dur el lector més enUi d'eiies, pel 
cami d'una veu insubstituible. 

pero són licites i necessaries, per a comprendre'l, l'assagísti- 
ca aplicada i les reflexions sobre el fenomen creacional, múl- 
tiples i diverses. 

Integrat per assaigs i notes d'entre 1948 i 1955, llevat d'al- 
guna excepció, el recull semblaria més aviat miscel,lani si no 
fos que hi és present I'acostumada indagació ribiana d'obres 
i autors amb el risc de sempre i amb les característiques habi- 



tuals. El llibre revela la mateixa rnaduresa de Yanterior, pero 
ara consolidada amb una seguretat encara més evident, una 
més implia ambició en la recerca profunda i connotada, una 
forra tensió en les idees i el discurs, una estricta objectivitat 
i una prosa que assoleix la perfecció dins la manera habitual 
del nostre assagista. 

H i  ha estudis memorables, com els dedicats a Bartomeu 
Rosselló-Phrcel o a Miquel Costa i Llobera, i com els dos de 
Jacint Verdaguer i el de la Nausica maragalliana. 

Els dos assaigs verdaguerians són propostes programiti- 
ques per a sintetitzar definitivament els trets essencials de 
la personalitat humana i la literiria de Verdaguer, des de l'«in- 
tolerable n e g u i t ~  que ens afecta a tots, i no sols al crític. Riba 
els condueix especialment cap a la relació biogrifica, amb ana- 
lisis de l'estructura i dels continguts de la poesia, amb un afi- 
nat sentit histbric i antiprovincii de la nostra cultura, amb 
subratllats de la vida de Mn. Jacint contrapuntats sociolhgi- 
cament, amb trets de temperament, caracterolbgics i psico- 
lhgics, que revelen sempre la relació entre home i creació poe- 
tica i que són particularment evidents en el cas de Verdaguer 
i de la seva desproporció com a poeta i sacerdot, i amb la cons- 
tatació de la naturalesa elemental del caricter d'aquest home 
en relació amb la seva poesia. D'altra banda, en un d'aquests 
assaigs-el dedicat al centenari de Verdaguer-hi formula un 
principi de la seva manera de discernir l'autenticitat d'una 
obra: 

El metode és descobrir la idea, la ecerta idea»d'ella, i com- 
provar el grau de fidelitat realitzada. 

Quant a l'estudi de Naurica, una part de la seva tesi doc- 
toral, cal dir que és dels millors d'entre els sorgits de la llarga 
dedicació crítica de Carles Riba i, potser, el més representa- 



tiu de tots, perla seva concentració i al mateix temps perla 
matisació densa de connotacions i per la investigació puntual 
i aprofundida, assaonada d'humanisme i de personalitat dis- 
tintiva. 

E n  una determinada ocasió Riba havia afirmat que: 

Un gran poema s'estudia, com els textos fonamentals de 
la cultura humana o del patrimoni cultural d'un poble, com 
s'estudia detall per detail una catedral, per exemple: no s'abra- 
Fa tota de cop i volra; o una pega de música, que una primera 
i única audició rarament fa nostra, 

i així ho far i  també en el seu important estudi. 
Sota la suggestió d'Homer, Goethe i Maragall, Carles Riba 

estableix les connexions, no pas temitiques, sinó de motiva- 
cions internes, i subratlla el caricter íntim dels diversos con- 
dicionaments, situacions i vivencies en llur caracter intrín- 
sec i més íntim. El crític hi posa en relleu la relació entre 
epicitat i tragedia com a motor central, que analitza en les 
successives versions-i'homerica, la goethiana i la maraga- 
Iliana-, i constata en aquesta darrera el seu caricter drami- 
tic, pero amb l'absencia de desenllag escenic, pel fet que 
l'heroina ha percebut i ha sofert molt intirnament les conse- 
qüencies del pas de l'heroi, en un viatge no realitzat en I'es- 
pai sinó en les profunditats de l'inima, de manera que l'obra 
de Maragall és d'ordre poetic rnés que no pas dramitic. 

El recull ribii  conté altres notes i comentaris: sobre Au- 
sias March, uns altres dos sobre el mateix Joan Maragall, els 
preliminars a la segona traducció de I'Odirsea i a la traducció 
en vers de les tragedies de Sbfocles, unes pagines relatives 
a Cantilena de Josep-Sebastii Pons, unes «cartes» de comen- 
tari crític a una poetessa (Rosa Leveroni), a Joan Perucho i 
a Antoni Pous i Argila, una «Carta abierta a Azorín», unes 



ratlles intimistes a «Lírica de cambrao, un «Comentari a I'Ele- 
gia 111 de Bierville» i, en apkndix, «Sobre poesia i sobre la 
meva poesian, uns esborranys damunt els quals Joan Teixi- 
dor redacta un article sobre Carles Riba aparegut a Destino 
el 16 de maig de 1953. 

Pbstumament fou publicat, dins les esmentades Obres com- 
pletes de Carles Riba, un seguit de treballs i notes del nostre 
assagista i crític reunits sota el títol Polítics i intel.lectualr i 
altres assaigs, recull que conté textos que van de 1927 a 1939 
de molt diversa procedencia i de diferents ocasions d'escrip- 
tura. Tot i que a voltes bastants d'aquests treballs fan i'efec- 
te d'ésser disiecta membra marginals que l'autor conservava 
pel fet de no haver-los incorporat en  reculls anteriors, el pre- 
sent manté, a pesar de tot, una certa connexió amb l'ante- 
rior. Com a ... Més els poemes, els treballs posteriors a 1939 
no foren redactats com a col~laboracions a diaris i peribdics, 
com s'esdevenia en gairebé tots els dels tres primers llibres, 
sinó que sorgiren en ocasions ben diverses. La causa és bb- 
via: Carles Riba, que havia estat per escrit i públicament un 
constant testirnoni de I'actualitat literaria del país en revis- 
tes i diaris fins a la Guerra Civil, en la postguerra, prohibida 
la premsa en catala, no tingué accés als mitjans de comunica- 
ció que li havien estat babituals. 

És per aixb, entre altres motius segurament, que el quart 
recull i una bona part del pbstum reuneixen textos de crítica 
literaria i moral d'imbit i naturalesa ben diversos. H i  trobem 
discursos, commemoracions, celebracions, membries i trebaüs 
semblants sorgits d'efemkrides celebrades en la clandestini- 
tat per centres culturals resistents. Aquests i els altres tre- 
balls són d'abast o ambició f o r ~ a  desiguals, la qual cosa no 
implica que Carles Riba no anés intensificant en ells les se- 
ves reflexions sobre la creació poetica, sovint amb la urgen- 
cia etica i cívica que l'adversitat situacional requeria, pero 



sense oblidar el seu criticisme estetic característic i les seves 
indagacions en el fet artístic, que solen, en aquest recull, 
tenyir-se d'un moralisme sere pero que a voltes no defuig la 
denúncia. 

El recull pbstum es divideix en dues parts, la primera con- 
tenint I'article que li confereix títol, uns altres quatre de tema 
literario-social, les presentacions a dues etapes de la Revista 
de Catalunya, una carta en castella a Dionisio Ridruejo, qua- 
tre discursos, un treball de comentari sobre Pompeu Fabra 
i el seu Diccionari, la serena afirmació de la seva fe nacional 
a «I-Ie cregut i és per aixb que he parlat», i una lletra a Pauli- 
na Crusat. La segona part, més específicament literaria, abraga 
la seva introducció al Decameron d'«Els Nostres Classics», 
el prbleg a Rondalles de Ramon Llull, Mistrali Verdaguer, unes 
pagines sobre el classicisme a la Renaixenca-en francks-, 
un article en castella que resumeix l'evolució de la llengua li- 
teraria a Catalunya, crítiques relatives a Joan Maragall, Joa- 
quim Ruyra, Josep Carner, Guerau de Liost, Maria Antbnia 
Salva, Josep Pla, Joan Oliver, Pere Calders, Simona Gay, Ri- 
card Permanyer, Carles Sindreu i Juan Ramón Jiménez, i 
apunts sobre artistes: «Ninots de Xavier Noguésn i «Esbós 
d'una carta a un pintor». 

Els «Ap&ndixs» d'Obres completes, amb sis «Notes dejo- 
ventut», disset «Notes i papers de maduresa*, la conferencia 
«Dante i la dona», els vuit ~Art icles  per al Diccionari Gonzá- 
lei-Porto-Bompiani~ i el «Carnet de notes», tenen interes per 
ells mateixos i contribueixen prou a la definició dels trets es- 
sencials de la fag de I'assagista i el crític, el pensador, el mo- 
ralis~a i el creador, i de les característiques generals de la seva 
prosa, sobre I'abast i la naturalesa dels quals hem intentat do- 
nar una síntesi que voldríem suficientment comprensiva. 



L'EPISTOLARI D E  CARLES RIBA DE 1939 A 1952* 

Edicions de la Magrana ha publicat fa poc el dens volum Car- 
ter de Carles Riba. 11 (1939-1952), (Barcelona 19911, un any 
després d'haver aparegut el primer, que recull cartes de 1910 
a 1938. En la preparació d'aquesta nova edició del nostre tre- 
ball, ha sortit el volum 111 i darrer (Barcelona 19931, que CO- 

breix el període 1953-1959 i del qual no podem ocupar-nos 
ara i aquí. De la publicació d'aquest epistolari se n'ha efec- 
tuat un tiratge paralJe1 per a la col.lecció «Biblioteca Filolb- 
gica» de 1'Institut d'Estudis Catalans, i el fet és indicatiu dels 
dos vessants de lectura i destinació amb que s'ha volgut ve- 
hicular el missatge de l'obra. 

Carles-Jordi Guardiola ha tingut cura de I'edició amb com- 
petencia i un encomiable esforc de precisió. Ultra el rigor de 
la transcripció de les cartes, cal agrair I'anotació minuciosa 
als textos originals, amb les relacions dels continguts i dels 
corresponsals entre diverses cartes d'anys diferents, a voltes 
amb extractes de les lletres del destinatari, molt útils; les pro- 
postes d'identificació, de vegades difícils d'establir, de per- 
sonatges, obres o circumstincies amb la realitat histbrica a 
que fan referencia, la qual cosa comporta una remarcable co- 
ne ixen~a de la biografia dels contemporanis i la seva biblio- 
grafia, així com dels estudis i comentaris que se'ls ha dedi- 
cat; els nombrosos testimoniatges adduits amb la finalitat 
d'enriquir i precisar dades de les epístoles ribianes; comen- 
taris, en els casos més significatius, sobre l'abast global de 

Primera edició a Serva d'Or, núm. 386 (febrer de 1992), pp. 58-59. 



la correspond&ncia de Riba amb els seus interlocutors; notí- 
cies precises de les edicions dels llibres de Riba apareguts 
aquells anys, entre altres aspectes que fan d'aquesta anota- 
ció un ajut inestimable i orientador en la complexitat i la va- 
rietat del copiós conjunt. Penso que estem davant d'un dels 
epistolaris més ben comentats i amb més riquesa d'informa- 
ció apareguts d'uns anys en@., i n'hem de felicitar el curador. 

Únicament amb el bon criteri de millorar els merits de I'edi- 
ció voldria fer uns pocs comentaris de precisió d'algun aspecte 
que m'ha suggerit una atenta i profitosa lectura. En primer 
lloc, un lapsus calami en la carta 326, nota I ,  bé que oportu- 
nament esmenat a I'índex onomistic. A la indicada nota hom 
diu: «Segons Jordi Riba, fill segon del poeta», i és obvi que 
el fili segon és Oriol, que, dit sigui de pasada, ha fornit molts 
detalls del seu pare. Aixb a part, a la carta 41 I ,  del 3 I d'oc- 
tubre de 1947, Carles Riba escriu: 

Es preparen dues antologies: una de molt vasta, com si di- 
guéssim descriptiva a la manera d'un mapa; una altra de res- 
tringida, de qualitats. Un dels compiladors d'aquesta, En Bo- 
fill i F[errol [...l. 

Guardiola entén que la primera és «potser la que publicara 
Joan Triadú: Antologia de la poesia catalana ( B .  Selecta, 1951)". 
Donada I'epoca i la definició que fa Riba de la naturalesa de 
l'intent, penso que es tracta de La poesia catalana. Els con- 
temporanis. Selecció i prbleg de F[ernando] Gutiérrez (Bar- 
celona, Janés, 1947) (en realitat, fou bisicament preparada 
per Josep ~ e d r e i r a ) . ' ~  la carta 475, nota 2, I'editor parla de 
«José Luis Cano L...], director de la revista í n r u l a ~ ,  pero el 
director era Enrique Canito, i eli, el secretari. Tot aixb al mar- 
ge i ja sense anim de revisió, em pregunto les causes del silen- 
ci epistolar de Riba durant la preparació i la celebració de les 



grans i sonades festes de l'entronització de la Mare de Déu 
de Montserrat, el 1947, organitzades perla dinimica i esfor- 
cada Comissió Abat Oliba. Al present epistolari només hi tro- 
bo una al.lusió, feta de passada i potser amb reserves, en una 
carta del 7 de febrer de 1948 (carta 414): 

aquelles grans pompes montserratines 

El volum consta de 315 iietres, que van del núm. 268, adre- 
cada a Carles Pi i Sunyer, el gener de 1939, al 531, destinada 
a Artur Bladé, del 29 de desembre de 1952, essent sovint bi- 
sada la numeració de l'editor. Els corresponsals sumen 69, 
els més afavorits dels quals són X. Benguerel, J. Gili, R .  Le- 
veroni, E.-C. Ricart, P. Rouquette, Paulina Crusat, R. Su- 
granyes i J. Triadú. Destaquen també algunes cartes escri- 
tes a d'altres corresponsals, com F. Cambó, J. M. Capdevila, 
M. de Montoliu, J. Oliver, Santiago Pey, etc., per l'interks 
dels continguts. 

Amb la lectura del llibre seguim minuciosament el curs 
de l'exili de Carles Riba: Girona, de pas, Avinyó, Boissy-la-Ri- 
viere i Bierville-lloc de tanta transcendencia a causa de la 
gestació i la creació de les Elegies del poeta, alhora testament 
espiritual i testimoniatge sublimat-, L'IsIe-Adam, Bordeus 
i Montpeller. Al llarg d'aquesta etapa de I'exili frances dues 
disjuntives preocupen Riba: l'anomenat «dubte america)) o 
emigració a America, que promptament refusa, i el retorn a 
Catalunya, que decideix aviat i que fa precedir amb l'envia- 
ment dels fills. Riba en el pelegrinatge se sent part d'un col.lec- 
tiu, que és el seu i que assumeix totaiment. 

De retorn, a poc a poc repren les relacions amb l'exili, en 
particular l'americi, i n'esdevé la conscikncia. Neix una es- 
ponerosa correspondencia amb els emigrats, co1,labora a Ger- 
manou, participa als Jocs Florals de I'exili, es defineix amb 



precisió i sense reserves, sosté una dura polkmica amb La Nos- 
tra Revista de Mexic i insisteix perque la gent torni a Catalu- 
nya, ja que és aquí on la feina és més peremptbria i eficaq. 
Tanmateix, a Catalunya es viu I'exili interior, motivat per 
la dictadura, i el nostre poeta en dóna fe amb dades i fets i 
emetent opinions diverses sobre aquells temps malaurats a tra- 
vés de les seves cartes, on se'ns parla, a més, de les polemi- 
ques amb Montoliu, les males relacions amb Sagarra, la vaga 
dels tramvies, la lluita grisa per la subsistencia, les reunions 
amb el cercle reduit i fidel dels adeptes a casa seva, la con- 
fianqa en certs representants de les joves generacions, que el 
conforta i l'entusiasma, com els components d'Ariel o bé el 
grup de seminaristes de Vic. Especialment d'aquest darrer, 
n'esdevé el mestre i el guia inqüestionable, com a home in- 
corruptible i com a humanista i poeta d'excepció. 

Carles Riba en un llarg procés publica les Elegies de Bier- 
ville, la nova versió de L'Odissea, Del yoc i del foc, Salvatge 
coui les traduccions de Sbfocles, Plutarc i Eurípides. Quant 
a L'Odirsea hi ha una llarga i nodrida correspondencia amb 
E.-C. Ricart, que executa els gravats de l'edició de biblibfil. 
Riba té pressa, sobretot pel que fa al volum 11, aparegut l'oc- 
tubre de 1948, i Ricart al final sembla fatigat per tanta pres- 
sió, sense manifestar-ho obertament. Penso, diré de passa- 
da, que trobi  una manera d'alliberar-se'n momentiniament 
fent la il,lustració, coethnia, de I'edició de luxe dels meus Ai- 
res de Ilegenda, apareguda el juny de l'expressat any 1948. 

Una altra relació intensa fou la sostinguda amb Cambó 
i Estelrich a propbsit de la Fundació Bernat Metge, que tin- 
gué en Riba el seu més destacat i preparat col.laborador. Són 
també importants els estrets contactes del poeta amb inte1,lec- 
tuals castellans, fruit dels quals foren la participació al Con- 
greso de Poesía de Segbvia, on Riba rebé I'homenatge fervo- 
rós dels bostes, les seves orientacions mit jan~ant  el contacte 



epistolar amb Paulina Crusat per a la preparació de I'Antolo- 
gia de poetas catalanrs contemporáneos de l'escriptora de Se- 
villa, les relacions amb ínsula i l'abundosa correspond&ncia 
amb V. Aleixandre, J. L. Cano, R. Gullón, L. de Luis i D. 
Ridruejo, P. Crusat a part. 

Riba per aquests anys només fa, a I'kpoca de l'exili, algu- 
na estada a Gran Bretanya i a París. Després no viatjara, li- 
mitant-se a anar, a rnés de Segbvia, a Madrid, especialment 
per endegar el permís d'edició de L'Odissea. Més intims i per- 
s o n a l ~  són alguns trets escampats per I'epistolari: la malaltia 
dels ulls, el sentiment d'ésser ve11 (a 53 o 54 anys d'edat!), 
el casament dels fills, la naixenga dels néts, etc. 

H i  ha d'altres temes dins l'epistolari de 1939 a 1952, al- 
gun de notable, com la carta a C .  Cardó o la que adreqa a dom 
Maur M. Boix a propbsit de J. Verdaguer, de la qual més en- 
davant li demanari cbpia per a la redacció d'un important dis- 
curs sobre aquesta darrera personalitat, un temps després pu- 
blicat dins ... Més els poemes. 

Del pensament i l'actitud moral d'aquesta figura exem- 
plar i fidel a tantes coses, hi ha, per acabar, un testimoniatge 
paradigmatic en una carta adreqada a Domenec Guansé, des 
de Barcelona, el 19 de febrer de 1950, en la qual Riba mani- 
festa: 

He estat dins una patria que m'oferia una tradició, insufi- 
cient, pero tanmateix bella i valuosa; i I'he reconeguda, he 
mirat d'encaixar-m'hi: Vós em feu la gran justicia de procla- 
mar-ho. No he negat: m'he esforcat a continuar i a enriquir, 
donant al meu poble més quc rigorosament no em demanava; 
i encara el veig satisfent-se hisiericament en veritsbles bes- 
tieses, infcriors a moltes de les realitzacions de la Renaixen- 
$a. «Qui pugui anar a la font que no vagi a l'aigua» deia més 
o menys literalment Leonardo. Qui no davalli a la seva anima 
no tindrh mai pitria, diria jo. Tota la meva poesia ha estat 



aquesta davallada, i un e s f o r ~  per a donar forma a les expe- 
riencies que hi he fet o que hi he recollic. Si les Elegies no 
poden ésser cstimades com les paraules essencials d'un home 
a la gent del seu amor i de la seva cultura, en un moment es- 
teldar, en que es toca I'extrem perill, tragicament culpable, 
admirablement disposat per a l'expiació i per a la salut, si no 
poden ésser estimades així, hauria faiiit molt tristament: no 
en una obra, sinó més, en una vida. tÉs nou aixd, me n'ado- 
no ara? Qui em rellegeixi com a crític, qui em recordi com 
a profesor, hauri de reconeixer que no; i si mai un Ferrater 
Mora creu just posar-me en una Iínia, amunt de la qual troba- 
ríem Ausias March i Lluii, podré descansar en pau: hauré es- 
tat una persona individual dins un esperit col.lectiu, vivifi- 
cant-me d'ell i al meu torn havent contribuit amb l'ale de la 
meva veu a mantenir-lo vivent. 



N a t  a Barcelona el 28 de febrer de 1893 en una llar burgesa 
benestant i estricta en la moral i les relacions socials de la seva 
classe, Jaume Bofill i Ferro pertanyia a la familia montsenyenca 
dels Bofill, dels membres de la qual afirma, en l'excellent pro- 
leg a l'Obra poetica completa (1948) del seu cosí Guerau de 
Liost, que foren 

prirnitivament terratinents de muntanya, cacadors o guerri- 
Ilers, naturalistes, metges i apotecaris més tard, 

i era propietari de la masia Ca l'Herbolari, al mateix Mont- 
seny. El1 també ho fou, d'apotecari: es llicencia en Farmacia 
a Barcelona i s'hi doctora a Madrid. 

Tanmateix, no era per aquest costat per on anavenles se- 
ves preferencies, és a dir, perla botiga farmackutica, sinó per 
la tertúlia literaria i la lectura incessant. A causa de tals afec- 
cions cursi Filosofia i Lletres a la Universitat barcelonina i 
s'hi llicencia. Intima amb Josep Carner, que tant admirava. 
Durant sis anys assistí als estudis classics que impartia Car- 
les Riba a la Fundació Bernat Metge. Fou fundador, amb al- 
tres, dels ((Amics de la Poesian (1921). Bon coneixedor de 
l'alemany, l'italia, el frances i l'angles, s'esforqa també en 
I'aprenentatge de les dues llengües classiques. El domini de 
les modernes i la seva passió per la lectura, ajudada per una 
gran retentiva, expliquen que fos un bon entes en les cultu- 
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res i les literatures respectives: estudia i tradui Goethe, Rich- 
ter, Hebbel, Eckermann, el confident del primer, entre al- 
tres, pero sobretot Rilke, a qui dedica un llarg i penetrant 
assaig (1941) amb el qual difongué per primera vegada la co- 
neixenqa del pensament i l'obra rilkeans a la Península; man- 
tingué un constant interes perla cultura humanista francesa 
des de Ronsard fins a Mallarmé i Proust, que estudia en un 
treball remarcable i que en part traduí al catala; també el man- 
tingué pel dolce stil nuovo, Petrarca i el Dante de la Divina 
Com2dia; així com per la cultura saxona, dins la qual, prefe- 
rentment, els romintics, els simbolistes i els pre-rafaelites. 

Amb una carrera literaria discontínua a causa de la seva 
actitud d'escriure només per necessitat o per simple plaer, 
col.labora, aixb no obstant, a la Revista de Catalunya, La Nova 
Revista, La Publicitat, Revista de Poesia i, entre alguna altra 
publicació, a Ariel, els anys quaranta. Reuní aquestes col.la- 
boracions, juntament amb la reproducció de cinc prblegs, en 
el seu primer Ilibre, aparegut tardanament, Vznt-i-cinc anys 
de cvítica (19>9), que havia estat distingit amb el premi Josep 
Yxart de I'any anterior. Albert Manent fou, feliqment, el «res- 
ponsable~ de la publicació, en vencer la innegable timidesa 
i la despreocupació de Bofill per tot allb que considerava os- 
tentació o aparatositat parencera. El Ilibre, que recull disset 
treballs, conté estudis d'interks, com els dedicats al Faust goe- 
thih, a Marccl Proust, a Rainer Maria Rilke i a Guerau de 
Liost, aquest darrer, ja ponderar més amunt. 

Bofill i Ferro era veí dels Manent, al carrer de Craywin- 
ckel, en una casa propietat de la seva sogra, i la relació de 
les dues famílies era freqüent, en particular durant la post- 
guerra civil. Per aixb, Albert Manent ha pogut evocar les con- 
verses i la figura i el taranni de I'amic: extraordinari causeur 
i bon recontador d'ankcdotes, agut i a voltes sever en els ju- 
dicis sobre fets i actituds, sempre fi humorista, expert reci- 



tador de memoria dellargues tirades de versos, com, per exem- 
ple, extensos fragments de la Commedia dantesca, un aristo- 
cratitzant de tracte gentil, agradosament cerimoniós i freqüen- 
tador de l'alta societat burgesa de Barcelona. Era un gran 
senyor en el gest i el comportament, d'una discreció que gai- 
rebé semblava apocament. 

Durant la Guerra Civil Jaume Bofill fou funcionari de la 
Universitat Autonoma de Barcelona i resta totalment fidel 
a la República. Després del desastre perdé el cirrec i idhuc 
la farmacia, i el patrimoni familiar minvi considerablement. 
En la necessitat accepti propostes de traduccions al castella, 
com una voluminosa antologia de poesia alemanya que li en- 
comani I'editor Josep Janés i Olivé, al marge d'una selecció 
i un estudi sobre Rilke que li havia abans encarregat una edi- 
torial madrilenya. 

A la tornada de Carles Riba de l'exili, Bofill reprkn l'an- 
tiga amistat amb el seu mestre. Fou un dels assidus en la tro- 
bada dels diumenges a la tarda a casa del primer, a l'entorn 
del qual es polaritzava l'atenció d'un cert nombre d'addictes 
intel.lectuals atents a la seva paraula i a la seva acuitat men- 
tal. Bofill i Ferro l'escoltava reverentment i parlava poc. Pero 
la fascinació ribiana s'anava intensificant i definint fins a as- 
solir la més fervent admiració, que els assaigs coetanis i im- 
mediats de Bofill ponderaran a nivells de ditirambe. Són el 
pis de Carles Riba, a l'avinguda de la República Argentina, 
a frec del pont de Vallcarca, i el dels Manent, veins seus al 
carrer de Craywinckel, com ja sabem, els centres més impor- 
tants, durant la immediata postguerra civil, de les vivencies 
intel.lectuals de Bofill i Ferro i els focus d'on irradia una gran 
part dels seus estímuls culturals i on s'esdevingueren l'eclo- 
sió i la unitat definitives de la seva matisada consciencia hu- 
manistica, essent-ne Carles Riba I'eix i el puut de referencia. 

Probablement el 1947, Bofill rebé l'encirrec d'Edicions 



Destino, segurament a través de Joan Teixidor, de preparar 
una antologia de la poesia catalana des d'Aribau fins als poe- 
tes més recents. Redacta unes notes de presentació de cada 
poeta seleccionat amb una economia verbal i una justesa crí- 
tica encomiables, algunes de les quals, per al meu gnst, tal 
vegada superen altres textos més minuciosos i llargs potser 
excessivament carregats de conceptes i consideracions. Féu 
així mateix la selecció dels poemes pertinents. Perb no acaba 
la redacció de totes les notes introductbries ni la selecció poe- 
matica completa. Vint anys i escaig més tard, el 1968, apare- 
gué aquesta antologia sota el títol U n  segle depoesia catalana, 
enliestida definitivament per Antoni Comas, la missió del qual 
fou la d'incloure una amplia selecció de poetes joves, arnb llur 
respectiva presentació, i la complementació de la tria de poe- 
sies iniciada per Bofill. Malgrat la seva generositat, potser 
excessiva sobretot pel que fa a les joves promeses, l'antolo- 
gia és encara útil. 

De tota manera, l'obra assagistica i critica més ambiciosa 
de Bofill i Ferro és Poeter catalans moderns, que escriví entre 
1953 i 1955, pel que sembla, pero que no es publica fins més 
de trenta anys després. Li fou encomanada per l'editorial de 
la Societat Benkfica Minerva, impulsada i presidida per Fe- 
lix Millet i destinada al mecenatge d'escriptors catalans. No 
en sé el funcionament intern, que sempre es porta en el mis- 
teri més impenetrable, pero em sembla tostemps una mena 
de societat d'elit i d'ajuda a uns pocs privilegiats. 

El llibre de Bofill sofrí interrupcions en la redacció, pas- 
temps fins que no es mecanografia i una serie de circums- 

tancies impediren que anés a la irnpremta quan ja semblava 
imminent. El cas és que la copia mecanografiada, certament 
molt descurada i plena d'errors, resta desada en un dels ca- 
laixos de l'editorial fins que Albert Manent la recupera. Amb 
bon criteri i previa I'opinió de qui en són els editors d'ara, 





És desorientador el capítol tercer per la circumstincia de 
ficar al mateix sac tendkncies tan heterogenies com allb que 
el1 anomena maturalistes romint ics~ ,  no sabem ben bé per 
que, els parnassians i els simbolistes, que mereixerien un trac- 
tament a part amb consideracions avinents sobre llur afilia- 
ció histbrico-cultural, i els noucentistes. No s'entreté gaire 
en aquests darrers i només cita, i encara de passada, Guerau 
de Liost, Josep M. López-Picó, amb referencies al seu her- 
metisme i la influencia d'aquest estil en la primera epoca de 
Riba, i Josep Carner, tot posant I'kmfasi en el seu eclecticisme. 

L'escola mallorquina (Miquel Costa i Llobera, Lloren$ Ri- 
ber, Joan Alcover, a qui pondera com a figura decisiva en la 
poesia de les Illes, Maria Antbnia Salvi, Miquel Ferrh i un 
record de Miquel dels Sants Oliver) i la poesia del rossello- 
nes Josep-Sebastii Pons, són examinades al iiarg del capítol 
quart, molt dintre la crítica habitual i tradicional. 

En canvi, constitueixen dos estudis de primera m i  els con- 
tinguts al capítol següent, destinats a la figura de Josep Car- 
ner i a la de Guerau de Liost, que considera molt prbximes 
al mateix temps que perfectament diferenciades i singulars; 
ambdós treballs són dels millors que escriví Bofill i Ferro, tot 
i que, pel que fa al darrer, ja havia redactat feia uns anys el 
prbleg a que hem aldudit més amunt. 

Un altre capítol important i revelador és el sise, referit 
al grup de La Revzrta en general i, en concret, a Josep M. Ló- 
pez-Picó i Joaquim Folguera. Al marge d'allb que Bofill sub- 
ratlla amb precisió i coneixensa sobre el sentit i l'abast que 
tingué aquel1 peribdic literari i del que diu sobre Folguera, 
el capítol és valuós per la semblan~a poetica i la crítica que 
hi fa de López-Picó-ja, en temps de l'assaig, en plena deva- 
luació, que, altrament, amb els anys s 'ani  intensificant fins 
al silenci-, una figura que abans de la Guerra Civil significa 
un estímul notable d'activitats i propostes estetiques. Es trac- 



ta, sens dubte, d'un dels millors estudis lopezpiconians apa- 
reguts. 

Josep M. de Sagarra és analitzat intelligentment i amb 
ponderació al capítol següent, que valoro com un model de 
prudencia i de justícia. Aquesta figura personalíssima, des de 
feia molts anys i encara durant una part dels cinquanta d'una 
gran popularitat entre el lector i el públic mitjans, pero for- 
tament qüestionada per una elit ben concreta en el temps de 
l'escriptura del llibre, Bofill i Ferro l'examina amb atenció 
i prudencia, i siviament en posa en relleu les qualitats, que 
justifica prou, al mateix temps que les limitacions evidents 
que la llasten. 

E n  un capítol gairebé tot el1 anodí i prescindible, el vui- 
te, en una barreja estranya i f o r p  incoherent, parla del «neo- 
floralisme», amb inclusió de noms que no hi corresponen i 
d'altres que de «moderns» no en tenen res; de la poesia pa- 
tribtica (Ventura Gassol); de la poesia religiosa, i aquest apartat 
sí que té un sentit coherent (Pere Ribot i Manuel Bertran i 
Oriola; hi parla també de Lluís Valeri, que seguia una altra 
direcció en el genere); i d'un estrany «Triomf de la manera 
francesa», amb quatre ratlles sobre el nove1,lista Carles Sol- 
devila. 

H i  ha hagut fins ara un autentic cvescendo en el discurs 
del Ilibre, a pesar de les dues davallades, no sé si motivades 
per concessions a pressions d'ambients lletrats més o menys 
marginals o a la pietat benvolent de l'autor. 1 aquest crescen- 
do té el seu esclat al capítol nove, consagrat a la personalitat, 
l'obra en general i la poesia en particular de Carles Riba. Tot 
eU és una exultació ultrada, admirativa i fervorosa, d'una adhe- 
sió d'epígon fascinat pel seu mestre. Amb una rematcable ri- 
quesa d'idees i de coneixements culturals i humanístics i amb 
el desplegament d'una rica saviesa assagística i estktica, Bo- 
fill insisteix i aprofundeix en el sentit de l'obra de Carles Riba 



i fa avinent la seva importincia en l'assoliment absolut d'una 
poesia que el1 sintetitza amb la seva coneguda frase d'extre- 
ma punta de diamant», de la més alta categoria a Catalunya 
i d'abast universal. Es tracta d'un estudi complet i profund 
sobre Carles Riba. Altrament, no hem deperdre de vistal'epo- 
ca d'escriptura de l'assaig bofillii: els anys cinquanta, la de- 
cada de l'apoteosi i el magisteri de Riba, proclamat i aclamat 
per una determinada elit intel.lectua1 de prestigi. 

E n  certa manera, el capítol següent, el dese, ve a ésser el 
corol.lari de les adhesions i els entusiasmes per les figures i 
les obres sobre les quals ha fet l'assaig tant com la critica, 
des de Maragall fins a Riba, dins el context d'aquesta prime- 
ra part en que l'autor s'ha ocupat de gent que ha conegut i 
que era si fa no fa de la seva mateixa edat. H i  parla, doncs, 
del seu gran amic, amb qui compartia veinatge i sobretot de- 
vocions i preferencies, Marii Manent, dins la connotació ti- 
tular d'«El nou esteticisme~. Havia escrit sobre aquest poeta 
altres vegades, pero aquí ho fa amb extensió i penetració, de 
manera que aquest constitueix un estudi bisic per a compren- 
dre la personalitat i la lírica de Maria Manent. 

La resta del contingut de Poetes catalans modems pot con- 
siderar-se la segona part del llibre, no tan prbxima al crític, 
ni tan detallada-o a voltes fins i tot prolixa-ni precisa com 
la primera, ans més distanciada, menys exacta-de vegades 
sintktica i d'altres divagadora-, més convencional, menys 
vigilada i sempre presentant en grup diversitat de poetes, que 
sovint, cal dir-ho, no tenen o tenen poc a veure els uns amb 
els altres per l'edat o la generació, la poetica o els resultats 
estetics. 

Aixi, el capítol onze, decididament cabtic, abraga el que 
el1 en diu, no sempre sabem per que, «Les noves influencies 
exteriors» (Tomas Garcés, Joan Teixidor i Joan Vinyoli); «Hu- 
manisme neoromintic* iJosep M. Boix i Selva, Josep Romeu 



i Octavi Saltor); i «Escola intimistan (Ferran Soldevila i Jo- 
sep M.  Rovira Artigues). 

Al dotze s'interessa per la poesia femenina i hi destaca, 
en una bona síntesi, Clementina Arderiu (les altres poetesses 
són, estranyament, Anna Matia Saavedra i Roser Matheu, i 
tamhé estranyament, perque es mereixia més, Rosa Leveroni). 

Un dels capítols més fluixos del llibre és el que l'autor ti- 
tula, precisament, «Intents de surrealisme*, per tal com Bo- 
fill incloia en aquesta tendencia tota l'avantguarda, alhora que 
no creia en el seu conreu en la poesia catalana (J.V. Foix, que 
no compren, Sebastii Sánchez-Juan, en una acceptable visió, 
Salvat-Papasseit, que exigeix més, Jaume Agelet i Garriga, 
en una incorporació discutible o, en tot cas, marginal i oca- 
sional, Pere Quart i Joan Perucho). 

El catorze i darrer capítol és el rnés miscel.lani de tots i 
tan irregular com l'anterior. L'autor considera que amb els 
poetes aquí aplegats, des de Rosselló-Pbrcel fins a les darre- 
res promocions, la poesia catalana ha assolit un clima d'har- 
monia i serenitat, asseveració prou desmentida pels fets. H i  
parla, doncs, de Bartomeu Rosselló-Pbrcel, Josep Palau i Fa- 
bre, Joan Llacuna, de biaix, i Salvador Espriu, molt poc, tot 
i I'elogi una mica de compromís. Fa unes síntesis molt breus 
de poetes joves que csemblen vacillar entre I'humanisme de 
Riba, el surrealisme frances i la poderosa melangia que vore- 
ja la metafísica de FIolderlin~, segons que insinua Uordi Sar- 
sanedas, Albert Manent, Felix Cucurull, Agustí Bartra, Ra- 
mon Bech, Miquel Lladó, Cesar Nogués, Mirius Torres-li 
dedica cinc escarides ratlles-, Joaquim Horta, Joan Barat, 
Lluís Gassó, Jordi Cots i Manuel Nadal). Per acabar. Joan Fus- 
ter i Xavier Casp, del País Valencia, i Maria Villangómez 
-quatre ratlles comptades-, d'Eivissa. 

La decada dels cinquanta marca l'apogeu de Carles Riba, 
pero ja els darrers anys es detectaven símptomes de reserva 



i idhuc de refús, que havien de conduir a la davallada de la 
seva obra i el seu mestratge al silenci, des d'uns anys abans 
de la seva mort fins a uns quants més de posteriors. Ja en el 
seu vivent i en plena guerra freda pressionava el realisme his- 
tbric, social i «humanista» marxista, que s'imposi a l'entrant 
dels seixanta, així com un més o menys difús existencialis- 
me. Una crítica dura i excloent, orientada per nous jerarques 
i companys de viatge engatjats en el marxisme resistent, ho 
envaia tot i no salvava res que no entrés en els seus parame- 
tres ortodoxos. Hom hi constata, d'altra banda, la irrupció 
de Salvador Espriu, la peculiar renovació existencialista de 
Joan Vinyoli i la progressiva valoració de I'avantguarda, grh- 
cies a una massa tardana atenció admirativa per J. V. Foix, 
sense parlar d'altres fenbmens i altres noms, com podria és- 
ser Pere Quart, sigui quin sigui el grau d'autenticitat o d'opor- 
tunisme dels seus versos. 

S'ha afiliat Bofill i Ferro al noucentisme, com ho justifi- 
caria el seu entusiasme per Guerau de Liost i Josep Carner 
i I'amistat i el tracte amb tots dos. Bofill, perb, no creia en 
aquel1 moviment cultural: 

, . lo t  plegat en una tendencia vaga que no va condensar-se 
en un estil coherent; 

Es parlava aleshores constantment de noucentisme, pero 
ningú no sabia cn que havia de consistir; 

o, encara: 

Concretament en poesia, el noucentisme no va significar 
gran cosa en el1 mateix. 



Jaume Bofill anava per uns altres camins. Deixeble de Car- 
les Riba, era, en crítica i assaig, intuitiu i asistemitic, imagi- 
natiu i gelós de la seva llibertat de criteri, creatiu i desvincu- 
lat de tota metodologia estricta, i es nodria d'una sempre 
enriquida cultura literaria. S'esforqi a aprofundir en l'inefa- 
ble postic, en la poesia com a misteri creacional on la realitat 
corrent és un simple punt de partenca i el poema o el fet pos- 
tic una superació d'ella i un alliberament, gricies a la fanta- 
sia, la imaginació i la revelació sobtada dels valors subjectius, 
recbndits i escondidament operants, i un pont entre aquella 
i la irrealitat poktica, que esdevé, així, una realitat més fil- 
trada i subtil que la primera. E n  la interpretació i recreació 
de la poesia o del poeta, cal acostar-nos-els mitjanqant una 
nova obra literaria-qo és, la crítica o l'assaig mateixos- 
que ens els faci comprendre, ens els transmeti i ens permeti 
endinsar-nos-hi, amb l'ajut de tot de procediments i adhuc 
d'aspectes fenomenolbgics coadjuvants, d'entre els quals Bofill 
i Ferro a voltes posava en joc determinats trets de la biogra- 
fia i la caracterologia del poeta, a través dels quals definia 
la seva figura humana i explicava zones particulars de la seva 
obra. El nostre assagista i crític va definint els seus criteris 
al llarg dels seus estudis, pero d'una manera especial i especí- 
fica ho fa en el proemi de Vint-i-cinc anyi de critica, del qual, 
tot i que ha estat adduit alguna vegada, no em sé estar de re- 
produir el següent significatiu parigraf: 

Tots aquests assaigs poden revelar a bastament que m'he 
decantat per la critica considerada com a valor literari pur i 
absolut, és a dir, per aquclla quc deixa la rigurosa activitat 
d'apreuament a I'esrnerc d'altres esperits més sistemitics per 
tal de donar més impnrtincia al joc desinteressat de I'obser- 
vació del fet literari i, fins i tot, al lliure vol de la irnaginació. 
1 talment com en la poesia, en la nooel.la u en les arts plisti- 



ques, en les quals la realitat no és una limitació, ans un punt 
de partida, jaque comporten tot el desplegament de la fanta- 
sia i la revelació de les valors més recbnditament subjectives, 
en la crítica, el fet literari cal que representi el paper d'uoa 
realitat més filtrada i més subtil pntser que l'altra, sobre la 
qual hem de bastir una nova obra artística, en funció de tots 
els materials necessaris, reaütat, somoi, musicalitat, valors his- 
tbriques, psicologia. Com si l'objectiu d'aquest tipus de críti- 
ca fos, certament, fer comprendre, perb, com en la poesia, en 
la novella o en I'art, més intuitivament que racionalment. O 
siga acostant la crítica més a I'activitat artística que a I'acti- 
vitat científica. 

Jaume Bofill i Ferro morí el 1968, als seus setanta-cinc 
anys. E n  la rememoració del centenari del seu naixement, 
aquest any de 1993, no puc restar al marge de la commemo- 
ració i del record de l'home aristocratitzant i gran senyor i 
del crític i assagista del qual hem apres tots els que el cone- 
guérem i tractirem. El veia als vespres a la biblioteca de 1'Ate- 
neu Barcelon&s, assegut al seu lloc d'habitud llegint o escri- 
vint. Parlavem sovint de poesia i de Ilibres, de poetes i 
d'escriptors, amb reflexions d'ell extremament agudes, dites 
entre la cordialitat i una punta d'interrogació en els seus ju- 
dicis. S'interessava per les recerques inacabables de prepara- 
ció de la meva tesi, i sé que aixb el fascinava. Sempre li agrai- 
ré la critica que va fer al meu primer llibre de versos, Sonets, 

que va aparkixer a la revista An'el el 1946 i fou reproduida 
més tard als seus Vint-i-cinc anys de crítica. Fou la primera 
que em van fer i, en poesia, és la millor de totes. Si la relle- 
geixo, encara en detecto la frescor, I'agudesa de criteri, I'agi- 
litat expositiva i expressiva, el discurs pausat i matisat i I'afecte 
d'una amistat que record0 i conservo molt viva i que m'ho- 
nora amb una distinció afable i senyorívola a la vegada. 



MARIA MANENT, EN EL RECORD 1 ELS POEMES* 

E n  i'avinentesa d'aquest acte organitzat per la nostra Aca- 
demia per a recordar i homenatjar la figura i I'obra de Maria 
Manent, traspassat el 23 de novembre de 1988 a Barcelona, 
on havia nascut el 27 de novembre de 1898-el decés, per 
tant, s'esdevingué només quatre dies abans de complir els no- 
ranta anys-, m'ha correspost a mi de parlar sobre la sevapoe- 
sia. Als meus companys d'al~locució ha estat confiat que s'es- 
tenguessin en la prosa de i'homenatjat, desdoblada entre la 
crítica literaria i d'art i les rnembries personals, i en la seva 
important labor de traductor de poesia en llengua anglesa. 
Són tres aspectes íntimament relacionats en la personalitat 
de Maria Manent, presidida per una finíssima elegancia, una 
molt exquisida delicadesa, una distingida discreció i una po- 
rosa sensibilitat en el tracte huma i en el conreu de tota ma- 
nifestació espiritual i artística. Fou un senyor en la companyo- 
nia i l'amistat, com ho fou en el seu divers comer7 personal 
amb les lletres i en l'apreciació comprensiva i subtil de l'obra 
d'altri. 

Figura d'una gran ponderació, dedica la seva vida al tre- 
ball amb rigor i eficiencia. Cursa els estudis de comerg i men- 
trestant aprengué en profunditat l'anglks, la quai cosa li per- 
meté de conkixer amb competencia la poesia anglosaxona, que 

* Intervenció de l'autor al'homenatge pbstum a Mari& Manent cele- 
brar en sessió públicael 27 d'abrilde 1989 i organitzat per la Reial Acade- 
mia de B a n e ~  Lletres de Barcelona. L'amplio en el que fa referencia a la 
segana i definitiva edició del recull El can, amagadlr, dins la seva Poerio 
cvmpleto (Barcelona, Columna, maig de 1989'). 



amb el temps marca la seva obra personal i que el1 difongué 
mitjanqant intelligents traduccions. Els seus inicis culturals 
i creatius són coetanis del noucentisme, i fou amic de Josep 
Carner i Guerau de Liost. Per motius de treball es relaciona 
amb empreses d'arts grafiques i editorials, en especial la Po- 
líglota i, després de la Guerra Civil, l'Editoria1 Juventud. Fou 
un dels fundadors dels «Amics de la Poesian ( I ~ I ) ,  dirigí Re- 
vista de Poesia (1925-1927), col.labori a Quaderns de Poesia 
(1935-1936) i fou membre actiu del Pen Club de Catalunya. 
Hom el distingí amb el Premi d'Honor de les Lletres Catala- 
nes el 1985. Féu desplaqaments i estades a F r a n ~ a ,  Belgica, 
Gran Bretanya, Suissa i Alemanya. Altrament, el nostre au- 
tor visiti sovint, amb soiorns temporals a ooltes llargs, Sant 
Pere de Premia, patria dels seus majors, Samalús, Viladrau 
i el Montseny, indrets que han deixat una impressió molt viva 
en les evocacions intimistes de la seva obra, tan impregnada 
de I'esperit de la natura, que sabé captar amb finor i distin- 
ció, com també, després de la nostra guerra civil, l'entorn de 
I'Aleixar, prop de les muntanyes de Prades. 

La producció poetica de Marii Manent no és molt exten- 
sa, pero sí intensa i selectiva: La branca (1918), La collita en 
la boira (1920), L'aire d a ~ r a t .  Inteupretacions de poesia xinesa 
(19281, L'ombra i altres poemes (1931) i, després d'un lapse 
de trenta anys, La ciutat del temps (1961), Com un núvol lleu- 
ger. Més interpvetacions de poesia xinesa (1967) i El cant ama- 
gadis (Obra completa, 1986, en primera edició, i 1989', en 
edició ampliada i definitiva). 

La branca i La collita en la boira entren de ple en els pres- 
supbsits esteties i conceptuals del noucentisme, aleshores en 
total implantació, per tal com concentren una voluntat de pre- 
cisió i de rigor vcrbals i la preocupació per la selecció Iexica, 
i, d'altra banda, a causa del seguiment de la temitica preferi- 
da per l'esmentat moviment, com són la percepció interiorit- 



zada del cicle de l'any, la incorporació de I'experiencia reli- 
giosa, la comprensió transcendida del paisatge, la voluntat de 
perfecció formal, el sentit afinat del ritme o I'espiritualitza- 
ció dels éssers delicats i frigils que ens envolten. 

A La branca trobem ja una bona part de les constants te- 
mitiques i poetiques que seran habituals en Manent i que el 
poeta aniri precisant i enriquint successivament. H i  consta- 
tem la idea de la presencia de Déu pertot arreu, el tractament 
de la natura transfigurada com a mitji expressiu, certs recur- 
sos ja típicament simbolistes, la descripció idealitzada del món, 
el tema, dominant en tota la seva obra, de I'angoixa provoca- 
da pel pas del temps-en aquest llibre, íntimament relacio- 
nada amb la sof ren~a  amorosa, juntament amb el de la femi- 
nitat, expressat d'una manera evanescent, i I'experiencia 
jovenívola múltiple-, la religiositat i la tonalitat i el resso 
de la poesia popular més pura, tot plegat, manifestat sempre 
liricament amb bon gust i musicalitat. 

Aquestes característiques, poetitzades encara d'una ma- 
nera primerenca, s'accentuen i es perfeccionen en el segon 
llibre, La collita en la boiia, molt relacionable amb l'anterior, 
perl, ara dites amb més perícia i domini dels recursos interns 
i expressius. És remarcable en aquest poemari el fet que hi 
trobem els primers testimoniatges del registre poktic habitual 
de Marii Manent, és a dir, un característic i dominant to ele- 
giac i melangiós, en relació amb una peculiar visió de la natu- 
ralesa i amb un estat d'inim receptiu i transsubstanciat que 
no s'arriba a condensar i precisar en pensament, amb un punt 
subtil d'alegria i de joia o bé de tenue melangia sense irradia- 
cions metafísiques, en el qual allb que ha de dir-nos no és tant 
corn el que ens suggereix i en que apella a procediments ine- 
fables d'insinuació en la instrumentació del vers i en el pai- 
satge que hi posa com a teló de fons. Una lliqó, doncs, ja apresa 
dels poetes simbolistes europeus i que s'anirh aprofundint i 



afinant en I'obra posterior. Recordem que els poetes simbo- 
listes construiren una lírica feta de visions i musicalitat, en 
la qual, precisament, compta més allb que hi és insinuat que 
no pas allo que hi és dit. 

L'ombra i altres poemes, La ciutat del temps i El cant ama- 
gadís, sens dubte els seus iiibres més arrodonits i assolits i d'una 
expressió lírica molt continguda, mantenen l'esmentada te- 
mitica i la mateixa tonalitat, les intensifiquen, pero, i les per- 
feccionen, amb un guany definitiu que justifica del tot la poe- 
tica i el pensament del nostre autor. 

Aquesta poetica i aquest pensament, el1 els ha sabut defi- 
nir a través de poemes representatius, de prblegs, de críti- 
ques i de dietaris. Ens hi parla d'una poesia confidencial que 
s'expressa en l'ordre i la discreció més exquisits. És una poe- 
sia que es basteix damunt misteris profunds, que tan sols el 
poeta, per mitji de la paraula i la magia de la música, aconse- 
gueix de desvelar i comunicar. 

La poesia-va escriure el 1961-ens espera de vegades al 
cor del silenci, en objectes, en éssers i concordances que inex- 
plicablement se'ns tornen simbols i semblen condensar el mis- 
teri del món. 

Si aquesta és la materia de la poesia, la manera d'operar 
és, així mateix, d'arrel simbolista clara, perquk, ens diu el 
poeta, 

la poesia neix, essencialment, d'un impuls metafbric, de la 
complaenga misteriosa del qui sent la relació profunda dels 
éssers, i sap que hi ha una afinitat secreta entre realitats allu- 
yades, fins i tot entre els éssers i les coses més discordants. 

Una poesia així ha d'ésser, fonamentalment, observació 
serena del món en el pas del temps: 



Visions, perfums, enigmhtics auguris i records insondables 
són aixi salvats en el fluir dels dies. 1 les realitats que els poe- 
tes evoquen tenen sovint aquel1 misteri estranyament iiumi- 
nós amb que ens sobten tot d'una, sota un cel rúfol de setem- 
bre, les coses que il.lumina una liambregada de sol blanc i 
violent, .totes voltades d'ombra. 

Altrament, en una anotació de dietari, tot comentant la 
poesia de sant Joan de la Creu, sintetitza aquest pensament: 

Brilla en ell, com cn pocs, el misteri poetic: aquesta rara 
conflu6ncia del Ilenguatge, les coses i el cor de l'home, la fu- 
sió meravellosa de la música, l'anima i el color, de les coses 
moridores i l'eternitat. 

Altres característiques d'aquesta poktica són, ultra el motiu 
del pas del temps, un tema subjacent, com ja hem vist, en tota 
la poesia de MariA Manent, a més de la prosa dels seus Dieta- 
ris, en recollir la impressió de fugacitat del moment que dis- 
corre i que voldríem retenir en la memoria o en el poema: l'ob- 
sessiva musicalitat dels versos, perceptible en els efectes 
rítmics i en les al.literacions; els colors, entesos com a nexes 
d'unió d'estats d'anim amb el paisatge; la devoció per Rai- 
ner Maria Rilke, un dels poetes més significatius del corrent 
neosimbolista, etc. 

D'altra banda, Manent, d'una sensibilitat afinadíssima i 
conreada, ha aconseguit autentiques troballes poetiques en 
l'objectivació d'experikncies, sobretot a través de la seva vi- 
sió sensible de la naturalesa. Púdic i clegant, el seu to íntim 
i confidencial amaga el missatge discretament sota al.lusions 
del món sensible, sovint velades i transcendides. Trobem tata 
una dimensió elegíaca, amb un rerafons de casuística amoro- 
sa frustrada, en La collita en la boira, i l'elegia es resol en veu 
madura en L'ombra a' altres poemes, mentre que en La cáutal 



del temps i en El cant amagadis la poesia manentiana és feta 
d'experiencies, que el poeta posa en relleu i objectiva sense 
emprar potser tan vivament el correlat del paisatge interior 
o I'exterior, i que amplia mitjanqant, per exemple, el referent 
a viatges, monuments visitats i altres nocions procedents de 
I'exterioritat. 1 sempre, la nota religiosa, profunda i plena de 
sentit, i l'interes pietós pels éssers humans, a més de la prou 
comentada devoció pel paisatge, un leitmotiv incessant i pro- 
ductiu, qualsevol que sigui la seva reiteració, major o menor, 
en els esmentats poemaris. 

A través de la seva poetica, Mar& Manent, esteticista ele- 
gant i ponderat, en els seus versos va saber conjuminar d'una 
manera moit personal la musicalitat i la insinuació caracte- 
rístiques dels simbolistes francesos amb la contenció i I'es- 
sencialitat dels Iírics anglesos, mesttes del paisatge i de la in- 
terpretació de la naturalesa, i mestres d'eii mateix. En tot cas, 
la seva poesia és constituida 

d'estats d'inim que no s'arriben a concretar en pensament, 

segons que escriví Carles Riba a propbsit del nostre líric i tal 
com ja hem fet notar més amunt. 

Més que autentiques anostracions i idhuc versions de la 
poesia xinesa, majorment per mitji de traduccions angleses, 
ans veritables recreacions personals a través d'un molt afi- 
nat sentit de I'apropiació, són els admirables llibres L'aire dau- 
rat. ~nterprelacions depoesia xinesa, de 1928, i Com un núvol 
lleugev. Més interpretacions de poesia xinesa, de 1967, en els 
quals Manent s'acara amb la sensibilitat delicadíssima d'aque- 
Ila remota poesia, després de I'experiencia d'un A p e l . 1 ~ ~  Mes- 
tres i de la més madura, més receptiva i shviament intetpre- 
tativa de Josep Carner. Al prbleg del primer Ilibre, prou vilid 



també per al segon, Manent  confessa que no  ha respectat la 
((fidelitat literal* del text, sinó que s'ha interessat molt més per 

I'esperit i el to de cada poema, 

d 'on prové que el resultat esdevingui una autentica creació. 
E n  el mateix prbleg confessa que l'havia atret  la finor i la veu 
d e  confidencia dels lírics xinesos, 

dotats d'una sensibilitat excepcional pels matisos delicats del 
paisatge, per l'evocació imperceptible de la Natura, 

to t  afegint que:  

S'adonaven del be11 instant en que es marceix la Primave- 
ra; observaven com s'enfosqueixen les llors del presseguer des- 
prés de la pluja, o com el reflex dels arbres trasmuda el color 
dels ocells. La sirnplicitat, I'ernoció tacita amb que formulen 
llurs observacions delicades, deixa al fons de I'hnima una me- 
lodia flotant de suggestions. Ells sentien el misteri i l'encís 
de Ics coscs sense oblidar que, sovint, ni la mateixa magia poe- 
tics no els pot fer revelar llur inefable secret. 

Aquests dos llibres representaren un enriquiment d e  la sen- 
sibilitat literaria xinesa per a les lletres catalanes, ja que les 
adaptacions de  Marih Manent  reflecteixen el procés recrea- 
dor  d e  l 'autor. 

El1 és, d'altra banda, un  rnestre d e  l'al,literació, tecnica 
que aprengué o reafermh a través de  Keats, bé que, a causa- 
d e  I'emprament de les coloracions que fan de  nexe entre  el 
paisatge i els estats d 'anim, potser difereix del seu mestre. 

E m  permeto recordar, malgrat que la cita sigui un  xic llar- 
ga, unes frases de  Jaume Bofill i Ferro sobre I'obra d e  Mari; 
Manent,  d e  qui fou gran amic i un  dels seus millors exegetes: 



Manent, ambla seva total predestinació pcr a les coses fi- 
nes, evanescents, potser una mica crepusculars-una predes- 
tinació que nimba com una delicada aureola totes les seves 
coses, la seva literatura, la seva persona-, ha aconseguit apor- 
tar a la poesia catalana com un luxe indicible de tan extrem, 
que com a tal deixa endevinar un art gairebé secret, la idea 
del somni en la manera com els celto-germinics l'han matisa- 
da i quintaessenciada, recollida per aquests pobles en el món 
ingenu del folklore per a donar-li finalment un comport quasi 
regi. Podríem dir de la poesia de Maria Manent, per fer com- 
prendre I'afany d'ennobliment i depuració de les sensacions 
primaries que hi ha alfons d'aquesta mena d'esteticisme, allo 
que afirma William Morris de la seva poesia, que és, diu, «like 
an old dream in another dreamn [...l. 

Una indefinible sensació de gentilesa és I'altra caracte- 
rística de la personalitat de Manent, de tot el seu món. De 
gentilesa en el scntii d'aqueila norma agraciada que acon- 
segueix enlla~ar, gairebé fusionar, la rigidesa amb la fragili- 
tat, el canon amb la Uibertat, la gravctat amb la frescor jove- 
nívola, l'efusió amb la reserva, I'eleghncia amb la naturali- 
tat [...l. 

La lírica de Manent, tan absolutament poetica, ens dóna, 
doncs, tot i la seva simplicitat i el seu contorn tan pur, una 
sensació de riqucsa, de luxe, com no s'bavia vist mai en les 
nostres Uetres [...l. 

Manent ha alcat el penó dela bellcsapura, no anacronica- 
ment i a destemps, sinó en el moment precís, en el moment 
en que era absolutament necessari fer-ho. Potser estem vivint 
el moment en que tal vegada la major audacia, la major origi- 
nalitat consisteixi, a causa que hi hagi tan pocs que el pos- 
seeixin, a mostrar un veritable sentit de la bellesa. 1 en el 
moment de la historia literaria que estem vivint, aquest enga- 
gement de Manent, que pot semblar la seva feblcsa, és en rea- 
litat la seva forga, la promesa d'un últim futur que endevi- 
nem quasi indicatiu. 



Concloent aquestes notes evocatives, que hauríem volgut 
més hmplies si el temps ho hagués permks, direm, amb parau- 
les del poeta, que sentirem, que seguirem sentint «aquel1 pas 
lent a la sorra deserta», frase que volem interpretar aquí com 
les passes d'ell mateix en el silenci que amara la nostra re- 
membranqa, impreses en un d e l ~  seus poemes més bells i cor- 
prenedors, simbblicament i translaticiament per a nosaltres 
autkntic llegat líric per al record de la seva abskncia, més en- 
IlA de la destinació anbnima i real del poema, inclbs en el seu 
llibre La ciutat del tempr: 

El1 passava, capblanc, com si parlés 
amb els arbres. A terra, la vidalba 
feia fines congestes, o floria una malva. 
El1 rnirava les branques dels seus aveiianers 

Ara no hi és. Té son i no es desperta, 
Uuny de I'olivereda i dels costers. 
Maduraran els fruits, la casa sera oberta, 
i quan el vent murmuri, sernpre més 
sentiré aquel1 pas lent a la sorra deserta. 

1 encara afegirem, com a comiat, la reproducció del seu 
altre poema, no menys beli i corprenedor, «Prou sé...», que 
clou el conjunt de la seva obra poktica-segons que l'ofereix 
el volum Poeria completa, de Columna, a l'edició de 1986 i 
a la definitiva de 1989'-i que hem de llegir, ara, com un 
adéu amb promesa i voluntat de retorn transcendit per I'es- 
piritualitat i la fe cristianes del poeta: 

Prou sé que he de dir-vos adéu, 
núvol lila i de foc, neu de vidalba. 
El ternps de I'home és breu 
i la posta es confon amb la claror de I'alba 



Pero espero que uli dia veuré, 
renovada i més gerda, la Terra: 
potser encara hi hsuri, rosat, el presseguer 
i encara la me1 d'or adormida a la gerra. 



A les pagines següents estudio un cas molt concret del pro- 
cés a través del qual la poesia popular intervé en la gestació 
d'una obra personal escrita per un poeta docte. Un procés així, 
d'altra banda més freqüent del que sembla, és parallel, en pri- 
mer lloc, a un dels modes característics de la funció poetica 
del llenguatge, o sigui, l'acció selectiva que desplega la parla 
individual davant les dades que li ofereix la llengua de la co- 
munitat; per tant, la selecció que pot fer un poeta personal 
dels variats elements existents en la poesia folklbrica. 1, en 
segon, a l'altre mode de la indicada funció, és a dir, la combi- 
nació, per la qual les dades seleccionades s'ordenen en la se- 
qüencia parlada; doncs, en el poema nou. És obvi que la qua- 
litat diferencial per la qual el poema nou es distingira de les 
creacions i dels generes poktics folklbrics, esta en relació di- 
recta amb l'encert en la selecció, amb el tractament i elabo- 
ració de les dades seleccionades i amb el grau de perfecció 
i d'intensitat amb quk la personalitat del poeta culte ha ac- 
tuat en la combinació dels elements manllevats. 

" La primera edició d'aquest treball aparegué alllibre de i'auror Poc- 
ria popular i literalura (Barcelona, Curial, r9741, PP. 126-169. 
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I. 1. Situacid del poema en l'obra de Rosselló 

«Historia del solda;» fou publicada dins Imitació del foc 
(Barcelona, Edicions de la Residencia d'Estudiants, 1938), 
el llibre pbstum de Bartomeu Rosselló-Pbrcel,' mort al Brull, 
del Montseny, el 5 de gener de l'any esmentat, vint-i-quatre 
després de la seva naixensa a la Ciutat de Mallorca, esdevin- 
guda el 3 d'agost de 1913.  

Informen la poesia de Rosselló dues passions de base que, 
a manera de constants tensives, malden per conjugar-se i per 
resoldre's unitivament: una enquimerada necessitat de com- 
prendre la realitat a través de I'intel4ecte i una enfebrada vo- 
luntat d'art, la qual, en urgencia previa, s'immergeix en el 
misteri del llenguatge per seleccionar-ne d'antuvi i combinar- 
ne després els mitjans que el poeta considera més vilids per 
a intentar la plena comunicació poktica original. 

«Historia del soldat* figura a la primera part de les tres 
en que esta dividit el iiibre, i hi ocupa el segon lloc en l'ordre 
d'aparició dels poemes. L'esmentada primera part, titulada 
«Fira encesa», abraga divuit poemes, sobre el total de trenta 
del recull, i constitueix la secció on és més palesa la voluptat 

I. Cornés sabut, l'obra IiricadeRosselló ér breu: Noupoemes (1933) ,  
Quridern deronetx (1934) i l'eamentada lmitoció delfoc. Tota aquesta pro- 
ducció fou reunida dins Obrapoeticn (Ciutat de Mallorca, R.O.D.A., 1949), 
amb un praemi de Salvador Espriu i una introducció de Miquel Dolq. [Afe-  
gim ara que hi hs una segona edició, a cura de Salvador Espriu, d'aquest 
darrer llibre (Mallorca, Editorial Mall, 1975)~ i una altra d'Imitoció delfoc, 
a cura de Josep M. Balaper,  amb un estudi pertinent del curador i la bi- 
b l i~~raf iaexhaurt iva  sobre el poeta (Barcelona 1991). Pel que fa ales evo- 
caciana de Roiselló en I'obrad'Espriu, vegeu el curiós llibret de M.  Isabel 
Pijoan i Picas, Solvador Exp:priir i Bnrtomeu RasreIló-PGrceI, e8 IIunyanier de 
foc i de llum (Montserrat 1992, <Biblioteca Cerrs d'Or», rrg).]  



lingüística de Rosselló i la seva fruició pels esquemes poetics 
i verbals més aseptics i més deslligats de tota altra preocupa- 
ció que no sigui llur despullada nitidesa. Els poemes d'aques- 
ta secció, en efecte, es resolen en festa sensual, a causa de 
llur cromatisme i riquesa fbnica, de la graciosa lleugeresa dels 
tractaments gramaticais, en general moit simples i merament 
indicatius, amb proposicions sovint juxtaposades i a voltes 
fins i tot sense nexe sintictic exprés, de la situació estratkgi- 
ca que determinats nuclis de mots i mots aillats ocupen en 
la seqüencia poetica i que es destaquen per efecte de llur sin- 
gularitat i deliberada intenció esteticista. La suggestiva ex- 
hibició lingüística i poetica, saviameni orientada al servei d'uns 
continguts en general mínims, confereix un peculiar caricter 
als poemes d'aquesta secció i en suscita la diamantina belle- 
sa. Pero també ho fan la delicadesa, la ironia, l'humor, l'en- 
giny i la nota d'observació burinada amb complaenga d'or- 
febre. 

En la realització de semblant «fira» impressionista i ver- 
bal, RosseUó operava segons les tendencies poetiques del seu 
temps, des del simbolisme i el neosimbolisme, la poesia pura 
o la poesia nua, fins al surrealisme, passant per aquella mo- 
dalitat estetica en  certa manera transicionai que hom ha ano- 
menat neopopularisme. Totes aquestes actituds eten infor- 
mades d'una comuna ambició de recerca i d'experimentació 
creatives, les quais comportaven, correlativarnent, la recerca 
i I'experimentació lingüístiques, necessiries per a I'assoliment 
d'una expressió més ambiciosa i precisa, més intencionada i 
brillant. Deixant a part alguns punts de contacte amb l'esco- 
la mallorquina i amb el Carner rnés enderiat per la migia de 
la Ilengua, en l'obra de Rosselló són ben rastrejables les con- 
cepcions poetiques i les tecniques de Valéry i Riba, de J. R. Ji- 
ménez, Guillén i Salinas, d'una banda, i d2Éluard, García Lor- 
ca i I'Alberti de la primera epoca, de I'altra. Hi és percepti- 



ble, doncs, el record d'alguns noms de l'anomenada genera- 
ció castellana del 27, de la qual, altrament, Rosselló coneixia 
prou, no sols I'experiencia estetica, sinó també l'encert en 
el redescobriment i la valoració del Góngora culteri i del Gón- 
gora popularitzant; en definitiva: el Góngora creador i orde- 
nador d'un món exquisit i depurat al servei de la recerca in- 
te1,lectual més subtil. 

I . 2 .  Rosselló i el neopopularisme 

El neopopularisme reprenia d'una manera original una an- 
tiga constant en la historia de la poesia culta de tot arreu, 
consistent en l'apropiació i la recreació, operades més o menys 
ocasionalment per poetes savis, de variats aspectes de la poe- 
sia popular. L'originalitat del neopopularisme en aquest sen- 
tit resideix enl 'esfor~ per comprendre i valorar esteticament 
els components més rics, l'esquema abstracte i el contorn ideal, 
despullats de tota contingencia, dels quals es constitueix i en 
els quals s'enquadra i viu la poesia popular, com a punt de 
pa r t eqa  a noves i personals creacions, altres, en tot cas, que 
les genkriques i comunals de I'esmentat tipus de poesia. 

Els resultats, els poemes, en general molt valuosos esteti- 
cament, resten confinats als cercles estrictes de la poesia in- 
te1,lectualista i minoritaria. No transcendeixen, per tant, als 
ambients als quals la curiositat dels poetes neopopularistes 
manllevi els suggeriments, els esquemes i les formes. Certs 
aspectes de la producció de García Lorca, per exemple, i la 
mateixa «Historia del soldatn semblarien d'antuvi desmen- 
tir aquella inoperancia per a la transmissió més o menys po- 
pular i prou perdurable, i suggerir, per contra, una possible 
tradicionalitat d'aquesta mena. Pero, per a desenganyar-nos- 
en del tot, només cal valorar correctament la capacitat real 



-projecció difusiva i quantitativa, intensitat, freqüencia- 
dels canals a través dels quals han circulat o circulen en  un 
moment donat aquests poemes, i escatir, a més, l'aptitud i 
l'actitud dels receptors, en el sentit de si estan en condicions 
d'acceptar-los i de transmetre'ls o no ho estan; encara, com- 
provar si el clima col.lectiu és certament propici a la trans- 
missió, no pas momentinia, sinó durable d'aquest tipus de 
poesia; i, finalment, preveure si, en una esdevenidora con- 
juntura favorable, aquests poemes podrien retornar a la me- 
moria més o menys coi.lectiva. La resposta és totalment ne- 
gativa, perque aquests poemes pertanyen, definitivament, a 
la tradició literaria i no pas a la popular malgrat llur eventual 
difusió, fruit d'una moda o, millor encara, d'una redescober- 
ta en el camp estrictament iiterari. 

Rosselló inserí en l'esmentada primera part d'lmitació del 
foc quatre poemes escrits segons la tecnica i els objectius del 
neopopularisme. Ultra la «Historia del soldat», les peces en 
qüestió són les que tot seguit comento. «Cansó després de 
la pluja», que obre la secció i el llibre, manlleva al llenguatge 
popular expressions pertanyents a formuletes infantils, i usa 
recursos de tecnica paral.lelística també de procedencia hu- 
mil. A «Festa», la triple insistencia del vers «Barques d'ale- 
gris!)) suggereix ressons de la lírica popularitzant, tan encer- 
tada, de Gil Vicente, un vers del qual, d'altra banda, serveix 
de lema al poema del mallorquí. Pero és l'«Oració per a quan 
les donzelles tenen mal de cap» la poesia de Rosselló més ajus- 
tada a la genuina tradició folklorica; tot movent-se agilment 
dins I'imbit suggeridor i misteriós de les oracions i els con- 
jurs populars i atenint-se a llur estructura, el poeta fa una crea- 
ció original, on l'indefinit encant del subgenere és filtrat per 
la traqa i el bon gust del recreador. És curiós de constatar que 
aquestes quatre peces foren escrites el mateix any totes elles, 
el 1935-any de la llicenciatura del poeta a la Universitat bar- 



celonina-, a Mallorca les dues primeres, probablement du- 
rant l'estiu, i a Barcelona les altres dues, datades el maig i 
l'abril, respectivament. Vol dir que les provatures de Rosse- 
Iló orientades en aquest sentit tenen una cronologia ben pre- 
cisa i, altrament, de curta durada.' 

I . 3 .  Actualitat de Rosselló-Pdrcel 

«Historia del soldat» ha aconseguit recentment una de- 
terminada difusió entre la gent jove, en certa manera perque 
Maria del Mar Bonet li ha posat música, la canta i I'ha grava- 
da en disc juntament amb una altra poesia de R ~ s s e l l ó . ~  

El nostre poeta, que, precisament pel que tenia de pro- 
mesa i de veu innovadora i molt personal truncades per la mort, 
durant la decada extremament difícil dels anys quaranta ha- 
via estat particularment valorat per les noves promocions li- 
teriries d'aleshores, quan maldivem per mantenir una conti- 
nuitat amena~ada i buschvem camins de ~enovació ,~  i per les 

2 .  Hem de limitar als esmentats quatre pormes la deliberada activi- 
tat de Rosselló dins el corrent del neopopularisme. De cap manera no hi 
podem incloure aNoca>>, com s'ha pretes sense cap fonament. nSóllcr», es- 
crit a Barcelona el novembrede 1937, téla forma de romang i pot fer pen- 
sur en les provatures de Garcia Lorcs en aquest genere, tan estimades i 
divulgades durant la guerra espanyola; pero la connexió amb els generes 
popularz no passa d'aqui, i en tot cai 4s ja  molt remota i filtrada per una 
experiencia creadora a través de la qual el poeta s'havia allunynt dels esti- 
muls directes d'aqudla poesia humil. 

3. Maria delMar Bonet, ,971, Bocaccio Records, BS-3>.1oo (33). A 
més de la #Historia del soldata-no pas « d ' u n ~  com diu el disc-, conté, 
del mateix Rozselló i amb música de la cantant, «Ronda amb fantarmesn. 
Ignoro si ha nparegut un ~ l t r e  disc que Maria del Mar preparava, tot el1 
amb poesies de Rosselló. 

4.  Ariel Revista dc Icr Artr neix sota el signe del poeta mallorqui, el 
maig de 1946. Pocs mesos abans Josep Palau i Fabre havia publicat Imito. 
cid de Rorrelld-Porcel, el 1945. 



més recents de Mallorca, a partir de 1949 i durant la decada 
dels ~ i n q u a n t a , ~  després, poc entrats els anys seixanta-el 
1963, per ésser més exactes-, fou arxivat i col~locat, gaire- 
bé fora d'ús, als prestatges de la nostra historia literaria con- 
temporania, amb I'acusació, sens dubte abusiva, de no haver 
escrit una obra obligadament compromesa amb certes acti- 
t u d ~  considerades essencials per una determinada crítica en 
circulació durant aquells darrers anys, d'inspiració marxista. 
1 ara ens agrada de trobar novament entre nosaltres la vella 
veu de Rosselló en el cant jove de Maria del Mar, altrament 
no pas solitari en I'estima del i de constatar el seu 
resso entre la joventut del país. De fet, no ens sorprkn I'ac- 
tualitat del poeta, perquk una cosa és la valua real d'un autor 
i la seva obra, i una altra, molt diferent, les meres opinions 
i els personals judicis d'una critica massa condicionada per 
urgkncies momentinies i per motivacions snciopolítiques, mar- 
ginals al fet propiament literari. Justament perquk no pretén 
altra cosa que la seva graciosa intranscendkncia i la seva joio- 
sa ironia, «Historia del soldats encaixa perfectament amb la 

5,  El descobriment de Korselló prr la gent jove de ln Mallorca de Ila- 
vors s'esdevingué arran de la publicació de la seva Obra poefica, indicada 
rrrpra, nota I .  Almenyr tres joves poetes mallorquins dels anys cinquanta 
foren sensibles a la poetica de Ro~selló i el seguiren: Jaume Vidal Alcover, 
amb L'hora uerdo, 1952, Celia Vihas, amb Delfoc i lo cendra, 1953, i Bar- 
tomeu Fiol, amb I.'últim, 1955, i Co~tribució del bdrbar, 1956. 

6 .  A Mallorca la paesia i la figura de Rosselló han tenovat el seu pres- 
tigi entre els escriptorr jooes; vol dir que I'entusiasrne de Maria del Mar 
respon a un  clima, no pas a una iniciativa aillada. Altrament, el llibre de 
Palau i Fabre citat a la nota 4 fau reproduit dins Poemer de l'Alquimistu, 
1952, recull que ha estat reeditst recentment, el 1972, amb una bona aco- 

llida per les noves promocions paetiques del Principat. [Cal tenir en comp- 
tc i consultar la bibliagrafia recollid! per J. M. Balaguer a I'edició citada 
a la nota I per adonar-se de I'interks despertar envcrs Ronselló-Pbrcel al 
llarg dels darrers anys.1 



simpatia jovenívola pels aspectes més desinteressats de la vida 
i per tantes coses que aquesta pot oferir, més enlli, o més en+, 
del dolor i de la bestial estultícia d'una societat en perpetua 
crisi. 

Per a un estudi de la «Historia del soldar» podem orien- 
tar les nostres indagacions cap als nuclis bisics de la proble- 
mitica que ens interesa: d'una banda, la identificació de les 
dades que Rosselló seleccioni d'entre les que li oferia el folk- 
lore i l'adaptació que en va saber fer, i, de l'altra, el procés 
compositiu que l'autor seguí en la creació del seu poema. 

2. I. Reproducció del poema. E l  títol 

Per tal de facilitar-ne la consulta a que remet el present 
estudi constantment, reprodueixo el poema de Rosselló- 
Porcel:' 

HISTOKIA DEL SOLDAT 

A Ramon Nadal, artillcr 

AixA era i no era 
quan naixia la Primavera 
Ai-do, ai-do, 
trompeta de Borbó. 

5 La tarda del dissabte 
m'enamoro a la pla~a. 

7. Pp. 29-30 dei'edició de Barcelona, 1938; pp. 103-roq,  d'obrapoe- 
tica, 1949 .  



La nit del diumenge, 
a la cantonada. 
El dilluns, a la fira. 

l o  El dimarts, a l'hostal 
Febres de maig 
duren tot I'any! 

Quan toquen bota-selles, 
el diumenge de matí, 

15 totes volen anar amb mi. 
Ai, Amor, jo no partiria! 
Titara, tarararí, 
amor, he de partir. 

Avui ja no és avui. 
2 0  Ahir no era ahir ... 

El  cul del meu cava11 
només veureu de mi, 
ai els marits! 

Camins #Igualada, 
25 camins de Fraga, 

les esperances! 

Per I'Ascensió, 
cortines al balcó. 
Ai-do, ai-do, 

30 trompeta de Rorhd. 
Mallorca, 1935 

Rosselló atr ibuí al  seu poema l 'esmentat  títol, n o  pas par- 
t in t  d e  suggeriments folklbrics en  aquest cas, sinó, gairebé 
amb to ta  seguretat, d e  la graciosa composició lírica i drama- 
tica d e  Ch. F. Rarnuz titulada Histoire du soldat, a la qual posa 
música Igor F. Strawinsky, el 1918, suposició molt versem- 



blant si tenim en compte que el mallorquí en féu la traduc- 
ció, que fou representada a la Sala Studium.' Cal remarcar 
també que a la «Historia» de Rosselló no  hi  ha cap altra remi- 
niscencia de  I'obra de  I'autor suís. 

2.2. «AixO era i no era», fórmula introductdria de rondalla 
folkldrica 

El  primer vers de  la «Historia del s o l d a t ~  no és més que 
el comen$ &una formuleta d'origen migic usada popularment 
per a iniciar la narració d'una rondalla. Al Principat, el preim- 
bu1 presenta diverses versions i variants, entre les quals les 
tres següents: 

I .  AixO era i no era; 
si era, bé, 
i si no, també.3 

2 .  AixO era i no era. 
El mal que se'n vagi 
i el bé que se'n vingui. 
El que sigui bo, 
bona sort que tingui. 
Al que sigui dolent, 
les penes de I'infern." 

8. Sobre aquesta traducció, cf. Miquel Dol~, introducció a Obrapoe-  
rica de Rossellá, citada, p. 18. 

9. Jonn Amades, Folklore de Catalunyn, 1 (Barcelona, Editorial Selec- 
ta, 1950, *Biblioteca Perenne», ~j), p. 102 .  Amb una altravariant a la se- 
gana ratlla, «i si és cert, bé>>, a la p. 1126, núm. 45, nEls tres óssos». 

l o .  Amades, op. cit., 1, p .  3616, núm. 150, $Les pedrer del cap del 
món». Cf. p. 99. 



3 .  Aixb era i no era, 
i bon viatge faci la cadernera. 
Per vosaltres un picotí 
i per mi una quartera 
del bon blat que es bat a l'era 
1 el bé que se'n vingui 
i el mal que se'n vagi; 
i qui bé faci, que bé trobi, 
i el dolent, que mal hagi." 

Tanmateix, Rosselló pogué manllevar la frase introduc- 
tbria directament a la rondallística mallorquina, que l'usa molt, 
aixi com alguns poetes de la Renaixenga de I'illa. A Mallorca 
existeixen formuletes tan simples com «Aixb era...» o bé «Aixb 
era una vegada ... »," les quals fan pensar en una fragmenta- 
ció de la frase que estudiem. En tot cas, aquesta, en la seva 
forma completa «Aixb era i no era», apareix al comenq d'un 
bon nombre de rondalles mallorquines, sigui aillada de la fór- 
mula versificada més extensa, del tipus que veiem al Princi- 
pat i de la qual forma part invariant, sigui integrada en l'es- 
mentada fórmula extensa. En la primera disjuntiva, la frase 
s'uneix gramaticalment amb l'inici de la narració, tot formant 
una proposició de verb cbpula que expressa identitat o equi- 

11. Amades, op. c i t . ,  1, phg. 2486, núm.  121, «L'Any jaiu, p. 269a, 
núm. r r z ,  «La princesa Margantellan, namés ler primerea tres ratlles i la 
cinquem. Cí .  p.  79. 

r 2. Cf .  Alcovcr i Moll, Diccionari, s. v. nixd. També spareixen en la 
cansó popular, especialment en jocs infantils; per exemple, uAixo era un 
femater 1 qui agranavaes carrer ... », «Aixb era unrei 1 qui parava faves...»; 
cf. «Aixo cra un saldar I qui meniava pa torrnt. 11 es cuento j a  esta aca- 
bat...~, apud Rafel Ginard Bausa, Canconcrpopular deMallorca,  111 (Ma- 
llorca, Editorial Moll, 17701, p. 5 ,  núms. 34, 35 i 36. Els vols. 1 i TJ d'a- 
quest canpie '  foren publicats, per la mateixa editorial, els anys 1766 
i 1967. 



valincia entre el cornplement substantiu o de valor substan- 
tival fornit per l'inici del relat i el subjecte «Aixb». En poso 
tres exemples: «Aixb era i no era un matrimoni que espera- 
ven infantv;" «Aixb era i no era una mare que tenia un 
xinxer d'al,lots.. D ; ' ~  i «Aixo era i no era un rei de F r a n ~ a  
que havia norn Murteral»." En la segona disjuntiva, en la 
qual el verb és intransitiu i significa que un fet o una cosa 
tenen realitat, que existeixen, la frase constitueix una pro- 
posició autonoma dins el context de la fórmula versificada 
extensa. H o  podem veure en els tres exemples del Principat, 
i ho podem comprovar en el següeut, de Mallorca, on la fór- 
mula versificada revesteix, que jo shpiga, una sola redacció, 
amb variants no significatives, en contrast amb la relativa di- 
versitat de les catalanes: 

Aixb era i no era 
Bon viatge faga la cadernera 
Per voltros un aumud 
i per m i  una barcella. 

A I'esmentada fórmula versificada segueix immediatament 
la rondalla, a voltes, pero, precedida, a Mallorca, per una nova 
introducció, comen aquest cas: «Ido una vegada hi havia un 
horno casat ... »" 

3 .  Vegeu ApIec de rondaier maIlorguiner d ' E n  Jordi dcr Racó (Mos- 
skn Antani M. Alcover), X,  p. r66, «Sa coeta de  Ns Marietau. Segueixo 
l'edició de F. de  B. Moll, amb ortografin moderna i en vint-i-quatrr volu- 
mets, alguns reeditats, apareguda a l a  Ciutat de  Mallorca enda t r s  diverses 
i a voltes no  precisades; el volum XXIV porta la data de  1972. 

14. Ibid., IV, p. r o I ,  <En Toni Gnrriguello*. 
15. Ibid. ,  XTT, p. 9 7 ,  «Es f i i  del rei Murteral de  Frangan. Al val. XIV, 

p. 139,  dina «Sa mitja feveta», rondalla en vers, trobem: «Ido a @  era i no 
era 1 to t  un fraret 1 petitó, magre i veietn. 

16.  Ibid., VIII ,  p. 69 ,  «En I'ere Catorze*, la fórmula i I'altra intro- 
ducció; moss&nAlcover dóna el primer text en prosa. La mateixa fórmulhi, 



Rosselló segurament es basa en exemples de la segona dis- 
juntiva, no pas de la primera. Ho podem admetre si tenim 
en compte tres fets: el manteniment de I'autonomia de la frase 
com a proposició, malgrat que el poeta l'ha completada amb 
la temporal del v. z ;  el mateix comportament del verb, in- 
transitiu, amb identic contingut semintic, en principi, de 'te- 
nir realitat, o existencia, una cosa o un fet'; i l'ús de la rima 
en -era al segon vers, comuna al text folklbric, «cadernera», 
i al poema, «Primavera». 

La funció de la frase popular en la «Historia» i l'aguda 
intencionalitat que li confereix Rosselló són tan importants 
en la configuració del poema que per a la seva recta compren- 
sió és oportú de reservar-ne el comentari per a més endavant, 

amb el comeng independent: «Ida he" de crcure i pensar i pensar i creu- 
re...>, a IX, p. 133, «Es metge Guinyotn. Sota la forma «A. e.  i n. e . ,  / 
b. v.  f .  1. c.: / t r e s  aumuds pcr voltros 1 i p. m. u. b.n, sense nova introduc. 
ció i amb comen$ sobrar: uSortint de Manacor ... », a IV, p. 134, eS'horto- 
1e de s'hort des Gabre». Sota aquesta nltra: «A. e. i n .  e.  1 B. v .  f .  1. c. 1 
Per voltros que escoltau, un numud 1 i p. m. u .  b.u, i amb nova introduc- 
cid: «Id6 una vegsda hi hagub ..», a X, p. 146,«Fruita fors temps: figuea 
florr prr a Nadals. Amb la fórmula indicada al text i aquesta redacció 
prr a la segona introducciá: «Id6 hru de crrure i pensar que una vegada 
hi havia un rei. . » ,  a XV, p. 3, <En Bernadet i 1s reina manllrvada». Amb 
la variant al v.  j ,  «Un aumud per voltrosn i nou comen$, uHeu de creure 
i pensar que una vegada hi hagué ... », a XVI, p. 5 ,  «Guardau.vos de pedra 
rodona, de ca qui no llndra i d'homo toigu. Amb la variant al v.  3 ,  *Dos 
sumuds per voltros que m'escoltauu, i el comeng aldo heu de creure i pen- 
sar i pensar i creure que una vegada hi va hnver una rateta ... », a XIX; 
p. 92,  «Sa rateta i s'avellaner». Vegeu altres exemples B XXI, p. 63, nS'homo 
i es Ileó*, i XXIII, p. 95, «Ses dones bambesn. Al XXIV, p. 127 .  «Es 
carb de Ses Puntesn, la rondalla va precedida d'aquests versos: «Si cl jove 
aabés 1 i el rci pogués, 1 el nom qui tan corre, 1 correria més. 1 Aixb era 
i no era. 1 Bon viatge faga la cadernerau, i dcsprés comenga aixi: aAixb 
era un  corbque ... »Ginard, Canpner, 111, p. 5 ,  núm. 3 j ,  enregistra aques- 
ta variant: *A. e.  i n. c., 1 bon brou fa la cadcrnera. 1 Per tu un aumud 
1 i p. jo u.  b.» 



a la tercera part del treball, quan ja estarem en possessió 
de suficients elements rellevants i de dades cornplementi- 
ries prou significatives-vegeu més avall, I'apartat 3.4-. 

2.3. U n  vefruny folkldric, a l  comenc i al final del poema 

Els vv. 3-4, que es repeteixen als versos 29-30, darrers 
de la «Historia del soldats, constitueixen la refosa d'un re- 
frany popular que Rosselló trobi en una can# folklbrica ob- 
tinguda al segle passat a Coilbató. Fou publicada per Pau 
Bertran i Bros dins el seu llibre Cunsons y follíes populars 
(inéditer) recullides a lpeu  de Montserrat (Barcelona, A. Ver- 
daguer, 188~1, una obra tan intelligent i plena de dades de 
gran interes com poc atesa i consultada. Com sigui que hi 
hauré de fer referencia diverses vegades, copio I'esmentada 
cancó segons I'edició indicada," tot modernitzant-ne, perb, 
l'ortografia: 

Una canqó vull cantar, 
no hi ha molt que s'és dictada, 
d'una minyona que hi ha, 
Taiona s'anomenava. 

5 Ai, a-don, 
ai, a-don de don, 
trompeta de Borbon. 

Quan se'n van enamorar 
va ser el dissabte a la tarda, 

10 alli al cantó d'En Borras, 

17. Op. cit., pp. gg-103, núm. xx. 



que jugaven a la llarga. 
Ja no falta qui ho ha vist, 
porta la nova al seu pare. 
Quan sa mare ho ha sentit, 

15 a plorar se n'és posada. 
-No ploris, Taiona, no, 
no n'estigues enutjada, 
que ja te'n daré raó 
antes de demi a la tarda.- 

20 A l'endemi de matí 
lo trompet toca la marxa. 
-Taiooa, ¿si vols venir, 
si te'n vols venir amb nosaltres?- 

L a  Taiona els diu que sí; 
25 amb lo trompet se n'anava. 

i o n  se'n van anar a dormir? 
A la vila d'Igualada. 
A l'endemi de  matí, 
se n'anaven dret a Fraga. 

30 Quan a Fraga varen ser, 
varen fer dos dies d'alto. 
Mentre n'estaven dinant, 
una carta els ha arribada: 
que son pare est i  a la mort, 

35 sa mare n'és combregada. 
Lo capiti sent aixb, 
ja posa la m i  a l'cspasa: 
-Tajona, el que podris fer: 
te n'hauris de tornar a casa. 

40 Mai que t'haguessis mogut 
de  les ales dels teus pares!- 

Ai, a-don, 
ai, a-don de don, 
trompeta de Borbon. 



És ben clara, doncs, la dependencia dels VV. 3-4 i 29-30 
del text de RosseUó-que indicaré per R-respecte als VV. 5-7 
i 42-44 de la c a n ~ ó  procedent de Collbató-que designaré 
per C-. 

E n  C el refrany és cantat després de cada grup de quatre 
heptasí1,labs i a l  final de la pega." L'impres, pero, únicament 
l'indica dues vegades: I'una, després dels quatre primers hep- 
tasíl.labs, que, notem-ho bé, són una variant d'una molt co- 
neguda fórmula precisament d'inici de relat, pokiic en aquest 
cas, i l'altra, al final de la canqó. Doncs bé, Rosselló manté 
idkntica distribució en el seu poemet: al comen$, VV. 3-4, tam- 
bé després d'un preambul introductori de relat, rondallístic 
aquí, i al final, vv 29-30. Si la indicació de la recurrencia 
del refrany coincideix en un mateix lloc en la impressió dels 
dos textos, la freqüencia d'aquella en el moment de I'emissió 
dels poemes no és pas la mateixa: més insistent i reiterada 
en el cant de C, és, en canvi, molt més limitada i espaiada 
en la recitació de R. D'altra banda, si la recurrkncia del re- 
frany comporta la insistencia d'una substancia fonica bhsica- 
ment comuna als dos textos, en canvi la intencionalitat d'aque- 
lla funció-i d'aquell comportament, forga coincidents en 
ambdós textos en  la posició inicial del refrany, pero discre- 
pants en determinats aspectes en la final, és més rica de ma- 
tisos i al.lusions en R que en C, com veurem al final d'aquest 
apartat i hi insistirem més endavant. 

El refrany de C, VV.  5-7,  consta de dos membres. El pri- 
mer, V V .  5-6, pertany a la categoria dels refranys-bagateLla, 

18. La distribució quaterniria probablement es feiaen el cant d'aquesta 
cansó mitjanqant la repetició dels dos heptasíl.labs darrers del grup prece- 
dent  i I'oddició d'altres dos de  nous, procediment a voltes utilitzat per la 
cansó lírico-narrativa amb refrany. Natem que, a causa del nombre d 'hep- 
ttisii.labs, C no  es podria distribuir en  grups complets d e  quatre si hom no 
utilitznva el recurs esmentat. 



formats de sons i de mots sense contingut ~emhnt i c . ' ~  La 
propietat asemhntica d'aquests mots i de les successions fb- 
niques en que s'ordenen, a voltes té tant de dinamisme i és 
tan absorbent que petits elements lingüístics significatius in- 
corporats més o menys adventíciament a la seqüencia fbnica 
arriben a desproveir-se de tota significació, com és el cas, per 
exemple, de les interjeccions, de la qual cosa, altrament, f a  
prou testimoniatge el nostre exemple. El segon element del 
refrany de C, v. 7, té, en canvi, una significació ben precisa, 
un contingut semhntic ben clar. La precisió significativa i la 
claredat semhntica del segon membre confereixen a la seqükn- 
cia del primer, originiriament sense sentit, una intenció imi- 
tativa, onomatopeica, per tant elementalment significativa, 
que al seu torn informa tot el refrany i el converteix en signe 
suggeridor del toc de trompeta en els diversos ritus i mesters 
de la vida del soldat. 

La successió «a-don, a-don de don» s'emparenta amb d'al- 
tres de més antigues, que fan «dom dom» n «don don», ase- 
mhntiques també i associades en general a la canqó folklbrica 
de bressol i, per extensió, a certs tipus de nadala. Així, per 
exemple, la canqó nadalenca de la darreria del segle XIV, «Bre- 
~ a t s - l o  gint, infantonetes», de sis estrofes rubricades, a ma- 
nera de refrany, per la seqüencia «dom dom dom dom dom 
dom dom dom»;'" o aquesta altra nadala, anterior a 1550 i 
parbdia lingüística catalana feta damunt el gascó: «El i  don 
don! 1 Verges Maria, elh don don!));'' i el refrany d'una ver- 

19. Vegeu el nostre treball «"A la tonadade la Guilindó". Natutale- 
sa i fortuna d'un tefrany-bngatel.la», Mircellanea Barcinonenria, XI, núm. 
32 (1972)~ pp. ro8 i SS.,  estudi teproduit dins Poeria popular i literatura, 
citat, núm. r ;  vegeu la part q de l'esmentada reproducció. 

2 0 .  Vegeu la nostra edició Cangonr eadalenquer delregle xv (Barcelona, 
Editorial Barcino, 1949, "Els Nostres Classics*, vol. 651, PP. 59-61, núm. i. 

21. Dins el C a n ~ o n e r  mirricaldelduc d e  Cnln'brio, anomenat d'Uppsa- 
la, o sigui, el famós aplec Villancicor d e  dioerror autores, a dos y a trer y o 



sió de la canqó folklbrica de «La dida*: «La don don. 1 La mare 
canta i l'infant dorm,), formar per versos procedents d'una 
can$ de bressol independent." 

Rosselló arranja el seu model, C, VV. 5-7,  partint de la ca- 
talanització del mot «Borbon» en «Borbó», la qual cosa l'obliga 
a prescindir de la -n del mot «don» per tal d'assolir la conso- 
nancia. Respecte a C, VV. 5-6,  el poeta ha seguit el següent 
procés arranjador: substitució de la a- parasitaria d'«a-don» 
per I'exclamació precedent, amb la curiosa particularitat que 
el nexe «ai-do», de R, encara conserva en la impressió el guio- 
net grific del model C, «a-don», coma innegable reminiscen- 
cia; i reducció dels dos VV. 5-6 de C, a un de sol, R, v. 3 ,  que 
compra exactament la meitat de les sillabes que sumen els 
dos de C. A pesar de I'arraniament, el refrany de R manté 
les mateixes característiques assenyalades en tractar del de 
C, és a dir: al v. 3 ,  funció onomatopeica, doncs amb contin- 
gut lleugerament semantic, i qualitat de signe suggeridor con- 
cedida pel v. 4 i valida per a tot el refrany. 

La distribució del refrany al comen$ i al final del poema, 
en C com en R no és únicament una representació grafica de 
la recurrencia fbnica d'aquell i de la significació que ella com- 
porta a cada lloc on compareix, sinó que és indicativa d'al- 
tres intencionalitats encara, segons queja hem anunciat. Al 
comen$, el refrany compleix una doble funció. d'una banda, 
la de nucli referent al tema i al genere dels dos poemes en 
tant que cancons de soldar; i, de l'altra, la connotativa. Més 
endavant insistirem una mica en la primera funció-més avau, 
3.2.5-, mentre que ara farem algunes remarques sobre les 

quatro y a cinco borer ... (Venecia, H .  Scotum, 1556), f .  4 1  v . ;  núm. 45 de 
les edicions, literhriament deficienrs, de R. Mirjans, L. Querol i J. Bal. 

2 2 .  M. Mila i Fontanals, Romancerillo catalán (Barcelona, A. Verda- 
guer, 1882)~ núm. 3 3  H. 



connotacions. Al principi dels dos poemes el refrany conno- 
ta, doncs, una vibració viva i sonora, i alegria, exaltació, pro- 
mesa de diversió i aventura, en fi, determinats sentiments po- 
sitius essencialment comuns al soldat visitant i a la joventut 
femenina de la població visitada. Pero, en la seva posició fi- 
nal, el mateix refrany ja no és sinó mínimament referent al 
tema i al genere, i les connotacions aquí són unes altres, per 
tal com el context i el discurs del poema, que ara es clou, han 
anat condicionant gradualment la substancia i la funció del 
refrany. En la posició final d'aquest, les connotacions són am- 
bigües i de doble sentit, tant en C com en R. E n  I'arranja- 
ment de R, tanmateix, la intencionalitat de les connotacions 
i llur ambigüitat i doble sentit són molt més aguts i matisats: 
per a les decebudes, la sonoritat del signe, que pren un tintat 
burlesc i parbdic que en corroeix la primitiva essencia-ve- 
geu més avall, a 2.9 i 3.4-, s'aprima i s'allunya, es manté 
uns instants en sordina i aviat desapareixerh, per deixar no- 
més el buit i el regust de la befa. En canvi, peral  soldat, que 
s'identifica amb el signe sonor i parteix amh ell, no existeix 
el buit-o, si per cas, no pas el mateix buit-, sinó el delit 
de noves aventures dins un mateix ordre frívol d'actitud i com- 
portament. 

2 . 4 .  Amors succerrius en una sequencia de dies ben 
determinada. ~Temporalztat  o atemporalztat? 

Els VV. 5-10 de R contenen una seqüencia ben precisada, 
enumerativa, bé que parcialment, dels dies de la setmana, o 
més concretament, del dissabte al dimarts. Al llarg d'aquesta 
successió temporal e1 soldat desplega una activitat plaent: la 
d'enamorar-se cada dia, sens dubte que d'una dona diferent. 

La poesia folklbrica posa sovint la serie enumerativa dels 



dies de la setmana com a esquema al qual refereix una acti- 
vitat desplegada al llarg d'una successió temporal. Algun cop 
la seqükncia 2s completa, en el sentit que a b r a ~ a  ordenada- 
ment tots i cadascun dels dies de la setmana." Pero corrent- 
ment la serie apareix truncada, per efectie del fragmentisme 
tan característic de la poesia popular. Poso tres exemples de 
successions truncades: 

2 3 .  Per excmple, aquesta molt conegudn Iormuleta que record0 dels 
meus dies d'infant: 

E l  dilluns, 1 pels seus difuntr, 1 la "ella no fila. 
E l  dimarts, I pels seus pecats, I la oella no fila. 
E l  dimecres, I pela seus preceptcs, 1 la vclla no  fila. 
E l  dijouí, 1 perquk té  cls dits  tous, 1 la vella 110 fila. 
El divendres, I pcrqui té els dits tendres, l la vella no fila. 
El dissabtc, I perquk cuina i pasta, / le vella no fila. 
1 el diumenge filaria, 1 pero no n'és dia. 

O la següent cansó mallorquina: 

Es dilluns és la creu. 
Es dimnrts és el Calvari. 
Es dimecres, doblegador. 
Es dijour, mitjan retmana. 
Es divendres, l 'esperan~a.  
EE dissabte, In cobranfa. 
Es diumenge, el gastador. 

(Ginard, Canqoner, 11, p.  141. núm. 218) 

O bé aquesis versos d 'una can+ folklbrica lírico-narrativa: 

Ara ve el dilluns, 1 el metge js hi  va; 
ara ve el dimarts, 1 s ' h ~  de confessar; 
ara ve el dimecres, 1 s'ha de cambregar; 
ara ve el dijous, 1 s'ha d'eatremunciar; 
ara ve el divendres, 1 Frsncisco fina; 
ara ve el dissabte, 1 Francisca a enterrar; 
ara ve el diumenge, 1 bnllndes n'hi ha. 

(Bertran i Bror, op.  cit., p .  6 2 ,  núm. x ~ i ,  
VV. 1 3 - 2 6 ,  «La Maria hcrrnosan) 



El dissabte la'n va veure 1 i el diumenge s'hi casi, 
i el dilluns se'n va a la guerra; 1 de set anys no tornara." 

El dissabte el concert feren, 1 el diumenge en són casant, [ricl 
el dilluns en cau malalta, 1 el dimarts ja I'enterran. 

Lo dissabte es va morir, 1 lo diumenge l'enterraven, 
lo dilluns l i  fan lo bé, 1 lo dimarts dret a Igualada." 

Rosselló fa la mateixa relació cronolbgica fragmentaria dels 
tres exemples, és a dir, des del dissabte-dia caracteristic de 
l'encontre dels enamorats en el canqoner folklbric-fins al di- 
rnarts, amb l'única discrepancia del primer, que, més reduyt, 
no esmenta el dimarts. 

Aquest esquema tbpic ofereix uns punts de referencia tem- 
poral, els dies de la setmana, en els quafs recolza l'acció del 
discurs. És al folklore a qui Rosselló manllevi aquest recurs, 
i tal vegada al tercer dels exemples citats, procedent del re- 
cull de Bertran i Bros, que coneixia prou bé. Amb aquest pro- 
cediment el poeta ha volgut indicar, als VV. 5-10, un procés 
d'enamorament successiu i continuat, i s'ha valgut, al v. 10, 
dels punts suspensius per insinuar la perllongació pertinent 
de la seqüencia temporal i la seva correlació actual. Notem, 
d'altra banda, que també aquí C ha suggerit alguns elements 
compositius al poeta: els VV. 5-6 de R provenen sens dubte 
dels VV. 8-9 de C, i el v. 8 del primer és una derivació i reduc- 
ció del v. 10 de C.  

24 .  Milh, Romancerillo, núm. 324, V V .  j-6, rBernadet». 

2 5 .  Ibid., núm. 366, V V .  10-11, *La vella». 
26. Bertran i Bros, op. cit., p. 112, núm. XXII, VV. 21-24, #La filla 

d'Igualsda». Esmentern encara, entre altreí exemples, nquesta corranda ma- 
llorquina: <<Es dissabte deixam I'eina; 1 es diumenge reposani; ( es dilluns 
no tenim feina 1 i es d i m a r t ~  ja badaiam,,, apud Ginnrd, Canponer, 11, p. 
142, núm. 223. 



La funció referent de la poesia folltlbrica a la temporali- 
tat amb que relaciona els fets que poetitza, és sempre més im- 
precisa que eri els altres tipus de poesia. El valor real del temps 
escapa a la psrcepció poetica popular, que tendeix, per con- 
tra, a una delimitació temporal simplificada i diluida en les 
tres grans arees del passat, el present i el futur, sempre amb 
ben pocs matisos. Paral.lelament, tampoc no és prou perce- 
buda o almeiiys prou explicitada la durada real d'una acció. 
És per aquests motius que la poesiapopular esmenta una breu 
successió d'hores consecutives o molt prbximes, una seqüen- 
cia de dies de la setmana o un nombre d'anys, set en general, 
quan vol expresar que una acció discorre, respectivament, 
amb molta rapidesa, en una durada cronolbgica d'una certa 
entitat pero no massa llarga, o dins un lapse temporal molt 
extens i, per aixb mateix, indefinit. D'on ve que en poesia 
popular tan sovint sorgeixi la noció d'atemporalitat patadoxal- 
ment de la relació contrapuntística d'una activitat que el dis- 
curs exposa com a real, amb certes referkncies de temporali- 
tat aparentment molt concreta-enumerad seqüencial 
d'hores o de dies, esment d'un nombre d'anys-. Rosselló, 
als VV. 5-10, juga plenament i deliberada amb aquesta anti- 
nomia popular. Si tenim en compte l'ambigüitat resultant de 
la superposició, en el discurs postic popular, de la il.lusió d'una 
temporalitat concreta i I'adhesió instintiva a una atempora- 
litat profunda, comprendrem més bé, no sols la intencionali- 
tat latent d'aquests versos, sinó l'aparent contradicció i i'obs- 
curitat dels versos 19-20-vegeu, més aval], I'apartat 2.7-. 

2.5. Un proverbi popular 

Com hem vist, el poeta ha exposat, als vv. 5-10, el procés 
d'enamorament successiu i continuar del protagonista, i amb 



els tres punts suspensius del v. 10 ha insinuat que aquel1 pot 
prolongar-se indefinidament. Tot seguir, als VV. 11-12, posa 
una sentencia poktica i plena d'humor, en la qual el mot «fe- 
bres» menciona tant el comportament amorós del soldat com 
la seva causa emotiva, per voluble i frivola que aquesta sigui, 
i on el sintagma «tot I'any» sintetitza en una sola unitat ex- 
pressiva I'anterior seqüencia temporal i la seva perllongació 
indefinida, de manera que-ens insinua l'autor-un estat així, 
tan torbador, desvetllat durant la primavera-vegeu els vv. 
2 i I I-, és permanent i durador en la persona enamoradissa. 

Perb l'aguda sentencia del poeta no és més que la inten- 
cionada modificació d'un proverbi popular que diu: ((Febres 
de maig, 1 salut pera tot I'anyn," i que el Diccionari d'Alco- 
ver i Moll, sota la veufebre, comenta així: «Significa que de 
les grans renyines solen venir grans amistats o un referma- 
ment de l'amistat que abans hi havia.» És obvi que la parb- 
dia de Rosselló té un contingut semintic totalment oposat al 
de la paremia folklbrica, a causa del fet que el poeta, per a 
les seves intencions especifiques, ha eliminat irbnicament 
l'oposició que comportaven els dos termes del proverbi ori- 
ginal mitjangant I'atribució &una altra significació al mot «fe- 
bres»-'enamoraments i sentiment amorós', en Iloc de 'renyi- 
nes'-i la introducció d'un verb que expressa una continuytat 
efectiva entre els dos termes alli mateix on abans existia una 
ruptura per contradicció. 

27 .  Vegeu Cels Gomis, Meteorologia y ogricultuturo populor~ (Barcelo- 
na, A. Verdaguer, 18881, p. 114. M. Sanchis i Guarner, Calendnri de re- 
franyr (Barcelona, Editorial Biircina, 1951, "Biblioteca Follclbrica Barci. 
no», vol. 11, p. 85, núm. 91, el publica sota la forma: uF. per m., / s. p. 
t. ]'a,,>, i el considera genetal il Catnlunyn i a Mallorca. 



2.6. L'anunci de partenca i el comiat del roldat 

Aquest és dels episodis més característics de la poesia folk- 
Ibrica sobte tema de soldat enamorat. Amb I'esquema que pre- 
senta I'episodi dins el genere popular i escollint suggeriments 
de tbpics i recursos de peces concretes que I'actualitzen, Ros- 
selló elabora molt lliurement i intensa els VV. 13-18 del seu 
poema. 

L'ordre de partensa és exptessada als VV. 13 i 17: el pri- 
mer cop, per una proposició amb la qual se'ns comunica que 
«toquen bota-selles», i el segon per una successió onomato- 
peica equivalent i reiterativa, per tal com el so de la trompe- 
ta és signe referent a la mateixa ordre abans donada i ara re- 
petida. L'ordre indicada i l'acte expressat amb el concurs de 
l'esmentat mot, els trobem formulats en la majoria de les can- 
qons del genere, pero amb altres solucions i sense la presen- 
cia exacta d'aquell mot. Per exemple: 

Estant en estes raons, 1 ja en sent tocar a generala.'' 

Mentre estan dient aixb, 1 ja en senten tocar a 

A les vuit hores de nit 1 lo tambor toca a la marxa.'" 

Mentre estan enraonant, 1 en sent tocar a generala." 

1 en C, VV. 20-21, llegim: 

A l'endemi de inatí 1 lo trompet toca la marxa 

28. Mili, Romancerillo, núm. ioz, v .  r j .  

29. Ibid., núm. 343, V. 15. 

3 0 .  Ibid., núm. 348, v .  i 5 .  

j r .  Ibid., núm. 348, versió C. 



Tanmateix, el model més proxim a R,  v. 13 ,  és el segon he- 
mistiqui del vers següent: 

Mentre estan diguent aixb, 1 ja en toquen a muntar  ella.^' 

L'onomatopeia del v. 17, referent i equivalent a la ma- 
teixa acció i reiteració d'aquesta, pot ésser considerada com 
la traducció figurada del contingut del segon hemistiqui de 
la cita copiada més amunt, procedent de C, v. 21, amb el seu 
esment exprés de «lo trompetk i de I'activitat que li és pro- 
pia.)' Altrament, el primer dels indicats versos de C sembla 
la font de R, v .  14, a judicar per la identitat del dia de la set- 
mana en que ambdós situen e1 fet, o sigui, el diumenge, ja 
que en C el dia anterior era un «dissabte», segons que diu ex- 
pressament el v. 9 d'aquesta versió. 

La fatxendera afirmació del soldat al v. 15 que totes les 
enamorades volen partir amb ell, no té paral.lels, que jo sipi- 
ga, en les canqons folklbriques catalanes de soldat enamorat. 
En aquestes sovint el protagonista s'acomiada de la seva ama- 
da-d'una de sola, pero no pas de diverses-i la invita a anar 
amb ell: 

Meu amor, si vols venir 1 cap a la ratlla de Franya?" 

Bon amor, si vols venir, 1 ara és hora de la marxa.j5 

Bon amor, voleu venir / allh a la vila de Targa? l b  

32. Ibid., núm. 9 2 ,  v.  r q ,  «Coiniat d'un soldatu. 
33. Cf., no obs~anr: «En sento venir un trornpet 1 que en tocavagenr- 

rala», de Mili, op.  c i l . ,  núm. roz ,  versi6 B. Pensem, pera, que Rosselló 
devia tenir més presenr el text de Collbató, que h a  suggerit diversos altres 
trrts del poema. 

34.  Mili, op. c i t . ,  núm. 102, v .  l a .  

35 .  Ibid., núm.  102, versió C. 
56.  Ibid., núm. 343 ,  v. l o .  



O bé amb la soldadesca, tal com fa C, VV. 22-23. 

Amb la recanqa manifestada al v. 16 i l'obligació expres- 
sada al v. 18, el nostre poeta sintetitza el clima emocional in- 
herent al comiat de l'heroi que les canGons populars del ge- 
nere exposen seguint variades solucions. 

Rosselló empra els vocatius «Amor» i «amor» als VV. 16 
i 18. Es tracta, sobretot en el Segon cas, d'un maníieu directe 
a la poesia amorosa folklbrica en general i a la de soldat en 
particular, on els enamorats fan ús abundós del vocable «amor» 
per a designar-se mútuament. Els exemples citats ara mateix 
en  fan prou testimoniatge." 

Al grup que estudiem, VV. 13-18, hi podríem distingir dues 
parts que es relacionen per paral.lelisme. En la primera, VV. 

13-16, hi són contingudes dues circumstincies temporals su- 
bordinades a una acció o a una intenció, als VV. 13-15, i un 
desig de no fer quelcom, al v. 16. E n  la segona, formada pels 
VV. 17-18, l'onornatopeia del v. 17 equival a la reiteració del 
contingut dels anteriors VV. 13-15, de manera que el paralle- 
lisme, en aquest indret, s'esdevé per equivalencia semintica 
i per implicitació. En canvi, el para1,lelisme entre el v. 18 
d'aquesta segona part i el v. 16 de l'anterior s'esdevé per opo- 
sició, almenys aparent, ja que aquel1 vehicula una obligació, 
recaient sobre el subjecte, de realitzar un acte, no pas el de- 
sig d'eludir-lo, formulat pel mateix subjecte anteriorment, al 
v. 16. Hi insistirem tot seguit. 

Podem destacar tres altres aspectes interessants d'aquest 
grup. El primer és el fet de constatar que la correlació entre 

37.  Uns casos més, encara, trets de Mil;, op. cit., el primer dels quals 
no pertany al genere que catudiem, perii sí els altres: «Jo n'hi dic: amore. 
ta. l 1 ella me'n diu: amor*, núm. 305,  v .  22. nPer despedir-me de tu, 1 amor, 
no sé com ho facian, «Amor, no ern coneinereu 1 com serem ala campanya*, 
núm. 343, VV. 8 i 1 1 .  <Amor, no creieu sixii, 1 tal cosa no he pensada», 
núm. 348, V.  11. 



unes circumstincies temporals i la incidencia femenina en la 
immediata partenqa de l'heroi, les trobem també formulades 
perla canqó popular del genere, en la qual, pero, I'amada no 
s'ofereix a anar amb el soldat, sinó que és invitada per eiiper- 
que el segueixi, invitació que, altrament, no sempre és accep- 
tada, i on, com ja hem vist, hom parla d'una enamorada, no 
pas de diverses. El segon ens I'ofereix el v. 17, amb la seva 
onomatopeia, la qual té, arnés de les esmentades, una funció 
de recurrkncia referent i semibtica del refrany del comen$ i 
del final, recurrencia que no és pas fbnica aquí, sinó seminti- 
ca; altrament, la situació de i'onomatopeia en  el poema és molt 
oportuna, ja que hi apareíx gairebé al mig mateix i quan el 
discurs esta a punt de discórrer pel segon vessant de l'obra. 
1 el tercer prové del deliberat equívoc i l'ambigüitat conse- 
güent que es produeixen en i'oposició entre el v. 16 i el v. 
18, entre una negació condicionada i una afirmació obliga- 
da, respectivament. Pero l'equívoc i l'ambigüitat desaparei- 
xen llegint el poema, no pas escoltant-lo, ja que el poeta re- 
marca grificament, mit jan~ant  majúscula, que el destinatari 
del v. 16 no Es el mateix del v. 18: en el primer cas, «Amor», 
amb majúscula, és l'antiga i prestigiosa personificació d'aquest 
sentiment torbador, i en el segon, «amor», en minúscula, és 
un apeblatiu que designa la persona estimada. També desfa 
l'equívoc la interpretació correcta de I'estructura subtil i plena 
d'intencionalitat d'aquests versos: després del primer anun- 
ci de la partenqa, al v. 16 el protagonista manifesta un desig 
i invoca amb recanca el sentiment amorós, abstracte i alhora 
propi, mentre que, després de l'onomatopeia que reitera i'or- 
dre donada abans, pero que ara comporta una urgencia més 
apresada, al v. 18 expressa una obligació i una decisió co- 
municada, forca despreocupadament, a cadascuna de les ena- 
morades. Per tant, l'heroi no voldria partir per tal com expe- 
rimenta els efectes plaents de I'amor, pero ho ha de fer per 



obligació imposada-ironia i excusa que encobreix la poca re- 
canca del soldat en el seu comiat-. 

L'ambigüitat produida per la freqüent imprecisió dels dos 
termes «Amor» i «amor>, és corrent a tots els nivells del Ilen- 
guatge poetic parlat i de I'escrit. De la c a n ~ ó  folklbrica de 
soldat puc adduir-ne un molt bon exemple que ofereixen dues 
variants d'un mateix refrany que compareix en dues versions 
d'una mateixa composició. A la primera Ilegim: 

Bona amor, 
bona amor, no ena donguir pena, 

bona amor, 
dins del cor i les entranyes, 

dins del cor" 

1 a la segona: 

Ai, Amor! 
De guantes coser n'etr causa 

dintre el cor, 
dintre el cor i les entranyes! 

Ai, A r n ~ r ! ' ~  

Més amunt, apartat 2.4, notavem la atemporalitat subja- 
cent als VV. 5-10, paradoxalment posada de manifest amb les 
referencies de l'acció a unes dades temporals aparentment molt 
concretes, és a dir, uns dies correlatius de la setmana. Amb 
aquest recurs manllevat a la poesia popular, el poeta creava 

38. Mili, op .  cif., núm. 102, versió C d'aEl jove voluntari» 

jg. Ibid., núm. 102, versió E de la mateixa can+ 



una situació ambigua quant al temps de la narració. Tot se- 
guit Rosselló sintetitzava, als VV. I 1-1 2, no pas les conseqüen- 
cies d'uns fets esdevinguts en una cronologia precisa, sinó la 
f o r p  i la continuytat d'una disposició d'esperit produida du- 
rant un període temporal que la propicia, és a dir, la primavera. 

La atemporalitat profunda d'aquells versos resta explici- 
tada plenament als VV. 19-20, a pesar de llur ambigüitat i apa- 
rent contradicció: en havent d'emprendre la marxa, és clar 
que per al nostre heroi itinerant ja no existeix el temps pas- 
sat, que esdevé consumit, doncs inexistent, des del precís mo- 
ment que el1 sap que ha de partir. En ambdós versos Rosselló 
desfa implícitament l'equívoc que les cancons folklbriques li 
havien transmes, amb dues oposicions que ens semblaran pa- 
radoxals si no tenim en compte la atemporalitat de base, i, 
encara, amb una altra nota que aquí subtilment 6s insinuada 
i que els darrers versos del poema precisaran: la vacua i di- 
vertida futilitat de l'aventura. 

La atemporalitat i el suggeriment de futilesa dels VV. 19-20 
connoten volubilitat i oblit, per tant infidelitat de l'heroi a 
les seves enamorades ocasionals, si fa no fa com el cas del sol- 
dat d'una cansó folkl&rica que ho expressa ben sentenciosa- 
ment al darrer vers: 

-Quan a Franga seré jo, / ja t'enviaté una carta; 
al sobrescrit nc diri 1 que te n'enviaré una altra.- 
Acabades les raons, 1 acabades les paraules." 

Altrament, aquelles enamorades, o algunes d'elles, els VV.  

21-23 les denoten casades; per consegüent, una nova infide- 
litat apareix, bé que aquí el sentit de la direcció va de les ca- 
sades als marits. Remarquem que el tema dels amors del sol- 

40. Ibid., núm.  102, VV. 12-24 



dat amb esposes infidels no figura, segons la meva coneixen- 
Fa, en la canqó folklbrica catalana del genere. 

La simple referencia del cavall, al v. 2 1 ,  sí que ha estat 
suggerida a I'autor per la poesia popular del genere, on és na- 
tural i gairebé obligada la seva presencia: 

Allí al pujant del cava11 1 foren les majors tristeses." 

Pren la brida del cavall, 1 les pistoles i lo sabre. 
Ja se'n munta an el cavall / i se'n va dret a la pla~a." 

O bé aquesta mostra de la complaenqa en el brodat ornamen- 
tal, tan antiga i característica de la poesia folklbrica: 

Un senyal us donar6 1 del cavall que rnhnoc ara: 
cavall roig i estelat, 1 té les quatre potes blanques 

1 finalment: 

A les nou hores de nit ( lo dragó a cavall p ~ j a v a . ~ ~  

Aquest darrer vers esmenta, com veiem, un dragó a ca- 
vall, i l'al~lusió ens recorda la inefable i evocadora il~lustració 
de Modest Urge11 a la cangó de «Francisca, la flor de Vilaber- 
tran», sobre tema soldadesc i publicada per Aureli Capmany 
al seu Canconer popular:45 hi veiem, a I'esquerra i en primer 
pla, una figura femenina plorant, i, més o menys al centre del 
gravat i al fons, un dragó a cavall, d'esquena i en actitud de 

41. Ibid., núm. 92, versió C. 
42. Ibid., núm. 102,  VV. 14-1s. 

43. Ibid., núm. 343, VV. 12-13. 
44. Ibid., núm. 348, v .  16. 
45. Vol. 1 (Barcelona 19aj), núm. XIII 



partensa, amb la particularitat que la part inferior i poste- 
rior del cavall hi és ben ostensible. Si l'estímul ha anat suc- 
cessivament de la cansó folklbrica de soldat a M. Urgell i 
d'aquest a Rosselló-i res no s'hi oposa, en principi-, esta- 
ríem davant el C ~ ~ S S ~ C  comportament semibtic segons el qual 
uns continguts d'un context donat, comunal i compartible, 
han arribat, a través de canals diversos, en possessió d'uns 
destinataris que al seu torn han esdevingut emissors de nous 
missatges arranjats en el curs de l'acostumat procés selectiu 
i combinatori operat damunt aquells continguts. 

Una altra remarca a fer sobre 1'al.lusió al cavall és la cir- 
cumstincia que aquest arreu d'Europa posseeix el valor, la- 
tent o exprés, de símbol fil.lic i de mite de fecundació, com 
patentitzen certes cerimbnies rituals en que el cavau és re- 
presentat, determinades canFons de noces i altres poesies 
populars que 1 ' a l . l~de ixen .~~  1 és curiós de trobar-lo aquí re- 
lacionat, deliberadament o no, amb la burla als marits, ex- 
pressament indicats al v. 2 3 .  

2.8. Els camins: javentura o recanga? 

La menció que fa el poeta de les dues poblacions i l'ordre 
en que les situa en el poema, VV. 24-25, tenen la seva font 
segura en C, VV. 27 i 29. A l'indret a que pertanyen aquests 
darrers versos, C narra la fuga del soldat i la seva amada i 

46. Ambunainterpretació ainiprenensentit concret certes composi- 
cions equivoques, com, per exemple, les mallorquines següents: *Encara 
que siga allata 1 i tu cavall acosrat, I no et riurhs de mi, estimat; I no em 
miris per tan purota! ... n ('beneitona'l, i *Horno qui mena cavall I 'xima- 
teix dcu pretenir, 1 i a s'al.lata li deu dir: 1 -Quan me treurhs d'es tre- 
bai?u, apudGinard, op. cit., 1, p. 2 5 0 ,  núm. 4.268, i 11, p. 16, núm. 2 2 2 ,  

respcctivament. Es podrien multiplicar els exemples. 



expressa la distancia cada vegada més gran que separa els dos 
protagonistes del lloc d'origen mit jan~ant  l'al~lusió de dues 
poblacions al seu torn molt allunyades geogrificament entre 
elles, bé que situades imaginiriament en la mateixa orienta- 
ció ambdues. 

Aquella expressió de marxa itinerant i de llunyania pro- 
gressiva, Rosselló la condensa en dos versos ripids i suggeri- 
dors, on figuren les mateixes dues poblacions indicades. Em 
consta que I'esment d'Igualada despertava en el poeta aque- 
lles mateixes idees i la noció de camíi de pas, pero no de per- 
manencia, amb altres connotacions Iíriques, entre elles un cert 
misteri d'aventura romintica que l'entusiasmava i el divertia. 

Una vegada més, l'ambigüitat poetica: ja qui hem d'atri- 
buir aquelles «esperances» del v. 26, que s'allunyen pels ca- 
mins d'Igualada i de Fraga? {Al soldat o a les decebudes i aban- 
donades? La connotació del mot sera distinta segons quina 
sigui la disjuntiva que acceptem: en la primera, equival a il-lusió 
i esperanga de noves aventures, i en la segona, a frustració 
i decepció. Pero, siguin quines vulguin la connotació i l'atri- 
bució, la scnsació de vacua futilitat es va precisant en el con- 
text del poema com a referent últim i general. 

2.9.  Un altre provevbi popular. Intencionalitat del poema. 
Final recurrent 

Els VV. 27-28 reprodueixen un proverbi popular f o r p  es- 
t e ~ , "  el qual, com altres de referits a la mateixa festivitat, 

47. Vcgcu, cntrc altres, Alcover iMoll, Diccionari, s. v. Arceniió; tes- 
timoniatges ohtinguts en diversos indrets de Bnrcelona, el Valles, la Se- 
garra i Tarragana. M.  Sanchis i Guarner, Calendari, citar, p. 91, núm. 18; 
testirnoniatges de Valencia i Tartasa.  J. Amades, op. cit., 11: Canponer (Bar- 



fa ressaltar la importancia que revestia la celebració de la diada, 
una de les més brillants del calendaripopular. Alguns d'aquells 
refranys, d'altra banda, alJudeixen al temps calent que per 
aquel1 dia es comenca a sentir, noció que en certa manera tam- 
bé insinua el nostre. 

El poeta ha encastat molt oportunament el proverbi en 
aquest indret de la «Historia», per tal com el conjunt de sen- 
sacions anodines i superficials que se'n deriven-imatge plaent 
i sensorial de festa, amb balcons ornats i cortines mogudes 
per !'aire suau en un temps cilid-incideix en la idea de futi- 
litat que, latent en tot el poema, ha anat explicitant-se a par- 
tir pricticament de la seva meitat. És l'expressió lírica i irb- 
nica d'aquesta idea de futilesa la veritable intencionalitat del 
poema. Implícita i possible, doncs, al comen$, especialment 
al v. 1, com veurem més endavant, s'insinua subtilment des- 
prés, es manifesta més endavant per damunt del solc tenuís- 
sim de la narració i ara se sintetitza nuclearment en una in- 
terpretació metafbrica d'un proverbi popular que en el fons 
no significa gaire cosa més. 

Rosselló repeteix al final, vv. 29-30, el refrany del comen$. 
La repetició no sols té valor de recurrkncia fbnica, sinó que, 
sobretot, s'ha proveit d'una nova intencionalitat conceptual, 
diferent de la del comen$, perquk, d'una banda, recull i sub- 
ratlla la idea de futilitat, tan explícita en aquest final, i, de 
I'altra, incideix en la duplicitat de sentit que remarchvem en 
considerar la doble atribució de les <<esperances», del v. 26, 
ja que l'heroi s'identifica amb el signe sonor i parteix amb 
eli, esperaqat en noves aventures, mentre les decebudes resten 
i el signe, debilitant-se progressivament, deixa un buit de- 

celona, Editorial Selecta, 1951, «Biblioteca Perenne», 15), p. 10'2 a: «P. 
I'A., / les c .  a .  b »  



finitiu en un clima de burla, com ja veiem més amunt, apar- 
tat 2 . 3 .  

Existeix paral.lelisme entre els V V .  1-4 i 27-30, Entre els 
VV. 1-2 i 27-28 el para1,lelisme s'esdevé per equivalencia i equa- 
ció, per tal com aquests darrers interpreten i expliquen un 
dels aspectes importants de I'ambigüitat dels dos primers, o, 
més bé encara, del primer, com ja veurem després, a 3 .4 .  En- 
tre els V V .  3-4 i 29-30 el paral.lelisme es fonamenta tant en 
la identitat de la frase i en la funció sonora recurrent com, 
sobretot, en la intenció semintica distinta que li ha atribuit 
el poeta, com ja hem dit ara mateix i com remarchrem abans. 

3 . 1 ,  Sobre el concepte de combinació poetica 

Al llarg de les pagines precedents hem posat en relleu el 
procés selectiu de dades obtingiides de la poesia popular que 
ha seguit Rosselló, la naturalesa i la identificació d'aquelles 
i llur pertinent adaptació a les intencions poetiques i concep- 
tuals de I'autor. Ara ens caldrh recórrer el camí a través del 
qual Rosselló, per tal d'assolir una creació poetica original, 
ha combinat aquelles dades que adopta i que anh adaptant. 

Com és sabut, les dues rnnneres fonamentals de composi- 
ció i ordenació emprades en el comportament lingüistic són 
la selecció i la combinació. Perla primera, el poeta tria d'en- 
tre un conjunt ampli i ja existent de mots, de frases, locu- 
cions, tbpics, esquemes genkrics, etc., i ,  en el cas de Rosse- 
IIó, del patrimoni folklbric col.lectiu, aquells que millor poden 
servir per als seus interessos creatius. La selecció de les da- 
des comunals és feta sobre la base del principi d'equivalkn- 
cia, sigui per similitud o dissimilitud, sigui per sinonimia o 



antonímia. Les dades seleccionades deixen d'estar aillades així 
que el poeta n'estableix el mutu e n l l a ~  en la seqüencia dis- 
cursiva, construida sobre la base del principi de la contigüi- 
tat. Es tracta, doncs, del procés de la combinació, subsegüent 
al de la selecció; procés en el qual la funció poktica del llen- 
guatge sobrepasa el principi de I'equivalencia, característic 
de la selecció, damunt el principi de la contigüitat, propi de 
la c~mbinació . '~  

Tot seguit intentarem mostrar el treball compositiu ope- 
rat per Rosseiló en la seva «Historia», estudiant I'estructura 
i la forma, el discurs i l'estil del poema i, per separat, el valor 
semintic que atribuí a la frase introductoria «Aixo era i no 
era», pel fet d'ésser determinant de la intencionalitat concep- 
tual i del joc líric i lingüístic de tota la composició. Al final 
de tot, farem unes consideracions sobre l'originalitat del poe- 
ma i del poeta. 

3 . 2 .  Estructura i forma 

Per a l'estudi corresponent dividirem aquest apartat en 
diversos parigrafs, en el darrer dels quals considerarem les 
relacions de la morfologia del poema amb els seus continguts 
a través del discurs poetic. 

3.2.1. La diuisió del poema en grups de uersos. - Rosse- 
11ó estructura la seva «Historia» en sis grups, curosament mar- 

48. Sahre aquest problema, vegeu Rornan Jakobson, Cloring Statementr: 
Linguixticsond I'oeticr, dins T .  A .  Sebeok, ed., Style in Langunge (Nova York 
1960). Aquest treball, traduit al francks, conntitueix el capital xr del$ Er- 
rair delinguirtiquegénérole (Parir, Minuit, 1963), del mateix Jakobson. Els 
altres estudis d'aquest autor referents a Irs relacions entre poktica i lin- 
güística han estat recentment rrunits i publicsts prr T~eve tan  Todorov, 
dins RomanJakobson, Questions depoétique (Paris, Editions du Seuil, rg73). 



cats per el1 i escrupolosament respectats en la impressió. No 
cal dir que aquesta dioisió externa és indicativa d'una estruc- 
turació més profunda, com anirem veient. 

El grup I abrasa els VV. 1-4, quatre en total; el 11, els VV. 5 -  
12, vuit; el 111, els VV. 13-18, sis; el IV, els VV. 19-23, cinc; 
el v, els VV. 24-26, tres; i el VI, els VV. 27-30, quatre. Farem 
tres remarques prkvies sobre aquesta distribució. La prime- 
ra, que el nombre de versos varia a cada grup, llevat del I i 
el VI, que en compten el mateix nombre. La segona, que des 
del 11 fins al v els grups segueixen un ordre decreixent pel que 
fa a la quantitat dels versos continguts. 1 la darrera, que, a 
primer cop d'ull, la distribució total del poema recorda, a pe- 
sar del procés en gran part narratiu del discurs, la de les 
peces líriques constituides de refrany i cobles, d'origen me- 
dieval i molt conegudes durant el Renaixement. Aquesta 
impressió no crec que sigui il.lusbria, ans efecte d'una deli- 
berada operació del poeta, que aquí, com arreu de la «Histb- 
ria», juga amb l'equívoc i l'ambigüitat, acceptant i modifi- 
cant cstímuls, relacionant paradoxes i contrariant equiva- 
Iencies. 

La individualització del grup I i la del VI foren suggerides 
al poeta per l'establerta en el text impres de C, com ja hem 
vist a 2.3; de manera que el grup I és la juxtaposició d'una 
formuleta d'introducció de relat, tbpica i folklbrica, i d'un 
refrany, i el VI, la d'un proverbi popular que el poeta ha in- 
terpretat de tal manera que constitueix una breu síntesi so- 
bre consideracions dimanants del text, al final del poema, i 
la recurrencia fbnica i la insistencia diversament connota- 
da del mateix refrany. Ambdós grups es corresponen, tant pel 
que fa al nombre de versos i la inclusió del refrany com 
pel mutu paral~lelisme. En  canvi, els altres grups s'ban estruc- 
turat, en aquest aspecte, independentment els uns dels altres, 
i amb ells el poeta ha cercat una adient distribució significa- 





Notem que existeix una perfecta combinació del metre 
de sis síl.labes amb el de quatre, que es complementen i es 
compensen i que, d'altra banda, assimilen harmoniosament 
els quatre pentasil.labs, amb les quals coses el poema adqui- 
reix un curs rhpid i una peculiar modulació lírica. Notem també 
que el metre de sis és imposat per dos versos que, per cert, 
són determinants de la fesomia conceptual i lírica de tot el 
poema: el v. I, amb la seva fórmula magica topica, i el v. 4-i 
la seva repetició al v. 30-, corresponent al refrany. Així ma- 
teix el metre de quatre procedeix d'un dels nuclis més essen- 
cials, o sigui, el refrany, VV. 3 i 29. També és remarcable el 
fet que els heptasí1,labs apareixen tots ells al grup III, precisa- 
menten aquel1 indret del poema en que el discurs s'amplifica 
més, no pas linealment, narrativament, ans horitzontalment 
i reflexiva, a causa de la confluencia del desenllag narratiu 
procedent del grup anterior amb la reacció emocional provo- 
cada per I'avís de partenga. Remarquem, finalment, que la 
presencia dels dos octosíl~labs, excepcionals pero no pas dis- 
cordants en el poema, probablement es deu, més que a recur- 
sos deliberats, a necessitats expressives que el poeta ha ha- 
gut de resoldre a risc de desfer I'equilibri rítrnic del poema: 
al v. 2 ha considerat oportú mantenir el record del ritme de 
la fórmula migica folklbrica, que presenta una forta despro- 
porció en el seu segon membre respecte al primer: «Aixb era 
i no era. 1 Bon viatge faga la cadernera)), 6/10; i al v.  16 ha 
volgut manifestar la identitat del mot «Amor», com a perso- 
nificació del sentiment, en oposició al mateix mot del v. 18, 
on significa la persona amada, per la qual cosa, i per tal de 
precisar el valor de la rnajúscula, hi ha hagut de preposar una 
exclamació, sense la qual l'esmentat mot, que hauria compa- 
regut després de punt, s'hauria prestat a confusió. 



3 . 2 . 3 .  La rima. La sequ2ncia i la uecurdncia fdniques. - 
La rima és Iliure, ates que l'equivalencia fbnica que, a partir 
de l'accentuada, presenten les síllabes o les vocals recurrents 
al final dels versos no segueix cap esquema regular. Tanma- 
teix, podem descobrir en el nostre poema uns embtions de 
sistemes rimats. 

En efecte. Al grup I trobem dos apariats consonintics, l'un 
amb rima -era, femenina, i l'altre en -ó, masculina. La prime- 
ra procedeix del model de preimbul rondallístic i I'altra de  
la cancó folklbrica, com ja sabem. Notem la repetició de la 
rima corresponent a l'interior del primer vers de cada apa- 
riat, i per contrast, un so vocilic agut i distint en el segon 
-respectivament, ái  e-, la qual cosa confereix una especial 
musicalitat a tot el grup, per tal com els dos sons aguts es fan 
destacar en  la tonalitat més aviat fosca de la serie fbnica to- 
tal. Aquí sembla clara, doncs, la relació so i sentit, tan sovint 
recercada per la crítica: alegria del renéixer primaveral, sug- 
gerida per la á, i sonoritat estrident de l'instrument musical, 
per la 2. 

L'esquema dei grup 11 és més lliure i intricat. Els VV. 5-8 
segueixen el mbdul formal característic de la c a n ~ ó  popular 
lírico-narrativa de  vers curt, amb I'alternanca dels versos se- 
nars sense rima, que indicarem per n ,  i els versos parells amb 
rima assonant, aci -&a, femenina, essent neutra la darrera vo- 
cal. L'esquema és, doncs: nli.alnld.a. Els VV. 9-10, següents, 
fan esperar el mateix esquema, amb la rima -2.a en el segon; 
pero I'espera esdevé frustrada, perque el v. 10 es resol amb 
una rima diferent, l'assonincia .a, ,  masculina, la qual és la 
mateixa del proverbi popular, arranjat, en que acaba el grup, 
VV.  11-12. Per tant,, constatem una successió rimada Iírico- 
narrativa resolta segons el mbdul tradicional, als VV. 5-8, i 
una altra de diferent, iniciada amb I'extorsió de l'anterior al 
V. 10, el qual vers adopta una nova assonincia, en 4, que, 



com hem dit, 6s la mateixa dels versos finals del grup, amb 
els quals eis VV. 9-10 resten connectats segons l'esquema se- 
güent: nJ,a,I,a.J.a. (VV. 9-12). 

El mbdul rimat dels VV. 5-8, indicar més amunt, vehicula 
una exposició narrativa més aviat pausada i es relaciona amb 
una serie sonora forca atbnica. El dels VV. 9-12, suara preci- 
sat, comporta un discurs nerviós i sintetic, als VV. 9-10, i una 
sentencia contundent als VV. 11-12; a més, aquest esquema 
conté una seqüencia fbnica més reiterativa, a causa de la re- 
currencia de les aa en les tres rimes i a l'interior del v. 10. 
Hi ha, finalment, un joc compensatiu entre vocals dissimi- 
lars en els versos regits per l'esmentat segon esquema: ú/l, 
al v. 9, é/d, al V. I 1, i ú/ i ,  al v. 12; i no és pas irrellevant la 
insistencia de la mateixa vocal ú a I'interior del primer i del 
darrer d'aquests versos, contrastant, com si fos refiisivament, 
amb la í i  amb la 2, respectivament. Aixh a part, notem que 
la rima assonant -&a, del primer esquema, es repetiri al griip 
V, on, perb, manca I'alternanqa amb els versos desproveits 
de rima, n; i que el segon esquema també apareix als grups 
111 i IV, perb amb un vers de menys i assonant .í., masculina, 
i amb una frustració, com ja veiirem ara mateix. 

E n  efecte, aquell segon esquema, amb la variant indica- 
da, compareix dos cops al grup 111, i fa: nl,í.l.í, tant el pri- 
mer cop, VV. 13-15, com el segon, VV. 16-18. Quant a I'as- 
pecte sonor i a l'equivalencia rimada, la reiteració de la ma- 
teixa rima, amb el mateix so l, que altrament també apareix 
en n del v. 16, és el fet més rellevant del grup III. Si establís- 
sim novament una relació entre so i sentit, diríem que aque- 
lla reiteració ens suggereix diverses connotacions que impli- 
quen una insistencia urgent que provoca una certa i confusa 
pressa i unes determinades reaccions emotives. 

Segons que ja hem dit, trobem el darrer esquema també 
al grup IV. Aixi mateix hi és dues vegades i amb la indicada 



rima en .í,. Perb la primera vegada, VV. 19-20, hi figura muti- 
ladament, perque s'esdevé l'espera frustrada d'un segon vers 
en .i., que el poeta ens ha escamotejat després del v. 20, en 
el qual són indicats, precisament, tres punts suspensius. A 
la segona vegada, en canvi, l'esquema és complet: nl.i.l.í, als 
VV. 21-23. Al present grup la recurr&ncia del so de la rima, 
tot i ésser el mateix que a l'anterior, connota nocions dife- 
rents. Als VV.  19 i 20 la repetició del so i dels mots savuin 
i «ahir» a la rima i a I'interior de cada vers arredossen el dis- 
curs i al mateix temps suggereixen una certa perplexitat, sug- 
gestió que reforcen els suspensius i I'espera frustrada d'un 
segon vers en .í. Perb ais VV.  ZT-23, la rotunditat fbnica i 
rítmica del primer comunica decisió i contundencia als altres 
dos, en els quals el so i d e  la rima diríeu que connota crit de 
sarcasme i avís burlesc. 

L'esquema rimat del grup v és molt simple: els tres versos 
que l'integren, V V .  24-26, duen tots ells la rima en -&a, que 
és la mateixa dels versos parells del grup TI, V V .  5-8 ,  i de la 
c a n ~ ó  C. Notem que la repetició del mor <<camins» i la pre- 
sencia de I'ictus en la icorresponent, als VV. 1 4 - 2 5 ,  d'una ban- 
da fau possible l'enllag fbnic d'aquest amb els dos grups pre- 
cedents a causa de la comuna recnrrencia sonora, i de l'altra 
retenen un moment el dinamisme intern de cadascun d'aquests 
versos, per projectar-lo tot seguir amb fluidesa damunt el res- 
pectiu mot final. Remarquem, per acabar, que els dos mots 
del v. 26 reprenen el dinamisme, abans momenthniament fre- 
nat, i el vehiculen suaument a través d'una successió fbnica 
de vocals neutres només inierrompuda per I'emergencia de 
la d pertanyent a la rima. Aquesta seqükncia, doncs, consti- 
tueix tot un signe fbnic que, amb la seva continuitat i les se- 
ves equivalencies vochliques reiteratives, ens suscita, ella tam- 
bé, la idea de camí i ens retorna a la mateixa noció, doblement 
explicitada pel mot «camins» dels dos versos precedents. 



El darrer grup, el VI, segueix un esquema molt simple: qua- 
tre versos monorims consonintics en -6. Ja sabem que els VV. 

29-30, finals del poema, repeteixen els VV. 3-4 del comen$, 
i que els uns i els altres no són més que l'adaptació d'un re- 
frany folklbric procedent de C. Els altres dos, VV. 27-28, re- 
produeixen, com també sabem, un proverbi popular. L'en- 
cert i la gracia del poeta resideix en el fet d'haver relacionat 
tan justament aquests dos manlleus populars, tant pel que fa 
als conceptes que contenen, i que s'enuacen paral.lelísticament, 
com pel que es refereix a la perfecta unitat sonora assolida, 
unitat que dóna reforq i amplificació al nucli fbnic del tefrany, 
recurrent i insistent al final del poema. 

3.2.4. L'ordenació accentual i ritmada. - D'antuvi, l'or- 
denació interna dels accents secundaris dels versos del nos- 
tre poema sembla liiure per tal com no segueix un model es- 
tricte i constant. Perb, semblantment al que hem constatat 
en estudiar el metre i la rima, amb una observació atenta po- 
dem trobar uns determinats mbduls en les alternances de nu- 
clis sonors rellevants i de síl.labes fbnicament irrellevants a 
l'interior i al final dels versos. Aquestes alternances sovint 
s'equivalen mútuament, a pesar de llur caricter irregular i fluc- 
tuant. A voites, per contra, una seqüencia rítmica s'oposa a 
una altra de semblant amb la qual es relaciona dins el discurs. 
Altrament, la presencia d'un ritme estrany dins la seqüencia 
ordenada segons un mbdul acceptat, produeix una interrup- 
ció més o menys brusca del curs rítmic, atribuible sens dubte 
a una emfasització semintica provocada pel poeta. 

Tots els grups de la nostra «Historia» presenten un ritme 
dominant de base biniria, llevat del IV, on és ternaria. Al grup 
I, el paral.lelisme entre els VV. 1-2  i 3-4 també és perceptible 
rítmicament, jaque s'equivalen les dues series rítmiques: 3 + 3 
1 3 + 5 ,  i 2 + 2 1 2 + 4, respectivament, amb la particularitat 



que el ritme dels V V .  3-4 del refrany determina el dels versos 
precedents i, per tant, el de tot el conjunt. Aquesta equiva- 
lencia és notable i shviament assolida, perque hem de tenir 
en compte que el v. I ,  rellevant i molt influent en el poema, 
és un vers immutablepel fet que és donat per la fórmula folk- 
lbrica i no és modificat. 

El grup 11 presenta als tres primers versos, VV. 5-7, una 
seqüencia de ritmes equivalents, 2 + 4 1 3 + 3 1 2 + 3, la qual 
és interrompuda pel v. 8, que, per la circumstincia d'ésser 
monoritmat, sembla voler suggerir l'escassa importancia que 
suposa el fet de detallar massa el convencionalisme del relat. 
Tanmateix, la seqüencia és represa tot seguit, bé que nervio- 
sament, als VV.  9-10, més succintament i amb un sol ritme, 
de 3 + 3, comú als dos versos. En el darrer d'aquests el poeta 
ha deixat en suspens una narració que podia perllongar-se ocio- 
sament, i fa desembocar el discurs en la sentencia irbnica dels 
VV. 11-12, proveits d'un mateix ritme, forca contundent per 
cert: I + 3. 

Aquella mateixa insistencia urgent que sembla provocar 
pressa, confusió i reaccions emotives, queja notavem per al 
grup 111 a I'epígraf precedent i que en definitiva somou el dis- 
curs del poeta, fins ara forCa encalmat, també la reflecteix 
el ritme dels versos corresponents. Els VV. 13-14, primers del 
grup, segueixen la combinació ritrnada equivalent que hem 
anat veient: 2 + 4 1 3 + 4. Perb el v. 15 trenca el curs normal 
amb un ritme desencaixat i anbmal: I + 2 + 3 + 1. 1 és que 
aquest és aquel1 vers que recull el trasbals emotiu de les ena- 
morades a conseqüencia de I'anunci de la marxa del soldat. 
El mbdul acostumat es repren als VV. 16 i 18, és a dir, j + 5 
i 2 + 4, els quals versos ens comuniquen la doble cogitació de 
l'heroi, equívoca i aparentment oposada, com ja sabem. No- 
tem que la doble cogitació és interrompuda, en el discurs, pel 
so estrident de la trompeta expressat pel v. 17, de ritme tam- 



bé anomal, I + q + 2, i que és representatiu d'una incidencia 
recurrent i trastornadora. Altrament, aquest mateix vers, amb 
la seva funció de signe sonor reiteratiu, contribueix a desfer 
l'aparent contradicció de ladoble cogitació del soldat: no voler 
partir / haver de partir. 

Tots els versos del grup IV són regits pel mateix esquema 
de base terniria de 2 + 2 + 2 ,  llevat del darrer, v. 23, que porta 
només dos accents: I + j. Aquest curs ritmic, sincopat i con- 
cís, és coronat per I'anterior, que, més igil, projecta als des- 
tinataris directament i emfitica la ironia i el sarcasme con- 
tinguts als dos versos precedents. 

Al grup v trobem una solució similar, aquí, pero, amb rit- 
me de base biniria, bressolant i suggeridor, 2 + j 1 2 + 2 ,  als 
VV. 24-25,  i sense ritme intern rellevant al v. 26, que corona 
el grup, gricies a la qual circumstincia resta més subratllada 
la impressió que «les esperances» es perden en la llunyania 
i la incognita dels camins. 

La consistencia ritrnada que constativem al grup I, en part 
desapareix al VI, darrer del poema i recurrent pel que fa al 
refrany i a la seva rima, re for~ada  per la del proverbi popu- 
lar, que és la mateixa. Al grup VI el paral.lelisme entre els dos 
membres que ['integren, és a dir, els VV. 27-28 i els VV. 29-30, 
té un sentit diferent i una altra intencionalitat que el paralle- 
lisme dels dos membres del grup I. El v .  27, primer del grup 
VI, no porta accent intern; en canvi, el V.  28 accentua 2 + 4, 
per tant, igual que el v. 30, corresponent al refrany. De fet, 
tant la rima com el ritme d'aquest grup semblen indicar la 
voluntat del poeta de fusionar els dos membres paral.lels en 
una unitat, la funció de la qual és, com ja hem dit, la d ' a l h -  
dir nocions de fotesa, vacuitat i burla. 

3.2.5. Forma i discurs: vehiculació dels continguts. - Els 
grups en que el poeta ha estructurat la seva «Historia», amb 



llurs peculiaritats mktriques, rimades i ritmades, queja hem 
indicat, enclouen els diversos continguts i matisos que pre- 
senta el poema, els quals s'ordenen dins una gradació discur- 
siva que avanqa d'un grup a l'altre cap al seu desenllaq, no 
sempre linealment i seguida, ans amb algunes pauses breus 
i amb petites incidencies reflexives o bé ocurrents que enri- 
queixen el mode de desplegament. 

El discurs de la «Historia del soldat» és indirecte, en 
tercera persona, al grup 1, i directe, en primera, del grup 11 
al IV; jo diria que és ambigu, en canvi, al v; i amb tota se- 
guretat és novament indirecte al VI, en correspondencia 
amb el I. 

Amb la frase introductbria de relat i el refrany, el grup I 
constitueix una unitat ben precisada i de carhcter esthtic, per 
tal com fusiona els dos nuclis conceptuals essencials del poe- 
ma i es limita a enunciar-los: l'un, al.lusiu al mode elemental 
de recontament i expressió a que se subjectarh bhsicament el 
discurs poktic, i I'altre, referent a un context temhtic d'on 
partirh l'autor per a la seva narració poetica sobre determi- 
nats comportaments de soldat. D'altra banda, no podem ne- 
gligir la proposició temporal del v. 2,  amb el seu esment de 
la primavera. Després del grup 1, el discurs requereix una pau- 
sa, en espera del desenvolupament dinimic dels dos nuclis al 
llarg del poema. 

Els dos grups següents s'enllacen entre ells i canalitzen 
el primer vessant de la «Historia»: l'activitat amorosa del sol- 
dat fins a l'anunci de la partenGa. Al 11 és exposat el desfici 
erotic de l'heroi en un discurs lineal que acaba amb una re- 
flexió sentenciosa i humorística, als vv. 11-12. Els tres pri- 
mers versos del grup 111 continuen la mateixa linealitat; pero 
l'ordre de la partenca que hi és formulada produeix, als tres 
versos restants, una pertorbació en la successió discursiva, 
expresada per una efusió exclamativa, una incidencia ono: 



matopeica referent i reiterativa i una decisió conclusiva, mo- 
tivada per una obligació ineludible. 

Després d'una pausa breu, el discurs davalla pel segon ves- 
sant del poema-vessant fet i fet jainiciat al v. 16-. En aquest 
segon vessant els continguts dels grups IV i v, enllaqats entre 
ells, discorren arnb una precisa gradació, tot posant en relleu 
gradualment la sensació de futilitat produida per aquesta mena 
d'amors, sense historia temporal i sense solc afectiu, amb la 
burla als marits, al grup rv, i, al v, tot indicant la partenqa 
del protagonista a nous horitzons i a noves aventures. El dis- 
curs es mou entre dos moviments: un de bressolant, corn in- 
decís, als VV. 19-20 i als VV.  24-23, i un altre de segur i deci- 
dit, que contrasta amb l'anterior i el redreqa, als VV. 21-23 
i al v. 26. 

El grup VI, que després d'una pausa breu clou el poema, 
és bifront. En efecte, d'una banda, als VV. 27-28 recull la no- 
ció de futilitat i de divertida vacuitat del segon vessant del 
poema, tot formulant-la novament, i, dei'altra, als VV. 29-30 
retorna, en sordina, al segon enunciat del grup I, és a dir, el 
nucli tematic i generic que el poema acaba de glossar, amb 
el benentks, perb, que el poeta, abans de recordar-nos-la, prk- 
viarnent ha diluit i corroit aquella funció primitiva del nucli, 
per tal com hi ha transvasat subtilment la despreocupada iro- 
nia dels dos versos precedents. 

Diverses remarques fetes a les pagines precedents poden 
servir per a la valoració de l'estil del nostre poema. Aquí, tot 
recordant-ne algunes, completarem l'estudi amb una rapida 
enumeració dels trets més significatius que presenten el lkxic, 
la sintaxi i la imitació que fa el poeta de diversos recursos 



de l'estil de la c a n ~ ó  popular lírico-narrativa. Finalment, de- 
dicarem l'apartat 3.4 a l'analisi de la influencia funcional exer- 
cida per la frase migica d'origen folkloric damunt I'expres- 
sió i la intencionditat del poema, influencia que és la més 
important i determinant de totes i que necessiriament reper- 
cuteix en I'estil de la composició. 

Mots precisos i certes frases, amb llurs respectius tracta- 
ments, tenen al poema un vdor particuiarment rellevant. No- 
tem «Primavera», del v. 2 ,  vocable que el poeta fa ressaltar 
amb l'ús de la majúscula sens dubte per assenyalar que la sig- 
nificació i les connotacions del concepte determinen, com ja 
hem vist, l'ambientació erbtica del poema en general i del grup 
11 molt en particular. Trobem un d t r e  cas d'ús intencionat 
de la majúscula en el mor «Amor», del v. 16, enfront d'«amor*, 
del v. 18; ja sabem que aquí l'ús de la majúscula scrveix per 
a distingir entre la personificació del sentiment i la persona 
amada. Hem esmentat el caricter que podem atribuir a l'al.1~- 
sió del cava11 segons els criteris de la mitologia. Veiem el re- 
lleu que prenen els mots «marits» i «esperances», precisament 
pel fet d'ésser escipols al ritme dels grups dels quals repre- 
senten el desenllac. També, la ressonincia que tenia en I'inim 
del poeta, i que el1 ens transmet, l'esment de les dues pobla- 
cions dels VV. 24 i 25, ressonhncia altrament potenciada amb 
la reiteració evocativa del mot «camins». Ja hem remarcar les 
connotacions festives, intranscendents i fugisseres que sug- 
gereixen els tres substantius dels VV. 27-28. Com veiem, tot 
el lexic del poema és d'encuny ben popular, potser amb l'única 
excepció del verb «naixia», al v. 2 ,  que la poesia popular re- 
fusaria en situacions semblants, tot substituint-lo per «venia» 
o qualsevol altre recurs elemental. Adhuc el compost «bota- 
selles)), del v. 13 ,  té un corresponent popular ben prbxim en 
la frase «muntar sella)) de l'exemple indicat a dalt, 2 .6;  i el 
cultisme «Amor», del v. 16,  i el seu hombnim, amb la conse- 



güent ambigüitat, no són pas desconeguts perla cangó folk- 
Ibrica, com ja hem vist a l'apartat ara mateix indicat. També 
certes frases tenen el mateix origen, i el bon partit que en 
treu el poeta recolza en les possibilitats linguístiques que li 
oferien les fonts humils. Així, és rellevant el ptofit que treu 
de la frase del v. 4 ,  procedent del nostre folklore: d'una ban- 
da, 1'al.lusió a l'instrument musical suggereix la soldadesca, 
el seu ambient i el seu comportament, alhora que constitueix 
un nucli per a la referencia conceptual o la recurrencia fbnica 
que el poeta situa en indrets oportuns del poema-versos 13, 
17 i 30-, i, de l'altra, el determinatiu «de Borbón ens evoca 
una certa epoca i un determinat context. Ja hem parlat de I'ori- 
gen folklbric de la seqüencia truncada dels dies de la setmana 
des del dissabte fins al dimarts, al grup 11, al llarg de I'esque- 
ma de la qual el poeta, adoptant la solució popular, fa que 
l'heroi realitzi I'acte d'enamgcar-se i a la qual refereix aques- 
ta actualitat. Notem que el poeta estableix, en la seqüencia, 
dues series formades per dues temporals i una locativa, als 
VV. 5-8: tarda-dissabte-plaqa, nit-diumenge-cantonada; i al- 
tres dues, integrades per una temporal i una locativa, als VV. 
9-10: dilluns-fira, dimarts-hostal. 

La construcció sintiictica del poema traeix molt bé la cons- 
tant voluntat del poeta d'adoptar i d'adaptar els models po- 
pu la r~ .  Mi podem notar, en efecte, un fort predomini de la 
parataxi damunt la hipotaxi, de I'ús abundós de la juxtaposi- 
ció gramatical enfront de la subotdinació, la btevetat de la 
frase i la frequent elisió del verb. Aquests usos confereixen 
al poema un estil sintetic i concís. Un estil, altrament, sovint 
al.lusiu a referencies implíci~es, la interpretació o la identifi- 
cació de les quals solen ésser equívoques: conseqüencia de la 
imprecisió expressiva i referent que, deliberada en el poema, 
és una de les seves característiques, com ho és de la poesia 
popular en general, en la qual I'ambigüitat és una de les no- 





3.4 .  La frase «Aix6 era i no era», nucli de l'expressió ambigua 
i de la intencionalitat del poema 

Hem dit diverses vegades que el grup I conté dos nuclis 
conceptuals: la frase d'inici de relat i el refrany. Aquest dar- 
rer suposa la condensació temitica i generica de la qual par- 
teix el poema, que n'és una glossa molt lliure pero mai des- 
vinculada. Ja hem parlat d'aquesta darrera problemitica. Ara 
mirarem de tractar de la derivada del primer nucli, essencial, 
insisteixo, per a comprendre de base la composició i la inten- 
cionalitat del poema. 

Reiteradament hem aldudit al caricter ambigu de la «His- 
torian de Rosselló, que també en aquest aspecte s'identifica, 
i molt, amb la poesia popular. En efecte, si tot missatge pos- 
tic és ambigu, no ja tan sols a causa de la nostra insuficient 
percepció de l'ajust profund dels diversos nivells formals i con- 
ceptual~ que se superposen i s'intercomuniquen o s'interfe- 
reixen en el poema, sinó especialment pel fet d'ésser el feno- 
men resultant de la complexitat de les diverses funcions del 
llenguatge postic, la poesia popular, mitji de comunicació ele- 
mental i espontani, fragmentat i estereotipat, ens ofereix I'am- 
bigüitat com una de les notes més destacades i evidents de 
les seves manifestacions expressives. L'emissor del missatge 
és un a l'origen, pero seran molts després, cadascun d'ells suc- 
cessivament receptor i emissor, cadascun modificador del mis- 
satge durant la seva propia emissió. El context-el referent- 
és un dins la seva diversitat polaritzada, pero tot seguit s'in- 
terfereix amb altres contextos i connotacions diferents, amb 
reminiscsncies i manlleus d'altres temes i generes, o bé, so- 
bretot, hom pot perdre esment, o fer com si el perdés, del 
context precís al qual referir el contingut del missatge. Un 
codi semintic, vilid al comen$ i en un lloc determinat, pot 
esdevenir difícil o impossible de desxifrar amb el temps i en 



un altre indret, o pot estar subjecte a una interpretació dife- 
rent de l'original. E n  l'emissió d'un mateix missatge hom no 
emfasitza d'igual manera si creu en l'autenticitat radical 
d'aquell o si no hi creu, si pensa que transmet una informa- 
ció mítica que té per valida o si esta convenqut que només 
comunica un conte meravellós, que considera gratuit i sim- 
plement enginyós i plaent. 

El preimbul «Aixh era i no era» és representatiu d'aques- 
ta complexitat del missatge i de la seva transmissió al llarg 
dels anys, successivament més i mésdesvirtuada en relació 
amb la seva entitat d'origen. Pero per damunt de tot és re- 
presentatiu de l'ambigüitat d'un gran nombre de missatges 
poetics populars a causa del seu referent desdoblat: d'una ban- 
da, s'acara a un pla superior, rea l -4x6 era>*-, i, de I'aitra, 
a un pla inferior, irreal-«i no era»-. La co1,lectivitat per- 
cep prou bé aquest desdoblament i a voltes juga amb I'equí- 
voc seriosament o divertida, com vkiem en els exemples indi- 
cats a 2 .2 .  

La conseqükncia més aparent de l'aplicació de la duplici- 
tat referent del prehmbul mhgic al nostre poema, és i'oposi- 
ció afirmació / negació que trobem en alguns versos, natural- 
ment afectats per l'ambigüitat que aquella oposició comporta: 
«era» / «no era», v .  I ;  «no partiria* / «he de partir», vv. 16 
i 18; «avui»/ <<no avuin, v. 19; «ahir»/ «no ahir», v. 2 0 .  L'am- 
bigüitat s'estén a la hoció de temporalitat o d'atemporalitat, 
del grup 11, als homhnims «Amor» i «amor», a les oposicions 
dels vv. 19 i zo, al posseidor de «les esperances», del v. 26, 
al refrany recurrent al final de la pega, a la forma que presen- 
ta el poema amb la seva distribució externa en grups, etc. 

H i  ha un aspecte encara més original de l'influx exercit 
pel referent desdoblat del preimbul damunt la totalitat del 
poema i que el determina d'una manera ben radical, aspecte 
que és conseqüencia de l'atribució d'una nova o més ben for- 



mulada intencionalitat a la primitiva frase magica per part 
del nostre poeta. La frase, recordem-ho, era referida a un con- 
text real i a la vegada a una irrealitat, és a dir, a una realitat 
migica superior i a un recontament fictici. Perb Rosselló ha 
atribuit al segon dels termes referents l'abast de l'altre-la 
realitat-, i ha modificat el valor semintic del nexe «no era», 
que d'existencia passa a indicar qualitat: aUb que contara «era», 
és a dir, que tingué existencia efectiva un dia o que pogiié 
haver-ne tingut en el món tangible en que ens movem, i alho- 
ra, allb mateix la realitat del qual el poeta no nega, «no era», 
no pas com a referent a la inexistencia, sinó en tant que la 
seva valoració qualitativa és inconsistent, fútil i frívola: un 
no-res, doncs. Aquesta noció d'inconsistencia s'aniri preci- 
sant a poc a poc a partir pricticament dels vv. 11 i 12, on 
Rosselló canvia irbnicament els mots «salut per a» del pro- 
verbi popular pel verb «duren» (vegeu 2.5). El refrany als VV. 
3.4 encara té una funció enunciativa en certa manera de sen- 
tit recte; pero l'onomatopeia que el significa al v. 17, ja pren 
tot un matís humorístic. La atemporalitat-resultant de la pa- 
radoxa o contradicció que el temps és i no és a la vegada- 
que els VV. 19-20 expresen equival a la noció d'absencia de 
tota motivació afectiva prou profunda per a poder provocar 
el record i l'enyoranqa; indiferencia, doncs, i fotesa. L'heroi 
emprendri la marxa deixant els marits burlats rera seu, i ca- 
mins enlli-imprecisos dins l'aparent precisió geogrifica- 
s'estendran les esperances-del soldat o de les decebudes, tant 
se val-. Com a corol.lari final, els vv 27-30: festa per als 
ulls, peresa estival, balcons ornats amb cortines mogudes per 
I'aire, de la mateixa manera que per I'aire es produeix el so 
de la trompeta-aquesta «trompeta» del v. 30, que, pel con- 
text i a causa de la intencionalitat del segon vessant del poe- 
ma, aquí se'ns afigura tronada i, potser per 1'al.lusió a la seva 
casta borbbnica, lamentablement ridícula en la seva degra- 



dada pompositat. En  definitiva, les febres, els enamoraments, 
les infidelitats, la incansable i monbtona itineració del sol- 
dat, tot plegat «no era» res; res més, tota aquesta «Historia», 
doncs, que una inconsistent v a ~ u i t a t . ~ '  

5 2 .  Un deis seguidors mis  significata d e  Rosselló durant  els anys cin. 
quanta, Jaume Vidal Alcover, en  el seu recull poetic L'hora uerda (Ciutat 
de  Mallorca, Editorial Moll, 1952 ,  «Biblioteca d e  les Illeí d 3 0 r » ,  51) .  in- 
corpora en diversos poemes el prehmbul rondallistic scgons les tres variants 
funcionals concgudcs a Mallorca i estudiudes iupra, 2 . 2 .  Dins cl poema «Nin 
en t remal ia t~ ,  adapta la variant fragmentada, proveida de  verb cbpula i que 
enllagn el pronom amb la narració: 

Aixb era u n  ratoli ... 
(Corre, corre la rondalla!) 
Aixb era un  ratoli ... 
(Brinca, brinca per aqui!). (etc.) 

Encapgala el poema «Pattó de  barca* ~ m b  la variant autbnama i d a d a  
de  la  fórmula veríificsda més amplia: 

Aixb era i no era, 
forca que fa i  i de i f i s .  
A la cua d e  I'snfás 
has penjat tea alegrieí. (etc.) 

1 a «Reverla», la variant en que el nostre preambul és part integrant 
d e  l'esmentada redacció versificada, bé  que el poeta derivi to t  seguit d'ha- 
ver-ne iniciar la reproducció: 

Aixb era i no era ... 
Bon viatge faci la cadernern 
i darrera ella r l  verderol, cou cou, 
I'acompanyi a la branca més florida. 
Aixb era només la Primnvern 
emmirallada en el cresta11 d 'un pou. (ctc.) 

La rccurrencia d e  1s fórmula-en la vaiiant indicada i en la produida p r r  
la funció copulativa del  verb-4s f o r ~ a  insistent al llarg del  darrer parma 
esmentat: «Aixb era i no ere I una mellcra negra i una bona barrera...*; 
«Aixb era i no era 1 la ttistesa de  l'esperan; «Aixb eren nomes boires i fumsr; 
«Aixb ern i no era... 1 E l  viatge quc fa la cadernera I no tendth fin. 



3 . 5 .  Originalitat del  poema i de l  poeta 

Rosselló-Pbrcel, des de la seva altura de refinada prepa- 
ració intel.leitua1, fou, sens dubte, un lector entusiasta i un 
receptor encuriosit de manifestacions poktiques populars. El 
rastreig de fonts ho corrobora prou, i l'encert amb que tracta 
els elements seleccionats revela una comprensió particular- 
ment aguda d'aquella poesia. 

Aquella amplia coneixenga i aquesta comprensió li perme- 
teren de resoldre amb exit una tasca selectiva de gran efici- 
cia, no sols estetica, sinó funcional. Emmarcila seva «Histb- 
ria» en el genere més idoni: la canqó de soldat, forfa abundosa 
i dispersa en el nostre canqoner folklbric, on compareix, com 
en general tots els altres generes, amb autentiques troballes 
al costat de caigudes lamentables, i amb uns esquemes mínims 
pero configuratius dins els quals s'ordenen topics i dispersos 
fragments de motius i petits temes del genere o bé emparen- 
tats. D'aquest genere, Rosselló n'extreu i en fa ressaltar ele- 
ments temitics i conceptuals, un refrany i diversos tbpics, fór- 
mules i maneres expressives. De la lectura d'altres productes 
poetics populars deriven l'estructura formal del seu poema 
en grups, els rnetres, les distribucions rimades i els esquemes 
rítmics, elements que el1 tracta amb una gran Ilibertat, i fra- 
ses i proverbis que manté, relativament, amb una major fide- 
litat a les fonts. 

La funcionalitat i el detetminisme del prrimbul rondall í~tic en aquests 
poemes de Vidal Alcovet són distints dels de la <Historia del saldatn, dc 
Rosselló. Tanmateix, no puc ocupar-me'n perque el problema escapa dcls 
objectius concrets del present estudi. 

Tampoc no puc parlar de certs poetes mallorquins de la Renaiuenga, 
com Pcre d'A. Penya i Bartomeu Fet r i ,  que empraren la fórmula falklbri- 
cacom a recurs cxpressiu i que són precedents, en aquest sentit, de Kosse- 
116 i Vidal, com m'ha suggerit el bon amic Octavi Saltor. 



Amb la sola selecció de dades procedents del patrimoni 
poktic col,lectiu, el poema de Rosselló no hauria assolit altra 
personalitat que la propia de la poesia popular, comunal; una 
poesia estereotipada, subjecta al determinisme de les estruc- 
tures profundes, fixada i reglada segons moduls elementals 
i segons lleis estrictes, expresada segons unes fórmules esti- 
lístiques primaries i repetides, moguda pels mecanismes uni- 
formadors de la creació folklbrica, i modificada i recreada 
-o degradada-al llarg de la tradició oral dels poemes. Pero 
la «Historia del soldat» s'allibera d'aquesta selva col,lectiva 
i anbnima i esdevé obra personal i distinta, gracies a la savie- 
sa de Rosselló. El poeta no sols pogué seleccionar amb encert 
d'entre infinitat de dades alienes que se li oferien aquelles 
més convenients als seus proposits i aconseguí modificar-les 
segons les prbpies intencions, sinó que, sobretot, sabé realit- 
zar un delicat i agut treball de combinació poktica de les da- 
des seleccionades i arranjades, amb el qual aquestes s'orde- 
naren en un discurs líric individualitzat i coherent, amb una 
altra semintica i una refinada intencionalitat, molt personal, 
on l'humor i la ironia s'alien amh la fruició sensual i estktica 
dels sons, els mots, les frases, I'estil i la bellesa resultant de 
la totalitat del frigil objecte poetic. 



LA PRIMERA CRÍTICA SOBRE CEMENTIRI 
DE SINERA, D E  SALVADOR ESPRIU (1947)" 

D'intei.iigent i curós a ultranga podríem quaiificar I'art-pro- 
sa i poesia-de Salvador Espriu. Al costat de l'agiidesa d'in- 
tenció, de  l'humor i la ironia, o bé, en els poemes, de  la vi- 
bració profunda i desolada de la carda lírica, tot molt subtil, 
finíssim, senyorívol, camina una pruija de perfecció, de cor- 
recció, d'exigencia en la tria d e l ~  mots, dels conceptes i dels 
noms propis-tan originals sempre-, i, no cal dir-ho, en l'obe- 
dikncia reflexiva als preceptes gramaticals més mínims A vol- 
tes aquesta pruija arriba a l'obsessió en el nostre poeta, mag- 
nífic paral.lel d'un Juan Manuel o d'un Erasme en allb que 
fa referencia a la pulcritud cxtrema i a I'horror a tot desor- 
dre i a tota contaminació o mutilació de l'obra una vegada 
sortida de llurs mans exigents i de llur consideració refinada. 
Aquesta exigencia s'aplica també al concepte i al mode de for- 
mular-lo, de manera que idea i expressió van íntimament m i -  
des, depenen l'una de l'altra en un ritme harmbnic i en una 
mútua determinació indissoluble. Per aquests motius, cal qua- 
lificar l'art de Salvador Espriu, a més de curós i d'intelligent, 
de mediterrani, ja que aquesta darrera denominació impera 
avuii és, d'altra banda, perfectament atribuible al poeta. Un 
art així, nodrit d'una profunda i quintaessenciada cultura hu- 
manistica i de l'antiguitat en general, adelerat cn la recerca 
-altrament prou aconseguida-d'una forma de dir original 
i subtil, refusador de tota concessió a qui el llegeix i de qual- 

' Publicar, sota el tito1 «"Cementiri de Sinera" i l'obra de Salvador 
Espriun, s Ariel.  Reviita de les Artr, TI, núm. g (abril de 1947). PP. 2-3. 



sevol expressió o concepte palesament gratuits, arredossat vo- 
lenterosament a la irreductible personalitat del poeta, reclbs 
en el1 com en un santuari aTllat, com en una patria solithria 
en la qual només el1 viurh amb el seu record i amb el seu dra- 
ma insubornable, un art així, hi insistim, corre el risc d'ésser 
compres només de pocs i estimat per un cercle reduit d'adep- 
tes o d'entesos. Si mai ens haguéssim de plantejar el proble- 
ma que, una vegada més, pren actualitat i es fa present en 
alguns, és a dir, la qüestió de la funció social de la literatura 
i de l'art en general en el nostre país, l'obra de Salvador Es- 
priu, entre d'altres de noms il.lustres, obligaria a pensar en 
una solució no massa f k i l  a un problema que no pot resol- 
dre's ni unilateralment ni a la lleugera. Perque I'art d'Espriu 
suposa un esforg tenag i continuat-sostingut des de l'origen 
de la producció del literat fins avui, com potser no trobaríem 
en cap altre autor que hagués comengat en una edat tan jove- 
nívola-de cristal.lització depuradíssima del contingut espi- 
ritual que elabora i crea. Una honestedat, una exigencia, una 
singularitat i una puresa com les que trobem en el seu art di- 
fícil, no s'han de sacrificar a una major i equívoca claredat, 
encara que un fet social utbpicament ho pogués reclamar. Un 
poeta i un literat no poden expressar-se d'altra manera que 
la seva, la que els és consubstancial. D'aquesta manera, o el 
silenci; i el silenci fóra una amputació feta a la societat i a 
la cultura del país, per fortuna més permeables del que pen- 
sen segons quins. 

H i  ha, en l'obra en prosa de Salvador Espriu, un humor 
agudíssim, refinat, subtil, que molt sovint deriva a la ironia 
i voreja el sarcasme, o hi cau de ple. Tanmateix, tots els per- 
sonatges, fantasmals, estranys, diríeu que surrealistes i ben 
quimkrics, enlla de les novel.les i els contes es mouen com a 
titelles trigics per la voluntat i la fantasia de I'autor, que els 
fa actuar i els confereix acció en unes narracions en quk aquel1 



humor, chustic, que assenyalavem i l'originalitat de les figu- 
res encobreixen la profunda intenció de l'artista, tan sovint 
denunciadora. 1 així com en les obres primerenques hi ha el 
gust libkrrim de l'home jove que juga amb els seus conceptes 
i amb la seva expressió, audaqment i despreocupadament, hi 
ha en les obres darreres, des del nostre desastre cap aquí, 
un abarrocament i uns perfils més pronunciats de la primiti- 
va tkcnica, més aspres i més torturats, més obsedits per la 
intencionalitat. 1, aixi, tots els personatges apareixen ara més 
esqueixats o més descarnats, i traeixen palesament el trauma 
del seu creador, després de tanta sang i de tanta ruina, i la 
seva reacció, acerada i seca, en la voluntat d'escarni i de- 
núncia. 

Necessiriament i per motius diversos, alguns en aparen- 
qa contradictoris, Salvador Espriu havia de refugiar-se en la 
lírica. Perque lírica suposa l'expressió més pura de l'íntima 
essencia de l'artista. No cal en ella encobrir, més enlla de 
la retbrica pertinent i vehiculant, la intenció ni el propbsit, 
perque ambdós apareixen nus, han d'apareixer nus i han de 
justificar l'autor amb la seva esgarrifada nuesa. 1 Espriu se'ns 
mostra integre en la poesia del seu Cementrri de Sinera, lluny 
de tota anecdota i de tota temptació lúdica, per inteldigent 
i subtil que sigui. La seva integritat, la seva veritat són cor- 
prenedores, i el seu drama ens commou per l'aire de tristesa 
que el mena, per la fredor de marbre o de clar de lluna que 
el circumda. Enmig d'un paisatge estitic, contemplat amb 
ulls de dolor i melangia, ordenat i arquitecturat com un tem- 
ple antic, perdura el record com a única presencia, record 
de dies venturosos que mantenen viu el somni i un sentit ve- 
ritable. Avui, perb, només xiprers, pluja, silenci, nit i queixes 
del vent, pel paisatge en soledat. Ja no té sentit la vida d'ara, 
i al poeta l'espanta la de demi  a causa d'allb que li pot dur 
de tremenda decepció. És només en el record on viu el nos- 



tre autor. 1 aquesta concepció i la profunda tristesa el con- 
duiran 

als fidels xiprers verdíssims, 

a les blanques parets del petit cementiri de Sinera, a la mort, 
terme ineludible, presencia indefugible que li determina la 
vida d'avui. Mentrestant. 

La veu trencada, cristal1 
del meu dolor, diumenges 
amb demi sempre igual, 
sempre igual, mentre s'apaga 
la llum d'abril i miro 
de sostcnir les voltes!, 

en una lluita desolada entremig de tantes estances buides i 
la presencia dels absents que han marxat per sempre. 

La poesia de Salvador Espriu, tan reclosa en ella mateixa, 
tan mediterrinia, tan honestament treballada, potser tan pro- 
pera, en determinats moments, a una de les maneres poeti- 
ques esbossades pel plorat Rosselló-Pbrcel, situa l'autor en 
un terreny poc fressat de  la poesia catalana, i ens el fa, pel 
seu pensament i pel drama que expresa,  tan personals, únic 
en la nostra lírica de les darreres promocions. 



SALVADOR ESPRIU, VIST EN UN ESBÓS DE 1956" 

V a  ésser la tardor de 1942 quan vaig coneixer personalment 
Salvador Espriu. Em va rebre, forga solemne, en un petit saló 
situat just a mig camí del llarg passadís que travessa el seu 
pis alt de la casa de Domknech i Montaner, que tanca els jar- 
dinets del passeig de Gracia. Vam parlar de Bartomeu Rossc- 
lló-Pbrcel i de Joan Llacuna, de poesia i literatura. Es va mos- 
trar, en aqueii primer contacte, cortesament distant i reservat. 
Un altre dia vaig ésser conduit, al llarg de tot aquel1 inacaba- 
ble corredor, amb les seves portes vidrieres i el seu aspecte 
laberíntic, fins a la sala circular i extrema els balcons de la 
qual donen al passeig i al carrer Gran de Gracia; una cosa aixi 
com una espaiosa i confortable torre d'homenatge. Pero, en 
tot cas, d'homenatge humi, calid tot seguit i compartit. Allí, 
entre un vague i inconcret clima de records i de veneració fa- 
miliar, el temps, el dihleg i l'amistosa confidencia han fet pos- 
sible la comprensió i l'afecte a l'home i al literat. E n  tardes 
d'estiu, des d'alguns dels balcons de la torre es veu, a sota, 
la immbbil i vegetal rierada verda del passeig de Gracia dis- 
córrer fins a la plaga de Catalunya i, molt lluny i per damunt 
dels darrers teulats i terrats, una de les torres metal.liques del 
port. També el mar, en hores clares i serenes. 

Una semblant impressió de laberint, bé que molt lúcid, 
de tancament i esquiva defensa produeix una primera lectu- 
ra de l'obra d'Espriu. El lector cerca la clau per a l'entrada, 

* Article aparegut a Dirfincidn. Rniirta grúfica expañola, 111, núm. 12 
(desembre de 1956), pp. 93-94. 



entre desconcertat i poderosament atret. 0, més aviat enca- 
ra, les múltiples claus necessiries. Algunes són al facil abast 
de la mi ,  encara que bom no les adverteixi sempre; d'altres 
són més profundes i ocultes. Tot aixb constitueix una mena 
de joc algunes vegades; les més, en canvi, són fruit d'una ne- 
cessitat pudorosa i digna. Ambdues actituds són Iícites en poe- 
sia i en literatura, quan responen, com aquí, a una ma i a un 
món autkntics. El d'Espriu neix de motivacions vivencials i 
mentals i es concreta en obra artística pel saber, I'agudesa i 
el ialent de I'autor. 

Pocs homes he conegut amb més passió pel diileg íntim 
i el saludable esport de la conversa, amb més fidelitat a I'amis- 
tat i a l'home, amb més punyent preocupació per la soledat 
i pcl baf de la mort que exhala la indiferencia, la inercia, el 
conformisme i I'estupidesa humana; d'aquesta bumanitat amb 
que compartim la nostra insuficiencia i en la qual rio veiem, 
precisament, objectivat el nostre desig de perfectibilitat. 
Aquesta consciencia d'una desolació i fins i tot d'una mort 
col.lectiva o social es reflecteix en una gran part de I'obra en 
prosa d'Espriu i de la seva producció poetica, sigui, aquesta, 
de caractcr burlesc, sigui d'intenció lírica. Conjuntament amb 
tal consciencia camina el temor i 1'al.lucinant preocupació de 
la mort personal i el culte als propis morts. Aquest món ín- 
tim i personalíssim, que molt sovint es projecta a I'exterior 
mitjanqant la sitira i la denúncia o I'esgarrifanqa lírica, se cen- 
tra en el paisatge breu de Sinera-anagrama, com ja és prou 
sabut, d'Arenys de Mar, sepulcre dels seus majors-, trans- 
cendit a universalitat per un poder creador molt pur i vibrant. 

Qui més decisivament influí en la personalitat de Salva- 
dor Espriu va ésser el seu propi pare, el notari Francesc Es- 
priu i Torras, d'una extraordinaria dimensió humana i d'una 
afinada agudesa mental, home desigual en els seus humors, 
de llengua viva, d'agut sentit de la ironia i la befa desorbita- 



da, perb també d'una profunda bondat i comprensió. Format 
al costat del seu oncle-avi i mentor, el bisbe de Barcelona Jau- 
me Catali  i Albosa, el notari Espriu era un arxiu vivent de 
l'epoca en que va viure i d'altres que a penes havia aconse- 
guit, perb que coneixia per tradició familiar i que comentava 
i revivia amb el seu verb acerat i el seu ciiustic sentit de I'hu- 
mor. Els records de la familia de Salvador Espriu es remun- 
ten, a través del seu pare i del petit arxiu de la casa, des- 
aparegut durant la Guerra Civil, fins al segle XVIII, amb la 
constancia de la vella presencia d'avantpassats navegants 
d'Arenys que viatjaven per tot Europa. D'allí arrenca el món 
de Laia, el culte als propis morts i el clima transfigurat de 
Sinera. 

La vocació autentica del notari Francesc Espriu era el di- 
buix i la pintura, que va haver d'abandonar a causa de la seva 
dedicació a les lleis. Va ésser, aixb no obstant, un caricatu- 
rista sagnant. Els personatges que traqh, i que tenen avui un 
marcat sabor d'epoca, són substancialment els mateixos que 
animen les proses i els poemes satírics del fill, en els quals 
es crispen, fereixen, protesten i es desfan sobtadament en una 
ganyota agbnica. La visió extorsionada que va tracar el pare 
inspirant-se en una realitat i en uns tipus concrets i que ha- 
via conegut, els ha recreat després i trasplantat el fill. L'un 
ha donat nova vida a les creacions de l'altre, mentre que, a 
l'inrevés, els vells dibuixos podrien il.lustrar els nous ninots 
rebels i incbmodes. 

Copioses lectures primerenques i l'assistencia des d'infant 
a les tertúlies del notari amb magistrats i advocats, artistes 
i músics completaren la primera i precos formació. Als quin- 
ze anys, escolar encara, escriví Israel, llibre publicat en edi- 
ció privadael 1929 i influit per Gabriel Miró. El 1931 impri- 
mí EIDr. Rip, obra redactada el primer any de la seva entrada 
a la universitat i, com l'anterior, nascuda d'un simple desig 



patern d'exercici literari, perb que ara el fill ha traduit en fi- 
blant producte d'art. Aquest primer contacte amb la univer- 
sitat va ésser decisiu per a Espriu pel que fa, no sols a la seva 
formació definitiva, sinó també a la consciencia de la seva 
veritable vocació i la seva fidelitat a la nostra Ilengua. Laia, 
que segueix immediatament (193z), és ja una obra ben cons- 
cient, amb voluntat creadora, ambiciosa, fruit de la trobada 
total. D'ellaparteix tot el mónliterari d'Espriu. Amb Aspec- 
tes (rgjq) ,  Mivatge a Citerea (1735) i Aviadna a l  laberint gro- 
terc (1935), es va fer més ostensible l'entrada de cava11 sicilii 
del prosista en la literatura catalana; entrada que marcava un 
viratge dins la prosa del país, fenomen tal vegada no exacta- 
ment compres aleshores, perb que els anys han definit amb 
tot el seu abast. El 1938 publica Letízia, amb Fedra-com l'an- 
terior, una nouvelle-i Petitesproses blanques, tres obres breus 
que tenen una perfecta unitat. 

Espriu és autor així mateix de tres notables peces de tea- 
tre de divers significat i diversa magnitud: Fedva-escrita el 
1736, és adaptació i recreació d'una obra del mateix títol del 
mallorqui «Dhey»-, Antígona, basada en I'antic i impressio- 
nant motiu de la lluita fratricida i escrita el 1937, i Pvimeva 
historia d'Esther (19481, per a teatre de titelles, visió farsesca 
i acerada del ve11 tema bíblic i petita joia de realització. Les 
dues primeres han estat publicades recentment en un sol vo- 
lum (1955). 

Després de la Guerra Civil, Salvador Espriu s'ha imposat 
com un dels poetes més personals de la seva generació i el que 
més ha influit damunt les promocions més recents. A Cemen- 
tivi de Sinera (1946) fixava el món immbbil dels seus records 
i dels seus morts en versos esquematics i precisos, molt lirics. 
Seguiren Les horer (1751), una de les obres més madures i co- 
municables del poeta; Mrs. Death (19521, amb la fusió del rnón 
liric i el grotesc de I'autor; El caminant i elmur (1755), incer- 



ta sendera seguida amb angoixa i dolor i sota el crit desespe- 
rat que anhela una salvació; fins al seu recent Final del labe- 
rint (1955)~ que tanca i resumeix, per ara, el cicle de totes 
aquestes experiencies humanes i literiries i en el qual el poe- 
ta s'ha projectat tot servint-se d'una complexa al.legoria. 

Sóc conscient de com és d'esquemitica la visió que acabo 
de dibuixar de i'obra d'Espriu, gaitehé reduida a una simple 
nota bibliogrifica, particularment pel que fa a la poesia, que 
avui constitueix l'aspecte més vigent de la seva producció. 
He preferit aquí detenir-me en les motivacions humanes i per- 
sonal~ ,  en el món i el clima que informen el tot. Tal vega- 
da, amb vista a una futura labor. Pero, sobretot, a causa 
d'una estima esencial i entranyable per l'home, sense la com- 
prensió del qual qualsevol treball de crítica pot ésser buida 
parleria o parenceria més o menys brillant. Home i obra són 
inseparables en el creador autentic. Conkixer el primer equi- 
val a penetrar millor, a través del laberint, en la segona. Fins 
a la torre del cilid i merescut homenatge. 



SALVADOR ESPRIU 1 JOSEP M. SUBIRACHS: 
PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE' 

E l  dia 6 de desembre de 1984, avui fa justament un any, Sal- 
vador Espriu prenia possessió del seu silló en aquesta Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona, amb la lectura pú- 
blica del seu discurs d'ingrés, titulat «Alguns records sobre 
B. Rosselló-Porcel*, centrat en I'afecte, l'alta estima i l'amistat 
entranyable d'una figura poktica i humana envers la qual el 
nostre company d'institució sempre resti  fidel i de la qual 
fou clarivident i comprensiu torsimany. Espriu ben poc-o, 
per ésser més exactes, prhcticament no gens-pogué interve- 
nir en les tasques de la nostra Academia, ja que la seva dolen- 
Fa, intermitent i persistent, i la seva mort, ocorreguda el 2 2  

de febrer d'enguany, 1985, li ho impediren. Una obra densa 
i extensa, solida i generosa, travada i representativa en tots 
els aspectes-que l'ocasió d'aquesta reunió i la necesskria bre- . vetat de I'acte no permeten de glossar amb I'amplitud que es 
mereix i que mereix el seu autor-, és el seu considerable ba- 
gatge per a la posteritat i la historia de les nostres lletres, mi- 
rall eminent de referencia constant per a tot un país i els seus 
poetes i literats compromesos, com ell, amb l'eticitat dels com- 
portaments humans i col.lectius, la salvació de la llengua i la 
meditació constant sobre la fatuitat de la vida de l'home i 
sobre l'última realitat veritable de la mort i la seva significa- 

* Parlamrnt pronunciat a la Reial AcadCmia de Bones Lletrrs de Bar- 
celona el 6 de desembre de 1985 en i'hamenatge públic retut per la institució 
a la  membria del poeta. Vegeu«I~lamenatge a Salvador Espriun, Boletín de 
la Reo1 Academia deBuenar Lehar de Barcelona, XL (~985-rgi86), pp. 13-16,  



ció expresa, així en el camp personal com en el camp de la 
cultura histbrica i el desti dels pobles. El discurs alludit, «Al- 
guns records sobre B. Rosselló-Pbrceln, constitueix, que jo 
sipiga, el darrer treball de Salvador Espriu publicat en vida 
de I'autor, un treball inedit fins a la data indicada del 6 de 
desembre de 1984, i que es manté dins la línia de les perso- 
n a l ~  incursions d'Espriu en autors i amics l'obra o la figura 
inteLlectua1 i humana dels quals mereixien la seva atenció re- 
flexiva i penetrant. 

Aquesta Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 
ha volgut celebrar sessió pública en record de I'efemeride de 
l'ingrés de Salvador Espriu i en recordan~a de I'home i el poe- 
ta, el prosista, el dramaturg i el crític-una seva activitat, la 
crítica, molt original i aguda, injustament ben poques vega- 
des adduida i recordada-, i aixb aprofitant el motiu i I'oca- 
sió de la publicació recent d'un llibre concebut en homenat- 
ge a la seva memoria i del qual ara i aquí fem la presentació, 
a sol.licitud dels seus editors. Es tracta de: Salvador Espriu, 
Aproximació a tres escultures de Subirachs i altres textos, apa- 
regut a Barcelona 1'11 de setembre de 1985 i editat per «Els 
Llibres de les Quatre Estacionsp, dirigits per Ricard Pedrei- 
ra i pertanyents a les editorials Edipoies, S. A, ,  i Eumo, de Vic. 

El volum és misce1,lani en la seva compnsició i la seva in- 
tegració. A la introducció, «Vint-i-cinc anys després)), se'ns 
parla d'un passat projecte de reedició de l'opuscle Aproxima- 
ció a tres escultures de Subirachr, que havia aparegut a Bar- 
celona el Nada1 de 1960 i en el qual co1,laboraren Salvador 
Espriu, amb tres poemes, Josep Maria Subirachs, amb il.lus- 
tracions, i l'editor Josep Pedreira, que l'incorpori a la col~lecció 
«Óssa Menor», creada per el], el qual projecte no es pogué 
dur a terme, pero, pel fet d'haver-se produit el traspis del 
poeta. La iniciativa, finalment, s'ha transformat, convertida 
en homenatge pbstum, en el volum que ara comentem. El lli- 



Lire és integrat per la reproducció dels tres poemes espriuans 
que formaven l'esmentada Aproximacáó a tres esculturer de Su- 
birachs, de 1960, titulats «Salm», «Tekel» i «Temple», que 
foren posteriorment incorporats pel nostre poeta al seu Ili- 
bre Les cangons d'Aráadna; una prosa d'ell mateix, retolada 
«Subirachs», de 1977, que és una magnífica impressió sobre 
l'escultor i la seva obra; el facsímil de l'autbgraf del seu poe- 
ma «Món de Subirachs», datat el 24  de novembre de 1979 
i publicat per primera vegada al catileg Subirachs, obres de 
1960 a 1980, editat per Daedalus el 1980; el facsímil de l'au- 
tbgraf de la seva traducció lliure al castelli d'aquest darrer 
poema, feta en ocasió de l'exposició «Catalunya viva», celc- 
brada a Las Palmas de Gran Canaria el febrer de 1982; i «Tea- 
tre», poema d'Espriu calendat el 2 2  de novembre de 1969, 
dedicat a 1'Escola d'Art Dramitic Adrih Gual, arnb motiu del 
seu dese aniversari, i també incorporat dins Les cangons 
d'Ariadna. Aquesta és, doncs, seleccionada per I'editor o edi- 
tors, la contribució de Salvador Espriu al llibre que ha estat 
confeccionat en homenatge al gran mestre i que comentem 
d'una manera esquemitica, basant-nos en la simple descrip- 
ció de I'obra. 

Segueix immediatament l'aportació escrita d'onze autors 
i la musical d'un compositor. Altrament, cal destacar arnb tots 
els honors la col.laboració grifica, densa, variada i estesa al 
llarg del llibre, des de la coberta a la contracoberta, de l'es- 
cultor Josep Maria Subirachs, arnb una quarantena de di- 
buixos, entre els quals un magnífic i sobri retrat del poeta. 

De l'aportació dels escriptors que homenatgen Salvador 
Espriu al Ilibre, hi ha la de diversos poetes, la d'un traductor 
de poemes d'Espriu i de variats prosistes, juntament amb la 
d'un compositor musical, ja al-ludida. Entre els poetes tro- 
bem Joan Margarit, arnb el poema «Oració»; Josep Pedreira, 
arnb «El fhretre fou amagat en un buit al costat d'una balus- 



tradau; Ramon Pinyol-Balasch, amb «Contra l'esfinx», i Ri- 
card Pedreira, amb «Espriu i Subirachs», poema publicat a 
la contracoberta del volum. Hi  destaquem la versió al flamenc 
del poema xxn: de Setmana Santa d'Espriu, realitzada pel crític 
i literat catalanbfil Bob de Nijs. Així mateix, cal remarcar 
el facsímil dels primers compassos de Trz'ptic de Setmana San- 
ta del compositor Joan Guinjoan, sobre el poema espriua <<Que 
és la veritat?». Quant als treballs redactats en prosa, trobem 
les aportacions seguents: Maria Aurelia Capmany fa una evo- 
cació de la relació artística i conceptual entre Espriu i Subi- 
rachs, a «El laberint del temps als rials de Sinera»; Alexis 
Eudald Sola recorda uns seus contactes personals amb Sal- 
vador Espriu, agut i erudit comentador del tema, dins «...La 
llum daurada del món bizantí», i ens ofereix una bella tra- 
ducció d'uns versos anbnims neogrecs, sota el títol «Plany 
de Santa Sof i a~ ;  Josep Maria Subirachs defineix i justifica 
els principis de la seva estetica en les sbbries i definidores 
pagines del seu article ~ L ' a r t ,  per que?»; Joan Triadú reivin- 
dica per a la revista Ariel, sorgida en la clandestinitat durant 
el franquisme i beLligerant en la lluita per la llengua i la cul- 
tura del país, l'estima i la valoració del poeta des del primer 
número, datat el maig de 1946, i l'esplendida i reiterada col.la- 
boració d'ell a les pagines d'aquella publicació peribdica; i 
Joan-Pere Viladecans fa una evocació d'Espriu i la transcen- 
dencia de la seva obra en el transcurs del seu treball «Una 
fita indefugible». 

Finalment, ja hem esmentat la molt valuosa i remarcable 
contribució de l'escultor Josep Maria Subirachs al llarg del 
llibre, a més de la prosa indicada, amb una notable col~lecció 
de dibuixos, impresos des de la coberta fins a la contracober- 
ta. H i  reprodueix vuit dibuixos de taller i il.lustra així ma- 
teix les pagines del volum amb el seu estil personalíssim, ex- 
pressiu i contundent. Recordarem la molt densa interpretació 



del retrat d'Espriu, enormement suggeridor de la f o r ~ a  inte- 
rior de l'homenatjat. 

La nostra Academia, doncs, se suma a l'homenatge que 
tributen a Salvador Espriu els autors i els editors d'Aproxi- 
mació a tres escultures de Subirachs i altres textos, mitjanqant 
aquesta presentació del llibre a través del comentari que n'hem 
fet, sens dubte massa cenyit a la simple descripció, i les al- 
tres intervencions a I'acte, i ha volgut fer-ho dins la seu de 
la institució i en sessió pública, perque ella s'honora un dia 
de tenir-lo entre nosaltres com a representant excepcional de 
les lletres catalanes més vives del nostre país. 

L'obra de Salvador Espriu suposa la cristal~lització genial 
d'un pensament, d'una profunda concepció de I'existkncia, 
d'una etica sblida i resistent a la vil erosió i d'un amor tragic 
i dolorós a la terra, als seus homes i a la Ilengua. Perdurara 
per sempre l'expressió de tal cristal.lització a través de la seva 
complexa, impressionant, rica i desolada producció lírica; la 
fiblant, implacable i dura prosa de creació; la síntesi del seu 
teatre, obtinguda amb el concurs magnífic de les seves acti- 
t u d ~  i vivencies líriques i els complexos denunciadors de la 
seva prosa; i les seves incursions, en prosa i en vers, amb vo- 
luntat subtilment crítica i impressionística, en els mons crea- 
tius de poetes i artistes. Salvador Espriu consumí tota una 
vida, i la justifica plenament, en la consecució d'una obra cí- 
clica i creixent en edifici inconclús, a pesar de la seva ampli- 
tud, per a il.lustració i rnodel de generacions successives i d'una 
terra molt concreta i estimada, fins a la immolació, en el verb, 
de la seoa existencia vital i del seu complex i efervescent uni- 
vers mental. 



E N  LA PRESENTACIÓ D'UNS POEMARIS 
D E  JOAN BROSSA" 

L'activitat lúdica és inexhaurible en la vida i en l'obra de 
Joan Brossa, i la seva producció és vasta i múltiple en el camp 
inabastable i inabastat de la seva poesia. Una poesia unifica- 
da i diversificada alhora en les diferents modalitats de la Iíri- 
ca, la sitira, la denúncia, l'humor, el divertimento, el trans- 
formisme, tan determinant i present arreu de l'obra del nostre 
autor, la fulguració experimental, la visualització sintktica o 
analitica dels objectes i les actituds, i la dramatització poe- 
titzada i subtil de moments o d'abstraccions de sentiments 
i, més encara, d'experiencies sensorials i interioritzades i de 
denúncia social. El currículum del poeta és fet en la voluntat 
incansable d'un treball seguit i bategant com el respirar i la 
vida mateixa, com la tasca indefugible i obligada a cada mo- 
ment i el testimoniatge vital de la propia existencia diiria. 
Diríeu que viu exclusivament de fer poemes i, per tant, de 
fer poemaris, poesia visual i poesia escenica, que experimen- 
ta i objectiva sense interrupció i proteicament. D'aquí ve que 
la publicació de nous llibres de poesia sigui, com els objectes 
poktics i els drames, un fenomen d'aparició excepcionalment 
sovintejada i que es pugui parlar d'una presencia constant- 
ment renovada de Joan Brossa en l'actualitat del món de les 
nostres lletres des de ja fa una colla d'anys. 

Participació de I'autor a l'homenatgc a Jasn Rrossa en ocasió de la 
culminació de la seva obra Elr entra-i-rum delpoetn,  organitzat per la Insti- 
tució de les Lletres Catalanes, el 8 de maigdc 1990, publicada aserra d'Or, 
núm. 367 (juliol-agost de rggo), pp. 56-57. 



Després de teculls de poesia tan densos i de tanta entitat 
com poden ésser, majorrnent, Poesia rasa (1970) ,  Poemes de 
seny icabel l (1977) ,  Rua de llibres (1980) ,  Balldesang(19821 
o Viatgeper la sextina (1987) ,  ara acaba d'oferir-nos Elr entra- 
i-rurts delpoeta, que duu aquest subtítol, amb la data de con- 
fecció dels poemes: Roda de llibres (1 969-1975). És un copiós 
conjunt repartit en set volums i publicar molt curosament per 
Editorial Alta Fuiia des de 1983 a 1989, sense interrupció en 
l'aparició dels toms, un per any. N'assenyalem el títol i ladata 
d'aparició: Askatasuna (19831, amb poemes de 1969 i 1970; 
Ot(19841, arnbversosde 1972; Calcomanies (1985) ,  ambpro- 
ducció també de 1972; Els entra-i-surts delpoeta (1986) ,  que 
dóna el títol general i emblematic a la col~lecció i el contingut 
delqualfou redactat el 1973; Poemespúblics (19871, arnb rea- 
litzacions de 1974-1975; Taranni (1988) ,  poemari escrit el 
1975; i Ollaó! (1989) ,  amb poemes redactats també el 1975. 

Joan Brossa en aquests poemaris entra i surt successiva- 
rnent de la poesia i la realitat que l'envolta i que el1 plasma 
en poemes amb naturalitat i amb voluntat de joc i precisió 
en els termes de les seves descripcions i definicions. 1 així 
diu, tot definint-los i autodefinint-se: 

No es tracta dc textos on ja hi ha hagut 
una intenció poetica, m'interessen textos 
neutra, funcionals, que jo puc convertir 
en poktics pel fet d'haver-los triats. 

(Poemes pdblicr, p. 323)  

O bé: 

Miro fixament una cosa que em sigui 
familiar per tal de deslligar-me 
de la seva relació quotidiana. 

(Elr enha-i-rurts del poeta, p.  81) 



Rescato aquest objecte 
del fluir del temps 
i el presento en la realitat 
més quotidiana, 

que esdevé insblita. 

(Poemer públicr, p. 3 5 )  

Unes descripcions i unes definicions, doncs, basades en 
coses i en fets quotidians que tenen la virtut, en la seva apa- 
rent senzillesa i per gracia de la ironia i la malícia de l'autor, 
de penetrar-hi subtilment i de convertir-los en entitats dife- 
rents i insolites més clarificadores, més enlla de la seva pro- 
pia normalitat, en un joc agut, no ja d'interpretació de la so- 
brerealitat, sinó de la realitat profunda o la interrealitat de 
les coses, els símbols i els conceptes a través de l'analisi de- 
tallada dels seus com~onents ,  en un exercici lúdic únic en la 
nostra poesia de tots els temps. El poeta defineix molt bé 
aquest procés valent-se del referent de la calcomania, quan 
escriu, amb la precisió i el detallisme que el caracteritzen pero 
que el1 sap sintetitzar admirablement, que la gran majoria dels 
poemes d'aquests llibres són objectivats i transferits comen 
una calcomania, 

Procediment de transportar un fet real o bé 
una idea a un full de papcr i cn qui. els traGos 
que caracteritzen el iet o la idea es desadhereixen 
de la realitat i resten adherits al full de paper. 

(Calcomanies, p. 109) 

Són poemes o agrupacions poemitiques fets en  la lliber- 
tat i sense altra norma que la indagació de les possibilitats 



del llenguatge parlat davant la realitat escipola i que el poeta 
voldria aprehendre. Per aixb Brossa pot dir justament: 

Mitjangant l'ús de vint-i-sis lletres 
diferents he pogut escriute aquest liibre 
que ades reflecteix la realitat, adés 
el meu esperit en llibertat i un  
el primer mot mena a I'últim. 

(Calcomanies, p. 173) 

Aquella llibertat que acaba d'invocar és el bé suprem del 
poeta com a home i com a creador, sostingut en la més alta 
dignitat i enarborat sense concessions ni claudicacions. Ella, 
la llibertat, presideix l'actitud i el comportament d'aquest 
home admirable i ella nodreix totala seva poesia i, en aquests 
llibres a que ens referim, es rnanifesta arnplament fins i tot 
en les formes emprades, absolutament desvinculades, llevat 
dels pocs sonets que hi figuren, de t8t mbdul paradigmitic 
extern, jaque el seu ritrne aconsegueix l'harmonia de la dini- 
mica interna i latent del poema-fet o idea-que el1 intenta 
expressar individualment i amb voluntat creativa. 

Altrament, quan Brossa diu, com hem vist abans: «Res- 
cato aquest objecte 1 del fluir del temps», expresa la seva pe- 
remptbria necessitat de fixar cada objecte en el moment que 
s'escola inexorable com si fos etern i inalterable. La idea tem- 
poral, que ha trasbalsat tot gran poeta de sempre, Joan Bros- 
sa la torna a formular amb aquests versos jovials i singulars, 
representatius, a més, de la seva voluntat d'indagació i pro- 
vatura: 

M'agradaria de condensar en un instant 
el creixement d'una barba o el pas d'una estació 
a l'altra; també a I'inrevbs, fer succeir 



amb lentitud algunes transformacions ripides 
ioaccessibles a la vista; o invertir l'ordre 
en que s'acompleix un fenomen, vull dir 
acabant pel comengament. 

(Poemer públics, p. 2 8 2 )  

El poeta coneix les limitacions de la llengua i aixb el preo- 
cupa constantment. Per aquest motiu assaja altres formes de 
llenguatge, com cl visual, que, dibuixant plisticament, deii- 
neix una entitat o un enigma, com trobem en  diverses pagi- 
nes d'aquests llibres, que ens admiren per l'acuitat i la preci- 
sió de i'autor i ens ajuden en la nostra comprensió del problema 
real que presenten els objectes i els conceptes. D'aquí també 
prové el conreu d'uns quants sonets difícils en la seva expressió 
neosurrealista escampats en alguns d'aquests volums i que vé- 
nen a ésser comuna mena de testimoniatges de la recerca de 

' 
I'expressió a través de la forma tancada i regulada per meca- 
nismes estrictes que no permeten infraccions de composició, 
pero que el poeta esquiva en el discurs internen un hermetis- 
me que procura salvaguardar la seva llibertat. 

L. . . ]  La paraula, en efecte, ja no és l'únic 
recurs d'accés a la intel-ligencia, 

(Els entra-i-surts del poeta, p. 83) 

sentencia l'autor paradigmiticament en aquests versos, com 
també en aquests altres: 

El mot expressa 
conceptes i emet snns 

i també serveix per a comunicar idees 
i perpetuar veritats i meniides. 

Que potser hn indica d'alguna manera? 

(Ot, P. 105) 



Aquesta desconfianga en lallengua és formulada en el poe- 
ma que acabem de veure des del punt de vista de I'eticitat 
dels continguts, amenagats sempte per l'amfibologia i l'equi- 
vocitat de tot llenguatge parlat o escrit, en i'abisme que s'es- 
tén entre el mot i la cosa significada, i la mera condició de 
signe que aquel1 té: 

[. . .] el rnón és massa gran perquk el vegem 
d'altra manera que per signes, 

(E61 entro-i-iurtr del poeta, p. 18)  

ens diu I'autor. 
Amb tot, la sensualitat i la materia poetica de la paraula 

són un fet viu en Brossa. una fruició intensa: 

Darrera els rnots el paper es transforma 
en mar. 1 les iietres en peixos de colors 

(Poemer públicr, p. 77) 

1 la seva urgent necessitat de poetitzar esdevé un incen- 
tiu vital i una col.laboració a la coneixenga universal del cos- 
mos a través de la poesia: 

El teló s'abaixa per a l'intermedi 
que ha de precedir el pocrna scgüent. 
(Retirat entre bastidors, el poeta es prepara 
per tornar a sortir en escena a col.laborar 
de nou arnb el rnón.) 

(Els entra-i-iurts del poeta, p. 127) 

Joan Brossa ha sabut escollir curosament els comentaris- 
tes de la seva obra, que n'han indagat aspectes fonamentals 
i una gran part de les coordenades de la seva poetica més pro- 



funda o dels poemes escampats en una sorprenent quantitat 
de Ilibres. D'altra banda, ha estat motiu de notes i articles 
critics de peribdics i revistes, pero injustament gairebé inexis-. 
tents pel que fa a aquesta col.lecció d'Els entra-i-rurts delpoe- 
tu. Per als uns i als nltres irbnicament pot dir que, en  termes 
generals: 

En Ilegir el text arriben 
a conseqü&ncies que no ha imaginat 
l'autor i a afirmacions que 
estava iiuny d'haver fet. 

( O t ,  P. 141) 

Tinc la sort de no poder dir, com fa el poeta: 

El coneixia pels Ilibres, pero 
no sabia pas que existís, 

(El1 entra-i-surts del poeta, p. 94) 

perquk el conec com a home i procuro esforqar-me a interpre- 
tar en profunditat la seva obra, i els respecto, els admiro i 
eis estimo tots dos, per ilur autenticitat, per llur cirrega hu- 
mana i per llur bondat manifesta. 

1 vuii acabar recordant el darrer poema d'aquesta col.lec- " 

ció de set densos llibres en el aual el Doeta fa al.lusió a allb 
que ell hi ha escrit, sempre distanciadament, perquk, com diu 
ell, 

L'emoció s'ha quedat en el poeta, 
no en el poema, 

(Els entra-i-rurts del poeta, p. 15) 

i en el qual, sempre testimoniatge de la realitat, es prepara 
per al poema futur: 



Reiiegeixo els poemes anteriors per redactar 
el següent i m'estranya la meva manera alhora 
alegre i melangiosa. Amago els jocs de caries i cullo 
el pa que trepitjo. H e  deixat de fer d'actor per ser 
només testimoni. 



UNES NOTES SOBRE LA VERSIFICACIÓ 
DE LA POESIA CATALANA CONTEMPORANIA^ 

E l  panorama de les formes versificatbries emprades pels poe- 
tes catalans postromintics i de després de la Renaixen~a, de 
Joan Maragall en@, és divers i complex, f o r p  variat i, altra- 
ment, d'una riquesa innegable. Hom ha conreat, ultra deter- 
minats casos d'imitació de mbduls clissics de l'antiguitat, for- 
mes procedents dels grans models italians, anostrades des del 
segle x v ~ ,  esponerosament i distorsionadament tractades du- 
rant el barroc, seleccionades en la gran fornal del romanticis- 
me i persistents, bé que d'una manera clarament reductiva 
i selectiva, entre la vigencia, doncs, d'unes poques i l'oblit 
de moltes, en la lírica dels nostres dies. 1 hom ha assajat un 
formalisme versificatori estricte de caire innovador i perso- 
nal, pero sensible a la tradició de la poesia europea i la cultu- 
ra mediterrinia, al costat, des del simbolisme finisecular i de 
comenfos del Nou-cents i des de l'avantguarda d'entreguer- 
res i de la nostra postguerra, &un refús del motlle clos i re- 
glat en el vers, en  l'agrupació estrbfica i en el poema total. 
La convivencia d'una tal multiplicitat en la versificació és, 
sense cap mena de dubtes, hi insistim, enriquidora pel que 
té de modulació innovadora o bé d'aportació recreativa i per- 
sonal d'una tradició secular al flux de la cultura poetica de 
la Catalunya contemporiinia i pel que suposa d'actitud inda- 
p d o r a  i de recerca quan la tradició és assajada en profundi- 
tat i amb un esperit nou i quan el poeta cerca de rompre els 1í- 

* Assaig publicat a Revirta de Cainlunya, nava etapa, núm. 9 (juny de 
19871, PP. 143-156- 



mits que constrenyen el poema per assolir un nou esquema 
en el qual el seu missatge pugui discórrer en la possible i rela- 
tiva llibertat del discurs. No hi ha, tanmateix, poetes infor- 
m a l ~  ni esckpols a la forma versificatbria, perque, és obvi, tota 
manifestació poktica escrita-i idhuc simplement pensada-se 
subjecta a esquemes lingüístics i expressius definibles: se sub- 
jecta a unes formes. Cal parlar, per tant, de poetes que sen- 
ten la necessitat de plasmar el seu món imaginatiu, mental 
i sensitiu en formes closes i modulars, culturalment tradicio- 
n a l ~  o bé de la seva propia invenció, i de poetes que experi- 
menten la urgencia d'unes formes obertes i Iliures, no sub- 
jectes a cap esquema preestablert, per a expressar el seu món 
creatiu. Perb no hi ha, ho repetim, poesia sense forma, sigui 
buidada en motlles fixos, sigui manifestant-se en Ilibertat. 

Dins el paisatge complex i diversificat de la nostra poesia 
del segle present, conflueixen un seguit de raons i de causes 
que poden explicar la preferencia envers cadascuna d'amb- 
dues opcions formals en la versificació. Tenen el seu origen 
en la contrastada i incessant trajectbria histbrica de les esco- 
les poetiques que s'han anat succeint al llarg de tots aquests 
anys, arnb llurs coexistencies cronolbgiques, llurs exclusions 
i les situacions i preferkncies dels autors. Pertany a la histb- 
ria literaria, a la crítica i a l'assaig esbrinar-ne les esmentades 
raons i causes, precisar-les i explicitar-les. Des del punt de 
vista concret que ens interessa, aixb no s'ba fet, almenys sis- 
temiticament, i convindria que es fes per aclarir un nombre 
important de problemes no resolts o mal coneguts. Aquestes 
breus pagines no ho pretenen, naturalment. Voldrien, només, 
esbossar la qüestió i posar en relleu uns quants trets, dins un 
marc histbric creiem que suficient, que poden ajudar i ésser 
d'interes per a una recerca més exhaustiva. 

La primera ruptura, realment important i d'efectes dura- 
dors i transcendentals de cara al futur, amb les formes versi- 



ficatbries tradicionals i prestigioses, majorment les italianes 
del renaixement i el barroc, i amb les formes romintiques, 
s'esdevé amb el simbolisme i amb la seva invenció, aleshores 
revolucionhria, de l'anomenat vers lliure, una conquesta de 
Rimbaud adoptada i potenciada pels primers simbolistes 
-Gustave Kahn fou i'iniciador del moviment i el seu tebric, 
el 1887 i, posteriorment, el 1912-. Amb el vers lliure, el sim- 
bolisme posava les bases de la seva primera innovació en la 
nova tendencia estetica, consistent en una especial recreació 
de la poesia popular o bé populista i de carrer, que de sempre 
no s'ha subjectat-almenys en determinats generes i subge- 
neres-a la rima plena i al nombre fix de síl.labes, en la rei- 
vindicació de l'espontaneitat expressiva del poeta, en  l'emo- 
ció nua, en  un contacte íntim amb la música al més profund 
i identificad01 possible, en I'ús constant de I'elisió, I'el.lipsi, 
la suggestió i l'impressionisme estilístic, i en la llibertat for- 
mal en  tots els ordres. Aquesta modalitat formal i creativa, 
en mans d'alguns dels primers simbolistes, esdevé un mitja 
reflexiu i reglat per una tecnica calculada i una dogmatica en 
general arbitraria, i en ells, i més en els seus seguidors i els 
renovadors de les generacions següents, suposa una ruptura 
entreel  discurs lbgic i el discurs poetic i I'adquisició d'una 
música prbpiament poetica. 

El simbolisme a Catalunya té una trajectbria forga llarga 
i evolutiva, en convivencia amb altres tendencies, i va de la 
poesia i la teoria poetica de Joan Maragall, amb la seva famo- 
sa concepció de «la paraula vivan, fins al mal anomenat post- 
simbolisme, en lloc de neosimbolisme, un període ampli i di- 
versificat que no s'estronca fins ben passats uns quants anys 
de la guerra del 3 6  al 3 9 .  És el simbolisme allb que explica, 
més enllh dels continguts conceptuals o emotius, la tecnica 
versificatbria maragalliana, d'una llibertat formal sense pre- 
cedents notables a Catalunya i que influeix, directament o 



indirecta, en molts poetes coetanis i posteriors del Principat 
i que, en certa manera, té el seu paralle1 en Joan Alcover, a 
les Illes. És per aquesta direcció per on és possible fer una 
mica de llum a I'espes i intricat entrellat del magma poetic 
modernista en el qual se situa el nostre poeta, que el visqué 
plenament i que contribuí en forta mesura a conformar-lo. 

Evidentment, hi hagué altres interessos i concepcions en 
la manera de versificar, de fer poemes, durant la mateixa epoca 
o a les seves darreries. Hi ha, per exemple, la notable temp- 
tativa, sobretot parnassiana, del també modernista Jeroni Zan- 
né, de tanta receptivitat d'influencies diverses que sabé trans- 
metre i divulgar amb eficacia, i els seus productes lírics, 
especialment sonets, esculpits com en marbre, una contribu- 
ció remarcable al conreu de la forma travada i rigorosa. 1 hi 
ha també la reacció classicitzant a ultranCa de Miquel Costa 
i Llobera, el qual, de Mallorca estant, posa contenció, mesu- 
ra i ritme reglat d s  versos, de ben variada naturalesa, a I'agru- 
pació estrbfica i al poema en la seva globalitat, amb harmo- 
nia i ponderació manllevades a l'antiguitat classica, amb un 
intent deliberat de posar otdre a la dispersió i al caos cap als 
quals, al seu parer, el modernisme feia precipitar la poesia, 
i nombre i pes reguladors capaGos de contenir en Iímits es- 
trictes una liibertat que entenia periliosa de llibertinatge i orgia 
formals. Fou un retorn, no pas, evidentment, als orígens ede- 
nics i a l'imponderable de la vida i els impulsos humans, crea- 
tius en Ilibertat, sinó, ben al contrari, al mestratge d'una poe- 
tica prestigiosa, amb les seves variades i sivies tecniques, la 
seva etica i la seva moral, ara tenyides profundament de cris- 
tianisme, la qual definia i encerclava amb rigor el vers rít- 
mic, l ' es tan~a  closa i el poema arrodonit i mesurat com un 
fruit de perfecció, i canalitzava, a través d'ells, una música 
severa, un pensament concret i controlat i un complex de sen- 
timents frenat pel seny i la ponderació mental. 



Un retorn semblant a la norma i la mesura, bé que per ca- 
mins no tan absoluts i rigorosos com els de la rehabilitació 
classicitzant de Costa, notem amb el noucentisme, que es de- 
canta decididament per formes versificatbries europees mo- 
dulars-i idhuc algunes de catalanes medievals-i, entre les 
italianes clissiques, amb marcada preferencia pel sonet. El 
noucentisme, un moviment cohesionador de diversitat de ten- 

(dencies i de veus, fou el resultat d'un pensament que cercava 
el retorn a un panclassicisme mediterrani, atemporal i per- 
manent alhora, la claredat intel.lectua1 i artística i l'obertura 
de la cultura catalana a Europa i al món a través de la raó i 
la mesura; fou un moviment substancialment equipat d'un con- 
cret cos doctrinal normatiu i arbitrista. El vers, pulcrament 
escandit, havia d'ésser lluminós, transparent, flexible i mu- 
sical, i el poema, una estructura formal closa i definida, d'ins- 
piració en la tradició poetica europea, o bé d'invenció perso- 
nal, sempre que, en aquest cas, satisfés basicament els postulats 
de lucidesa i ordre i d'ajust a uns principis a bastament rigo- 
rosos que posessin limits formals i control a I'empenta des- 
bocada del discurs poetic en la seva germinació i desplega- 
ment. Hom observa en els poetes del noucentisme una rica 
varietat de formes i de modulacions en consonincia amb els 
pressupbsits d'aquest moviment estetic i cultural i amb la v i -  
lua dels lírics que hi pertanyen, dins una gradació qualitativa 
inevitable. El vers, els grups estrbfics i el poema total pre- 
senten diversitat en I'obra d'un mateix poeta i entre poetes 
diferents. Perb la naturalesa característica i substancial del 
vers-en la síntesi resultant de perfecte escandiment, Ilumi- 
nositat, flexibilitat i musicalitat fbnica i rítmica,qualitats que 
ja hem assenyalat-és un fenomen que observem com a prio- 
ritari en la versificació dels noucentistes i és allb que els dis- 
tingeix d'una manera més evident i que alhora els agermana, 
dins la diversitat i, a voltes, disparitat de registres mentals 



i de veu. A través d'una conquesta així, sota una extrema sen- 
sibilitat per a la música poetica que shviament havien adqui- 
rit els poetes europeus des del simbolisme, la poesia pura i 
els moviments derivats, la distancia entre la impressió i I'ex- 
pressió malda per desapareixer. Una categoria de vers com 
aquesta, doncs, suposa una de les adquisicions més brillants 
i persistents de la poesia catalana d'aquest segle i confereix 
categoria mixima, en tal aspecte, a tot el moviment poetic,\ 
tan voluntariosament reglat, del sistema noucentista. La in- 
fluencia del noucentisme, quant a la concepció del vers així 
establerta, més que no pas els altres fenbmens de laversifica- 
ció-l'estrofa o grup estrbfic i el poema en la seva totaiitat-, 
s'estendrh damunt els moviments poetics posteriors, i hdhuc 
incidid en algun poeta avantguardista. 

Cal recordar, en un acte de justícia evident i del tot obvi, 
que Josep Carner én el mestre reconegut de la poesia noucen- 
tista, i ho és també pel que fa al vers de les qualitats que ja 
hem destacat i la transcendencia del qual resta apuntada. Fou 
un líric flexible, dotat d'un afinat i intel4igent sentit de la 
nostra llengua i de les seves qualitats rítmiques i harmbniques 
més profundes, un encuriosit del feuomen poetic, lector vo- 
rag i igil, que sabé extreure de la versificació tomhnica i I'eu- 
ropea en general, i de la nostra antiga també, els més variats 
estímuls de vers i d'estructura poemitica i els sabé plasmar 
en reaiitzacions noves i originals, qualssevol que siguin elcon- 
tingut conceptual, les motivacions de base i les urgencies crea- 
tives. 

La vinguda de les avantguardes d'entreguerres a la poesia 
catalana, iniciada a les darreries de la primera, motiva un canvi 
en la concepció de la versificació que afecta una part del pa- 
norama poetic del moment i hi incideix posteriorment. Les 
avantguardes suposen, també en I'aspecte formal extern, I'in- 
tent de I'experiencia d'una aventura extrema, altrament útil 



i necessaria. De fet, aquest havia estat ja, pels volts de 1870, 
a F ran~a ,  el paper dels cinc maudits-Verlaine, Rimbaud, Ma- 
Ilarmé, Lautréamont i Corbiere-, amb les seves partences 
cap al desconegut, als quals l'avantguarda naixent, d'altra ban- 
da, reconeixia la propia afiliació. La generació que hi pertany, 
no tan purs els seus integrants com eis seus precursors con- 
fessats, té I'aventura i la ruptura com a fonts primordials i 
com a eixos de la seva actuació i dels seus programes. 1 aixb 
també en la seva concepció del vers i els altres instruments 
formals externs. Hom havia proclamat-Marinetti, 1910-el 
joc poktic de les paraules en llibertat. 1, així, la paraula en 
llibertat és per excel.lkncia I'aventura poetica, altrament con- 
seqükncia de la poesia en llibertat dels maudits i del vers Iliu- 
re dels simbolistes. Les formes emprades es caracteritzen, en 
definitiva, per la seva llibertat musical i rítmica, rupturista, 
feta d'assonincies, de lectures complexes en la seva diversi- 
tat, de cultura europea, de r e f r a n ~ s  de poesia popular i de 
tota mena d'incitacions, a voltes, comen el cas d'Apollinai- 
re, amb un especial encanteri i una magia molt personal; una 
magia, d'altra banda, que influeix molt en l'exit desigual dels 
representants de les avantguardes, que incessantment inven- 
ten o reprenen formes arriscades i sense mbduls fixos i defi- 
nidors, tant en el vers com en l'agrupació estrofica, si n'hi 
ha, i en el poema en la seva globalitat; tot plegat, conseqükn- 
cia de l'aventura en llibertat i de I'esperit de ruptura assajats 
per tots els confrares d'aquest culte diversificat en tenden- 
cies i escoles. Les avantguardes han dut a les últimes conse- 
qüencies la destrucció de les formes tradicionals i han mar- 
cat uns esquemes en llibertat total a la poesia, segons que elles 
l'han concebuda. La forca d'aquesta nova poesia i dels seus 
assaigs versificatoris resideix en la invenció, la ruptura, l'aven- 
tura i l'aire lliure. 

L'avantguarda catalana d'entreguerres ofereix diversitat 



de registres i de veus, com és divers, i molt, el grau d'inci- 
dencia en els poetes coetanis que n'han experimentat, d'una 
manera o altra, la ressonincia. Allb que és cert, perb, és que 
són les formes versificatbries l'aspecte més afectat i vistent 
de l'obra de tals poetes, llevai d'una excepció, com veurem. 
L'aventura, la ruptura i la llibertat són plenament evidents 
en les formes externes de Josep Maria Junoy, introductor des- 
tacat de fórmules avantguardistes i autor de 1'Oda a Guyne- 
meu, considerada com un dels millors poemes plastics del país, 
un genere en que excel.lí a imitació dels cal-ligrames d'Apo- 
Ilinaire. 

Autor de manifestos inconformistes de forta carrega ideo- 
lbgica i poeta molt personal, Joan Salvat-Papasseit conrei un 
vers expressiu i de música planera i popular, d'una íntima i 
espontinia sensibilitat rítmica i emotiva, i, sovint amb audi- 
cia, formes noves en poemes on la tipografia pretén fer des- 
tacar la intensitat dels mots i les frases als quals era atribuit 
un contingut ric d'intencionalitat, en cal.ligrames i en la dis- 
posició externa general de la majoria de les seves creacions 
versificades, adhuc en algunes de les més allunyades, concep- 
tualment i volitiva, de l'actitud avantguardista, com poden 
ésser les que transparenten més clarament el seu realisme i 
la seva quotidianitat o la seva adherencia a una humanitat 
palpitant i viva. El formalisme extern de Salvat-Papasseit fou 
imitat, atenuadament gairebé sempre, per poetes contempo- 
ranis i alguns anys posteriors, que mantingueren, de les avant- 
guardes, la novetat, la llibertat i I'aventura de la recerca de 
formes insblites en el vers i no reglades per mbduls preesta- 
blerts, i ha influit, sens dubte, en la llibertat versificatbria 
d'una part de la poesia catalana subsegüent. 

El cas de J. V. Foix és ben distint dels anteriors. L'autor 
inicia la seva compareixenga al públic amb I'edició de poe- 
mes en prosa, i no és fins després de la nostra Guerra Civil, 



tret d'aparicions esporadiques en mitjans de comunicació pe- 
ribdics, com revistes, que publica els seus llibres de poesia 
en vers, amb poemes sovint redactats en dates forca més re- 
culades que les de l'aparició dels volums. Recordarem, de pas- 
sada, que el Rimbaud de les proses Illuminationr ha estat el 
mestre més invocat pels conreadors més conspicus i prime- 
rencs de la prosa poetica, com també que el Cocteau líric fixa 
finalment la seva vocació poetica en la prosa. Ha estat en la 
prosa on ha flult el surrealisme poktic-Foix, per cert, direm 
parenthticament, ha negat que el1 sigui surrealista, ans entén 
que és amatent a una superrealitat envoitant i sempre pre- 
sent que forneix i combina el material amb que es fa possible 
la descoberta i la percepció de I'IrreaI, o de la Realitat pro- 
funda i escondida, el Somni i el Misteri-, i des d'aleshores 
entre la poesia i la prosa hi ha una osmosi continuada i crei- 
xent, com percebé ben clar aquel1 moviment avantguardista. 
J. V. Foix, perque creu en  la Idea, I'Ordre i la Norma-sug- 
gestions del noucentisme-, s'ha decantat decididament i des 
del primer moment per les formes versificatbries definides 
i rodones de la tradició cultural romanica, a la qual pertany 
la nostra-constatació que el poeta ha pregonar amb fe i com- 
plaen~a-, o de la seva invenció particular i personal: un vers 
ritmat i contundent, lapidari, amb una clara preferencia pel 
decasí1,lab catala clissic, d'accentuació 4 + 6, una rima rica 
i a volres ben agosarada, una agrupació estrbfica cenyida al 
pensament i a la urgencia expressiva i una concepció unitaria 
del poema sencer, amb una característica consciencia de l'es- 
tructura poematica global. H a  conreat amb constancia i apli- 
cació, des de l'origen de la seva llarga experiencia d'escriptu- 
ra, un sonet travat i fluent alhora, que discorre per meandres 
insospitats i riscosos sense perdre la il.lació del discurs, savi 
o bé enjogassat, i que cerca sorprendre'ns en les dificultats 
de les intencionalitats que es proposa desenvolupar poetica- 



ment; un sonet que és herencia formal petrarquista, pero ac- 
tualitzada i renovada per una mena de malícia poetica, per 
una fonda percepció i la plena apropiació de l'experiencia se- 
cular i per l'acuitat del poeta, recipiendari despert d'incita- 
cions innovadores. 

Coetanis a la primera aventura avantguardista a Catalu- 
nya en el temps, discorren dos corrents poetics: l'un el po- 
dríem considerar com una adaptació i una actualització de la 
poesia pura europea, i I'altre consisteix en la tendencia neo- 
simbolista. El primer es por relacionar amb el noucentisme, 
al qual succeeix en el temps i del qual hereta una semblant 
voluntat normativa, i el segon connecta amb el primer sim- 
bolisme-del qual és exponent a Catalunya, com ja hem indi- 
cat, la poesia i la teoria poetica de Joan Maragall-i amb les 
derivacions de tal moviment a Europa, Franca preferentment. 

Amb Carles Riba, el representant més iLlustre i profund 
de la primera tendencia, la situació del poeta, quant ales for- 
mes versificades, és radicalment oposada a la facilitat i a l'es- 
criptura més o menys automitica de la majoriadels avantguar- 
distes, refusadors de la duresa-necessiria i persistent en el 
comerq amb la poesia-de la materia poetica i la seva plasma- 
ció en el vers, l'estrofa i el poema regulars i configurats se- 
gons norma i nombre. Riba, amb la seva voluntat de prego- 
nesa i de recerca de les subtileses i els moviments de l'intel4ecte 
i de l'inima humana-i dels seus, personals i receptius-, par- 
tint en un moment donat de Paul Valéry i remuntant-se a Sté- 
phane Mallarmé, ha retornat la categoria d'intocable i pur al 
vers i al poema, conquerits amb esforq i a través d'un combat 
incessant contra un silenci hostil i dur i contra una resisten- 
cia finalment i treballosament venquts per l'alquímia posti- 
ca, fins a la consecució del producte arrodonit i formalment 
definit que s'ofereix al lector per a la seva intel.lecció pro- 
funda, sempre difícil i ardua, com difícils i ardus són el naixe- 



ment i la comunicació última del vers i el poema en Carles 
Riba. L'extraordinhria coneixenqa dels classics antics i de la 
poesia europea-romhnica, germhnica, anglosaxona-pel nos- 
tre poeta i la seva conscikncia de la tkcnica versificatbria re- 
glada i entesa com I'embolcall ineludible en que el contingut 
esdevé forma estetica han conferit al vers r ibi i  una treballa- 
da harmonia, entre severa i apasionada, a través de la qual 
es vehicula la definició intel.lectua1 i de sentiment, que dis- 
corre reglada i progressiva; han fet possible uns agrupaments 
estrbfics d'inspiració en els grans mestres italians i en altres 
realitzadors europeus, o simplement estructurats a l'escalf i 
la pressió de la passió poktica; i han originat uns esquemes 
de poema de forma externa tradicional i illustre, com el so- 
net, o bé nous i derivats necessiriament de la combinació ver- 
sificatbria estricta adoptada. Amb Carles Riba es manté la 
idea del formalisme modular que els noucentistes havien pre- 
conitzat i practicat, amb el benentks, perb, que el1 sabé reno- 
var-lo profundament amb provatures riques i complexes, opo- 
sant-se, altrament, a l'aventura avantguardista i a la llibertat 
versificatbria dels simbolistes. Perb aquesta voluntat ribiana 
de manteniment de l'estructura formal normativa, si bé tin- 
gué continuadors i posa, amb el prestigi del mestre, Iímits a 
les tendkncies al lliure formalisme de la versificació, no po- 
gué frenar aquestes habituds rupturistes, que es mantingue- 
ren, i es mantenen encara, plenament vigents en la poesia ca- 
talana contemporhnia. 

El simbolisme de la primera epoca, el de Joan Maragall 
i uns quants poetes més de la seva epoca, resta interromput 
amb el noucentisme i reapareix en  cessar aquest, a i'empara 
d'una concepció de la versificació més lliure i, a més, influi- 
da o en certa manera mistificada pel paroxisme de I'avant- 
guarda, bé que dins una voluntaria contenció 

Entre Joan Maragall i el neosimbolisme hi ha I'obra poe- 



tica, molt interessant pero pricticament desconeguda, de Jau- 
me Agelet i Garriga, extensa i perseverant en les concepcions 
bisiques del simbolisme i, altrament, amb una confesada de- 
voció del poeta per Joan Maragall. Un vers liiure omnipre- 
sent, insinuant i suggerent, generalment curt i scmpre ric de 
contingut, uns grups estrbfics breus, sovint autbnoms dins 
el discurs, i un poema rodó que sobtadament trenca els silen- 
cis en la continuitat discursiva que és, en definitiva, l'obra 
poetica global d'aquest Iíric, i, en el conjunt, una música suau 
i palpitant d'un ritme melodiós i frenat, gairebé tímid, són 
constants destacables de la poesia d'Agelet i Garriga.~ 

Sens dubte són bons exponents de la correntia neosimbo- 
lista-que no és pas uniforme i d'una sola direcció, sinó pro- 
ducte deben diversos components-la poesia de Marii Ma- 
nent i la de Tomis Garcés. El primer, gran coneixedor de la 
poesia dels noucentistes, de Carles Kiba i l'anglosaxona, i critic 
d'una percepció i una sensibilitat molt afinades, basteix el 
poema amb versos lliures dintre una subjacent mesura, tot 
suggerint amb una veu lírica i a1,lusiva. L'obra de Tomis Gar- 
cés és un f o r ~ a  extens paisatge impressionista i suggeridor, 
amb vers lliure, també contingut, i amb una fina musicalitat 
i un ritme suau pero precís. Enfonsa sovint les arrels en la 
poesia popular i és per aixb que es podria ~ a r l a r  d'un neopo- 
pularisme discret, amb vinculacions molt llunyanes i subtils 
amb la Renaixenca i amb d'altres de més prbximes a l'alquí- 
mia a ~ a n t ~ u a r d i s t a ,  que cerca en la poesia popular un motiu 
de recreació i una font d'exquisideses i que Garcés tracta amb 
molt de tacte i sense estridencies. 

Ja dins la Guerra Civil del 36 al 39, notem la provatura 
de Bartomeu Rosselló-Pbrcel en el seu llibre pbstum, on el 
poeta assaji unes formes versificatbries lliures, de vers musi- 
cal, diamantí i brillanr, proccdents, en part, de l'actitud in- 
nooadora de reivindicació de la poesia popular de transmis- 



sió escrita o de tradició oral dels postulats expressius de la 
generació castellana del 27,  amb el seu retorn, altrament, als 
grans poetes histbrics, i del surrealisme hispinic, en especial 
en la seva direcció neopopularista, tots els quals components 
el1 intenta d'anostrar amb gracia i agudesa. 

La situació de predomini de la versificació en llibertat per 
damunt de la travada i definida, de motlle clos i restrictiu 
-aquesta darrera, en retirada o bé estancada i d'ús reduyt 
a uns quants poetes-, i en convivkncia desigual totes dues 
tendkncies, continua en la poesia catalana de la postguerra 
i d'anys successius, fins avui, amb noves veus i noves aporta- 
cions i direccions artistiques. 

Cal remarcar el vers i el poema en llibertat i l'afany d'in- 
novació versificatbria dels poetes adscrits a la segona gene- 
ració avantguardista, la qual demostra una més aviat tímida 
preferencia pel surrealisme. El més eclectic en la dialectica 
entre versificació en llibertat i versificació modular és Josep 
Palau i Fabre, que usa formes noves i formes pertanyents al 
costum reglat en una poesia de revolta i revulsió on el vers 
és tibant i contundent, a la recerca d'una expressió despulla- 
da i colpidora. Més decidit per les formes noves és Joan Pe- 
rucho en la seva poesia, d'un vers concentrat, polim&tric i so- 
bri, i de poemes, generalment breus, que cerquen la sorpresa 
i la novetat, entre el misteri existencia1 i la meravella de la 
descoberta insblita. 

Perb l'experiencia més variada i sorprenent ens l'ofereix 
Joan Brossa, que s'autodefineix com a neosurrealista. Pocs 
poetes han emprat amb tanta insistencia, com ha fet ell, el 
vers polimetric, la combinació de versos de més desigual ex- 
tensió, lliures i sense cap mena de ritme preestablert, despu- 
llats i exhibidors de la duresa i la quotidianitat verbals amb 
que voluntiriament els ha concebuts, fins a la seva desclosa 
i expressió formal últimes, indicant manifest, missatge &tic 



o polític, adscripció o refús, i denúncia freqüent. Perb aquesta 
extrema i incontrolada polimetria i la mateixa anarquia en 
el poema sense fronteres que el defineixin s'han vist paradoxd- 
ment contrastades amb el conreu persistent de tres formes 
versificades de la mixima contenció i de gran i antic presti- 
gi: l'oda sifica, el sonet i la sextina inventada pel trobador 
Arnaut Daniel. Prestidigitador i transformista, Joan Brossa 
ha excel4it en totes tres formes, que demanen aplicació i una 
forta capacitat de subjecció als esquemes bisics. Ha estat un 
exercici saludable en el qual el poeta ha posat la seva pericia 
en I'intent de conferir al poema una contextura tancada i pre- 
cisa, aplicable, per extensió, a tota altra manifestació perso- 
nal i nova que requereixi unes condicions similars. L'oda s i -  
fica al marge, el conreu del sonet li fou suggerit per J. V. Foix, 
com a temptativa i prova d'aptitud per a encabir en formes 
precises els continguts; i el de la sextina, per un estudi que 
em plau haver signat i que ajudi I'autor a la recerca d'una 
nova aventura en el terreny de la norma dels mbduls i I'expe- 
rimentació. Tanmateix, en Joan Brossa aquest triple conreu 
no s'esgota en el1 mateix ni en la complaenga d'haver assolit 
definitivament uns productes rodons i polits, sinó que cons- 
titueix un estimul i un esquer per a la recerca expressiva nova 
i original, per tal com ha sabut descobrir la tecnica profunda 
que determina la desclosa dels poemes i el codi subtil amb 
que es regeixen tots aquests generes, i, amb la descoberta 
d'ells, la manera de vencer les dificultats del vers en la seva 
conjunció en el poema sencer, de manera que tecnica i venci- 
ment de dificultats li han pcrmes assajar noves descobertes 
formals per les quals ha portat els tres generes més enlli del 
seu abast primitiu; uns generes que han pres, així, una altra 
perspectiva i han experimentat un nou tractament que per- 
met la descoberta de nous parametres en I'aventura d'una re- 
cerca incessant. 1 aixb, al marge de provatures riscoses i es- 



pectaculars, com són els seus nous sonets escrits amb mots- 
rimes que supleixen la rima tradicional, o la sextina ciberne- 
tica, la composició de la qual ell, l'autor de tanta poesia vi- 
sual, material, confii a l'ordinador, per primera vegada en 
la historia de la nostra poesia. 

El fenomen de Salvador Espriu en la versificació poetica 
és fruit de la seva essencial i obsessiva temitica, que dóna 
sentit i confereix entitat a la realització poemhtica: la mort 
i l'actitud de I'home enfront de la seva tealitat existencia1 i 
última, la lluita entre germans i els traumes civics i humans 
que genera, la implacable requesta d'una etica personal i una 
etica col,lectiva, I'admonició o la sitira, una profunda caritat 
per I'home i la seva condició trhgica, l'adust i piadós amor 
pel seu país, que sap imperfecte i desvalgut. L'estil de Salva- 
dor Espriu ha estat qualificat, amb tota justesa, de dens i al.1~- 
cinant. 1 el vers i el poema sencer no ho són pas menys en 
el seu despullament essencial, en la cirrega del seu contingut 
i en la seva funció discursiva. Palpiten, es despleguen i es fixen 
en una llibertat vigilant i controlada, no pas per moduls prees- 
tablerts, tradicionals o de la propia invenció, sinó per la vo- 
luntat d'assolir una expressivitat contundent i plena, para- 
digmitica i colpidora, que s'anuncia a cada vers i es comunica 
als seguents fins a culminar en la totalitat de la pesa poemhti- 
ca, de manera que el vers espriui val, més que per el1 mateix 
en la seva individualitat singular, pel context global dels ele- 
ments versificatoris del poema, i discorre sinuosament i, dis- 
corrent, es completa enllh del conjunt total dels versos. Són 
formes de versificació necessiries i imprescindibles, lliures 
i molt personals, d'una poesia entemada en la voluntat difí- 
cil d'expressar un missatge clar illuminós, sens dubte alluci- 
nant també en la seva convicció essencial, dolorosa i obsessiva. 

Quant a I'aspecte que ens interessa, Joan Vinyoli ha se- 
guir un camí de progressiu allunyament de les formes defini- 



des i codificades, les quals conrea en els seus inicis, molt in- 
fluit pel mestratge de Carles Riba, fins a adoptar la versificació 
en llibertat, en general dins uns certs límits de contenció. Un 
vers nerviós i amb tendencia a I'emfasi i a la biperbole, una 
lliure combinació dels versos i una composició global escari- 
da i que cerca la contundencia són, en termes generals, la ve- 
hiculació d'un món enfebrat i dramatic, on la dialectica de 
les exigencies de i'existencia personal escindida i en rui'na amb 
un món hostil i advers, incomprensible pero real i fiblador, 
es debat en tons ombrívols i opressius, en cerca d'una sorti- 
da salvadora pero impossible, donar el laberint en que el poe- 
ta s'ha perdut i des del qual s'acara amb el lector. 

Gabriel Ferrater formalitza a través de la versificació el 
seu univers inquiridor, denunciador i d'una puresa radical, 
la seva recerca d'una etica implacable en els comportaments 
de I'home, la pregonesa del seu «jo» existencia1 i histbric, 
I'apregonament en cerca de la realitat fins a esdevenir un poeta 
moral, la matisada saviesa erbtica i la relació esbiaixada amb 
els altres, a cavall de la pietat, la simpatia i els afectes o de 
la reserva mental o explicitada, mitjangant una tipologia de 
vers coherent i personal. Hom descobreix en els seus poemes 
l'ús de versos curts, de cinc a vuit síldabes, normalment sols 
pero a voltes curosament alternats, i versos decasíl.labs de rit- 
me italii clissic o prbxims a ell. Quan usa la rima, ho fa, ha- 
bitualment, valent-se de l'assonincia, que tracta amb discre- 
ció i prudencia. La forma del poema és lliure i oberta, amb 
I'extensió apropiada a la naturalesa i quantificació del con- 
tingut temitic a desenvolupar. Usa, alguns cops, els ritmes 
i les tirades narratives, o lírico-narratives. Al seu extens i di- 
vcrsificat Poema inacabat observem I'assaig d'apropiació i 
adaptació de la forma versificatbria del molt antic roman fran- 
ces medieval en vers, constituida per tirades d'apariats octo- 
síllabs-el poeta parla expressament d'una lectura del roman 



d'Éuec e Énide de Chrétien de Troyes, el gran performador 
del genere al segle XII-. Aquesta forma correspon també a 
les nostres velles noves rimades, d'ús tan considerable entre 
els poetes catalans antics i, com el model frances, destinades 
a la narració mitjancant la mnemotecnia i el discurs objectiu 
de tirades de versos de vuit sfl.labes apariats i consonants. 
La innovació de Ferrater dins aquesta forma narrativa arcai- 
ca, altrament molt coneguda durant segles a Cata lun~a ,  com 
ja hem apuntat, ha estat, ultra la personalitat peculiar dels 
seus versos octosil.labs considerats individualment, pero també 
en llur discórrer, i al marge de la materia poetica, temhtica, 
l'operació de substituir la tradicional rima consonant en els 
apariats per l'assonkncia, la qual cosa permet una major lli- 
bertat al discurs i a la narració, contrapuntistics en l'esmen- 
tat  poema ferrateria. 

H i  ha, en algun poeta, una tendencia extrema en el camp 
de la versificació catalana contemporinia, que sembla conse- 
qüencia, no ben bé de la conjunció-conscient o de reflex del 
medi cultural envoltant-de tot un seguit de tendencies for- 
m a l ~  en llibertat ja establertes i que ja coneixem, sinó, amb 
molta més probabilitat, d'una actitud radicalment personal 
i gairebé intransferible, potser irrepetible si no és per una ac- 
titud incontinent semblant o de refús revoltat i parencer de 
les formes acostumades i a I'ús en la seva totalitat, que es pre- 
tén destruir fins a les últimes conseqüencies. És el cas d2Agustí 
Bartra, amb les seves preferencies per la dramatització de mites 
i amb el seu cosmos én ebullició, que ha alternat la prosa i 
el vers en unes mateixes composicions, el vers curt i el vers 
extremament Ilarg, la versificació més o menys modular i, en 
una proporció superior, la lliure fins ala  incontinencia, la rima, 
amb poca freqüencia, i, en canvi, l'acumulació de versos sen- 
se concordanca ni enllac fbnics, l'estrofisme regulat, relati- 
vament poc, en realitat, i el sense límits preestablerts, i el poe- 



ma d'extensió normal, més aviat excepcional, de fet, i el que 
supera les previsions i els límits habituals. 

Les promocions poetiqucs més recents continuen la ten- 
dencia predominant de la versificació lliure molt per damunt 
de la regular, sigui clhssica o tradicional, sigui d'invenció per- 
sonal i reglada, que no és, de tota manera, menystinguda 
-com s'esdevingué, entrats els anys setanta, amb un grup 
de poetes joves que la reivindica d'una manera manifesta i 
explícita amb I'anomenat formalisme-, amb la particulari- 
tat que, en I'actualitat, el conreu de les formes versificatb- 
ries paradigmatiques i de límits concrets no sol suposar una 
dependencia absoluta dels vells esquemes ni una imitació servil 
d'aquests, sinó, preferentment, un pretext per a I'assaig, la 
recerca o la manipulació. Aquest estat de coexistencia de for- 
mes, amb una molt forta preponderancia, perb, de la versifi- 
cació lliure, i més en les últimes decades, és un fenomen inte- 
ressant i enriquidor, com ja hem dit més amunt-altrament 
no pas circumscrit a la poesia catalana, naturaiment, sinó ge- 
neral a la cultura universal-, que ha seguit un llarg procés 
des del primer simbolisme i les avantguardes fins avui i s'ha 
manifestat en la nostra poesia amb forqa; i podem creure que 
irreversiblement, almenys durant un seguit de decennis més. 



Aquesta edició, primera, de 
Assaigs i altres indagacions critiques, 

de Josep Romeu, 
s'ha acabat d'imprimir, 

a Capellades, 
el mes de febrer 

de mil nou-cents noranta-sis. 



M A R T ~  DE RIQUER 

Aproximaczó al Tirant lo Blanc 
ASSAIG, 8 

TERCERA EDICIÓ 

E l  professor Martí de Riquer ofereix amb aquest Ilibre, de clara 
intenció didactica, I'estudi m& complet publicar fins ara sobre la 
gran novel.la de Joanot Martorell. Desprks d'una introducció a la 
vida cavalleresca de I'kpoca i a la seva doble repercussió literaria 
(biografies i novel.les), s'exposen i analitzen totes les dades de que 
disposem sobre la vida de Martorell, i s'estudia en profunditat el 
Tirant els detalls mes significatius de I'argument, els possibles 
models histbrics del protagonista, les fonts literiries de I'obra i els 
problemes de diversa índole que es plantegen respecte a les dates, la 
intenció i I'estil de la novella (i també dels altres escrits de Martorell 
que ens han pewingut). No hi falten, tampoc, consideracions sobre 
el Tirant lo Bhnc com a novella militar i com a novella de jocs d'amor i 
d'aiegria, ni un capítol sobre la seva difusib. En els vuit excursos que 
clouen aquesr volum, el professor Riquer dóna noticies erudites 
sobre diversos detalls relatius a I'obra de Martorell, entre les quals cal 
destacar una innovadora visió de la problemitica i discutida interven- - ció de Martí Joan de Galba en la redacció de la novel.la. -- 



LOLA BADIA 
Teoria i practica de la literatura 

en Ramon Llnll 
ASSAIG, I O 

Matisant  la proposta de Jordi Rubió i Baiaguer de substituir la noció 
de «literatura lul.lianan per la d'un Llull que se serveix de I'expressió 
literaria com a arma apologktica, el present llibre defensa el principi 
que el riquíssim repertori de recursos literaris escampars per tota I'obra 
del genial mallorquí li assigna un lloc d'honor en la historia de les 
lletres occidentals. Per mostrar-ho, nomes cal continuar pel cami que 
Rubió va encerar: resseguir les formes i estudiar les funcions dels 
elements literaris presents a I'opm del beat d'acord amb les seves 
prbpies teories. Llull se'ns revelara com una enorme personalitat al 
llindar de la baixa Edat Mitjana, encara criat i nodrit en I'atmosfera 
política i intel.lectual del nostre segle XIII,  perb ja abocar a I'era de les 

grans crisis, precursora de la modernitat. 



JOAN FERRATÉ 
Llegir Ausi2s March 

ASSAIG, 12 

Aquest comentari a les dotze primeres poesies d'Ausik March, 
cenyit al contorn del text de cadascuna i que preten aclarir-ne el 
seotit en benefici tant del lector general com de I'especiaiista, 6s ai 
mateix temps la primera aplicació dctailada d'una proposta de 
lectura de tota I'obra del poeta de Gandia, que ja des d'ara se'ns 
revela com una de les mes innovadores i fecundes que se n'hagin fet 
en el curs d'aquest segle. L'ordenació de les poesies d'Ausik March 
establerta per Amédée Pagks ara fa vuitanta anys ens permet de Ilegir- 
les una darrera I'aitra com a membres que s6n d'una seqükncia fixa. 
Una lectura com aquesta, aconduyda des del comenGament fins ai 
fin4 amb un rigor minimament adequat, ens obliga a concloure que 
va ser el seu mateix autor qui va assignar a Ics seves obres I'ordre del 
cas, al mateix temps que les va distribuir en deu seccions, 
caracteritzades totes elles per tren a la vegada formals i ternitia que 
les distingeixen clarament les unes de les altres. Aquest llibre 6s el 
primer assaig de Uegir les obres d'Ausiis March que ha estat fet 
d'acord amb aquesrs criteris i on se'n demostra explicitament la 
validesa, no solament en el que concerneix les dotze poesies que hi 
s6n comentades sinó per totes les vint-i-nou que compren la 
primera secció i, implicítarnent, tambe per totes les altres fins a 

I'última. 



SALVADOR OLIVA 
La m;trica i el ritme de la posa 

ASSAIG, I 3 

S i  hi ha alguna diferencia entre el vers i la prosa, és que al primer, a 
mes del material lingüístic, hi ha una referencia a un model abstracte 
amb la seva prbpia estructura rítmica. Aquest llibre permet capturar 
I'eurítmia dels processos accentuals de la prosa. Els lectors interessats 
en el paper del ritme (ja sigui en textos referencials o de ficció) hi 
poden trobar un mPtode útil per analitzar les característiqua rítmi- 
ques &un fragmenr quaisevol de text amb una precisió considerable. 
Pero tamb& ens permetri aprofundir els problema de la metrica, la 
seva tipologia, els exemples i els models de vers, la mktrica id-libica, 
els versos tradicionals i els anisosillibics, recurrents i no recurrents, 
per acabar amb els problemes de I'elocució. L'autor ha posat total- 
ment al dia els seus rrcballs anteriors sobre metrica, que van acon- 

seguir un Pxit notabilíssim entre els lectors. 



XAVIER TORRES 
Nyerroj i radell~: bindols i bandolerirma 
a la Catalunya moderna (1~90-1640) 

ASSAIU, 15 
EN C O E D I C I ~  AMB LA REIAL ACADEMIA 

DE BONES LLETRES DE BARCELONA 
SEGONA EDICIÓ 

A partir de les originiries rivaiitats pirinenques entre nyerros i cadells 
a finals del segle xvr i comenqaments del xvii, I'autor ressegueix la 
seva repercussió als comtats de Rosselló i Cerdanya, les terres de 
Ponenr, la vegueria de Vic i aigunes institucions catalanes, com la 
Reial Audiencia de Barcelona. L'estudi dels casos concrets que es fa 
en aquest llibre ha comporrat necessiriament un esfors de rein- 
terpretació d'aquestes rivalitats, tant del seu origen com de la seva 

naturaiesa. 
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!jquest volum aplega una selecció d'articles de Josep Rorneu 
sobre poesia catalana contemporhnia. Des de J.V. Foix fins a 
les darreres creacions de Joan Rrossa, passant per Carles Kiba, 
Maria Manent, Rossellú-Pbrcel o Salvador Espriu, Assaigs i 
altres indagarzons critiques fa una anilisi exhaustiva d'autors i 
obres il.lustres de la pnesia catalana d'aquest segle. El recull 
acaba amb un assaig que estudia la versificació dels grans poetes 
catalans del segle XX, posant-los en relació amb alguns clis- 
. -  . .~ - - sics europeus contemporanis. ~ ~ ~ ~ 

losep Romeu i Figueras (hdena, i917), poeta i crític literari, 
s'ha especialiaat, entre altres carnps, en la poesia el 
folklore, la cangonística medieval i renaixentista, i el tearre 
catala antic. Entre altres premis, ha obtingut el Premi 
Menénda Pelayo de I'IEC (1955), el Premi de Literatura 
Catalana de la Generalitat de Cataiunya a la millor obra 
d'assaig de 1984 i la Creu de Sant Jordi (1993). De la seva 
extensa producció, destaca I'edició de les Poesies de Rarnon 
Llull (1958 i 19R8), iJoesia popular i literatura (1974), Sobre 
Maragall, Foix i altres poetes (19 84),  sol, i de d o l ~ .  de J K 
Foix (198 5), Esrudis de Lírica popular i /frica tradicional antigues 
-(1993) i Lecmru de textos mediermlr i renaixentisres (1994).- 


