TRES APROXIMACIONS A «FE»

Glòria Coll Domingo
El poema «Fe» es troba dins del que s'ha anomenat l'abecedari amorós de Teoria dels
cossos, l'últim dels tres llibres que publica Ferrater, el 1966, abans de reunir-los a Les dones i els
dies. El llibre es divideix en tres parts, A, B i C: la primera part conté dos poemes narratius; la
segona, poemes eròtics i amorosos ordenats alfabèticament; i la tercera, poemes menys
permeables en una primera lectura que giren al voltant del «procés de construcció i destrucció
de la vida (individual) i sobre el procés de reconstrucció (i desconstrucció) literària de la
realitat».14 Després d'aquesta breu introducció que situa el poema dins el corpus ferraterià,
ens hi acostarem des de tres angles diferents: una aproximació textual i autocentrada,
diguem-ne; una altra comparativa amb el poema «The Dreame» de John Donne; i una altra
partint de la versió anterior del poema de Teoria dels cossos, el que apareix a l'Antologia de la
Poesia Reusenca 1961.

Primera aproximació

FE

La tens als teus braços.
Dorms, i la somnies,
i saps que és un somni
14

Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrater, Editorial Empúries, Barcelona, 1991, p.
74.
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tot el que veus d'ella.
5

I el cor se t'arrenca,
tremola de fe.
Només una cosa
que tu li proposes
et dóna penyora

10

que et voldrà despert.
Coneix que és un somni
el que li dius d'ella,
però que per sota
del somni, és ella

15

que tens als teus braços.

Ens trobem davant d'un poema més aviat curt, de quinze versos pentasíl·labs. Els
elements, per tant, són mínims. Per això podem començar anomenant el que no hi ha: cap
escenari, cap descripció ni de l'espai ni dels amants. Com a «Ídols», «Kensington» o «Neu»,
trobem una parella cos a cos, tot i que aquí no sigui un moment eròtic, o no encara: hi sura la
promesa. El poema es construeix com una reflexió del jo poètic, que es presenta a la vegada
com l'actor i l'elaborador de la vivència eròtica.
Aquest jo poètic desdoblat en un tu està dormint amb l'amant als seus braços (versos
1-2: «La tens als teus braços. / Dorms, i la somnies»). El que aquí se'ns diu no és contradit
després en cap altre vers, així que hem de suposar que tot el que ve a continuació passa dins
del somni; però hi ha una ambigüitat en el poema que fa dubtar contínuament si som dins o
fora d'aquest somni, ho veurem en detall més endavant. El poema segueix: «i saps que és un
somni / tot el que veus d'ella»; aquest saber que és un somni es refereix a la consciència del
qui sap que somnia, o bé a la idealització de la mirada de l'enamorat, a qui li sembla un somni
la imatge d'ella? Sigui com sigui, els següents versos venen a confirmar l'efecte que la dona, real
o somniada, fa en ell: «I el cor se t'arrenca, / tremola de fe» (versos 5 i 6). La fe d'ell, doncs,
neix de de la visió d'ella, somniada o no. Si podíem dir que els primers versos eren d'una certa
atmosfera contemplativa, i que en aquell cor arrencat i tremolós s'hi abocava la passió de
l'enamorat, anem ara cap a la proposta de l'acció: «Només una cosa / que tu li proposes / et
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dóna penyora / que et voldrà despert». Tot i que no se'ns esmenti, tots tenim present quina és
aquesta cosa que farà que ella estigui disponible: tot i l'elusió aquí no hi ha cap ambigüitat. El
gir cap a l'erotisme, doncs, es dona aquí; i de fet és interessant, si voleu fer la prova, llegir el
poema sense aquests quatre versos; fa un efecte del tot diferent, quasi religiós. Penso, de fet,
que el significat del primer vers, quan hi tornem, pren un matís eròtic a partir d'aquest
moment: tenir als braços l'estimada que dorm és un gest quotidià que pot generar tendresa o
sensació de protecció; les possibilitats eròtiques d'aquesta abraçada s'activen a partir d'aquest
diàleg o proposta de la qual només en sabem la promesa. Sí que se'n dedueix, però, que ella hi
accedeix afirmativament («et dóna penyora | que et voldrà despert»), i aquest subjecte dona
que es coneix i busca el plaer ens l'enllaça amb poemes com «Kensington» o «Joc», i posa
Ferrater en una posició de certa contemporaneïtat respecte a la poesia del seu temps. Això
també es desplegarà més endavant, en la segona aproximació.
Però si aquesta part central (versos 7-10) obre la porta a l'erotisme no és per
quedar-s'hi. El poema torna a fer un gir: «Coneix que és un somni / el que li dius d'ella, /
però que per sota / del somni, és ella / que tens als teus braços». Els reflexos del mirall es
multipliquen: teníem un somni en el qual ell és conscient que la somnia, i ara s'hi afegeix que
l'ella somniada és conscient a la vegada del somni. Com esbossàvem més amunt, el fet que la
imatge s'hagi entortolligat força ens pot fer dubtar si estem encara dins del somni d'ell o si
aquell «dorms» que se'ns garantia en el segon vers ha deixat pas a la vigília en algun moment.
Resseguint literalment el poema no hauríem de creure-ho. Però fixem-nos com fa sentit també
això altre (i, per tant, com també ho podem llegir superposat): ell s'ha despertat i li diu coses
d'ella, li explica, de fet, el somni que acaba de tindre, la fantasia d'ella; ella pensa que, fos com
fos la dona del somni, és ella, la real, que és amb ell. Tant si són desperts com no, el sentit del
poema i del que es diuen els amants no canvia. Posem èmfasi ara en aquest per sota: «per sota
/ del somni, és ella / que tens als teus braços». Això de sota és la realitat tangible, la realitat
terrenal oposada a la celestial i elevada: és cap aquí que la fe ferrateriana es dirigeix. També val
la pena fixar-se que, tot i que potser es llegeixi com si fos el jo poètic qui ho afirma, de fet el
final del poema s'aboca en què sent ella. El pensament del poema, per dir-ho d'alguna manera,
l'acaba ella.
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Sabem força coses de l'home Gabriel, entre les quals que odiava qualsevol ideologia i,
si puc apostar al respecte, me l'imagino un caràcter lluny de ser espiritual. Ferrater era un
home realista i «sensat», paraula que fa servir contínuament per descriure la poesia que per
ell és modèlica.15 També hi ha aquella idea que repeteix que és prou representativa del seu
pensament: l'home ha de comprendre el moviment del diner i, la base d'una cultura sòlida ha
de ser la ciència. En l'entrevista que li fa Federico Campbell,16 és divertida i clarivident
l'anècdota de la lectura de Santa Teresa: va haver de deixar-la córrer quan va trobar-se amb
l'escena d'una monja de cos present la santedat de la qual feia que les espelmes no es
consumissin. També en aquesta entrevista afirma: «l'únic que té valor és la realitat». Tot això
ens ajuda a situar el joc temàtic i lèxic que empra en aquest poema i en uns quants altres
d'aquest llibre («Ídols», «Idolets», «Solstici», «Maîtresse de poëte», «La lliçó», «Teseu»).
La fe espiritual deixa lloc aquí a una mena de fe en el físic i perible, justament allò en què, en
principi, no cal creure. Parlar de fe per referir-se a l'amor carnal és paradoxal, però també la
manera de carregar amb més potencialitat allò que volia dir. I la provació i la ironia que
recorren tota la seva obra també ens poden ajudar a contextualitzar el joc de «Fe».

Segona aproximació

He copiado todo lo que me ha parecido copiable, en concreto todo aquello que era
marcadamente diferente a lo mío. De hecho, no conozco ninguna otra forma segura de llegar a
ser original.17

Partint de la hipòtesi de Núria Perpinyà18 segons la qual «Fe» parteix del poema «The
Dreame» de John Donne, proposo una lectura comparativa d'ambdós poemes. I aprofito
l'ocasió per traslladar al català aquest poema preciós, que no em consta que s'hagués traduït
fins ara.
15

16
17
18

«Creo que ese conjunto de poemas centrales en tu libro expresa muy bien algo: [...] se trata de que somos sensatos —los que
lo somos— sin tener motivos para serlo. [...] el camino hacia la aceptación de la vida como es —el “viaje” de tu libro— lo
recorre uno sin músicas y más bien furtivamente.», carta a Jaime Gil de Biedma del 13 d'octubre de 1959, extret
de Papers, Cartes, Paraules, a cura de Joan FERRATÉ, Quaderns Crema, Barcelona,1986, p. 366.
Gabriel FERRATER: Papers, Cartes, Paraules, p. 509-521.
Baltasar PORCEL: «Gabriel Ferrater y la poesía moral», Encuentros I, Destino, Barcelona, 1969, p. 170-171.
Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrarter, p. 47-48.
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EL SOMNI19

Amor meu, per res sinó tu
trencaria jo aquest somni feliç:
era una imatge
de la raó, massa forta per ser fictícia,
5

així que has fet bé despertant-me
ja que no interromps el somni, el mantens.
Ets tan certa que pensar-te ja és prou
per fer el somni cert i la faula, història.
Vine als meus braços: ja que creus millor

10

no somniar tot el somni, actuem el restant.

Com un llamp, o una llum d'espelma,
els teus ulls, no el teu nas, m'han despertat:
els he cregut
(ja que estimes el cert), de cop, un àngel.
15

Però quan he vist que em veies el cor
i em llegies la ment més bé que un àngel,
sabies el somni, sabies quin excés
de goig em despertaria i, així, has vingut,
ho confesso, hauria estat blasfem

20

19

creure que tu no eres res més que tu.

«Deare love, for nothing lesse than thee / Would I have broke this happy dream, / It was a theame / For reason, much too
strong for phantasie, / Therefore thou wak'd'st me wisely; yet / My dreame thou brok'st not, but continued'st it, / Thou
art so truth, that thoughts of thee suffice, / To make dreames truths; and fables histories; / Enter these armse, for since thou
thoughtst it best, / Not to dreame all my dreame, let's act the rest. // As lightning, or a Tapers light, / Thine eyes, and
not thy noise wak'd mee; / Yet I thought thee / (For thou lovest truth) an Angell, at first sight, / But when I saw thou
sawest my heart, / And knew'st my thoughts, beyond an Angells art, / When thou knew'st what I dreamt, when thou
knew'st when / Excesse of joy would wake me, and cam'st then, / I must confesse, it could not chuse but bee / Prophane, to
thinke thee any thing but thee. // Comming and staying show'd thee, thee, / But rising makes me doubt, that now, / Thou
art not thou. / That love is weake, where feare's as strong as hee; / 'Tis not all spirit, pure, and brave, / If mixture it of
Feare, Shame, Honor, have. / Perchance as torches which must ready bee, / Men light and put out, so thou deal'st with
mee, / Thou cam'st to kindle, goest to come; Then I / Will dreame that hope againe, but else would die.» [extret de John
DONNE: Canciones y poemas de amor, ed. Hiperión, Madrid, 2004]
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Venint i restant tu t'has mostrat tu,
però despertar em fa dubtar si ara
ets o no tu.
Si és tan fort com la por, l'amor és feble:
25

no és del tot esperit, pur i valent,
si està mesclat amb por, vergonya, honor.
Potser com una torxa sempre a punt
l'home es pren i s'apaga; així em tractes:
vens per encendre'm, te'n vas per venir.

30

Somiaré un cop més aquesta esperança, o moriré.

Com veiem, tots dos poemes parteixen d'una mateixa situació: un home i una dona
dormen junts i ell, que és el jo poètic, somia amb ella. Però en la poesia de Donne, a diferència
de la de Ferrater, se'ns fa clar des dels primers versos que el somni ha arribat a la fi, que s'està
tot just trencant: tot i la retòrica que se sosté al llarg del poema de confusió entre somni i
realitat, centrada en la idealització de la imatge de la dona, en el segon vers ja se'ns parla del
«trencament del somni», de tal manera que el present del poema és justament el que
coincideix amb l'inici de la vigília.
El poema gira al voltant del tòpic amorós de la donna angelicata, que Ferrater també
utilitza («saps que és un somni | tot el que veus d'ella»), però que no desenvolupa com ho fa
Donne. En aquest sentit cal dir ni que sigui de passada el que és una obvietat: el de Ferrater és
un poema breu al costat del de Donne, que està en art major i ocupa el doble de versos que
«Fe».
Com dèiem, al llarg de «The Dreame» la dona és vista com un àngel, un personatge
diví, algú «en qui creure» (versos 19-20: «ho confesso, hauria estat blasfem / creure que tu
no eres res més que tu»), i l'amor com una qüestió espiritual, una religió (versos 24-26: «Si és
tan fort com la por, l'amor és feble: / no és del tot esperit, pur i valent, / si està mesclat amb
por, vergonya, honor.»). Tot i així, la modernitat de Donne rau en la introducció de l'amor
real, carnal (versos 9-10: «Vine als meus braços: ja que creus millor / no somniar tot el somni,
actuem el restant»), que conviu amb la idealització de la dona i que és el que li interessa a
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Ferrater. Aquest enter these armse de la primera estrofa és el que utilitzarà com a leit motiv per
a «Fe»: de la imatge de la dona als braços de l'home parteix el poema, i en aquesta mateixa
imatge clou. I aquesta tria sí que el situa en una aposta cap a la carnalitat més radical que la de
Donne: mentre «The Dreame» acaba en una invocació al somni i a l'esperança, com si, una
mica sorprenentment, l'amor espiritual vencés el real, en el poema de Ferrater la fe o esperança
de l'amor (el hope de l'últim vers donnià) comencen i acaben en la vida sensible. Entre la
clàssica divisió entre Venus caelestis i Venus vulgaris la posició ferrateriana sempre és a favor
d'aquesta última.
Finalment, trobem en el poema de Donne un aspecte del tot treballat i que Ferrater
no explota: la importància del sentit de la vista en el somni. Tota la segona estrofa és la
descripció de l'estimada en relació a la llum, i s'atorgarà a la vista la capacitat no només de
captar imatges, sinó de comprendre: «quan he vist que em veies el cor» (vers 15). De fet, la
llum vehicula en el poema de Donne les diferents expressions de l'amor: si en la segona estrofa
els ulls són com llamps o llums d'espelmes, fet que relaciona l'estimada amb un àngel, en
l'última estrofa hi trobem la imatge dels homes com a torxes, que la dona encén i apaga quan a
ella li convé.
Tercera aproximació

Amb el teu record, que és el que més se t'assembla, però no se t'assembla gaire.20

FE21

La tens als teus braços.
Dorms, i la somnies,
i saps que és un somni
tot el que veus d'ella.
5
20

21

Només una cosa

Gabriel FERRATER, «[Carta en mig-versos a Helena Valentí]», dins Les dones i els dies, edició crítica de
Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018, pàg. 240.
Gabriel FERRATER, Antologia de la Poesia Reusenca 1961, Reus, 1962. Posem entre claudàtors el plural de
l'últim vers, que per error apareix en singular a l'antologia.
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(com el fil que et daura
la fosca memòria
perquè se t'encenguin
espurnes de fe,
10

que tu mateix, sempre,
fas camí amb tu)
et dóna penyora
que vols despertar-te.
Coneixes que és somni

15

tot el que veus d'ella
però que per sota
del somni, és ella
que tens al[s] teus braços.

La que apareix a Antologia de la Poesia Reusenca 1961 és la primera versió que tenim
del poema. La principal diferència és aquest parèntesi que ocupa si fa no fa una tercera part
del poema i que Ferrater fa desaparèixer en la versió definitiva de Teoria dels cossos. Fa
desaparèixer, no: reubica en un altre poema, «Teseu», l'últim del llibre. Abans d'entrar en
aquest transvasament, però, fixem-nos en una altra cosa importantíssima: ella, l'amant del
poema, no hi és; la seva voluntat, el seu desig, no consten enlloc. Els canvis que es donen de
l'un a l'altre, en un sentit formal, són mínims, però el significat és radicalment diferent: en el
poema de 1961 és ell el subjecte actiu de tots els moments que descriu el poema: somnia, la té
als braços, vol despertar-se, la reconeix com a somni, i encara, dins el parèntesi hi afegeix la
dimensió de la memòria («tu mateix, sempre, fas camí amb tu»), es veu doblat a si mateix en
la seva consciència. Li havia sortit un poema que no contemplava l'amant més que com a
objecte, com a ideal; no s'apartava del pensament medieval de Donne.
La versió de 1961 és menys interessant perquè no inclou l'altre, i també menys precisa,
ja que el contingut del parèntesi en confon el tema principal. Recordem les divises
ferraterianes: «tot poema hauria d'ésser clar, sensat, lúcid i apassionat, és a dir, en una paraula,
divertit. [...] l'obligació primera del poeta davant d'un tema és de posar-lo al seu lloc, sense
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contemplacions».22
El parèntesi del sisè vers s'inicia amb un paral·lelisme («com el fil que et daura»), però
no es pot dir que sigui gaire encertat comparar res a «una cosa» que encara no s'ha definit. Si
aquells quatre versos que analitzàvem al poema del 66 («Només una cosa / que tu li proposes
/ et dóna penyora / que et voldrà despert») eren els que feien clarament el canvi cap a
l'erotisme, aquí ens trobem que en fragmentar-los (després de «Només una cosa» ja s'inicia la
interrupció) es perd la força que tenen plegats. A més a més, la frase és de tres versos, i no de
quatre com serà més tard: Ferrater no inclourà el «que tu li proposes» i farà el gir cap a la
inclusió d'ella, que serà la que «el voldrà despert», fins a la versió de 1966. Amb aquests
canvis (l'eliminació del parèntesi, l'afegitó d'un vers, el canvi de subjecte d'ell a ella) sens dubte
el poema guanyarà en precisió i es convertirà en un poema de més càrrega eròtica que no pas el
de 1961.
Els sis versos que conformen el parèntesi són els que, elaborats, s'escindiran per fer el
poema

«Teseu»: un poema sobre el funcionament del record i l'oblit, del «sol fil» que

«daura» la «fosca memòria», i de com aquest record que cal anar a buscar ens apropa als
éssers que som nosaltres mateixos en el record, algú «una mica idèntic» a nosaltres mateixos;
una idea que trobem en altres moments de l'obra de Ferrater, com en la «Carta en mig
versos» amb què encetàvem l'apartat. Arribats a aquest punt no podem deixar de veure que
aquesta construcció de la identitat ferrateriana s'ha fet, al llarg de tota la seva poètica, a partir
de l'altre, de l'estimada. És aquí on hem de fer lligar els dos poemes, els versos perduts de «Fe»
que s'emancipen i que formen, com un spin-off, aquest nou poema que serà «Teseu». A «Fe»
ens parla de la construcció de l'amor en la seva idea, en el somni, però que finalment cal
concretar en cos, que és d'on parteix i on s'aboca l'amor (moviment que el mateix poema
reflecteix, amb el primer i l'últim vers fent de miralls). Que en la primera versió Ferrater hi fes
lligar la idea de la memòria i el pensament eliotià23 del «tu mateix, sempre, fent camí amb tu»,
subratlla la idea d'oposats que rau en el fons del poema: l'amor com a construcció del
pensament («saps que és un somni | tot el que veus d'ella») i l'amor com a vivència carnal.
Per acabar l'article, incorporem com a colofó dues imatges escanejades de la coberta i
22
23

Gabriel FERRATER: Papers, Cartes, Paraules, p. 18.
Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrater, p. 87.
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el poema «Fe» de l'edició que guarda la Biblioteca Xavier Amorós de Reus de l'Antologia de
la Poesia Reusenca 1961.
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