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Introducció
He reunit al present volum treballs de critica sobre poetes i sobre poemes
comenracs per tal de proposar-ne una lectura suficient per a la comprensió
del seu sentir a través d'uns criteris que em semblen foiiamentals, bé que es
podrien ampliar si l'espai de que disposo ho permerés.
La rnajoria d'aquests treballs és inedita i uns altres han estat ja publicars
previament en diversos mitjans de comunicació escrita, com articles apareguts en peribdics i revistes més o menys fungibles i que ningú no rete o no
recorda al cap de poc temps. També hi van prblegs esparsos, de recordanca
així mateix efímera i d'escassa consulta.
Aquest recull penso que té prou unitat informariva i, en tot cas, respon al
desig de globalitzar aspectes concrets de poetes del nostre temps i de donar
pisres que puguin interesar per a obres més puntuals i mis completes.
Tinc fe en les personalitats poetiques conremporbies consagrades ja i en
les veus recenrs i prometedores. La varietat i l'ambició dels uns i dels altres
componen un paisatge vast, complex i de rica coloració. La rria que n'he fet
no respon, ranmateix, a cap criteri antolbgic ni, molt menys, pretén ésser
completa. En canvi, sí que vol ésser indicativa d'uns aspectes literaris Que
poden considerar-se forca exemplars pel que fa a una visió, tan fragmendria
com es vulgui, -pero prou representativa dels corrents diversos i diversificats
del quefer poktic des d'Espriu a poetes joves queja es fan senrir.
He valorar sempre tota tendencia lireriria incident en poesia, llevat d'una
mena de realisme engatjar al servei d'interessos ideologia i polítia absolutistes que no tenen res a veure amb la poesia. Tot i aquesta valoració diversa,
he procurat ésser personal com a crític i poeta i he hgit dels ismes excloenrs
i imposats amb detriment de la llibertat de I'artista, i he escrit versos com
m'ha semblat, amb I'única condició que responguessin a l'esrnentada lliber-

tat i fossin realmerit autkntics. Aixb no invalida -hi insisteixo- la meva estimació i el meu respecte envers tora escola prou fonamenrada en el pensament i en I'estetica de la base mateixa de la poesia, i m'ha interessat la descoberra i la recerca, a voltes ben agosarada. He estat respectu6s quan m'han
commogut el procés indagador en poesia i els carnins que ens hi emmenen
amb originalitat i personalitat, no pas les actiruds siniplement mim6tiques.
Una vegada més, intento l'aventura d'endinsar-me en el món dels cread o r ~que s'expressen en vers i malden per definir-se i definir allo que en prosa no es pot fer: I'inefable i la consciencia de la propia personalitat en un
cosmos que cns abasta i ens supera i que no podem expresar sinó el.lípticament a través de la imatge, la referencia ~sbiaixadade la realitat indefinible i
tots els alrres mitjans indirectes que la poesia tE al seu abast des dels albors
mateixos de I'escriprura del vers, una necessitat vital i tan sovint escipola dc
la historia de I'hoiiie en cerca de la veritar: la seva i la del m6n inabasrable i
del seu propi, senipre urgit per la necessitat de comprendre.
Ignoro el desti dels meus llibres i, és clar, d'aquest Jara. Pero voldria
intensament que suscités diileg i comprensió, o disconformitat si cal, no
pas el silenci i la indiferencia. El pont entre autor i lector que el crític ha
d'establir a penes existeix, fet i fet, en el panorama literari d'aquí des de fa
molcs anys. Ens manquen crítics prou preparats i responsables. Sempre me
n'he dolgut i me'n dolc encara, com em do1 la manca de lectors interessats
per aquest genere, que sembla indiferent als llegidors del nostre escenari literari, no gens amatents a la recepció de missatges mes o menys esoterics com
són la crítica i I'assaig.

Comentaris a poemes de Salvador Espriu
El 22 de febrer del zooo s'acon~plirenels qui~izeanys del decés de Salvador
Espriu. L'aniversari fou recordat per la premsa i idhuc perla televisió amb
més o menys entusiasme, més aviat menys, una mica per complir amb el
mer deure &ticd'una efemerides com aquesta. En tot cas i en certa manera
com a justificació eren més o menys recordades les contínues i de vegades
valuoses incursions preterites en I'obra espriuana de durant el vivent de I'autor. He de dir que pera mi ha estat una bona ocasió per fer-ne encara una
altra lectura i endinsar-me novament en el seu món complex i obsessiu, clos
i arquitecturat, ric de diversos matisos en uns parametres que van des de la
befa i la burla esperpkntica fins a la indagació itinerant i ellíptica d'un profund compromís de lúcida i turmentada sensibilitat amb ella tnateixa i amb
els seus morts i Sincra, i amb la patria del poeta i dels seus coterranis, passant
per un llarg i sinuós procés de reccrca del propi món mental i emocional.
Comentaré tretze poemes corresponents a cadascun dels poemaris amb
que Salvador Espriu ordena toca la seva producció en vers, i seguiré I'edició
dita definitiva de les seves Obrescompkres. Poesiar (Barcelona, abril de 1 9 8 ~ )
i z (Barcelona, febrer de 1987), volums apareguts pbstumament, perb que
el poeta havia estructurar rigorosament i meticulosa cap als darrers anys de
la seva vida i que, evidentment, són el punt estricte de referencia a la qual
ens haurem d'arendre i ajustar.
Un poema constitueix una entitar summament complexa i, abans que
tot, un discurs ambigu que solliciten la nostra atenció i el nostre esforc
per comprendre'ls o, si més no, per copsar-ne el sentit suficientment, amb
la plena consci&riciaque una operació com aquesta deixara pel camí porcions importants de referents, nexes, metifores i altres figures gramaticals i
rerbriques -pero que podrien menar-nos a l'essencialitat obliquament- que
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condueixen al iiucli intellectual i espiritual, central del pocma, i a la seva
galaxia múltiple, que ens són vedars en una primera lectura i de vegades en
diverses i tot, malgrat els guanys de comprensió que poden comportar aquestes darreres.
Per copsar a bastarnent o suficicntment un poema, entenc que hem de
considerar primerarnent la seva forma externa, és a dir, el motlle formal
genkric, el tipus de vers, la rima, si n'hi ha, i els diversos recursos de que es
val I'autor per objectivar la composició poktica, i indagar per quk és precisament aquella forma la que ha escollit i no pas cap altra.
En tot poema discorren dos discursos, en realitar dues sintaxis. I.'un és
de caricter gramatical i ens condueix a una captació expositiva més aviar
mecinica que cal interpretar posteriorment en funció dels continguts conceptual~.L'altre, més complex, és de sentit i consisteix a esbrinar el camí,
no pas rectilini la majoria de les vegades, que segueixen les paraules i les
frases i llurs significars fins a resoldre's o a obrir-se a la comprensió o bé a
la interrogació, el dubte o la incertesa. Altrament, és productiu i operatiu
posar atenció, quan calgui, a una frase o a diverses i idhuc a un vers concrer que duen una chrrega semintica capa$ d'il.luminar el centre mateix del
poema i aclarir tots o una bona part dels components adjacents que el
completen i el conformen. En tal operació solen concórrer els dos discursos abans indicars.
Trobem una funció expressa en les imatges, les metifores, els símbols,
els sigiies i altres formes paral.leles de dicció i de poetirzar que cal subratllar
i atendre perque són auxiliars parabblics i referencials a una realirar poktica
més profunda que és necessari desentranyar a través dels mots i la paraula
poktica.
Apartir d'aquest moment, el rastreig de la naturalesa i la identitat del rema
ens descobreixen el contingut conceptual, o bé emotiu i espiritual, emmarcat porosament o closarnent per la composició poetica, talment una construcció densa de significats i una conjunció de referenrs que ens ajudarb a la
comprensió bisica de tot el poema. Hi ha un tema central, un leitmotiv, i
n'hi poden haver de secundaris o motius temitics.
Aquest procés general por ésser suficient pera la captació del poema i pot
no ésser necesshria cap altra operació. Tanmateix, si dit procés tingués un
fort caricter analitic i d'isolament dels elements, aleshora fóra precís un procés
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invers d'unificació i reconstrucció de les parts analitzades. Aixb, pero, als
nostres comentaris no ens caldri.
Espriu havia escrit, almenys dues vegades (1975i 1984)~
com estimava un
meu llarg estudi sobre un poema de Bartomeu Rosselló-Pbrcel, el seu gran
amic, potser tot insinuant ailusivament que li hauria plagut que jo comentés poemes seus amb prou atenció. Si percas, ara ho faig, constret per I'espai
de que disposo, amb admiració perla seva obra.

A Raimon, amb elmeu agrataplaudiment.
Homenatge a Salvar-Paparreit

5

ro

15

zo

Ara digueu: <<La
ginesta floreix,
arreu als camps hi ha verme11 de roselles.
Amb nova fa15 comencem a segar
el blat rnadur i, amb ell, les males herbes.~
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com I'alba
ens ha trigat, corn és llarg d'esperar
un alcament de llum en la tenebra!
Pero hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquk seguíssiu el recte camí
d'accés al ple domini de la terra.
Virem mirar ben al lluny del desert,
davallhvem al fons del nostre somni.
Cisrernes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: ,<Nosaltresescoltem
les veus del vent per I'alta mar d'espigues.~
Ara digueu: «Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d'aquest pob1e.n
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Poema incorporat tard a Les cangonr d'Il~adna(primera cdició, 1949;
segona, 1963; definitiva i que rriplica el nombre de poemes, 1985)~recull
mi~ce~lani
que conté un bon nombre de poesies satíriques i grotesques, perb
que alternen amb les de caracrer civil i Iíric, com és el cas present.
És dedicat a Raimon, que posa música a forqa poemes d'Espriu i els canti
tot contribuint d'aquesta manera a la fama del poeta durant molt de remps.
Es també un homenatge a Joan Salvar-l'apasseit. La simpatia d'Espriu per
I'home i el poeta ens consta i es tradueix en certes composicions espriuanes
referides a marginats i a la pobresa i la indigencia.
iralians -1levat del vers 10,
És una composició de vint versos deca~í~labs
que suma onze ~ í ~ l a bper
e s error, sorprenent en el nostre poeta-, amb accentuació interna a la quarta d a b a i a la setena -una forma tolerada en el
deca~í~lab
itaiii, bé que m& aviat rarament- en la majoria dels versos, mentre que els 15,18 i 19 accentuen internament a la quarta i a lavuitena, i els 8,
12,14,16 i 17 ho fan únicament a la sisena. Són, tots ells versos blancs, és a
dir, mancats de rima, com és prou sabut. Hi ha alternanqa de mots finals de
vers acabas amb paraula aguda i mors arnb paraula greu. Als versos 3, 5,7,
11i 15 hi trobem encavallamenr, Ilicincia molt usada per Espriu. El poema
presenta majestat i aspecte solemne ja a simplevista, acausa, setitit al tnarge,
del metre i l'extensió mateixa, circumstincies enunciades amb els mots
«cintici>i <<temple»
del titol.
Gramaticalment ens trobem, successivament, amb una oració imperativa, una asseverativa, una exclamativa, una adversativa seguida d'una causal i
tres alrres d'asseveratives, més una altra d'imperativa, amb les quals, i amb
les dues primeres, el poeta exulta i commina al mateix temps.
El discurs de sentit d'aquest poema, adreqat a la jovenrut, comenqa amb
una admonició en la qual se'ns urgen, en un pararge de ginesteres i camps
de roselles, a segar el blat madur al mateix temps que les males herbes. El
poeta s'acara tot seguit, exclamarivament, a la joventut alliberada tor recordant-li el llarg temps de sofrenca i espera transcorregut fins a l'oclusió de la
llum sorgida de les tenebres. Al vers 9 es fa destacar un dels significats cent r a l ~del poema, la Ilengua, al costar del civisme i la patria: nosaltres, els predecessors, els ja madurs, els vells, «hem viscut per salvar-vos els motsn, per
salvar-vos I'idioma i la identitat cívica com a poble; meiitre que els restants,
fins al 12, són un aclariment més demorar i explicatiu d'aquests conceptes.

Els versos 13-16imatjadament ratifiquen el que han fet i han passat els majors i els predecessors: a través del desert de la persecució i la infamia s'endinsaven al fons mateix dels seus ideals, i les ertes i deskrtiques profunditats
de la pitria envilida i perseguida es convertieli en alts objectius de llibertat
amb els quais s'ascendia enlli del temps lentíssim de I'esperanqa. Ara el poeta
reprkn i amplifica el missatge cantat al comenq en dues repeticions del sintagma « h a digueun: esperem el venr de lallibertat i serem sempre fidels a la
patria.
El poema és ben imatjat i metaforic, simbblic i significatiu. S'hi parla de
«ginesta>>
i de «roselles»,els dos colors de la senyeta; de «nova falp i de ,(segar» el blat madur juntament amb ales males herbes)),com una concepció
nova d'actuar pragmiticament
i alliberar-se de rota vilesa; de .joves Ilavis»,
. ~foscorn,«alba»,«Ilargesperar»,«llum»i «tenebres»per significar el llarg camí
de I'alliberament fins a la claror redemprora perquk
- la joventut, la destinatiria del poema, ho sipiga i ho proclami; de ((salvan,,«mots»,.el nom de cada
cosan, aecte camix i xdomini de la terrau com a símbols de la identitat, la
dignitat i el civisme patribtic; del «desert. i el «somni»,metifores de la inanitat
i el buit d'uns anys eixorcs i terribles, i I'ideal; de ~cisternesseques)),«cimsr,
(<esglaonsri <<lentes
horesn, també metifores, ara expressant l'ascensió lentissima cap al cim partinr d'un paratge imatjat sense vida; del «ventn i la ,<mar),,
corn a ale redemptor i plenitud, respectivament; de afidels~,csemprer, ((serveir i mquest poblen, significats denotatius de la fidelitat a la patria per sempre més.
El tema principal és, bbviament, la dignitat i la pervivkncia de la lengua,
la Ilibertat, el civisme, la rcdempció i L'afecci6 profunda a la pitria aconseguida lentament i dolorosapels majors i comunicant solemnemcnt -.cantic en el templen- a la joventut que, alliberada, ja reaccio~iai que cal instmir.
Notem que els conceptes de Ilengua, civisme i pitria són una constant en el
Noucentisme, com ho és en la poesia i la prosa de J. V. Foix, cada autor
amb la propia veu intransferible.
Per tant, poema civicopatribtic optimista que denuncia, pero, un moment dolorós i vil que tot just comenqa a ésser felicment superat.
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A la vora del mar. Tenia
una casa, el meu somni,
a la vora del mar.
5

Alta proa. Per Iliures
camins d'aigua, I'esvelta
barca que jo manava.
Els ulls sabien
tot el repbs i Pordre
d'una petita patria.

10

Com necessito
contar-te la basarda
que fa la pluja als vidres!
Avui cau nit de fosca
damun t la meva casa.

15

Les roques negres
m'atrauen a naufragi.
Captiu del cintic,
el ineu esforq inútil,
qui pot guiar-me a I'alba?

20

Kan de la mar tenia
una casa, un lent somni

Es tracta del núm. XXV dels trenca poemes que integren Cementiri de
Sinera (1946)~
el primer llibre de poesies de Salvador Espriu. L'autor hi parla
d'un passeig que s'inicia i que acaba en el cementiri de Sinera; de la pluja;
del pas del temps al Ilarg del dia i al llarg de I'any; i de corn s'esfondra amb
la consciencia d'un món perdut, de sentir-se cansat i impossibilitat per viure, i ja no vol lluitar rnés, sinó anar a la pau de la rnort. El poemari és fet de
peces brcus gairebé en la seva totalitat, alguiies d'extensió d'epigrama i és
redactat en un estil sobri i al.lusiu, molt més que denotatiu i explícir, corn
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un ale planyívol i un quasi balbuceigopac que no es prodiga en paraules. El
versicle de 1'Ecbsiastis,I Z , ~fa de lema al llibre, tot explicitant la inutilitat
de la poesia per a l'expressió de la inanitat desconcertant de la vida humana.
La composició consta de vint-i-un versos hexasíl.labs, llevat dels 7, 10,
15 i 17 , que són q~atrisí~labs,
i el primer, octosíklab. Estan distribuits en
sis grups desiguals d'extensió. No hi ha rima, sinó vers Iliure. Tots el mots
terminals de vers són greus, tret del vers 3, agur. Aquesta constitució del
poema enuncia un discurs sobri i sincopat aLlusiua un estat espiritual
soLlicitatper sentiments dolorosos que commouen el poeta, que iio pot
definir-los a causa del seu caricter imprecis i vagarós.
Quant a la gramitica, notem els jaesmentats sis grups en que estidividit
el poema i el seu lent i deliberadament fragmentat discurs. Una frase sense
verb obre la composició i es repeteix al tercer vers. Entre ambdós discorre
una frase denotativa amb sentit dar. El segon grup també s'inicia amb una
frase sense verb. Tampoc no n'hi ha a la frase següent, on és sobreentes mnavan, rnentre que en rrobern un altre d'explícit a I'oració següent, de relatiu.
Al tercer grup, una proposició clara i precisa. Al quart, una altra d'exclamativa seguida d'una explicativa. El cinque comenea també amb una explicativa a la qual segueixen tres versos: el primer és predicar del segon i hi ha estat
elidit el verb, mentre que al comen$ del segon ho ha estat una conjunció
causal o explicativa, probablement aperquen o <<rota
vegada que», i el tercer
és una interrogativa, mentre que el darrer del grup esta formar per una denotativa el darrer mot de la qual es completa amb una aposició.
Pel que fa a la sintaxi de la discursivitat dels continguts, anotarem a continuació la coherencia fluctuant, a voltes potser indecisa, del poema i mes
tard veurem els signes i els símbols que n'ajuden la comprensió. El poeta
ens diu que tenia una casa ran de mar que constitui'a el seu somni i una bella
barca que governava per l'aigua marina totalment Iliure, i exalta una pretirira «petitapitriai>tranquilla i ordenada. Aixb era abans i el poeta n'ha evocat el record. Ara, en canvi, sent una profunda basarda en constatar que plou
damunt els vidres i s'adona que la fosca s'abat sobre la seva casa. Pensa en un
possible suicidi (versos 15-16).Davant la inutilitat del seu esforc per poetitzar, es pregunta qui por menar-lo a la nova Ilum. 1insisteix que, temps enrera, tenia una casa tocant a mar, amb una illusió tranquilla i felis: <<un
lent
somnin. Conte un sentit semintic rellevant la insistencia del mor casa..
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El poema és dens de símbols i referents imatjats significatius que ens ajudaran a desentranyar-ne el scnrit. La «casa»(versos z,14 i 21) expressa tant la
materialitat d'una llar de pau i prorecció com la pitria en normaiitat i civisme. El vmar» (versos 3 i 20; cf: 5 i 6) és el nostre, que ens identifica com a
etnia i civilirat. La <<barca»,
com en altres llocs de la poesia d'Espriu, és un
Símbol de descails i medirerranisme, enfront d'altres vegades en que la de
Caront és el símbol dominant. La «petitapatria» 6s recordada, com gravada
ais «ulls»de tan precisa, en el *repos. i cl'ordren. Ja hem dit que tot el contingut d'aq~iestsversos 1-9 perrany al record i a la nostalgia i que des d'ara
assistirem al drama i a la desfeta personal. En efecte, el poeta emfasitza en
esmentar la «basarda»,la por que li causa, precisamenr, la (<pluja)),
un signe
ambivalent en la poesia espriuana, pero aquí significan[ desfeta i decadencia.
Una «ni[ de fosca* s'abat damunt la seva ja comentada «casa»,aquí claramenr la pauia. També snaufragi., és adir, rompiment i desastre, 6s freqüent
en aquesra lírica. El «canticn equival a poesia, cant, expressió bella i redemptora, i l'autor n'Cs inútilment (<captiun.Els mots eesforc inútil» indiquen
inutilitat de lluita i de cura per al redre$ de la llibertat i el civisme. Quan el
poeta es pregunta «qui pot guiarme)),insisteix en la idea de capdavanter i
guia de la collectivitat del país. També aalba»és vocable que sovinteja en els
versos d'Espriu i simbolitza la llum o la claror naixent i vencedora de la foscor i la nit. Notem les reiteracions finais i conclusives del poema, de .mar>>,
«casa»i «somni».
Poema civil i patriotic, expresar entre el record del remps de lliberrat i
l'abjecta opressió i la vilesa del temps de I'escriptura, fon en unitat aquest
rema i el de la prbpia sensibilitat en el dolor del poeta i la seva consciencia de
ruina personal, en un conrext simbblic de I'alreritat i de la subjectivitat,sota
el ~eihnotivCuna patria perseguida pels fats.

La pluja clama sempre
damunt la fortalesa de D6u,
pero jo no responc sinó amb silenci,
perquk el temps ha passat.
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Somric al gran missatge
d'aquelles hores. Només
sé ara que la sang
m'ha destruit el món.
Per una erta plana
de mar, de nit, camino
un hivern solitari.
No sé I'indret de I'illa
de I'esperanca: només,
que sang que no he vessat
m'ha destruit el món.

Trobem aquesta composició a la segona secció, que el poeta destina al
encapcalat per un vers de
record de la seva mare, del llibre Les hoyes (195%)~
Dante (Purgatorio, XIV, 4) sobre el sentirnent d'ésser acompanyac, de no
estar sol, com el poeta amb tres dels seus morts a qui dedica les tres parts de
robra. Les hores constitueix una obra que poetiaa sobre undels grans temes
de la poesia i la prosa del nostre autor, és a dir, la guerra fratricida i la punyent
preocupació pels destins incerts de la patria.
El poema compra quinze versos distribuits en dos grups de quatre i un
tercer de set. Són versos irregulars amb predomini dels hexasíl.labs i sense
rima; per rant, són versos Iliures. No hi ha alternanca de terminacions agudes i greus. Notem encavallament als versos 6,9,10,11 i 14. Aquesc model
formal sense esquema precís ni ordenat és avinent al discurs meditatiu i més
aviar reiteratiu que ha necessitat el poeta per expressar-se.
Pel que fa al discurs gramatical, notarem la presencia, en la frase dels versos 1-4, d'una denotativa, seguida d'una adversativa i una causal explicativa.
Als versos 5-8, a una oració denotativa closa arnb punt i seguit, s'ajusta una
aitra amb el verb «sé>>
i una de substantiva precedida per la conjunció *quen.
La darrera agrupació de versos és formada per tres frases: una denotativa tancada per punt; (versos 9-11) i dues d'apositives la primera de les quals nega
una coneixenca (versos 12-13) i a I'altra hi ha sobreentes el verb .sé)), queja
figura en ['anterior, amb el mateix contingut dels versos 6-8 (vegeu també
els versos 13-15).
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La sintaxi del discurs de sentir és, com sempre, més explícita. Als quatre
primers versos hi ha una contraposició entre «sempre»i «hapassatr: allb que
<<sempren
ocorre és el clam de la nit -la <<pluja»
que cau damunt l'omnipotincia de Déu- i allb que .ha passatn és el temps, causa perla qual el poeta
només respon amb el silenci. És a dir quc, enfront dc la negació continuada
de Déu per alguns des de sempre, I'autor es mantL cn silenci pcrquk ja ha
passat temps des que la guerra s'esdevingué. Al segon grup de quatre versos
apareix una oposició semblant en parlar-nos «d'aquelles»enfroiit ad'aran: en
aquelles hores d'abans, de durant la guerra fratricida, hi havien consignes ideolbgiques que ara semblen trivials al poeta, que dolorosament constata
que «ara»sap que la «sang»vessada aleshores am'ha destrui't el món,).Aquesta frase clau de desolació i anihilació que experimenta I'autor i que cal retenir per a la comprensió de la composició, el1 la itera intencionadament al
darrer vers del poema, fos i confós amb la tragedia col.lectiva i amb el drama
personal d'una vida inerta i obscura. Solitari, ens diu al darrer grup, segueix,
de nit i a I'hivern, per una desolada planura marina -per la superfície del
mar- i en el seu viatge ignora el camí que el meni a l'esperanca: només sap
la destrucció del seu ésser i del seu entorn a causa de la sang escampada, no
pas per el1 mateix, durant la lluira entre germans.
Entre els símbols, les imatges i els signes del poema, cal destacar ,<plujai>,
concepte que a volces significa simplement el fenomen atmosferic o meteorolbgic, pero que sovint té el sentit dc nit, com aquí, o de premonició de
la mort. Podem entendre «fortalesa»com a omnipotencia o immitikncia.
Té un especial sentir el mor asilenci))tan ernprat per Espriu per indicar sovinr incapacitar i renúncia, com el tenen, i molt, els de .temps» -especialment el pretkrit i l'acrual, desolat i advers aquesr darrer- i les <ihores»,com
a passat ja mon i com a destrucció gairebé imperceptible de la vida, especialment cn circumstincies desfavorables. Són característiques les paraules
xsangn, com a ferida i hdhuc la mort mateixa, i .iiiói~>>,
coma universalitat
i, sobretot, estanca material i espiritual del poeta. També són significatius
vocables com eerta plana», «mar)),«nit»-la negativitat de la Ilum, I'obscuritat
moral, mental i afecciva-, <<camino>),
«hivern»-I'estació del fred i del gebre
en una natura mancada de joia i de vida exterior- i *solitarin-ent
la soledat
la situaci6 habitual d'aquest habitant d'un món hostil abocar al record i al nores. Pera ell, d'esperancan és un do escapol, en tot cas difícilrnenc assolible.
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En aquest poema també el leitmotiués la guerra civil recordada en temps
d'una pau de cementiri, entre la inanitat, la persecució i la incivilitat que
afecten i adoloreixen el poeta, receptor del record d'una guerra entre germans, d'una exterioritat desastrosa posterior i d'unes vivkncies complexes i
contradictbries sobre el seu ésser i el seu viure en unes condicions
immisericordes. Hi ha motius temitics també, com són la pluja, Déu, el
temps i les hores, la sang, el món personal i compartir, I'hivern, l'alba, I'esperanca i altres també ja assenyalats.
La present composició, de contingut i estil ben cenyits, en realitat i en to
mes aviat menor participen dels aspectes més distintius de la poesia i la prosa de Salvador Espriu, que consisteixen en una obsessiva tendencia a la tensió dialectica, el pur moviment poktic contrastant de pensament, al mateix
temps que se centra en la historia d'un compromis del poeta amb el seu poble
i en el devenir interior del seu itinerari vital, espiritual i poktic.

Jo, només, i les hores,
i els meus morts que s'allunyen
a poc a poc per llargues
rengleres de silenci.
5
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Temo al mirall un rostre
excessiu i sobtades
nits amb veus, la profunda
certitud de les coses.
Tot és en va. Vells ecos
de respostes buidaven
de sentit la ferida
que sóc, can sols un home.
On, per que? No sabria
dir-m'ho mai, pero sento
com aquells dits em fileti,
enlli de mars, d'escuma

d'estranys somnis, un únic
camí sense fiigida.
La composició correspon al poemari Mrs. Death, publicat per primer cop
el 1952 i dedicat al germi metge de I'autor. El volum consta de quaranta
poemes que discorren a través de tres vessants en els quals s'expressa constantment la poesia d'Espriu: el satíric, el liricoelegíac i el civil i patriotic.
L'autor se senc lligat als seus corerranis i compatriotes a través dels morts
cotnuns i dels queja no tencn memoria, mitjaiicant la seva tensió personal
i dubitarivament redemptora, cot plegat presidic per I'obsessió de la mort.
Es el Ilibre, aquest, de la primera plenitud de Salvador Espriu.
Formalment, el poema consta de divuit he~así~labs
-el metre de tot el
Ilibre-amb terminació femenina, ésa dir, greu o plana. És distribuir en tres
grups de quatre versos cadascun i remacats per un altre de sis. H i abunden
els encavallamenrs de versos. Aquesta estructura formal és particularment
apta per a I'explanaci6 de les idees centrals i adjacents de la present p e p poktica
espriuana.
En el discurs gramatical notem, a l'inici, que la primera frrise és mancada
de verb principal -potser nsomn o «restem»- i es completa amb una oració
de relatiu. Ais versos 5-8 apareix una proposició denotativa a la qual s'aposa
una frase explicativa scnse verb que resumeix el sentit de I'oració anterior.
Al tercer grup de quatre versos hi trobem quatre proposicions: la primera,
molt breu, denotativa amb punt i seguit, i, de les alrres, una d'explicativa,
l'altra adjecciva i la tercera aclarativa i mancada de verb, en la qual sobreentenem una forma verbal com ~ é asdirn, q o ésn. Els versos 13-18 comencen
amb iina pregunta sense verb, que podria ésscr, pero, i'expressió ((nosabria,,
del mateixvers. Segueixen, després de punt i seguir, una denotativa, una
adversariva i una subsrantiva concloent.
El discbrs de senrit va d'una situació de soledat a un estat d'abandó i de
negativitat que condueix a un desenlla~final presidir per la premonició de la
mort. El poeta i el remps que viu sóti la realitat d'una inanitat desoladora
que passa en aquests momenrs, mentre que, en el record, els morts se'n van
en silenci lentamenr en llargues corrues (versos 1-4). El poeta tem la contemplació de la propia imatge, de les nits de queixes i reflexions i de la irn-

manencia mateixa de la realitar (versos 5-8). Els versos 7-12 s'obren amb una
frase que explicita lavanitat, el no-res, de I'entorn del poeta, és a dir, la realitat que I'envolta i de la qual n'és presoner, perque les swes antigues explicacions al seu estat dubitatiu no han fet mis que llevar tot sentit a la nafra
sagnant que és el1 mateix, un home tan sols. El darrer grup de versos comenqa amb una interrogació sobre la swa situació espiritual i les causes que
I'han produir, i sent que els dics de la parca, des de molt lluny i enlli dels
somnis, filen I'únic destí que no es pot eludir: la morr. Cal notar la cirrega
de sentit de la frase del vers 12, .tan sols un heme,), i la final: «un únic 1 camí
sense fugida».
El temps -.les horesb,- manté el sentir habitual que dónasempre Espriu
al concepte: un devenir imperceptible perb fet de desolació i amb desenllaq
fatal. Tenen un contingut simbblic omnipresent els mors .els meus morcs*,
familiars i col.lectius entranyables, que se'ii van en «silenci»,en la mudesa
dels difunts i de rot i'univers sensible del poeta solitari. Un altre símbol,
forqa més infreqüent, és el del <mirall»,que reflecteix la fonda realitat de les
coses -da profunda 1 certitud de les coses)>-,al costar de les mits*, nocturna
com 6s aquesta poesia per tal com es mou en la foscor i la privació de llum
redemptora. Vanitat de rota cosa habitual, del real que ens subsumeix i del
pensament optimista sense base certa significa la frase «Tot6s en va»; i <(ecos),
i <<sentir»
responen a una sensibilitat que lluita per compreridre el misreri
d'una vida engacjada al drama personal al mateix temps que a la tragedia
fratricida. La imatge i la mecifora «la ferida 1 que sócn, referida a la frase ((tan
sols un home», es fa remarcar per la seva humanitat-iel dolor esqueixat que
significa. La doble interrogació del vers 13 és també significativa de la dubiració continuada del poeta dolenqós. Ell no sap explicar-se els enigmes que
la frase enclou (versos 13-14). H i ha uns dits que <u'ilerini que alludeixen a la
mort personificada. Alrres signes distintius d'Espriu són <,mars»,com a
immensitats i camins, i «somnis»,generalment «estranys>),
ésa dir, malsons.
Notem, finalment, I'expressió <ifugida»,una de les deiioracions cares al poeta per tal com significa evasió.
El tema és evident ja a partir del titol mateix: la consciencia de fugacitar
del món i de la prbpia vida, abocada a la mort que anem vivint cada dia i
que la parca va teixint inexorablement. Morius concomirants en el discurs,
els consritueixen la solitud del poeta en el temps i el record dels seus morts;
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el del mirall que reflecteix la prbpia imatge i la realitat; el de la ferida com a
representació primera de la naturalesa de I'home, i el de la ignorancia enfront dels misteris de l'existkncia.
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Darrera aquesta porta visc,
perb no sé
si en puc dir vida.
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Quan al capvespre torno
del meu diari odi contra el pa
( no saps que tinc la immensa
sort de vendre'm
a trossos per una pulcra moneda
que arriba ja a valer
molt menys que res?),
deixo fora un vell abric, l'e~peran~a,
i m'endinso pel cami dels ulls,
pel buit esglai on seiito,
eiilli, el meu Déu,
sempre enlli, més enlli de falsos
profetes i de rares culpes
i del ve11 neci emmalaltit per versos
disciplinats, com aquests d'ara, amb pistes
de fosques marques que I'alk dels crítics
un dia aclariran per a la meva vergonya.

Sí, em pots trabar, si goses,
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darrera el glacial 110-resd'aquesta
porta, aquí, on visc i sento
I'enyor i el crit de Déu i sóc,
amb els ocells nocturns de la meva solitud,
un home sense somnis en la meva solitud.
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La peca ha estat incorporada al poemari Elcaminant i el mur, de 1954, a
la tercera pan de les tres en que esta distribuir. El llibre és una llarga meditació sobre I'estat d'esperit del poeta, la seva soledat i el seu propi món, perb
tambi sobre la desolació i la ruina del seu país vencut i sense neivi per al
redrec. L'autor sap que li 6s imposat el deure d'ajuda i solidarirat, un manament contra el qual es rebella sovint en la seva consci?ncia llatzerada que fa
camí, que viu, perb que l'espera al final I'impis de la mort personal i la
col.lectiva, si no troba la redempció simplement humana o bé la divina,
inaprehensible.
La constitueix un total de vinr-i-sis versos lliures que van des del
quatrisfllab fins al vers de catone síllabes. No hi ha alternanqa de mots fin a l ~de vers femenins i mots masculins, greus i aguts. Abunden els
encavallaments de versos, com és costum en Espriu. Com es por veure, és
constituida per tres grups diguem-ne estrbfics de ben divers nombre de versos. La forma externa del poema no permct intuir-ne els continguts.
Una aproximació al discurs gramatical por ésser la que segueix. Els tres
primers versos contenen una explicativa, una adversativa negativa i una substantiva. Al segon grup, el més excens, hi trobem una temporal, una més aviat
llarga parentetica amb cinc proposicions -una denotativa negativa, una substantiva, una d'infinitiu, una relativa i una altra d'infinitiu-, una explicativa,
una copulativa, una relativa amb matís locatiu, una altra de relatiu i una
darrera d'explicativa de futiir. Al grup darrer hi observem, després d'una
afirmació, una denocativa auxiliar amb infinitiu, interceptada per una breu
condicional, una relativa també amb matís locatiu, seguida d'una copulativa del mateix sentit i una altra copulativa, aquesta indicant, amb una forma
del verb «ésserr,existencia i identitat.
El discurs de sentit és variat i forP complex en la seva explanació: Als tres
primers versos el poeta, arribar a casa seva, dubta que es pugui considerar
«vida»el seu estat animic i la seva rutina diaria, tot jugant amb els mots <<vise*
i *vida».Els versos 4-20 expliciten i completen I'observació anterior. Torna, ja finida la tarda, del seu treball de cada dia, enutjós i despreciariu perqu?
s'ha de guanyar la subsistencia -<<odicontra el pan (vers 5)- i, entre parentesis, aclareix, sorneguer, burlesc i satíric, que té la sort de treballar -Espriu era
advocat de professió i exercia en una notaria barcelonina- tot venent-se per
un salari miserable. En el seu retoril a casa, doncs, deixa a part I'esperanca
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que I'abrigava, i conteinpla la propia buidor eii la qual percep pels sentits
més profunds «el meu Déun, el Déu que concep el poeta més en111 de toca
religió inventada per I'home i dels seus preceptes punitius, cxcloents i rituals com també «delve11 neci~ique escrivia versos disciplinats -la identitat del
qual se'ns escapa; potser Jacint Verdaguer?-, com ho fa el1 mateix, hermkrics i obscurs, que &un dia els critics desentranyaran «pera la meva vergonya», exclama al vers 20 -direm de passada que Espriu fou parricularment
sensible a la crítica i als crítics I'atenció dels quals envers la seva obra desitjava profundamenc. Al tercer grup deversos, final del poema, I'autor ens diu
que el podem trobar a casa, darrera la gelida negació on viu i on sent I'enyoranp i la veu de Déu, i es comporta sense esma en la seva soiimd, amb els seus
dubtes i les seves contradiccions que l'assalten de nit.
Imatges, metifores, símbols, senyals i altres maneres indirectes d'exprcssi6 formen pan també d'aquest poema. Hi trobem, dona, els esmenrs d'impossibilitat o enorme dificulrat de viure (versos 1-523). el símbol de la «porentesa, imatjadament, com
tan (versos 1, z)), el acapvespre)),~l'esperansa»,
un «ve11abricn, el verb cendinsar-se»,el < a m idels ullsn metatbric, el <<buir
esglaio semititic i imatjat, .Déu* mateix, pero concebut pel poeta més enlli
de tot dogma, *profetes>>
i ~culpesn,com a símbols d'incapacitat i engany,
«no-res*,senyal de negativitat molt emprat per Espriu, aocells nocturnsn,
metifora del malson, ,<somnis»,en el sentit figurat d'illusions i esperances,
i «solirud»,I'estar més habitual i desvalgut del poeta.
He de fer en aquesta composició una remarca importanr: al vers 18 les
ediciotis de 1968 i 1985 imprimeixen el mor npintesn, amb el qual no veig
gens clar el sentit de la frase, de manera que corregeixo per «pistes., que sí
que en fa plenament.
El poema gira a I'entorn &un tema central: cl món íntim del poeta i la
seva desolació, mitigada pel pensameiit eti la divinitat. A més, hi trobem
motius cemitics adjacents pero notables: I'ocupació diaria que no agrada al
poeta, la concepció personal i distintiva de la deytat, I'obscurirat confesada
de la seva poesia i la seva prudent prevenció a la critica.
Aquesta composició poetica, hi insisteixo, és complexa i rica de matisos i, altramenr, es correspon bé ainb I'estil i el contingut essencial i caracrerístic de la poesia de Salvador Espriu considerada en conjunt. Hi és reIlevant, d'altra banda, la sitira i el sarcasme contra el creball alienant i mal
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retribuir. Recordem que la poesia satírica i idhuc esperpkntica ha estar des
del principi la que ha obtitigut més acceptació per molts lectors de lapoesia espriuana.

1guanyo la riba de la nit,
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el repos del sorra1 que sabia la barca.
S'encenen focs de benvinguda
a la muntanya. Més enlaire,
una a una, les estrelles,
els ulls que amorren avui I'antiga por.
1m'encarnino en solitud cap a la font Ilunyana,
a les prades alces de la serenor del somni,
i s'obriri lentament, per acollir-me,
el clos indret on jo seré sempre
amb la meva pau.

Es tracta del poema núm. XXV del recull Fznal del laberint, de 1955,
que Espriu dedica a la memoria emocionada del seu pare, el notari Francesc
Espriu, i que va precedit de dos extensos lemes d'Eckehart i Nicolau de
Cusa. El llibre s'enllaqa amb l'últim poema de El caminant i el mur, constitueix el volum més difícil d'intellecció del nostre poeta i, amb el Llibre
de Sinera, un dels dos poemaris claus, segurament, de rota la seva obra
pohtica.
Consta només d'onzeversos greus, alguns llargs i amb mots finals de vers
agur, llevar del versos 1, 6 i 11. H i notem pocs encavallaments de vers. El
poema, a causa dels versos llargs i I'absencia de fragmentació, transparenta i
enuncia un contingut serk i reflexiu.
En primera persona del singular, el poeta comensa, després de la conjunció copulariva «I»,que indica continu~tatamb una composició poktica anterior, com ja hem dit, amb dues oracions explicatives aposades més una
altra de relativa. Continua el discurs gramatical amb una proposició enunciativa de tercera persona del plural. Als versos 4-6 hi ha dues oracions aposa-
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des mancades de verb principal, segurament un verb de visió expresa, com
«veig»o «contemplo»;la segona oració es completa amb una de relatiu. Altre
cop en priinerapersona del singular, rrobem una oració copulativa i denotativa a n ~ bdues frases aposades, seguida d'una copulativa i verb de futur,
amb una final amb infinitiu a manera de breu parentesi, i amb subjecte situar al penúltim vers, mentre que la resta del poema conté unaproposició de
relatiu amb matís locatiu.
El poeta, usant la copulativa <,I*la funció de la qual ja hem comentat, ens
comunica, en el discurs del sentir, que recala, de nit, a la riba de ]'Hades, al
repbs encalmat prou freqüentat perla barca de Caront. Alimiries enceses a
la muntanya li donen la benvinguda. Més amunt i dominant-ho tot, hi ha
el firmament, i el poeta contempla la tnuiiió d'estrelles i la mirada de Déu
que posa fi a la seva vclla i obsessiva paüra. Solitari, s'adreca al llunyi principi de rota cosa, o sigui Dku, i als prats eminents on el somni és sere, i lentament l'acolliri el cementiri en el qual eternament romandri immers en la
seva propia pau: «el clos indret on jo seré sempre I amb la meva paun.
Són significacius i serninticameiit rics els mots següents, característics
d'aquesta tan personal poesia. Així, da riba de la ni[», doblement metaforica; <<repos)>,
<(sorral»,imatges; <<barca.,aquí la de Caront, com altres vegades
en la poesia espriuana; ~focsn,imarge freqüent; amuntanyan, símbol d'elemetonímia de llum i claror; els «ulls»,com la
vació i eminencia; i<estrelles~),
mirada que sorja i vigila; I'omnipresencia de Déu; (Jantiga por», imatge de
l'estat d'indefensió i d'intranquillitat del poeta; «solitud»,un altre senyal,
en aquest cas de I'entotsolameilt de I'autor i el seu buit vital; d o n t Ilunyanas, entenem que I'origen de tot el creat, imatge i metafora de la divinitat;
(rpradesalres», imatge de puresa i serenitat; «somni»,pcr indicar, com a imatge
també, desig espiritual i necessitat d'enaltiment; «lentament»,mot que aquí
té un sentit recte, pero en general, com lent i lenta, indica figuradament lassitud, fatiga; el uclos indretn, metifora que significa sens dubte cementiri i
ens remet d'una manera o altra a I'entorn o al centre mateix dels continguts essericials de Cementiri de Sinera; i <<lameva paus, signes serninrics
que assenyalen una de les aspiracions més dolorosament invocades i desitjades per Espriu.
El tema és prou evident: I'aspiració a la mort i a la pau definitiva cxpressada amb un discurs de triple vessant: el clissic de la barca de Caront, el de
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la salvació en Déu i el del clos de la mort i de la propia pau última; triple
vessant que implica, a mis, la presencia de tres motius remitics entrellaqats
i fosos hibilment.
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Avegades és necessari i forqós
que u11home mori per un poble,
pero mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre aixb, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diileg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i I'aire passi corn una esresa m i
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l'ordre i en lapau, en el treball,
en la difícil i merescuda
Ilibertat.

La composició es croba en el poemari Lapell de brau, publicar per primera vegada el 1960 i dedicar, estranyament, a la membria de Carles Riba,
finat l'any anterior i no prou avaluador de I'obra espriuana coin hauria calgut. El llibre és paradigmitic del vessant cívic i patriotic de la poesia de Salvador Espriu, en posar en relleu, entre la denúncia i el raonament, els problemes i les fortes mancances del nostre poble dins I'imbit espanyol, no
menys degradar, a través de cinquanta-quatre poemes. Espriu designa aquest
kmbit amb el nom de Sepharad, terme amb el qual els sefardites de la diaspora de 1492 coneixien Espanya.
Consta de quinze versos Iliures, extensos en gairebé la seva totalitar, llevar
dels versos 4 i 17, de cinc i tres sfilabes, respectivament. La longitud dels versos
i la seva successió rirmada, lenta i explanada serenament, fan d'aquesta peqa,
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a niés d'un text Cuna claredat excepcional en Espriu, una composició fluent
en el seu discurs.
Notem, des del punt de vista gramatical, als cinc primers versos, una proposició amb verb «ésser*seguida per una substantiva, a la qual s'oposa una
d'adversativa i una oració d'infinitiu. Als versos 6-8 trobem un imperatiu i
una altra substantiva, una copulaciva, així mateix imperativa, que introdueix dos infinitius, l'un i i'alrre units per una copulativa, seguits de complement. Els verbs ,<fes.i «mira»de la frase anterior determinen les dues
substantives dels versos 9-11 i 12-15, la primera de les quals es completa
aiiib una copulativa, mentre que la segona constitueix una frase completa
i rodona.
El poeta, a través del discurs dels coiitinguts, recorda, de primer, als ver~
sos 1-2, una sentencia prou coneguda procederit de l'evangeli de s a n Joan,
11, (O,i en fa el contradiscurs als versos 3-4; és a dir, una afirmació -morir
un home per una patria- i una negació rotunda-no,pas una patria per un
home sol-, amb significar ben clar i explícit, més que simplement a'lusiu.
Espriu adverteix a Sepharad -Espanya- que no ho oblidi mai. Imperarivament exigeix dialeg, comprensió i estimació per les motivacions essencials i
particulars dcls pobles hispinics i per les seves Ilengües
- i, amb volada lirica,
s'estkn en el desig de pluges fertils i aire suau pels umps, i que Sepharadvisqui
per sempre en ordre, pau i rrebail en Ilibertat, un do difícil, perb merescut.
Notem la cirrega semantica, funcional i figurada d'alguns mots i frases,
com <<un
home niori per un poble~,i «no ha de morir rot un poble / per un
home sol));~recorda*;depharadn; <<pontsdel dialegn; ecomprendre i estimar,);«parles diverses dels teus fillsn; apluja», aquí, imatge benigna i positiaquí també denotació bondadosa; «sembrats»,metonímia
va; «aire»;<<rnl»,
del país, com també «campsr; «ordre»,«paiir, atreball))i ~Ilibertars,designacions freqüents a voltes indicant negativitat en la practica del temps, perb
aquí nirnbades de claror i plenes de sencit cívic i humaníssim.
El tema 6s prou explicitat en aquesr poema dar i transparenr que ens apareix coin una excepció lluminosa en el clos i hermhtic estil de la poesia
espriuaila: és el de la pitria en contrast amb unes altres terres de les quals ha
de formar part i aixb en uns moments difícils i vergonyants, una patria que
vol comprensió plena i hdhuc amor, una patria, amb altres terres, nodrida
de pluges fecundants i acaronada per alens favorables, l'una i les altres dins

els principis $tia i cívics i els drets de I'home. El tema és expresar rectilíniament, tot i que hi emergeixen motius adjacents de quaiirar, com el de la pluja,
el de I'aire i el dels drets de la humanitar.
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Ordenar, esrablert, potser intelligible,
deixo el petit món que duc des de I'origen
i m'envolta des d'ell, car arriben de sobte
els neguitosos passos al terme del cami.
Concedida als meus ulls I'estranya forca
de penetrar tot aquest gruix del mur, contemplo
els closos, silenciosos, solitaris
conceptes que van creant i enlairen
pera ningú les agitades mans del foc.
Ah,la diversa identitat davallada dels pous,
can dolorós esforc per coilfegir i aprendre,
una a una, les lletres dels mots del no-res!
Aücs del vent albardi entorn de la casa.
Vet aquí I'home vell, al davant de la casa,
coin alea a poc a poc la seva pols
en un moment, irid i nu, d'estitua.
Terra seca després, ja per sempre
fora del nombre, del nom, trossejada
a les fondiries per les rels de I'arbre.

El poema figura al volum poktic Llibrede Sinera sota el núm. XXXVIII,
un poemari clau per entendre el procés intellecrual i moral de la biografia
poeritzada per I'autor al llarg de la seva obra lírica. La primera edició és de
1963. L'autor dedica el llibre a la seva germana i a Felip Cid. Consritueix,
amb Finaldel laberint, el recull mes difícil d'inrer~retarde Salvador Espriu.
Siiiera representa, eii un cert sentir i a moments, la propia Caralunya, i assistim, a través de la lectura, al retorn dolorós i lenta la realitat d'una vida personal
i de vegades col.lectiva en la dissort i el desastre, pero també ai comenc &una
esperanca de salvació.

Consta de dinouversos llargs sense metre ni rima, Iliures, doncs. No hi
ha alternanp de mots femenins i masculins en els mots finals de vers. A penes
hi trobem encavallaments de versos. Es notable aquí el ritme dels versos,
amb un iccus intern cap al lnig de les ratlles poemitiques i iin altre al final,
que cns proposa una composició de sonoritat i desplegamenr ondulants figuratius d'una reflexió profunda i oscil.latit entre la denotació i la confessió
intima i personal.
El primer vers constitueix una enumeració d'atribucius del cerme «món,b,
del segon vers, on encara hi trobem el de (cpetitn, en una oració declarativa,
seguida de dues relatives enllaqadcs per una copulativa (vers 3) i per una explicativa o causal (versos 3-4). Als vcrsos 5-9, hi trobem una oració de participi i una altra d'infiiiitiu, cota la frase essent adjectiva del verb principal,
«contemplo»,seguit de dues relatives unides per una copulativa. Els versos
10-12 conrenen dues exclamatives aposades i sense verb principal, la segona
de les quals abraqa dos verbs inrroduirs pel sintagma «dolorós esforp. Cal
o «percebe» o bé «s'abaten» o
sobreentendre un verb principal, com <<seiitov
(,bufen»,al vers 13. Els tres versos següents (14-16) contenen una denotativa i
una relativa. ALs tres darrers sobreentenem el verb principal, potser «trabo» o
~~trepitjo*,
de la frase, que es completa amb una oració de participio adjectiva.
Com els restants del Ilibre, aquest és un poema de lectura difícil i perdedora, com ja heln insinuat abans,'i ho és el seu discurs de continguts. L'interprero, doncs, de la següenr manera. El poeta es decideix a abandonar el
seu «món»-<<ordenats,~establerts,,<potserintelligiblen, «petit»,en una successió adjectiva llarga com Cs habitual en I'escriptura d'Espriu, que avolces
porser ~i'abusa- que el sosté des que va néixer i el subsumeix, perquk de sobte
percep que va camí de la mort (versos I-4), al .mur» final. Li ha estat concedir el do estrany d'ultrapasar la coniplexitat d'aquesr obstade, d'aquesr «mun>
que ens barra el camí, i mira les temudes i solitiries idees que les seves mans
de demiürg van poetitzant «pera nin& (versos 5-9). S'exclama tot seguit
(versos 10-12) de la diversitat profunda dels éssers humans i de I'esforq del
poetiaar partint del no-res. Sent I'udolar dels histrions als voltants de la caza
com un encerclament esperpkntic dels qui no el coinprenen ni el compreildran mai (vers 13). Al davant de la casa hi ha d'home vell», possiblement el
temps devastador (versos 14-16). Més tard sobrorindri la terra erma i seca de
la sepultura, que les arrels del xiprer trossejaran (versos 17-19).
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Dels mots i les frases ~i~nificatius
del poema, assen~alemels següents.
Crida l'atenció el terme <<intel.ligible»
(vers I), atribut de «món»,perque segurament indica el caricter d'una poesia que deu ésser la del nostre autor.
Sobresurten també mots com xpassosn, que ens recorden el «caminantr del
seu poemari, i «terme del camin, imatge que ho fa amb el «mur»rambé (vers
4), <<ulls»,
com a percepció o mitji de coneixen~a,(<forga»,«mur)),imatge
«silenciosos»,~solitarisn,
constantment repetida que significa final, *closos>>,
adjectius imatjats i metaforics corrents en lapoesia espriuana, «ningú,>,negació, amb «no-res,,, també cara al poeta (versos 5-10). Hem trobat altres
vegades I'expressió de contingut i sentit estrany i contraposat, «davalladadels
pousa (vers 10).També «dolorós)i,«esforc»,«motsn i <<no-res»
són plenament semintics i sempre imatjats (versos 11-12). Entra en les preferhcies
d'Espriu així mareix el mot «albarda)),és a dir, bufó o histrió, que en el1 té
funcions despectives (vers 13). També és freqüent I'esment de d'home velln,
tan allusiu perb tan imprecís, com també ~ p o l samb
~ , pluralitat de significats, niridn i enu,) (versos 14-16). Ens són familiars en aquesta poesia termes
com la metonímia «[erra secan, adesprés», «per sempren i <<arbre»,
que creiem que aquí hi és per xiprer.
Dos temes es fonen, segons que penso, en el present poema: I'acomiadament del poeta, preparat per a la tomba i'la mort, que sintetitza la seva trajectbria vital, i I'experi&nciafrustrant de poetitzar partint del no-res en que
viu i ha viscut l'autor i de fer-ho, dramiricament, «pera ningún (vers 9).

Elles demanen sols ajut
per acomplir la pietat
d'ungir d'aromes aquel1 cos
que dins el vas saben posat.
5

«Quins dits mourien
el gran pes de la Ilosa,
quan és I'alba? Que vinguin
a consolar-nos
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de la buidor vetllada
unes veus compassives.»
Del tot immbbils, amb espant
miren, escolten i després
ja se'n tornaven a ciutat.
Pero la qui I'estima més
senc un subtil dolor sobtat
quan perd, veient-lo al seu davant,
fins alambins de soledat.

Poema núm. XXXVII del llibre Setmalza Santa, aparegut el 1971i dedicat al poeta Tomas Garcés. Aquest volum de quaranra composicions escrires entre 1962 i 1970 constitueix una meditació criscockntrica sobre la Passió
i la Resurrecció de Jesús en estil for$a críptic i fortament allusiu al sentit
ecumknic de les efemerides, amb denúncies sovintejades a I'actitud humana, moral i cívica, avoltes especialment dures.
Tres grups estrofics irregulars en proporció creixenr de versos estructuren
formalment el text poktic. El primer consta de quatre versos ocrosíl,labs,
rimats el parells; el segon és format per dues agrupacions de tres, cadascuna
wnsritui'da per un quatrisil.lab i dos hexa~í~labs,
tots ells sense rima; i el tercer forma una estrofa de set versos o ~ t o s í ~ l a brimats
s
sota el mbdul
ABCBCAC. L'autor, doncs, s'hademostrat a eU mateix el seu domini de la
versificació, si no l'habitual, sí que d'una manera ben Iliure. La forma externa del poema permet ladiscursivitat dels continguts i sembla insinuar-ne el
sentit global.
Trobem al primer grup una declarativa seguida d'una oració d'iiifinitiu
amb matís final, una altra també d'irifinitiu i una relativa. El segon grup
s'obre amb una interrogativa que compren una temporal; la interrogativa és
contestada mitjanqant una substantiva de sentit imperatiu amb complemenr
d'infinitiu. Als tres primers versos del tercer grup notem tres declaratives
-dues d'aposades i la tercera copulativa-, amb complement adjectiu a l comen$; i els quatre darrers van precedits d'una adversativa, amb subjecte de
relatiu seguit d'una temporal, interrompuda per una oració de gerundi de
qualitat també temporal.
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Les tres Maries de I'Evangeli -.Elles»- demanen qui les ajudaria per ungir el cos de Crist sepultat. Es pregunten qui mouri la llosa pesant del sepulcre, a l'alba, i postulen que l'ingel o els ingels -segons els evangelistes és un
de sol o són dos- les consolin amb les seves paraules a causa del gran buit
que senten en la vetlla del cos. Immbbils i espantades a la vista de I'ingel o
els ingels, contemplen el sepulcre buit i escolten, i retornen a Jerusalem. Pero
Maria Magdalena, «la qui l'estima mésn, sent de sobre un dolor finíssim a
causa de la seva soledat perquk veu davant seu Crist aparegut en forma d'horcola, que li diu que no el toqui i tot seguir desapareix. És obvi que aquest
poema es refereix a I'episodi de la Resurrecció que narra I'anada de les tres
Maries al sepulcre per ungir el cos de Jesús i demanen ajuda per remoure la
llosa del sepulcre, i consol a I'ingel o als ingels que vetllen el sepulcre buit, i
I'aparició de Crist a la Magdalena, que el creu de moment I'hortola o el jardiner d'aqueil indret, i després el rewnek, Ell tot ordenant-li aNoli, me tangerea.
Vegeu, per tant, Mt, z8,1-7; Mc, r6,r-9; I.u, 24, I-6,1o; Jo, ZO,II-17.
Al poema trobem senyals, imatges i símbols sovintejats en la poktica
espriuana, potser, pero, amb menys freqükncia que altres vcgades. Hi podem subratllar termes com ~pietatn,«cosso «vasr.Més aval1 trobem (iditsn,
metonímia de «mans>r,«Ilesa», que conserva el seu sentir recce, ((albai),momenc de la naixenca del dia, «consolav,«buidor vetllada>>,
segurament per
vetlla innane, weus compassives>),els dos mots del sintagma essent cars a
Espriu. Finalment, aimmobilsn, «espant»,<<subti1
dolor», metifora doble,
«alambins»,figura per indicar desriliació o esskncia, i «soledatr,terme que en
el nostre poeta sovint arriba a un paroxisme parallel a I'anihilació i al no-res.
No cal, em sembla, insistir en el tema, crec que suficientment explicitat
m6s amunt i fins i tot amb paraules potser excessivament senzilles i
colloquials. De toca manera, podem distingir dos motius temirics en la
composidó: el de les tres santes dones de la unció proposada, que abraca la
majoria dels versos, i el concret i explícit de la Magdalena, als quatre darrers.

Quedem de sobte
molt xops de la vessada
sang del capvespre
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Els tres versos formen part, com a grup estrbfic i sota el número indicar,
del recull Per al llibre de salms dáyuests velh cecs, publicar a Questions de
Vida Cristiana, 37 (Barcelona 1967) Es tracta d'un conjunt de reflexions
serioses i grotesques atribúides als «velis cecsn, f o r p presenrs en l'obraespriuana
i prou significatius de I'esperpentisme pero també de lapietat de i'auror.
Aquest recull compra quaranta composicions de només tres versos, distribuits, com en el nostre cas, entre un vers de quatre síllabes, un segon de
sis i un tercer també de quatre, sempre amb terminació femenina.
Consta d'una sola proposició gramatical i, des del punt de vista dels conceptes i llur discurs, alludeix al desempar dels cecs en el seu estar en un ambienr ponentí de llum roja, o un transitar penosament per indrets envermellits pel crepuscle. Els vells cecs ho constaten en les seves reflexions
salmodejades, i és el tema, fugac, dels tres versos.

5

Vull que ['adonis
corn has vist unes formes
de perfecta bellesa.
Són la vida d'un home
quc parlari per sernpre
a rots, des de la terra
aspra, traida, seva.
Tan nostra i seva.

Composició publicada, amb el número expressat, al poemari Fumes i
paraules, subtitulat ((Aproximació a I'art d'Apel~lesFenosa, en homenatgea,
sortir a la Ilum, amb fotografies d'escultures de Fenosa, el 197s
Consta de vuit versos, el primer i el darrer dels quals compren quatre
síllabes menrre que els restants són hexasíl,labs. Les rcrminacions dels versos
són Ereus, és a dir, femenines. Notem que les dels dos versos finals es fa amb
la mateixa paraula, innovació que rrobem en alguns alrres poemes d'Espriu.
Apreciem encavallamenr de versos particularment als z, 5 i 6.
Una imperativa, seguida de dues substantives enllacades per la partícula
acom,,, obre el poema. Amb subjecte a (ruiies formes* segueix una oració
36
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amb el verb ([éssern i una relativa. L'apositiva del vers 8, mancada de verb, és
adjectiva en relació amb els dos versos anteriors.
El discurs de conceptes ens resulta transparent: tot dirigint-se a l'espectador amb convenciment i energia, el poeta subratlla la perfecta bellesa d'unes
formes escultbriques que constitueixen I'expressió vital d'un home que ens
parlari i es comunicari amb nosaltres tot temps a través de l'obra creativa,
des d'aquesta terra asprívola i traida, que és la seva; mes ben dit, seva i de
tots nosaltres.
Hi ha senyals lingüistics propis d'Espriu i la seva poesia; «formes»,«per~parlariper sempre/a totsn, sterra/aspra», «traida».
fecta bellesa)),<<vida»,
Quant al tema, hem de recordar que Espriu ret homenatge a I'escultor
Apelles Fenosa. Amb motiu de parlar de l'obra d'aquest artista de la qual ha
destacar la bellesa, el poeta subratlla el patriotisme de l'escultor i exalta la
patria dissortada, que és la d'ell i de tots nosaltres. Dos motius, doncs, trobem en el tema: I'elogi de I'obra de I'escultor i la seva pertinenga a una pitria comuiia que el poeta lloa.

A musitar-(a, Prchr, amb una
molt rekztiva ingenuitat
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((Senyorsant Jordi,
patró,
cavaller sense por,
guarda'ns sempre
del crim
de la guerra civil.
Allibera'ns dels nostres
pecats
d'avarícia i enveja,
del drac
de la ira i de I'odi
enrre germans,
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de tot altre mal.
Ajuda'ns a meriixer
lapau
i salva la parla
de la gen t
catalana.
Amén.))
L'estampeta
se'm perdia:
no record0
I'any ni el dia.

Aquesta oració fou publicada dins el recull Per a la bonagent, de 1984,
amb dedicatoria del poeta a la seva germana i amb una cita emblemitica de
IlPrinripe de MachiaveUi sobre la qualitat del llenguatgc segons les circums t h c i a en que hom I'usi. I?,s un llibre que conte una bona quantitat de poema
dedicats a personatges i a altrcs persones i sobre artistes, en gencral escrits
amb ironia i humor, com també, de vegades, amb un cert disranciament i,
fins i tot, amb una determinada suficiencia benvolent. com és el cas del títol
mateix. Consta de més de cinauanta corn~osicions.
Suma vint-i-tres vcrsos currs que van des de les dues sil.labes fins a les sis,
sense ritna i amb alguns encavallaments. Aquest esquema suggereix de seguida una composició de dicciú ripida i potser eiijogassada i arnb contingut
més o menys intransceiident.
S'obre amb un vocatiu doble i un imperatiu. Després de puiit, trobem
un &re imperatiu, f o r p extetis. Tot superarit un dtre punt, també aposat a
I'altre, hi figura un tercer imperatiu arnb complement d'infinitiu i, després
de copula, un quart imperatiu. Sanca el període el rnot «Amén)),de desig
pero amb una cesta sorna. Tota la frase indicada és escrita entre cometes per
tal com es refereix a un text que suposem escrit. Els quatre versos restants
abracen dues oracions declaratives aposades.
El discurs conceptual conté una advocació a sant Jordi, patró del país, perq u i ens deslliuri de la guerra entre germans, ens afranqiieixi de les nostres
culpes pecadores: «d'avarícia»-porser suggerincia de la dlebre frase dantesca,
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evidentment mal interpretada-, ~d'envejav-el pecar capital dels caralans-, de
la bestialitar de la «ira*i «i'odi» fratricides i d'altres mals, ens faci mereixedors de la pau i ens preservi la nostra Ilengua. Ja hem dit que ror el llarg
període gramatical va entre cometes. Es rracta, doncs, de I'«OraciÓ»que ha
escrit el poeta perquk hom la reciti en veu baixa o com si resés. Espriu la
considera irbnicament com una <iestampeta»que ha perdut no sap quan i
s'excusa de la seva boutadei procura treure-li ferro en el petit comentari que
en fa al subritol.
Imatges, símbols i senyals són forca abundosos en el poema, com «crim
1 de la guerra civil)),<<pecats
1 d'avarícia i enveja~,airan, <<odi,),
Npau», «salvala
parla)).
El tema discorre entre el característic de I'oració popular i la intencionalitat patribtica expressa i clara. Perb als darrers quatre versos el poetaes distancia i recorre a I'humor i la ironia, ara bonhomiosos, dintre I'aclaració i la
confessió prudenr ja expresada
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Amb por m'esgarrien parets de mulritud
a vicis i vescs d'aquesta ciutat.
Escric els noms que n'aprenc, en rugosos papers,
i tor ho deso ben al fons de calaixos,
al corc d'armaris, a golfes de buidor.
Despres, al wrrer, veig reta vidres
de botigues i comersos morrs
execrables rams de flors de cera,
a lluir en racons de mbdics pisos
de jubilats amb queixals d'or, amb seny d'estalvi.
Furguen captaires en mun ts d'escombraries,
en salven vasos romputs,
closques 1 draps, esclafades
nines de barat carró,
i s'enduen I'aplec, ja tresor, enlli dels ravals,
per I'entrebanc de travesses podrides,
de rails de trens d'enlloc,
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sota xiscles i vols de ganivers d'ocells
que fan més baixa la m i d'ofec del cel.
El poema fou incorporar al conjunt aplegar per I'edició de Poesia, z (1987)
sota el títol provisional de Fragments. Versots. Intencions. Matisos, que consta
de composicions poktiques publicades, en la seva majoria, en diversos llocs
i constitueixen, moltes d'elles, obres de circumstincies. L'autor, de sobreviute, n'hauria escollit diverses perquk figuressin en futurs volums. Les agrupades en I'esmentat conjunt ho han estar a criteri del propi autor. La que
reproduim sembla escrita el 1978.
La peca poktica espriuana suma dinou versos lliures que van des de
l'heptasillab fins a un Iímit de dorze sillabes. No hi ha alternanca de mots
finals femenins i masculins. Aquesta extrema lliberrat versificatbria permet
a I'autor expresar uns continguts de reflexions interioritzades i crípriques.
Hi observem una discursivitat gramatical complexa. Una sola proposició
denotativa forma els dos primers versos. Els següents (versos 3-5) contenen
una alrra denotativa amb una relativa rematada per una copulativa amb complement. Del vers 6 al 10 s'estén una temporal i una final amb complements
d'una certa Ilargada. Del vers 11 al final de la peca trobem dues denotarives
aposades, és a dir, com sempre volem significar, sense nexe copulatiu, i una
copulativa acabada amb una relativa, que clou el poema dcsprés d'uns compiements més o menys complexos.
El discurs dels continguts és difícil d'entendre als dos primers versos, segurament a causa de I'escriptura, que podria ésser automitia. En tot cas,
interpretem que el poeta sent paüra de les mulriruds de la ciutat, que li suggereixen vicis i mancances. Diu als versos 3-6 que copsa, de tals vicis i manances, la identitat -els <<noms.-, que anota en papers arrugats -la imatge
no por més que sugerir-nos el record de J. V. Foix, que la usa sovint- i ho
desa tot al calaix-penso també en el conegut tito1 del poeta de Sarria Desa
aquests llibres alcaiaix de baix-, als armaris i a les golfes. Quan és al carrer,
diu als versos 6-10, contempla rera els vidres de botigues anacrbniques ramells de flors que decoraran pisos pobres de veUs jubilats, amb prbtesis dentals
i estalviadors. La darrera i llarga frase final de la composició s'ocupa de captaires que cerquen rampoines per les escombraries i s'enduen el que han re-

LOMENTARlS A POEMES DC SAI.VADOR ESPRlU

collit enlla dels extraradis de la ciutat, petjant travesses i rails de trens d'enlloc sota crits i vols d'ocells que fan més aclaparadora i baixa I'atmosfera ofegadora de la inhumana ciutat.
H i trobem sfmbols, imatges i senyals com és ara *por»,aparetsn, xmultitudsr, ((vicisr,«ciutat»,«cera»,«golfes)),.buidor», «carrer»,avidresn, «captaires», .oceIls» o bé <<ofec».
Poema denunciador de la cara fosca, depresiva i marginada de la ciutat,
es basa en un tema humanitari que preocupa el poeta i tot aquel1 que hi reflexiona, i que deixa en la indiferencia, si no en la ignorancia, un sector incivil d'una societat que no és solidaria ni s'ho proposa amb decisió i eficacia.
En aquest sentit, és una p e p poetica característica de determinats aspecres
de l'obra literaria de Salvador Espriu, sigui quin sigui I'estil i el to emprat.

De Bartomeu Rosselló-Pbrcel i
el neopopularisme*
Durant aquest 1998, que rernemorem els seixanta anys de la morr de
Rartomeu Rosselló-Pbrcel, s'ha produit un bon nombre de treballs sobre
la seva poesia, amb incidencia molt rellevanr en el seu poemari pbsrum
Imitació delfoc, un llibre breu perb d'una inrensitat sorpreiient i també
d'una diversitat d'inreressos concepruals i Iírics, així com de registres ben
diversos que el converteixen en una obra viva i actuant que ens admira com
una proposta que ens frapa. 1, tanmateix, Imitació delfoc és una ofrena
poktica inconclusa, que la mort prematura del poeta, als vint-ilquatre anys
tan solarnent, deixi en I'expectativa d'una colla de composicions Iíriques
que Rosselló s'havia proposar escriure, segons que sabem per una llista de
títols de poernes que no va poder redactar.
Voldria sumar-me a l'exegesi d'aquest any de treballs i d'alguna [robada
sobre la personalitat del poeta i de la seva obra amb unes consideracions
puntuais sobre aquesra darrera, tan curulla de propostes i de provatures artístiques, i ho faréparlant primordialment d'un sol aspecte literari que motiva
el poeta en la seva efervescent personalitat intellectual i creativa en només
quatre ocasions, perb amb originalitat i admirable unitat de ro, és a dir, de
I'aventura i la recerca de la més aviat efímera escola neopopularista de caire
surrealista.
* Coinunicació al Colloqui Bartoo~cuRossclló-Pbrccl i Blai Boner, celebrat a Palma de
Mallorca, pronunciada el 26 de novembre de 1998, i publicada al volum Barromeu
Rorselló-Pbrceli Blai Bonet (Universirat deles Illes Balears, Departament de Filologia
Catalana i Lingüística general 1 Barcelona, Puhlicacioiis de I'Abadiade Monrerrat,
2000, Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 1 4 , pigs. 7-18.
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Vull prkviament, pero, evocar els records personals que, després de rants
anys, emergeixen vivents i colpidors com el primer dia. Vaig conkixer
Rosselló-Porcel el setembre de 1937 a la Residencia d'Estudiants del carrei
d'Urgell de Barcelona on residíem tots dos, el1 ja caredritic de literatura
d'institut de segori ensenyament i jo, estudiant de magisteri, en plena Guerra Civil. L'ambient de la Residencia era molt agradable i acollidor. Rosselló
frequentava un grup forfa interessant d'intellectuals que es movien a I'entorti de la direcció i que era format per residents joves i no tan jovcs, perb ja
f o r p consagrats per haver acabat els seus estudis acadkmics, i pcr visitants
amics. Hi havia, doncs, una certa distancia entre el1 i jo. Jo tenia un fort
interks i molta curiositat per conkixer-lo, ja que era sabut per tota la Residencia que havia publicat dos poemaris i, sobretot, que en preparava un altrc que es distingia per la seva originalitat i modernitat. M'hi vaig presentar
obertament pels passadissos de la Residencia i em va atendre amb simpatia
i es va oferir a Ilegir-me els rious poemes, queja tenia enllestits, a la seva
habiració I'endeini mateix o en dies prbxims.
Aleshores estava molt flac i desmillorat a causa de la seva malaltia, que el
corroia i de la qual havia de morir uns pocs mesos després. Pero era un home
jove d'una sorprenent vitalitat, bon conversador i animar, i jo pensava, porser inconscientment, en el criteri classic dels grecs de la constitució somitica
de I'home, alegrei optimista en I'afectat de malaltia del diafragma per amunt,
i trist i malencolic el que ho era del diafragma per avall. Se'm mostri amb una
amable consideració i fou atent i afable. Em vallegir amb ritme avinent i amb
subratllats expressius els versos que havicn de formar el contingut del seu Ilibre pbstum, que els editors titularen Imitaciódelfoc. M'iinpressionaren vivament i m'engrescaren. Vaig comprendre que estava davant &un poeta original que havia d'ocupar un lloc preeminent en el panorama de la lírica en ilengua catalana, i que sentia el ressb d'una nova veu superadora de la dels seus
contemporanis. No he oblidat mai rnés I'impacte &una lectura com aquella.
Des d'aleshores ha estar per a mi, els meus companys de generació i els joves
poetes de Mallorca des de la publicació delaseva Obrapoitica per R.O.D.A.,
de Palma de Mallorca, el i9&, un punt de referknciapoetica, un món Iíric
obert ala imarinació
i un estímul a la recerca de nous horitzons.
"
El 1974 vaig publicar l'extens treball d'oesia popular i neopopularisme. Selecció i combinació en la "Historia del soldar", dc Bartomcu Rossellóu

.
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Pbrceln, incorporat al meu IlibrePoesiapopular i literatura. Hi feia una ressenya de la bibliografia i l'obra del poeta, analitzava minuciosament l'esmentat poema afiliat a la iridicada escola i assenyalava que a aquesta tenó
de la
dencia nomes hi pertanyien la .Historia del solda[», ( ( C a n ~després
plujar, <<Fesra.i la incomparable c<Oracióper quan les donzelles tenen mal
de cap», pero no pas <<Noca»
i (<Sóller»,com s'havia pretes per alguii crític
o estudiós.
Ja és sabut que Rosselló, així que va acabar la seva lliceticiatura en Lletres
el 1935 -el mateix any que redactava, a Barcelona i a Mallorca, els seus quatre poemes que analitzarem, de I'escola tieopopularista-, es va traslladar a
Madrid per enllcstir la tesi de doctorat. A Madrid residia a I'Escola Internacional Espanyola de Chamartín. De I'estada a la capital de I'Estat, que el va
marcar amb les novetacs i els moviments literaris i especialment la coneix e n p fecunda de I'anomenada generació del 1927, en deriven dos bons estudis d'ell: una aprofundida crítica sobre el poeta Guillén i un assaig referent a la poesia de Quevedo. Hi obtingué el premi Rivadeneyra, i el julio1
de 1936 opositava a catedra d'institut, que guanyi. Havia esclatat la Guerra
Civil i retorna a Barcelona per a exercir-hi la docencia oficialment.
L'estada madrilenya fou forca impactant per a Rosselló. Hi reafermi la
seva coneixenca dels corrents d'avantpuarda literaria i estetica i la influencia
domitiant de la generació del 27, tot plegat ja assimilat pel nostre poeta, que
ia havia sabut adoptar-ho amb personalitat i annexionar-ho a la nostra cultura amb consciencia clara de les veritables arrels autbctones.
Entre les suggerencies ja d'uns aliys enrera adaptades i subsumidcs en la
realitat lírica del nostre país, cal assenyalar el corrent neopopularista espanyol ja assajat per el1 el 1935, una tendenda poetica que parteix del surrealisme i que fou més aviat efímera i seguida per uns pocs grans poetes en llengua castellana. El neopopularisme implica la presencia de la temitica i de les
fórmules populars en certa manera com a reacció a d'altres moviments
d'avantguarda que exalpven la vida febril de la ciutat, de la miquina o de la
guerra, com veiem en el futurisme i altres moviments d'avantguarda. Hom
parteix d'una reinterpretació del concepte tradicional de poesia popular,
anbnima, collectiva, amb naturalesa específica i amb dicció impersonal i
intuitiva més e d a o més en+ de la manera racional comuna de la gramitica
convencional. El neopopularisme té caricter i origen andalús, a causa del fet
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que en pocs folklores com l'andalús es donen les possibililats estktiques en
relació amb els nous posrulats literaris. El llenguatgc és imatge i són imatges, i el poble té una gran riquesa d'elles, de manera quc allb que interesa als
aurors del neopopularisme no és la despullada rusticitat dc la llcngua popular, siiió el que hi ha en el1 d'intukió poktica, d'aqüitat lírica, tanta vegades
inconscienr. Interessa tanibé la swa lleugeresa expressiva, el metre, eri general
breu, i la ingenua música amb quk s'acompanya. Hom retorna a la naturalesa
poktica popular amb una veu nova i subtil.
El neopopularisme es va inaugurar amb I'obra realment extraordinaria de
Federico Garcia Lorca a partir del seu primer Libro depoemas, de 1921,anlb
metifores audaces personalissimes, seguir per Canciones (1927),Romancero
, dos darrers, i especialment
gitano (1928) i Poema del cantejondo ( I Y ~ I ) els
Romancero pitano, de tanta incidknda en la crítica i els lectors. Hi ha oassió
ver la terra, el móil del misteri. allb somniat i entrevisr. I'armosfera de superstició, la imaginació i la imatgeria transcendida.
Un dtre neopopularisra és Rafael Alberti en els seus prirners Ilibres, a partir
de Marinero en tierra (1924),&una esplendent frescor, i que continua amb
La amante (1926)i Elalba delalheU(19~7),
llibre aquest darrer, en el quai
el virtuosisme neopopularista d'Alberti arriba a la seva plenitud. Rafael Alberti
realitza, amb plena coriscikncia, i'enllaq de la seva poesia amb el món popular, després de comprendre'n rotes les seves possibilitats, així com les d'altres formes de contenció, portades a cap i deliberadament per el1 mateix,
ajudat pel seu prodigiós poder poktic fet de joia, aqüitat, sentit de la Ilengua, i el joguineig i la intuició d'un món subtil i inefable com és la poesia
anbnima i folklbrica.
Relacionat amb la poesia de Lorca i Alberri, especialista de la poesia de
Góngora i més proli, Manuel Altolaguirre ha seguit una Iínia analoga d'influkncies, pero amb una major quanritat de temes i ritmes dins el decurs
andalús del neopopularisme.
Finalment, ja fora de les arrels andaluses, el madrileny poeta i professor
Dámaso Alonso té una part de la seva obra lírica que cal incloure dins aquesr
docte i savi neopopularisme. lnicialment influir per Juan Ramón Jiménez,
incideix posteriorment en les estrofes lleugeres, agombolades per brises popular~,sorgides de la devoció de Dáinaso Alonso envers I'agut i fresquívol
poeta portuguks el renaixentista Gil Vicentc.
2'
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Com hem vist, el neopopularisme és un conreu propi de poetes capasos,
doctes i d'una extraordinaria sensibilitat. Són pocs en nombre i el moviment, d'alrra banda, no perdura gaires anys, a pesar de la seva ex~e~lencia.
Tot amb tot, Kosselló-Pbrcel hi fou sensible i I'assaji en quatre poemes,
com ja he dit. El seu crireri i el seu intent d'escriure els quatre poemes indicats segons els conceptes d'aquesta escola emparentada amb el surrealisme i
de procedencia tan clara en el folklore andalús, un dels més rics de la Peninsula, té uns clars marisos diferencials respecte a I'escola andalusa i, de retop,
de l'espanyola. Rosselló concep el poema popular com un tot i un seguit
d'imbricacions de motius temitics, de formes, de fórmules i d'accions gramatical~i conceptuals que el poeta pot aillar i sintetitzar com a previa selecció d'elements constirutius i que, finalment, combinara d'una altra manera
que la font en que es basa. Arnés, I'estil i els continguts variaran respecte a
la font alludida amb profunditat i amb una malícia irbnica molr culta, com
la cara oposada i personalissima del poema o poemes anbnims, co~lectiusi
d'estil gramatical plenament allusiu ancorat en la tradició oral, o, quan ha
estat publicar, siinpleinent literari, per tal com ha estat f ~ aper
t I'escriptura
dels canGoners d'on el poeta ha obtingut la seva informació. Estem davant
d'un neopopularisme adaptat a les exigencies autbctones d'interpretar la
poesia, una adaptació totalment original i nova als Paisos Catalans.
Al Principat, almenys i deixant de banda la tradició lírica de les Illes, sobre la qual no puc precisar ara en termes prou segurs -pero recordant, tanmateix, I'esrol de mallorquins dels loes Florals o, més tard, Joan Alcover i
Maria Antbnia Salvi, per exemple, entre altres-, hi ha hagut des de la Renaixenqa del segle dinove una forta tendencia d e l ~poetes floralisres, especialment, cap al popularisme i la imitació de la poesia popular purament mimetica i sense cap esperit d'indagació ni recreació positiva i innovadora del
genere. Era una practica sovintejada tendenr a I'enaltiment i I'autocomplaenp
generalitzada i dihsa. La irrupció de mossen Jacint Verdaguer als Jocs Floral~i a la palestra literaria del seu temps canvia radicalment el panorama general
a causa de la seva consciencia intuiriva i també de la consciencia de I'esperit
i el sentir de la Ilengua, la finor en la percepció de les creacions populars i
l'apropiació de la seva esencia, al costat d'un coneixement subtil, ampli i
viscut en la realitat de la seva biografia. El1 mateix, Jacint Verdaguer, va ésser un incansable collector de poesia i de rota mena de literatura oral del
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folklore popular. La influencia lírica d'aquesta poesia damunt Vcrdaguer és
perceptible, tant en les perites recreacions de la can~onísticacatalana com,
sobretot, damunt I'estil de les seves grans obres, en les quals genialment amalgama l'kpica heroica amb la contrapartida de la veu lírica popular i essencial.
Amb Jacint Verdaguer es clou esplendorosament el llarg periode de la Renaixensa.
Sobrevingueren kpoques més innovadores i despreses de l'herkncia rardana del Romanticisme, i el popularisme de caire nostrat decau. Dins el Modernisme, que segueix, hi ha una valoració més universalista del món cultural popular, que és considcrat com un llegat avial i com les arrels nacionals
de la cultura del país i de les seves íntimes i arcanes esskncies. Joan Maragall
parla dels nostres mires com de les animes del poble amb freqükncia i entusiasme, i I'influeix I'estil i les maneres d'expressió en diversos i variats poemes, pero en el1 no hi ha voluntat de rehabilitació de peces poetiques populars en concret. Més endavanr, amb Josep M. de Sagarra i Tomas Garcés,
especialment -tot i que no oblidem la sensibilitat de Josep Carner perla
cansó lírica emparentada subtilment amb la popular-, notem la voluntat
de recórrer a la poesia popular en general i a maneres expressives, amb composicions noves i originals que n'imiten I'estil i el caricter amb intencions
clares de fer obra nova, d'on ve que podem admetre la qualificació de neopopularisme que s'atribuí a I'obra de Tomas Garcés a partir de Vint canpnr. És una tendencia personal i tradicional a la vegada, perb no és encara el
neopopularisme segons que I'hem definit més amunt, per raons d'escola i
llengua i el caricter literariament tradicionalitzant, innovacions personals
a part, i el seu allunyament de les tendincies poetiques i conceptuals de
i'avantguarda, queja pressionava fort des de 1915 i 1918 en la literatura del
Principat.
L'advenirncnt de Barroineu Rosselló-Pbrcel, amb les sevcs incursions
~ l e n e de
s novetat, suposa la coneixensa definitiva i el conreu del neopopularisme de procedencia espanyola en la poesia en la nostra Ilengua. Si bé I'origen d'aquesta tendencia que Rosselló innova en les nostres lletres rau d'una
manera o altra en I'escola andalusa a través d'una derivació singular del surrealisme, la seva actitud difereix dels models atesos a causa d'un sentit afinat
de la ironia i fins i tot de I'humor amb quk tracti els temes, els motius i els
continguts dels models versificats que va emprar. H i ha conscient
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intranscendhncia, gust per la sorpresa, divertimento i finíssima recerca per
assolir la meravella i la novetat d'unes construccions poktiques originals i
personalissimes.
La pecapohtica en aquest sentir més aconseguida de Rosselló és ,<Historia del soldatn. Aquesr poema es basa en una can$ popular recollida al
poble de Collbató, situat sota la muntanya de Montserrat, i que no és
reproduida en cap dels grans canconers de difusió de poesia popular catalans aparegurs al seglexrx i al xx,sinó solarnent en el Ilibre, avui introbable, de Pau Bertran i Bros Cansonsyfolliespopulars (inPdites) recullides al
peu de Montserrat (Barcelona 1885), que va tenir relativament poca difusió al seu temps. La cansó popular recollida per Bertran es titula aTaiona*
i narra la peripkcia de I'heroha, que deixa casa seva i fuig amb un soldar.
Rosselló segueix I'estructura de la caqó oral fil per randa i motiu per motiu,
i la converteix en una deliciosa, humorística i ben irbnica cancó de soldar
enamoradís i bulliciós, que s'enamora de totes les noies i que, a la partida
del poble del cos d'exkrcit al qual serveix, les abandona i se'n va a la recerca d'altres aventures amoroses i circumstancials en altres pobles, per concloure el poeta que el seu poema expressa un no-res, una situació irrisoria,
una banalitat, una fotesa tot plegat. Rosselló-Pbrcel data la seva composició a Mallorca el 1935.
La segona peca lírica neopopularista que he citar més amunt és la titulada
(<Cantó després de la plujar, que obre Imitació u51foc i a la vegada la seva
primera secció, «Fira encesan. És una petita obra agradable en la qual el poeta manlleva habilment expressions i maneres de dir en el llenguatge popular, pertanyents a formuletes infantils diverses, i usa arnb gracia recursos de
thcnica paral.lelística també de procedencia humil. És un poema agil, intranscendent, molt líric. Hi diu, en acabar, per exemple:
El sol és aquí,
entre la rosa i el molí.
Matinet matí,
les bruixes es pentinen.
El sol és aquí.
Ai! Que es menja la calitja!
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Aquesta ~Cangódesprés de la pluja* té un aire subtil i arrodonit d'epigrama o d'un seguir d'epigrames. Corn la «Historia del soldatn, és datada a
Mallorca el 1931.
A la mateixa secció que I'anterior i en quart Iloc, trobem el poema «Festa),,breu i exultant de joia i vitalitat. En ell, la triple insistencia del vers «Barques d'alegrian suggereix ressons de la lírica popularitzant, tan encertada i
evocadora, del portugu& renaixentista Gil Vicente, un ven del qual, <,Remando
váo remadores*, serveix de lema al poema del mallorquí. Sembla que aquí
Rossdó seguek la tendencia de Dámaso Alonso d'atendre el missatge del poeta
i autor dramitic de Portugal. «Festa»fou escrita a Barcelona I'indicat any 1915.
També a la mateixa secció, <rFiraencesan, primera d'lmitacid delfic, 4s
reproduida la p e p poetica ((Oracióper quan les donzeiles tenen mal de cap».
És escrita, com les dues altres aquí considerades, a Mallorca tambe el 1935,
I'any de totes (I',cOració»,a I'abril) i a Barcelona les altres dues. La data, doncs,
és prou reveladora d'una activitat poktica i creativa ben acotada i definida en
la qual Rosselló-Porcel assaji la seva personal i profunda versió d'adaptació
del corrent neopopularista espanyol a la poesia en ilengua catalana. L'«Oració»
és un poema molt ben ajustar a la genuina tradició folklbrica. Tot moventse igilment dins I'imbit suggeridor i misteriós de les oracions i els conjurs
populars i tot atenint-se a la seva estructura constitutiva, el poeta hi fa una
creació original de primera mi, en la qual I'indefinit encant de I'esmentat
subgenere és filtrar per la traga i el bon gust del recreador. Resulta curiós
constatar, hi insisteixo, que aquestes quatre peces foren escrites totes elles al
mateix any, el 1935 a n y de la llicenciatura del poeta a la Universitat de
Barcelona-, a Mallorca les dues primeres, probablement durant I'estiu, a les
vacances. Vol dir que les provatures orientades en aquest sentit tenen una
cronologia ben precisa i, altrament, de curta durada.
No em sé estar de reproduir, tot i que 6s prou coneguda, I'encantadora
«Oració>>:
En nom de Santa Maria
vine'm aquí, filleta mia.
Que s'apagui la cuca de llum
i que s'aturi el fum fum fum.

Que la mk'lera enamorada
aturi la vola volada
i que el bou amb la mira mirada
faci llaurar rota sola I'arada.
Que s'aturin les aigües del riu
i que es bellugui I'argent viu.
Dimonió, atura el reu ball
i les quatre potes del cavall.
No peguis més cops amb el martellet,
fusteret.
Els Apbstols estan amb mi,
coloma blanca.
Que fugi el mal de cap d'aquí
i tots els mals esperits,
colorna blava.
En nom de Santa Maria,
rota la nit i tot el dia,
viva la Verge Maria!

Al marge del temaespecífic d'aquest rreball, voldria fer membria del que
ha significar Rosselló-Pbrcel pels qui el 1946 vam editartlriel. Revista de les
arts i ens ajuntirem al seu entorn.
Recordo una llarga conversa amb Josep Palau i Fabre pels volrs de la placa de Cataiunya, a Barcelona, devers 1944.Jo tenia molt viu el record de
Rosselló-Pbrcel a la Residencia d'Estudiants, i m'enrusiasmava el seu poemari
Imitarió delfoc. Considerava que I'obra del mallorquí, inacabada, amb el
mer tasr del seu llibre consrituia un ampli venta11 de possibilitats, de camins
a seguir pels seus successors de generació o almenys de promoció, és a dir, la
gent de la nostra edat. Era urgetic que, en els moments difícils i negres que
estivem passant en ple genocidi cultural i lingüístic i no existint cap capdavanter en poesia que ens comprengués degudament, cap mestre que ens satisfés plenament, aventuréssim u11camí i trobéssim un guia que ens orientés
en el nostre decurs poetic, i jo vaig proposar endinsar-nos en L'obra breu perb
tan suggesriva de Rosselló-Pbrcel, una obra inconclusa, perb que encetava i
proposava camins de llum i models a cenir en compte. L'amic convingué
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amb mi en el proposit i en allo essencial dels meus raonaments. De manera
que al 1945 Palau i Fabre publicava la seva Imitació de Rosselló-Pbrcel, una
coLleccióde poemes basats en un llistat inkdit de títols del poeta mallorquí
que li hauria servir per completar definitivament Imitació delfoc, que només conté una part del que havia d'ésser el llibre en projecte; un llistat, diré
de pasada, que estava en poder d'Amilia Tineo, amiga i companya de carrerade Rosselló. Era la joventut del poeta finat i la proximitat temporal així
com la poktica de base, sempre com una possibilitat creativa, allo que ens
unia l'amic i jo i molt aviat amb els intellectuals joves de la resistencia.
Per aixb I'evocirem tot seguit a Ariel. Revista de les ara, per fidelitar i
reconeixen~aa un quasi germi en el temps i en I'estetica múltiple i truncada. El maig de 1946 sortia en plena i rigorosaclaiidestinitat i amb I'amena~a
constarit del chtig dur per escriure en catali, el primer fascicle de la revista,
de tan bon record i testimoniatge de tanta labor silenciosa i abnegada dels
cinc redactors i fundadors que la dirigíem i, més tard, d'un seguit d'altres
intel.lectuals especialiaats en lletres i art, alguns d'ells forqa joves encara. Hi
havia una connivencia formulada expressament respecte al criteri avaluador
de la personalitat i I'obra de Rosselló-Porcel compartida per tots nosaltres
com una decisió segura i puntual. Aquel1 primer número i a la primera ~ i gina, sota mateix del títol de la revista, la data, el volum i el número d'aparició, valn reproduir a tota plana el «Sonet marí» de Rosselló, dedicar, precisament -dic precisament perque constituí per tots nosaltres un amic, un
company i un mestre-, a Salvador Espriu, mentor i amic del mallorquí.
Ariel contribuí decisivament a la divulgació de Rosselló entre la intel.lectualitat i els lectors de poesia del Principat. A Mallorca ho féu, com ja he
dit, I'aparició, uns anys després, de la seva Obrapoitica (Palma de Mallorca,
R.O.D.A.), del 1949,revisada per Salvador Espriu, el gran amic, sempre fidel
a laseva memoria, del nosrre poeta. Entre la revista i I'Obrapo>tica,sobretot, els aurors lírics més joves s'entusiasmaren amb el nostre autor, a Mallorca,
i aviat aparegueren poemaris en els quals la influencia rosselloniana era del
tot evident. Limirant-me als anys ciiiquaiita, record0 la contribució de Jaume
Vidal Alcover amb L'hora uerdn, de 1952,llibre en el qual, precisament, trobem records i temptatives prou clares de seguir, amb més o inenys fortuna,
la linia neopopularistadeljove i desaparegut mestre. Cito rambé CkliaViñas,
autora de Delfoci la cendra, datat el 1953, i Bartomeu Fiol, amb Lültim, el

1955, i Contnburiódel barbar, poemari datar el 1956. Més tard, Maria del
Mar Boner s'ha encarregat de difondre , m b la veu del cant un bon nombre
de poesies de Bartomeu Rosselló-Pbrcel.
Voldria, per acabar, que aquestes ratlles constituissin una contribució
entranyable a la memoria del poeta insular, efervescent i inquiet, que perdérem aquest any en fa seixanta, minar per la tuberculosi i solitari en el petit
indret del Brull, on s'havia refugiar en l'intent impossible de sobreviure. He
parlat massa de mi i de les circumstincies i potser poc del tema que m'han
assignar, és a dir, la relació del nostre poeta amb el moviment surrealista, i
en cerra manera de conreu limitac, del neopopularisme, una experiencia interessant i més aviat de curta durada, amb grans poetes que el conrearen i
amb Rosselló que I'assaji durant un any amb temptatives diverses i potser
disperses, en nombre de solament quarre poemes que sempre m'han cridat
I'atenció.

Joan Brossa, en el record*
Ara ja és temps de recordar-lo, entre el dolor i la melangia, per tantes i tantes
ocasions de conversació i d'intercanvi d'idees i una estreta conjunció i una
simpatia que foren mútues i que m'honoraren i encara m'honoren. No fa
gaire que ens deixa, sobrar per una mort inopinada i brutal, en un clima
paradoxalment festiu, entusiasta i compartit, preparatori de la celebració dels
seus vuitanta anys, que havia de complir uns pocs dies més tard.
Morí en plena glbria, i no és una frase feta sin6 la constatació d'un estat
general d'aquiesckncia pública per la seva obra variada i extensíssima, de reconeixement i d'estima compartits i sentits, sigui el que es vulgui el grau de
mimetisme i d'esnobisme de tants, incultes o suposadament enterats i coneixents que s'aferren als qui valen i sobresurten emparats per un ambient
propici que confereix renom i dels quals ~tothomen parlar.
Pero és cert, ben cert que es mereixia I'anomenada collectiva i el renom
atorgat a una obra vasta, irrepetible i d'una fabulosa personalitat. Li costa
molt aconseguir-ho, tanmateix. Treballa anys i panys, ja des de finals de la
Guerra Civil i, en tot cas, durant llarg temps, des de I'inici del franquisme
als anys trenca i quaranta, fins exactament el 1970, quan publica, als seus
cinquanta un anys d'edat, el seu IlibrePoesia rasa, que reunia poemaris d'kpoques passades, al marge de publicacions esporadiques i minorithies destinades als adeptes i amb pricticament iiulla transcendkncia al públic lector habitual. La travessia del desert fou aclaparadora en el silenci i I'ostracisme,
pero fructífera especialment en el camp de la poesia i el teatre. Conegué
mentrestant Joan Miró, funda, amb d'altres, la revista a~ant~uardista
d'art
Dau alset, en que collabora al costat de pensadors i pintors, d'on prové I'enfortiment de la seva coneixenp de Tapies, Pon$ i Cuixart, que explica una
* Prirneraedició, a Reuiila digualada,segona&poca,núm. 1, pigs. 91-93
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part importatit del seu pensament, de la seva obra i la innovació en els corrents escetics de I'avantguarda de postguerra.
A partir de 1970 es va reunint la seva extensa yroducció dramirica i van
apareixent successivainetituna serie de llibres miscelanis concenint poemaris
antics que el poeta recull i ordena amb cura i precisió. Són poemes engatjars
en el pensament i la praxi mamistes, combatius i denunciadors i adhuc, sovint, anihiladors. Després es va dibukant la reconeixenqa de l'obra poktica
ja assolida, sobrevénen els poemaris nous amb una freqüencia insblita, amb
contingut més serk i, d'una manera o altra, més compromes amb la realitat
i les vivkncies existencials de cada dia i més connectat amb I'experikncia
universal i humana, sempre, perb, sota el signe de la rnodernitat i del
neosurrealisme, com deia ell, que practica sempre, sigui política o ideolbgica I'obra, sigui encara i sempre denunciadora dels errors socials o de les febleses dels homes.
Tingué una mentalirat encuriosida que s'entusiasmava per la part més
Iúdica i fins i tot irracional o arracional de I'espectacle envoltant i la cara oculta
de I'existkncia i de les coses. Practicava els jocs de magia, els de mans i els de
naips i el cravesrisme, i s'enderiava pel circ, la sirnbologia de l'alfabet i per
tot allb que el pogués conduir a donar un altre senrit i un altre significat a
l'ordre convencional establert del cosnlos habituaiment accepcat.
La realitat i lasobrereaiitat envoltant són vistes en els anomenats poemes
quotidians i en els poemes visuals, aquests, amb signes, lletres i figures que
conrenen símbols i missa~e5anaibgics i referencials. Les seves reflexions sobre
I'escriptura, especialment la poemitica, són neguitoses, per tal com impliquen el busseig en un món escipol en el qual el llenguatge és cota una simbologia inaprehensible que I'escrivent, i menys el poeta, no pot dominar a
causa de la imprecisió, duplicicat o multiplicitat dels mots i els seus innúmers referents. D'aquí ve, en especial en els darrers poemaris, la recerca cn la
llengua parlada com a fenomen espontani i natural que cau mis enlla de la
raó i se n'escapa, i les múltiples disquisicions en la combinatbria de parades
a I'ús amb el sistema múltiple i complex de la realitat acostumada i amb el
d'una aitra d'oculta i transcendent, que potser ens podria descobrir el sentir
de I'existencia i els símbols que la representen.
No es pot parlar d'automatisme en el naixement i I'expressió d'aquesra
obra, de tota aquesta obra extensa i ambiciosa en la seva voluntat de com-
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prendre la realitat oculta de les coses i les paraules d'una manera global, sinó
d'un principi rector sblid i impulsor de recerca de novetat que doni un sentic a la vida i al món tot capgiraiit-ne eis components de base. En I'aspecte
de l'expressió externa, el metre, la rima o I'estrofa hi són emprars amb Ilibertat, una llibertat que obeeix a designis d'espontaneitat i refús de traves
formals, pero que no suposa necessiriament automatisme, perquk el poeta
de vegades s'ha volgut imposar lliurement esquemes sblids de versificació
en emprar formes reglades sota models estrictes i antics de segles, com són
I'oda sifica, la sextina, el sonet, el romanc i formes populars, segurament
per una parenceria de la prbpia habilitar i com a contrapks de la versificació
Iliure.
Brossa ha aconseguit una totalitat en la recerca de I'expressió artística en
el camp de les lletres i de la plistica. Una necessitat d'abast universal I'ha
empks a definir-se pricticament i realísticament en el teatre, des de pinwllades dramitiques breus i colpidores, o simplement enginyoses i divertides,
fins a obres esckniques de durada corrent, sempre movent-se entre I'humor
o la ironia i el dramatisme inherent a la condició de I'home. D'aquest teatre, eU en deia poesia escknica. La producció en aquest sentir és realment extensa
i té un autkntic interks, pero ha estat escassament portada a les taules fins
ara, perqui la novetat i la singularitat escapen sovint a la intel.lecció de I'espectador corrent. Un altre camp, més pur, el de la poesia, li ha donar un
prestigi relativament més manifest, mes celebra, mes admks a través dels
anys. Ja ens n'hem ocupat en esskncia. Perb des d'uns quants anys en& han
esrat les seves realiaacions plistiques i sempre molt intencionades, allb que
li ha valgut I'aplaudiment uninime dels espectadors i crítics d'art. Podríem
dir amb certesa que es tracta de poemes-objecte, des del conreu esculpit de
lletres de I'alfabet, especialment la A, la preferida per I'autor i que s'alca,
petrificada, almenys en dos indrets de Barcelona, a jocs d'enginy i a humorades denunciadores, com la levita amb la bandera espanyola pintada a I'esquena i als faldons i sostinguda per una cadira, per posar un exemple a I'atzar. Tot condueix al mateix: a la unicitat d'expressió del pensament i les
vivkncies a través de tres formes comunicatives que es completen i que, per
cadascuna d'elles per separar, la realització total i completa no existiria. A la
mateixa necessitat es deuen els exercicis que en privar feia I'autor de jocs de
mans i de magia i altres prictiques lúdicament semblants.
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Conservo emocionadament molts records de Joan Brossa, d'intimitat i
de professió. Algunes vegades havia dinat amb el meu fill Jordi i li havia
parlat respectuosament de mi i in'eiiviava, a través d'ell, <cexpressions»,
pero
no ens coneixíem personalment. Va ésser, si la memoria no em traeix, el
1979 o el 1980 quan em va venir a veure a casa, amb el seu posar potser en
aparenca una mica rímid, pero amb una bonhomia manifesta i una acu'itat
remarcable i sorprenent en la conversa sota formes ~o~loquials
i senzilles.
Vam simpatitzar tot seguit i esdevinguérem amics corals des d'alesbores.
L'objecte concret de la visita era demanar-me el prbleg a un llibre seu de
sextines que tenia endcgat per a la irnpremta. Me'l demana amb naturalitat
i treient-ne importancia: «Només un pare11 de pagines de presentación, digué. Perb aquestes poques pagines es convertiren en un llarg estudi sobre el
genere indicat i una crítica de I'obra que s'imprimiren en el seu llibre nou
Vint-i-setsextiner i un sonet (1981). En conservo un molt agrait record, perque Brossa me'l dedi& a la portada impresa del llibre.
El motiu primordial de la petició de prbleg era perque jo havia publicar
a la revista Eh Marges (1973) de la Universitat Autbnoma de Barcelona, un
treball en el qual reprodu'iavelles sextines catalanes del segle XVII i estudiava
la complicada tkcnica fornial d'aquesta antiga manera poktica, des del seu
inventor, el trobador Arnaut Daniel. Brossa repetia sovint que sense aquest
treball mai no hauria tret I'entrellat Cuna forma tan complexacom aquesta. Més tard em torna a distingir demananc-me un altre proleg, aquestavegada per al seu recull de diversos poemaris datats d'ipoques diferents, titulat Balldesang, un llibre de llibres, doncs, sortit de I'impremta el 1982.
Venia sovint a casa a fer una visita d'amistat i compariyoriia. Hi venia
acomboiat gairebé sempre d'admiradores i admiradors que s'havien ocupat
de la seva obra. Em portava els seus llibres recents i opuscles diversos en els
quals havia col.laborat en publicacions de diferents autors i me'ls dedicava i
signava. Me'ls dedicava i signava en Ilapis, ral con1 fan els gravadors -pintors o dibuixants- en llibres i estampes de biblibfils, perque, .si ho prefereixes, puguis esborrar amb goma la dedicatoria i el meu nom», em deia, més
que amb modestia i resignadament, amb laseva bonhomia i aquel1 senrit de
saber estar en el joc de les convencions.
Em sobrevénen moltes membrances d'una amistat que ens havia unit entre
la simpatia i el respecte a I'obra mútua. Prou sé la qualitat humana d'ell, la
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seva naturalitat respectuosa, el seu subtil sentit de I'humor -en un homenatge que li tributirem a 1'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, parla
al final de les intervencions, i digué que se sentia com aquel1 home que es
fingí difunt per escoltar i saber que deien d'ell de cos present-, la capacitat
Iúdica que li feia possible la fantasia i la comprensió humana més enlla de
l'home mateix i el seu entorn, la capacitat sorprenent de treball que desplegava, fins al punr d'afectar greument la salut als darrers temps de la seva vida,
l'agudesa i la subtilitat del seu pensament, reflectides en la seva poesia, el seu
teatre, els seus poemes-objecte, i, entre talites i tantes altres qualitars, la
fidelitat i la fermetat a la seva ideologia política i artística, a la llengua i a
I'amistat.

Lectura de nou poemes de
Vicent Andrés i Estellés
La recepció del primer poemari imprks que va veure la Ilum, Czutat a cau
dórella, juntamenr amb els immediats, de Vicenr Andrés Estellés, fou
d'aplaudiment i benvinguda al País Valencia pels lector5 de poesia en la nostra
llengua fins al punt de considerar I'autor com el millor poeta d'escriptura
catalana des de I'edat initjana fins als nostres dies a les terres valencianes. L'exit
tingué aviat ressb a les llles (Blai Bonet, Bartomeu Fiol, Josep M. Llompm),
pero al Principat causa més aviat perplexitat o, si més no, una certa desorientació a causa dels continguts, I'estil i el posicionisme del poeta de Burjassot
davant el fet poktic, la seva concepció i la seva traducció en llenguatge artístic. Al darrera d'aquell llibre de poemes, precedint-lo, hi havia un forqa llarg
camí de tempteigs d'escriptura poematica i, al davant, hi hagué una
copiosíssima producció de centenars i centenars de versos que s'anirien publicant successivament i apretadament al llarg dels anys. D'altra banda, hom
afirma que Estellés deixi inkdit un bon gavadal de versos i diverses proses.
Afortunadament i per a una suficient coneixenp de tan extens Corpus poktic, Eliseu Climent, dins Edicions 3 i 4 i a Valencia, ha publicar tot el que
sabem de la poesia d'Estellés dins I'Obra completa del Iíric valencii en deu
volums, datats de 1972 a 1999, sense seguir, perb, cap ordre cronolbgic en
I'agrupació i la publicació dels poemaris de I'autor.
La poesia de Vicent Andrés Estellés -Burjassot (l'Horta), 1924.1993- ha
estar comentada per crítics com Joan Fusrer, Pere Gimferrer, Josep Iborra,
Francesc Parcerisas o. darrerament.. Taume Pérez Monraner. i no oblido
aportacions interessants d'altres crítics. Coincideixen en general a posar en
relleu el caricter realista de la poesia d'Estellés, un realisme -hi insistirem
>
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car ja ha estat dit, bé que no amb tanta rotunditat- que no té res a veure
amb I'absurd bluffde l'anomenat ,<realismehistbrica que el 1963s'inventaren els dos autors d'un voluminós manifest regeneracionista i redemptorista de la poesia catalana contemporania, que el temps i el bon criteri dels lecrors han situat en el lloc que li corresponia: l'oblit i el descrkdit. El realisme
d'Estellés és visceral i parteix de la realitat del món, de les coses i dels éssers
que conformen la quotidianitat i la immediatesa: la mom, I'amor, el sexe, la
fam de I'anomenat Tercer Món, les reflexions sobre el1 mateix, el seu país i
I'instanc que passa, l'experiincia viscuda a cada moment, la revolta contra
I'opressió, la reivindicació de la pitria contra el feixisme, el record i la l l i ~ ó
dels clksics, dels medievals, dels renaixentisres, dels moderns i dels contemporanis, els viatges, I'errabundeig per terres forasteres i la reflexió vivíssima
d'un ara i aquí tangibles i assetjats pels sentits tant com per la sensibilitat i la
sensualitat desoerres.
Per aauest camí reflexiu sobre I'esskncia del realisme d'Estellés arribem
inexorablement, segons que opino, a I'escola literaria medieval i renaixentisra del País Valencia, una escola acarada al real mateix i a la fruició de la
vida i la sensualitat humanes i de la quotidianitat dels sentits desperts i oberts
a la puresa elemental del món i de I'individu. Cal vincular profiindamerit
Estellés amb els seus predecessors valencians medievals i renaixentisres d'abans
de la defecció col.lectiva -i fins tot durant aquesra davallada-, com Jaume
Roig, Ausias Match, el poeta mes admirar pel nostre autor, Joan Roís de
Corella, el Joanot Martorell del Tirant, Bernat Fenollar, els satírics i, més
en& Joari Ferrandis d'Herhdia i Lluís del Mili.
Estellés, com els seus predecessors, posseeix un llenguatge inconfusible
que determina la major part dels seu estil personalíssim. No és únicametic el
llenguatge rural de 1'Homa: és el de tor el seu país i de la seva cultura literhia
autbctona. Esti fet de formes de dir i d'expressar-se ~o~loquials
i de cada dia,
planeres i amb sentir de la narrativitat, desimboltes i franques, directes i sense
eufemismes, descarnades i avoltes potser grolleres i tot. Pero és evident que
en el poeta de Burjwsor hi ha un component popular molt determinailt de la
seva líengua literaria i el seii estil poiric, fins al punt que pot ésser cert el judici
de Joan Fuster quan afirma que Estellés s'expressa i parla ([desdel poble».
Tanmateix, la temitica del nostre autor sobrepassa allb que podria ésser
un límit a la swa poesia, si ens atenim a la substancia popular del Ilenguatge.

Perque la seva curiositat el mella a interpretar, sempre amb personalitat i
d'acord amb el seu esquema de valors, I'Odissea, Horaci, Virgili, Ovidi o
Catul; Bernart de Ventadorn, Marcabru; Dante; Villon; els grans autors de
l'escola literaria valenciana, especialmenr Ausiis March, com ja hem dit;
Ronsard; Shakespeare; Garcilaso -les eglogues del qual han intluit en les d'Estellés, malgrat la seva personalitat caracteristica-, fray Luis de León, san Juan
de la Cruz o Quevedo; Baudelaire,Apollinaire o Éluard; Espronceda, Rubén
Darío, José Martí, Federico García Lorca o Antonio Machado; Rilke o
Nakirn Hikmet. 1entre els autors catalans contemporanis, Costa i Llobera,
Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, Carles Riba, J.V. Foix, B. RossellóPbrcel, Salvador Espriu, San5 Moii o Gabriel Ferrater. Cal pensar, doncs,
en un bagatge notable des del punt de vista literari.
Un aspecre important i, quejo sipiga, no estudiar, el constitueix el formalisme metric i I'estrofisme d'Fstellés. Una certa llibertar el caracteritza en
part, la metrica és f o r p variada, pero hi notem I'ús freqüenr del modul clksic de la poesia catalana medieval de ritme 4+6,que empri gairebé sempre el
seu admirar mestre Ausiis March, i, en algun poema, el del decasíllab italii,
bé que més sovint esporidicament i entremig de ritmes de 4+6. Hi trobem
també alexandrins i metres mes curts. En composicions inspirades en poeres dbsics antics, hi endevinem una tendencia imperceptible a la modulació
i al ritme d'aquells, emprats més o menys mimeticament. Les estrofes, Hevar sobretot dels sonets. blancs tots ells. són variades i sovint no solen estar
subjectes als esquemes acosrumats. Allo més remarcable, pero, és la puntuació gramatical en diversos poemes, en els quals observem o bé manca de
punts i comes o l'ús de minuscules després de punt. D'altra banda, en algun
volum i especialment el 10 i darrer de I'Obra completacornpareix un seguit
de poemes d'impressió anirquica i de formes més o menys emparentades
amb els cailigrames d'Apollinaire, que fan suposar, versernblantment, una
imitació de les composicions més lliures i avantguardisres de Joan SalvatPapasseir. Per aquest costar i amb relació a una fraseolo~iade difícil
intel.lecció i a I'ús d'una escriptura que pot ésser auromitica, algú ha insinuat
una influencia de I'avantguarda
poetica damunt els versos d'Estell4s.
Tot seguit faig la lectura de nou poernes de Vicent Andrés Estellés, sense
pretendre dissenyar una rniniantol~~ia.
Són poemes valids i representarius
de continguts essencials i cars al poeta i, de vegades, indicatius de formes
63

Hi notem tres proposicions declaratives, a la primera estrofa. La frase següent (final del vers 4 al 7) és constitu'ida per una declarativa interceptada
per una altra de participi de passat. Del final del vers 7 al 9, discorre una
altra declarativa seguida per dues relatives. Dues declaratives m&, unides per
cbpula, trobem als versos 10 i ir. Al darrer tercer notem una temporal, una
relativa i la principal, una forma del verb «saber»repetida i aposada i sobreentesa en la frase final. Es tracta d'una fraseologia i un discurs gramatical
d'acusada simplicitat.
Quant al discurs dels continguts, I'expressió i I'estil també són clars, transparents. El poeta sap, perla seva mare, que van destruir l'antic cementiri del
poble i que uns homes es divertien amb els ossos d'uns morts ignots i oblidats. Observa, als versos 4-7, que en una casa construida alla, un corral, era
visible una llosa funeraria encastada a la paret, i recorda -notem I'elisió de
«en»en la frase <#ense 1 la meua maren- que la seva mare ho contemplava
tot amb un dolor que encara sent ara. Construiren un cementiri nou i no
admeteren els difunts innominats, els que eren soterrats al ve11 (versos IO11). Quan el poeta transita pel carrer que el1 en diu o que tothom en deia el
Kcarrer dels pobres., que ara han dedicat a no sap qui, se sent ,(poble»,«pols»
i «ossos>>
de difunts anonims i oblidats, segons que diu lapidiriament en el
vers final, el més torbador de tot el sonet blanc.
Mots i expressions diverses són indicatius del sentit del poema i de lafraseologia estilística del poeta. En primer Uoc, acementeri)),el ve1 i el nou (versos
r i IO),punts de referencia a I'entorn dels quals gira tot el poema; «meua
maren (versos z i S ) , com a referencia entranyable de la persona per la qual
coneix I'indret i les reaccions que ella experimenta; ~ossosn(versos 3 i 14),
com a penyora desolada i inerme d'una devastació humana; ((mortsanbnims))
i xdifunts anbnims~~
(versos 4 i II), en el sentit d'unes desferres condemnades irremeiablement a i'oblit de tothom i al buit per a sempre; «cert corral»
(vers 6),aquí indicant encara més miseria i desolació del tristíssim, pauperrim
i devastat paisatge; «Ilesa d'una sepultura. (vers 7), frase que posa en relleu,
comuna fuetada, la macabra tristesa de la composició; i els vocables «pobres»,
«poble»i «pols»,al marge «d'ossos>)
(vers 14), tan identificables amb la poesia
d'Esteil6s i la funció poetica dels quals ja hem assenyalat al parigrafprecedent.
Tematicament, crec que hem de considerar com a leitmotiv de tot el
poema el contingut al darrer vers, que subratlla vivament el tema de la soli-
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daritat amb la senzillesa popular, la pobresa i I'anonimat de rants i tants difunts mancats de la memoria col,lectiva,menrre que la resta del sonet constirueix, de fet, I'ankcdota, gairebé trigica i en tot cas ben crista i d'ambient
macabre, que prepara, amb la seva cruesa descarnada, I'esmentar vers i constitueix un conlplex de motius al voltanr del tema ccntral.

10

V e i dPS
~ delsponts, el lent, el hist, firremeiable
crepuscle suburbh; ueig despulles, residus;
ueig domistics vestigis crepusmlavs, indicis;
ueig mudes referkncies, allusions apenes,
ueigsilenci. Unapobra, una bruta euidincia,
potser un estupor, un testimoni amarg.
Veig cases, xemeneies: veig una polsepera
abatent-se, rristisrima, senseforces, com un
fiachs, silenciosa. Veigfiach, ueigsiknci:
ueig, des dels ponts, elpobre, el diari estupor.

La composició pertany al poemari Llibre dexilis, de 1956, incorporar al
volum z &Obra completa (Valencia 1999, tercera edició), pig. 59, que duu
per tito1 general Lespedres de l'amfora. L'esmentat poemari és una reflexió
desolada i inrerioritzada sobre, no tant I'exili fora del pais, sinó I'exili interior
enfront de la inanitat, I'opressió i la persecució franquista.
Consta de deu versos alexandrins de la forma habitual i ortodoxa de 6+6,
ben mesurati i escandits. Tots ells són mancats de rima; són blancs, per tant.
Hi domina la terminació femenina de paraula final de vers. Hi norem un
sol encavallament de vers, al 8.
El discurs gramatical es caracreritza especialment perla reiteració, fins a
deu vegades, de la forma verbal «veig»,amb una insistencia que expressa
obstinació, neguit i ansia. Les oracions d'aquest verb tan iterat són denotatives totes elles, idhuc la frase dels versos 5-6, on és elidir i es pressuposa. Tanmateix, la frase dels versos 7-9 conté, excepcionalment, una oració
de gerundi amb matís de relatiu. És possible que l'ús abundós d'adjecrius

als versos 1, 5 i 10i el superlatiu del vers 8, <<tristíssima>),
siguin uii manlleu d'un aspecte característic de I'estil de l'obra general de Salvador
Espriu, a qui Estellés conegué personalment el 1956, el mateix any del
Llibre d'exilis.
Pel que fa al diicurs conceptual, notem la seva claredat expressiva. Des de
tots els ponts el poeta contempla el desolat capvespre del suburbi, amb deixalles, restes de mobles i utensilis casolans i altres coses i trastos inconcrets i
a penes reconoscibles, tot plegat vist des d'un ~silencinespes. Allb que contempla és una evidencia pobra i bruta i un amarg restimoni de larealitat que
l'envolta i li causa <<estupor».
També percep cases, xemeneies i un silenciós
polsim que cau pertot, trist com un ~fracis»i silenciós. 1conclou que la seva
visió és laconjunció de tres conceptes que abans ja havia posat en relleu: un
«frac&»,un (~silencini una .estupor», i retorna al comen$ en esmentar el Iloc
concret en que s'ha esdevingut la indicada visió: «des dels pontsn.
El llenguatge del poema neix de la propia, nua i despullada realitat, d'acord
amb I'estil habitual d'Estellés, especialment durant la primera epoca. Ja hem
vist l'obsessiva reiteració del verb «veure»en primera persona del singular
del present d'indicatiu. També la repetició de la frase .des dels pontsx del
vers I. en el 10.Els adiectius aue denoten desolació abunden: «lent».«trist»
-i «tristissima»del vers 8-, <<irremeiable»,
asuburbip),«mudes»,apobran i «PObren, <<bruta*,
aamargn; i substantius de la mateixa naruralesa a causa del significar exprés o de la referencia adjectiva: «crepuscle»-i l'adjectiu ficrepusculars* del vers 3-, <<despulles»,
«residus»,«vestigis>>,
<<indicisn,
,,referenciesi>,
«allusions»,<<silenci»,
«evidencia»,«estupor,>,ctestimonin, *cases)),<(xemeneiesn, <<polseguera>>,
<<sense
forces)),«fra&s)).No abunden gaire en una poesia
així les imatges i les metifores, algunes de les quals podem trobar, més o
menys precisables, als versos 3-9.
El tema, hi insisteixo, parteix del concepte de I'exili interior, dins un
ambient urbi i ravaler. És expressat així perqui sorgeix de la contemplació
amarga del paisatge deshumanitzat, sollat i estkril de I'extraradi de qualswol
ciutat del país durant la dictadura i que encomana desinim i frustració, al
mateix temps que encobreix una subjacent i punyent denúncia contra la
desigualtat social i I'abús de poder dels egoistes i els rapinyaires.

Aquella olor que tenia el reu cos...
No era I'olor dels cossos que es perfumen

j
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Era una olor com d'aigua, elemental,
era una olor -ni tan sols era olorde netedat i pulcra intimitat,
una tendral netedat com de brossa,
fonamentai, prirr~ordial,primera.
Abans de fer I'amor jo perseguia
a cada pam, damuiir la teua pell,
la fascinant arrel d'aquella olor
que, molt golut, secretamenr m'arreia
fins arribar al moment del vertigen;
i com aquell que es Ilenca a una cisterna
o com aquell que adelerac es duma
queia damunt el teu cos amadíssim
o te'm posava darnunt el meu cos,
carel teu cos, molt sovint, em cobria
com una brossa, una pluja, propici.
No era I'ainor, i era més que I'amor.

20

Era un amor de forestal origen,
era un amor com quan plou a la selva,
era un amor, teLlúricafondaria,
fins arribar al principi dels arbres.

Aquesta peca lírica fornia part del llibre Lesacaballesde Catul, de devers
el 1975 i publicar dins Obra completa, volum 3 (Valencia 1980, segona edició), pig. 117, volum encapplat pel títol Manualde conformitats. Les acaballes de Caml, semblantment a les Horacianes d'Estellés i certs altres llibres
seus referents a Ovidi i a Rufus Fest Avié, constitueix una recreació del món
clissic llatí amb novetat i personalitar a causa de I'atracció del nostre poeta

per i'antigor de les lletres del món i la civilització de Roma. El caricter erbtic de la composició és evident i dominant fins a I'obsessió.
Compta vint-i-tres decasillabs, clissics en la poesia catalana medieval, de
la forma 4+6,amb la primera cesura acabada amb paraula aguda, forma molt
usada per Ausiis March, mestre remot i present d'Estellés. En són excepcions els versos 16 i 18, &estructura italiana amb accentuació interna a la quarta síliaba i la setena. El conjunt és distribult en grups d'un sol vers (tres vegades), un altre de setze i un darrer de quatre com a cloenda.
Sinticticament, el poema s'obre amb una invocació inconclusa que compren una relativa seguida de tres punrs suspensius que denoren expecració.
una oració denotativa i negatiDestacada i solitaria com I'anterior, segueix
va, acabada amb una de relatiu. El grup més extens, que va del vers 3 al 18,
comenqa amb cinc versos que contenen dues frases en passat referides al
concepte <iolor»que és comparat a I'elernentalitat de I'aigua, a la netedat, a
la intimitat i a la tendresa pura i primera. La resta d'aquest llarg grup versificat conté una extensa frase sobre la preparació i la consumació de I'amor,
dividida en dues parts separades per punt i coma. La primera és constituida
per una proposició temporal i una frase declarativa, sempre en passat, arnb
una relativa, una d'infinitiu i, després d'una copulativa. dues comparatives,
que fan de subjecte als verbs principals de la segona part, «queia»i «posavas,
verb, aquesr darrer, que trobem després d'una disjuntiva i que segueix amb
una causal i una comparativa. En el tercer i darrer dels tres versos solitaris, el
poeta juga amb una frase de dues oracions copulatives, la primera de les quals
és negativa i la segona, afirmativa i ponderativa. 1els quarre darrers versos,
conclusius i contundents, són formats per tres asseveratives i comparatives i
una altra d'infinitiu.
Els continguts s'organirzen i se succeeixen en un discurs apassionac i obsedit per la possessió dels cossos, sota la iinpressió de I'olor que es despren
de l'amada. En efecte, aquesta olor indefinida no és cap
. .perfum exterior sinó
unavaga impressió torbadora i elemental, neta i pulcra, com de purvegetal
insollat, sorgida
- dels fonaments mateixos de la identitat femenina. Envolta
el poeta en la cbpula vertiginosa, el qual talment com si s'endinsés en una
cisterna profunda o se sentís convulsionar per un gavadal d'aigua indbmita
i excitant, muntava el cos adorar d'ella o feia que el de la dona el cobris com
si fos un cobertor fet de plantes i flors, potser d'algues tendres, o com una
69
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pluja fecunda. Aquesr amor anava més enllh de I'amor humi acostumat: era
un amor que naixia dels boscos, «forestal»,un amor com la pluja en la selva,
un amor te1,lúrici prohnd que s'endinsava fins a les arrels mateixes de la vida.
El vocabulari i la fraseologia són cotisubstancials al poeta i al poema. El
domina des del vers 1 fins a 1'11, i ho fa rellevantment i amb
mot <<olor»
profunda significació. L.'acompanya una llarga serie de comparances que el
posen en relleu i el defineixen amb claredat: xperfumena, t(aigim, ~elemental)),~netedat,),.pulcra intimirar~,«tendral., <<brossa»,
«fonamental»,«prisón designacions inicialmordial)),«primer»i ~fascinantn.«Cos),i «cossos~~
menr allusives (versos I i 2 ) , per convertir-se, a partir del vers 7, en el centre
implícit del tema central del poema, és a dir, l'acte d'amor i I'amor mateix,
carnal i més que carnal. Trobem, a partir del vers 8 fins al 18, vocables i frases tan significatius com «fer I'amorn, «perseguia~b,«la teua pell», »arrel»,
~golutn,<<atreia»,
<,momentdel vertigen», <cisterna»,«duma»,~damunrel
A partir del vers 19 fins al
teu coso o «el meu cosn, «em cobriax, <<pluja».
darrer, el motiu dominant és la denotació *amor))i els referenrs imatjats i
cornparatius ~ m é sque I'amor),, «forestal origen., <cquanplou a la selvan,
«tel.lúricafond'arian i xprincipi dels arbresn.
Obviament, el tema principal és la memoria de l'amor unitiu dels cossos
i una reflexió apassionada de la naturalesa d'aquesta elementalitat humana,
i seran sirnplement rnotius adjacents el concepte de I'olor del cos de l'amada i les diferents comparacions imatjades procedencs de la naturalesa en Ilibertat, ubkrrima i pristina.
El poema és summament indicatiu de la forta tendencia d'Estellés a I'erotisme, la sensualitat iidhuc la sexualitat, i el referent a Catul no és pas casual, sinó fruit d'lina atmosfera lírica i vitalisra, hedonista i exaltadora d'un
sentit de lavida que reclama plaer, satisfacció dels setitits i amor complex.

El marbre groc o gran setenitat
que facilment adquireixen els rostres
de tots elsmorts, ve d'un gran cansament,
d'un desistir anhel de viure encara:

5

ro

ve d'un darrer acompliment final.
Ja s'ha acabat. Pero el mort continua,
viu entre els vius, vivent entre els vivents,
els seus records, la seua permanencia,
assegurant i florint I'existkncia.
A poc a poc es va gastant, desfent,
pero ha deixat una sement remota
sense saber quin era el seu ofici.
Esdevé pols i cereal memoria
per als humans que I'estimaven més

La composició forma part del llibre de poemes Pedrrs defoc, escrit devers el r97j i incibs en el iroium 5 (Valencia 1980), phg. 81, de J'Obra romplrta, retolat Cant temporal.
Sonet blanc, és a dir, sense rimes, els versos del qual duen la forma de la
poesia crassica catalana medieval de ritme 4t6. E1 poeta posa I'accent fonktic,
tot al llarg de la peca, damunt la quarta s'laba de cada vers o primera pausa,
que porta terminació aguda, com és de precepte en I'esmentat mbdul antic.
Les dues quartetes i el primer tercet duen rimes masculines i femenines alternades, com s'ha recomanat fa temps, i no així .pel que
. fa al segon
- tercet.
No trobem gaire complexitat en el discurs gramatical del present poema,
&estructura de sonet. Als cinc primers versos apareix una declarativa completada per una relativa que fa de subjecte de la forma verbal «ve»,la qual és
seguida de complement doble, en quk la segona part, aposada a la primera,
conté un infinitiu; també és aposada, a causa de la repetició del mot .ve.,
I'oració del vers 5 . Al vers 6, després d'una breu oració, que sembla com si
mortx i els adI'autor implorés, apareix una adversativa amb subjecte a <<el
jectius que el segueixen, amb complement doble, que s'enriqueix amb dos
gerundis de matis de relatiu i que tenen el seu complement en xl'existencia~.
Als versos 10-13 trobem dos verbs també en gerundi i introduits pel principal, (,va>,que indiquen continuitat, seguits per una adversativa, una infinitiva
de negació i una substantiva. Els dos versos que clouen la peca poetica abracen una oració declarativa seguida de datiu i una relativa de sentit ultrat.
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Quant al discurs dels continguts, el poeta recorda la pa1,lidesa i laserenor
delsrostres dels difunts, i ho interprera com una conseqükncia d'un profund cansamenr i d'una impossible voluiirat de sobreviure a pesar de tot;
millor encara: prové d'una necessitat última d'acomplir-se. Tot és finit, doncs.
Aixb no obstant, el difunt, corn si fos encaraviu entre els viyents, continua
arnb les seves remembrances, la seva «permanencia»,talment com si intentés donar seguretat i desen~olu~arnent
vivencial a la seva <<exisrkncia».
Lentament va desapareixent de la memoria dels qui viuen, perb ha sembrat una
llavor latent, sense, perb, copsar-ne I'essencia. Esdevingut pols, tanmateix
sera record germinal per als qui més I'estimaren.
El poema té la scva imatgeria i el seu vocabulari propis. S'hi fan ressaltar
frases i remes com amarbre grocn, esereniratn, «rostres»,(ielsmorts,,, .gran
cmsament»,«desisritanhel de viure encara»,cacompliment final»,«acabar*,
«el mort continua», i<viu»i íívius», avivents i ~wiventsr,«record»,epermanknciar, ~florinrd'existencia)i, «vagastantn, ava desfentn, aement remoran,
<ísensesaber»,<(pols»,
«cereal memoria)>,sl'estimaven més)).
Tot el poema esti enquadrar pel tema del mort o difunt i la seva aparenta, pero sobrerot per la seva permanencia en la memoria dels vivents,
una memoria limitada en I'amor dels qui el van estimar i el recorden, car
és com una sement que es desclou, impensada i difusa, en el silenci.
Reflexió pietosa i profunda emparada per una consuetud humana i universal, el poema té una toiialitat de serenor i d'ínrima melmgia,
- dins una
mena d'e~catolo~ia
que ens afecta a tors i ens commou entre el temor i el
respecte d'uns moments difícilment expressables.

5

V6ns a mi. Em guics
perla plarja deserta,
sota la lluna.
M'orienrcs, m'ajudes
entre indignes memories.
Guia'm encara!
Guia'm tota la vida.
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Pugem encara
unes dunes de lluna.
La mar, plena d'escates.
La mar, termini,

O plenitud intacta.
Tu retenies
15

la meua m i en la teua,
principi de lavida.

El poema pertany al llibre Divina Comedia del nostre autor, pero no sabem quan l'escriví o el publica per primer cop. Fou incorporat al volum 7
de I'Obra completa (Valencia 1982), pig. 134, volum titulat Versosper a
Jackeley.
Consta de quinze versos repartits en tres grups estrbfics de cinc versos
cadascun. Són versos blancs de terminació greu o femenina. Els mots «Iluna» i <<encara»
es repeteixen dues vegades (versos 3 i 9,G i 8, respectivament),
circumstincia que, si no respon a distraccions de i'autor, poden esser el resulta~de posar emfasi en ells. Cada grup estrbfic s'estructura en dues parts
de dos i de tres versos respectivament, de manera que el primer de la prirnera i el primer de la segona compten quatre síl.labes i els restants de les dues,
sis, la qual cosa permet una fluidesa vigilada i frenada del discurs.
Quant a la discursivitat sintictica, notem que el poema s'obre amb una
breu oració declarativa, seguida per quatre més del mateix tipus, perb un xic
més extenses. Als versos 6-9 apareixen tres iiiiperatives amb matís de súplica, segons que interpretem. Els tres versos següents són mancats de verb
principal perquk s'ha elidir la forma verbal m%»;notem, perb, la disjuntiva
del vers 12. Dins la sobrietat del discurs, els tres versos fmals notem que estan
regits perla forma verbal <<retenies,>,
pero cal notar, al darrer de tots, que ha
estar elidida la frase relativa (<queés. a I'inici.
El poeta, en el discurs dels continguts, invoca la Beatrice dantesca al titol,
i en fa el símbol de la dona beatificada i angklica que l'ha de guiar en el seu
amor i en els seus destins. Constata, doncs, la seva presencia, el seu guiatge
pel desert de la propia existencia delerosa d'amor, i I'ajuda a superar un passat potser de vergonya. Insisteix i implora que el guii per sempre i que s'ele-
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vin tots dos a una més alta plenitud, simbolitzada per la mar arrissada, que
potser és el cerme de tot o bé un acompliment puríssim. En la m i de I'amada percep el principi de la vida: la generació biologica i I'enaltiment moral
per I'amor que fecunda i soscé I'univers.
Tot el poema és un conglomerat dens de simbols i d'imatges encreceixides unitivameiit. Eii destaquem els verbs, tots ells semanticament rics de
sentit sobre la necessitat d'ajut i amor redemptor: «Véns»,«guies>,,sm'orien[es»,«m'ajudesn, <<Guia'm»,
d'ugems, <<reteniesi).
L'esceiiari fa referencia a
la costa marina: «platja deserta, / sota la Ilunaa, ((duiiesde Ilu~ian,«la mar»
amb els seus referents imatjats. 1I'exprcssió dels sentiments que al.ludeixen a
la necessitat &un amor que redimeixi: em'ajudcs / entre indignes memoriess,
«la ineua m i en la teua, I principi de vida)).
El tema es prou clar a través del queja hem dit: necessitat de guiatge sota
I'empara de la dona sensible fins a la categoria atigklica i al mateix temps
principi de vida i enriquiment espiritual fins a la plenitud a causa del misceri
de la ferninitat. La mar, amb les dunes i els seus referents, és motiu temitic
secundari, bé que rellevant.

5
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aquesc obscur fill d'un país petit
vol evocar, en tu, els exiliats,
els qui han patit captiveri i exili
pcr un poder omnimode i inic.
ha rescarar I'idioma i la Ilantia
i et canta a tu, al cap de dos mil anys,
quan hoin no sap si ecs mort o viu encara.
et deixaré una irnfora i uns blats
i er deixaré una Ilintia encesa
que mai ningú no la podri apagar.
oh tu, company de tenebres i Iluita.
pel que hem patit, amargs i conscients,
perla feto5 manca de Ilibertat,
per aquest vent, per aquestes banderes,
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pel retrobat goig de la llengua prbpia
que rescatat, escarborant la terra,
i a poc a poc refem penosament
amb molt d'amor, i cblera també.
oh clandestí, oh tu, dolgut ovidi,
mai no oblidat, mai no oblidat pel poble
que ha respectat, a la nit, el teu nom
fosforescent de patiment i pena.
farem I'an~or,beurem els gots de vi,
i entre aquells mots, calents d'intimitat,
direm el teu, tu que més has patit.
ho comprendris on sigues, i et riuris.

El present poema forma part del llibre Exilid'Ouidi, del qual ignorem la
data d'escriptura i la de primera impressió. Fou incorporat al ja indicar volum 7 d'Obra completa, pig. 195.
L'integren vint-i-sis versos decasíl.labs de ritme 4+6, amb la primera cesura acabada amb mot agut, que, com ja hem dir reiteradament, constitueix
la versificació prbpia de la nosrra poesia medieval i un homenatge de I'auror
a Ausiis March, a més &una influencia seva deliberadament volguda per Estellés. El poema té una estructura unitiva i seguida, vull dir que no esti dividit en grups estrbfics, com sol ésser corrent en el poeta valencia. D'altra
banda, són versos blancs i les seves terminacions no s'alternen entre greus o
femenines i agudes o masculines.
Pel que fa a la grafia, obsewem en el discurs gramatical I'absencia total de
majúscules, tant en noms propis com després de punt, tribut deliberat d'Estellés a la poesia avantguardista, particularment ostensible en altres poemes
en els quals les provatures d'aquesta mena són més agosarades. Als quatre
primers versos notem una oració denotativa seguida d'infinitiu amb valor
de verb principal, més una relativa. Els tres següents contenen una altra denotativa, una copulativa, una temporal i una substantiva. Del vers 8 al 10
apareixen una denotativa, una copulativa, una relativa i un infinitiu precedit
de verb auxiliar en futur, <<podrin,
mentre que el vers 11 conté, destacada i
després de punt, una exdamativa sense verb principal perquk s'ha elidir una
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forma verbal d'xéssern, a més del relariu «que»o .el qual*. Aquesta exclamativa es completneiita amb el contingur dels versos 12-18 mitjancant frases
que comencen per «per»,amb matis causal; hi trobem també una relativa i
una copulativa. Al vers 19 figura una proposició exclamativa, una de participi de passar, iterada, i una de relatiu. Els quatre darrers vcrsos abracen dues
asscveratives juxtaposades, una copulativa amb la mateixa funció de les dues
anreriors i una relativa, ultra la frase autbnoma de l'úlrim de tots, consticuides per dues asseveratives unides per cbpula i interrompudcs per una
locativa.
El discurs dels continguts gira a l'entorn del desterrament del poeta Ilatí
Ovidi per ordre d'August, l'any 8 de la nostra era, per causes no precisades,
sense que, durant I'exili, mai no fossin ateses les seves peticions d'indulr.
Fou un poeta cultivar, enginyós, d'un exquisit refinament, bé que desimbolt i faceciós, i rotalment donar al seu temps i als costums lliures de la societat romana. Estellés ens diu que, el1 mateix, desconegut i nar en un país
petit, evocara, a través d'Ovidi, els exiliats i els perseguits per un poder polític inic, i fa constar que ha contribuit a fer renéixer la nostra llengua perseguida i a mantenir viva la flama de la Ilibertat, la qual cosa I'autorirza a cantar el poeta llatí immortal. Li deixari pa i vi i una Iluminiria encesa que mai
ningú no extingira. L'invoca com a company d'obscuritats i de combar, a
causa dels nostres sofriments, la brutal manca de Ilibertat, els vents, les senyeres, la joiade sentir i usar el nostre idioma, rescatar en remoure les arrels
del país i que penosament aconseguim restaurar, amb amor i amb odi al
mateix temps. Fa una nova invocació a Ovidi desterrar i sofrent -<(clandestí.- en tant que exiliar, pero que mai no oblidari la seva comunitat, el <<POble», respectuós de la seva personalirat i resplcndenr pel seu dolor. Ens donarem a I'amor sexual i beurem, i en la intimitat pronunciarem el seu nom,
sofridor com ha estat. Sigui alla on sigui, el poeta Ilatí exiliar ho encendri, i
segurament somriuri a les paraulcs del nostre poeta.
La fraseologia, en termes amplis, és la propia del sentir i l'abast de la composició que analirzem. Al cometic, el nostre poeta s'autoal.ludeix com a
aobscur fill. d'un <<país)>
malauradament ~petitn,que vol parlar, «en tu»,
d'«exiliats», xcaptiverin, «exili»,«poder inicn, i ens diu que ha conrribuit a
rescatar <<¡'idiomai la Ilanrian i vol cantar la figura de I'autor llatí al cap de
tants i tants anys. Li fari ofrena &,cuna amfora i uns blatsn i, altre cop, «una

Ilintia~que ningú no podri apagar. Ovidi és Kcompany de tenbres i Iluitan
a causa de tot el que «hem patit» en sla feroq manca de Ilibertats, per caquest
ventn, per *aquestes banderesn, pel xgoig de la llengua prbpia-. Altres mots
són tambi significatius, com «rescatat»,«la terran, uefem penosamentn,
<<amor
i cblerar. En el panegíric de I'Ovidi exiliat notem els mots clau i les
imatges següencs: «clandestí*,<(dolgutn,«nooblidat pel poblen, ,<harespectat, a la nit, el teu nomo, «pariment», <,fareml'amorn, sbeuremn, ~calents
d'intimitat,,, ,<haspatitr. Per concloure, amb un cert humor respectuós, «ho
comprendris), i «et riur&».
El tema, o, de fet, els dos temes que concorren en el poema s'escolen,
i'un, al llargde L'episodi del desterrament d'Ovidi per ordre d'August, potser magnificar per la urgencia i la transcendencia histbrica i dolorosa de I'altre tema: el de la postguerra al nostre país, la seva miberia social, moral i
política i la seva incidencia indecent en les persones que sofreixen I'exili exterior i I'exili interior.

5

Escric, encara.
Perque queden, encara,
motius de Iluita,
amor, afronts, vergonya,
mans que imploren fa segles.

10

Escric, encara,
perqui estic sol, encara,
i roden dies
i mai iiingú no em deixa
una paraula amable.

I

Escric, encara,
perque pense que escolten
la meua fúria.
Per si duc una almoina,
un jorn, a qui I'espera.

Composicid inclosa en el poemari Coraldelmeupoble, del qual desconec Pany de redacció i el de la primera edició, i que fou incorporat a I'Obra
completa del nostre autor, volum 8 (Valencia 1983). pig. 185, titulat Vaixell
de uidre.
Els quinze versos, curts, del poema formen tres grups estrbfics, cadascun
constituit per dos versos de quatre síllabes, el primer i el tercer, i els altres de
sis. La col-respondknciadels dos ritines apareix alguna altra vegada en I'obra
d'Estellés. Tots ells són versos blatics amb terminació femenina o greu.
El discurs sintictic no és pas complicat. Hi trobem, al primer grup estrbfic, una oració denotativa, una causal i una relativa. Al segon, la mateixa
denotativa amb una causal i dues copulatives. 1al tercer, també I'expressada
denotativa, reperida anafbricament, una causal, aqui també, una substantiva, una condicional i una relativa.
Discursivament, els contingurs s'entrellacen i progressen lentament i sinuosa en expresar les causes per Ics quals el poeta escriu: per I'imperatiu de
la lluita que encara existcix i per amor, per wafronts., per evergonyan i per la
inveterada pobresa; per la soledat del poeta i pel desamor dels alrres. 1perque creu que escoltem i atenem el seu clan1 furiós i amb I'esperanp que un
dia podrh donar socors als qui I'esperen.
La fraseologia aquí és austera, precisa i reiterada, com veiem en la insistencia de la frase ~Escric,encaran, que obre cada grup escrbfic, seguida per la
causal «perque,)en cadascun d'ells. Aquesta conjunció es completa amb els
verbs i les frases «queden»,xesric sol», i allo que afegeix el poeta en les dues
copulatives dels versos 8-10, i, al darrer grup, epensen i «si duc».Altres mots
i frases també són significacius: <<lluita.,.amor», «afronrr, «vergonya»,qmans
que imploren)),(iningú iio em deixa 1 una paraula amable»,«fúria»,,,almoina», *a qui I'esperan.
El tema és rellevant: com els clissics Ilatins, el poeta parla o escriu perquk
sigui oit, per comunicar-se als altres. Escriu, doncs, i fa testimoniatge d'un
país en perill que clama per la llibertat i perla dignitat de I'home, des de la
soledat i durant dies i dies, entre la comprensió i I'aversió, pero amb I'esper a y a que sera finalmenr escoltat i ajudari humilment la col.lectivitat, que
ho espera.

Sona el piano; més enlli, jo albire
altres terracs i les copes d'uns pins.
Amb gran delit i acontentamenc, mire
el vol d'uns teuladins.
5

10

15

Dominical, dominical la me1
d'aquesta Ilum; música regalada.
Mire, un instant, I'alberedadel cel.
Veig el món, i m'agrada.
M'agrada el món com un sonet ben fet.
Tindré el teu cos, en arribar la nit.
Oh nupcial, imperial sonet!
T'estime amb més delit.
M'agrada el món com acabat de fer.
M'agrada el món i m'estime la vida.
Pense la nit, tova, com un paller.
Innocent i atrevida.

La composició forma part del llibre Els camins de la Ilibevtat, escrit entre
1976 i 1977 i incorporat al volum 8, indicat al poema precedent, de I'Obra
completa del poeta, pig. 239.
La formen seae versos distribuirs en quacre grups estrbfics de quatre, llargs
els tres primers i més curt el quart. Els versos llargs presenten la forma rítmica de 4+6, clbsica en la nostra poesia medieval, llevar del primer, que, en
tot cas, fóra una Ilickncia deliberada de I'autor, ja que és un decasíl.lab italii
amb accent intern a la quarta d a b a i a lavuitena. Estelles usa aquí la rima,
sota I'esquema ABAB, amb tendencia a alternar els mots greus i aguts, Ilevat de la tercera estrofa, en la qual tots quatre són aguts.
La sintaxi discursiva del poema tramet joia i un fort desig de vida i de
plaer per I'espectacle de la natura i del món urbi. Comenqa per una enunciativa que ens suggereix una audició plaent i, després de punt i coma, el poeta escriu dues declaratives referents a visions ciutadanes plaencs. Als versos
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5 i 6 trobem proposicions aposirives mancades de formes del verb <<éssern,

principal. Al que segueix, hi ha una nova visió agradosa i, al darrer del grup,
dues afirmatives unides per cbpula que denoten I'adhesió de l'autor al món
i al plaer. Hi insisteix, a la darrcraesrrofa, amb una alrra afirmativa, menrre
que al segon vers rrobem una declarariva i una temporal. Amb una exclamativa, al vers 11, Estellés fa una declaració exulranr. A la darrera estrofa notem
una declarativa tatnbé exulcanc, seguida, després de piint, per dues alcres del
tnateix sentir unides per cbpula. Els dos versos finals són formats per una
declarariva i dos adjectius que s'hi refereixen.
Quanc als continguts, notem una sintaxi discursiva d'observacions i
morius breus i ripids, ben adequacs per expressar adhesió i entusiasme.
Agombolar pel so d'un piano Ilunya, el poeta contempla des del seu cerrar
uns altres terrats més Ilunyans, la verdor d'uns pins i, amb alegria, el vol d'uns
pardals-<(ceuladins~),
en lavarierat valenciana. La llum del diumenge és com
de me1 i el poeta escolta la música del piano, mencre mira un momenr el cel
verdós com una albereda. S'acara al món divers, i I'entusiasma i li agrada
com aun soner ben fetn, com una creació de bellesa i perfecció. A la nic,
posseiri el cos de I'amada, que rambé és bellesa i pcrfecció, com el sonet
expressat, mitjanpnr la unió nupcial dels amants i el poder roral de I'amor;
d'aqui prové que més delitosament ami I'esrimada. Expressa, una vegada
més, el grar que li produeix el món com si fos creat de ilou i tot just acabat
de fer, i adora la vida. 1pensa, d'altra banda, en la nit que ha d'ésser confortable, ~innocenri atrevida,).
1robem aquí imatges i mots caracrerísrics. El «piano*que ,<sanan probablement I'hem de relacionar amb la ~musicaregalada,),del vers 6. Lavisualirzació del poeta és indicada amb els verbs i<albire>>,
emirer d o s cops- i
<<Veig».
La forma verbal ein'agradan es repeteix, significativamenr, quatre
vegades. Al vers 14, I'esmentada frase va seguida de I'afirmació ((m'estimela
vida».Allb que veu el poeta són .cerrarso i apinsn, «vol d'uns reuladins*, J a l bereda del cel»i <<el
mónn, i ho fa «ambgran delit i conrentamentn, agradosament. Pero la percepció dels sentits no s'acaba aquí. perquk hi ha també la
de diumenge (versos 5-6), i la de I'o~da:
del gust en «lame1 1 d'aquesra Ilum>>
«elpiano» i la «músicaregalada)).Hi conscatem comparances, una d'explíciraque estableix la relació de sentic entre el <<mónx
i .un sonet ben feti), i una
altra d'implícita: la que estableix el nexe entre el ((soneri,i el concingut del
7

-

vers 11. «M'agrada el mónr és una frase que es repeteix intencionadament,
com ja hem dit, als versos 9,13 i 14,a més de la similar del vers 8. La sensualitat erbtica és expresada als versos 10-IZ,I~-16.
P e p lírica que cau molt dins la línia hedonista de la poetica d'Estellés,
temiticament constitueix un canta la festa dels sentits, que suposa la fruició
del món divers i la seva bellesa, a la vida en plenitud i a I'amor o I'erotisme.

Acostumat a manar i matar
no has acatat el dictat de la mort
i has resistit, voltat de tubs i metges,
fent-te fort darrere els teus decrets.
5

10

Pero la mort, al capdavall benigna,
té un manament superior al teu
i el seu poder extingiri el teu
i així el país viuri dies de Ilum.
Res no et valdran ni edictes ni medalles.
Res no et valdran detencions ni pinics:
la teua mort seti llarga i indigna.
Acabaras abandonat de tots.
Publicaran els papers la notícia.
Pero ningú no t'ha de plorar mai.

Aquest sonet heterodox, segurament escrit el 1 9 7 ~pertany
)
al recull poemitic Festes bucdliques, incorporat al volum ro i darrer d'Obra completa,
que hom ha titulat Sonata disabel (Valencia 1999, segona edició), pig. 12.
Catorze versos d'estrunura de sonet, sense times i sense alternanp de mots
finals de vers femenins i masculins, o greus i aguts. Els versos són de ritme
4+6, amb la primera cesura sempre aguda, d'acord amb el vers classic de la
poesia catalana medieval i amb el que usi normalment Ausi3.s March, com
ja hem dit reiteradament, el geni valencii tan estimat per Estellés. Notem,
perb, que el vers 4 és mancar d'una síLlabaen la primera cesura, el qual
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mancament afecta, per tant, al recompte total d'aquest vers, i en manca una
altra a la segona cesura del vers 7, negligkncies insospitades i rares en el nostre poeta.
Sinticticament i gramaticalment, notem, al primer quartet, una frase
formada per un subjecte compost de participi de passat i dos infinitius units
per cbpula i dues oracions declaratives, la primera, negativa, i la segona, afirmativa i unida per cbpula a ['anterior, i, a mes, completada per un participi
de passat i una proposició de gerundi amb matis causal. El segon quartet és
constituit per una frase adversativa que conté tres oracions declaratives unides per dues copulatives, amb subjecte a da morti,, <<el
seu poder» i <<el
país*,
respectivament. Trobem tres proposicions al primer cercet: dues declaratives negatives amb el mateix verb, ~<voldran»,
amb subjecte plural distint en
cadascuna, i una altra declarativa aposada, amb matís causal. Al darrer tercet
la
s'han integrat tres oracions declaratives aurbnomes, amb subjecte <<tu>>,
primera, c,els papersn, la segona, i «ningún, la darrera. Notem que la primera, en futur, es completa amb un participi de passat, la segona és també
de futur i la tercera, que té valor adversatiu, es complementa amb un infinitiu.
El discurs conceptual és forGalineal i se centra en la figura del dictador
moribund i inhumanament obligat a sobreviure vegetativament un temps
llarg. Manaire i assassí, no compleixes la voluntat de la mort i t'hi resisteixes
insanament i mecinica, escudat pels teus edictes. Aixb no obstanr, la mort,
que t'ha d'ésser pietosa al capdavall, governa per damunt teu i podri amb
tu, de manera que la pitria coneixeri jorns de llum i gloria. No et serviran
per res decrets, medalles, persecucions, presons i terrors brutals, jaque la teva
agonia sera llarga i la teva mort, indigna. Tothom t'abandonari i la ptemsa
publicara la nova, pero mai no et plorari ningú.
Una fraseologia acusadora i profundament despitada transcorre al llarg
del poema: «manar,),<<matar»,
«no has acatatr, <(hasresistir)),«fent-te fortn,
.morra, amanamentn, <<el
seu poder extingiri),, «el pais viurb, «no et valdrann, «mort [...] llarga i indignan, <<abandonatb,
aningú no t'ha deplorar
maio. H i ha, d'altra banda, referents imatjats que sostenen i fan més dures
les acusacions: <<dictat
de la mortn, xvolrat de tubs i metges», aels teus decretsn, eel seu poder extingiri el teun, .el pais viuri dies de llumt>,<<edictes
ni
medallesn, adetencions ni pinicsn.

El tema, desenvolupat amb duresa i veracitar, forma part de la galaxia de
la poesia patribtica d'Estellés, bé que potser en cap altre moment no hagi fet
referencia al dictador arnb un tal despullament i tan directamenr, a pesar
d'haver estat tantes volres alludit en el fons de la revolra contra I'opressió,
norrnalrnent feta d'una manera eLlíprica i sobreentesa.

Cinc poemes d'Anton Sala-Cornadó
Ens ocuparem amb un cert detall de la figura i I'obra del poeta per tal com
la seva producció no ha estat divulgada com es mereix.
A Lleida, el 1999, I'Institut d'Estudis Ilerdencs edita I'Obrapo2tica, completa fins aleshores, d'Anton Sala-Cornadó, en dos volums, el primer dels
quals abraca i'<<Obrapublicada. i el segon, meliys copiós, l'«Obra inkdi[a». Hem d'agrair la iniciativa editorial a causa de la forta dispersió i la
dificultat d'accessibilitat de la producció conjunta que ofereix i'obra global de l'autor.
Urgelles de Tarrega, nascut el 1929, Sala-Cornadó 6s químic de professió
i I'exercici d'aquesta l'ha portar a viure i residir en diferents indrets de la
geogr&a hispanica. Poeta reverberant i inquiet, no ha estat gaire afortunat
pel que fa a l'edició de les seves produccions Iíriques en reculls poernitics
que ens permetin.conkixer-lo suficientment, fins ara, en la seva abundosa
producció.
Collaborador en alguns llibres co'lectius, ha fer constancia de la seva veu
en antologies i en llibres impresos -i adhuc fotocopiats- i amb unes nadales
de fort intcrks que intitulava amb el nom genkric de Solsticis. És present,
doncs, a l'Antologiapo2tica uniuersithria (Barcelona 1950) i a Lleida. Vuit
poetes (Barcelona 1968). Recordem els impresos Aquest somni (Barcelona
1956), Galopant per lafaula (Palma de Mallorca rg58), Suitepin'nenca
(Tarrega-Andorra 197z),Nahl, un cvit cap a la llibertat (Barcelona 1978),
recull en prosa i vers, molt extens, publicat per subscripció d'un grup d'amics,
Ifinalment elsilenci (Barcelona 1988),Histbria deJacob narrada enforma de
Via Cmcü (Lleida 1989), un poemari ambiciós, ben fonamentat, expressat
amb domini d'estil i amb una ironia sovint amarga i denunciadora, molt
personal, iEl Rostre (Tarrega 1998), un llibre inspirat en Crisr, en el qual és
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dissenyat un viatge iniciiric des de I'aigua de la vida al foc de I'Esperit, rot
reflexionant sobre l'home dominat perla fag de 1'Ecce Homo, i sobre I'esperanga en la fraternitat universal.
Al costat d'aquests llibres impresos, trobem La ualldels ecos, fotoimpressió parcial sobre mecanografiat (Barcelona 1775) i Poaes de l'Estaquirot,
forocopia de text mecanografiar (Barcelona 1777))mentre quc la resta de
I'obra en prosa i en vers del nostre poeta consritueix un seguir d'opuscles,
fulls semblants a romangos, nadales, ja indicades, i diversos altres textos
solts.
A les darreries de la dictadura franquista adquiriren fama elssolsticis que
Sala remetia als amics i a la genr de loma per Nadal i Cap d'Any, m& tard
recollits a I'esmentat volum de 1778 i, en part, en el de 1788, també cirat. Es
tractava de comencaris febrosos i densos sobre el que havia ocorregut durant
I'any en diversitat d'aspectes politics, nacionals, socials, ccologistes, científics i de rota mena, escrits amb entusiasme i amb una bona dosi de causticitat, alhora que de bonhomia, i expressats sovint mitjancant imatges i
narrativirat surrealistes de mena, al capdavall, eiitendrida, on els conceptes
de caritat i amor, de llibertat i de fraternitat exultaven al cor i als textos del
poeta.
Pel que fa a I'obra poktica inkdita, hem de precisar que la integren els següents
volums. Mil-Nou-Cents- Vuitanta-Quatre (Hornenage a C. Orwell,
.
1984-1987), homenatge de Sala-Cornadó a Caralunya, escrit pirebé tot en
prosa, en el qual, de fet, es parla de tot, d'aquí i d'alli, de I'Iran, de La Meca,
del Ganges, del Banc de Catalunya, del Nobel pera Pedrolo, de la Confederació Celribkrica, dels ordinadors, del llenguatge empobrir que ara es parla i de la oersonal donació a lacomunitat i al oaís: mena de dierari. doncs. de
I'actualitar social, polírica i cultural, especialment de Catalunya, en estil febrosenc i cnunciatiu rnés que no pas denotariu i explicatiu. Celebrarédes
dára el wenta defebrer (1959-1788), volum integrat per tres parts, desrinades, la primera, a exaltar la %rica, el treball i I'anonimar; la segona es refereix a la natura, amb abrandainenrs ecologistes i amb estil amarar de frescor;
i la tercera pocritza sobre l'amor. Incert i auenmratperegiinatge (1989-1998)
6s un llibre integrar per disquisicions i simbologies rcfcrenrs ala mitologia,
la Creació, Afrodita, una Mknade, la Physis, el Cosmos i d'altres remes,
conceptes que permeten, tots plegats, referir-los, en segona lectura, al mis-

teri, als sentits, a la totalitat o a la divina geometria, tot plegar amb el perill
que ens escapi el sentit del que I'autor vol dir, pel fet que es tracta de la percepció del misteri de la unicitat de I'ésser inapehensible que fa que el poeta
s'hi mostri transcendentalment conscient a partir d'un trasbals sensible. El
gos i Ióreneta (1996),suite de proses poktiques i de poemes en vers. L ábracada (1997). Congrés a teledistancia (1935). un llibre en prosa i en vers, a
voltes amb comentaris a poemes que I'autor transcriu, amb collages o amb
textos impresos amb tota Ilibertat, els uns escrits al marge i els altres en perpendicular amb absoluta anarquia, quant a la impressió, la qual cosa traeix
aspectes de la poktica de Joan Salvat-Papasseit,la influencia del qual és també present en alguns trets para'lels de la poesia i de la mentalitat literaria de
Sala-Cornadó, molt amatent aquí a determinades orientacions avantguardistes en poesia i art. Des d'un altre angle, aquest llibre conté un seguit d'aforismes, qüestions i pensaments aguts i plens de novetat. Ehpoemes de l'abadia (1993), llibre en el qual Sala retorna una vegada més als elements, les
plantes i els animals, i dibuixa admirablement un tipus muntanyenc en ~L'heroi». 1, finalment, una selecció de Poesia dispersa.
El 1968 Sala-Cornadó afirmava que «la inspiració, en mi, es basa en la
realitatn. Aquest referetit a la realitat era un tbpic literari a i'kpoca de I'escriptura de la frase. Hi havia aleshores forca crealismes»,com I'inefable <<realisme
histbricn, terme inventar per un parell de diguem-ne crítics literaris, especialment de poesia i que mai no va conduir a enlloc. De tota manera, la srealitatr invocada pel nostre poeta és més complexa i sobretot rnés assaonada i
rica. Perquk es tracta de la realitat total, interna i externa. Aquesta darrera és
múltiple i actual, viscuda i que determina la iiostra condició i el nostre esdevenir vital, una immankncia del sentit de la totalitat universal, en un món i
en un cosmos en plena ebullició científica i transfiguradora que el poeta
admira i sempre ha admirat.
Amb voluntat enfervorida, Sala-Cornadó ens ha parlat sempre de la Ilibertat, un valor suprem que respira la seva obra i que el1 filantrbpicarnent ha
volgut compartir amb tothom, per fraternitat i amor a la Creació i a la
Humanitat, a la ciencia i a I'enriquidora curiositat. Hermktic i ariklic, amalgama lirisme i dispersió, en una evolució coherent i una inspiració entre
ortodoxa i heterodoxa, en la qual es fa destacar la defensa apasionada d'una
societat desvalguda al costat d'una d i d a i fervorosa admiració perla natura.
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Comento a continuació cinc poemes de la copiosa producció d'Anton
Sala-Cornadó que d'una manera o altradefineixen aspectes essencials de la
poktica i la personalitat multivalent de I'autor.
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Si a I'altra banda de la mort
en quedava el record,
si més enlli
jo podia triar,
triaria de nou
la terca que ara em cou.
Tornaria
ben buida la cistella,
si calia,
a la terra que plora de vella,
a la terra més bella.
Em quedaria al meu pais
i faria el mateix que he fet fins ara:
plantaria un avet i un somrís,
escolcaria cr6ixer I'herba i I'aigua clara,
donaria la m i als enemics
i escapcaria el bec a les guineus.
1tots seríem rics.
1 tots fórem hereus.
El meu país
és com rots els paisos del món:
hi neix el fum espks i gris
i al cim de les muntanyes
la neu s'hi fon;
hi ha gent de pells esrranyes
i animals esquerps,
homes que són com serps
i ingels amb tronc de pi.
Si podia quedar-m'hi, no faria camí.

El poema forma part del recull Suitepirinenca i consta de vint-i-nou
versos en els quals I'autor combina lliurement ritmes de sis a tretze síl.labes
amb ritmes curts de tres a sis. H i fa ús de la rima també lliurement perquk hi trobem apariats al costat d'agrupacions rimades de tres i quatre
versos.
Sala-Cornadó afirma en el poema la seva afecció coral i total al país que li
ha tocat néixer i viure, gaudir i fer testimoniatge de la seva personalitat i la
seva unicitat, un país, tanmateix, no pas gaire diferent d'altres terres.
Amb dues condicionals juxraposades (versos I-4),referents a la possibilitat d'una resurrecció en la qual li fos donat escollir la nova residencia del seu
ésser, I'auror obre el poema, tot completant-les, a partir del vers 5 fins a l
final -en el qual fa ressaltar I'afirmació rotunda del vers 29, darrer del poema-, amb asseveracions ben clares respecte a la terra que triaria: la mateixa
que ara el sosté. Aquesta terra és antiga, dolorosament antiga, perb de gran
bellesa (versos 10-11). Sala reitera la seva voluntar de permanencia al país (vers
IZ),encara que fos pobre (versos 7-9), i d'obrar exactament igual com ha fet
sempre: crear, comprendre i estimar somrient, fondre's amb la natura i gaudir-la, perdonar, denunciar els fraudulents i desitjar benananca a tothom
(versos 13-19). El país del poeta és com tots els paisos: fabril i contaminar,
pero a les muntanyes I'aire és net i pur; hi ha imrnigrants i gent insolidiria,
homes dolents al costat de persones bondadoses, quasi angkliques (versos
20-28). S'hi quedaria, hi restaria per sempre mes (vers 29).
Determinats versos oscil.len entre I'avantguarda i I'escriptura qui sap si
automitica, i es troben repartits aqui i alli del poema, motivats, segurament,
per necessitats de ritme o de rima, com els versos 8,14,15,17,25 i 28, que,
en definitiva, confereixen amenitat i complexitar a la composició.
Poema de dicció i d'expressió lleugeres i fluides, traeix un esperit generós
i entusiasta, no exempt, tanmateix, d'observació crítica de la realitat que, a
estones, es converteix en causticitat, sense perdre mai, perb, el sentit d'un
humor bonhomiós.
Altrament, cal dir que aquest poema fou incorporat, repetit literalment
tot ell, en el cos central de la composició lírica J'etita suite de la paun, contingut al poemari Nadzl, un crit cap a la Ilibertat, del propi Sala, com ja
sabem.
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Néixer és morir. Cal no oblidar-ho mai.
Pero morir és néixer a I'altre jorn.
No miris cl que ~ e r d ssinó
, el que guanyes.
Néixer o morir sense ni un fil d'esglai,
amb la cerresa d'un etern retorn.
Ia neu és el bressol de les muntanyes
on reposa I'infant de la foscor
i del silenci. Cada instant és iiou.
Tot neix d'una matriu que mai no es clou
i d'un desig tancat a la presó
de les formcs i els núvols de color.
Des de la cova ens adonem si plou
o si la lluna fa massa cnrenou.
Més enlla brilla el sol, Pare i Senyor.

Aquest poema, «Llunai>,és el número VI1 i darrer del conjunt ritulat «Els
ser principis hermktics del Kibalión, incorporat com a primera part al poemari
La ualldels ecos del nostre autor.
Consta de catorze decasíllabs ritmats a la italiana, amb accent interii a la
sisena síLlaba,en els versos z,3, 6, 7,9,10,11 i 14,amb accent intern a la
quarta i a la vuitena, ais versos 1,4,6, 8 i 12, i a la quarta i la setena -rime
tolerat en aquesr ripus versificatori, perb més aviat excepciotialment-, al vers
13. Tors els versos són rimats pero en combinacions absolutament Iliures, a
partir de les rerminacions -ni, -orn, -anyes, -o(r) o -ó i -ou . El poema no és
pas un soner a pesar del metre i el nombre de versos i a causa de la sicuació
de les rimes.
Amb un estil sentenciós i precis, en certa manera paremiolbgic, parricularmenr als cinc primers versos, el breu poema desenrotlla el.lipricament la
inquierant i eterna qüestió de la relació de l'home amb la divinitat sobre
I'últim destíde I'ésser liumi i la iioscra salvació en la llum total, després del
darrer desenlla~.
Naixem, doncs, destinats a la mort -un xic cada dia fins a la mort absoluta i final, tal com havia dit Skneca i recordaven els escriptors medievals
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amb ascetisme. Pero tant néixer com morir serenament es renéixer alguii
dia, un dia insabut, amb un guany considerable per a nosaltres, per tal com
hem d'estar certs que retornarem a una patria excelsa (versos 1-5).
Amb una bella imatge el poeta evoca, pareiitkticament, ~I'infancde la foswr
1 i del silencin, és a dir, la Iluna, segons que podem interpretar, acotxada per
la neu muntanyenca, i el sentit de la imatge el porta a afirmar la novetat de
cada instant, el prodigi que suposa el moment viscut amb amor, amb joia o
amb dolor (versos 6-8).
Mitjanqant una disquisició críptica i d'expressió potser menys contundent i menys precisa que a la resta de la cornposició, el poeta afirma la unicitat i I'amor de la creació, que les aparentes formals i I'aparent realitat del
món ens amaguen i ens priven de comprendre (versos 9.").
Si podem interpretar platbnicarnent els versos 12 i 13 a partir de la definició de la idea i la veritable realitat en el reflex ales parets de la caverna que el
filbsof imagina, o, en tot cas, si donem als expressats versos un sentit literal
o menys imatjat i el.líptic, Ilegirem, en darrera instancia, que tenim consciencia del nostre entorn i de les nostres limitacions i del real enganyós i
distorsionador, subsumits en un entorn de foscor. Per aixb I'autor, al vers
14, darrer del poema, ens parla del sol, de la llum i la lluminosirat redemptora que brilla més enlla de la vida i la mort, tot invocant la paternitat i la
senyoria de Déu.
Poema concís i ben portar, al marge d'algunaexpressió no prou ben formulada d'idees altrament prou rellevants, incideix en aspectes reiterats per
I'autor en alrres mornents que fan referencia a problemes transcendents del
devenir huma i al seu desti més enllh de la vida i la mort. Altrament, aquí
Sala-Cornadó ha assajat metres clksics competentment, tot usant, pero, una
plena llibertat quant a la distribució de les rimes.

Els ulls s'obren i es tanquen lentament
i cada tret del rostre pren volada
i apareix una cara diferent
com el sol a ponent o a trenc d'albada.
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Gira la llum com una macarulla
a les espines que li fan corona.
Tot té la transparencia d'una fulla.
Tot és presencia d'ocell que perdona.
Homes armats i dones de pell palida,
10
folls captaires, músics i embriacs,
inonjos mig presoners de la crisilidc.
Paisatge de tardor sense afalacs.
En un sol rostre tot I'ale sagrat,
rota I'angoixa de la humanitat,
tot el camí de joia i de combat.
15
El poema pertany al llibre El rosme i consta de quinze versos decasíl.labs
italians, amb accentuació interna a la sisena síllaba, llevat dels versos 6 i 13,
que ho fan a la quarta i vuitena. Cal notar, perb, que el vers ro és simplement ennea~i~lab.
Quant a la rima, ales tres primeres parts del poema (versos J-12)té I'estructura ABAB, menrre que els tres darrers versos duen la
mateixa rima, en -at, independent de les anteriors.
La impressió del conjunt presenta, a I'esquerra, una oscillació en I'entrada dels versos que probablement vol simbolirzar grificament el caricter
emotiu i fondament impressionant del conringur del poema.
Un poema de caricter sagrat que deu haver sorgit de la contemplació d'una
pintura que representa el rostre agbnic de Crist martiritzat i Ilatzerat, sobre
el qual medita el poeta lentament i compungida, amb un cert distanciament
que el1 voldria objectiu perb que el sotragueja profundament i fa que s'expressi amb ripides i molt cenyides ellipsis i referents imatjats, escarits i dusius.
Dintre lavaguetat general dels referenrs del poema, els quatre primers versos
ens insinuen la imarge de la fac de I'Home, els ulls i el rostre sofrents que
patentitzen la seva visió subsumida i castigada pel dolor. Lallurn giravolta
com una ballaruga per les espines de la corona; tot és transparent i tot és
perdó (versos 5-8). El poeta evoca, més enlli de la pintura que!.t a la vista o
que recorda, la turba d'armats, dones i captaires, músics, embriacs i sacerdots que pullulen per un paisatge bigarrat i hostil; el poeta ho diu amb frases paratictiques més aviat incotinexes i emparentades amb la manera
surrcalista, als versos 9-12.

Més racional és la contundenciadels tres versos finals del poema: .En un
sol rostren és fa patent la divinitat i I'ak del Sant Esperit, la profunda angoixa de la Humanitat i tot el devenir d'una vida en que han alternar la joia i la
lluita suprema del divi.
El poema és difícil d'intellecció, deliberdament hermetic per tal com I'autor s'acara a un dels grans misteris de la relació de I'home amb Déu, i la pas
de la raó més enlld de la simple imraula no basta a definir-lo ~ e l carnins
pressió balbucejant, sorgida del xoc entre ment lúcida i vibrant i emotivitat
coral, que fa difícil la paraula precisa i raonada i exigeix, en canvi, la imatge
evanescent o la presencia d'un o d'uns quants mots com a simple referencia
d'unes emocions molt profundes.
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Des del balcó de casa
veig tot el món corn neix.
Un horitzó de xemeneies
s'enfila cel amunt.
1em sento sol,
ben sol,
voltat de&m i de mirades buides.
lo,
servidor de la vida;
jo, servidor de la mort,
avanqo un pas i callo,
avanqo un pas i tanco els ulls.
Des del balcó de casa
veig tot el món morint-se.
Voldria alqar el meu crit
persobre les muntanyes,
sirena de vaoor.
anunciant la festa,
sirena puntual,
i tot segueix callat.
L

zo

.
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Des del balró de casa
veig tot el món.
El poema pertany al llibre Celebraré des &ara el trenta defebrer, inkdit
fins el 1999 El trobem a la primera part del poemari i 6s una evocació de la
fabrica, el treball i I'anonimat, segons que ja hem indicat més amunc.
Consta de vint-i-dos versos, la majoria hexasd-lbs,llevat d'un d'una sola
síllaba (vers S), un altre de dues (vers 6), dos quatrisfilabs (versos 5 i 22), un
heptasíllab (vers IO), dos octosíllabs (versos 3 i 12)i un decasíl.lab italii accentuar internament a la quarta síllaba i a la vuitena (vers 7). Va desproveyt
de rima.
Poema desolar en la contemplació d'un paisatge urbi i fabril. El poeta
contempla I'esmentat paisatge des del balcó, símbol de la exteriorirat i de
sortir de casa o de I'interior amb funció d'obrir-se, ulls i cos, al defora per
airejar-se i mirar, entre la rutina i la curiositat. La frase del vers I és iterativa:
la trobem als versos 13 i 21, insisrint en una operació: la de mirar, mirar un
cert espectacle, que obsesiona el poeta i acaba per obsedir el lector.
Que veu o que contempla, I'autor ens ho diu lentament des del seu punt
d'observació: el món que I'envolra, I'empresona i I'angoixa, un món constituit per multitud de xemeneies, de furri i de treballadors que van a la feina,
els ulls inexpressius. El poeta se sent sol en aquest paratge, que s'ha inregrat
plenament a la vida i medita serenament sobre la mort. Comenqa a carninar, pero s'atura tot seguir i tanca els ulls tot cercant la propia idcntirat o
una defensa a la buidor envoltant, talrnent la mort mateixa (versos 1-14).
Voldria proferir un crit de llibertar des de I'altura d'una muntanya o que
aquell la sobrepassés, si 6s que entenem que la muntanya és una barrera que
el priva d'avanqar. Perb la sirena de la fabrica xiscla quan és I'hora d'entrar al
trebaü -.la festas del poema: ironia o exultació?-, i, després, el mateix silenci d'abans (versos 13-20).
Tot el món i el món del poeta, tota I'exterioritat amb la qual li ha tocar
conviure immers, coiitemplat, en la seva rasa i boirosa personalitat, des del
balcó de la seva llar (versos 21-22).
Des d'aquesta lectura, la composició poktica no és optimista, sinó desolada i grisa. 1 no penso que sigui viable ni convenient qualsevol altra que
suposés I'exaltació, futurista i marinettiana o no, de la fabrica i la mhquina.
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Les he vistes dansar sobre el fil d'or
del fugaq fer idesfer
d'un llampec de I'encant.
Només per un instant
he visr obrir-se el cant
iencara em vessa el cor
amb un batec Ileuger.
Aglae va en biquini
i es mou amb picardia.
Talia, amb banyador complet,
és tora plena de virturs.
Seriosa, Eufrosina
no porta ni top-less.
Somriuen totes tres
amb rialla serena
i dansen sempre juntes
amb diligent presencia
i solidari sacrifici.
No esperen benefici
del seu llarg exercici.
Són glbria i bellesa
de I'amor sense limits.
El desig ens fa esclaus
i confonem els llavis i les roses.
Hurus i tutsis,
serbis i bosnians
oroclamen la morr.
La ouresa és tenebra
i la gracia, enderroc.
Les he visres fugint dels meus ulls,
esverades amb tanta foscor
i I'ortigall de tan ossuts orgulls.
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El present poema es troba en el recull, inedit fins a 1999,Incertiaventzratperegrinatge.
Suma un total de trenta-dos versos hexasíl.labs, tret del versos I i 24
(decasi'labs italians d'accenruació interna a la sisena síklaba), 10, 11 i r8
(o~tosí~labs),
25 (quatrisíl,lab), 27 (pentasíl.lab), 30 i 3r (enneasíilabs) i 32
(també deca~í~lab
italia perb amb accenruació interna a la quarta i a la vuitena síliabes). Quant a les rimes, de distribució akí mateix Iliure, notem I'agrupació dels versos 1-7, on els dos primers rimen respectivamenr amb el penúltim i el darrer, mentre que els tres restants i medials ho fan rots en -un4
el versos 13-14 formen un apariat i els 18-20, un trístic; per acabar rimant
entre ells els versos 30 i 32.
El tírol ens remet a les tres Gricies cli.ssiques,divinitats de la bellesa, filles
de Zeus i d'Hera, habitants, amb les Muses, a I'Olimp i integrants del seguici d'Ap0~10.Eren representades a manera de donzelles vestides, abrasades les unes amb les altres o que es donaven les mans. Ens vénen a la membria les tres Gricies gracioses -valgui la redundancia- pintades per Boticelli o
les generoses i opulents de Kubens.
La composició marca l'oposició entre la bellesa pura i innocent d'aquelles divinitats amb la besriesa humana de la guerra i la destrucció, que fa que
elles desapareguin d'un rnón així, tan vil i obscur.
El poeta ha vist, en un rar instant encantador, dansar les tres Gricies i ha
oit el seu cant, i encara sent coin glateix el seu cor (versos 1-7).
Ens presenta tor seguit cadascuna de les Gricies-que s6n aquí i conviiien
amb nosaltre* amb delicadesa i novedosament: Aglae, picudiosa, en biquini,
Talia, més virtuosa, coberta amb vestir de bany, i Eufrosine, només en bragues, malgrat la seva seriositat (versos 8-13). Somrients i idhuc rialleres, dansen totes tres, harmonioses, ddigents i com si oferissin sacrificis als déus (versos
14-18). 1 tot seguit el poeta videnc afirma amb rotundirat el caricter desprks
i la generosirat de les donzelles divines i la seva excelsitud com a dipositiries
de la .gloria i bellesau de I'amor illimitat (versos 19-22).
En crua oposició a aquesta visió de perfectibilitat, harmonia i donació
generosa, l'autor, als versos 23-29, en descriu una altra de cabtica i deprimenr motivada per I'orbesa, els interessos inconfessables i la inconsciencia
humana: les lluites rribals africanes i el fratricidi de I'antiga Iugoslivia. D'on
prové, en conseqükncia, el canvi prohnd de la Humanitat, que s'hadespro-
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veit de la puresa originaria i edknica, ha caigut en les tenebres i ha destruir la
gracia, tant la classica i olímpica com la del cristianisme.
L'autor retorna a les Gricies de la primera part del poema, extens, i constata, contrit i consternat, que han fugit d'ell, i de tothom, espantades per
tan profunda obscuritat i per un món hostil i agressiu mogut per afanys
personals o col.lectius degradants i absolutistes (versos 30-32).
Es tracta d'una bella i molt intencionada composició lírica redactada amb
originalitat, que sap subratllar i posar en relleu una oposició preocupant dins
un context universal i actual. Aquesta actualitat permet datar-ladins la decada dels anys noranta del seglexx.

Deu poemes comentats de ((Natura morta
amb nens», de Francesc Parcerisas

Segurament resulta obvi recordar el currículum del poeta, crític i traductor
Francesc Parcerisas per ral com és prou conegut i prou apreciar. Tot amb
tot, no em sé esrar de dir-ne unes quantes coses crec que d'interes. Va néixer
a Begues (Baix Llobregat) el 1944, es llicencii en Filosofia el 1966 a la Universitat de Barcelona, ha estar lector d'espanyol a lade Bristol (Gran Breranya)
de 1969 a 1972, és doctor en Teoria de la Traducció per I'Autbnoma de
Barcelona (1997), catedratic de Llengua i Literatura Catalanes de bamillerat
(1979-1986) i ara profesor titular de la Facultat de Traducció i d'lnterpretació a I'esmentada Autbnoma, de la qual ha estat vicedirector i cap del
Departament de Traducció. D'altra banda, ha ostentar la presidencia de 1'A.ssociació d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1998, i el drrec de director
de la Institució de les Lletres Catalanes en I'actualitar.
Ha publicat el llibres de poesia Entpoemes cíuih (1967), Homes que es
banyen (1970)~Discurs sobre les materies terreSheS (1972). Latitud deh caualh (@o), Dues suztes (rg80), Lédat dór (1983), Focs dóctubre (1992) i
Triomfdelpresent(1992)~que recull la seva obra poirica fins al 1983 i aquest
del qual farem comentaris de deu composicions, del 2000. Havisr poemes
seus traduits a diverses Ilengües. H a estat guardonat amb els premis SalvatPapasseit, Carles Riba, de la Crítica, Ciutat de Barcelona i la Llerra d'Or.
Com a crític, ha aplegat una selecció dels seus articles i assaigs lireraris al
volum Lóbjecte immediat (1992). En col.laboració ha publicat l'antologia
de rexros catalans sobre traducció Cent anys de maducció al catala (1998).
Ha ~o~laborat
amb ressenyes crítiques i comentaris literaris a ElDiario de

Mallorca, ElDiario de Barcelona, UC,Arreu, ElMón, EL Marges, Serra d'Or,
entre altres peribdics, va escriure una columna setmanal d'articles literaris al
~ Q u a d c r nde Culturan de l'edició barcelonina de El PaEs i actualment
col.labora a la secció d'opinió del diari Auui.
Com a traductor al catali i al castelli ha escrit una quantitat important de
versions de llibres de I'anglks, el francks i I'iralih i principalment de narrativa
(Pavese, Sciascia, Poe, K. Mansfield, Tolkien, D. Lessing, Michaux, A. Nin,
N. Mailer, B. Potrer, W. Sturon), assaig (A. Rimbaud, M. McLuhan, H.
Marcuse, B. Russell ...) i poesia (T. S. Eliot, E. Pound, Rosenthal,
Tomlinson, D. Abse, P. Muldoon, S. Henney, J. Harjo, P. Levine i d'altres). Li devem l'aiitologia Potsia anglesa z nordamericana (1985) i fou editor d'una prestigiosa col.lecci6 de literatura moderna cradu'ida al catali entre
1989 i 1992 (Clásicos modernos, EDHASA). Ha col.laborat a la creació dels
seminaris anuals sobre la traducció a Cacalunya que I'AssociaciÓ d'Escriptors en Llenpa Catalana celebra a Vilanova i la Geltrú. La seva traducció de
La llanterna de lárc, de Seamus Heaney, obtingué el premi de Crítica de
aserra d'Or» a la millor traducció de 1992. També ha traduyt i editar, en
castelli, el volum d'assaig del poera irlandes Seamus Heaney De la emonón
a laspalabras (1996). Un esborrmzy deXXrCCants (zoor), d'Ezra Pound, rebé
el prenii de traducció de l'Associaci6 d'Escriptors en Llengua Catalana. D'altra banda, Francesc Parcerisas ha estar represencait catali a I'Ariane European
Literary Translation Nenvork i al Conseil Europeen d'Associations de
Traducteurs Littéraires. Direm, finalment, que els anys d'aprenentatge més
intensos de Parcerisas corresponen al període 1972.1979, en laseva estada a
Eivissa, on aleshores residia.

El llibre
El recull Narura morta amb nens, amb un total de 43 peces líriques, és, a
la meva coneixenp, el darrer llibre de versos de Francesc Parcerisas, i duu
data de novembre de zooo. Els comentaris que faré sobre les característiques d'aquesca obra es desprenen, crec que suficientment, dels continguts,
l'estil i els estilemes, per tal com els considero com una unitat de sentit i de
maneres d'expressió i d'exposició.
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El titol, tan anticonvecional, por tenir un referent realístic i una possible
interpretació simbblica pel que fa al món formular en els versos, o en alguns poemes almenys. Penso que I'esment de (matura morta» ens remet
simbblicament a l'oblit d'unes realitats viscudes un dia, en el passat, de les
quals no sabem gran cosa en el present i allb que recordem se'ns escola
entre els dits dels remps, mentre que la referencia als «nens. em fa pensar,
contra la destrucció i i'anihilació de la vida anterior, la decadencia humana i la mort, en el contrast de la infantesa, portadora innocent de vida i
perpetuitat de la sang. Tanmateix, I'esmentat títol pot no passar més enI l i del que tealment i clarament diu: un b o d e ~ óflamenc amb una natura
morra que uns infants contemplen, com m'aclarí un dia el propi poeta,
més realísticament.
En aquest llibre de versos es vehicula una poesia descriptiva, potser distanciada, en la qual es constaten les limitacions dels sentiments, els estars
emocionals i concepruals que pot semblar que no duguin a enlloc a penes, si
no és a la incbgnita, positiva o negativa, d'uiis pensaments o d'unes realitats
viscudes i sense reaccions prou explicitades del poeta, que sembla mirar-los
de Iluny, distanciar i en un mena d'inflexió del remps a penes anunciada.
Emoció sovint afeblida pels anys o per les circumsthncies o pel cansament;
la mort i els morts silents; el temps i la membria o I'oblit; la boirosa tristesa;
el temps que devasta i no perdona; un cert desencís davant la vida concebuda com una orba correntia que ens ofega i ens nega el sentit mateix de viure;
pero també encara I'esperanqa i el goig d'existir. Tot plegar formulat amb
imatges realistes o bé evanescents, a voltes com linies'tangencialsque reflecreixeli esclats de llum mental o referkncies del passat, insinuades només, com
qui parla amb la boca mig closa i com recordativa. Hi ha foqa referents a
un món que es consumeix en una meditació potser decepcionada, qui sap,
a voltes, irbnicament denunciada, al costat, perb, del realisme d'unes petites
i insovintejades raons exisrencials que sostenen, almenys parcialrnent, la nostra
condició humana mes enllh de nosaltres mateixos. Hom diria que hi ha
ocasionalmente el record fiblador d'una manera d'entendre i de poetitzar de
I'escola castellana d'un Valverde o d'un Gil de Biedma. Perb també hi ha
ecos d'Auden i McNiece, de Vinyoli i Ferrater.
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Comentari a deu poemes
Dels quaranta-tres poemes que formen el conjunt del Ilibre, m'agradari
comentar-iie deu, amb la plena consciencia que la meva lectura no és exdusiva, perquk d'altres se'n poden fer o s'han de fer. És, doncs, una lectura personal i sorgida d'unes anilisis que pretenen ésser objectives dins les meves
possibilitars de comprendre cada poema. En tot cas, aquesta meva lectura és
personal, hi insisteixo, i no es pot imposar damunt d'altres que, fetes amb
tot rigor, poden ésser discrepants o millorar la meva recerca. Tot poema
admet tatites interpretacions de fons o de matis com lecrors hi hag¡ i n'hagin fet la lectura responsable.
Dels poemes contingurs a Natura morta amb nem he desistit d'antuvi
ocupar-me del darrer del Ilibre, «Els morts (Un poema autobiografic)~>,
per
la seva molt llarga extensió, i em do1 no poder-m'hi acatar a causa, ho repeteixo, de la seva llargiria, per tal com es tracta d'un poetna dens i complex,
que és alhora memoria i testament transcendir del poeta.
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Hauries poguc regirar la [erra per treure'n I'or
o una pedra morada i Iluent, rodona
i polida com la llavor de les nespres.
Pero sota I'aigua que corria amb encís pur
i duia la vida saltant d'un cavailó a I'altre
ofegant les formigues com s'ofegaven els soldats
del faraó en intentar de creuar, perversos, el mar Roig,
t'esperava el bocí lluent de vidre d'una ampolla.
;Recordes com et martellejava I'astorament i la sang
-masa teva perquk
. fos ficilment reconeixible-,
i la por i la desesperanca en veure
com la tarda es torcia senqe culpa?
De tant en tant, sota el corrent dels dies,
reconeixes aquel1 vidre que et fari un tal1 al polze
com el freu ha d'esperar el pas del vaixell desarborat.
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1sents el broll de la sang i la incertesa
que, primer, creus una traició i, després,
tresor verd i amagat. 1 mentre prems el dit amb forca
veus les aigües separades, i I'hort, i els avis,
i un poble que se salva, i els pobres soldats d'Egipte
que moren ofegats sota un poder cruel i desigual.

El poema va ésser escrit a Dublín el juny de 1994 i ho va ésser per a l'album de Marie i Seamus Heaney, a qui és dedicat. Aparegué per primera
vegada al volum, que, soca el pseudbnim d'Eligio Rabaneta i amb el tírol El
sindicato del crimen. Antologta dominate, van publicar un grup de poetes
espanyols amics de Parcerisas, amb qui tenen algunes afinitats poktiques,
segons que ens diu l'autor en una nota final del Ilibre.
La cornposició consta de dos blocs de versos llargs i lliures amb un total
de vint-i-u; el primer bloc en conté dotze i el segon, nou. No hi ha rima,
com ja he dit, ni alternansa de versos de terminació masculina amb terminació femenina i a l'inrevés. El nombre de versos i especialment l'extensió
d'aquests fan preveure un contingut clos i una exposició demorada.
En la sintaxi gramatical remarquem l'ús de frases i oracions en versos que
ordenen els continguts i els desenvolupen. Als tres primers versos enregiscrern un verb en pasar més un infinitiu amb complement directe, una proposició causal partida per una opositiva completada amb adjectius i una
comparativa. Els cinc versos següents comencen arnb una llaga adversativa
el verb principal i el complement directe de la qual es troben al vers final del
grup, el qual 4s precedit per una locativa amb dues relatives, lasegona proveida de dos gerundis, més una comparativa amb dos infinitius, el primer,
auxiliar de I'altre. Els quatre versos finais del primer bloc contenen una interrogativa amb un verb i una substantiva, una infinitiva amb una altra substantiva, i una parentktica. Al segon bloc notem, ais tres primers, una temporal interrompuda per una locativa, amb una relativa i una comparativa.
Als dos versos i mig següents, hi ha una asseverativa i una relativa amb cbpula i adverbis temporals. Des de la segona meitat del v. 18 fins al final,
apareixen, precedides per cbpula, una temporal i, tot seguir, el verb principal, Cweusn, amb un relativament llarg complement directe amb profusió
de copulatives, i dues relatives.
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Pel que fa al discurs dels continguts, els temes i els motius temirics, cal
notar, al primer bloc, com el poetasuggereix que el protagonista d'aquests
versos hauria pogut regirar la rerra per heure'n os o alguna pedra preciosa,
pero que ha trobat un [ros de vidre d'ampolla submergit a l'aigua corrent
que salta, a I'hort, d'un cavalló a l'altre, i que, pura i purificadora, ho neteja
tot amb la seva correntia i que les formigues desapareixen, com al mar Roig
de~apare~ueren
els soldats del faraó, i li ha fet sang al polze. Pregunta seguidament al protagonista del poema si no I'havia colpir sentir-se ferit per un
bocí de vidre i fer-se sang quan la tarda anava a I'ocas. A la segona part del
poema l'autor diu al protagonista que amb el pas dels dies recordara aquel1
vidre que li féu sang, com si fos una ((traición,i, més tard, com un tresor,
(<untresorverd i amagar», 6s a dir, el seu propi horc, que evoca, mitjancant
I'espectacle de les aigües salrant pels cavallons, els avis i «un poble que se
salva» «&un poder cruel i desigual».
Determinats mors, frases i imatges es fan ressaltar en ambdós blocs, com
són: «or»,«pedra morada o lluent., <<l'aigua
que corre arnb encís pur / i duia
la vida», ~cavallón,«formigues»,«s'ofegaven els soldats del faraón, «marRoign,
ct'esperava el bocí lluent de vidre d'una ampolla»,<il'astoramenri la sang*,
<(lapor i la desesperancan, «sota el corrent dels dies / reconeixes aquell vidrer,
*el broll de la sang, i la incertesa~,atresor verd i amagatn, «lesaigües separades>>,
i ((i'hort, i els avis, / i un poble que se salva»,apoder cruel i desiguals.
Poema imatjat que gira a I'entorn d'un fet ocasional i el record exultant
de I'ofici pagesivol de I'hortoli, avial, amb una allusió, em sembla, al nostre
país, que s'ha salvat de la perversitat d'un poder cruel.
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L'espasa de vidre s'ha trencat
lentament. Només a la sorra,
vora I'aigua glacada, la pedra
recorda la sang dels guerrers
-i I'odi, i un temps que no tenia
encara consciencia del remps-.
Ara el mira11 del Baltic és quiet
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i entelat pels anys que han blanquejat
els ossos dels morts i el dolor,
i el vostre passat Ilunyi ens torba
el nostre futur -incert com I'estel
d'aquests nens que juguen damunt vostre.

Aquest és el mis reculat dels poemes del nostre volum. Va ésser escrit el
maig de 1991a Malmo, ciutat de I'extrem sud de Suecia, a Escinia, a la costa
de l'estret de Sun, davant Copenhaguen. Fou publicat el 1993 a Lund en
unaplaquettede poesia catalana traduida per Lasse Sodeberbg. Més tard, el
1993matek, fou traduyt a I'anglks per Sean Golden. Laversió sueca ha estat
reprodu~daal IlibreMinnet vager tungt (Malmo, Aura Latina, 1998), d'acord
amb el que diu Parcerisas en la nota final del seu recull, que aquí completo
un xic.
D'altra banda, el poeta m'ha aclarit que el atúmuln és un cerde de pedres
sagrades de vota mar, segurament en record dels antiquíssims vikings que
les van erigir en memoria dels seus herois.
La present composició lírica conté dotze versos lliures que oscillen entre
les vuit i més síllabes. No duen rima ni alternanca de mots finals de vers
greus i aguts. Fa pensar d'antuvi en un poema d'expressió sintkticament
formulada.
Forma el discurs gramatical una successió sintictica que resumim com
segueix. L'obre una asseverativa, continuada, després de punt, per una altra
del mateix genere i unaparentetica. Del v. 7 al 12, final, notem una temporal en que se'ns declara I'estat actual del mar suec i, després de copulativa, trobem una asseverativa completada per una parentetica amb una comparativa.
El poeta compon un discurs de continguts en el qual assenyaia els temes
i els motius temitics que s'organitzen en el poema. El record i la membria
han desaparegut lentament com una espasa de vidren, trencadissa. Un túmul de pedres ran de I'aigua glaqada rernemora els qui Iluitaren, entre I'odi
i durant un temps indeterminat. Ara la mar és quieta, pero conserva encara
el record dels morts i el dolor comú. 1 I'autor fa una comparanca entre el
<<passac
Ilunyia i el futur encara incert, que és talment errívol i frigil com
I'estel dels infants que juguen damunt aquestes pedres.
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El vol Iíricde l'expressivitat del poema és insinuanr i en aparenqa insinuat
i el.líptic en imatges, mots i fragments de proposicions sens dubte clau per a
una interpretació correcta. ~L'espasade vidre),,xl'aigua glapdan, da pedra 1
recorda la sang dels guerrersn, «I'odi., .un temps))selise <cconsci&ncia
del
tempsn, anys que han blanquejat / els ossos dels morts», .el vosrre passat
llunyi ens torba I el nostre futur - incert com I'estel».
El tema dominant del poema és el record insondable, evanescent i sense
memoria explícita si no és la materialitat de les pedres d'antics guerrers suecs,
la vida i les aventures dels
ignorem, carel temps no perdona i és com
<<una
espasa de vidrc» que cls anys han rompuda.

Frega, lent, amb el dit, la copa on reposa
I'emoció encesa del matí. Aquesra sang,
que és el tros del avis i ['esplendor verda de les viiiyes,
r'ajudari a saber con1 va ser la sang dels déus.
Beu, doncs, el dolor en silenci, w m una passió que es buida.
Mira el temps a conrrallum. Fixa't com dilata
la vida dels teus morts i te'ls acosta
amb una ombra de plaer als llavis perquk els beguis,
glop a glop en un pur extasi de llum pura.
Poema escrit a petició de LluYsa Jover pera una carpeta editada a Barcelona
I'ahril de 1996, segons una nota de l'autor al final del Ilibre.
Nou versos llargs de constitució lliure qliant als merres i la manca de rima
constirueixen la parr formal i externa del poema, en el qual, com és costum
del nostre autor, no hi ha, d'alrra banda, alternanp de mots finals greus i
aguts. La present estructura sembla anunciar una wnsrmcció poetiwnarrativa
que explana solemnemenr i encalmada una remitia concreta i no gens apressada, feta en I'ordre i la reflexió i mirjaiicant u11ritme harmoniós que discorre sense pausa i sense pressa.
Notem que una oració asseverativa i imperativa obre el discurs gramatical del poema. Ve després una altra asseverativa amb una relativa i una
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infinitiva, amb verb auxiliar, i una proposició substantiva que conté també
un verb auxiliar i un infinitiu. El v. 5 , consecutiu, és format per un altre
imperatiu i una comparativa. La primera frase del v. 6 és així mateix imperativa, com ho és la declarativa inclosa en la resta del vers i en els versos
restants, on trobem dues substantives enllapdes per cbpula, amb una causal
a la darrera.
Els continguts formen un discurs coherenr en el qual se'ns diu, imperativament i en segona personadel singular, que amb el dit freguem leiitament
el cercle superior de la copa plena de vi, plena de pura natura. És com una
sang, fruit esplendent de la verdor de les vinyes avials, i ella ens ajudari a
cornprendre la naturalesa dels déus. Bevem, doncs, aquesta sang que apassionadament libem de la copa. Mirem-la a contrallum i constatcm com infon vida als nostres morts en una pura comunió i ens els apropa entre ombres de plaer als Ilavis: així, lentament, glop a glop, entraran en tu mateix
perque els assumeixis en una llum rnolt pura.
Assenyalern els rnots i les frases que són essencials, &una manera o altra,
en la composició lírica: rrCopao, ((Aquestasangn, mas dels avisn, «vinyes»,
rrcom va ser la sang dels déusu, <(ensilenci*,*com una passió que es buida)),
«dilata 1 la vida dels teus morts, i te'ls acostan, «Ilavis»,apur kxtasi de llum
pura)).
Com a tema dominant el poema subratlla I'eternitat del vi entre els humans des dels clissics al nostre temps i als nostres morts, que revifen en el
record i estan presents dintre nostre quan paladegem i libem el vi en un extasi extremament pur. Com a motius concomitants, hi ha el referent a la
sang imatjada-calor i vitalitat- i I'esment esplendorós de les vinyes verdes
que havien plantar i conreat els nostres avis.
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Exploro a cegues a través del cateter.
Ni tan sols no sé que vull saber.
Les taques i les ombres poden ser pors,
sospites doloroses, boires de mort.
Hi ha vísceres senceres que no veig,
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brgans als quals mai no podré arribar.
Deixa'm que t'agafi, doncs, la m i
com el cec amable. Avancarem junts,
passarem eniii dels rnonstres
que ens dessagnen amb violencia injusra
i farem que sigui clar el pou petit
del que sabem. Sense escalpel
i amb la vella medicina: tu i jo units
mentre duri aquest batec del cos
que tu m'insufles boca contra boca
i quejo et retorno amb el cap agemolit
al teu ventre, escoltant la vida
que ens creix a dintre teu,
llum contra les ombres.

Poema dedicat per I'autor a Joana Danés, segons la nota final del Ilibre.
La composició consta de dinou versos Iliures, bé que la majoria oscil-la
entre les nou i les onze síllabes, llevat dels tres versos finals, de metre més
curt.
Gramaticalment el poema comenca tot ordenant-se i discorrenr a través
de quatre oracions aposades que figuren als vs. 1,2,3-4i 5-6, respectivament.
En segueix una altra de consecuriva al v. 7 i a la primera meitar del 8. De la
segona part d'aquest darrer fins al comenc del 12 norem la presencia &un
període en el qual consren una denotativa i dues altres del mareix genere amb
dues relatives. Segueix una oració sense verb principal amb dos punts i un
període Ilarg, també averbal, en el qual podem pensar en un verb com <<aniremi, (Gestaremn o un altre de semblant, i aquest període es perh mitjanpnt
una temporal, dues relatives amb cbpula, una proposició de gerundi i una
altrade relatiu.
El discurs dels continguts s'estrucrura de la manera seguent, en una parabola existencialisra el referent de la qual són, en certa manera, les pors, les
crisis i les angúnies d'un mareix. Amb el cateter el poeta explora a I'endwí el
seu cos mateix, sense comprendre que 6s aquest cos ni saber allb mateix que
hi cerca. Defraudat de la seva exploració anguniosa i de la seva ignorincia,
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demana companyia i anar junts més enlli dels paorosos perills que poden
assetjar-lo i que s'aconhorti amb el poc que sap. Sense sofisticats instruments
clínics i a la manera de la vella medicina, és a dir, confiar en I'altre i esperar
que no ens traeixin, aniri acompanyat durant la seva existencia, aquesca existencia que I'amada, com creiem, I'infon i el1 li retorna, talment com si descansé~,las, el seu cap al ventre d'ella per escoltar la vida que hi creix, com
una claror contra I'espessa foscúria que I'ha subsumit en la paüra de la seva
angoixa.
Destaquem, entre les paraules i frases que són segurament clau del sentir
del poema: «Exploroa ceguesn, <<cateter»,
<,nose que wll saber»,«pors., «sospites doloroses»,«mort»,svísceres [...] que no veign, <rbrgans»,ct'agafi, dona,
la mi)),~Avancaremjuntsn, Gpassarem enlli dels monstres)),,<elpou petit 1
del que sabemn, «Senseescalpeln, «vellamedicinan, «tu i jo unitsn, «batecdel
cos 1 que tu m'insufles boca contra boca», «el cap agemolit 1 al teu ventre,
escoltant la vida 1 que ens creix a dintre teu, 1 llum contra les ombresn.
Allb que el poeta explora sense anestesia és dolorós i és incert, ja que no
discerneix entre el bo i el dolent. El cateter s'endinsa pero no cura, d'on convé
que calgui avanqar confiat cegament. «El pou petit del que sabem»és l'única
esperanca i consisteix en confiar en I'altre i esperar que no ens traeixin, com
ja hem dit, i és ben bé com l'espera d'un fill que creix dins les ombres, en
sentim el batec i esperem que sigui llum i felicitat i no pas ombres o desgricia. Cal dir que en aquest poema no hi ha trets autobiogrifics de cap mena,
sinó crisi personal.

Aquest desig tan clar
-com una ombra que em tusta en silenci
o una tarda amb cel verme11 de préssecem convoca enlli dels anys
i és un terrat de rajols bullents,
i un cranc a la platja, i la vibra
que s'amaga sota la tartera de I'estiu.
Tot el ser desbordat, sencer, en un sol acte.
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1 la certesa completa que ho podre ser tot.
Ara, si em deixa el record, sóc només aigua
que salta per penyals i gorgs, i ru la m i
que acarona la roca vella llepada per desigs
de Ilum, de mort, de branques que es belluguen.
Canta el temps sense sor011 i passa el ser
com passo jo entre els reus dits.
1 no és estranya ni l'ombra maldestra dc la riba
ni el goig intens de ser-re com ru cm vols:
una forma dels anys que se'm desfa.

«Cel de préssec), es publica per primera vegada a I'Huiumenatge a Maria
MercP M a r p l (Barcelona, octubre, 1998).
Composició lírica de divuir versos lliurcs de mitrica diversa, doncs, i sense rima. Con1 és constant en el llibre de Parcerisas, no hi ha alternanca al
final dels versos entre masculins i femenins.
Quant al discurs gramatical, farem remarcar que el poemas'obre amb un
subjecte de proposició -aquesta interrompuda immediatament per un pare11 de parentktiques enllaqades per disjuntiva amb verb exprés només a la
primera, amb funció adjectiva i comparativa- que s'expressa amb dues declaratives enllaqades per cbpula, la segona, forqa més extensa que la primera
i abundosa en cbpules que contenen, al final, una relativa. Al v. 8, hi ha una
oració sense verb. Al 9, una alrra sense verb principal, seguida d'una substantiva, verb auxiliar i infinitiu. Del v. ro al 13 trobem una condicional, el
verb principal, una relativa i una copulativa amb el mateix verb <(ser»i unes
altres dues relatives. Als dos versos seguenrs, hi ha dues copularives i una
comparativa. Els tres versos finals contencn una copulativa, el verb principal, dues explicatives amb cbpula de negació, un infinitiu i una substantiva
amb ,<com»,desprks de la qual hi ha dos punts i una frase on el poeta expressa el conringur anterior i s'ajuda amb una relativa.
Els continguts s'ordenen en un discurs ambigu i no gens facil de precisar,
que tot seguit sintetitzem. L'autor hi evoca instants de felicitat del present i
del passat, com les imatges aerrat de rajols bullentsn i «cranca la plarja))que
són referents a estius venturosos que haviscur. Evoca també una situació en
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que la natura és omnipresent i gairebé perfecta, i I'aigua que baixa i salta pel
rierol existiri sempre. aPassa el ser / com passo jo entre els teus ditsn. Aquesta existkncia 6s eterna. ((ser-tecom tu em vals» equival a ser pera algú, passar
al record d'altri, existir en un altre, i «una forma dels anys que se'm desfin
implica allb que el poeta perd de si mateix pero que resta en algú aitre.
Certes frases, paraules i al.lusions semblen indicarives d'aquests continguts. Esmentarem: xdesig tan clarn, «ombra que ern tusta en silencii,, «cel
verme11 de préssec),,«enllidels anys»,«bullenrs», «cranc»,«vibra»,els continguts dels vs. 8 i 9, re1 record», <<la
m i / que acaronai), «rocavellar, xdesigs
/ de Ilum, de mort, de branques que es belluguen~,«canta el tempsn, Mpassa
el ser / com passo jo entre el teus d i t s ~<<l'ombra
,
maldestra de la riba)),aserte com tu em vols*, ((formadels anysn, «se'm desfin.
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Va fer anys de presó i ara li paguen
una pensió perita. Només demana
canviar-se cada dia la camisa blanca
i sobretot que sigui ben planxada.
Mira els nens que juguen, s'adorm
davant la tele i al matí surt
a comprar el pa i algun diari.
A la tardor ha confós una fulla
roja d'auró amb un cor i ha vist,
com un llampec que en&, fugac, el cel,
unes cames de dona i un desig ple,
com d'algú altre. No en pot recordar el nom
pero encara li veu els ulls
-aiguamarines d'un ocei exbtic-.
1 s'emociona com pateix pel fill malalr
o enyora el gos mort I'estiu passat, de vell.
Li agrada el cel sagnant quan mor el dia
i el silenci humil del mes d'agost.
H o té tot ben Iligat: els ha fet prometre
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la bandera roja per mortalla
i que escamparan les cendres al rec
de plitans joves on moltes tardes
juga amb els veins a la petanca.

La composició, ens diu l'autor en nota filial, va ésser escrita pera Magdalena Oliver amb motiu del seu aniversari.
Com és habitual en Francesc Parcerisas, els versos són Ilargs, a i'entorn
dels de deu síl.labes, i de forma Iliure, sense rima ni alternanca de mor final
masculí i mor final femeni. El conjunt forma un tot compactc de vinr-itres versos, i sembla aiiuiiciar un discurs pausat de dicció mis aviat narrativa, en un cert sentit a la manera de Cesare Pavese, recordat en elsubtírol del
poema.
Gramaricalinent I'exposició sintictica s'estructura com veurem a continuació. Comenca amb dues oracions declaratives de matís temporal unides
per cbpula. Segueixen dues altres declaratives amb verb auxiliar i infinitiu,
I'una, i, I'altra, enllaqada per cbpula a la primera, i amb un relatiu. Als vs. 57, hi trobem tres altres declaratives, la primera completada amb un relatiu.
Notem que les proposicions restants són, totes elles, també declaratives. Del
v. 8 a la meitat del 12, n'hi trobem dues més enllaqades per cbpula, en la
segona de les quals hi ha una comparativa amb una relativa. Des de la segona part del v. 12 fins al 14,Iiotein un verb auxiliar amb infinitiu i una adversariva. Els dos versos segiients, sempre dedaratius, s'enllacen per cbpula amb
els del període anterior i es valen d'una disjuntiva. Els vs. 17 i 18 van regits
per una oració de verb principal amb complement temporal, seguit d'una
frase copulativa. Els cinc versos finals s'ordenen així: una oració principal
seguida de dos punts, el concingut següent explicant-ho i donant-hi sentit
mitjancant un verb auxiliar amb infinitiu, una substantiva precedida de cbpula i una locativa.
Pel que fa als conunguts, el discurs 6s expressiu i prou dar. Ana a la presó
i ara cobra una pensió mbdica; tan sols demana canviar-se de camisa a diari,
ben planxada; li plau veure els nens com juguen; s'adorm davaiit la tele i
surt els matins per fer alguna compra; experimeiita encara sensacions, atraccions i desigs queja no corresponen a la seva edat; s'emociona per la malal-
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tia del fill; enyora el gos mort de vell; li agraden els crepuscles i els silencis de
l'agost. Finalment, ha decidit que, en la seva mort, l'embolcallin amb una
bandera roja i escampin les cendres pel rec arbrat, prop del qual juga a la
petanca amb els amics.
Subratllem mots i frases que tenen pes referencial, com «presó»,«pensió
petitan, «camisablanca 1 [. . . ] ben planxadar, «nens., <<tele.,«al matí surt 1
a comprar»,<<ha
confós una fulla 1 [...] amb un cor., «havistn «unes cames
de dona i un desig ple, 1 com d'algú altren, aencara li veu els ullsn, as'emocionan, &ll malaltn, «gas moro), «el cel sagnantn, «tot ben Iligatn, «la bandera
roja per mortallan, .escamparan les cendres al recn, {(jugaamb els veins a la
petanw.
El tema constitueix una evocació distanciada potser del pare, qui sap si
més que de l'avi de I'autor, amb una bella i precisa descripció per mitji de
frases i mots poktia que fan referencia concreta o imatajada a I'home vell
que viu en família i s'entreté discretament, que encara sent els desigs de la
carn com si fossin d'altri, que viu I'espectacle natural i, més encara, participa
de la llar i del seu petit drama, i que ha deixat dit que, en morir, I'embolcallin amb la bandera del seu partit, I'incinerin i escampin les cendres prop del
lloc on juga ara a la petanca. Es tracta, doncs, d'un homenatge als lluitadors
humils, a l'anonimar, a les incidkncies de cada dia.
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La dona més gran 6s gairebé cega
i acaba de complir norantxanys;
la filla perita, que li estreny el brac,
ja passa dels seixanta. Sou a Viena,
i per aquestes escales decorades pel Nada1
heu de baixar amb neguit i sentir en silenci
I'eco de les botes de la Wehrmacht.
Dues dones soles, d o n a ,
que, atemorides, deixen enrere tapets i bibelots,
lectures en veu alta, partitures i fotos,
que ocupen d'en@ d'anys un lloc inalterable
com les ordres escrites i els segells encara humits
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amb que els botxins i els obedienrs es justifiquen.
Tant se val si al camp és temps de fer fogueres
o si al carrer festiu hi ha gent i plou o neva.
Tant seval si elles compadeixen aquests joves
o si pensen que el noiet educar, en uniforme,
també voldria més manyaga la nit
que saben que se'ls acosta. Allb que ara veieu
és el brac de Caim i el foc mesell a la platea
algat contra I'espasa flamígera de I'ingel,
mentre voldríeu, com el rabadi infantil del teatrí
on bondat i fantasia s'agetmanen d'innockncia,
que també la historia acabés bé i que triomfés
-abans d'abaixar-se la guillotina cruel d'aquest telóla justicia dels jueus, dels nens, dels simples.

Segons que ens aclareix el poeta mateix a la nota final del Ilibre, el poema
*esti basat en fets reals que Pilar [Gefael] i José M*. Valverde ens van explicar a Ramiro Fonte i a mi en un passeig per Friburg. Cs dedicat a Pilar i,
avui en el record enyorat, a José Ma. que en va fet una traducció castellana
per als seus familiarsn.
Els vint-i-sis versos de que consta el poema tenen les mateixes formes
externes, es disrribueixen i es comvorten funcionalment com ia hem dit al
llarg d'aquestes analisis. Tor amb tot, aquest conglomerat versificat sembla
anticipar, per la seva Ilargitia, una temitica forqa diversificada i extensament
exposada.
La sintaxi gramatical es mou segons el discurs que veurem ara mateix. Als
quatre primers versos trobem tres declaratives, les dues primeres enllaqades
pcr cbpula i la tercera amb un complement de relatiu. Del final del v. 4 al 7,
hi veiem una locativa seguida per la conjunció «i»,dues declarativesmés unides
també per cbpula i amb imperaciu. Del v. 8 al 13 percebem una frase consecutiva sense verb, prosseguida per tres relatives forca extenses. Els dos versos
següent contenen una forma verbal d'ús corrent seguida de dues oracions
condicionals separades per una disjuntiva. Una construcció semblant i amb
la mateixa forma verbal, la constatem des del v. 16 fins a una part del 19,
perb amb I'addició d'una desiderativa i una relativa. Des de la darrera part
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del v. 19 fins al final del poema notem una explicativa amb cbpula, una temporal seguida d'una comparativa amb una locativa, dues substantives amb
cbpula i una oració parentetica entre I'una i I'altra.
Els mntinguts s'ordenen en un discurs que sintetiaarem ara mateix. Hom
parla de dues dones, mare i filla, de Viena, que se'ls ha imposat a baixar,
amb neguit, per unes escales ornades a causa del Nadal, i sentir el soroll de
les botes dels soldats aleman~sinvasors. Són dues dones soles i atemorides
que han hagut d'abandonar la llar i totes les seves pertinences de fa molts
anys, coses «inalterables>icom les ordres dels botxins i la servitud dels qui
obeeixen. No serveix de res que als camps cremin fogueres nadalenques, que
al carrer hi hagi gent en festa, que plogui o nevi, que ambdues compadeixin
els joves de la ciutat que obeeixen ordres o que pensin que el noiet d'uniforme voldria, com elles, més amistosa la nit que se'ls apropa. Allb que araveuen
és el fratricidi de Caim i l'actitud mesella dels causants de la tragedia, com
en un espectacle brutal, quan, en canvi, voldrien veure, com el rabada dels
pastorets, bondadós, fantasiós i innocenr, que aquesta situació bestial acabés felicment i que triomfés la justícia dels jueus, els infants i els simples de
cor, abans que s'abaixés el te16 corn una guillotina cruel.
Mots i frases del poema poden ésser decisives pera la seva comprensió,
com ara «la dona més gran», «la filla petitan, «Vienai>,«escalesa, <<Nadalb>,
((baixaramb neguitn,
<(lesbotes de la Wehrmachta, «dones soles)),«atemori.
des deixen enrere)),<<lloc
tan inalterables, <<els
botxins i els obedientsn, «compadeixen aquests jovesi), *el noiet, en uniformen, «el b r a ~de Caimr, se1 foc
mesell a la platea», «el rabadi infantil del teatrin, «quetriomfés)),«la guillotina d'aquest telón, i tot el v. 26, tan explícit.
El tema gira entorn de l'ocupació alemanya de la ciutat de Viena el 1939,
tot centrant-se en les figures d'una mate i d'una filla, que, amb neguit i desolades, assisteixen al drama o, millor, a la tragedia de Lasituació, on el braq
de Ciim fa estralls, mentre que els invasors s'ho contemplen enmig d'una
enorme fantasmada teatralitzada. Aquest motiu de I'espectacle ostentós i
trigicament grotesc i inhumi és completat pel que segueix per analogia
metafbrica, de manera que les dues dones enyoren les innocents i inefables
representacions populars nadalenques en que torés bondat i fantasia, befat
i vencut el diable, i voldrien que triomfessin els drets humans amb
I'antixenotbbia, la infantesa i la simplicitat de cor i de voluntat.
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Aquest home gran que davant el públic narra
els últims dies de la guerra a Alemanya
és, de sobte, la m i del jugador
que desvela lapobresa de les cartes.
Era un nen i ni tan sols sabia que és perdre.
Ara n'evoca lavida n~utiladai vol lligar la por
i I'esperanqa als sons de paraules que el van salvar:
un comodí irbnic i cruel, un bufó de la sort.
Han passat molts anys i sap que potser és injust
amb el1 mateix. Perb tampoc renega de la por
que el va fer somiar. Lliga amb dits maldestres
els mocadors del record com aquella tropa
espellifada que repetia mots desconeguts
al fans d'un refugi a les fosques. Per fer migica la veu.
Canrant. Sota el terror de les passades dels avions
que avancen aliats com espectres cap al cercle de la mort.
La corrua de criatures, vells i dones rellisca sobre el fang.
1 no paren de cantar. Sols es f ~ e en
n el negre calcigar
de les herbes de la riba i canten allb que algú ha dit
que els pot salvar. No confien en la innocencia,
conficn en les paraules. Al capdavant de tot va el germi gran
que enlaira un pal amb els parracs de la bandera blanca.
1la lletania desesperada que xifra I'univers
en el so buit de cinc paraules: cendra de cendres,
cendres de dones i d'infants, cants i cendres.
we are women and children uianbumananxildran,
u$-urr-buman-an-xildran. we are women und children...
Una compassió blava i impossible on es diposita el futur,
un cinric que demana sentit a la llengua dels alrres.
Creiem en el barquer ferir o en el perdó que no calia.

DEU POEMES COMENTATS DE NNATURA MORTA A M E NENSn, DE FllANCESC PARCENSAS

Francesc Parcerisas declara a la nota final del seu volum poetic: <<"Alemanya, fi de la segona guerra" 6s escrit a partir del record que explica públicament Rainer Shulte al congrés de I'ALTA a Dallas, l'octubre de 1997.n
Els trenta versos del present poema són escrits segons la mktrica habitual
del nostre poeta: lliures quant al nombre de síllabes i absencia de rima i d'alternanea de mots finals masculins i femenins. Amb tot, aquests versos són
més llargs que en la majoria dels altres poemes, tal vegada perquk anuncien
un discurs més demorar i de contingut més dens.
Per al discurs sintictic de caire gramatical farem el resum següent. S'inicia amb una oració denotativa amb subjecte acompanyat de relatiu, verb
copulatiu, predicat i relatiu. Al v. 5, dues oracions enllaeades per cbpula, la
segona
amb verb auxiliar i infinitiu Als vs. 6-8, una temporal i una copulativa amb verb auxiliar i infinitiu, amb complement directe i relatiu, seguits
per una frase aposada sense verb. Des del v. 9 fins al comen$ de 1'11, dues
declaratives amb cbpula i una adversativa amb una relativa. De la resta del v.
11 a la primera meitat del 14notem una denotativa, una comparativa i una
relativa. La darrera part del v. 14conte una causal, i el comen$ del v. 15, un
gerundi. Als vs. 15 i 16se sobreentén el verb principal en una frase completada per una relativa. Al v. 17, una declarativa. Del v. 18 al comenq del 20,
una copulativa amb verb auxiliar i infinitiu seguida de punt, i una declarativa, una copulativa, una relativa i una substantiva. Al final del v. zr i el v.
2 2 , una explicativa i una relativa. Als vs. 23-27, una frase sense verb -el
«va»,de dos versos més amunt- i una relativa i I'esment de <<cinc
paraules., que als vs. 26-27 s6n indicades en anglks i, d'una manera estrafeta, en
fals alemany. Als tres versos finals, una frase amb verb implícit, una locativa i una relativa, i, després de punt, una oració afirmativa, una disjuntiva
i una relativa.
Podem interpretar, segons que em sembla, el discurs dels continguts de
la manera següent. Un home ja ve1 narra els darrers dies de la Segona Guerra Mundial a Alemanya, a la seva manera i el seu estil més o menys primari.
Era encara un infant i, com tot alernany d'aleshores, no sabia que volia dir
perdre. Evoca la guerra desastrosa, tot iligant por i esperanea i tot recordant
unes paraules que el salvaren, pero que no són més que trampes en un joc de
cartes del qual la membria i la veritat en són víctimes. Des d'aquell moment
ha passat molt de temps, i pensa que tal volta és injust amb el1 mateix, a
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causa de la memoria i la manca del record de la verirat del que succeí. Pero
no es desentén de la por d'aquells moments en que el somni de grandesa li
era propici, i ara es fa un embolic amb les seves rernemoracions, com se'l
feia la soldadesca desbaratada que deia mots estranys a les fosques d'un refugi, per tal de fer (migica la veu» i tot cantanr, sota el terror dels avions aliats
que escampaven la morr. Sobre el fang van vells, dones i criatures que canten allb que se'ls ha dir quc els pot salvar. El germi del contaire s'avanca
atnb una bandera blanca esparracada, i tothom entona les cinc paraules, que
no són mes que cendra de vells, dones i nens: «Weare women and children~
i els sons inconnexos amb que tots intenten rraduir-les, com si demanessin
una compassió impensable en la qual es fonamenta el futur, i un ciiitic que
cal comprendre malgrat la llengua estraiigera. Creiern, amb tot, en Alemanya o en la seva perdonanca, ((queno caliar.
S6n mots i expressions clau per a la interpretació d'aquest text poktic els
que podem citar a continuació. c<Aquesthome gran*, marra,), el v. 2, <<mi
del jugador», «pobresade les cates», «queés perdre., .la vida mutiladan, «sons
de paraules que els van salvar)),((comodíirbnic i cruel», <<és
injust 1 amb el1
rnateixn, ((tampocrenega de la por., ~ d i t maldestres*,
s
<<record>>,
<<tropa1
espellifada~,((repetiamors desconegutsn, «refugi»,«avions»,<<rnort.,el v. 17,
«canten allo que algú ha dit 1 que els pot salvar*, abandera blanca),, <<lletania
desesperada)),«cinc paraulesr, els vs. 26 i 27, ~compassióblava i impossible>i,«el Futurn, «cantic»,(<sentit»,ellengua dels altres),, <<barquerferico, «el
perdó que no calia)).
Poema corprenedor que evoca d'una manera molt personal la rendició
d'Alemanya el 1945, narrada, eii principi, per un home ve11 que en va presenciar els darrers dies. H i és preseilt I'ambient en imatges i mots imatjats
frapants. Les cinc paraules anglosaxones migiques i salvadores saciegen la
darrera meitac del poema i transmeten una impressió complexa i deliberadament perdedora. H i sóii citats ellipticament els records del ve11 narrador,
afectat d'una barreja de retenció infidel i de trampa a causa de la membria
incerta i les ornbres recordatives que fan fosca la realitat viscuda un dia Ilunyi. Les paraules angleses rraduides sense sentir, cal posar-les en boca dels
venguts i de la població civil desesperada.
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D'aquí a.cinquanta anys, aquest home
que seu a la taula del costat, aViena,
seris tu que ara seus entre bolquers.
Mira-te'l com és feliq i ric amb poc,
regirant els seus records en aquest racó soliu
ben al fans del restaurant, mentre tira molles de pa
dins el plat de la sopa caldosa que fumeja.
Se'l veu que frueix, com jo, d'un únic moment sol
i se'n delita, i abraqa aquesta llum verdosenca
i sense culpa de la tarda que taca la ciutat
com qui afina la corda vella i tesa d'un violí.
D'aquí a cinquanta anys, absrret en un racó llunya,
recordaras, com ell, un carrusel de llum blavosa
dins una migdiada d'infant, o el cos de me1
d'una dona que et va estimar dins una barca,
i la memoria entelada t'endreqarh, a poc a poc, les coses.
Sabris que cal destriar el dolor de la por,
i la passió del joc que ara mateix enfila amunt
aquesta roda que omple el cel del Prater.
¿NOen sents ja la música alegre del carrilló
que tapa a penes el xiulet del'enemic?
Doncs pensa que aquest home escriu també
per fer-me escriure a mi, i que jo escric
perquk aquest instant petitament feliq sigui
una m i amable que s'encalla al reu record de mi.

Aquesta composició lírica consta de vint-i-cinc versos Iliures, Ilargs, sense
rima ni alternanqa de mots finals greus i aguts, a la manera com ens té acostumacs Francesc Parcerisas en aquest recull de poemes.
H i ha, en primer Iloc, peral comentari, un discurs gramatical constituit
per proposicions diverses que aquí detallarem. Una declarativa obre les tres
primeres ratlles poktiques, formada per una locució temporal, el subjecre
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amb una relativa i una locativa més el predicat, seguit Cuna relariva. Als vs.
4 a 7 trobem una imperativa seguida d'una substantiva i un gerundi amb
una temporal completadaper una relativa. Als vs, 8-11,hi trobem tres declaratives, la primera substantiva, amb tres cbpules, una relativa i una comparativa. Del v. 12 al 16 concorren una explicativa que comenqa amb una frase
temporal i una locució de participi de sentir locatiu, verb en futur i un complernent bipartit, amb una disjuntiva i una relativa, i una darrera oració copulativa i més breu. Els tres versos següents contenen una proposició constitui'da per una substantiva amb infinitiu i dues relatives. Una interrogativa
abrap els dos versos següents i és formada per una denotativa i una relativa.
Els quatre versos finals, els formen una consecutiva amb imperatiu i dues
substantives amb causal de verb auxiliar i infinitiu, una copulativa i una altra substantiva tamb&amb causal i una relativa.
Pel que fa al discurs dels continguts, farem remarcar que el poema comenqa amb I'esment de la seguretat de I'autor que el seu fill, ara de bolquers
encara, d'aquí a cinquanta anys sera I'home que en aquests moments seu a
una taula d'un restaurant de Viena. Aquest home és feliq i s'acontenta amb
poc, mentre recorda i tira molles de pa a la sopa que fumeja. L'home és feliq, d o n a , perquk esta sol i assaboreix la llum de la tarda que embolcalla
finament la ciutat. El seu 611, cinquanta anys avenir, des d'un racó del restaurant recordara també el carrusel iliuminat o el cos d'una dona que I'estimi, i el record confús li precisara a poc a poc el passat. Cal destriar el dolor
de la por i la passió del joc de la roda que hi ha al Prater. El fill sentira el
carrilló del parc d'atraccions vienes, que ja amorteix -segons que ens ha comunicat personalment el poeta-el xiulet del tercer home del film. El fill ha
de pensar que I'home de Viena escriu perquk el poeta escrigui i aquest escriu
perquk I'instant feliq que viu sigui un incentiu perque el fill el recordi.
Em semblen senyals clau de sentir els mots i les frases següents. acinquantaanys, 1 aquest home que seun, ~av'iena,,,<,serastua, ubolquers,, afeliq i ric
«racósoliu,),unolles de pan, «sopa»,(,frueix,com jon,
amb poci), <<recordisr,
~momentsol*, ase'n deliran, ,<llumverdosenca 1 i sense culpa de la tardan,
<,afina»,<<abstret
en un racó Ilunyi», «carrusel»,«cos de mel», «la membria
enteladan, «destriar el dolor de la por 1 i la passió del jocn, «aquest home
escriu [..] 1 per fer-me escriure a mi*, ,(joescric 1 perquk aquest instant [...]
felic», «el teu record de mi».

DEU POEhlES COMENTATS DE iINATURA M O R T A M B NENSD. DE FRANCESC PARCENSAS

A través d'una ficció poetica i original, l'autor situa mig segle més endavant el seu fill a I'indret vienes on el1 mateix fou felic uns instants, rot evocant la ciutat de Viena i particularment el seu parc d'atraccions. 1 afirma que
va escriure aquesr poema, o l'escriu ara, perque el fill el recordi amb afecte
quan sigui una persona ja madura -o quan tingui l'edat de comprendre'l-.
Notem que l'autor fa servir el pretext de passat i present convertit en present i futur.
Recordem, altrament, I'evocació que fa Parcerisas de la Viena de 1939 al
seu poema ~Viena,Nada1 1939n, comentat mis amunr.
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Els claus, a dalt de la creu, són un dolor insuportable.
El pes del cos m'esquinga el cos,
com un parrac xop de vinagre.
Ara els w l l mal, pero sobretot w l l morir prest.
1 a aquest que em parla, un boig que frega els vidres
dels comes que s'aturen davant el semifor en vermell.
més val dir-li que sí. Creu que li parla el pare
i el pobre desvarieja. Pero allb que m'acompanya
és que em recorda, enmig de tant dolor, el meu:
i com m'acomboiava entre els seus bracos,
i com el feia riure amb els meus jocs,
i com, de nit, tossia a la mirfega del terra.
1sé que el1 em perdona, i que compren la meva ira
per no voler morir i desitjar la mort abans que la tortura.
-No tornaré a trencar res més. Perdona'm, pare.
Allunya'm d'aquest pobre rei i el seu seguici,
i torna'm a carregar a coll, mig adormit,
fins a la mirfega apeda~adade la nostra casa molt humil.

Aquest poema fou publicat prkviament al volum dedicat al record de
Jaume Fusrer (1998), segons que ens diu I'auror en la nota final del llibre de
versos que comentem.
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Els divuit versos que integren lapresent composició són, formalment, de
la matcixa categoria i ofereixen les mateixes característiques que les indicades a les restants, tret de la presencia dels vs.2 i 3, més curts del normal en
aquest conjunt poetic.
1.a sinraxi gramatical és constituyda segons l'ordre de proposicions que
segueix. Comenga amb una declarativa predicativa. Als dos versos següents,
hi ha una declarativa amb una comparativa sense verb. Al v. 4, una comparativa i una asseverativa amb verb auxiliar i infinitiu. Del v. 5 a la meitat
del 7, hi trobem una copulativa amb verb auxiliar i infinitiu seguits de
substantiva afirmativa, amb datiu al v. 5 , i uiia imatge que s'hi refereix,
completada per dues relatives. La segona meitat del v. 7 i la primera del 8
contenen dues declaratives, la primera completada per una substantiva. Des
de la segona meitat del v. S fins al v. 12, hi constatem una adversativa amb
subjecte i uiia relativa amb verb ((ser))i atribut, seguits d'una copulativa
amb quatre substantives. Els vs. 13 i 14, precedits per cbpula, comporten
un verb auxiliar i dos complements verbals, i una causal amh dos infinitius. Els quatre darrers versos del poema són parentktics i formen una oració de vcrb auxiliar i infinitiu i una comparativa, i dues alrres, també imperatives i de súplica, la segona complerada amb un infinitiu amb complement.
Al discurs dels continguts apareixen els temes i els termes significatius que
veurem tot seguit. Hem de tenir en compre que el poema és un tnotibleg
del protagonista. A la creu els claus produeixen un dolor atrog i el pes del
cos el llatzera tot. Vol mal als qui el martiritzen, pero, sobretot desitja morir
de seguida. A aquest que li parla -Crist, és clar- i que el1 compara
imatjadament (i sorprenentment) amb una desqualificable figura urbana dels
nostres dies, més vai no contradir-lo. Pensa quc el Crucificat desvarieja perque creu que li parla el pare. Aquí, naturalment, ha confós el Pare Etern amb
el comú i habitualpaterfamliae i en ~ e rconseqüent
i
per ignorancia. 1, així,
invoca el seu propi pare tot recordant-lo: l'agombolava de criatura, el feia
riure amb els seus jocs i tossia a la scva mirfega. Sap que el seu pare el perdona, que compren la scva ira i per que vol morir abans d'ésser torturar. Acaba
tot demanant-li perdó per les malifetes de neil, i que I'allunyi d'aquesc .PObre rei» i dels qui el segueixen, i el torni a portar a coll, somnolent, fins a la
mirfega maimenada de la seva casa humil.
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Vegem ara els girs i els mots sens dubte significatius: xclausr, acreua, sdolor insuportable~,<(elpes del cos m'esquin~ael cos», «morir prests, r<aquest
que em parla)),,<boigque frega els vidresn, ~semiforen vermellv, «Creu que
li parla el paren, «desvarieja»,«em recorda [...] el meuv, <<m'agombolava»,
«el feia riure~,~tossiaa la mirfegan, «em perdonan, <<compren
la meva ira*,
«novoler morir*, «la mort abans que la torturan, d'erdona'm, paren, «aquest
pobre re¡», «torna'm a carregar a colln, <<mirfegaapedaqada», «la nosrra casa
molr humil*.
Es rracta de la historia, no pas del Bon Lladre, sin6 del d a d r e bo». L'ambigüitat és deliberada, personalíssimament deliberada, entre els dos conceptes indicats i entre el Pare Etern i elpaterfamiliae. D'altra banda, és remarcable la capacitat del poeta d'actualitzar un fet molt més que millenari en
una imatge rabiosament actual i ben lamentable, i de capgirar una transcendencia sagrada en una vivencia realista &ara mateix, pero també de sempre
si la personalitzem en una figura humana d'abast mental, més que no pas
moral, naturalment, arran de terra, universal i penosament repetida ara i
sempre des que el món és món. El poeta sent una immensa pietat d'un
ésser així.

Un poeta i un poemari*
Aquest poemari no 6s pas el primer que Vicenq Llorca publica i ofereix a la
nostra curiositat. L'han precedit llibres interessants i de contingut remarcable per diversos aspectes, és a dir, Lapirdzu (1987),Places de mans (1989;
Premi Salvador Espriu per a poetes joves, 1988),L'amirdesert (199%;Premi
Ausiis March, 1991)iAtlesdáigua (1995;Premi Vicent Andrés Estellés, 199y),
traduit, I'any 1998, al castelli i destacable per tal com constitueixel coronament de tota una trajectbria poetica primerenca que va des dels tempteigs
més prometedors a una eclosió de realitats Iíriques d'una evident puresa i
una evocació irisadaen vessants tan diversos com poden ésser el somnieig
i l'onirisme, I'amor i la fidelitat espiritual i carnal, la meravella, el viatge i
l'art, la meditació sobre el misteri poetic o el vagareig errabund i entotsolat perla vida humana i pel cosmos inaprehensible, entre altres realitats i
pregoneses que s'arreceren en els plecs més íntims de l'inima del poeta, de
I'anima insondable i profunda, solitaria i sofrent o gaudiosa de tot home
vivent i sensible.
Sobtaria, si no tinguéssim en compte el ja llarg camí transitar en els viaranys de la lírica per aquest home, la seva joventut en edat i en el quefer literari. Nascut a Barcelona el 1965, és llicenciat en Filologia per I'Autbnoma
de Barcelona, universitat en la qual obtingué, a més, el grau de magister en
Filologia Catalana. Ultra la poesia, s'ha dedicar també al conreu de I'assaig.
En aquest sentir, ha publicat Mdn'w Sampere. Assaigde reuisid del realisme
hictoric (1989);Salvar-se en laparauka. Introducció a la nouelística de MiqueLAngel&era (1995;Premi d'Assaig Joaquim Xirau, 1994); O eniwiasmo
reflexivo ( ACorunya 1996),en gallec, i la seva versió catalana L Pntwiasrne
refexiu (1997);Historia dels ulls. Lapintura deJ. M. Puigmarn'(rggS), so* ProlegaViceii$ Llorca, Celnrbtil(Barcelona. Edicions de la Magraiia 1999), p*. 1-13.
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bre art, en edició catalana, castellana, anglesa i francesa; i, amb altres autors,
I'obra de divulgació Panorama de la literatura catalana (1998). En prosa
creativa és autor del llibre per a infants Petita historia deJosep Maria deSagava
(1994) i, en col.laboració, d'un de viatges titulat La Catalope et Bar~elone
(París 1992).
La producció més específicament assagktica es caracteritza per una penetrant immersió en la materia objecte de recerca, uactada amb prudencia pero
amb profunditat, sovint mitjanqant al.lusions i aproximacions literiries i
idhuc de caire poetic a la temitica per tal de sugerir-ne la complexitat i la
riquesa, sense oblidar mai, tanmateix, la centralitat de la indagació, que enriqueix amb dades, raonaments i m r s w positivistes perfectament fonamentats. Altrament, aquesrs assaigs sóii de lectura poktica, tant en el conjunt
global de I'obra, com, sobretot, en determinats passatges en els quals el
positivisme pelar i escarit no acaba de resoldre'n el sentit profund ni la migia de la seva poesia, i es manifesten en la manera de dir, intuitiva, que fa
possibie la indagació escipola. Aquest és un tret potser no prou ben remarcat de I'assagística de Vicenc Llorca, i cal posar-hi atenció i avaluar-lo degudament. Conec assaigs d'ell que són notes sobre conceptes, idees i característiques bbiques sobre el comers del poeta amb la poesia, sobre tkcnica i
menesters poitics, dubtes que reclamen solució en aquest món creatiu i escipol, o elaboracions sobre el misteri de la creació literaria i la seva traducció
en paraula escrita. Són tempteigs beii formulats i interpretacions plenes de
substincia artística, amb resultats de vegades segurs, perb sempre tractats amb
rigor i profunditat de pensament. Malgrat I'aspecte abstracte que presenten
semblants divagacions de bon nivel1 intel.lectual i d'escriptura, el resultat final
es concreta en pagines de pensament lluminós, més enlli de la mera retbrica
i el joc filosbfic que les ha engendrades fins a fer-ne un recull ric de pensament i literatura.
Com a crític als initjans de comunicaci6, ha rebut el Premi Periodístic
#rat de la Riba*, i des de 1987 ha c ~ ~ l a b o roa cohlabora
t
a La Vanguardia,
Auui, El Temps, Leer, Serra d'Or i Lleha de Canui.
Llorca 6s també un bon traductor, com veiem en les seves versions al catala de les obres R@ections in Golden Eye: Rejhzos en un ulldaurat, de Carson
McCullers (1991); Poemes & Hibrids, de Bernardo Atxaga (1994), iJournal.
1942.194~: Diari. 1942-1945, de Jean Costeau (1994).
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Ha intervingut activament en diverses manifesracions culturals, i ha impartit nombroses conferencies. Cal destacar amb decisi6 la seva actuació
valuosíssima, entre 1991i 1996, com a secretari de 1'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana, arnb un seg~iitd'iniciatives importants sense precedents
i, de moment, sense continuitat en I'esmentada Associació. Direm, per acabar, que ha representar la literatura catalana a European Writer's Congress,
essent-ne membre de la seva junta entre 1994 i 1996, i que des d'aquest darrer any, 1996, ha dirigit la Secretaria de Relacions Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Actualrnent ocupa la
Direcció General de Promoció Cultural de la nostra Generalitat i al mateix
Departament.
Dins aquest context general i en la continuitat &una obra poktica prou
viva i efervescent, convé situar d'una manera o altra el llibre de poernes del
nostre autor titulat Celsubtzl,que ara tenim el goig de veure imprks per a la
seva indagació.
Suggerit per una frase d'un vers de Josep Carner, aquest títol es repeteix
igual en la primera de les tres parts en quk es divideix el poemari. Les altres
dues són retolades asecretumn i «&re1 de via. Els poemes hi són d'una longitud habitual, arnb algun de més aviar breu. Constitueixen textos de dicció
concentrada i reflexiva, interioriaada i allusiva, freqüentment apositiva, arnb
una sintaxi en general mínima, perb fortament expressiva. Diuen el missatge amb pocs mots, perb densos de significat i de referents de vegades difícilment identificables, almenys en una primera lectura o amb unes primeres lectures no prou aprohndides. El discurs sol &ser lent, trencat sovint i esbiaixar,
perb de curs segur, fins al final dels meandres discursius, en els quals un o
uns pocs versos ens aclareixen el misteri referencial: un mode de construcció
diríem que consubstancial al nostre poeta, que s'expressa caut i avar de prodigar-se en el perillós joc de qualsevol retbrica, bé que el1 sap crear la seva,
feta d'al~lusionsi sobreentesos. L'aventura d'atialitzar-los és perillosa, perb
el poema en la seva globalitat es d r e p en objecte líric de densa chrega intencional, temitica i substantiva. Poemes de vers Iliure, llevat d'una provacura
de decasillabs italians i la reiteració de versos d'un mateix metre predominant en algunes composicions, són mancats de rima i mantenen la desimboltura de les creacions poktiques d'aquesta mena, en les quals la llibertat
afranqueix allb que es vol dir de rota trava i disciplina externa i coercitiva,
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segons que ja és admks des del ve11 simbolisme fins a les novíssimes promocions. Amb tots els seus perills, aquesta tkcnica ha alliberat el poeta de restriccions imposades, perb, de fet, compensadores, no ja solament d'un ordre extern -i també intern-, sinó del propi joc compositiu mental i dels
fonaments en els quals es basa un determinar arr de compondre i de comprendre.
«Cel subtil», la primera part del llibre i el seu títol mateix, com ja he dit,
constitueix una visió diversificada de pensaments i volicions. Hi ha diversitat dins un ambit preconcebut a I'entorn del tema celest, L'autor hi poetitza
sobre la necessirat i la crida del viatge a terres alienes i a altres cels que ens
solliciren des de la Ilunyania; I'encanteri per als ulls i la inent d'un temple
gallec entre aigua, neu i mar; els cels grisos i tempestuosos, amb la meditació de la mort i el canvi incessant de tot allb creat i recordable; la difícil contemplació del cel des de la ciutat sollada i des de la mera lectura dels Ilibres,
perb amb el guany d'una ascensió redemptora i purificadora; una meditació
després &una tempesta, amb el cel poblat de núvols prenys i acolorits, el
triomf dc la primavera en el paisatge, el cor i el poema, i la sensació del pas
de la vida en la mirada i en el silenci dels núvols; una ajustada evocació de
Betsaida, prop de pobles, de peixos i de xarxes i sota la Iluna, amb el pas i
amb la crida de Jesús als primers adeptes, <<pescadors
d'homesn; també la de
l'indret de la Massana, a Andorra, entre núvols, lavail arredossada, el riu, la
neu, la pluja i les terres altes «que tanquen cels eii festa.; la sensació de nostalgia, a la [ardor, per I'adveniment de l'hivern, estació íntima per la calor
dels cossos dels amanrs, resurrecció i esperanqa de vida renovada i rerornada
en el pas de l'any i les estacioiis, amb I'exhortació &afirmar la vida i gaudirla; una curiosa reflexió, entre suggestions de film i ressons més o menys historicistes, sobre la bellesa natural i salvatge d'unes terres nordamericanes, el
Colorado, en la seva prístina puresa incontaminada; el desig d'infinitud i
eternitat atorgat a la vida, per tal com morir hauria d'ésser un viatge amb
retorn a aquesta terra després d'una experiencia en plenitud, poema en el
qual, per mitji de laveu d'un cantaauror, el poeta evoca I'home primitiu i
en estat pur.
La segona part, «Secretum»,presenta una evident novetat en I'exposició
poemitica. L'autor hi evoca majorment personatges italians antics, gairebé
en la seva totalitat poeres i pintors, en aquest darrer cas amb el bon saber fer

U N POETA I U N POEMARl

de ripides analisis i de tragar una síntesi conclusiva a les acaballes del poema,
amb coneixenga i amb intuicions líriques ben estimables. En la diversitat
d'urgkncies i de vivkncies del recull, aquesta secció se'ns presenta amb més
unicitat d'interessos expressats amb una veu unívoca potser més evident que
enlloc mes, dintre la unitat de to i manera de tot el conjunt. Llorca hi desplega la problemitica de la creació poktica, a voltes obtinguda al marge de
l'experiknciavivencial, perb sempre aspirant a la veritat enlli del temps i la
nostra ignorincia. Llegint el Secretum de Petrarca, al@ somrigué al nostre
poeta, i d'aquesta manera es retrobi a el1 mateix. Passeja perla Florencia de
Dante i sent la necessitat de «subsistir»i de .consistirr, lluny de tot artifici.
Contempla 1'Arno i en percep el sentit de fugida, talment com la sang per
les venes i la tinta pel vers. Amb sis versos ret homenatge a la Beatrice dantesca. El poema «Cenacolo»és quatripartit i constitueix una anilisi lírica i
al.lusiva de I'obra de quatre pintors que dedicaren el seu art a expressar el
tema del Sant Sopar: Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, amb el seu quadre
tan conegut i amb incidencia, com el pintor anterior, en la figura i el tema
de Judes, Veronese i Caravaggio, amb la mateixa denúncia de la traició.
Evoca, ripidament, Gdla Placídia. També <,Danresca»és un poema en quatre parts: I'amor a Crist com a font d'un nou estil, com a font del dolcestil
nouo, anterior, perb, a Dante, que també el conrek I'obra del geni de Florkncia sobre el bé comú i larespublica; I'exili del gran poeta; i el seu refugi
i la seva mort a Ravenna. Per acabar amb un poema en quk I'autor medita
sobre la consecució del bé moral a través de l'esforg continuar, no sempre
beneficiós per als altres, i I'ascensió ala plenitud, talment com ala lluminositat enaltidora dels astres.
Clou el poemari de Vicen~Llorca, com ja he dir, la secció intitulada <Arel
de vi». En ellael poeta fasuggerkncies i apreciacions sobre temitica diversa,
perb dins una amplia unitat de pensament i volicions afectives. Ens parla,
doncs, del distanciament de les coses i del desig de posseir-les; la urgencia de
I'escriptor en una motivació irresoluta, pero necessiria en el poeta o en el
que escriu o sent la necessitat d'expressar-se amb I'escriptura, en la nit, entre
la pluja, durant I'any que comenga i en el devenir temporal; la nostalgia de
les coses i les situacions, que ens fan enyorar la infantesa; un canta la pau i
I'oblit de tanta follia passada; el simil d'un cos humi flotant en I'aigua i el
temps immobilitzat; el record dels anys de fort erotisme i, en el fons, la
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perennitat de I'amor; la caducitat de la rosa i el gaudi de posseir-la mentre és
fragant segons que ho canta Ronsard, amb la reflexió sobre l'ésser i I'estar
nostre per damunt la fugacita[ de les coses del rnón; en la degusració d'un vi
excels, percep el treball i el procés que I'ha fet possible, i sent en la sang i la
ment I'esskncia mateixa de la rerra; la bella evocació d'un paisatge rorturat
que va pintar Van Gogh; rerorn del viatger a la patria i al <<gust
de I'olis d'abans
i d'ara, i ennoblirnent del senrit dels ulls goluts sota el cel; el poema «Arrel
de vi»,que dóna títol a aquesta secci6, com sabem, poeritza sobre les virruts
arcanes dels ceps, les parres, la rerra i I'elaboració, carel vi és el parany diví
que posa Iímits a I'ésser i a I'existkncia; i I'exrinció mateixa de l'home en el
silenci i el no-res, i ael cel de la nita, que ens cobreix amb la seva muda esplendor.
Cal la lectura dels poemes, és obvi, perqu&la complexirat i els matisos
subrils del llibre emergeixin arnb la seva veritat lírica. No he fet més que
esbossar unes irnpressions i comprenhe en el possible el missatge clos i ellíptic
d'uns poemes que se succeeixen en el discurs del recull i ens reclamen atenció i solidaria commoció. No estic segur d'haver-ho aconseguit prou satisfactbriament. Perb ha esrat la meva lectura, potser més enlli del poema concret i definir, una collaboració de llegidor inreressar a rastrejar un rnón po&ticalih, pero que he intentar fer-me rneu i interpretar-lo, potser arnb excessiva Ilibertar. El poema-i la poesia-vol dialeg i contrast entre el testimoniarge de I'autor que I'ha escrit i el lector que hi collabora. Si no fos així, la
galixia lírica compresa en el llibre poktic fóra una enritat sobrenatural i
antinatural condemnada al silenci i a la soledat per sempre.
Aprecio el poera i admiro la seva poesia, el torsimany i l'intkrpret del
misteri, siruat enlla i sota els versos, i I'escriptura que li fa de restimoni: una
manera de dir, la de Llorca, retinguda i vigilada, quasi balbucejant avoltes i
sempre rica de conringut recbndit.

Quatre mots a un volum poemitic
dYErnestFarrés*
Poemari singular és aquest segon llibre de versos d'Ernest Farrés Junyent,
perla seva concepció, els continguts i les maneres d'estil i de dir, que se'ns
ofereix a la nostra atenció, un xic distant al comen$, perb encuriosida i atenta al final de la lectura o les lectures reiterades que n'hem de fer necessariament per heure'n el sentit i I'abast.
Ens desorienta, en acararnos-hi per primer cop, el títol mateix, que no
sabem cap a on apunta i quin és el significar emblematic que hauríem
d'atribuir-li. Pero, si pensem en el joc equívoc i ocurrent del primer volum
poemitic de l'autor, Clavar-ne una al mal1 i l'altra a Iénclusa, ens adonarem de la seva ambigüitat deliberada i de la manera esbiaixada que té el poeta de posar nom a una totalitat versificada tot partint de la ironia i de I'aliusió
d'un aspecte, intranscendent o no, d'aquella totalitat. Perque els Mosquits
enunciatius indiquen els companys inoportuns d'una nit d'estiu d'insomni,
xafogosa i interminable, en el transcurs de la qual el poeta medita i reflexiona sobre el1 mateix, i'amor, lapoesia i la crítica, el paisatge i la moral i I'krica d'una societat blasmable i denunciable.
Ara, a través d'aquest discurs molt Ibgic i coherent preval una continuada
i obsessiva reflexió del sentir de la vida mateixa, constant fibladora entre la
monotonia i el tedi i la prevenció, mes aviat desolada, de laseva acceptació
resignada o el seu refús, en el fons potser trhgic. Són el concepte i la praxi de
la vida els components imatjats i rics que prevaien en les sinuositats i els
meandres discursius del Ilibre; la vida com a basso continuo de tota una exis*
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tencia i d'una joventut que s'emmiralla en la vella saviesa, desencisada i verista, de I'Eclesiastes, i hi troba la falalbcia tristissima de la condició humana.
No és pas facil copsar amb una primera lectura tot el testimoniatge de
I'experiencia d'un poeta jove que es mou entre el distanciament i I'humor i
la irinia, insinuada sitira indosa, d'aquest llibre complex i diafan al mateix
temps. 1sense concessions al lector, més enlli dels lemes i els referents precisos o solament insinuats a abundoses lectures d'autors i textos d'abans i
del nostre temps. Perb les successives líegides que hi anem fent ens van descobrint la coherencia interna i poktica d'uns productes elaboran en la intelligencia lúcida i el savoirfaired'una sensibilitat i una mestria notabilíssimes.
No és cadascun dels poemes per separat el que realment compta, sinó la seva
globalitar, que fa la impressió d'una unicitat discorrent amb intermitkncies
i punts de vista concrets, pero amb uns objectius be11clars enfocats en temes
essencials i sempre actuals per la seva humanitat intrínseca, molt viva i comunicable.
Hi ha, en aquest poemari, com hi havia en el primer de Farrés, una volutitat d'exercici retbric extern, de provatura i assaig. Cada poema en concret té la seva forma expresa, el seu continent versificar. El nostre poeta no
usa la rima, llevat d'un cas en que assaja I'assonhcia. La textura formal és
teixida amb versos hexasíl.labs moltes vegades, alexandrins esparsos i alguns
decasí1,labs.De manera que hem de parlar, aquí també, d'anisosillabisme,
una tkcnica, en les mans d'Ernest Farrés, que confereix mobilitat i fluencia
al discurs poetic i que suposa una convenció formal prou vilida i nova, per
tal com és un interessant wmpromís entre el vers lliure, del qual potser s'abusa
tnassa, i el metre precís i escandit dels poetes classicitzants i dels que senten
I'absoluta necessitat d'emmarcar el missatge en cliusules illustres. El ritme
d'aquests poemes s'avé a una exigencia de ductilitat, tot i el més aviat sovintejar trencament dels esquemes, que no els afecta, sinó que els dóna moviment i n'apunta la voluntat de recerca.
Contra el silenci i qui sap si contra la indiferencia, el jove poeta es redreca
amb la closa i contundent aportació de la seva experienciavital i la límpida
i inefable interrogació dc I'existkncia. El missatge es valid i concloent en el
nostre panorama literari que es repeteix massa i on les autkntiques novetats
i personalitats no abunden gens. Cau de ple, en la linia de la poesia catalana
jove, no prou considerada i atesa, en la qual hi ha revolta, entre el desencís i

'

I'humor a voltes amarg, enfront d'una societat i d'uns mitjans i formes de
vida que els seus components s'han trobat ja performats i que ells denuncien.
Ernest Farrés Junyent és una veu entre aquestes altres veus generacionals
o promocionals que cal escoltar i sobre la qual hem de reflexionar per superar la rutina i el resclum de tanta vella parenceria instal.lada en poltrones de
falsa immortalitat. És aire fresc i brisa nova allb que el1 i els seus coetanis ens
ofereixen inestimablement i amb generós despreniment.

A l'entorn d'un poemari
Tinc un bon record del primer llibre de poemes de Francesc Rossell i Farré,
Amb lapluja al coy, editar per Columna, a Barcelo~iael 1992, que em va
impressionar perla seva liricitat feta d'aLlusionsi d'impalpables referents. El
tema de la pluja-una pluja esponjada i persistent en el paisatge sobretot urbi
de Galícia- hi és reiterat i pricticament exclusiu i únic, d'una humiditat que
ho cala tot obsessivament: I'entorn i I'inima del poeta. Hi són difuses pero
dominants una fonda melangia, una nostilgia i una rristesa des del primer
poema al darrer, des de la primera adaptació de tanka a la darrera, aquesta
forma japonesa clbsica que el1 manipula i que fou europeitzada a comencaments de segle passat pels simbolisres i els a~ant~uardisres
francesas i catalaniaada per Carles Riba des del seu llibre Deljoc i delfoc, de 1946, amb
tempteigs esporidics dels anys [renta, i mantingut el seu conreu per Rosa
Leveroni i Salvador Espriu, entre d'altres, fins als nostres dies. Hi batega el
xoc dolorós i indicible de la pkrdua d'ún ésser molt estimat percebut entre
la pluja gallega com si fos a través d'una finestra closa i entelada els vidres de
la qual són glaucs pel gotim insistent i la boira. És un primer llibre emotiu
i ben fet que ha passat, pero, com d'habitud, inadvertit pels nostres inefables crítics i comentaristes. Ja s'hi compta, de rota manera.
La forma mktrica i estrbfica tanka, &origen clbsic japonks, com ja he dit,
és emprada, adaptant-la, pel poeta tot al llarg del llibre, en nombre de seixanta poemes. Ja és sabut que la tanka és una combinació breu de trentauna síl.labes distribuides en cinc versos, en catali i actualment de terminació
femenina o greu, de cinc, set, cinc, ser i set síl.labescadascun, respectivament.
En Carles Riba, I'introductor, a Catalunya, d'aquesta mena d'epigrames, tots
els versos són efectivament femenins, és a dir, acabats en paraula plana, la
síLlabasobrant després de I'accent inclosa en el recompte total, de manera
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que, si no fos així, els versos serien de quarre, sis, quatre, sis i sis síllabes, en
contradicció amb el nombre preceptuat d'elles en el genere, és a dir, trenrauna. Aixb establert, ens adonem que les rankas de Rossell sovint infringe¡xen la regla perquk hi havacillació pel que fa a la terminació dels versos i el
nombre de síllabes de cadavers, Ilickncies excusables, en certa manera, pel
bé de I'expressivirat de les rankas en conjunt.
Les remarques que hem fet valen també per a les tankas, en nombre de
cent-una, emprades en el segon llibre del poeta Estima'm a Donosti
(Barcelona, Columna-Albí, 1998).
Aquest llibre, amb la referencia local prou explícira i clara en el títol, és
una obra feta en el fervor i el voluntarisme de la jovenrut, en I'experikncia
dels relativament pocs anys i en l'ardor de la fruició vital, pero tarnbe en la
sotragada sobrada de la intewenció de la mort implacable. Hi ha joia sense
atur i tragedia final, dita en termes objectius i tot defugint I'espectacle. Miren,
Maria, la protagonisra, és ella mateixa i totes les noies de Donosti i idhuc
del País Basc, sensible, amant i víctima de la barbarie dels carrers de Sant
Sebasrii o de qualsevol altra població reivindicativa &Euskadi i la seva problemitica. Perque el llibre és una historia d'amor i de mort, d'enamoramenc,
de donació i satisfacció del desig i la desaparició brutal de l'heroina del món
dels vivents per la vindicació de les Ilibertats, escapgades per les represalies
hostils del poder establert.
La rriparrició del llibre va anotada pels números romans corresponents, i
cada part és encapgalada per un lema, consistent en versos del poeta basc
Gabriel Aresti, d'una forra limpidesa emocional. Rossell dóna la versió en
euskera i la catalana en els tres casos. La traducció que encapgala la primera
parr fa:
Sota el cel no hi ha res tan sublim
com l'amor sense reserves de Miren

[...l.

Els poemes aquí aplegats evoquen I'evolució de I'enamorament del poeta per Miren, en versos joiosos i juganers no desproveits d'una certa nosralgia tenyida pel record del temps venturós de la naixenga i el desplegamcnr
de l'amor. Lloances, enlluernaments, venrura de la descoberta d'una persona que pot ésser amada amb devoció, pctits quadres plistics d'una realitat

envoltant i transfiguradora on els joves deambulen i es coneixen més i més
fins a la correspondencia definitiva. H i ha complaenca i galanreria, com
Cada color
er viu a les pupiLles,
al fons dels ulls.
De tant mirar-te el mar
els tens blaus, verds i grisos;
rrobades de cap al tard, nostilgiques i prometedores:
Si passegem
agafats de les mans
rot recomenca.
Uiis negres del capvespre
voldrien veure'ns besanr-nos;
els comiats entre la recanca i l'esperan~a:
Per tot comiar
un bes i una abracada.
No calen mots
quan saps que la conversa
no és feta de paraules,
fins a la necessitat d'unir-se en una sola anima i en un sol cos.
Semblant unió de cos i esperit és poetirzada amb plenitud i en la febre
exultant dels sentirs, a la segona part, encapcalada per tres altres versos de
Gabriel Aresti, la versió catalana dels quals diu aixi:
Miren, l'angelical, fou el meu balsam:
palpa els meus llavis amb els seus ditets lleus
i rn'omplí d'una pau mitigant [...l.
És I'exaltació culminanc de la plenitud dels cossos i el sadollamenr de les
necessitats de l'sima en flama, la unió fdlagment perenne del retrobamenr

mutu en I'abismal necessitat de fondre's, allb que aquí és dit o, n~illor,intuit i suggerit amb la poquedat i els Iímits angoixosos de la paraula.
Arrelo en tu
i sentim el plaer
dels cossos junts [....],
diri el poeta, enlluernat,a mis, per la graciosa actitud i la deliadesa de I'amada:
Amb els teus dits
pentines els cabells,
amanyagant-los.
Et cauen sobre els pits
com un manyoc fet d'algues,
i atent a la seva bellesa afrodisíaca:
La teva esquena
és una platja verge.
Les meves nlans
hi arriben com onades
que s'hi volguessin fondre,
fins a la fruició, dolorosa de tan plena i exultant.
Hi ha deserillag en aquesta historia d'amor hurnaníssim i plenament assolit i correspost, un desenlla~trigic, de ruptura violenta per causes que
anorreen els amants. El constitueix la tercera part, que s'obre amb quatre
altres versos de Gabriel Aresti, que Rossell ha traduit així:
Lenta, lentament m'hi encamino
surant en I'aire que no em ve de cara
i sense permetre que caigui el meu cos.
Si almenys sabes que la Miren m'espera ...
Miren mor pels carrers dc Donosri, cridant per la llibertat i I'alliberació
dels seus, víctima sagnant d'anbriims hornicides:

Soroll de trets.
Has cridat: ~ G o r Euskadi!))
a
T'aferres fort.
Defalleix el teu cos,
els dolcos ulls s'abaixen,
o bé:
Esquitx de sang.
Se't clouen les parpelles.
Perds I'alenada.
Et sacsejo amb la f o r p
de convertir-te en Llitzer.

1 la desolació de I'amant enfronrat amb el seu dolor i amb la soledat,
supervivent impossible de la ruptura d'una toralitat feta d'amor i de possessió, alhora que lliurament total de cos i anima:
Tor m'és feixuc.
Com pot pesar-me tant
una buidor?
Els dies seran clars
pero mai com els teus ulls!
Recordara sempre a través del túnel del temps i, finalment, de la memoria mateixa. Mentrestant, la menr persisteix en el do1 i la realitat brutal:
M'acotxa el baf
de la nit solitaria.
Tens per Ilen~ols
una llosa de marbre
ben blanca, al sepulcre.
Sota aquesta historia, tan simple, tan versemblant, és dita a partir d'una
visió molt personal de la realitat de les coses i del món dels humans, transcendida per un lirisme molt net, molt pur, i distanciar de la simple anecdo-
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ta fins a arribar a la categoria d'expressió artística. Aquesta categoria s'esdevé, en la presentsuite de petits poernes enlla~atsper una successió argumental,
en I'esrnent continuat de la quotidianitat envoltant i viscuda, en termes de
llenguatge sabut i corrent, pero expressiu i sense retorica, dins una tendencia
dorninant en la poesia actual, particularment la dels joves, on la realitat hi 6s
evocada amb sirnplicitat i arnb llenguatge habitual, i, en el cas de Francesc
Rosscll, amb una exquisida i ponderada naturalitat lírica.
Després d'haver llegit els dos Ilibres, I'un ambientat a Gaiícia i I'altre a
Euskadi, penso que el nostre poeta faria bé d'associar-se al grup Gaieusca,
destinar a la comunicació literaria i majorment poetica entre autors gallecs,
bascs i catalans en una germanor integradora de cultures i Ilengües autbctones amb els mateixos o semblants interessos.
Estima'm a Donosti, finalment, és un llibre revelador d'un poeta jove
empes perla nostalgia i la malenconia de situacions en les quals els fats i la
dissort comanden, sempre, pero, amb possibilitats de redempció &un conhorr final, fet de conformitat i de presencia en el record superador de la mort
i de I'oblit.

Joves poetes: una lectura de textos
El poeta i antbleg Ernest Farrés ha escrit el Ilibre: npoetes del x x Una
antologia dels jovespoetes catalans (Barcelona, Edicions Proa; Els llibres de
I'6ssa Menor, 227,2001). Conté una introducció general precisa i insrructiva, la bibliografia de cada poeta antologat, unes pagines crítiques sobre cada
autor, de forca utilitat i precisió iquatre poemes de cadascun dels vint-i-un
Iírics que figuren en I'antologia Penso que, per una modestia, al capdavall innecessiria, és una Ilastima que Farrés no hagi volgut antologar-se el1 mateix.
Faré el comentari crític &un sol poema dels quatre que l'autor reprodueix
a la seva antologia. Cada comentari sera similar a I'emprat al present meu
recull d'escrits crftics especialment sobre Espriu, Estellés o Parcerisas, que
ara en aquest volum publico. És a dir, després del nom del poeta faigla reproducció del text del poema, indico la seva procedencia bibliografica, comento la versificació, descric el discurs sintictic o gramatical, parlo del discurs dels conringuts, faig ressaltar els mots i les frases clau del poema i m'estenc en consideracions sobre el rema del poema.

JOAN-ELIES ADELL

Altres uegades sdc
al maeix lloc on semprearribo. Uoan Vinyoli)

Quan de vegades
escric per fer del desig concreció
tímida, una enyoraqa tangible
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o un silenci cada cop més complex,
m'adono prou
de quin desordre hi ha, quina remor,
contradiccions que tenen prevista
tots la meua nuesa
i, en ella, m'hi amago,
cap ombra no es més real
per haver dibuixar l'infinit.
1rnentre sec a la taula, d'esquena al dia,
pcnso que és hora, tal vegada,
de deixar d'anotar frases disperses
i que he de ~ a r l ade
r la Ibgica obsccna
que ens governa la vida.
No sé quines, pero,
són aquestes paraules. Insisteixo
a explorar els territoris
que retornen la meua mirada
i noto que i'oxigen se'm fa més dens
quan reconec que les meues
són paraules
confuses que dupliquen
altres veus. Un lleugervernis
que cobreix el meu silenci
de silencis antics .

11
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3

Quan de vegades escric
per fer de mi mateix
un altre que també sóc,
una curiosirat sense rostre,
m'espanto del fred
que ha d'arribar-me. 1mentre hi penso,
davant meu, I'esborrany d'un saber
que vol ser carícia, simplement,
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una realitat fera de paraules.

40

Després d'aquest excés de claredat,
com diré mai d'un cos
que és rneu i que S' extingeix?
Diré que tot desert ré la seua mar.

L'autor, nat a Vinarbs el 1968,
a Un mateix cel (Benicull de
Xúquer, 7 i mig, zooo) el poema transcrit, amb un lema de Joan Vinyoli,
possiblement referencial.
La composició és forqa Ilarga, de quaranta versos distribuits en dues pans
de proporcions desiguals, també bipartites i de nombre distint de versos
cadascuna. El poema té estructuraversificada totaiment Iliure, amb un nombre de síllabes que oscil.la entre les quatre i el dodecasí'lab, amb un cert predomini del decasíl.lab, sempre amb la llibertat del rirme del vers Iliure. Els
versos 17 i 28 són deliberadament sangrats, com si el poetavolgués insistir,
tal volta parentkticament, en una idea o un pensament que reclamen la seva
atenció discursiva.
En una analisi gramatical, necessiriament escarida, veiem que I'autor com e n p amb una temporal i una explicativa enllaqada copulativament amb
dues altres del mateix sentit. A parir del vers 17,sangrat, concorren una oració adversativa, breu, dues explicatives amb cbpula i una tercera sense verb
principal i amb relatiu, que tanca les anteriors. Del que faa la segona parr del
poema, notem que també s'obre amb una temporal, una més aviar llarga
copulativa en la qual sembla que s'ha omks la forma verbal «és»després del
mor «caricia>,.
Després d'un espai en blanc, apareix una nova temporal, diferenr de la que hi ha en les dues proposicions anreriors, completadaamb dos
versos interrogatius i un vers, el final, que té caricter asseveratiu.
El discurs dels continguts ofereix un entrellar de matisos sobre una idea
matriu. Quan escriu, el poeta s'adona de la complexitat i les limitacions
del seu treball creatiu, amb desordre d'idees, conrradiccions i l'esforq de
delimitar la infinitud per poder definir-se coni a home i com a poeta, i
sent que I'urgeix de fer-ho, no pas amb una escriptura evanescent i sense
nexos, com fins ara, sinó tot partint de la mareixa realirar, malgrar <<la
Ibgica obscena / que ens governa la vidan. Confessa ignorar les paraules que

li són necessiries per a tal assumpció, ja que en l'expressi6 de la realitat
personal i la que l'envolta se sent impotent i se sap un simple ressb del que
han expressat altres creadors, talment «Un lleuger vernísn amb el qual ha
intentat identificar-se personalment. A la scgona part de la composició, ens
diu que, quan escriu per saber-se en profunditat, I'espanta la fredor dels resultats o del iiiateix intent, i pensa que allb que expressa amb fatiga i que
hauria d'ésser motiu de joia, no és més que «una realitat feta de paraules)},
una manca de calor humi. Així, doncs, com i quan podri parlar d'ell mateix i del seu destí d'home moridor? Ha de dir, simplement i esperancadament, que tota solitud humana té la seva compensació, aquí o més enlli de
la vida.
Mots i frases són clau pera la comprensió del poema. Així, I'aplec ((Quan
de vegades escricn; el mateix verb <<escriurea;
<<paraules»;
i els termes wdesign,
«enyoranca»,«silenci~,
~desordren,*contradiccions»,«confusesi>,snuesan,
«infinit»,«frases*,«miradessi algunes altreb que reflecteken un estat mental
determinat.
El tema ja sobresurt en la construcció sintictica, el discurs conceptual i
les parades clau queja hem vist: una reflexió interioritzada de I'experikncia
difícil del poeta, que constata el caricter inefable i recbndit del poetitzar,
des de la hibriditat multiforme de les idees que se'ns escapen, inaprehensibles, fins a I'expressió escrita i escipola del pensament i el sentiment, que
voldria original i personal, no pas mimktica, en frases, figures retbriques,
irnatges i referents de versos ben estructurats en poema.

5

El meu principi és el meu final:
quan no es perllongui ja la meva veu
en ecos ni converses, quan la meva
llar s'hagi reduit a suors d'algues,
lentes damunt les crostes d'un panti,
quan es desfaci la meva carn pútrida
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en verms i Iíquids, persistiri encara,
dins el fred, una retina que vessi
de tu i que em doni senya per emprendre
un cercle nou de temor i de requesta.
Un mar de cendres regurgitarh
la meva imatge redimida, tensa,
i altra vegada glatiri el meu flanc,
aquel1 que havia estat fendit per Ilanca.
El meu final és el meu principi:
una perplexitat d'illa em demana
néixer per caure, i viure el goig, el temps
i la pena, i que tot, després, retorni:
la mare i ei silenci, el Crist i el plor
del naixemenr, el sacerdot i els monstres,
la ciurat i la manca, la tenebra,
la llum, la mascara i l'arrel i el tronc
i la fulla que integre11 el meu cos
dins el teu, en recerca viva: tot,
en el moment del crit i de I'ancestre.

Aquest poema és obra de Sebastia Alzamora, nascut el 1972 a Llucmajor.
El publica al seu recull Apoteosi del cercle, aparegut a Barcelona el 1997 i
publicar per Edicions 62 / Empúries.
Forma un conjunt de vint-i-cinc deca~í~labs
d'accentuació interna a la
quarta síllaba i la vuitena, o bé a la sisena, llevar d'algunes llibertats o qui
sap si distraccions, als versos, 6,7,8,1o i 11, distribui't en dos blocs. No hi
ha rima en el poema.
Sintacticament la composició s'estructura en dues parts enllagades, ja assenyalades i encapdades per una oposició de sentit, la primera de les quals
abra~adel vers I al 14i la segona, del 15 al 25, final del poema. La primera
part comenga amb una asseverativa tancada per dos punts, després dels quals
apareix un llarg període explicatiu formar per tres frases temporals i dues
oracions unides per cbpula. La segona part s'inicia amb una asseverativa igual
que a la primera part, pero amb canvi de subjecte, que aquí és «el meu fi-
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nal», menrre que en la primera era «elmeu principir. També després de dos
que és i'explicació o el comentari de la
punts, s'esdevé un discurs gramatical
corresponent asseverativa que consisteix en una enumeració forga cxrensa i
enllagada per cbpula, i per frases i mots aposats.
El poeta posa els seus versos en boca d'una personalitat redemprora i oferta
als altres desinteressadament per al sacrifici expiatori de la mort en un
paral.lelisme corprenedor amb la prbpia figura de Crist. Aquest home, doncs,
sap que en la seva fi comenga la seva propia existencia: quan ja no sigui perceptible enlloc la seva veu, quan s'hagi esfondrat la seva llar i quan la seva
carn hagi estat pastura dels cucs, dins la fredor de la mort encara es mantindri la presencia de la seva voluntat de sobreviure, de viure de nou entre el
sera expel.lida
temor i la preguera, de forma que la seva imatge <<redimida)>
del no-res, i el seu cos, abans maltractat per ferides inhumanes -afendit per
Ilanpi+ tornara a percebre la palpiració vital. Per aquest motiu, ara pot afirmar que el sentit de la seva mort resideix precisament en el fet d'haver nascut per ésser immolat, després d'haver gaudit de la vida, el pas del temps i
haver experimentat la sofrenca, en vivencies que voldria que retornessin, com
són «lamarea, «elsilencin, <<el
Cristn -el sacrifici-, «elplorn de la prbpia naixenga i rantes alrres referencies plenes de sentir, entre les quals especialment
la seva integració viva en els humans i en el poeta mateix, des del moment
del «crirr,ancestral i perdurable.
Són essencials pera I'exegesi del sentit del poema diverses frases, proposicions i mots que integren la unicirat de la composició lírica. En primer
Iloc, I'oració gramatical i dual dels versos I i 15, tan especifics de I'eix conceptual en que bascula el poema. Frases com «una retina que vessi / de tu»
(versos 8-9))«la meva imatge redimidan (vers IZ),«elCristn (vers ~ g ) ~l'arrel
,
i el tronc / i la fulla integren el meu cos / dins el teu» (versos 22-24) O la dels
versos 24-25: ((tot,/ e n el moment del crit i de I'ancestre~.D'altra banda, cal
fer ressaltar la riquesa i la varietat semintica de mots diversos incrustats en
els versos, especialment els que van del 17 al 22. La part temitica-entenem
que de referenciacristoceiitrica- del poema es pot sintetitzar com una reflexió intimísta i vitalista sobre I'existencia i la perpetua permanencia de qui,
com Jesucrist en la vida dels humans, sobretot des de la mort al Gólgota,
s'ha ofert al sacrifici exemplar.
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A cada graó de la nostra existencia hi ha un buit,
Libitina, un abisme pera esmicolar-hi els gestos
ferraterians i estotjar-los en el calaix de la memoria
o en el pou dels records. La lenta corriola del passat
els fa surar dins l'aigua rkrbola i negra. La teva vida
és un rebobinar constant de fets trigics. Com Fedra o Antigona.
Has estimbat els records mes enlli del limit del buit,
i ara en el fons del pou no hi veus ningú. Sembla la histbria
de les Danaides. T'han dit que el Minotaure és el monstre
interior, la teva consciencia, pero ningú no t'ha avisat
que en aquest laberint intern sempre hi vessen,
emmirallades dins el pou, les conques buides dels teus ulls.

Antbnia Arbona, com Sebastii Alzamora i algun altre company d'antologia, nasqué a Mallorca, concretament a Sóller, el 1970. Li reproduym el
present poema, publicat aG2nesi (Palma, Lleonard Muntaner, zooo).
La peca poktica d'Arbona consta de dos grups de sis versos cadascun, l'esquema dels quals es caracteritza per la llargada dels versos, d'entre catorze
síl-labesi prop de vint, i pel seu ritme intern forca marcar. No hi ha rima. Es
tracta d'una construcció amb forma de I'anomenat vers Iliure, tot i la seva
aparenca grafica.
El discurs sinticric discorre en esskncia de la manera següent. Comenca
amb una asseverativa, interrompuda per un vocatiu i aposada a una altra
asseverariva més llarga i matisada. Dues altres proposicions del mateix genere, separades per punt, continuen el discurs, que es clou, en el primer grup
de sis versos, amb una comparativa sense verb. El segon grup s'obre amb
dues oracions de la mateixa rnena unides per una copulativa, més una altra,
breu, escrita després de punt. També després de punt, llegim una oració del
mateix ordre, seguida per una adversativa i una substantiva.
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Per al discurs dels conringuts observarcm que I'autora comenca emfasitzant en parlar del buit existencial, tot adrecant-se a una inrerlocutora, destinataria de la confessió poemarica. El buit es corrcspon a un abisme on es
destrueixen lentament les experiencics, que aniran a raure a la memoria i a la
profunditat de les rememoracions i suraran com damunt (aigua terbola i
negra . La vida de la confidenr és un record constant de destins rrigics, com
el de Fedra o el d'htígona. Perque ha dipositat les rememoracions m& enlli
$aquel buit, no veu res ni ningú en I'oblir, talmenr les Danaides i la seva
historia, segons un referenr a un proverbi antic: una memoria en laqual res
no deixa rastre. El Minotaure és la seva consci&ncia,el Minotaure interior,
segons que sap, pero ningú no I'ha advertida que en el seu laberint intern sempre hi ploren <<les
conques buides dels reus ulls»,que s'emmirallen en el pou.
Termes i frases significarius poden ésser indicars al poema com a senyals
i referenrs constirutius. Així, «exisrencia~~,
«buir»,~abismei,<<el
calaix de la
membrian, «elpou dels recordsa, «elpassatn, .La teva vida 1 és un rebobinar
constant de fets tragicsn, «i ara en el fons del pou no hi veus ningúr, des
Danaides., ,~Minotaure»,
«lateva consciencia»,*laberint>i,des coiiques buides dels teus ullsn.
El poema reflexiona, entre desencisat i realista, sobre I'experikncia, el record, la memoria i I'oblit, el dolor i la soledat tristíssima que suscita la pkrdua de les remembrances del que foren ctapes i cimals de la nostra vida, fins
al plor dels ulls orbats a causa de la devastació interior promoguda pel pas
del temps i per I'oblit. la pkrdua de consciencia d'una existencia que ens
pertanyia i ara resta engolida en el pou i ['abisme de la desconeixenp del que
fórem un dia i del que hi experimentarem.
MIQUEL BEZARES
EL5 NOMBRES 1 I.ES

METAMORFOSIS

Del meu son dbcil a la gloria de desitjar-re:
de la meva morr callada al teu esclat de sal
hi hagué un sol nombrc: una lenta ferida
de la carn en la meva cbrpora tancada. Del niar
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al jaq, de les places argentades pels vels de dones
cansades al desert d'ossos i de murmuris solars,
una sola tempesta d'ullals, una sola derrota.
De la meva veu oscada al crir guerrer del nbmada,
de la llenya al foc, una sola flama, un sol canr.
Una sola paraula et porti un nou nombre, et roba
a la ignorancia de la pell clara i rebenta
l'instant present a la memoria llatzerada.
Un sol bes m'acosti al teu tors canviant, enviada
de I'obscurirat, xifra inexistent, perquk
.
abans que fugissis pogués sentir en els meus dits
la rara metamorfosi de la closca apagada,
el teu
- ajupir-te en la pedra closa: la reva corrupció
de nombre i de cargol, d'amant i espiral; i entrar,
de be11 nou, crivellant I'aigua oculta del desig
i del teu cos, en la gloria docil del meu son.
A
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Hem copiat la composició lírica que Miquel Baares, també mallorquí,
nascut a Llucmajor el 1968, publica al seu llibre npoemes (Palma, Moll,
'997).
Consta de vint versos llargs que oscillen entre deu, dorze i tretze síllabes
a catorze i idhuc alguna més, i en els quals és perceptible un cert ritme intern. No hi ha rima. Per tant. estem davant una construcció de vers Iliure.
La sintaxi del discurs gramatical s'organitza en bona mesura amb la mateixa Ilibertat. Comenqa amb una declarariva que, després de dos punts,
incideix, m& o menys esbiaixadament, en el seu contingur mitjanqant dues
explicatives separades també per dos punts. Dues altres explicatives, mes llargues, amplien el discurs, separades per punt i mancades de verb principal.
Continua amb una frase d'un sol subjecte i tres verbs principals, dos d'aposats i un altre de copulatiu. Hi trobem una altra declarativa completada per
una causal amb un llarg complement, en el qual intervenen dos infinitius
introduits per un verb auxiliar.
El discurs dels continguts és intricat, a causa de la imbricació del poema
en el surrealisme i en I'estil i les maneres de cerres escoles avantguardistes,
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segons que entenem. El poeta ens diu que parteix del somni fiiis al desig
d'estimar i posseir I'amada (vers I), i que ha passat del seu estat anihilant,
com si hagués mort, a la imatge esclatant d'ella a través d'una puiiyida dolorosa (versos 2-4). H a experimentat la sensació de frac&, abans de posseirla en el somni (versos 4-7), fins que ha estat capa$ d'emetre el clam amorós
i sentir la flama que I'arbora (versos 8-9) i dir-li que I'estima, amb paraules
que li feien, a ella, reconkiier la propia personaiitat i I'alliberaven (versos 1012). Un sol bes l'acosth a l'amada distant, vaporosa i desitjada, abans que
s'esvaís del seu somni, de «la gloria dbcil del meu son» (versos 13-20).
Mots i expressions diversos poden ésser claus per a la comprensió del
poema. Esmentarem termes i figures diversos: *son dbcil~,(idesitjar-tes, «el
teu esclatn, cferida de la carn., «Del mar 1 al jap, aderrotan, imit guerrer»,
«flamai>,((cantb,<<ignorhncia>,,
d a memoria Ilarzeradai>,«Un sol bes m'acost i al teu tors canviantr, «abans que fugissisi), Jaigua oculta del desig 1 i del
teu cos».
Oníric i al mateix temps realista dins I'encavallament de les imatges, el
poema és un cant al desig freturós i anihilant de possessió total de la dona
escimada, que s'esfuma pero que domina en el poema, amb la seva presencia evanescent en el somni erbtic del poeta, que ens parla, al títol, de «nombres))i «metamorfosis*,ésa dir, segons que enteiiem, de persolialitats duals
-I'autor real i I'amada intangible en el son- i de transformacions causades
perla realitat i pel somni, en llur imbricació impossible i fiblant.

HECTOR BOFILL

T u o jo podem ser els més grans poetes
del món pero la fortuna ens és esquiva:
no vam saber néixer a Saint Louis,
Missouri, i I'anglks que escrivim és d'estar per casa.
Com que ens crihrem massa compromesos
el castelli obliga demanar perdó.
Ni tan sols estem prou bojos per tancar-nos
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dins una torre a revolucionar
el vers alemany. En compres de Ilegir,
la nostra joventut s'escoli bevent
i fornicant. Tot just vam arribar a entendre
alguna cosa per patir la vergonya
dels anys morts, perb a casa no hi havia
gaires llibres i el mestre explicava
el barroc repartint cbmics on Velasques
s'escrivia amb essa i la realitat
es jusrificava en termes futbolístics.
La noia que estimivem s'enamori
de nosaltres i vam passar massa temps
al seu costat. El jurat, si ens Ilegia,
ho feia de mala gana. Ens hem rancat
la porta: editors, crírics, pensadors...
no en coneixem cap. Casualment un rapsode
ens recita durant una vetllada íntima
i s'entrebanci a la tercera estrofa.
La manca d'humilitat no es pot reprendre
a algú que no ha alcat la veu encara.
Creu-me, els elogis no sen Ilagoters,
tu i jo podem ser els més grans poetes
del món.

Hkctor Bofill és i'autor d'aquest versos, que pubici al seu recull poemitic titulat Poema de Calipso, editat per Columna, a Barcelona, el 1995. Bofill
va néixer a Badalona el 1973.
Enfilall de versos lliures i llargs que oscillen al voltant del decasíl.lab, almenys en teoria, llevar del bisnlab del final. Tots els versos són mancats de
rima i sumen un total de trenra.
Gramaticalmenr el discurs flueix pausar i controlat, sense gaire problemes i sense complexitat; linealment, d'aítra banda. Després d'una asseverativa que inclou una possibilitat i una adversativa que indica negació, el poeta explica el perquk de la seva frase mitjancant dues altres enllacades per
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cbpula. Un nombre llargd'oracions i unes frases breus continuen el discurs
enunciat, tot ocupant un espai de vint-i-un versos, arnb els quals el poeta
s'inrerroga implícitament per quk ni a el1 ni a I'arnic a qui es dirigeix no se'ls
considera poetes. Als versos 26 i 27 escriu dues proposicions, més una altra
d'infinitiu ambverb auxiliar, i una altrade substantiva,per retornar al sentit
de I'origen del poema amb un període sintictic formar per un imperatiu al
qual s'aposen una asseverativa i una d'infinitiu més verb auxiliar.
Els continguts del poema s'enllacen conceptualment i estilísticament d'una
manera predominantrnent narrativa. L'autor i algun altre poeta que fa d'interlocutor podrien ésser els millors poetes del món, si haguessin nascut als
Estats Units i dominessin I'anglks. Pel seu compromís amb la nostra Ilengua haurien de dernanar perdó a la castellana. No es tancaran en torre d'ivori per tal de revolucionar les lletres estrangeres. Passaren la seva joventut, no
pas Ilegint, sinó bevent i fornicant. A penes entengueren , j oves corn eren,
quk significa la dictadura franquista. A la seva llar a penes hi havia llibres, i el
mestre, catala i engatjar al seu país, deformava la cultura carpetovetbnica,
mentre el futbol ensopia la realitat quotidiana. Foren volubles en anior. Els
jurats dels premis a que concorrien, o no els llegien o els menyspreaven. No
coneixen ningú dels clans culturals. El nostre poeta recorda que un rapsode
Ilcgí un poema seu rnaldestrament en una reunió d'amics. Tanmateix reconeix l'autor que no s'han donar a coneier no pas per fer ostentació d'immodestia. 1retorna al principi: tors dos poden ésser els rnillors poetes del món.
D'aquesta tirallonga més aviar narrativa, perb si que reflexiva, poden ésser destacats mots i frases a I'entorn dels quals s'encavalla el sentit del poema, com r<elsmés grans poetes 1 del mónn; méixer a Saint Louisn; <<ens
criarem massa compromesosr; ~(tancar-nos1 dins una torre*; *En comptes de
llegir I [...] joventut [...] bevent / i fornicantn; (~patir
lavergonya 1 dels anys
mortsn; .a casa no hi havia 1 gaires llibres*; .el mestrer; ala realitat 1 [...] en
termes futbolísticsi>;«la noia que estirnivem [...] 1 vam passar massa temps
/ al seu cosrat»; aEl juratn; aEns hem tancat / la porta [...], 1 no en concixem
cap»;(<Casualmentun rapsode 1 ens recita [...]»;cl conringut dels versos 2627; «els elogis no són Ilagoters, / tu i jo poden ser a els més grans poetes 1
del rnóna.
Entre la ironia, I'humor, la sorna i el deseiximent, pero també la protesta
frenada i I'acusació implícita, Bofill versifica sobre la situació del poeta no-
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vell -format, o deformar, durant la dictadura a I'infanresa, I'adolesckncia i
la joventut- en un context histbric, lingüístic i ambiental on a penes hi havia l l o per
~ a ells i la seva obra, en un desert mediatic i entre múltiples interessos que incideixen sovint en la vanitat i el menyspreu del famós que es
considera poeta i nega el pa i la sal a qui comenGa a expressar-se en el camp
de l'inefable.

DAVID ESCAMILLA

Les coses i els homes
es creen en el mateix moment
que els anomenem
5

res ni ningú existeix
sense un nom
cada carrer
cada estatua de pedra
té un origen
un primer dia

10

no puc pensar en quelcom
sense imaginar-ho abans amb paraules
el m6n
aquest immens diccionari
en moviment

L'autor d'aquesta composició lírica, David Escamilla, va néiier a Barcelona
el 1969 i la publica al seu poemari El somni &l coleccionista (Barcelona,
Columna, 1999).
El poema és dividit en cinc parts de diferenr extensió, d'entre dos i quatre
versos, de metricalliure i sense rima. Tret del primer mor, elsversos no duen
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majúscules i no existeix puntuació, a la manera surrealista i altres provatures
avantguardistes. Aquest intent versificatori s'avé forqa a la manera estilística
de dir el pensament i el contingut d'aquesta peqa poktica.
La sintaxi és sobria, precisa, sense rebuscaments. El poema s'inicia amb
una explicativa i una relativa. Als quatre grups de versos restants, hi trobem:
una declarativa; una altra del mateix estil amb aposicions de subjectes i de
complements; a una oració del mateix tipus, en segueixen dues d'infinitiu,
i una frase sense verb principal.
L'autor hi declara el seu convenciment que tot existeix a causa de la paraula i els mots, que tot té el seu origen i que qualsevol existencia és inimaginable sense la previa presencia de la paraula. El món és un gran aplec de
mots i conceptes, com un gran diccionari, pero dotats de dinamisme.
Dins I'economia estricta d'aquest versos, hi ha nlots i frases que fan ressaltar el contingut i a voltes part de I'estil mateix. Assenyalem: ues creen,);
«que els nomenem));cap cosa existeix «senseun nomn; tot ((téun origen 1
un primer dia),; i<seIiseimaginar-ho abans amb paraules~;«el món» és un
ximmens diccionari / en moviinentn.
Ohviament, la temitica de la peqapoitica és una clara i imatjada reflexió
sobre el sentir creatiu de la paraula, concepte ja expressat en el Genesi. Amb
elles creem i res no existeix sense elles. Tot té l'origen en el verb i sense el1 res
no existeix. El cosmos és com un compendi immens i mbbil de paraules en
Ilibcrtat i dc significars.

MARiA JOSEP ESCRIVA

Explique Ilatí a una doneta
de mil rulls en caigudes rosses.
Prepare el dinar minuciosament,
sense oblidar cap detall
del ritual diari.
Agrane la pols perquk ningú no pense
que m'agrade veure el temps,
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trepitjat a sota
dels meus pasos.

15

Amague objecres desagradables
a la vista (a la meua sobretot).
Classifique cartes a dintre una caixa
de sabates i apunte «comprar carpetas,
per tal de fer-hi el mateix,
amb les factures que se'm descontrolen.

zo

(De tant en tant em deture
en les meues ocupacions i et mire
el cos de paper que avui he inclbs
entre tots els objectes caríssims
que conformen ma casa.)

10

Em repasse fotografies entelades
per centenars de canvis de lluna
i en faig un rollage, de rojos
i grisos i vores dentades.
zy

30

Després encara tinc temps d'escriure
i de llegir en veu alta,
per sentir-me la veu quan toca
les parets. 1 em canse
de no badar ja
paraula
ni amb les hores que van estimbant-se
rellotge avall.

La composició procedeix del poemari RemoralP, publicar, a Valencia, per
3 i 4 el 1993 i la devem a Maria Josep Escrivi, nacuda a Grau de Gandia el
1968.
Consta de trenta-dos versos de ritme i versificació lliures i sense rima distribui'ts en cinc grups estrbfics d'extensió desigual. En certs indrets, com als
versos 5,8 i 9,29 i 32, hi és evident lavoluntar deliberada de fraccionament

DE SALVADOR ESPRlU A JOVES POETES

del vers a la manera surrealista o avantguardista d'un Salvat-Papasseit, poseln percas. Aquest fraccionament i la fluencia general dels altres versos enquibits en els grups estrbfics anuncien d'antuvi un discurs lleuger i més aviar
desimbolt.
La sintaxi hi és clara i poc o no gens intricada. Al primer grup apareix una
explicativa; després de punt, una altra del mateix genere amb una infinitiva;
i una tercera de les mateixes característiques, amb una causal, una substantiva i un participi, clou el grup. El segon comporta així mateix tres explicatives aposades, la segona i la tercera de les quals van unides per copula, mentre
que aquesta darrera va lligada amb una final. El tercer grup és parentetic i
comporra tres proposicions rambé explicatives, les dues primeres enllaqades
per cbpula, mentre que la tercera és relativa. H i ha dues altres oracions explicatives unides per cbpula, al grup quart. 1 al darrer apareixen dues altres
proposicions del mateix tipus, pero amb matís temporal, ajustades per copula, una final i una temporal, i un període gramatical proveir de copula,
amb una oració explicativa de verb auxiliar, una infinitiva, una copulativa
negariva, una relativa i un geruiidi.
Els continguts són ordenats en el poema de la manera que segueix. La
protagonista, és a dir, la propia poetessa, fa classes de Ilatí a una joveneta
rossa. Agen~ael dinar minuciosament, segons que fa cada dia. Escombra i
del temps. Amatreu la pols, que interpreta com asigne de la de~inte~ració
ga coses que no li agraden de veure. Classifica carres dins una capsa de sabates, i decideix comprar-se una carpeta per guardar-hi factures, ja que ara les
té el1 desordre. Entre parentesis ens diu que fa un descans i contempla la
foto del seu amat, que ha posat entre les coses més e~irranyablesde la casa.
Repassavelles fotografies desllui'des pels anys i les estén i les reuneix com si
es tractés de fer un collage de colors. Més tard, encara té temps d'escriure i
Ilegir, i aixb darrer en veu alra per sentir-se entre les parets de la cambra. 1,
finalmenc, se sent cansada de no dir res dins el temps que degotalentament
del rellotge.
En aquest poema els mots més significatius quant al dcsplegament narratiu i el sentir són verbs en primera persona del singular: <<Explique»,
«Prepare)i,
&gane», «m'agrade»,«Amague»,eClassifique»,«em detureo, <<et
miren, <<he
inclbsn, ((Emsepare)),((emfuign, aencara tinc tempsn, «per sentir-me»,«em
cansen. Els complemenrs vcrbals constitueixen aclariments necessaris al sen-
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tit: ,,llatín, .el dinaru, «la pols*, sobjectes desagradables!i, «artes*,«carpeta)>,
«en les meues ocupacionsn, <<elcos de paper», «entre tots els objecres
caríssimsn, afotografies enteladesn, <<un
collaga~,~d'escriurei llegir en veu alta),
<rlaveuquan toca / les paretsn, ano badar ja / paraula)),«leshoresn, (<rellotge».
Tematicament, esrem davant el procés d'una professora, dona al capdavall, que enregistra amb to familiar, pausat i serk el quefer, habitual o be
ocasional, d'un diaqualsevol, amb reflexions m& o meiiys marginas suscitades per aquest mateix quefe[ sense cap historia pertorbadora, perb sí que
entranyable. Aquesta quoridianitat sense drama ni transcendentalisme constitueix la gracia del poema, i la seva senzillesa, el seu atractiu evident.

JOSEP MANUEL ESTEVE

Es perquk vens de nit
quan I'oliba perd el vaixell
i la lluna ja no té més ports oberts.
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És perque els cercles
tenen una lluentor de foc
que sorprkn el gebmetra
dels silencis.
Avances discretament
amb un esto1 d'atzavares mudes
que tentinegen els carrers.
Res no fa pensar
els camps minats d'atzur
perb els llums verds
abracen discretament
la menta i el ve11 rodamón
vol foc o potser beure
en els teus ulls.
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És perque les druides
troben a les teues pupil.les
la flor que tan sovint
regales. Ara acluques
els ulls i els navilis
lentamenr tornen a port,
ara els obres i un llum
encega les paraules recurrents
No promers illes de ce'lofana,
nomes rams bessons de muguet
i I'aiiunci de dies sense boira.

Reproduim el preseiir poema de Josep Manuel Esteve (Algemesí, 1968),
publicar a Inuentaii d'exilir, aparegut a Benicull de Xúqucr el 1998 i editat
per 7 i mig.
Consta de vinr-i-vuit versos de ritme i versificació irregulars i sense rima,
per tant, del tot lliures, distribuits en sis grups estrbfics de nombre diferent
de versos.
La consrrucci6 gramatical sol ésser sobria i fins i tot escarida. Els dos primers grups comencen amb la forma verbal &S», el subjecre de la qual 6s el
rítol mateix del poema, i es completen amb una causal; el primer grup és
acabar amb complemenr temporal i una copulativa, i el segon, amb una
explicativa i una relativa. El tercer grup estrbfic compren una nova explicativa i una relativa. El quarr s'obre ainb un verb auxiliar i un infinitiu, i continua amb una adversariva i dues proposicions asseveratives més, separades
per una disjuiitiva. El cinquk manté la construcció inicial deis dos primers,
amb una asseverativa i una relativa, i acaba amb dues temporals i dues copularives. 1 el darrer 6s format per una explicativa i una copulativa.
El discurs dels conringuts no fóra gaire difícil d'inrerpretar si no fossin les
imatges i els referents surrealistes que sovint dificulten copsar-ne el sentit.
De cota manera, inrcrprerem el missatge del poema de la manera següent.
Els ulls de la destinataria són transparents, en certa manera, com la cel.lofana
i fan pensar en la nir closa i el silenci profund. Aquesta dona s'apropa amb
discreció per carrers i camps i hom voldria emmirallar-se en els seus ulls.
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D'alrra banda, les seves pupilles són com una planta sagrada o com una flor
que es prodiga amb el seu perfum, i, si les tanca, és com si les naus amarressin al refugi del port i, si les obre, les paraules no poden dir tot el secret de la
seva presencia. No hi ha res d'artificiós en la destinataria, sinó naturalitat,
transparencia esponthnia i promesa de comportament i felicitat clares i netes com «de dies sense boira),.
Creiem que tenen sentit de clau els mots i les frases següents: «véns de
n i r ~«silencis»,
,
«Avancesdiscretamentw, «beure en els teus ullsn, «les teues
pupiHes., da flor,),vacluques I els ullsn, «elsnavilis 1 [...] a poro>,<<les
obres»,
uencega les paraules recurrentsn, <<No
promets illes de cel-lofana,1 [...] rams
[...] de muguetb, «dies sense boira,,.
El poema és un elogi de la dona volguda pel poeta, misteriosa i enigmitica, potser, pero en tot cas descrita crípticament com el secret de la nit i un
silenci benigne, amb un capteniment sere i discrer, una dona desitjable i
gairebé divina, mentre que els seus ulls, no pas maculats perla falsedat i la
desnaturalitat (<<cel.lofana>)),
ofereixen pau i llurn totals, de manera que promet personalitat franca i oberta i anuncia la felicitar.
MANUEL FORCANO

5

10

Quan t'afeixuga 1'0101 de terra endins i sents el mar
Ilunyíssim, quan s'apodera de tu
aquesta sensació enorme, sempre,
de fatiga,
seus al migdia i rellegeixes miga I'ombra de la pkrgola
les sitires que Juvenal va escriure a Assuan
en el seu dubtós exili a Egipte.
No t'inceressa la critica ferotge dels costums romans,
ni la descripció dels carrers bruts ni del brogit,
i et són indiferents els banquets i la gola del senador Emili Paulus
o els adulteris de la seva esposa Bíbula.
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T u només voldries cada cop que aixeques els ulls de la lectura
descobrir de sobte davant reu el seu mateix paisatge:
veure lliscar plicidament el Nil, o seguir amb els ulls
el vol d'un ibis blanc fenent I'aire,
i així agrair també tu
els teus dies d'exili.

Hem reproduit aquests versos que I'autor va publicar al seu poemariDe
nit, aparegut a Palma de Mallorca i editat per Moll el 1999. Manuel Forcano
és fill de Barcelona, on va néixer el 1968.
Disset versos estructuren aquesta composició lírica caracteritzada per una
versificació molt lliure i sense rima, perb de versos dotats d'un ritme intern ben notable i de dicció serena, gairebé de factura clissica, paradoxalment. El poema consta de tres parts estrbfiques de nombre desigual de
versos.
La primera part abrasa un sol període gramatical formar per tres temporals, les diles primeres unides per cbpula, mentre apareix tot seguit la
proposició principal, declarativa, formada per dos versos enllacaci també per
cbpula, més una relativa. La segona és formada per dues explicatives, també
amb cbpula. 1 a la tercera trobem un verb auxiliar amb un infinitiu units per
una temporal, un altre verb auxiliar i un nou infinitiu, dues infinitivcs més
separades per una disjuntiva, un gerundi amb matís relatiu o temporal, i una
alrra oració d'infinitiu introdu'ida per una copulativa.
El poeta, erudit i ben informat, en el seu discurs s'adreca tal volra a el1
mateix, tot reinarcant que, segons que podem interpretar, se sent desterrat
alli mateix on viu d'habitud, mentre Ilegeix, com tantes i tantes vegades ha
fet, les sitires que Juvenal va escriure a Egipte durant el seu suposat exili, i se
sent cansat de morar terra endins i lluny de la mar, tot seient, al migdia, a
I'ombra de la pkrgola. Al segon grup estrbfic assegura que no li interessa la
crítica ferotge i les ankcdotes sobre Roma que ha escrit el satíric. Només
voldria, diu al darrer grup, que, en un descans de la lectura, pogués fruir del
mateix paisatge, és a dir, el Ni que flueix amb s la cid esa, o veure un ibis blanc
com fendeix I'aire, i així donar gricies, el1 també, pel seu propi exdi -I'exili
interior, segons que interpretem.
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El poema conté frases i paraules denotatives del sentit de la peca lírica,
com són xt'afeixuga I'olor de terra endinsn, «el mar I Ilunyíssim»,asensació
enorme [...] de fatigan, arellegeixes l...]
1 les sitires* de Juvenal, «Assuan»,
<<el
seu dubtós exili a Egipten, <<la
crítica ferotge~,ccostums romansji, «carrers brutsn, «brogit»,si et són indiferents els banquets i la gola)),cels adulterisn, adescobrir de sobte davant teu el seu mateix paisatgen, «veure lliscar
plicidament el Nil», ((unibis blanc fenent I'aire*,aagrair també tu 1 els teus
dies d'exili)~.
El poema, be11 i ben construit, se cenrraen la impressió del protagonista,
que se sent exiliat tal volta en la seva propia terra, davant I'espectacle Iluminós del Nil, prop del qual Juvenal escriví les seves sitires, segons que se suposa, el contingut de les quals I'interessa molt poc, donada I'oposició de la
realitat ambiental i la llibertat enfront de la lectura, closa en ella mateixa i
limitada per l'art i 1' escriptura, necessiriament disciplinada. Es tracta, en
definitiva, d'un cant a la naturalesa i a la Ilibertat.

IBAN L. LLOP

5

ro

Com abans, quan el carrer érem nosaltres
i els nostres crits i la policia
solament I'amenaca
de no poder jugar a pilota.
Com abans, quan el carrer érem nosaltres
i la nostra vida i taques d'oli
baix els comes. Com abans,
quan no existien paraules
com dkficit, fracis social
o política lingüística.
Com abans, quan amagar-se
era un joc o una aventura.
Com abans, quan sentíem
les engrunes d'uns vidres
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aterra i la nit
era salvatge i furtiva.
Com abans, quan érem allb
i no agb altre.

El poema transcrit el devem a Iban L. Llop, nascut a Borriana el 1975,
que el publica al seu llibre de versos Blue Hotel, editat a Palma de Mallorca
perla Caixa de Balears, el 2000.
Compta divuit versos d'extensió que oscil.la entre uns pocs ritmes de tres
i quatre síLlabesi una majoria de més Ilargs. No hi ha rima. És una composició, per tant, de versificació Iliure.
El primer vers comenga amb una oració sense verb i continua amb una
temporal, es repeteix integra al vers 5 i, parcialment, als 7,11,13 i 17, bé que
amb un sentir diferent de la temporal. El vers 2 s'enllaga, al comeng, amb
una copulativa arnb I'u i continua amb una aitra copulativa de caire explicatiu, amb un verb auxiliar i dos infinitius. El vers 5, repetició del primer, com
ja hem dit, es completa amb una copulativa, mentre que una altra copulativa introdueix una proposició sense verb. Els versos 7-10 comencen amb la
frase del vers 1, pero I'oració temporal expressa un concepte distint. El mateix passa amb els versos 11-IZ,I~-16
i 17-18, bé que en aquests darrers I'infinitiu s'ha suplert per formes verbals plenes i expressives de a i r e explicatiu;
les del grup 13-16van enllagades per cbpula.
El discurs dels continguts discorre com segueix. Hauria d'ésser com abans,
quan nosaltres érem el carrer mateix amb els nostres crits, i la policia era la
mera prohibició de no jugar a pilota. El carrer era la nostra vida, i hi havia
taques de greix sota els comes. Abans no existien paraules com moltes de les
actuals, aleshores impensables. Jugar a amagar-se era un joc o una aventura
divertida, «i la nit 1 era salvatge i furtivan. Enyorem aquell temps d'infants i
no pas el de la nostra maduresa: una experiencia d'impuresa i molesta.
Certes frases i una pan del vocabulari resulten expressives o significatives:
«Com abans, quan,), «elcarrer krem nosaltres I i els nostres critsn, <<la
nostra
vida», jugar a pilota)>,ano existien paraules»que aleshores no hauríem pogut
entendre, «unjoc o una aventura*, «la nit / era salvatge i furtivaa, i especialmenr els versos finals, 17 i 18.
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El tema del poema és prou clar: el record de la infantesa, lliure i desinteresada, evocar i supervalorat per I'home adult, en perpetua crisi d'identitat.
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11

He fet moltes promeses a la vida,
i de segur que n'he trencat algunes,
perb davant les tralcions
i aquest opi dels anys que rot ho esfuma,
m'afermen a la llum de cada albada
les ombres de les veus fidels
que rellisquen, silents, al meu voltant.
Amb elles, I'odi s'esvaeix,
la soledat es va desfenr
en el cafe de sobreraula
i cinc I'estranya sensació, a la fi,
que encaixen els matisos de les coses,
que sempre hi ha darrere meu les notes
d'aquella flauta de la infancia,
sempre algú inrerpretant-les.
Així, em plau habitar la tarda:
desfullo les roselles del meu temps
i abans de renovar-ne les promeses,
esbosso un lleu somriure.

Peca lírica procedent del poemari U& dbmbra, publicat per Edicions 62
a Barcelona el 1997. N'és I'autor Txema Martínez Inglés, que va néixer a
Lleida el 1972.
És formada per una tirada de dinouversos, majorment decasíl.labs, d'accentuació interna a la sisena síllaba i, en algun cas, a la quarta i la vuitena,
pero també, en forca menor grau, d'oct~s~labs.
El conjunt sembla enunciar
una reflexió interioritzada i potser desencisada, perb, en tot cas, severa.
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Gramaticalment, hi notem una asseverativa unida per cbpula amb una
altra que inclou una frase adverbial, i continua amb una adversativa, precedida per una locativa bimembre amb matís causal que fa de complementa
la proposició, asseverativa, dels versos 5-6, amb subjecte al vers 6, que es
completa amb una relativa. Vénen tres oracions explicatives, la segona aposada a la primera i I'altra unida a les dues primeres per cbpula i completada per
dues substantives aposades i un gerundi. Als quatre darrers versos I'autor usa
un verb auxiliar amb infinitiu al comen$ i, després de dos punts, escriu dues
asseverativescopulatives,separades per un adverbi de temps m& una infinitiva.
El poeta confessa que pot haver trencat alguna de les moltes promeses
que ha fer durant la seva vida, pero, a pesar de les traicions freqüents i el
remps que tot ho devasta, les veus fidels que coneix i reconeix li han donat
suport i seguretar i I'han illuminat moralment. Amb aquestes veus s'esvaeix
l'odi, s'allunya la soledat i el poeta té, finalmenr, la scnsació que tot posseeix un sentit coherenr i que algú o altre li recorda la seva infantesa, feta de
puresa, espontaneitat i fidelitat. De manera que ara li plau la propia existencia i I'experiincia vivencial.
Sembla oportú assenyalar certes frases i mots: <moltespromeses)),«n'he
ttencat algunesn, ~tráicionsa,«opi dels anys»,«lesombres de les veus fidelsn,
J o d i s'esvaeix, 1 la soledat es va desfentn, aestranya sensación, «aquellaflauta de la infaticiax (seguramenr la del conte famós), «em plau habitar la tardan, des roselles del meu teinpsn, aesbosso un lleu somriure».
El poema és una apologia a la lleialtat a la qual l'auror pensa que potser
no sempre ha esrat prou fidel. Agraeix i lloa als qui ho són, de Ileials, per tal
com i'allunyen de I'odi i la soledat i li recorden d'una manera o altra la seva
infantesa. 1ara, a la tarda, tot recordant el temps passat i allb que n'ha obtingut, somriusubtilment davant possibles promeses que, als seus anys i amb
la seva experiencia, podria haver fet.

PERE JOAN MARTORELL

Desesperadament t'he de dir que ets la meva religió.
Per aixo, amb la millor muda els diumenges vinc
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al temple a veure't i encenc dos ciris per la teva anima
que se'm mostra resplendent com una aparició divina.
1 et veig esveltíssima damuiit I'altar Iluminós,
on, de mutu acord, ens bem consagra tantes vegades
al déu omnipotent i ativic de I'Amor
amb I'aigua beneida del nostre ardorós desig,
on, delerós i eucaristic, he escoltat els teus sermons
que m'han fet obrir els ulls i tocar dernpeus
aterra fins a comprendre el significar essenciai
de la sagrada pregiria que a mitjanit demanam:
mantenir els cors nets i la passió ben viva.
Per aixb crecen el desig i en la carn, i crec
en la carn del meu desig que només tu configures,
crecen la mort perdurable i en el silenci etern,
crecen la resurrecció de la penúria reflectida
als ulls de rragidies protagonirzades per homes
i dones que coneixen el martiri fertil de I'angoixa.
Crec en la vida i en l'evangeli que signifiques per a mi.
Sincerament t'he de dir que mai no he esperat
miracles ni vull promeses falses de falsos profetes,
ni més predicadors, ni déus inexistents,
impossibles en aquesta vida de crues realitats,
ni sacrificis absurds, no, res de tot aixb,
redeu!, sin6 un etern compromís de sang amb tu
-pels set sous &un elemental dogma de fei que siguis el meu famolenc pa de cada dia.

De l'ere Joan Martorell, fill de Lloseta i nat el 1972, reproduim aquests
versos, publicats d'antuvi al seu poemari Llzbre d'Eros, aparegut el 1988 a
Palma de Mallorca i editat per la Universitat de les Illes Balears.
Semblants versos formen un bloc compacte de vint-i-vuit i segueixen un
ritme que oscilla aproximadament entre les setze síllabes i les divuit, ben
Iliurement. No duen rima, $0 que augmenta la seva llibertat versificatoria.
Des del punt de vista sintictic, el poema és de constitució clarament discursiva i, fins a un cert punt, també narrativa, a pesar del seu caricter meta-
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foric. Comenqa amb una frase de verb auxiliar més infinitiu i substantiva.
Continua amb dues explicatives unides per cbpula, la primera també amb
verb auxiliar i infinitiu i la segona amb proposició relativa. A partir del vers
5 fins al 13, trobem un llarg període gamatical formar per una explicativa,
d u a locatives amb matís relatiu, la segona amb una relativa de verb auxiliar
i dos infinitius, un altre infiliitiu, aquest completar per una relativa i, després de dos punts, una oració tainbé d'infinitiu. Als versos 14-19,després
d'un aplcc causal, vénen quatre proposicions amb la forma verbal «cree» que
s'insereixen aposadament, llevat de la segona que s'enllaca copulativament
amb I'anterior; la quarta es completa amb una relativa. Després del vers 20
q u e conté una asseverativa i una relativa- fins al final hi trobem: una asseverativa, un verb auxiliar, una substantiva, una altra asseverativa, aquesta ben
extensa, i una substantiva que clou el poema.
El discurs dels continguts, dins uns continents imatjats i metaforics, és
explanar d'aquesta manera. l'er al poeta, el tracte i la consideració envers la
seva amada constitueix una religió. Per aquest motiu la veuri figuradament
en el temple i, també figuradament, la seva anima se li apareix <<resplendeiit»
damunt I'altar, en el qual en ple desig s'han consagrar al déu Amor, a Eros,
i ella li ha fet comprendre amb les seves paraules l'essencialirat de «mantenir
els cors nets i la passió ben viva,,. D'aqui ve que el poeta cregui en el desig de
la carn marerialitzat en l'amada, i cregui en la mort i en el silenci etern, així
com en el desig trigic dels humans, i en la vida i en la norma que I'amada
significa per al poeta. Confessa el seu refús envers miracles i promesa falses,
i<predicadorsr,divinitats que no existeixen i sacrificis sense sentit, i només
desitja el <<compromís
de sangr eternalment anib ella i que sigui el seu diment amorós quotidii.
Per comprendre la complexitat metaforica del poema i la imbricació
imatjada dels dos plans de la composició, cal subratllar mots i frases que hi
són citats, des de la relativa ambigüitat aparent del comen5 fins a la dura
franquesa emotiva i sense palliatius esbiaixats de la resta. ~Desesperadamentn,
Bets la meva religió~,«vinc/ al templen, (com una aparició divina*, <<damunt
I'altarn, aens hem consagrat [...] / al déu [...] de I'Amorn, Nnostre ardorós
design, «mantenir els cors nets i la passi6 ben viva», «crecen el desig i en la
carnn, «desigque només tu configures., G e c en la vida*, «mai no he esperat / miracles [...] promeses falses de falsos profctes, / ni rnés predicadors, ni

deus inexisrentsr, mquesta vida de crues realitats., xsacrificis absurdsn, «un
erern compromis de sang amb tu», «siguisel meu famolenc pa de cada dia».
Es tracta, doncs, d'una composició poktica que exalta el plaer i la vida en
un ditirambe ultrar a I'amor omnipresent de la parella i omnímode, més
enlla de la mort i més enlli de toca convenció religiosa i considerada ortodoxa, que i'autor, rebel, ha pres, negativament, com a punt de referencia.

íjazz de tu)

Frigil,
tant, que les mirades de les pedres et destrossava,
amb els dies, les places i els passos aliens a tu.
5

ro

Terra,
així que no podies alcar la mirada cap als astres amb mi,
quan innocent, amb espurnes de cel em clevillaves.
Immensitat,
més de la quejo podria agafar amb les meues mans,
inútil reflex de lavulgar realitat immediata i cruel.
Llum,
i jo cec cercant-te i trontollant per dreceres salvatges,
i tu que venies per on el camí i la tornada eren tu.

1

Sempre,
encara que tot es perda i el no-res més present perdure,
per tot arreu, ací, alli, més enlla, demi, avui, ahir.

Poema publicat al llibre de Vicenc Nicher La sang dels dies,aparegut a
Benicull de Xúquer I'any 1998 i editat per 7 i mig. L'autor va néier a Algemesí
el 1967.
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La versificació, certament original, la constitueix un parentesi sense verb
quepodem suposar que hi fa de títol, i cinc grups estrbfics, cadascun format per un mot solitari i destacar en I'cdició, continuat per dos versos llargs
de metres diferents, sens dubte de tkcnica surrealista. No hi ha rima als
versos.
El discurs gramatical també és ben sorprenent. Al primer grup estrbfic hi
ha un mor sensc verb continuat per una comparativa amb la forma verbal
no pas concordanr amb el subjecte, o així ho suposem. El segon s'obre amb
un altre mor sol que no sembla connectat als dos versos que vénen, en els
quais trobem un verb auxiliar, un infinitiu i una temporal. Al tercer, la paraula inicial i solitaria és mancada de verb en relació amb els dos versos seg~ients,que consten d'un verb auxiliar i un infinitiu, amb un segon vers sense verb. Al quart, el mot solitari va sense verb i, dels dos versos següents, al
primer tampoc no consta de verb principal, i porta dos gerundis units per
cbpula, i al segon, que igualment és mancat de verb principal, trobem una
copulativa, una relativa, una locativa i una explicativa. 1 al cinque continua
la mancanca de verb del mor que va sol, mentre que als dos versos següents
hi ha dues explicatives precedida per una locució conjuntiva. Aquest desordre sintictic general sens dubte connecta amb la tendencia del grup dada,
avantguardista i remot.
Quant a l sentit, podem interpretar, amb toca mena d'inrerrogants en el
resum sintictic que acabem de veure, que el poeta s'adre~aa la seva amada
en segona persona del singular, tot fent rcssaltar la fragilitat d'ella; la qualitat tellúrica d'aquesra dona que no pot mirar els astres, perb que, innocent
de tota culpa, I'agombola amb claror celesre; el poeta fa destacar la immencitar d'un sentiment que no pot abastar, ans s'ha de conformar amb la realitat cruel de la seva coiidició humana; ella és com la llum i el1 com un cec
que la cerca, mentre ella no és rnés que I'encant mateix de la seva presencia; i sempre i en tot cas la desitjari, encara que tor desaparegui i resti sols
el no-res.
al mot amb que, solitaVés a saber si hem de donar un sentit significatiu
ri, comenGa cada grup estrbfic. Dels dos versos que el segueixen, subratllem
<<et
destrossavar, «no podies a l ~ a la
r mirada cap als astres amb mi),, «espurnes del celi), m é s de la quejo podria agafarn, alavulgar realitarn, xi jo ceo,
xi tu que veniesn, «encara que tot es perda i el no-res [...] perduren.
168
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Sembla que el poema suposa una exultant i anhelant descripció de la naturalesa incbgnita i fascinant de la dona estimada, difícilment accessible a les
suposades limitacions de I'amant, que no desisteix d'admirar-la i voler-la
per sempre i en tota ocasi6.
ALEXANDRE NAVARRO

Des de la Picti dAnroni Ferrer
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Jo sóc aquesr qui amb les mans empastrades
perla pols boirosa del temps i la pedra
dibuixa I'aspra glbria del proysme, pacient
a colps modests de martellina. 1els colps
del meu escarpre cauen com els dits del temps;
a cada espurna que bota un segle s'escola.
Aquest inquiet amor al nom il.lustre
-messianic com potser ho resulte el pa tou
i saborós com les mentides oportunesvinc a dibuixar-lo com qui no vol, impune
davanr tanta grandesa i pregon anonimat
de qui sols ratlla o arrapa allb que els altres,
satisfets fins I'exhibicionisme, desitgen perdurable:
<<dóna'm
sis pams de gloria, una mesura plena
de posreritat, tres segles de fama ...D.He d'alfarrassar,
doncs, amb el difícil comphs de la dada inventada
pera trobar, feliG,resperada Iínia recta
entre dues veritats que tan sols ho són a mirges.
Tot us ho escric. Tot passa per les meues mans,
amb les ungles brutes i el cabe11 blanquinós
percanta pols. Els ulls plens de Iligrimes i espurnes,
com estelles de pedra que solquen per damunt
dels dies de I'avenir i el fang. El mateix fang

DE SALVADOR ESPRlU A IOVES POKKES

25

que potser un dia els oculte i preserve.
Un error meu, d'aquestes mans ja deformades
per I'esforg i el patiment, i els segles se'n riuran.
He d'anar molt amb compte, doncs.

Composició lírica continguda al poemari Criamra deldernd, publicat a
Valls per Cossetinia el 1998, del qual és autor Alexandre Navarro, nascut a
Niquera el 1972.
Forma un bloc de vint-i-ser versos llargs que oscil.len, en general, a l'entorn de les deu i les dotze síl.labes, d'una manera ben Iliure. El poema no
porta rima i els versos es poden considerar, relativament, blancs.
Sinticticament el poema és construit mitjangant proposicions, frases i
períodes diferencs. Comenga amb una afirmativa i continua amb una més
aviat llargaoració de relatiu completada per un participi de presenr. Ve tot
seguit, després de cbpula, una asseverativa, i, després de punt i coma, una
altra oració del mateix sentit amb una relativa. Després d'un llarg subjecte
que compren una parentetica amb verb en subjuntiu, apareix un verb auxiliar, un infinitiu i una comparativa, una adjectiva sense verb principal, dues
relatives separades per una disjuntiva i una altra relativa, mentre acaba el
període amb una frase entre cometes amb verb imperatiu. Una proposició
composta de verb auxiliar i infinitiu es complementa amb una altra també
d'infiiiitiu presidida per una oració final i continuada per una relativa. Sobrevé una b r e explicativa.
~
En segueix una altra del mateix tipus, després de
punt. Trobem immediatament una frase sense verb principal i un relatiu.
Hi ha tot seguit una alrra frase setise verb acompanyada per dues relatives
unides per cbpula. Al final del poema remarquem una asseverativa i, després
de punt, una oració deverb auxiliar i infinitiu.
Poema destinat a l'elogi del treball del picapedrer, que collabora aiibnimament i esfor~adaen les obres de l'escultor, I'arrista de la ~ e d r ael
, que
s'emporta la fama. En tot cas, així es pot entendre I'adrep del poema, ((Des
de la Pietd d'Antoni Ferrern, és a dir, una refluió a partir d'uiia obra realitzada per un escultor de nom. Sigui com sigui, la primera frase del poema,
redactar en primera persona del singular, constitueix un calc d'una expressió
cara a Ausiis March, amb la qual el picapedrer se'ns dóna a conkixer: el1 6s

qui, amb les seves mans plenes de pols i amb el temps, crea la gloria d'altri
a cops de martell. Els cops del seu escarpre fereixen els seus dits, perb a cada
espurna ajuda a crear eternitat. A l'atracció de la fama, sovinc failac, que senr
I'arrista, el1 hi col.labora, en certa forma, d'esma o per ofici, indiferent a la
importancia de I'obra i a I'anonimat de qui tan sols allb que altri, enorgullit
fins a <d'exhibicionismer,voldria etern: la ~ibria,la posteritat, la fama ... El
picapedrer, en canvi, només vol aconseguir el cami recte entre dos fets veritables i relatius: la conjunció plena del treball artesa amb la realització ben
feta. Tor passaper les seves mans, amb les ungles bruces i els cabells emblanquinats de la pedra, Els seus ulls ploren i espurnegen a causa dels trossos de
pedra i del fang. Si comet un error, amb les mans ja cansades, la posteritat
se'n riuri. Per tant, s'ha d'esforcar molt en la seva dura tasca.
Entre els mots i les frases clau d'aquesta composició lírica fem destacar
les seguents: «mansempastrades)),«la pols boirosar, ((gloriadel proisme)),«a
colps modests de martellina., «escarpre»,«espuma», «un segle s'escola»,«inquiet amor al nom il.lustre», «com qui no volr, «tanta grandesa i pregon
ationimatn, ~exhibicionismev,«perdurable»,«gloria»,~posteritatn,<<fama)),
<<Tot
pasa per les meues mansn, <<ungles
bnites i el cabe11blanquinós>>,
al'avenir i el fangs, anans ja deformades 1 per I'esforc i el patimenti>,«els segles
se'n riurann.
De la temhtica d'aquesta peca poetica ja n'hem parlat en el discurs dels
continguts: valoració del picapedrer, I'arcesi responsable de la materialirat i
de la confecció de I'obraconcebudaper I'escultor i indemne a I'aspiració a la
glbria i el renom, vanitats que cerca anhelosament, en canvi, l'artista. El picapedrer és el responsable de la perfecció material de I'obra, des del seu treball abnegat i dur i des del seu anonimat d'ara i de I'esdevenidor.

JOSEP PORCAR

Encara no tinc noticies
d'haver perdut el cos:
I'kima. Certa miseria,
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el pa, cerca esperanga.
N i un dit ni una dent.
Perb, pur, algun peribdic
(suposadament venial,
evidentment sensacional,
victoriosament popular),
ja aventurara, profitic,
a cent pessetes la soledat,
que em trobaran mort, tktric,
entre vbmits i fel, a ma casa,
sota el Ilit, insomne i gerd,
secretameiit testamental:
grans titulars, dos per vint,
foto en color, primera plana,
a sang les tres columnes i plany
commensurable, cruent i naufragar,
preeminencia del roig, del gest,
I'abandonada nuesa.
Diran que era suycidi, festa
-així el cor s'hi vendri millor-,
que feia xversos-sepulturesamors-cadivers-celatgesparatges-dones-quimeresmuntanyes-criters-cireresa,
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i era un tant trigic o sensible,
desmotivat i Ilosc, que aixb
li facilitava la publicació
de I'inima que ara, per sempre,
ha perdut, no en un peribdic,
sinó en un poema tan fals
com tan fel. Potser, així,
algun regraciat s'anime,
algun dia, algun cos,
a posar en la poesia,
la guillotina i el coll.

JOVES POETES: UNA LECLURA DE TEXTOS

Composició de Josep Porcar, nascut a Castelló de la Plana I'any 1973,
publicada al seu recull poetic La culpa editar per 3 i 4, a Valencia, el 1998.
És formada per una tirallonga de trenta-vuit versos curts, que osciLlen
entre l'he~asi~lab
i l'octosillab, i no duen rima. Per rant, laversificació és
lliure.
També és lliure la sintaxi, en ocasions més aviat cabrica. Hi trobem successivament, i per ordre d'aparició en els versos, una asseverativa amb infinitiu coinpost; dues frases aposades regides per I'infiiiitiu precedent; una tercera del mateix sentit, una adversariva, interrompuda per parentesi, una Ilarga substantiva completada, després de dos punts, per frases sense verb principal; una declarativa i una substantiva amb dos predicats aposats, interromputs per un nou parentesi, que conté una asseverativa, el segon dels quals
predicats és d'extensió forca llarga, una copulativa, una causal i un relatiu
completats per una declarativa amb verb auxiliar més infinitiu.
El discurs dels continguts sembla desballestat arnb freqükncia. Creiem
llegir que I'autor, en primera persona del singular, ens comunica que «Encara» no ré noticies d'haver-se mort, pero que algun peribdic qualsevol ja ho
aventurara amb grans titulars, amb foto i a primera plana, tot anunciant que
es tracta d'un suicidi i aue el mort feia versos sobre molt variada remitica. i
tot afeginr que era ~tragico sensibles i desdonat, $0 que propiciava la publicació del seu traspis; pero no en un peribdic sinó en un poema sincer pero
poc reeMt, com és el present, segons que entenem. Potser s'esdevingui qualsevol dia que algú, agrair pel que el poeta ha dir, es decideixi a dir en poesia
allb que realment és la mort.
Semblen dau els mots i les frases següents. <rEncaraa,.haver perdut el cos:
I ['animan, xalgun peribdicn, avenial»,«sensacional>>,
«popular>i,aaventurarb,, «profetic>),
«granstitularsn, <<foto
en color)),«primeraplana», <<Diran
que
era suicidi)),«feiaversos», «tr?+gico sensible)),«facilitavala publicación, «no
en un peribdic, I sinó en un poema», aalgun regraciat s'animen, .a posar en
la poesia 1 la guillotina i el colln.
Observem en aquest poema I'oposició radical entre periodisme venal i
poesia desinteressada, entre populisme facil i creació aurentica, oposició expressada en to s a r d t i c i desencisat.
-
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Voldria que fórem els dos amants que érem,
cossos inerts com un canvi d'oratge,
tornar a la rutina, la rutina que mor,
com un ve11 malencbnic, sota un sol de primavera:
així mor el desig, inconscient dels seus membres.
Voldria que de nou ens estimirem,
amb un neguit pueril, com el nen d'onze anys
que envermellint-se obri un regal d'aniversari,
que sentírem el pudor de qui es lleva la roba
i ofega amb els ulls la nuesa que dubta,
perquk tot naixement 6s un dubte, perque mai
no s'ha fet l'amor en la primera nit d'amor
i estranyament els llavis s'endureixen
de saber-se donats, de no saber encara
que I'amor és cruel com una pluja lenta,
que costa d'acceptar-lo, perque tu i jo sabem
que el buit ens destrueix pero ens fa Iliures.
Voldria saber, ara, per que la vida
ens vol donar a mitges les ferides,
per que, si sabem I'hora exacta de l'abskncia,
si tot és preparar per a la tnort,
el cor arriba tard al batec del silenci.

Reproducció de la p e p lírica de Rarnon Ramon, nascut a Catarroja el 1970
i que publica al seu poemari Primavera inacabada,editat per 3 i 4, de Valencia, el 1995.
Consta de vinr-i-dos versos llargs que formen un bloc compacre de
metrificació lliure i sense rinia, pero que fluctuen en un ritme intern perceptible en la lectura, bé que sense una accetuació precisa. Els versos són
impresos amb entrades inicials de blancs de diversaextensió, la qual cosa fa

que siguin sangrats amb una cerca llibertat i facin que el poema sigui oscillant
per la part esquerra, a manera de tecniques a~ant~uardistes
que afecten la
tipografia.
El discurs gramatical és fluent i coherent. Es redueix a tres períodes, el
segon dels quals és molt Ilarg, enfront dels altres dos, que solament contenen cinc versos cadascun. Al primer trobem una proposició asseverativa
completada per una substantiva, una relativa i una d'infinitiu, també amb
una relativa, mentre que tot el període és subratllat amb una altra asseverativa. El segon comenqa amb el mateix verb de la primera asseverativa del
primer període, continuat per una relativa, una comparativa i una altra relativa, amb parentesi de gerundi, una altra substantiva del mateix verb del
comencament, dues altres relatives unides per cbpula, la segona de les quals
inclou una nova relativa, i prossegueix amb dues causals aposades, una copulativa de caire també asseveratiu, dues infinitives, una substantiva, una
relativa, un verb auxiliar que introdueix un infinitiu, una nova causal arnb
una substantiva i una adversativa. 1el tercer període comenqa amb el mateix
verb que iniciaels altres dos, més infinitiu amb dues causals aposades, amb
verb auxiliar i infinitiu, la segona de les quals és interrompuda per dues condicionals també aposades.
El poeta, en el discurs dels continguts, reflexiona, a través dels tres períodes, sobre el sentir de I'amor en general i el seu i en el de la seva parella en
particular. En primer Iloc, expressa a la dona que fou per el1 amada l'anhel
de tornar a ésser amants com antany, malgrat que aixb ja s'hagués convertit
en una vella rutina. Al segon període ens diu que desitja que s'estimin de
nou amb puresa i pudor, talment infants inexperts, jaque tot adveniment
enclou dubtes. L'amor és cruel i costen de suportar les limitacions hurnanes, perque és un Iliurament total a I'altre tins a l'abandó d'un mateix. Perb
tots dos saben que aquest sentiment implica Ilibertat total. Al darrer període I'autor s'interroga sobre el sentir ambivalent de la vida, que fa que la gaudim, pero que, sobretot, ens acora i ens fa mal, i sobre la nostra existencia
finible, evidencia inexorable, aquesta finitud, de la qual el cor percep massa
tard el seu silenci definitiu.
Entre les frases i els mots significatius podem assenyalar: ~Voldrian,
xamants que érems, <<incerts
com un canvi d'oratger, <<tornar
a la rutinan,
«mor el design, ((unneguit pueril)),«pudor».«tot naixement és un dubten,
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xi'amor és crueln, <<el
buit ens desrrueix perb ens fa Iliuresi>,~I'horaexacta de
i'abskncia., ~ t oés
t preparar per a la mortn, ael cor arriba tard al batec del
silencii>.
El poema és una bella digressió entorn de I'experikncia d'un amor compartit antany i sobre la mareixa naturalesa d'un sentiment així, envellit pels
anys i la rutina, com si n'haguéssim oblidar la naixenqa pura i espontinia
pero que la convivencia i els avarars de la vida han transformar i com si haguéssim oblidat el sentit del viure i la seva condició efímera, que el cor no és
capaq de comprendre fins massa tard.
JOSEP L L U ~ SROIG
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L'esperanqa s'acaba ací, supose.
Ebri del vi perdut m'esgarre ungles
i pells damunt I'arena: moriré
nu i desert somiant I'oasi verd
d'algun somriure: cremaré la pell.
M'he fet cert en les hores que he viscut:
ara ja sé que la sang és la barca
que naufraga, els ulls cecs del terror
quan m'ature al carrer i la gent, toca,
compra rebaixes. Ja no queda res.
Si ni és aixb. Que I'oasi existeix
quan el desert és més profund, més gran,
inassolible. He viscut, no ho negue;
també he estat felic i espere ser-ho,
perb aquesta angoixa és qui em menja el viure,
qui els ulls m'esgarre cada dia al vespre,
quan no és possible creure en els refugis
i revise I'esperanca de I'incendi,
de tanta neu atenta a les pupil.les.

IOVES POETES: UNA LECTURA DE TEXTOS

Composici6 inclosa en el poemari Ebri del uiperdut, publicat a Alacant
per Aguaclara el 2000. La devem a Josep Lluís Roig, que va néixer el 1967 a
Oliva.
És formada per dinou deca~i~labs,
o11 s'alternen I'accentuació interna a la
sisena síllaba, la que ho fa a la quarta i a la vuitena i la que posa I'accent a la
quarta i la setena (semihererodoxa, al capdavall), amb predomini de la primera. Ha estat dividida per I'autor en dos grups irregulars, el primer de cinc
versos i el segon de catome.
Gramaticalmenr el primer grup s'estructura tot comenqant amb dues
explicatives aposades i continuant amb unaasseverativa que, després de dos
punts, es completa amb una altra del mateix tipus, de futur, un gerundi,
amb una altra també de futur aposada a I'anterior. El segoii grup s'obre amb
una asseverativa i una relativa acabada amb dos punts i que inicia un període
més aviat extens, on apareix un verb amb una oració substantiva que conté
una relativa i una temporal. Vénen dues breus asseveratives. Després &un
punt, trobem una causal i una temporal. El darrerperíode, el constitueixen
quatre asseveratives, aposades les tres primeres i amb cbpula la darrera, tot
plegar unit amb una adversativa que es completa amb una asseverativa i dues
relatives, una altra de temporal amb verb auxiliar i infinitiu, i, precedida per
coma, una altra proposició també asswerativa.
El poeca creu o sospita que no hi ha esperanca per a ell. Viu desesperat i
pensa que morir; si no troba, com en un oasi excepcional, qui el comprengui. Després d'aquest preimbul, confirma la seva existencia i la seva personalitat enmig de la indiferencia de tothom. Aquell oasi excepcional tanmateixexisteix quan el desert de la incomprensió és més profund i escipol. No
nega que ha viscut, que ha estat felis i que espera ésser-ho encara, pero una
forta angoixa li fa la vida impossible i el llatzera a la nit quan pren consciencia de la seva soledat i no pot creure en res que i'aconhorti, de manera que
s'aferra a I'esperanp i espera que aigun dia desapareixeri tanta infelicitat. Així
interpretem, amb rora prudencia, aquest rext difícil a causa de la imbricació
nerviosa i sense esperanqa dels seus referents ambigus i sovint sense nexes ni
antecedents explicits i prou clars.
Com a mots i frases clau assenyalem: sl'esperanp s'acaban ($ «senseesperancar, del vers 18), xperdut*, $<moriré/ [...] somniant i'oasi verd / d'algun somriureu, «M'he fet cerr en les hores que he viscucn, <m'atureal carrer
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i la geiit, tota, 1 compra rebaixesn, «I'oasi existeix 1 quan el desert és més
profund», <<He
viscut~,<(heestat feliqu, mquesta angoixa,),«cada dia al vesprer, ((noés possible creure en els retúgis)),xl'esperanqa de I'incendin (cf:<<l'esperanqa s'acaba)>,del vers I), sneu t...] a les pupillesn.
En aquesr poema I'autor vacilla entre I'esperanp i el desesper, la comprensió humana i la intolerable soledar, mentre viu en el desanim i procura
atordir-se, i acaba insistint en l'esperanca com a desenllac feliq i vital.

JORDI VALLS
L A LLUM ÉS UNA TENEBRA VISIBLE ...
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La llum és una tenebravisibie, seguim-la,
de ben segur que no ens dura pas enlloc, perb seguim-la,
perque no hi ha més opció que el zero cntre les dents.
Seguim-la a mossegades, cegament, pel passadís,
perla tendra planura de la placidesa, seguim-la.
El que realment importa no és la trajectbria de la Ilum,
és el fet de moure's en una atmosfera particular
per canviar-nos dins, desaparkixer i tornar a ser
dins i fora.
El canvi, perb, no és el moviment, si la seva causa.
Som aquells i no aquells alrres
que podríem haver estac.
Aixi seguim la llum i ens anem seguint.
El moviment, si rnés no, elis ajudari a créixer
pero també ens dura a la via morra d'enlloc,
els segles frustrats per mancances escampen
la llavor del suicidi i la seva metifora en Déu.
La llum és el misteri de vidres trencars entre els dirs,
no la pantalla que separa i protegeix el te1 dels ulls.
Perb I'atzar té poca membria,
minimitza el camp del possible i alhora el fa més ainpli.

JÜVES FÜETES: UNA LECTURA DE TEXTOS
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Aixi el discurs es manifesta insuficient
i només ebri de lluln reconeix en un sol cos
l'alteritat dels cossos.
Com una campanada contra els digits de I'horror
que ens sona a buit i a cendra i a llavis tallats
seguim la llum i ens anem seguint.

El poema fou publicat al llibre de versos Oratori, editat a Valencia per 3
i 4 l'any 2000, i n'és I'autor Jordi Valls, nascur a Barcelona el 1970.
Consta de vint-i-set versos Ilargs, llevat dels 9,11,12 i 24, i sense rima. Es
tracta, doncs, d'una composició Iliure. H i ha dues separacions: la primera
de cinc versos i la segona inclou la resta del poema.
El discurs sintdctic s'estructura de la manera seguent. C o m e n p amb un
periode gramatical constituit per una declarativa, una imperativa aposada,
una expressió adverbial amb una substantiva, una adversativa, la mateixa
imperativa i una causal. Després de punt, la mateixa imperativa apareix dos
cops, insistent. Al segon grup de versos trobem una asseverativa doble, la
segona completada per quatre infinirius. Continua amb una adversativa; una
asseverativa i una relativa, una copulativa; una de verb aiixiliar més irifinitiu
i una adversativa, complerada per una frase aposada declarativa; hi trobem
tor seguir una proposició afirmativa i una altra de negativa, aquesta darrera
acompanyada d'una copulativa; n'hi ha dues altres d'adversatives aposades,
la segona rambé amb copulativa; sobrevénen dues consecutives unides per
cbpula, i dues asseveratives amb cbpula i un complement de comparació,
amb una relativa.
El discurs dels continguts és obscur i, en tot cas, ellíptic i escipol. Interpretem que el poeta ens vol dir que la íium no és més que una incbgnita que
ens cal seguir, tot i que no ens dura a enlloc, pero que ens cal indefectiblement tenir en compte per a la nostra coneixenqa. Allb que certament ens
convé no és la xtrajectbria de la Ilum», sinó el fet d'illuminar-nos per dintre
i canviar-nos i tornar a nosaltres mateixos. Cadascú és qui és, no pas un altre. Semblant illuminació mbbil contribuira a la nostra creixenqa, pero mai
no ens menari a enlloc, perqui de sempre caiem en el parany de la morr i
ens inventem la idea de Déu. La llum és la descoberta del dolor, no pas la
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veritat que voldríem athnyer. L'atzar o el destí fa que les possibilitats siguin
limitades, alhora que més extenses. De manera que el pensament, només
quan esta profundament necessitat de la llum i transportar per ella, reconeix
I'exisrencia dels altres humans. Com un avís contra l'horror, el buit i la mort
eseguim la Ilumn i anem existi~it.
Semblen claus les paraules i les frases següents. «Lallum>),«tenebra visibles, ,<seguim-lai,«enlloca,<,cegament,b,«moure's»,«moviment>),.seguim
la llum i ens anem seguintn, ametafora en Déun, «buit»,((cendra..
Digressió especulativa i en certa manera metafísica sobre la capacitar
intel.lectiva de I'home en la recerca de la veritac, capacitat frustrant i frusrrada en el misteri de I'existencia i en les limiracions de la consciencia mental
dels humans. La llum no és més que una coilvenció que oculta la necessitat
vital d'explicar-se i donar sentit al secretisme de tor el complex de la vida,
intellectual i existencial.

AI\/IADEU VIDAL 1 BONAFONT
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Pugem o baixem per l'últim parc solitari del vespre.
Cap dels dos no pensa, perquk estem posselts per I'energia
només és permes somriure.
d'aquests dies meravellosos en
Som una fantasia d'abril, dos nens a través del temps.
Estimem el bosc de cases sota el pany de la lluna,
la ciutat banyada d'onades de mar i ombres de muntanya.
Passegem en la direcció dels ulls tancats i I'amor.
Venim d'un desig i anem cap a la llum d'un soinrii.
Com podríem aturar-nos si no formem part d'aquest món?
Com podríem cntendre res si estem fets de bogeria?
Anem abracats, imaginaris i reals, per cascades d'herba,
fins al mutisme dels baladres, fins a I'última flor excasiada.
Hem nascut de la illusi6 i vivim dc la histkria.
Sentim el trernolor dels arbres, el subtil retorn de la saba.
Caminem, i no anem enlloc, només al foiis de la mirada.

JOVES POETES: UNA LECTURA DE TEXTOS

El poema, escrit per Amadeu Vidal i Bonafont, nascut el 1973 a Barcelona,
forma pan del seu llibre de versos InuU-ibles,publicat per Edicions 62, el 1996,
a l'esrnentada ciutat.
Consta d'un sol bloc de versos, en nombre de quinze, Ilargs, de metre
Iliure, i sense rima.
El discurs sintictic és constituir pels períodes i les proposicions que descriurem seguidament.
La composició lírica s'inicia amb dues oracions disjuntives amb el mateix subjecte les dues. Ve, després de punt, una asseverativa negativa, continuada per una causal i una relativa. La succeeix una declarativa amb dos acusatius juxtaposats. Després de punt, hi ha una oració
del mateix sentir, també amb doble acusatiu. Trobem, als dos versos següents,
tres asseveratives, la tercera de les quals va unida per cbpula arnb I'anterior.
Vénen dues interrogatives d'uti vers cadascuna, estructurades per verb amiliar, un infinitiu i una proposició condicional. Tot seguit rrobem una altra
asseverativa amb complement rnés aviat extens. L'avantpenúltim vers conté
dues oracions asseveratives unides per cbpula; al penúlrim, hi ha una altra
del mateix genere, amb complement directe formar per dues parts aposades; i al tercer, dues oracions del mateix ordre eiillaqades per cbpula.
Quant al sentir del poema, direm que l'autor descriu el seu passeig amb
I'estirnada pel parc, al vespre. Ambdós estan com absents en aquest dia de
primavera, que sencen com si fossin infants i com en una fantasia. Ja de fosc,
experimenten I'afecció pels parcs de la ciutat, situada, és clar, entre mar i
muntanya. Els agombola, en el passeig, I'amor. Vénen d'un desig i van cap
a un somni, i el poeta es pregunta, corn es podrien aturar en aquest camí si
no pertanyen a aquest món i com poden comprendre res en la seva follia
amorosa. Van abrqats tot transitant per camins meravellosos, iLluminats,
senten la flukncia de la saba en els arbres i caminen sense desti, si no és en el
fons mateix dels seus ulls.
Són clau en el poema frases i paraules com: (tparc solitari del vespren,
((aquestsdies meravellosos en quk només és permks somriures, «una fantasia d'abriln, ~(estimemel bosc de cases sota [...] la Iluna, 1 la ciutatn, d'assegemn, ((Venim d'un desig i anem cap a la llum d'un s o m n i ~aAnem
,
abra~ats[...] / [...] fins a I'últirna flor extasiadan, «Hem nascut de la iklusió»,
«sentim L..] el subtil retorn de la saba», sCaminem [...] al fons de la mi-

El tema, evidentissim i corrent d'una manera o altra, és el passeig que
emprenen els enamorats en itineraris urbans que fan ressaltar la unió amorosa d'ambdós, entre el desig, I'esperan~ai la deliciosa sensació de forn~ar-se
un món tot ignorant I'habitual o tot deseixint-se'n.

ANTONI XUMET
AQUESTS
S ~

ELS
N MEUS VERSOS

...

Aquests són els meus versos.
A ells tornaré quan el cor
em reclarni innockncia,
des d'enlli dels temps,
amb el somriure fred
de qui contempla la mar
i sap que no pot canviar-la.

ro

Me'ls estim. Me'ls estimaré
amb el just afecte de qui sap
comprendre, perdonar els errors.
Perquk sé que per aquí
es comenqa a ser home:
perla paraula al final de tot

Composició lírica procedent del poemari Una uarietat del mim, publicat per la Caixa de Balears, a Palma de Mallorca, el 1998. N'és i'autor Antoni
Xumet, que va néixer a Port de Polleiiqa el 1971.
Consta de tretze versos curts, de cinc a vuit sil.labes, sense rima, o sigui
que són versos Iliures. Notem que el primer vers i el darrer hi són impresos
destacats, com si es tractks d'un enunciat i una conclusió, respectivament.
Sinticticament, hi notem una asseverativa, que es dóna destacada segons
que hem vist. Ve tot seguit una altra asscvcrativa en futur, una temporal i
dues relarives unides per cbpula. Al segon grip, més extens, hi trobem dues
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altres aposades, l'una en present i I'altra en htur, aquesta darrera completada amb una relativa amb verb auxiliar i dos infinitius aposats; el grup es clou
amb una causal i una substantiva, que el darrer vers aclareix.
L'autor evoca amb decisió la seva producció poktica, els versos que ha escrit.
Hi retornara quan necessiti sentir-se innocent des de sempre, tot i sabent
que és impossible. S'estima i s'estimari els seusversos amb i'amor comprensiu
de qui perdona els defectes de I'obra feta, car sap que finalment és la paraula
allb pel qual «escomenp a ser homen, a forjar-se la identitat personal i moral.
En la sobriecat essencial del poema. s'hi poden destacar mots i frases essencials i semanticament significatives.Així,el vers I; hi ,<tornar&)),
(<elcorr,
<<innocencia»,
r<enllidels tempsn, %nopot canviar-la», «la mar», «Me'ls estim. Me'ls estimar&»,<,[...] de qui sap / comprendre, perdonar els errors)),
«per aquí es comenta a ser home: I per la paraula».
El tema ens remet a la vella, universal i sempre immanent creenca del
poder redemptor i humaníssim del verb i especialment elverb escrit i sublimar en poesia. En la paraula, finalment, aconseguim la consciencia que som
i com és la nostra identitat, dintre les limitacions humanes de cadacú.

JÚLIA ZABALA

Tornaréa I'ombra delr teur uüs
Mahmud Damk

El teu nom gravat en cada fulla d'herba-sana.
De sobte no sé res de tu.
De sobte només recorde que tu em vas servir I'últini te.
El meu nom gravat en cada fulla d'herba-sana.
Vaig ser agraciada amb I'ombra de la teua parra.
Vaig ser beneida entre totes les dones.
Vaig ser plena de seny i, penedida,
plena de
i plomes de gavina.
De sobre només recorde que em feien mal els peus abans de
córrer sense documents per una ciutat que no 6s la meua.
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Gricies per I'aigua i per I'ombra.
Santificat siga el teu nom
enredar entre els meus cabells desesperats.
Ací no em vol ningú, enyore les palmeres, les palmeres,
sobretot, aquella tendtesa d'hores que relliscaven per
la teua esquena al meu compis.
1no entendre el rece1 i aquesta ratlla de guix
pintada en terra. 1no saber on ets, ni si et tornaré aveure,
ni en quina altra vida ens vam conkiier
i ern vas oferir aigua i pau.
No moriré a l'ombra de casa teua.

Júlia Zabala, nascuda a Valencia el 1975, és I'autora de la peca lírica que
acabem de transcriure, precedida per una cita de Mahmud Darwix. Procedeix del poemari de I'autora Cendres volades, publicar a Tarragona per Edicions El Mkdol, I'any 2000.
La versificació es caracteritza per la seva gran llibertat en la llargada i
I'escandiment dels versos i perla manca de rima. Destaquem la Ilargiria dels
versos 9 i 13, motivada, segurament, perla necessitat de mantenir un ritme
intern contiiiu dins les frases que ['integren. El conjunt del poema, unitari i
ofert en bloc, suma divuit versos.
Des del punt de vista gramatical, formen aquesta composició poktica els
mots, les frases i les proposicions següents. La primera i la quarta frase manquen de verb, i entre Puna i I'altra trobem dues oracions declaratives introduides per un mateix aplec. Els versos 5-7 s'inicien pel sintagma «Vaigser.,
que es completa amb un participi o participis de passat. La frase llarga del
vers 9 és formada per una declarativa, una substantiva, una temporal i una
relativa. No hi ha verb en I'expressió del vers ro i sí en la desiderativade 1'11.
L'amplissim període del vers 13 conté tres declaratives, sense unió copulativa, i una relativa. Als quatre versos següents apareix un infinitiu sense verb
auxiliar, i, després de punt, la mateixa construcció, complementada per un
verb auxiliar més un infinitiu i una locativa, més un altre auxiliar amb infinitiu. El darrer vers conté una asseverativa de hitur.
Els continguts del poema són expressats mitjancant un discurs lent i sobri. L'aurora, que s'adreca al seu amar, ens diu que té gravar el nom d'ell en
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les fulles de la planta olorosa de I'herba-sana, i, sobtadament, que no sap res
de I'amat i que només recorda que li va servir el darrer te. Ara és el nom
d'ella el que és gravat en aquella especie de menta alludida. Recorda que gaudí
de I'ombra de la parra d'ell, que fou escollida entre roces les dones i que
obtingué seny i, npenedida,,, gloria i distinció. Tot &una recorda la seva
condició d'immigrada en una ciurat esrrangera. Regracia i agraeix l'aliment
i l'hospitalitat que hom li oferí. Pero aquí no la vol ningú i enyora la seva
terra i el seu ambient i la rendresa de l'amat absent. No entén el recel ni la
marginació de que és objecte. No sap on és aquel1 que estima, ni si el tornara aveure, ni el lloc on van intimar i el1 l'acolli. No creu pas que mai més el
torni a veure.
Són rellevants, quant a l senrit dels continguts, frases i mots que sobresurten en aquesta composició poktica: .El teu nom gravatn, (,El meu nomn,
ano sé res de tu)>,«agraciadaamb I'ombra de la reva parra)),xbeneidar, ~ ~ l e l
nade seny*, «em feien mal els peus abans de c6rrer sense documents per una
ciutat que noés la meua»,<<Gricies
per I'aigua i per l'ombra~,«Acíno em vol
ningún, «aquella rendresa d'horesn, (,I no entendre el recel i aquesta ratlla de
guix I pintada en terra. 1no saber on ets, ni si et tornaré a veure,), «ensvam
conkuer i em vas oferir aigua i paus, «No moriré a I'ombra de casa reuab,.
El poema 4s dolorosament actual i constirueix un testimoniatge del drama social il sobrerot, humi de la immigració i del refús a tot aquell qui no
6s dels nosrres. La protagonista, segurament musulmana, qui sap si magribina, hi expressa I'enyor d'un amor sentit en la prorecció, la placidesa i la
plenitud d'antany, en una ciutat estrangera i hostil, que la margina, pero que
també I'ha auxiliada de moment i limitadament a través d'unes poques inimcs caritatives. El record de l'amat plana damunt el poema i en el fons del
discurs: una enyoranca profunda i el convenciment amarg d'haver-se'n separar inexorablemeiit per sempre.

D'una personalitat d'antany: evocació de
Bonaventura-Carles Aribau*
En I'efemeride del naixement de Ronaventura-CarlesAribau, aquest any de
1998 en fa do$-cents,la nosua Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona
vol rememorar la seva personaiitat i el seu poema emblemitic «La patria», i
m'ha encomanat un breu parlamenta tal propbsit.
Ja és prou sabut que Bonaventura-Carles Aribau va néiier a Barcelona el
1798. Passats els estudis de grau mitji, cursi economia política, obtingué
una remarcable formació tkcnica i científica i s'interessi per la coneixenp de
lleis a la Universitat barcelonina. Adquirí al llarg de la seva vida una vasta i
diversificada formació.
Collabora a la Sociedad Filos6fica i a la renovació de la nostra Academia.
Fou redactor de diverses publicacions peribdiques polítiques i científiques,
sobretot de Madrid, on passi a residir el 1826, per incorporar-se ai despatx
de Gaspar de Remisa. A Madrid exerci cirrecs importants en el món de I'economia de I'administració central, i fou portaveu dels interessos proteccionistes dels industrials catalans. La seva actitud política va ésser crítica i potser no sempre prou coherent. Retorna, malalt, a Barcelona i hi morí el 1862.
Mantingué una constant activitat relacionada amb la literatura, en la quai
és destacable la fundació, el 1846, juntament amb Manuel Rivadeneyra, de
la important Biblioteca de Autores Españoles, que dirigí i per a la qual en-

* Parlment pronunciat al saló d'actes de k Reial Awdernia de Bona Lletra de Barcelona
cl 10 de drsernbre de 1998 percelebrarel biceiitenari del naixeinent de B.-C. Aribau.
Donar el carictcr del presenr treball, essencialment basat en el rkpid comentar¡ final
del poema «Lapitriai, ern limito tan sols a citar el nom dels principals uitics quc s'lian
ocupat del tema. Publicar al Bolerín d e h RedlAcadmnia &Buena Letrade Barcelona,
XL\'II (zooo), pigs. 463.469.
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degi uns estudis sobre L. F. de Moratín i sobre la novella precervantina. De
formació il-lustrada,escriví sobretot en castelli, bk que també en Ilatí, italia
i catali. En poesia defensava un ciencificisrne inspirat en Quintana. Redacta
odes fdosbfiques i himnes patribtics segons els tbpics libcrals del temps. Tenia
en projecte edicar obres de Walter Scott, pero no reeixí a causa dels censors
polítics. Fou partidar¡ de la renovació literaria espanyola, d'on prové la seva
participació a ElEuvopeo, a travks del qual divulga aspectes de la literatura
francesa, originals i traduccions, sobre lletres orientals i sobre preceptiva
poitica, i féu conkixer la nova disciplina de I'estbtica en parlar de Schiller. El
seu pensamenc se centra en un eclecricisme no excloenc respecte a I'aportació ossiinica i romintica.
Pel que fa a I'obra en catali, direm que és poca i de circumstincies, i que
només el poema «La patria)),prou famós, t k relleu artístic. Els altres solen
ésser improvisats. Un d'ells constitueix un romanq frívol i banal sobre el
sembla destinar a I'actriu
general Prim, i un altre, en quintetes o~tosí~labes,
Caterina Mirambell. Pbstumament aparegueren dos romanps de a i r e anacrebntic i un sonet madrigalesc.
El poema ,,La patria)),subtitulac «Trabes», també conegut tot seguir per
«Oda a la pitrian pels integrants de la Renaixenca, tot i ésser així mateix una
peca en certa manera de circumsthcies, és una altra cosa, m& reeixida i transcerident. Aribau el va escriure el 1832 i I'envii al seu amic Francesc Renart
perquh, un cop per el1 revisat, I'imprimis Bergnes de las Casas, 50 que no
s'esde~in~ué,
pel que sembla. La carta i el poema aucbgrafs es conserven a la
Biblioteca de Catalunya. Retornar el poema a les mans d'Aribau, fou llegit
a Madrid la diada de Reis de 1833, amb mociu de I'onomisticade Gaspar de
Remisa, en elogi i homenatge a aquest darrer, de manera que tal deferencia
és un tema adjacent del poema, que s'incardina en el movirnent del tema
dominant o leitmotiv, és a dir, I'evocació de la patria, que eleva a la dignitat
de símbol, i I'exaltació i I'elogi de la llengua catalana, una llengua que reuneix unes qualitats que provenen de característiques interiors, de la historia
i d'unasituació específica del poeta i del patró, allunyats del seu país nadiu,
tot fenr Aribau un parailelisme entre l'enyorament i I'evocació de Catalunya
i l'enyoranca i el record de la llengua materna.
Al citar rnanuscrit autbgraf, els versos són estructurau en estrofes de quatre versos, bé que, a causa del joc de tres rimes que hi incideixen, cal inter-

pretar-los com a gmps de dues, en forma d'octava, que hauria coincidir amb
la catalana clissica si els versos haguessin estat decasíl.labs amb cesura a la
quarta síllaba, pero que aquí, més clarament, ho fa amb I'occava castellana,
particularment emprada per Iriarte i Moratín. Aribau usa el ritme de I'alexandri en els versos, s'ha dit que per influencia probable de Puigblanch. Amb
aquesta forma i CeKS recursos de repertori neoclkssic, s'hi conjuminen el tema
romintic de I'enyoratica, la identificació de llengua i patria i una manera de
dicció equidistant de l'arcaisme i de la ueu col.loquial.
A «La patria» hi han esrat detectades fonts literiries especialmenr italianes, algunes de franceses i, no cal dir-ho, un nombre rellevant de castellanes.
El 24 d'agost de 1835 el poema es publica a El Vapor, a causa de les seves
e~ce~lencies
i el caricter de simbol que aviat prengué entre els homes de la
Renaixenca. Aribau, jade retorna Barcelona, indiferenr i distant, emmudi i
no intervingué mai públicamenr en els debats i les lloances del paradigmitic
poema «La patria., autkntic estendard de la Renaixenp i la seva ideologia.
De Bonaventura-Carles Aribau han parlar, especialment amb referencia a
<<Lapitriar, estudiosos com J. Rubió i Ors, Elías de Molins, M. Mili i
Fontanals, F. Maspons i Labrós, V. Almitall, J. Rubió i Balaguer, M. de
Montoliu, J. M. Casas Homs, C. Parpal i Marques, F. Curet, F. Soldevila,
C. Kiba, M. de Riquer, L. Guarner, J. M. Poblet, E. Lluch, A]:. Soberanas,
J. Fontana i Lázaro, S. Beser, J. Alegret, D. Romano, J. F. Montesinos, R.
P. Sebold, A. LI. Ferrer, H. Hina, M. Jorba. P. Zambrana i G. E. Sansone,
entre aieuns
aitres.
"
A contitiuació voldria fer un comenrari, potser massa cenyit, de <<La
pirria>,,el text de la qual fa com segueix:

I

Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau.
Oh serres desiguals, que allí, en la patria mia,
dels núvols e del cel de lluny vos distingia
per lo repbs etern, per lo color més blau!
Adéu, tu, ve11 Montseny, que des de ton ait paiau,
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com p a r d a vigilant cobert de boira e neu,
guaites per u11forar la tomba del Jueu
e, al mig del mar immens, la mallorquina nau!
11

Jo ton superbe front coneixia llavors
com conkixer pogués lo front de mos parents;
coneixia també lo so de tos torrents
com la veu de ma mare o de mon fill los plors.
Mes, arrencar desp& per fats perseguidors,
ja no conec ni sent com en millors vegades;
així l'arhre migrat a terres aparrades
son gust perden los fruits e son perfum les flors.

11 I

Que val que m'haja tret una enganyosa sort
aveure de més prop les torres de Castella,
si el cant del trobador no sent la mia orella
ni desperra en mon pir un generós record?
En va a mon dolc país en ales jo em transporr
a
e veig del Llobregat la ~ l a t j serpentina,
que, fora de cantar en llengua Ilemosina,
no em queda més plaer, no cinc altre conhort.

IV

Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis
que ompliren I'univers de llurs costums e Ileis,
la llengua d'aquells forts que acataren los reis,
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis.
Muira, muira I'ingrar que, en sonar en sos llavis
per estranya regió i'accent nadiu, no plora,
que, en pensar en sos Ilars, no es consum i s'enyora
ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis!

v

En Ilemosí soni lo meu primer vagit
quan del mugró matern la dolca ller hevia;
en Ilemosí al Senyor pregava cada dia
e cinrics llemosins somiava cada nit.
Si, quan me trobo sol, par1 amb mon esperit,
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en Ilemosí li parl, que llengua altra no sent,
e ma boca llavors no sap mentir ni rneiit,
puix surten mes raons del centre de mon pit.
VI

Ix, doncs, pera expressar I'afecte més sagrat
que puga d'home en cor gravar la m i del cel,
oh llengua a mos sentits més dolca que la mel,
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat!
Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat
cessari de cantar de mon patró la gloria
e passe per ta veu son nom esa memoria
als propis, als estranys, a la posteritat.

Aribau construí la seva oda impressionant -malgrat el convencionalisrne
de la seva destinació a unes circumstincies possibles que poden ésser interpretades com a tals al final del poema- en sis estrofes, formades per vuic
versos alexandrins amb rimes ABBAACCA, és a dir, amb rres rimes, i la
rima Aenllaca les dues quartetes, separades a I'original i reduibles a una octava, que 6s la forma admesa per la critica.
<(Lapatria. enunciada en el títol remet, d'una banda, a I'elogi i la devoció envers la nostra terra, el país, i sera objecte de les rres primeres octaves,
i, de l'altra, al ditirambe iiostilgic i reivindicatiu de la ¡lengua que li és
propia, com ho prediquen Les tres darreres. El subtirol «Ttobes),fa referencia a la poesia dels trobadors i, en definirva, a la catalana medieval clissica, si, en lloc de I'alexandri, el poeta hagués usat el rnetre 4+6, propi
d'aquesta darrera.
A les estrofes I , I Ii ~ ~ ~ A r i bcom
a u , ja hem dit, evoca en termes nostalgia
i de fina percepció romintica el paisatge i la naturalesa de Catalunya, des
dels turons, les serres, les muntanyes, els torrents i el Llobregat fins a I'horitzontalitat de la mar transitada per les naus, dels quals s'acomiada
anaforicamcnt. Els coneix i els reconeix coma entitats entranyables, particularment el Montseny, pero també <<la
tomba del Jueun, és a dir, Montjuic,
per tal con1 en aquesta muntanya existia a I'alta edar mitjana un cementiri
judaic considerar vell i continuat més tard per un altre de nou utilitzat fins
al 1391.Sent enyor profuiid perquc! esta absent de la pitria en terres de Castella
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i alli no pot parlar el seu idioma ni contemplar el paisatge nadiu, que el
consolaria, com el consola el fet de cantar en la prbpia parla.
La Ilengua, invocada als dos versos darrers de I'estrofai~r,ara marek enunciada, 6s el rema, segons queja he dir, de les esrrofes restants, laiv, lav i la
w. L'exalta la llengua dels nostres escriptors antics amb la qual difongueren
els nostres costums i les nostres Ileis, i la dels forts i valents que defensaren
llurs drets i venjaren llurs agravis. Amb una altra anifora maleeix aquel1 qui,
en estranya nació, en parlar la llengua materna no plora ni es consum ni
s'enyora ni, ossiinicament, no pren .la lira dels nostres avis» en el mur sagrat. En ($Ilemosi»
-per catala, segons el vell costum de falsa erimologia vingut del seglexvi almenys i encara en mal ús a I'kpoca d'hibau en certs cenacles- comen$ a balbotejar en el pit de la seva mare, hi pregava, hi somiiiava, hi parlava amb el seu esperit, jaque no sent amb una altra Ilengua, i amb
ella no pot mentir mai. L'esrrofa VI i darrera, amb enllac anafbric els dos
membres quaternaris de I'octava, al primer dels dos invoca la Ilengua, dolca,
que li retorna la puresa d'infant, que li permer expressar el seu afecte. 1 al
segon se'ns insinua, en quatre versos segurament de circumstincies, pero que
han esrat interpretats de diferents maneres, que I'afecte se circumscriu a xmon
patró*, i desitja que per ella, la ]lengua, siguin propagats el nom del «patrón
i la seva membria a tothom i a la posteritat.
<(Lapatria», com a poema creatiu, tingué una complexa genealogia que la
critica ha anat precisant. Perb, coiii a composició poktica constitueix, ultra
el seu profund caricter de bandera simbblica, una oda sblida i ben teixida, a
que concorren al final, qui
pesar dels convencionalismesal.lusius al <<patr6»
sap si com una concessió a les circumstincies o com una referencia que se'ns
escapa.
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