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PRESENTACIÓ
Després del núm. 0 inaugural in memoriam Gabriel Ferrater, Veus baixes fa camí amb
aquest nou lliurament. Tot i no ser un número monogràfic, es dedica un espai (articles
d’estudi o edició de textos) a aquells poetes de qui enguany celebrem el centenari del
naixement —Marià Villangómez, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Salvador Espriu i Joan
Teixidor— i a aquells de qui es compleixen vint anys del seu decés —Vicent Andrés
Estellés i Josep Maria Llompart.
Per altra banda, es publiquen estudis de temàtica diversa. Un d’aquests articles, en què
Joan Alegret ens ofereix una exhaustiva lectura d’«Esparver», havia de figurar en el número
inicial, però no va ser possible aleshores i és amb goig que l’oferim ara.
Aquest primer número incorpora dues seccions que seran fixes de la revista: la creació i
la traducció poètica. En aquest darrer apartat publicam unes traduccions inèdites de
Llompart.
Finalment, una secció que també vol tenir continuïtat, la d’escriptors en diàleg,
inaugurada amb una conversa entre Joan Margarit i Jordi Llavina.
Com anunciàrem al núm. 0 en pròxims lliuraments alternarem monogràfics i
miscel·lanis. Quant als primers, ja preparam un especial dedicat a la cultura grecollatina.
Tornam a expressar el nostre agraïment profund a tots els qui han col·laborat de
manera desinteressada amb nosaltres, i que han fet possible un número que creiem que
manté el nivell d’excel·lència que va caracteritzar el monogràfic destinat a Ferrater. Algunes
persones han dit que aquest any de tantes commemoracions hauria de ser, en realitat, un
Any de la Poesia Catalana. Els que feim Veus baixes aportam, amb aquest número, la nostra
contribució perquè ho sigui, en el benentès que també farem les aportacions que pertoquin
perquè cada any sigui l’Any de la Poesia Catalana.
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ELS POETES DE L’ANY
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ELS POETES DE L’ANY: QÜESTIONS MÈTRIQUES
ROSSELLÓ-PÒRCEL, VILLANGÓMEZ, ESTELLÉS, ESPRIU

Josep Bargalló Valls

Aquest 2013 ve farcit de commemoracions literàries dedicades a poetes. Si ens limitem a
les que tenen un caràcter institucional, quatre «anys»: l’Any Espriu (convocat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb el suport de la CCMA i
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona), l’Any Rosselló-Pòrcel (per la Universitat de les
Illes Balears, l’Obra Cultural Balear i l’Institut d’Estudis Catalans), l’Any Villangómez (per
l’Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs) i l’Any Estellés (per l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua). Tres —els tres primers— són centenaris de naixement: el 1913
va dur una bona collita: a Espriu, Rosselló-Pòrcel i Villangómez hi podríem afegir Joan
Teixidor i Joana Raspall —l’autora, sortosament, encara en plena producció. A Estellés se’l
recorda pel vintè aniversari de la seva mort.
Els quatre poetes protagonistes d’aquest 2013 tenen punts en comú —més enllà dels
estrictament cronològics—, però representen, certament, estètiques literàries prou distintes.
L’aproximació a alguns dels seus trets mètrics més rellevants en pot ser un dels punts de
vista. Així, tot i moure’s per una certa avantguarda, per un noucentisme específic o per un
realisme abassegador, tant Rosselló-Pòrcel com Villangómez i, fins i tot, Estellés, van fer
del sonet un dels seus vehicles lírics més definitius.
El sonet català, que s’havia deixondit després del Barroc i que, en el XIX, a diferència
del que havia succeït en la poesia francesa i en d’altres líriques romàniques, no havia
esdevingut vehicle de modernitat i del nou llenguatge del simbolisme —ni tan sols una
forma valorada o utilitzada amb certa habitud—, va viure un primer esclat a inicis del segle
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XX,

de la mà d’autors singulars, a mig camí del modernisme i l’avantguarda, com ara Jeroni

Zanné o Gabriel Alomar. De manera gairebé immediata, Josep Carner el va prendre com la
forma predilecta del noucentisme, especialment en les seves primeres generacions.
Per això, no ens ha d’estranyar que Rosselló-Pòrcel, Villangómez i —en menor
mesura— Estellés fossin sonetistes —en el sentit de prendre aquesta forma com a pròpia,
tot i que els seus models de sonet fossin tan diversos com la seva estètica i les seves
influències.

1. El sonet a l’obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel
El mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938) va morir, de tuberculosi, en plena
guerra. Aquesta mort prematura va estroncar una obra que s’albirava esplendorosa, la d’un
poeta singular i renovador, aïllat de l’estricta tradició mallorquina. I un poeta de lectura
actual i actualitzada.
Sonetista convençut, malgrat l’escassetat obligada de la seva obra va assajar-ne una
àmplia varietat, des de la mateixa estructura —del classicisme petrarquista a noves fórmules
estròfiques— fins a la rima —del cànon consonàntic a l’assonància i els versos blancs—,
amb un repertori que és una bona síntesi de la diversitat formal producte de la tradició —la
petrarquista i la barroca— i les innovacions simbolistes i avantguardistes.
Ho podem veure en el seu primer poemari, Nou poemes (1933), llibre on va incloure dos
sonets, un de clàssic i en decasíl·labs:
Quan ella dorm el gaudi somnolent
del vell jardí vibrant de flors i nit,
passant per la finestra sóc el vent,
i tot és com un alenar florit.
Quan ella dorm i sense fer-hi esment
tomba a les grans fondàries de l’oblit,
l’abella só que clava la roent
agulla —fúria i foc— en el seu pit.
La que era estampa, encís i galanor
i moviment ambigu, és plor i crit.
I jo, causa del dol, de la dolçor
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en faig lasses delícies del pecat,
i Amor, que veu, ulls closos, el combat,
s’adorm amb un somriure embadalit.
i, l’altre, un sonet anglès amb estrambot d’un segon dístic de versos blancs, una mostra,
doncs, de varietat innovadora, incloent-hi la brevetat de les frases i l’absència gairebé
absoluta de verbs. Es tracta d’un sonetí —un sonet de versos curts— escrit en hexasíl·labs,
que segueix el model anglès —tres quartets i un apariat (4+4+4+2)—, amb l’afegit prou
inusual en aquest model d’un estrambot –una cinquena estrofa, que és un altre dístic (i +2).
Els setze versos són blancs, sense rima. El resultat és un poema vibrant, descriptiu, sensual:
Domini del moment.
Superació d’angoixes.
Seny de minuts. Traspàs
de claredats subtils.
Plena vibració.
Seguretat del veure.
Gosadia d’instant.
Ceptre de decisions.
Presència en ritme. Cos
de paraules precises.
Lluminària en flagell
damunt ombres passades.
Horitzontal de vents
en la carrera immensa.
Fletxes —camí del cel—
fan exèrcit de puntes.
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El Quadern de sonets
L’any següent, el 1934, Rosselló-Pòrcel publica un segon volum, Quadern de sonets, també
breu. Ambdós llibres —en edició no comercial, de cent exemplars cadascun— van ser
considerats per la crítica com a poemaris de joventut, de formació. Però, això no és ben bé
així, almenys en el cas d’aquest segon llibre: ja es tractava de l’obra d’un poeta certament
sòlid, malgrat que només tingués vint-i-un anys.
A Quadern de sonets Bartomeu Rosselló-Pòrcel hi recull onze sonets, tradicionals en la
forma estròfica uns, més innovadors pel que fa a la rima fonètica d’altres: hi notem una
clara preferència, en alguns, pels versos blancs —sense rima— i l’assonància i, en d’altres,
per la rima encadenada als quartets. Tots presenten la separació estròfica tipogràfica
tradicional, tret d’un que és imprès sense separació i d’un altre que és plantejat en forma de
dos dístics, un quartet i un sextet. Vegem l’estructura estròfica i de rima dels onze sonets:


set són canònics, és a dir, dos quartets i dos tercets de rima consonant, dels

quals: cinc presenten quartets de dues rimes encadenades: ABAB ABAB, amb
diversitat de combinació als tercets (CDE CDE, un; CDC CDC; dos; CDC DCD;
un; i un altre CDE EDE, és a dir, les fórmules petrarquistes més usuals als tercets);
un, quartets de dues rimes creuades: ABBA ABBA CDC CDC; i un altre, quartets
de quatre rimes creuades: ABBA CDCD EFD GEF.


dos mantenen l’estructura de dos quartets i dos tercets, però es formulen a

partir del sonet continu —és a dir, d’una sola rima—, tot i que amb variants
respecte a aquest model, poc habitual però també clàssic, i amb predomini de
l’assonància —tret simbolista. Els veurem més detingudament.


un —que també veurem— no presenta cap separació estròfica tipogràfica,

combina versos blancs amb assonants a partir d’una estructura que permet distingir
dos quartets i dos tercets però que no segueix cap sistematització tradicional, tot i
que també recorda el sonet continu: AAAA BABA –A– AAA


i un altre, finalment, és plenament innovador pel que fa a l’estructura

estròfica —seguint, doncs, les petjades del simbolisme més radical i de
l’avantguardisme— i adopta la forma 2+2+4+6, és a dir, divideix el primer quartet
clàssic en dos dístics i agrupa els dos tercets en un sextet, amb versos tots ells
blancs.
Pel que fa al metre, amb una clara opció pel polimetrisme —també d’influència
simbolista i gens clàssic—:
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quatre són escrits en heptasíl·labs



dos en alexandrins



dos en decasíl·labs



dos en octosíl·labs



i un en hexasíl·labs

Entre els que no segueixen els esquemes més tradicionals, hi ha els sonets continus.
Com aquest sonetí en heptasíl·labs, que alterna versos blancs i versos d’una única rima
assonant, amb una estructura simètrica però poc convencional (–A–A –A–A –AA –AA):
LEDA
L’aigua rissa un aire fi
—estrofa de blaus, carícia—
i acusa sedes recents,
presó de llunes fingides.
Sobre el cristall, una obaga
divina fressa lasciva.
Ones i plomes en flagell.
Nervi de roses. Enigma.
Marbres de l’instant s’encenen
vora la fuga imprevista.
Pompa, silenci, fatiga.
Corba de blancs i d’espines.
L’escenari entremalia
la procacitat maligna.
Amb algun regust noucentista en el to, certament, els sonets de Rosselló-Pòrcel
ressegueixen el camí de la metàfora contundent, el colors i els sentits de la subjectivitat del
jo poètic. És el llenguatge innovador —radicalment modern en la poesia catalana— que
Rosselló-Pòrcel fa servir per a la seva reivindicació d’una imatgeria d’arrel barroca. Al
costat, un altre cop, d’un formalisme que lliga amb les innovacions simbolistes i
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avantguardistes, com en aquest altre sonet en heptasíl·labs assonants. També es basa en el
model continu i presenta una altra variant –una segona rima aïllada al tercer vers de cada
quartet, amb la fórmula AABA AABA AAA AAA:
BROLLADOR
L’Àngel desinfla les galtes
i encén les flames de l’aigua,
entre ficcions d’incendi
i polèmica de nacres.
Quin cristall trenca les llàgrimes?
Quina espasa entre les albes?
Fina estructura de l’èxtasi.
Calitja de porcellana.
Perla viva, branca clara,
entre les ombres més càndides,
catedral de clarianes.
Entre perles de cascada
i diamants implacables,
l’agonia de les aures.
Amb tot, aquest altre sonetí —sense separació tipogràfica estròfica i que conté aquella
inhabitual combinació de monorims assonants amb una segona assonància i amb versos
blancs que ja he apuntat—, és, possiblement, el més reeixit de tot el llibre:
INICI DE CAMPANA
Inici de campana
efímer entre els arbres
—fora porta— de tarda.
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La pols dels blats apaga
un or trèmul en punxes
blanquinoses de plana.
L’àmbit vincla i perdura
comiat d’enyorances
d’avui mateix. Desvari
de vies solitàries.
Argila i calç. Finestres
de la casa tancada,
quan torno, d’horabaixa
girant-me adesiara.
Popularitzat per la cançó de Maria del Mar Bonet i dotat d’una força extraordinària,
subratllada pels adjectius, les frases breus i contundents i els encavalcaments relligats, Pere
Ballart en va remarcar aquests components:
Així, l’íncipit —tres versos que, isolats, podríem prendre per un d’aquells
haikús de Basho— ens mostra com és l’inesperat so de les campanes enmig
de la tranquil·la atmosfera de la tarda allò que irromp en l’ànim del poeta i el
deixondeix. […] És significatiu el predomini de les frases nominals, sense
il·lació sintàctica, justificable pel caràcter simultani del que ha caçat el cop
d’ull: així com el calidoscopi no connecta les imatges que reté, que tot just
emmagrama, un text com aquest no pot sinó avançar asindèticament. Cal
notar alhora com el recurs sistemàtic a l’encavallament produeix un notable
efecte de suspensió (vegeu l’«apaga» i sobretot el «perdura» que la pausa
verbal deixa en l’aire), un efecte que la brevetat del metre usat encara accentua
més.1
El neobarroquisme
El 1938, amics seus —entre els quals Salvador Espriu— li editaren, com a obra
pòstuma, Imitació del foc, que conté tres sonets. Havia de ser el seu primer llibre destinat a la
difusió normal i sortí, en canvi, després de la seva mort i ja en plena guerra —això sí, amb
1

Pere BALLART. El contorn del poema, Quaderns Crema, Barcelona, 1998, p. 140
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pròlegs de Gabriel Alomar, Carles Riba i Antoni Maria Sbert. Per això, el seu coneixement i
el seu reconeixement no s’inicià fins ben entrada la postguerra, i a partir de les noves
generacions.
Imitació del foc és el moment àlgid de la lírica de Rosselló-Pòrcel i on s’evidencia més
clarament el seu neobarroquisme, amb la reescriptura dels models catalans, i més en
concret de Francesc Vicent Garcia. El llibre el lliga, també, amb la Generación del 27, Garcia
Lorca en especial, i el seu neopopularisme. Imitació del foc deixa entreveure, a la vegada,
influències de Gabriel Alomar —de Columna de foc— i encara de Baudelaire, Valéry i d’altres
simbolistes francesos. Aquestes paraules de Palau i Fabre ens serveixen per entendre la seva
justa mesura:
Imitació del foc va aparèixer just en el moment que calia per a salvar-nos. Si
aquesta obra, aparentment no engatjada, va servir-me i va servir a una
generació d’universitaris —la dels anys quaranta— a desgrat de no contenir
cap himne patriòtic, ni cap discurs polític, ni cap indicació doctrinal precisa, és
perquè va molt més enllà de l’engatjament formulari o formulat, molt més
enllà del discurs. És perquè, a causa del nou concepte de la identitat que el
llibre involucra, a causa de l’expandiment de la personalitat i de la consciència
que els poemes impliquen, suscita i exigeix unes estructures mentals i socials
totalment oposades a les dels anys quaranta: la de la diversitat enfront del
monolitisme, la de la llibertat enfront de la subjecció, la del gaudi enfront de
la maceració.2
En aquesta voluntat de diversitat i de gaudi, podem situar la reivindicació que RossellóPòrcel hi efectua de Francesc Vicent Garcia. Prenent com a hipotext un conegut sonet del
Rector de Vallfogona —en una relació d’hipertextualitat declarada—, Rosselló-Pòrcel
construeix un magnífic poema:
A UNA DAMA QUE ES PENTINAVA DARRERA
UNA REIXA EN TEMPS DE VICENÇ GARCIA
Amor, senyor de l’àmplia monarquia
que publica el clavell i el foc proclama

Josep PALAU I FABRE. Quaderns de l’Alquimista, en Obra literària completa II. Assaigs, articles i
memòries, Galàxia Gutenberg, Barcelona, 2005, p. 784
2
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en l’ardor de la galta i en la flama
de l’exaltació que l’aire cria
els cabells de finíssima atzabeja
en el combat de vori que pentina
perú de lliris i de llunes mina,
ornament de les neus, dels ors enveja,
treu de la reixa, i que la saborosa
feina del bes, batalla graciosa
del córrer d’unes cames despullades,
deixi les verdes herbes alterades.
Oh desmai en les tiges onejants
de marbres, ceres, roses bategants!
Captivat pel lirisme de Rosselló-Pòrcel, un altre poeta mallorquí, Jaume Vidal Alcover,
va subratllar-ne la bellesa:
He qualificat el sonet de bell, i l’hi trob: és ple de suggeriments sensuals,
de colors i de formes de la natura; hi ha el triomf d’un dels elements primaris,
el foc, en el primer quartet, i s’hi anomena pròpiament i com a clavell, ardor,
flama i exaltació; hi ha el paral·lel antitètic atzabeja, vori i llis, llunes en la
segona; hi ha el moviment lúdic de l’encalç amorós en els quatre versos que
segueixen dels tercets; i, en fi, una cloenda passional amb el cos, definit com a
marbres, ceres i roses que bateguen, dins un camp que suposam sembrat de
blats o d’ordis. Tot això és bell, és suggerent, és atractiu, és poètic.3
Els sonets de Rosselló-Pòrcel, doncs, a més de significar la primera reivindicació
contemporània del nostre Barroc, arrodoneixen la visió del sonet català als trenta primers
anys del segle

XX:

des de la seva recuperació per a la poesia moderna fins a la diversitat de

propostes formals —de les més clàssiques a les més modernes i avantguardistes. Una
varietat que podem trobar en la seva mateixa obra, el bellíssim preludi d’un poeta vital
assetjat per la mort.
Jaume VIDAL ALCOVER. Estudis de literatura catalana contemporània, Universitat Rovira i Virgili/ Universitat
de Barcelona, 1993. p. 322-323
3
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Les morts de la guerra i la pròpia mort, com en aquest altre sonet canònic d’Imitació del
foc:
RONDA AMB FANTASMES
Les filles del silenci present i vigilant
em porten sempre a la perversa llunyania,
saben el meu espant, el meu instant d’espant,
d’isolament, malenconia i agonia.
Oh ciutat dels terrors! Entre les avingudes
estèrils —arbres lívids de la tardor!— viuré
l’hora impura de les aspres angúnies mudes,
amb la por de morir tot sol en el carrer.
Terror entre les sales buides, quan veig el llit
amb el mort, viu entre els llençols, i serenades
a la plaça, i remor de ganivets, enfora,
més terrible per tantes coses endevinades
durant la fuga, per les fosques, allà on plora
l’esquelet mossegat pels gossos de la nit.

2. El sonet a l’obra de Marià Villangómez
L’obra de l’eivissenc Marià Villangómez (1913 - 2002), sovint massa poc valorada per la
crítica del Principat, és fonamental tant en l’evolució de l’ús del sonet en la nostra literatura
com en la recepció moderna de poetes d’altres literatures.
El traductor
Com a traductor, va dur al català poetes simbolistes –De Baudelaire a Supervielle (1958) –,
poetes diversos en francès i en anglès —Versions de poesia moderna (1971) i Noves versions de
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poesia anglesa i francesa (1977)—, així com, entre d’altres, volums de Laforgue i de Yeats. De
fet, a mitjans anys seixanta deixà d’escriure poesia pròpia i es dedicà de ple a les versions de
poesia estrangera. Per entendre aquesta ingent dedicació, podem esmentar que, en les seves
Obres completes, les versions de l’anglès, del francès, de l’italià i d’altres llengües, entre les
quals el castellà, ocupen gairebé set-centes pàgines. La nòmina dels poetes versionats per
Villangómez és immensa i impressionant.
Molts dels poemes que Villangómez va traduir van ser sonets, perquè molts dels poetes
que va triar per versionar havien estat uns grans sonetistes: Shakespeare, Donne,
Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Spender, du Bellay, Ronsard, Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Valéry, Mallarmé, Supervielle, Verlaine, Apollinaire, Éluard, Desnos, Dante,
Leopardi, Góngora, Quevedo, Alberti, Cernuda... Joaquim Mallafrè (en l’article «Les
traduccions de Marià Villangómez», publicat a Marià Villangómez. Sessió en memòria, Institut
d’Estudis Catalans, 2004) remarca l’especial predilecció del poeta eivissenc per oferir-nos
versions de sonets i apunta que, sonetista com era ell mateix, és en la forma en què se sent
més còmode. I ens en dóna un exemple: la traducció d’un sonet de John Donne:
Death be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for, thou art not soe
For, those, whom thou think’st, thou dost overthrow
Die not, poore death, nor yet canst thou kill mee.
From rest and sleepe, which but thy pictures bee,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do goe,
Rest of their bones, and soules deliverie.
Thou art slave to Fate, Chance, kings, and desperate men,
And dost with poyson, warre, and sicknesse dwell,
And poopie, or charmes can make us sleepe as well,
And better than thy stroake; why swell’st thou then?
One short sleepe past, we wake eternally,
And death shall be no more; death, thou shall die.

que, en la versió de Villangómez, fa:
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No t’altivis sentint-te anomenar
poderosa i temible, Mort: no ho ets.
Car aquells que tu creus per tu desfets,
no moren, pobra mort, ni em pots matar.
Del son, només el teu retrat fingit,
molt goig en ve; de tu, encar més segur.
I més prest els millors se’n van amb tu,
descans de l’os i vol de l’esperit.
Serva d’atzars, fats, reis, desesperats,
amb malalties vius, guerra i verí.
Herbes i encants ens poden fer dormir
més que els teus cops. Per què, doncs?
Un son breu, despertem a eterna sort
i la Mort ja no hi és. Moriràs, Mort.
En ambdós casos, versos decasíl·labs i rimes creuades, com fa veure Mallafrè: lleialtat a
la forma original, doncs. Ara bé, també ens podem adonar que, mentre Donne utilitza la
fórmula que es coneix com la del sonet de Milton —una de les imperants a la poesia
anglesa del XVII—, Villangómez fa servir la del més canònic sonet shakespearià. És a dir, la
rima original del poeta anglès té l’estructura ABBA ABBA CDDC EE, mentre que la de la
versió de Villangómez és ABBA CDDC EFFE GG.
Mallafrè mateix retreu, també, la traducció de Villangómez dels primers versos d’un altre
sonet, el famós Bright star de John Keats:
Bright Star, would I were steadfast as thou art!
Not in lone splendour hung aloft the night,
And watching, with eternal lids apart,
Like Nature’s patient sleepless Eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth’s human shores...
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que per Villangómez és:
Brillant estel! Com tu, qui pogués ser immutable!
No que vulgui espitllar, suspès damunt la nit,
sol, i observar amb ulls fixos —així com l’incansable,
desvetllat, eremita de l’espai infinit—
les aigües que caminen com practicant un rite
d’ablució a la terra de ribatges humans....
i la compara amb la corresponent de Marià Manent:
Com tu jo fos constant, estrella clara!
No un brillar solitari de la nit
i vigilant, obertes per sempre les parpelles
—talment de la natura l’ermità sense son i pacient—,
com fan tasca de clergues les aigües movedisses
tornant pura la terra als ribatges humans...
Villangómez —conclou Mallafrè— és molt més fidel a l’original. I el resultat és, si més
no, idènticament líric.
El poeta
L’escriptor eivissenc, però, no fou només un excel·lent traductor de poesia, fou, també,
un gran poeta. I un magnífic sonetista, adepte, en el seu cas. de les formes més clàssiques:
EL MEU PAS COM EL VOSTRE
Ahir. Vells versos. Meus? Com la despulla
d’un naufragi, els tinc ara entre les mans.
Estelles dels erectes cels d’abans,
un baf estrany de sentiments els mulla.
El secret d’un tarda qualsevulla
vinclava sobre els mots signes llunyans.
—21—

Dispersió sense retorn de tants
vols de què creia la cançó curulla.
D’un grapat d’aire vet aquí el no-res.
Volia dir-vos... La claror il·lusòria
busqueu al vostre cel o a la memòria.
El pas dels homes és mortal, encès.
De flama i pols el vast tresor. Oh cendra
feliç del verb si un cel llunyà hi pot prendre!
Villangómez va començar, en la grisor del franquisme, amb dubtes sobre quina havia de
ser la seva llengua literària —Elegies i paisatges, és datat entre 1933 i 1943, però no fou
publicat fins el 1949, mentre que Sonetos mediterráneos és de 1945—, però aviat es decidí pel
català com a llengua d’expressió literària. A Terra i somni (1948), el seu primer poemari editat
en la nostra llengua, Villangómez hi inclou —entre d’altres— la sèrie «Poemes del Port»: set
sonets anglesos, tots en decasíl·labs i amb l’estructura més ortodoxa, shakespeariana: sis
rimes als quartets i un dístic apariat. Són, també, unes visions plenes de color, força i lirisme
que tenen el port de la seva ciutat d’Eivissa com a nexe comú:
PORT A 172 MILLES
Com endut per la brisa, el pensament
dins teu recala, port de ma infantesa,
oh cada jorn davant mos ulls estesa
planura, sota un aire ja impotent
per a torbar un repòs que vol ser idil·li
amb la corba ribera, tendra mà
que amb manyac abandó deixa la mar
a una terra amorosa. Un sol navili
per a la joia basta de l’estoig
si, com la flor els pètals, obre al dia
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les veles: el silenci i l’harmonia
—no un afanyat traüt— és el teu goig,
port, espill de l’atzur!... Alta, escalona
la vila els seus esguards, del cel a l’ona.

El gran llibre de Villangómez, el que li obre les portes de la seva recepció fora de l’illa, és
Sonets de Balansat, premiat, el 1955, en el certamen literari de Cantonigròs, cabdal per a la
poesia catalana de postguerra sota l’empenta de Joan Triadú. El llibre contenia 44 sonets,
tots en decasíl·labs, la majoria seguint el cànon clàssic, petrarquista (és a dir, dos quartes de
dues rimes ABBA ABBA i dos tercets de dues o tres rimes, amb estructures com CDD
CDD, CDE CDE, CDC DCD, CDC EED...) i alguns de maròtics (amb la fórmula dita de
rima francesa ABBA ABBA CCD EED). Cal fer notar aquesta aposta pels models de
sonet més canònics: Villangómez només farà servir en la seva producció pròpia les
fórmules més ortodoxes —el sonet petrarquista, el shakespearià i el maròtic—, sense
endinsar-se en cap de les estructures de sonet —ja siguin medievals, barroques o
modernes— que presenten un nombre distint als catorze versos o juguen amb fórmules de
rima diverses a les tradicionals —i això que, com a traductor, va fer acarar-se a poetes del
Barroc espanyol o del XIX francès que sí que les van utilitzar.
Joan Triadú, precisament, va subratllar el pes específic de Sonets de Balansà en la poesia
catalana dels anys 50 a partir de l’alta qualitat d’uns sonets que se centren en la fusió,
assenyalada pel mateix poeta, entre el com i l’essència interna del poema —el què:
Sonets de Balansat sembla que ens vulgui fer pensar que el sonet tingui la
funció de dir en poesia allò que no es pot dir d’una manera tan
lingüísticament cruel amb prosa. Això foren per a Shakespeare els seus
«Sonets». Carles Riba havia presentat en aquell mateix certamen de
Cantonigròs, quatre anys abans, el recull inèdit Vint sonets, que, ampliat,
passaria a anomenar-se Salvatge cor, i J. V. Foix, també allí present, havia reunit
a Sol, i de dol sonets escrits des del 1913, any de naixement del nostre poeta.4

Joan TRIADÚ. «Anotacions en el record i sobre Sonets de Balansat», a Marià Villangómez. Sessió en memòria,
p. 18.
4
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Balansat és un lloc concret d’Eivissa, el clos familiar del poeta, però també la
denominació que tria per a la seva construcció mítica de la illa:
ILLA FIDEL
No torbaràs la terra que jo veig,
ni tan sols al seu lloc a on guiada
és la nau, viatger. Una altra alenada
m’afavoreix el rumb, bé de llebeig,
bé de gregal, més pura. Abstret passeig,
dintre meu, per una illa treballada
i ja en saó. I la túnica daurada
no es desclou sense un llarg, dur malaveig.
No trobaràs la pedra que s’arrela
en quaranta anys de somni i de desig
i floreix en uns cims de poesia.
L’aire que hi duu coneix sols una vela.
Veuràs el puig, el solc, l’arbre... I jo, enmig,
altra llum dins la llum, més fèrtil dia.
Hi predomina el paisatge, però també la reflexió vital i literària, l’anàlisi intel·lectual i
profunda d’aquest entorn natural i humà:

TOT EL QUE NO DIRÉ
Però els llavis del vers són també muts.
Proven ara i adés —ales ardides
i pures— d’aixecar-se. Ai, estremides
clarors als ulls d’ocells alts i absoluts,
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on s’eixamplen els plecs dels camps caiguts
i les ones de blau aprofundides!
El món, dins el sonet, hi té unes mides
i els moments hi són falsos, cecs o eixuts.
El vell record no sembla que hi respiri.
S’ha esbravat el meu somni entre el paper.
Els poemes són creus de cementiri.
Tanta d’absència, avui, busqui recer,
per sempre, al vers. Tot el que no diré,
tot el que no he dit, vull conduir-hi.
Una cosa i l’altra les trobem en el que potser és el millor sonet del recull, aquesta única
frase sintàctica, allargassada estrofa rere estrofa, arrelada en el somni:
EVOCACIÓ DE BALANSAT
Ara lluny dels teus marges i senderes,
mentre espero tornar al silenci espès
amb fonts, renills, veus llargues de pagès,
vent als arbres i agudes primaveres,
oh Balansat de somni, ben properes
voldria al solc del vers noves mercès,
incert delit i tempestat de res,
llum d’absència en les hores fugisseres,
alt repòs sobre pàgines i passos,
antics ressons que al cor arriben, lassos,
el meu to just seguint el puig i l’hort,
la nit que es clou com rera el primer dia,
la pluja, els clars ocells de l’alegria,
l’amor, la solitud del desconhort.
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S’hi reconeix la petjada de Carles Riba, el mestre, sens dubte, però també la dels altres
poetes, com ara Antonio Machado —dos poetes a qui Villangómez dedicarà alguns dels
seus sonets.
La seva poètica continuà construint-se a partir de la reflexió i la introspecció, i tenint el
sonet més clàssic com a forma d’expressió. En aquest continu devenir, tenim els sonets de
La Miranda (1958):
DE SOBTE CLARIVIDENT
Ni tan sols el meu vers no estranyarà
tardor, crepuscle, pluja, Sant Miquel.
Era una boia errant sobre el pinar;
una entelada claredat pel cel
i tolls enllà; la pluja que es desfà
i busca, fonda, sota el fang, l’arrel:
el vent, més gran que pluja, quasi humà,
sonor en l’arbre i als espais fidel;
el camí llarg, tristíssim, més tot sol
amb l’única vianant que sens ningú;
la nit que arriba amb ample, negre vol...
Però ho estranya l’ànima, un moment.
Això és el món, el dia? Aquest ets tu?
Rar en l’absurd, desavesat, absent.
I de Declarat en el vent (1963):
Som massa de la terra, si ens domina
l’amor, i ensems massa d’un cel estrany,
i així, amb tot aquest greu i obscur afany,
ens trobem submergits dins una mina
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estreta, que és un regne on boca o sina
o braços són la serra, el riu, l’estany,
on un minut pren el valor d’un any,
on íntima la fosca s’il·lumina.
Som de terra, de cel, d’amor, esferes
dilatades, i així ens sentim petits,
esclaus en curt enclòs, tu i jo fronteres
del nostre feu intens de flama i pits.
T’estimaré amb mots greus, vers tu encongits,
perduts sota un poder d’altes banderes.
L’obra de Marià Villangómez, que manté un cert realisme històric i, també, una certa
relació amb l’Escola Mallorquina, no deixa de tenir, a la vegada, una configuració pròpia,
sòlida i personal, en la que hi conflueixen elements noucentistes i simbolistes. Una àmplia
càrrega cultural d’un poeta que, en cap cas, és local, sinó molt més universal del que li ha
reconegut la nostra crítica.

3. El sonet a l’obra de Vicent Andrés Estellés
Vicent Andrés Estellés (1924-1993) va publicar el seus primers llibres els anys cinquanta
—Ciutat a cau d’orella és de 1953—, però la seva obra no va arribar a obtenir una primera
real repercussió fins el 1971, quan va editar quatre volums, entre els quals l’extraordinari
Llibre de meravelles. Sovint menystingut per la crítica més noucentista –a les antípodes del seu
realisme amarat de cruesa–, Joan Fuster el va reivindicar ben aviat, en afirmar que «feia
segles que, al País Valencià, no es feia sentir, en poesia, una veu tan intensa i tant potent.»
(Literatura catalana contemporània. 1976, Curial, Barcelona, 2a edició, p. 358).
Vicent Andrés Estellés va ser un poeta d’una producció vasta i constant –i aquest és,
com li ha succeït a d’altres poetes també prolífics, un fet que li ha valgut objeccions per part
dels qui, no se sap ben bé per quins motius, com no sigui un cert elitisme o la mandra
lectora, s’estimen més els poetes que publiquen poc. Jaume Pérez Montaner i Vicent
Salvador, en canvi, remarquen la riquesa d’aquesta producció:
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La seua poesia segueix tendències diverses que corren paral·leles,
s’oposen o s’entrecreuen desbaratant els bons propòsits classificatoris dels
crítics. Al nivell formal més extern, la seua producció resulta força
heterogènia: passem de llargues èglogues a poemes brevíssims, de vegades
tankes o àdhuc versos únics amb plena autonomia; de versos de llarg metre
fins a bisíl·labs minúsculs; de sonets clàssics i disciplinats, sovint amb fort
regust ausiasmarquià, fins a una versificació lliure, desbocada i personalíssima
amb alguns intents d’experimentalisme formal.5
Del sonet en estramps...
A diferència de la gran majoria dels poetes realistes del seixanta, Vicent Andrés Estellés
va dedicar una considerable atenció al conreu del sonet, per molt que les formes fixes de la
tradició poètica siguin minoritàries en la seva obra. De fet, el podem considerar —també—
com un sonetista, per molt que aquesta consideració s’allunyi de la seva imatge tòpica. Ara,
a diferència dels seus coetanis mallorquins —principalment, Jaume Vidal Alcover i Josep
Maria Llompart—, el seu model de sonet no és estrictament el clàssic, ja que hi
predominen els versos blancs, és a dir, l’absència de rima fonètica.
Així, si resseguim la seva Obra completa —publicada per Tres i Quatre, en deu volums,
entre 1972 i 1990— trobem sonets en força dels poemaris que la composen —i, encara, en
un nombre considerablement alt. Vegem-ho en una llista detallada que recull aquests
poemaris:


volum 1 (1972): El gran foc dels garbons (escrit entre 1958 i 1967): cent tres

sonets, tots en decasíl·labs blancs o estramps;


volum 3 (1977): Primer llibre de les odes: set sonets, dels quals sis de maròtics i

un de blanc —cinc en decasíl·labs i dos en tetrasíl·labs—; Els amants: quatre sonets,
tres d’italians amb els tercets dissoluts i un de maròtic —dos en decasíl·labs i dos
en octosíl·labs—;


volum 5 (1980): Pedra de Foc (escrit el 1975): cinquanta-sis sonets en

decasíl·labs blancs; Progrés de la Llum (escrit entre 1972 i 1975): quinze sonets, entre
maròtics i italians —i en octosíl·labs, pentasíl·labs i tetrasíl·labs—; Molí de l’any
(escrit als anys setanta): sis sonets, quatre dels quals en decasíl·labs i dos
d’anisosil·làbics —cinc de rima assonant i un de blanc–;
Jaume PÉREZ MONTANER i Vicent SALVADOR. Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, Tres i Quatre,
València, 1981, p. 70
5
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volum 6 (1981): Ciutat a cau d’orella (primera edició de 1953): cinc sonets de

rima dissoluta en els tercets i en decasíl·labs; Donzell amarg (primera edició de 1958):
tres sonets de rima dissoluta en els tercets i en decasíl·labs; L’inventari clement
(primera edició de 1971): setze sonets, tots en decasíl·labs blancs, excepte un en
alexandrins blancs;


volum 7 (1982): L’amant de tota la vida: divuit sonets, sis en decasíl·labs de

tercets de rima dissoluta i dotze en decasíl·labs blancs; Estams de la pols: quatre
sonets en octosíl·labs, dos dels quals anglesos i un de maròtic;


volum 8 (1983): Lletres de canvi (escrit el 1969): set sonets en decasíl·labs

blancs; Sonets mallorquins (escrit entre 1960 i 1969): vint-i-sis sonets en decasíl·labs
blancs; Sonets a Jackeley (escrit als anys setanta): quaranta-dos sonets sense regularitat
sil·làbica i blancs; Dies gastats: deu sonets en decasíl·labs blancs;


volum 9 (1986): L’ofici de demà (primera edició de 1972): dotze sonets, tots en

decasíl·labs blancs, excepte un que té tretze decasíl·labs i un tetrasíl·lab; El corb
(primera edició de 1978): un sonet «fals» —segons el títol—, anisosil·làbic, de
combinació assonant i consonant i rima francesa;


volum 10 (1990): Festes bucòliques: set sonets de decasíl·labs blancs; Mort a

Elx: tres sonets en decasíl·labs blancs; Sis sonets: de dues sèries de sis sonets, sis en
decasíl·labs blancs i sis en octosíl·labs de rima encadenada en les tercets.
És a dir, el model majoritari de Vicent Andrés Estellés és el de sonet en decasíl·labs
blancs —o estramps—, tot i que començà utilitzant amb més habitud el model clàssic italià.
Ho podem comprovar a Ciutat a cau d’orella, publicat el 1953, el primer llibre que publicà.
Per parlar amb Tarragona «a cau d’orella» —aquesta definitòria «ciutat del quasi, mai del
ja»—, el poeta utilitza un sonet clàssic, canònic, un model de versos decasíl·labs i de dues
rimes creuades als quartets (ABBA ABBA) i tres dissolutes als tercets (CDE CDE)

¡Oh tu, ciutat del quasi, mai del ja!
(¡Quin Francolí —del quasi al ja— en les venes!)
Desfici del potser i de l’a penes,
quan l’aire em vist el cor de novençà.
¡Quina nit, de l’ahir a l’endemà!
(Al llençol, un escàndol d’assutzenes).
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L’afany, des de la roca a les arenes,
batent-se entre el ¿serà? i el ¿no serà?
(¿Comença la ciutat just on acaba,
fugitiva per l’aire i la cortina?
¡Oh la ciutat del quasi i el només!...)
¿En la pompa del fruit, conclou la saba?
El cor es paga d’allò que endevina.
¡Oh itinerari del desig al bes!
Escrit entre finals dels cinquanta i bona part dels seixanta, El gran foc dels garbons és el
llibre seu que conté més sonets, cent tres, tots ells en decasíl·labs blancs, abandonant ja,
doncs, el precepte clàssic de la rima fonètica tot i que mantenint-se en la tradició del vers de
deu síl·labes. La mort —potser millor, «el mort»— n’és el gran protagonista:
El mort, que no s’havia mort en casa,
el dugueren a casa, a grapats, tots,
i es despenjava un braç del mort, i el cap
se’l ficava dins la butxaca l’altre.
Tots el duien, sol·lícits, raonant-li
com si li hagués sentat mal el conyac,
i mitja barra li penjava al mort,
i aquell que li buscava les ulleres
com si buscàs, entre espardenyes, un
gerani per posar-li’l a una orella,
com si fos el detall que li faltava.
Tocaren a la porta, obrí la dona
i li’l deixaren en el bancalet,
i encara algú va dir: No som ningú.
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Amb l’absència de rima fonètica, la rima accentual (és dir, la combinació de versos
acabats en paraula aguda —dits de rima masculina— amb d’altres acabats en paraula plana
—de rima femenina) hi pren protagonisme. En el sonet anterior ho podem comprovar: la
combinació de versos de rimes masculines i femenines no és arbitrària, sinó que segueix
una estructurada clarament fixada: FMMF FMMF MFF FMM,.
Malgrat que opta majoritàriament, doncs, pel decasíl·lab, també fa servir versos més
curts, com aquest sonetí de rima maròtica (CCD EED en els tercets) i en tetrasíl·labs, de
Primer llibre de les odes:
Si com l’oreig
que encén la rosa.
Mire i no veig.
Creix una alosa!
Tot ens proposa
jorns de festeig.
Oh cada cosa!
Aiguabarreig.
Mesura i calla.
Ah tanta palla!
Millor, el llit.
Veig la finestra.
Vós sou molt destra.
Oh molta nit!
...al sonet d’avantguarda
Més endavant, Vicent Andrés Estellés assaja algunes fórmules properes a una certa
avantguarda. De Sonets a Jackeley, aquest en versos sense regularitat sil·làbica —«lliures»—,
sense la utilització tipogràfica de majúscules i un abundant joc anafòric —al servei d’una
d’aquells tòpics estellesians que no agradaven gaire a la crítica ben pensant—:

—31—

a l’aeroport, com està manat, et regiraran de cap a peus,
àdhuc et temptaran conscienciosament els collons.
buscaran una metralleta entre els pèls del teu engonal.
buscaran una bomba al forat de la teua uretra.
buscaran la droga a les teues ulleres. busquen,
escarboten. et desfaran l’amable ordre conjugal
de la maleta que pacientment va fer la teua dona.
sacsejaran el teu rellotge per veure el que hi ha dins.
t’obligaran a masturbar-te per veure si és semen
allò que et surt o què. t’aponaran i et faran cagar,
i analitzaran rigorosament la teua cagada.
t’obligaran que et moques i et mocaràs furiosament.
et diran que faces força i amollaràs un pet esgarrat,
i en la seua flaire endevinaran, esbrinaran qui sap quines coses.
I a El corb, a finals dels setanta, va donar a conèixer aquest altre, radicalment
anisosil·làbic, una combinació de cinc pentasíl·labs, tres hendecasíl·labs i dos versos de
quinze síl·labes amb d’altres que no conformen una regularitat:
SONET FALS
Fosfòric retornes, entres a ma casa, regires els llibres i tots els papers,
negligent te’n vas sense dir-me fins un altre dia, potser fins demà,
quan el riu arriba al nivell del mar i ofega aquests llibres que jo estime tant,
i ofega els sonets.
Sou nàufrag!, diran persones que estimen el meu trist afer,
car jo, cada dia, em dec aplicar
amb afany sincer
i he de redactar
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aquest testimoni de qui viu encara i no ha de morir
fins que vinga l’hora que puga acomplir
l’encàrrec funest.
Més enllà, endevine els llums del forest,
on he de morir,
amb indigne gest.
Aquest sonet presenta, certament, una estructura poc habitual —i, per això, el mateix
Estellés l’anomena «fals». Sembla com si l’hagués volgut iniciar com un poema de versos
sense regularitat sil·làbica —i així són els tres primers versos del primer quartet, que,a més,
són molt llargs—, però que aviat s’hagués decantat per mantenir una certa regularitat, amb
un pentasíl·lab tancant aquest quartet. Tot al contrari, es fa evident una regularitat en la
resta d’estrofes següents (15 11 5 5/ 15 11 5/ 11 5 5), que arriben a adoptar un
anisosil·labisme recurrent, accentuat pel fet que tots els versos són masculins.
Des de models canònics o a partir de desconstruccions avantguardistes, els sonets de
Vicent Andrés Estellés recullen els grans temes de la seva ocupació lírica: la mort, la ironia,
el sexe, la vida... Aquesta és la poesia d’ Estellés: una riuada, com aquest sonet que flueix
vertiginós fins a l’esclat final:
El meu treball i la meua tristesa,
el meu dolor que a ningú no puc dir,
i el calle, em dol, em lligue el coll amb ell,
em faig un nus, estrenyent-lo ben fort,
i a poc a poc cau, del pes, el meu cos,
cau el meu cos, el meu dolor, del sostre,
i vacil·lant a l’airet del corral
estic, penjat, tota la meua mort,
i entra el veí i em veu penjant del sostre
i no diu res, demana un got de vi,
i de reüll em guipa, i no sap res
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i penge així, i en arribar nadal
seré un mort dolç, de secreta dolçor,
i m’obriran a taula, entre rialles.

4. Salvador Espriu i el formalisme japonès
A diferència dels seus coetanis, Salvador Espriu (1913-1985) no fou un amant explícit —
almenys com a creador— de les formes fixes de la nostra tradició poètica. Tampoc del
sonet. Sí que fou, però, seguidor d’unes formes d’origen japonès força conreades en la
poesia occidental del segle XX: el haikú i el tanka —i més anecdòticament el shedoka.
El haikú i el tanka són composicions anisosil·làbiques breus, conformades per versos
femenins i, majoritàriament, blancs —que se’ns poden presentar tant en poemes d’una sola
estrofa com en poemes de diverses estrofes idèntiques. La seva lírica tradicional —lligada al
zen— cerca la impressió de la natura en el poeta, la impressió de la vida sobre l’instant, a
través de la suggestió. El haikú i el tanka, així, són les dues formes de la lírica japonesa
clàssica més difoses i arribaren a Europa a començaments del segle

XX,

de la mà dels

simbolistes i els avantguardistes —aquells aferrissats defensors també del sonet, recordemho. Carles Riba, a casa nostra, escrigué els seus primers tanka en els anys 30, tot qualificantlos, inicialment, d’epigrames o corrandes japoneses.
Haikús
Espriu hi trobà la fragilitat que buscava per a construir imatges que són com a
pinzellades suggestives —i sense la necessitat d’abocar-se als mecanismes estrictes de la
rima fonètica, que sí que va utilitzar com a suport mnemotècnic dels versos més rígids del
seu teatre, però de la qual va defugir en la seva poesia.
Tot això ho podem veure en aquest poema:

NOSALTRES TOTS, CASTELLERS
S’aixequen torres
en esborrats vestigis
de mortes danses.
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Truquen a portes
d’oblit. Desempresonen
llum, ales, aire.
Nua bellesa,
nom sol enllà del nombre,
esclat de festa.
Volem la força
dins l’ordre perfectíssim
de la mesura.
En equilibri,
molt lentament ens alcen
castells de somnis.
Seny, no podríem
acollir-nos per sempre
al teu refugi?
Dreçats captaires,
sense plors ni temença
venim a prínceps.
Homes, la mida
del món, rompem silencis,
triomfs, abismes.
Agermanem-nos
sota l’esplendorosa
pau d’un llarg dia.
Per servir l’únic
senyor que tots triàvem:
el nostre poble.

—35—

No és un dels poemes més coneguts de Salvador Espriu. Tampoc no pertany a cap dels
seus poemaris més rellevants —segons el parer de la crítica canònica. Però és, sens dubte,
un poema que recull molts dels elements definitoris i essencials de la seva lírica, tot i que el
seu motiu sembli molt allunyat del món del poeta de Sinera. Publicat, primer, el 1980, a
D’una vella i encerclada terra i incorporat, després, el 1984, a Per a la bona gent —el seu darrer
llibre—, «Nosaltres tots, castellers» ve conformat per una sèrie de deu haikús, aquí estrofes
que se succeeixen simètricament.
El haikú és una composició anisosil·làbica limitada a tres versos curts –un d’ells, el
segon, més llarg que els altres dos–, amb un total de disset síl·labes. La versió més habitual
en la nostra poètica és: 4(+1) 6(+1) 4(+1), és a dir un tetrasíl·lab femení (acabat en paraula
plana, de quatre síl·labes mètriques, cinc lingüístiques), un hexasíl·lab i un altre tetrasíl·lab,
també femenins. Blancs, sense rima fonètica, els haikús d’Espriu solen tenir una certa
assonància entre els tetrasíl·labs: en la majoria dels casos —també en el poema que ens
ocupa—, els dos tetrasíl·labs de cada haikú solen acabar amb el mateix so vocàlic àton.
En la poesia japonesa tradicional, el haikú va néixer per parlar de la quotidianitat, la
natura, els fets intranscendents... Per desenvolupar un sentit espiritual damunt allò que és
obvi, viscut. Per transcendir allò que no ho és. La delicadesa formal i la necessària mesura
que impliquen van comportar que Espriu prengués els haikús com un exercici poètic precís:
Quin preu? La vida.
Si volies pagar-lo,
la salvaries.
Aquest és un haikú extraordinari inclòs a Formes i paraules (1975), el llibre que Espriu va
dedicar a les escultures d’Apel·les Fenosa, l’artista amic de Picasso, resident a París i amb
casa-taller al Vendrell. La relació d’Espriu amb el fet casteller —que és el motiu del poema
que ens ocupa— va sorgir, precisament, al Vendrell —o, per ser més exactes, a partir de la
capital del Baix Penedès. El 1976 va contactar amb el món dels castells gràcies a un amic
seu, l’advocat Salvador Palau Rovira, integrant de la colla dels Nens del Vendrell. I va ser
aquesta amistat profunda que va permetre que Espriu escrivís el pròleg a l’opuscle que es
va publicar aquell any en commemoració del 50è aniversari dels Nens. El pròleg té aquell
regust a text d’encàrrec que Espriu deixava anar quan li convenia, però és l’inici d’una
relació difícil de preveure entre un poeta molt poc propens a les mostres de cultura popular
festiva de caràcter tradicional i un costum antic, els castells, que en aquells moments tot just
albiraven tímidament la seva esplendor posterior.
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A «Nosaltres tots, castellers», Espriu hi reprèn alguns dels seus propis motius poètics,
especialment explícits en el darrer haikú de la sèrie:
Per servir l’únic
senyor que tots triàvem:
el nostre poble.
No costa gaire veure-hi, així, les traces d’un dels seus poemes més coneguts, aquell
«Indesinenter» popularitzat en la veu de Raimon i que comença
Nosaltres sabíem
d’un únic senyor
i vèiem com
esdevenia
gos.
En el mateix llibre –Les cançons d’Ariadna (1949)–, hi trobem un altre poema també
musicat per Raimon —que no és escrit en haikús, però sí també en tercets de versos curts
blancs, en aquest cas pentasíl·labs, amb una musicalitat, doncs, molt propera— i que es
deixa entreveure clarament en aquell darrer haikú:
EL MEU POBLE I JO
Bevíem a glops
aspres vins de burla
el meu poble i jo.
Escoltàvem forts
arguments del sabre
el meu poble i jo.
Una tal lliçó
hem hagut d’entendre
el meu poble i jo.
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La mateixa sort
ens uní per sempre:
el meu poble i jo.
Senyor, servidor?
Som indestriables
el meu poble i jo.
Tenim la raó
contra bords i lladres
el meu poble i jo.
Salvàvem els mots
de la nostra llengua
el meu poble i jo.
A baixar graons
de dol apreníem
el meu poble i jo.
Davallats al pou,
esguardem enlaire
el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo.
Però, «Nosaltres tots, castellers» no té només com a referents hipotexts propis, sinó
també un altre d’il·lustre, aliè i més antic. Espriu hi reprèn parcialment, així, el lema tòpic
dels castells que va instaurar Josep Anselm Clavé ja en el segle XIX. El 1863, Clavé va ser
Vilafranca del Penedès, convidat a dirigir, per Sant Fèlix, el Coro del Panadés. D’aquesta
visita —en la qual va conèixer de primera mà els magnes castells que s’aixecaven en aquella
època— en va sorgir la composició musical, datada el 1867, «Los Xiquets de Valls», que
Clavé dedicà a Eduard Vidal i Valenciano, l’escriptor i dramaturg vilafranquí, i que conté la
coneguda tornada:
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Quina gatzara, quina delícia
Causen al poble los braus Xiquets,
Quan fan alarde de llur perícia:
Força, valor, equilibri i seny.
Espriu reprèn ara el darrer vers de la tornada claveriana, tot obrint sengles haikús a la
«força», l’«equilibri» i el «seny», elements clau en el devenir del poema i que permeten
prendre «la mida del món». El «valor» no hi és explícit, però clou clarament els anteriors, en
el haikú que els segueix:
Dreçats captaires,
sense plors ni temença
venim a prínceps.
«Sense plors ni temença», de «dreçats captaires», «venim a prínceps». «Ordre», «mesura»,
«somnis»... El poema d’Espriu, reprenent Clavé, en supera conscientment la intenció. Si la
literatura catalana del

XIX

—Guimerà, Pin i Soler, Narcís Oller...— quan s’acara al fet

casteller ho fa des de la identificació popular d’un territori concret, el Camp de Tarragona i
el Penedès, ara Espriu els atorga un nou caràcter. Ja no són només la identitat local d’un
territori a partir de les classes més populars: ja havien començat a esdevenir, en aquest final
de segle XX, el símbol transversal d’un país.
Tanka i shadoka
El tanka, que també manté una unitat temàtica de caire líric, presenta 31 síl·labes
distribuïdes en cinc versos. En el seu recompte cal tenir presents, com en el haikú, les
síl·labes àtones finals. La seva estructura més habitual en mètrica catalana és: 4(+1) 6(+1)
4(+1) 6(+1) 6(+1), mantenint, doncs, la característica de ser habitualment versos femenins,
acabats en paraula plana, i de combinar versos curts, uns més llargs que els altres –en el
tanka, el primer i el tercer sempre són més curts que la resta. Carles Riba el conreà
abastament, arribant a utilitzar-lo exclusivament per a un sol volum, Del joc i del foc:
La nit somia
riu avall de la lluna;
—39—

els morts, dins l’ombra,
comprenen les paraules
obscures dels poetes.

(És a dir, 26 síl·labes segons el nostre còmput mètric, 31 comptant les àtones finals.)
En la poesia japonesa, es considera el tanka integrat per un tercet inicial —hokku, primer
versicle o primera estrofa— i un dístic final. A partir del segle

XII,

s’inicià la pràctica de

l’encadenament de tanka escrits per diversos autors, que rebé el nom de renga —amb certa
semblança, doncs, amb els debats poètics trobadorescs o les tençons medievals. Els renga
acabaren originant una unitat poètica diferent, més breu que el tanka, tot donant entitat
pròpia al hokku i amb el nom ja definit de haikú a la fi del segle

XIX.

En aquest sentit,

caldria remarcar que, en japonès, ka significa «poema» o «cançó» —i, tan, «breu» o «curt». El
tanka, doncs, demana una certa divisió bipartida —com hem vist en Riba.
Espriu construí algunes composicions en què, com a estrofes, utilitzà una alternança de
haikú i tanka:
Esdeveníem
esguard orbat pel ferro
roent del vespre.
Ara començo
a davallar pel somni.
Una sobtada
hostilitat de proes
me’l van rompent a trossos.
Despullat, l’aire
s’adorm al llit amplíssim
d’un sol de posta.
El mateix Espriu, finalment, conreà també, ni que fos escadusserament, alguna altra
forma basada en la lírica japonesa, com ara el shedoka —que, de vegades, també alternà, en
una mateixa composició, amb haikú i tanka. El shedoka té, en total, 38 síl·labes i, per
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entendre’ns, afegeix un vers femení de sis síl·labes rere del segon hexasíl·lab del tanka:
4(+1) 6(+1) 6(+1) 4(+1) 6(+1) 6(+1), El resultat continua essent delicat, suggestiu, sempre
a partir de la fórmula bipartida:
Sento com una tria,
encara despullada,
incerta, subtils robes
la primavera.
Dits delicats de pluja
lentament la vestien.
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LECTURA DE «NÈNIA»
Rosa Delor
NÈNIA
Per R.-P. Trenta anys després de la seva mort
Cants de galls esquinçaven,
des d’una llunyania
d’incerts llums tremolosos,
els palaus de l’aranya,
5

l’estesa nit. Venia
a poc a poc aquella
buidor tan despullada
de la pluja. Peus d’arbres
penitents trepitjaven,

10

en processó parada,
antics luxes de boscos
recordats. Lentes boques
fressaven sense pausa,
malson endins. Nosaltres

15

et miràvem encara,
dura sofrença closa
en el no-res, i et dúiem,
sota feixugues voltes
del després, enllà d’amples,

20

cruels, llarguíssims cercles
de temps mort, a l’estança
on ulls de fred et guarden.
B., 29-IV-1968
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La nit del 5 de gener de 1938, Bartomeu Rosselló-Pòrcel moria sol, en el sanatori del
Brull (Montseny); ara en commemorem els 75 anys. En ocasió dels primers trenta anys de
la seva mort, Espriu li va dedicar una nènia, un cant funeral o lamentació que es cantava
entre els romans com a darrer obsequi a un difunt. «Nènia» anava acompanyat de «Per
commemorar»; ambdós poemes van ser publicats a la revista del PSUC, Nous Horitzons,
núm. 15 (tercer trimestre de 1968). La nota de redacció els presentava amb aquestes
paraules:
Salvador Espriu —gran amic de Rosselló-Pòrcel— ha escrit especialment per a
la nostra revista aquests dos poemes que ens complau de reproduir, gojosos d’oferir
una primícia tan valuosa als nostres lectors.

La revista Nous horitzons es feia en plena clandestinitat i fins al 1972 s’imprimia a
l’estranger. La iniciativa va comptar amb la participació dels sectors intel·lectuals del

PSUC.

L’etapa d’or de l’època clandestina va de 1967 a 1971, quinze números en cinc anys, del 9 al
23. Francesc Vallverdú, que amb els anys esdevindrà l’editor de confiança d’Espriu fins al
final, n’era el secretari de redacció, i acompanyava els poemes amb un article exculpatori.
Feia autocrítica pel tractament injust que el poeta mallorquí havia rebut el 1963 a l’antologia
de Joaquim Molas i Josep M. Castellet, els quals, segons ell, «redueixen la importància de
Rosselló-Pòrcel gairebé als seus justos límits».
I dic gairebé, perquè Castellet i Molas, per reacció al deliri anterior no van
acabar de trobar el punt exacte d’objectivitat. Cal convenir que Rosselló-Pòrcel
resultava per al «realisme crític» el representant d’una de les temptatives més
«inencasellables» de la poesia contemporània: la «poesia pura». És comprensible,
doncs, que els defensors d’una nova crítica, entre els quals jo mateix em trobo,
intentant d’inspirar-nos en el marxisme, ens sentíssim atrets en realitat per certes
simplificacions i incorreguéssim en apriorismes inadmissibles.

A finals d’abril de 1968, la contestació al règim pren volada. Amb Òmnium Cultural sota
el lema «Català a l’escola» i la Institució Pedagògica Rosa Sensat organitzant l’Escola
d’Estiu, la cultura n’és un dels elements més potents. Es posa en marxa l’edició de la Gran
Enciclopèdia Catalana, la Nova Cançó és un èxit popular, augmenta la publicació de llibres en
català i sorgeixen noves editorials. Al llarg dels seixanta s’estén la consciència de comunitat
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nacional dels Països Catalans que, traspassant els límits estrictes de Catalunya, amb
matisacions i reserves arriba a València i les Balears.6
Trenta anys després d’aquella mort injusta, semblava que les coses començaven a canviar
en el terreny polític de l’Estat Espanyol i sobretot a Catalunya. Tanmateix Espriu
desconfiava de les «flamarades» de l’esquerra (Rosselló n’havia estat un) i la seva ben sabuda
cautela l’obligava a recordar el passat per evitar possibles recaigudes en errors pretèrits.
Espriu es declarava «un pessimista lúcid». El poema usa l’imperfet en vuit ocasions, el
temps de la narració; només hi ha un present, el de la mort de l’amic (v. 22) a qui fa
confidència dels records d’aquells dramàtics moments perquè el lector, en segon pla,
n’estigui ben informat.
Comença amb un esperançat vers: «Cants de galls esquinçaven [...] l’estesa nit.» El seu
cant anunciava l’alba d’una nova etapa històrica: la sortida de l’experiència infernal de l’estesa
nit, metàfora de l’Espanya de sempre, decadent i endarrerida que amb l’impuls regenerador
de la República semblava que havia de despertar del seu vegetar de segles en una monarquia
dominada pels poders eclesiàstic i militar.
Espriu recull un verb de l’amic, «esquinçar». Rosselló no s’adonava que aquella mort per
ell mateix anunciada —«Sumptuós, l’oratge/ l’esquinça, l’isola.../ I, dins el jardí,/ el mata
d’aroma» («L’estiu ple de sedes»: 9-12)— es faria realitat. El poema era escrit el febrer de
1937. Tanmateix, ni Rosselló, que creia en el poder revolucionari per canviar les coses, no
pot evitar una premonició nefasta:
I la nit et toca,
humida i amarga,
mort, amb herbes, rius,
a les cames nues.
(v. 17-20)

On l’amic Tomeu parla de «sedes», Espriu veu només els fils que teixeix l’aranya en el
seu palau, i la tela que en resulta torna a ser l’estesa nit que s’apodera de tots els somnis del
«migdia jove» que havia cantat Rosselló.
Espriu li està dient que s’autoenganyava, que no volia veure el que els seus mateixos
versos premonitzaven malgrat els crits de joia. Tomeu pensava que la victòria era a tocar i
Joan B. CULLA. «La cultura a la Catalunya dels anys seixanta», in Història de Catalunya, Edicions 62,
Barcelona, 1989, vol. VII, p. 348-362
6
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que la revolució ho canviaria tot. Segons Espriu, però, eren només «incerts llums
tremolosos» (v. 3) d’aquell sol que just començava a aixecar-se i que aviat, però, esdevindria
l’orífex rapinyaire que temptava la «Pluja de tardor» (1937).
L’engany del sol aquietava amb mots de misericòrdia el pecat de les veus i el
transformava a poc a poc en or, or primerenc dels tells i dels plàtans, or agònic dels
roures guerrers. A migdiada, l’artífex deixava la feina i parava tenda al call de la
muntanya. El sol jueu s’arraulia després a la porta, a esperar cada tarda la compra de
la pluja.

Rosselló havia teixit amb els versos una delicada arboradura de seda que el «vent» irat de
la guerra faria naufragar.
«Des d’una llunyania/ d’incerts llums tremolosos»: la font és Dante; ningú com ell ha
sabut captar l’estat d’ànim del qui veu en el tremolor de l’aigua la primera claror de l’alba
després d’una experiència infernal, claustrofòbica:
L’alba vinceva l’ora mattutina
che fuggia innanzi sí che di lontano
connobi il tremolar de la marina.
(Purgatorio I, v. 117)

Perquè el mar simbolitza la llibertat, l’horitzó obert, quasi infinit, també Rosselló havia
sentit aquest tremolor de la llum:
Escolto la secreta
harmonia de l’aire
i l’ardor que tremola
d’unes grans aigües lliures.
(«Escolto la secreta...», v. 1-4)

Hi retornava a «Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls/ i que em fa tremolar quan et
recordo!» («A Mallorca durant la guerra civil», v. 9-10), que evoca el «Jo só gelós» d’Ausias
March (XLVI, v. 29).
Un dels significats concrets d’aranya és el pas del temps que comporta l’immobilisme
destructor: «espesses teranyines de mil·lenàries aranyes mortes», dirà Espriu a Les roques i el
mar, el blau. La imatge és recorrent en la poesia d’Espriu des dels inicis:
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Les aranyes filaven
palaus de rei,
estances que empresonen
passos d’hivern.
(Cementiri de Sinera VI, v. 1-4)

El que aquí interessa, però, és que de manera significativa l’aranya reapareix a l’altre
poema dedicat a Rosselló, «Per commemorar», però amb connotació positiva:
Aranyes filen temps
i van teixint-nos somnis,
de columna en columna,
per tota la claror.
(v. 37-39)

Una altra dada important és que aquest segon poema està datat a «Lavínia 6-V-68», o
sigui que el va escriure tan sols una setmana més tard de «Nènia». El fet que en lloc de
Barcelona citi Lavínia li atorga un significat cívic —o polític, si es vol— que atreu l’atenció
cap als anys de la República, en què ambdós compartien somnis i esperances que la guerra
va truncar.
«Venia/ a poc a poc aquella/ buidor tan despullada de la pluja.» El 1936, Espriu donava
la seva versió al·legòrica de la guerra:
Galopen en silenci, cavallers en sementals d’aigua. Baixen cap a la vall des dels
cims dominats: la muntanya no ha pogut deturar el triomf. Fan ganyotes des de les
gropes elevades, mofant-se d’humiliacions de la pols. Esclafen l’herba, vencen
l’altivesa dels arbres, esborren els camins. [...] Han vingut ràpidament [...] cridats a
capítol de guerra per la majestat del mal temps.
(«Pluja d’agost»)

Altrament Rosselló, el febrer de 1937 i aparellat amb «L’estiu ple de sedes», responia
amb una «Pluja brodada» plena de vida i de confiança en ella mateixa:
Balla damunt la terra
i s’afina, la fina
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esgarrifada. Brilla,
renovellada i neta.

Mai no hauria de saber el que va venir després. La pluja d’estiu que havia de calmar la
terra sedegant, va ser una rierada que tan sols deixaria una buidor despullada.
En els versos «Peus d’arbres/ penitents trepitjaven/ [...] antics luxes de boscos», Espriu
retorna al que havia escrit el mateix 1937 a la prosa poètica «Pluja de tardor», tot
identificant-se amb l’autoritat monacal. Els dos amics ja havien disputat pels Fets de Maig i
Espriu tornava resposta rebatent els arguments de Rosselló que proclamava primer la
revolució i després guanyar la guerra:
Tota la distinció de les roses moria sense resistència al pas de l’aigua. Els avets
miraven com era trossejada i s’escruixien de tanta barbàrie. Intentaven d’amonestar
la pluja, prevalent-se de l’autoritat de l’hàbit monacal. L’aigua odiava la grisor de
l’orde ascètic.

Per les dates es pot veure que la discussió va prenent un to cada vegada més distanciat.
Els punts de vista sobre la guerra són completament oposats. El diàleg entre els textos ho
mostra sense possibilitat d’error. L’aigua i el sol són necessaris per fer fructificar la terra,
però els excessos en les bones intencions poden resultar nefastos quan ambdós elements
entren en competició. Aleshores l’aiguat devasta el jardí i el sol el desertitza.
Espriu prenia com a exemple el que havia passat amb els avets que el seu pare havia
plantat en el jardí de la casa que tenia a Viladrau, morien perquè les deus s’havien assecat.
Espriu converteix aquest fet en al·legoria de la tradició: «Hem heretat una cultura viva i
estem obligats a conservar-la i a cultivar-la.»7
Els boscos simbolitzen les generacions que han bastit una cultura, de la qual el jo poètic se
sent deutor i continuador, i que ara corre el risc de desaparèixer: «La cultura catalana és
l’última cultura viva sorgida del romanticisme. No sabem cap on ens portarà la història,
però estem obligats a complir.»8
El concepte de penitents implica la culpa dels intel·lectuals que no varen saber aturar la
barbàrie a què abocava la mala política, tal com va esclatar el 1936:

Cf. Francesc REINA. Salvador Espriu: Enquestes i entrevistes, Centre de Documentació i
Estudi Salvador Espriu/ Edicions 62, Barcelona, 1995, vol. II, p. 26.
8 Ibídem.
7
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Estenen els braços, aliats de la pluja. Mouen les branques en homenatge.
Jerarques suprems del jardí, donen senyoria als guerrers. [...] Tota l’harmonia amiga
dels avets aplaudeix l’escarment i sanciona en senat les gestes de les llances»
(Pluja d’agost», 1936)

Comparem aquests tres versos, «Lentes boques/ fressaven sense pausa,/ malson
endins», amb uns de La pell de brau: «Sentim el vent fressar,/ amb boca que no para.// Fulles
de somnis vells/ una a una es menjava» (XXVI, v. 5-8).
Espriu usa el verb «fressar» en el doble sentit de fer remor i de ‘menjar els cucs de seda’.
Com si d’un cuc es tractés, el vent es menjava a poc a poc les fulles de l’«arbre de nues
branques» que és Catalunya desposseïda dels seus somnis de progrés i llibertat. Vist que els
versos següents al·ludeixen a la visió del cadàver de l’amic, és possible que el poeta
n’imagini la descomposició, establint una analogia entre la mort del país i la de Rosselló.
Trobem una altra ocurrència on recupera el malson endins que provoca somnis d’angoixa:
contemplo
només llot i una fressa
de ventres rèptils puja
de la nit
cap a l’esclat de l’odi.
(Mrs. Death, «El posseït», v. 11-15)

I continua: «et miràvem encara/ dura sofrença closa/ en el no-res». Espriu explicava que
l’havia impressionat molt l’expressió del rostre de Rosselló ja cadàver. Un rostre que
mostrava l’angoixa del sofriment i la desesperació davant la mort. La pal·lidesa d’aquella faç
esdevé dura blancor de marbre (vg. el poema «Nit», dins Les hores). Aquí avança encara més
en el sentit exacte de la mort: el no-res.
Això el desesperava, no admetia que després de la mort no hi hagués alguna mena de
vida intel·lectual: «Repugna pensar que un home que ha fet Les menines passi al no-res més
absolut». Creia que «l’home no mereix una immortalitat ni celestial ni infernal. M’agradaria
que després hi hagués una existència intel·lectual» (Entrevistes II, p. 32). Per això construirà
per a l’amic mort un diàleg intertextual al llarg de l’obra poètica que només s’esgotarà amb
la seva pròpia mort el 22 de febrer de 1985: «i et dúiem,/ sota feixugues voltes/ del
després».
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El diàleg intens que havien compartit en hores de bonança no l’abandonarà mai.
Rosselló apareix a tots els llibres d’Espriu d’una manera o altre, sempre dialogant. En els
versos «i avanço sol a l’esglai del llarg crit/ que deia per les voltes el meu nom» (Final del
laberint I: 18-19), Espriu declara la soledat en què ha quedat davant la desfeta de la
República i, amb ella, l’anul·lació de tots els seus projectes vitals: «Amb lent dolor esdevé
somni fosc/ aquella llum dels altíssims palaus» (Final del laberint I, v. 1-2) i tot el que segueix,
i «el temps perdut» de què parla a Cementiri de Sinera, «llarguíssims cercles/ de temps mort»,
són els llargs anys que seguirien, fins a aquella alba que tot just esquinçava els fils de
l’aranya el 1968, com abans ho havia fet el 14 d’abril de 1931.
Claror d’abril, de pàtria
que mor amb mi, quan miro
els anys i el pas: viatge
al llarg de lents crepuscles.
(Cementiri de Sinera III, v. 9-12)

Tancat ja el cercle del record i retornat al present verbal, «a l’estança/ on ulls de fred et
guarden», Espriu li està dient que la seva mort és la seva manera de ser vivent encara,
presència constant, vida activa en el record. Rosselló esdevé l’alteritat que dóna consistència
al propi ésser i estar en aquest món d’Espriu, on els ulls de la mort vigilen cada moviment a
punt d’atrapar la presa segura.
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EL MEU PRIMER RECORD
DE MARIÀ VILLANGÓMEZ LLOBET
Josep Marí

La mestra mallorquina Joana Pascual tenia al seu càrrec, d’anys ençà, l’escola de noies de
Sant Francesc de l’Estany. La de nois, a partir del curs 1959-1960, tingué com a mestre
l’escriptor Marià Villangómez Llobet, que procedia de la de Sant Miquel de Balansat, poble
en el qual, al llarg de tretze anys, es guanyà l’estima i la consideració de la gent i escriví la
part més abundosa i, sens dubte, representativa de la seva obra. Sonets de Balansat, L’any en
estampes, El cop a la terra, en són títols ben celebrats.
Jo, amb dotze anys, el 1960, tenia unes referències vagues de l’escriptor. Em balla pel cap
que havia vist un exemplar d’El cop a la terra, amb uns dibuixos magnífics de Vicent Calbet,
a casa del pintor Antoni Pomar. O va ser després de conèixer-lo? El cas és que Joana
Pascual, amb ocasió d’una excursió escolar que els al·lots i les al·lotes feien per cloure el
curs, em va convidar a anar amb ells a passar el dia a la platja del Canar. Això devia ser el
1960, acabat el primer curs que Villangómez passava a l’Estany. Jo era un xitxarel·lo. Joana
Pascual, amb gran alegria de la meva banda, em va presentar l’escriptor i li féu avinent la
meva doble afició a la pintura i a l’escriptura.
Aquell home tan alt, de còrpora forta, de faccions pronunciades i un bigoti acurat, em va
impressionar, però en cap moment me’n vaig sentir esquiu. Era una persona de conversa
agradable. La seva vella amistat amb Joana Pascual segurament també me’l feia pròxim. Jo
no havia estat mai en aquell paratge, que recordaré sempre com un paradís encalmat i
lluminós. Damunt la platja del Canar, no hi havia res altre que natura verge i, al bell mig, un
canyar espès que arrecerava un naixement d’aigua. Només, al costat sud de la somiosa rada,
s’havien edificat uns establiments turístics molt discrets que a penes afectaven la integritat
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de l’indret. Dinàrem d’entrepans a l’altre extrem de la platja, cap al costat de cala Nova. Era
un lloc de roques des d’on es dominava l’oberta badia, amb algunes casetes de llaüt i la illeta
del Canar, que omplia un tros d’horitzó. Jo duia una gorra blava per protegir-me del sol.
Una gorra de visera tova, xereca i deforme. Tal vegada la gorra, tan manyuclada, cridà
l’atenció de l’escriptor quan, havent dinat, tragué un llapis carbó, i em féu dos retrats
diferents en uns folis, un de perfil i l’altre —crec—, de tres quarts. Que Villangómez
dibuixés tan bé em va sorprendre. De la seva condició d’artista, jo no en sabia res.
Dibuixava amb un traç enèrgic i net, i no li calia retocar res. El seu dibuix era directe,
espontani. S’hi notava l’ofici (més endavant, el propi Villangómez em mostrà algunes
pintures i uns quants dibuixos d’un temps en què es debatia entre la pintura i la literatura).
Aquell dia, gràcies a la invitació generosa de Joana Pascual —que, en algunes cartes, jo
tractava com la tia Joana, car vivia en dispesa a casa de les meves ties—, vaig conèixer la
persona que amb més autoritat influí en la meva formació, no només a través de les seves
magistrals classes de català, sinó també de tantíssimes estones compartides amb ell en
diàlegs distesos, sempre interessants i amens, fos a casa seva, a la societat Ebusus o tot
passejant per la ciutat i l’illa. I més endavant, en tasques de l’Institut d’Estudis Eivissencs.
La seva cultura era vasta i profusa; el seu criteri, d’una solidesa incontestable. Exercí el
mestratge i l’autoritat intel·lectual amb una condescendència benèvola, sense dogmes, sense
imposicions, però també sense renúncies, deixant potser que ens equivoquéssim sols, que
era una bona manera d’assolir el seny, la responsabilitat i la maduresa.
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JOAN TEIXIDOR
(OLOT, 1913 - BARCELONA, 1992), POETA
Jaume Bosquet
Ara que estem vivim aquests temps portentosos en què Catalunya ha deixat la por
enrere i es disposa a manifestar-se i a definir-se més enllà de la subordinació a aquest
concepte malvat (per als catalans, però també per als espanyols) que s’anomena Espanya, fa
de bon dir que la submissió política de tot un poble ha produït, al nivell artístic, uns
resultats fabulosos. Com si d’alguna manera la justícia volgués expandir-se en altres espais
quan pressiona la injustícia. El poder —polític i militar— espanyol ha estat històricament
tan ignorant —i en conseqüència també tan malèvol— que no només s’ha acontentat
intentant anorrear la cultura catalana, sinó que ha anat en contra de la seva pròpia cultura.
No cal parlar en aquest article de les bestieses fetes a Amèrica arran de l’anomenat,
sàdicament, descobriment. Així Picasso ha estat repudiat per comunista. Machado moria a
Cotlliure fugint de la barbàrie. El gran Juan Ramón Jiménez havia de fer mitja vida i mitja
obra a l’altre costat de l’Atlàntic; i hi havia de morir. Lorca era directament assassinat.
Cernuda estigmatitzat d’homosexual. Espanya odia allò que desconeix, deia el poeta de
«Caminante no hay camino/ sino estelas en la mar». Tants segles d’opressió espanyola, han donat
—i donen encara!— uns artefactes artístics de primer ordre. Centrats en la poesia, és en ple
franquisme que emergeixen en plenitud les veus poètiques poderosíssimes de Clementina
Arderiu, Blai Bonet, Josep Carner, Salvador Espriu, Gabriel Ferrater, J.V. Foix, Tomàs
Garcés, Marià Manent, Pere Quart, Carles Riba, Joan Teixidor o Joan Vinyoli. I n’hi ha més,
és clar. No hem d’obviar que en plena Guerra Civil Espanyola, tant Bartomeu RossellóPòrcel com Màrius Torres escriuen uns grans poemes amb la guerra de fons: «A Mallorca,
durant la guerra civil» i «La ciutat llunyana», respectivament. Molta de la poesia d’aquests
poetes és producte directe del franquisme: Elegies de Bierville de Carles Riba, La pell de brau de
Salvador Espriu o Vacances pagades de Pere Quart. Sense obviar que un poema com ara «In
memoriam» de Gabriel Ferrater parla també de la Guerra Civil Espanyola. I un bon grapat
dels poemes de Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés.
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En l’obra poètica de Joan Teixidor, en una primera lectura poc atenta, es pot pensar que
les circumstàncies miserables del franquisme no hi són. No és ben bé així. Al seu quart
llibre de poemes, Camí dels dies (1948), s’hi troba un poema impressionant sobre el tema de
la guerra, no necessàriament la Guerra Civil Espanyola, sinó la guerra en general, l’estigma
de Caín que encara l’home no s’ha pogut treure de sobre. El poema en qüestió és «Els
joves»:
ELS JOVES
Somreien a l’esperança els perfets, els intactes.
Ignoraven que la mort també fou creada per a ells.
Quan enramà l’enfiladissa dels jardins ses hores,
en tot havien pensat: en l’amor fresc i tendre
de les dones, el cel llunyà i els ocells del capvespre,
l’afany de la nit, la llum taciturna del geni,
els fills com un llevat dels anys, l’aigua que s’empeny
sense rescloses, lliscant sobre pedres i molsa.
En tot havien pensat, menys en aquest trepig de la sang
en els camps desolats que vanament omplia
l’espetec de les armes; tot, menys aquest mirar al cel
amb les ninetes buides. Això era nou per a ells.
Però compliren sense recel, com aquell qui paga
comptes oblidats del pare, per l’honor del nom;
allò que no era d’ells i que, potser, volien rompre,
sobtadament va dominar-los, com un llevant arravatat,
molt més fort que l’enfiladissa dels jardins,
que l’aigua i que les roses; potser perquè era estrany
i gran, impalpable, i es nodria d’un august silenci,
del camí de la sang també sense rescloses.
El cos humà arriba al zenit durant la joventut, quan el cos és perfet i es manté intacte,
encara, a les brutals envestides del temps que l’assolaran en la maduresa i la vellesa. En
l’aspecte físic i amb progressiva fúria, aquestes dues darreres etapes de la vida no són res
més que pur deteriorament. Passada la joventut, ment i cos divergeixen: la ment pot
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expandir-se i el cos s’aboca, inevitablement, a la destrucció. La maduresa humana comporta
la consciència de la mortalitat. L’infant no té consciència de la mort: juga a disparar-se trets,
mor i ressuscita les vegades que calguin. La joventut és un temps iniciàtic, amb una gran
càrrega de curiositat, descoberta i aprenentatge de la vida. El jove ja té consciència de la
mort, àdhuc de la seva pròpia, però la situa en el futur: el cel llunyà i els ocells del
capvespre. El jove té projectes de futur: l’amor, la mort, els plaers de la nit, el silenci del
coneixement, els fills i el temps passant com una aigua. Els joves que van anar a la Guerra
Civil Espanyola, impulsats per un alè heroic —l’alegria desbordant reflectida, per exemple,
al film Allò que el vent s’endugué—, segur que van pensar en la glòria que els esperava en un
afer tan èpic. En l’esclat màxim del seu cos, el punt de la rosa badada al jardí, no van pensar
que la mort podia abatre’ls. I l’aigua del temps va convertir-se en sang. La rosa tallada abans
de la caiguda natural dels seus pètals. Ningú no els va dir res, perquè l’experiència de
cadascú no es pot transmetre. El dolor humà habita en un august silenci. La humanitat no
acumula saviesa a través de les generacions i, d’aquesta manera, no avança, o avança molt
lentament.
El punt clau del poema és l’evidència del «sobtadament va dominar-los». És a dir, hi ha
una cosa profunda en la condició humana (potenciada al màxim durant l’eclosió hormonal
de l’adolescència) que aboca la humanitat a la guerra, al vessament de sang. D’això, se
n’aprofiten els militars de tot el món i de totes les èpoques. És el mateix que, anys enrere,
plantejava, en un poema de Spoon River Anthology (1915), Edgar Lee Masters (1868-1950):
MOLTS SOLDATS
La idea dansava davant nostre com una bandera;
el so d’una música marcial;
l’emoció de portar una arma;
l’ascens social quan tornéssim;
una espurna de glòria, fúria contra els enemics;
el somni d’un deure envers el país o envers Déu.
Però això eren coses en nosaltres mateixos, espurnejant davant nostre,
no pas la força que ens empenyia des de darrere,
que era l’Omnipotent mà de la Vida,
com el foc del centre de la Terra que fa les muntanyes
o les aigües subterrànies que les soscaven.
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Us en recordeu, de la banda de ferro
que el ferrer, Shack Dye, va soldar
al voltant del roure, al jardí d’en Bennet,
per penjar-hi una hamaca
on la seva filla Janet pogués descansar i llegir
les tardes d’estiu?
I que l’arbre, en créixer, finalment
va trencar la banda de ferro?
Però ni una cèl·lula de l’arbre
no sabia res més que la palpitació de la vida,
ni li va importar que l’hamaca caigués
a terra amb els poemes de Milton.9
«La força que ens empenyia des de darrere,/ que era l’Omnipotent mà de la Vida,/com
el foc del centre de la Terra que fa les muntanyes/ o les aigües subterrànies que les
soscaven.» És la vida mateixa. La condició de l’home. La terrible veritat de la guerra que,
més enllà de l’imaginari d’uns honors irreals, van veure i experimentar en tota la seva
cruesa, a la Primera Guerra Mundial, els soldats poetes Robert Graves (1895-1985) o
Siegfried Sassoon (1886-1967). Els que buscaven honors en la guerra són els mateixos que
es veuen passar avui a tot córrer sobre les motos, omplen les discoteques o bé beuen
xibeques en colles a la vorera. I tots plegats som, érem nosaltres. Ja ho va deixar escrit, fa
més de mil tres-cents anys, Zuhayr Ibn Abi Sulma (530 - 627):
L’estupidesa del vell mai no es torna sensatesa.
En madurar, l’estupidesa del jove pot tornar-se sensatesa.10
Cultes, moderns, humils..., així eren els estudiants universitaris a Barcelona abans de la
Guerra Civil Espanyola. Espriu, Rosselló-Pòrcel, Teixidor... No és casual que es puguin
confrontar poemes de l’un i de l’altre. Observi’s la coincidència temàtica en aquests dos
poemes: un del primer llibre de Teixidor, Poemes 1931, i l’altre d’Imitació del foc (1938), tercer i
últim llibre (i pòstum) de Rosselló-Pòrcel:

9 Edgar Lee MASTERS. Antologia de Spoon River, traducció de Jaume Bosquet i Miquel Àngel Llauger, Llibres
del Segle, Girona, 2012, p. 411.
10 Versió catalana de Jaume Bosquet a partir de la castellana de: Poesía árabe clásica, traducció de Alfonso
Bolado, Mondadori, Madrid, 1998.
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JOIA PERDUDA
La joia que has deixat perdre;
la joia que has deixat lliscar;
la joia que has deixat fugir.
I potser amb un no-res l’hauries abraçada,
l’hauries tingut agemolida,
indefensa,
al palmell de la mà,
reclinada al pit,
frec a frec dels ulls,
frec a frec dels llavis,
teva, ben teva!
I l’has deixat perdre!
Per què?
Per no res.
Perquè potser has passat cinc minuts endarrerit per aquell lloc;
perquè potser miraves un Packard nou model;
perquè potser has perdut temps fent i desfent el nus de la corbata;
perquè potser t’has distret assaborint iris-cocktail.
Per ço, per ço solament,
la joia ha fugit,
s’ha esquitllat,
(com un ocell esquerp,
com un infant esquiu),
del palmell de la mà,
del redós del teu pit,
de l’abast dels teus ulls,
del foc dels teus llavis!
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INDECISA, RARA, NOVA...
Tant de rêves en l’air.
ÉLUARD
Indecisa, rara, nova,
ara comença la rosa.
—Dama lleugera, ofrenada
sou al rei.
Entre focs i violins
d’artifici,
les llums, triomfals i fortes.
—Com sabré que la promesa
és aquesta dama tímida?
Contra el matí que la volta
no troba l’aire, no gosa,
la rosa.
Madrid, gener 1936
Un mateix tema —la impossibilitat d’assolir el carpe diem, la plenitud dins la matèria
lliscant del temps— tractat de dues maneres originals, poèticament perfectes.
El segon llibre de Joan Teixidor, Joc partit (1935), té només catorze poemes. La xifra, que
sembla curta, enganya perquè la majoria dels poemes estan formats per diverses seccions.
També es podrien comparar o ajuntar versos de Teixidor i Rosselló-Pòrcel. Aquests versos
del poema «Elegia» de l’olotí són plenament contemporanis dels immortals versos d’«El
captiu» del mallorquí. El mateix adreçar-se als éssers superiors, els àngels, per atènyer un
coneixement més alt:
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Esperits, àngels que ara veig, guieu-me!
¿Quin Déu us feia així, esforçats, amb l’aire
ple de fermesa i amb l’esguard tan dolç,
que fàcilment la meva por esberlàreu?
Esperits, àngels que ara veig, guieu-me!
Tinc els sentits per les grans illes verdes
i els camps de núvols que fan dòcil l’aire.
L’aventura fràgil (1937) és el tercer llibre de poemes de Joan Teixidor. L’amor, Teixidor és
aleshores un jovenet d’encara no vint-i-quatre anys, és present en les formalitzacions
poètiques. L’instint de fusió amb l’estimada i amb la natura. O l’instint de fusió amb
l’estimada amb l’ajuda de la natura. A Olot, encara avui dia, és habitual que els joves —i els
no tan joves— s’acostin al riu. A passejar, a mirar l’aigua com baixa, els peixos, els ànecs..., a
banyar-se. Exaltació, exaltació!
PLUJA D’AMOR
Anàvem al riu, amor;
entre les canyes, amor.
No et vaig dir res i et besava.
La pluja s’esbat, amor,
i mulla el teu cos, amor.
L’aigua del cel no ens separa.
Apropa’t, si vols, amor.
Jo sóc abrigall, amor;
jo sóc abrigall i flama.
Dins del quart llibre, Camí dels dies, de què ja s’ha parlat, hi ha una secció, L’espectador
intervé, amb poemes d’ècfrasi, és a dir, d’interpretacions o de mirades a d’altres obres
artístiques. L’obra que surt de l’obra. De Pietro Cavallini, de Rembrandt, de Pieter
Breughel, de Renoir, de Manolo Hugué..., de cantants com Marian Anderson, la contralt
nord-americana amb registres tan diversos com els negres espirituals o els romàntics
alemanys. I un Van Gogh totalment insuperable!
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TEMA DE VAN GOGH
Només el blat i el vent; només el vent i el blat.
El segador, la falç i l’ample sol que bat.
Com es retorç el món! De tan madur s’encén.
Fossis, oh sol, cansat; fossis, oh vent, clement!
Com un alè d’infern, com un delit orat,
ombra enyorada arreu, càstig d’un déu irat.
El blat es torna pa, l’or esdevé forment.
Oh sol, oh blat, oh vent!, oh gran Migdia ardent!
A la secció «El món i les coses», hi trobem «Infant». Esdevenir adult és la progressiva
pèrdua de les potències del nen. El nen ho abasta tot. Tot ha estat fet per a ell. Sense
marrades: la infantesa és encara el paradís. L’assoliment de la maduresa comporta el
coneixement, l’arbre del bé i del mal. El preu que se’n paga és molt alt: expulsió de la
infantesa, càstig en forma de treball i consciència de la mortalitat.
INFANT
Tots els jardins s’han fet per tu,
i les flors i les pedres.
No intentis saber més: mira
la llum penjada a l’arbre.
Quan seràs gran, oblidaràs
aquesta pau divina.
I, sense esment, tindràs enyor
del que ara tens i et sobra.
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Teixidor, poeta lúcid i extraordinari, com si fos el Déu bíblic; o millor encara, el Déu
bíblic —com si fos Joan Teixidor— adverteix l’infant del perill que hi ha en els fruits de
l’arbre de la ciència: «No intentis saber més.» I li recomana una actitud passiva de
contemplació de la llum a l’arbre. L’àmbit de l’infant és el paradís. En pot disposar
totalment. Disposa, a més, de la presència de Déu, de la pau divina. La poma, el
coneixement, és el trencament amb Déu. L’home adult està sol.
A l’última secció, «I el pensament tot sol», hi ha «Morir», el penúltim poema del llibre,
uns versos que no tenen rival en una cerimònia fúnebre:
MORIR
I morir pot ser bell,
quan tot es trenca i una veu et crida
cap a un destí més alt.
Llavors la sang com l’aigua
damunt la terra cau,
la saba creix fins a la flor i el fruit
en els teus camps pairals.
Però simplement, sense cap gest
estrany, com si tot fos senzill
i pur en el camí dels dies.
Així s’aixeca el sol o ve la nit
i estimem.
L’any 1954 es va publicar un dels llibres de poemes més impressionants de la poesia
catalana: El Príncep de Joan Teixidor. El títol fa referència a l’hereu, al fill gran. Joan
Teixidor va tenir vuit fills. L’Ignasi, el primogènit, va morir prematurament, als vuit anys, de
leucèmia. El dolor del pare per aquesta absència va esdevenir poesia d’extraordinària
volada. En la línia de Dant, Petrarca, Ausiàs March, C. S. Lewis..., Vicent Andrés Estellés
—en la mort de la seva filleta— a Coral romput i Feliu Formosa a Cançoner, fruit de la
reflexió dolorosa produïda per la mort de la seva esposa. I més ençà, Joana de Joan
Margarit. «Jardins de Sant Gervasi» és un dels poemes cim d’El Príncep:
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JARDINS DE SANT GERVASI
He vist el groc de la mimosa
en els jardins de Sant Gervasi.
He cobejat un altre món,
quan vanament les flors s’obrien.
Em feia mal el goig de tot,
la primavera enganyadora;
tot era bell, sense misteri,
mentre venia el gran esglai.
Quan va florir l’arbre més alt,
la mort s’enduia l’esperança;
algú m’ha dit que tot és bo,
que l’àngel passa per la vida,
que ara vivim en el tancat
d’orba bellesa que ens convida
i no sabem què és un espill,
que ens cal morir per viure.
Serà sagrat aquell indret
on han florit les flors i els arbres;
duien la mort en el seu joc,
com més florien més ploraven.
Tot es mesclava en el meu cor,
perquè sabés el que em calia:
néixer, morir, tot és igual.
Déu ens espera sempre.
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El poema és iniciàtic perquè presenta l’adquisició d’un coneixement més alt. L’Ignasi va
estar ingressat a la Clínica Plató de Sant Gervasi de Barcelona. Mentre se li acostava la
mort, la primavera anava desplegant la seva fastuositat de colors i de vida. Amb aquesta
escenografia, el poeta presenta, per una banda, el dolor suprem d’un home —que més
antinatural que l’observació de la mort d’un fill!— i , per l’altra, l’alegria del groc de les
mimoses. I arriba a un coneixement esgarrifós: que l’alegria i el dolor són la mateixa cosa.
El naixement i la mort és el mateix punt i fora d’ell hi ha l’eternitat, l’immens, Déu. Són,
també, versos de T. S. Eliot a Quatre quartets: «El que en diem principi és tot sovint el final/
I arribar al final és començar./ La fi és d’on partim.»11 A més, aquest punt, la vida, és un
«tancat d’orba bellesa», un lloc bell, però clos, on no és possible veure més enllà perquè «no
sabem què és un espill», allò que ens permetria observar el que hi ha un cop passada la vida.
Per aquest misteri (1962) són vuit poemes, un per a cadascun dels seus sis fills (Ignasi,
Borja, Andreu, Jordi, Verònica i Eulàlia) i dos per als nebots Lluís Rubert de Ventós i Maria
Rubert de Ventós (fillola de Joan Teixidor), en què –en les circumstàncies de la primera
comunió — un pare/oncle acara els seus fills/nebots amb l’absolut, amb l’infinit, amb
l’enigma, amb Déu. Van ser publicats dins Una veu et crida12, que editava tota la poesia de
Joan Teixidor fins aquell moment. Són poemes d’una emoció molt profunda. D’una veritat
brillantíssima. Que quedin aquí els de l’Ignasi i la Verònica:

T’HA TOCAT EL MILLOR...

T’ha tocat el millor
però no l’escassa, dolorosa vida.
Amb quin sagrat horror
rebràs a Déu quan ve
en el tombant del dia o de la nit.
Gloriós, armat, sense cap límit
en la seva possessió.
11

T. S. ELIOT. Quatre Quartets, pròleg de Jaime Gil de Biedma, traducció d’Àlex Susanna, Laertes (Els
Llibres de Glaucos), Barcelona, 1984.
12 Joan Teixidor. Una veu et crida. Cara i creu, 14. Barcelona, 1969. Actualment, D. Sam Abrams està treballant en
una edició crítica de l’obra poètica completa de Joan Teixidor, sota el patrocini de la Fundació Miquel Martí i Pol/Valvi
de Girona, per tal de celebrar com cal el centenari del naixement del poeta.
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Ànima, petita sempre, pensa:
sóc la gerra buida i m’omple l’aigua,
sóc l’arbre immòbil i m’assota el vent,
sóc el camí desert i algú em trepitja,
neixo quan moro a tot.

PREN L’ARMADURA DE DÉU...

Pren l’armadura de Déu
nova Joana.
S’han acabat els jocs,
la llet de la infantesa.

Mai no seràs tan gran
ni seny sense malícia
tindrà aquest cel tan net.
Ja ho saps, amor tenies,
però avui a la resclosa
del cor assedegat
arriba una aigua clara.
Et perdré, envaïda
d’Algú més fort que jo.
Et deixaré, indefensa
a mans de l’altre Pare
que ens duia a l’hora exacta
al bosc del seu dolor.
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La faç en el drap blanc,
cap vida a part et queda:
Ell sol en el teu buit,
Verònica.
Molt sovint, grans poemes ens arriben d’una forma aparentment simple. És el que passa
en una primera lectura del poema «Un home», dins Quan tot es trenca (1969), també editat a
Una veu et crida:
UN HOME
Era el pitjor, el culpable,
aquell que es diu submís
i exigeix que indefectiblement
baixi el mannà del cel.
Quan l’home ha d’encendre
un miserable foc
i esperar que creixi.
Quan l’home ha de seguir el seu rastre,
a penes res i tot,
un pensament encès imaginant el món
i Déu.
En cadascuna de les estrofes es dóna una visió distinta i oposada d’enfocar el fet religiós.
A la primera, s’hi reflecteix l’actitud de l’home religiosament complidor dels ritus i de les
obligacions. Aquell que actua per rebre una recompensa, en forma de salvació que evita uns
càstigs furibunds. A la segona estrofa, hi ha la visió religiosa, a la qual s’allista el poeta, que
parteix de l’esforç mental de l’home. El que ha de fer un home, mentre viu, és intentar fer
una mica de llum a través del pensament. Un pensament que pot copsar amb l’ajut del que
ja existeix, el rastre de tots els avantpassats. Pensar, l’única acció de què disposa per acostarse a la comprensió del món i, per extensió, de Déu. Un poema que ha fet el que fan els
grans poemes: amb una aparença de simplicitat, ha baixat a les profunditats de l’ànima
humana.
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L’últim llibre de poemes de Joan Teixidor és Fluvià (1989). Hi ha poetes, la majoria, que
assoleixen el cim creatiu en els seus anys de plenitud física. Així, quan arriben a la vellesa, o
bé se’ls ha emmudit la veu poètica o bé han rebaixat considerablement la qualitat i la
intensitat dels seus versos. Cada lector pot posar en aquest apartat el poeta en qui estigui
pensant, que n’hi ha una bona colla per triar. N’hi ha d’altres, però, que van millorant amb
els anys. Són una minoria selecta i excelsa. Seria el cas, per exemple, de W. B. Yeats o de
Juan Ramón Jiménez. D’aquests dos poetes immensos, Octavio Paz en va dir: «Tots dos
parteixen d’una poesia molt carregada que lentament s’alleugereix i es torna transparent;
tots dos arriben a la vellesa per tal d’escriure els seus millors poemes. El seu camí cap a la
mort és alhora el seu camí cap a la joventut poètica.» Joan Teixidor pot ser definit, paraula
per paraula, de la mateixa manera. Conscient que «la poesia s’assembla massa al silenci,
perquè pugui prosperar fàcilment en un món d’agitació i soroll»,13 amb Fluvià, fent servir un
llenguatge amarat de sinceritat humana, de modernitat artística i dels sediments d’una vida
d’observació interior i exterior, ha deixat per a la literatura catalana i universal un llibre
bellíssim i d’una gran profunditat espiritual sobre com un home, que se sap a la part final
de la seva vida, intenta explicar-se i explicar-nos. A Fluvià, hi ha l’ús de dues grans
metàfores. Per una banda, el riu, símbol del temps inserit en la vida i en l’home. El riu dels
homes és: a) vell: la humanitat té molta història, molt de camí fet; b) cabalós: hi han passat,
hi passen i hi passaran moltes persones; i c) sense retorn. I per l’altra, la casa, símbol de
l’espai que és travessat pel temps. Aquest espai, la casa, agafa un mínim de tres sentits: a) el
d’allò immutable, allò que queda: així el poeta observa com a la piscina de Ventós es
succeeixen en el temps nens diferents, primer els fills i després els néts; b) el de la projecció
de l’home, allò que l’home ha fet: els mobles, les rajoles de la cuina, la pròpia casa de
Ventós com a fruit de l’arquitectura o la biblioteca de la casa que conté els llibres on s’ha
anat fixant el pensament humà; i c) el retorn: d’on venim i on anem. Aquests dos grans
símbols del temps i de l’espai, el riu i la casa, s’ajunten i es complementen prodigiosament
en el vers final del poema «La casa»: «al pou hi ha una gran pau i al cor una alegria».14

Joan TEIXIDOR. Una veu et crida, p. 11.
L’any 2009, coincidint amb el vintè aniversari de la primera edició de Fluvià, se’n va fer una edició amb
fotografies de Xavier Vilagran i Casanovas i de Santi Vilagran i Casanovas. El disseny era de Santi Vilagran. El
resultat, una meravella de fusió de diverses arts. De ben segur que Joan Teixidor l’hauria ben beneïda.
13
14
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LA CASA
Vaig aprendre amb els anys la lliçó de la casa,
la gran sala tan buida i el jardí ple de nens.
Quan el sol s’ha aixecat l’aigua lluu al Sallent
i a la nit Puigsacalm és una ombra massissa.
M’hi vaig perdre somiant banderes impossibles.
Tot era molt a prop com una cambra closa
i un horitzó que fuig galeries enllà.
Rengleres de cadires em contaven rondalles,
els daurats s’abrandaven a les cornucòpies,
la caoba crepita a la calaixera,
encara vaig bastint l’escenari immutable.
Un passat que naixia i un present que se’ns mor.
Un viure com ahir com avui com demà
on tot es confonia amb el pes de la història.
Pregàries presidien la mort del cavaller,
a dalt de la torratxa les òlibes xisclaven.
M’envellia mirant aquell plàtan de sempre.
Ja eren grans els infants i el pas se m’alentia.
Una mica cansat torno a mirar les coses,
els gravats italians i els goigs de les ermites.
Veig l’aram a la cuina i les rajoles blaves
i a la paret em mira la faç que jo estimava.
Les arcades caminen com la roda del temps
i la capella resen unes flors de paper.
Els llibres em reclamen a la biblioteca,
Sant Joan de la Creu i el Banquet de Plató.
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Una llum esvaïda va filtrant el meu somni.
M’he recolzat al tronc de l’arbre de les boles
i em puja cap amunt la saba premiosa;
els cossos ja naveguen al llarg de la piscina,
la llum es va penjant al cim de la magnòlia,
l’alzina va creixent i els xiprers s’enfosqueixen,
els cirerers esclaten i les pruneres riuen,
al pou hi ha una gran pau i al cor una alegria.

Yeats, a «L’home i l’eco», diu: “Què sabem sinó que estem encarats/ l’un a l’altre en
aquest espai?” Juan Ramón acaba el seu portentós Espai dirigint-se a la seva ànima: «¿Quina
substància li poden donar els déus a la teva essència, que no pogués donar-te jo? Ja t’ho vaig
dir en començar: “Els déus no tingueren més substància que la que tinc jo.” ¿I te n’has
d’anar de mi tu, tu a integrar-te en un déu, en un altre déu que aquest que som mentre tu
estàs en mi, com de déu?»15
Els últims versos de Joan Teixidor s’acosten tant a l’ànima de l’home que no semblen un
artifici artístic: «Tot s’ha acabat en aquesta tarda quieta/ i només et toca l’última escomesa./
Prepara’t a morir i tanca’t a la crida/ de tot allò que ja no pot tornar./ Són bons els núvols
que lentament s’avancen./ Fes un respir petit i apropa’t al llindar,/ “avui seràs amb Mi al
Paradís”.»

15

La traducció és nostra.
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ANÀLISI DEL POEMA «ESPARVER»

Joan Alegret Llorens
Universitat de les Illes Balears

ESPARVER
Sabia jo que un esparver furtiu
va temptant cel fins a trobar un clivell,
s’esmuny i em ve, i es regira fressós
als braços meus, l’ala xopa de sal?
5

Un mal estiu s’emmagranava espès.
Dies premuts, grums de sang i d’ossets.
Pellaven sec les genives del sol.
Tarava el corc la fibra de les nits.
Quin disbarat, tant d’estiu i tan lluny!

10

Aquesta nit, que un dring ha esmicolat
vidres de cel, i m’esgarrinxa fresc
el blau urpat que riu, sé el disbarat.
Sabia jo que un esparver, quan és
del tot furtiu, i em vol sorprendre i riu,

15

coneix quin cos manllevar, i dar-me engany
que torna amb mi la noia que tinc lluny?
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Roent de sal, volta cales, de nit.
Els farallons estellats li han burxat
20

el ventre clar, quan neda dins el fosc.
Trepitja fort quan és molla de gin.
I aquest sobtat esparveret que riu
de ser bo amb mi, m’enganya amb gust de sal
i ens rebolquem com algues en cabdell.

25

Llengüejo i ric, mossego cabell curt
i xuclo endins valvada orella, fruit
de fosca mar, la mar de noies, lluny

1. L’estrofisme
«Esparver» presenta la particularitat que els seus vint-i-sis versos decasíl·labs blancs
apareixen agrupats, malgrat la manca de rima regular, en set unitats estròfiques: quatre
quartets per començar i dos tercets per acabar. Aquesta distribució gràfica es correspon
amb set grups frasals i no és, doncs, artificial. Vegem-ho.
L’estança I és tota ella un únic paràgraf interrogatiu, bastit damunt dos encavallaments.
A l’estrofa següent, en canvi, cada vers acaba de manera rotunda, amb un punt. Malgrat
aquesta separació, el lligam entre els quatre versos hi ve donat perquè els verbs que hi
llegim són tots en tercera persona —singular o plural— del pretèrit imperfet d’indicatiu
(«s’emmagranava», «Pellaven», «Tarava»), la qual cosa particularitza aquesta estrofa, atès que
aquest temps verbal no hi apareix en cap altra; en la resta del poema hi predomina la
primera persona singular del present d’indicatiu. El cas particular d’aquests tres verbs en
imperfet proporciona a aquest segon quartet un sentit duratiu: el jo poètic que s’hi
expressa duia ja molts de dies sofrint a causa d’«un mal estiu» («Dies premuts, grums de sal
i d’ossets») quan li va succeir el fet inesperat que el té perplex i que motiva el poema.
El quartet següent (estança III) té com a primer vers una exclamació, mentre que els
seus altres tres versos formen una frase continuada. Tanmateix, malgrat el signe admiratiu
a la fi del primer vers, la connexió amb els altres tres versos ve prou indicada pel substantiu
«disbarat» que, aparegut com a segon mot del vers primer, reapareix cloent el quart, de
manera que deixa segellada la unitat del quartet quant a la seva significació.
El quart quartet, com el primer, és tot ell una frase interrogativa, iniciada igualment amb
un «Sabia jo» amb què el subjecte que ens hi parla expressa la seva perplexitat o
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estupefacció pel cas que li ha esdevingut. En el seu vers darrer («que torna amb mi la noia
que tinc lluny») els lectors som guiats cap a l’estrofa V, tot indicant-nos així que «la noia» en
serà la protagonista.
En efecte, el cinquè i darrer dels quartets, malgrat els punts a la fi del seus primer i
tercer versos, és únic quant al sentit, ja que s’hi descriuen les activitats que el jo poètic
suposa que, durant aquell mal estiu, fa mentrestant l’al·lota estimada que ell té lluny («volta
cales», «neda dins el fosc», «trepitja fort»). Engelosit, allunyat (¿és que hi ha hagut una
ruptura, potser?), sap que ella practica sexe amb d’altres homes («els farallons estellats li
han burxat/ el ventre clar») i la imagina «Roent de sal» i «molla de gin».
I el poema arriba tot seguit al seu descabdellament amb les dues cobles finals, que ara
són dos tercets, cadascun dels quals duu a la fi un punt. El primer tercet consta de dos
períodes sintàctics diferents: un de primer, que abasta dos versos i que té com a subjecte
l’«esparveret», i un altre, el tercer vers, amb un subjecte plural que formen —ajuntats en la
rebolcada eròtica— l’ocell caçador i el jo poètic. Aquests dos períodes sintàctics, tanmateix,
hi són units per una copulativa a l’inici del vers tercer (que a més a més fa paral·lel amb
una altra copulativa que iniciava tot aquest tercet).
El segon tercet, amb el qual es clou el poema, retorna al singular del narrador
protagonista, que ens hi enumera una sèrie d’activitats bucals, mitjançant quatre verbs
(«Llengüejo», «ric», «mossego», «xuclo») que hi apareixen en forma de parelles separades
per una coma, i cada parella verbal unida interiorment per sengles conjuncions copulatives.
I aquest segon tercet (estança VII), final del poema, conté un joc de precisions que recorda
el de les capses xineses i que Ferrater ha construït sintàcticament amb tres successives
aposicions darrere comes. Així, «fruit de fosca mar» (encavallada entre els versos 25 i 26) és
una precisió referida a la «valvada orella» que la precedeix; tot seguit «la mar de noies» ens
fa una precisió més sobre aquesta «fosca mar» anterior; i, finalment, l’adverbi «lluny»,
solitari entre una coma i el punt final, i sense verb a la vista, s’aplica a «la mar de noies».
Aquesta tripleta final, encabida dins només onze síl·labes (la darrera dels vers 25 i les deu
del 26) és tot un encert estilístic, culminat en l’abrupte «lluny».
2. La versificació
Els vint-i-sis versos blancs que formen el poema «Esparver» presenten uns trets únics
en tota l’obra poètica ferrateriana: construïts com els d’Ausiàs March, la seva quarta síl·laba
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és sempre tònica i sempre final de mot. A més a més, Gabriel Ferrater ha fet que tots els
finals de vers acabin també en síl·laba tònica. S’hi esdevé, doncs, que cadascun dels vint-isis versos és doblement masculí, tant en el seu acabament a la desena síl·laba, com en la
cesura interna —entre la quarta i la cinquena— que el divideix en dos fragments desiguals,
de quatre i sis síl·labes respectivament. (Diguem entre parèntesi que aquesta insistència en
la masculinitat de la forma mètrica, tot i que sigui una masculinitat convencional, és una
pista que l’autor ens ha col·locat en el poema, de manera deliberada, a fi que siguem
capaços de desxifrar-lo.)
No res menys, Gabriel Ferrater hi ha procurat ressaltar aquests cinquanta-dos accents
obligats fixos del poema, a base d’aconseguir que en la seva majoria recaiguessin damunt
de paraules monosil·làbiques tòniques. Podem observar que ho ha aconseguit, tant en els
interiors de vers, on podem comptabilitzar desset casos de monosíl·labs («jo», «cel», «ve»,
«meus», «sec», «corc», «nit», una segona aparició de «cel» i de «jo», «cos», «mi», «sal», «clar»,
«fort», «mi» una segona volta, «ric» i «mar»), per només sis de bisíl·labs («estiu», «premuts»,
«urpat», «furtiu», «sobtat» i «endins») i tres de trisíl·labs («disbarat», «farallons» i
«rebolquem»); com en els finals de vers, on comptam setze casos de monosíl·labs («sal»,
«sol», «nits», «lluny», «fresc», «és», «riu», «lluny» una altra volta, «nit» —en singular ara—,
«fosc», «gin», «riu» una segona vegada, «sal» igualment repetit, «curt», «fruit», i «lluny» per
segon cop), al costat de vuit casos de bisíl·labs («furtiu», clivell», «fressós», «espès»,
«ossets», «engany», «burxar» i «cabdell») i només dos de trisíl·labs («esmicolats» i
«disbarat»). Aquesta competència tècnica en l’ús de l’antic decasíl·lab francooccitanocatalà,
Gabriel Ferrater la devia haver après tot practicant la lectura de dos poetes que valorava
molt: Ausiàs March, entre els antics, i J. V. Foix, entre els moderns. (De fet, la perícia amb
els monosíl·labs la devia aprendre en aquest darrer.)
Esguardant amb més atenció els detalls tècnics d’aquests decasíl·labs «quatrecentistes»
de Gabriel Ferrater, veurem que hi va intentar que entre la quarta i la cinquena síl·laba hi
hagués una pausa sintàctica clara, marcada gràficament amb una coma, o que, si més no,
s’hi pogués fer una petita pausa sense que l’elocució poètica xocàs violentament amb
l’elocució exigida per la lògica sintàctica. De fet, sobre el total de vint-i-sis versos, n’hi ha
dotze (quasi la meitat, doncs) que duen coma darrere la quarta síl·laba. Aquest és el cas
dels versos 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 i 26. Els versos en què es dona el cas
contrari (la presumpta pausa poètica no hi coincideix amb la sintàctica) no són més enllà
de quatre o cinc: el dotzè («el blau urpat que riu, sé el disbarat»), el quinzè («coneix quin
cos manllevar, i dar-me engany»), el devuitè («els farallons estellats li han burxat»), als quals
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podem afegir dos casos no tan clars, que són els dels versos vint-i-unè («i aquest sobtat
esparveret que riu») i vint-i-cinquè («i xuclo endins valvada orella, fruit»). Els nou versos
restants, als quals no m’he referit encara, poden pronunciar-se fent-hi pausa després de la
quarta síl·laba (encara que no hi duguin coma) sense que en pateixi la sintaxi: són els
versos 1, 2, 5, 7, 8, 13, 16, 20 i 23.
Al principi he dit que els decasíl·labs d’«Esparver» eren blancs, sense rima. Tanmateix,
hi trobarem adesiara qualque rima que l’autor no devia poder evitar. La més insistent, en –
at, fa acte de presència quatre vegades al tercer quartet del poema, on trobam en dos
segments inicials de vers «disbarat» (9) i «urpat» (12), i en fi de vers «esmicolat» (10) i un
segon «disbarat» (12). I més endavant, el vers 18 presenta «estellats» a l’interior i «burxat» al
final; si no fos per la –s del primer hi tindríem una rima consonant interna. On sí que la
tenim, en –iu, és al vers 14, entre «furtiu» a l’interior i «riu» al final. I aquest mot «riu»
reapareix set versos més endavant, a l’acabament del 21. Quant a rimes assonants, a finals
de vers del primer quartet n’hi ha una en –è: «espès» (5) i «ossets» (6); no n’hi torna a haver
fins als tercets finals, on en trobam una en –í: «nit» (17), «gin» (20) i «riu» (21); i una altra en
–ú: «curt» (24), «fruit» (25) i «lluny» (26). No sé si val la pena de consignar les rimes
assonants produïdes a l’interior de vers entre dos o més segments inicials; n’hi ha un en -é
entre «ve» (3) i «meus» (4); una altra en –í entre «furtiu» (14) i «mi» (16); una tercera en –à
entre els mots «sal» (17), «clar» (19) i «sobtat» (21); i per acabar, una en –í que relaciona
«ric» (24) amb «endins» (25).
3. Repeticions i contraposicions
La singularitat d’aquesta peça, dins l’obra poètica de Gabriel Ferrater, no sols es fa
palesa en la versificació: també es fa notar per un sistema molt travat de repeticions d’uns
mateixos mots (o de mots que tenen un lexema comú), de cap a cap del poema. Ultra això,
si bé no n’hi ha tants de casos, s’hi percep també la presència de paraules de sentits
contraposats.
Aquesta tècnica estilística comença ja amb el primer vers, tot sencer, «Sabia jo que un
esparver furtiu», que té més endavant un eco —amplificat— en els versos 13-14: «Sabia jo
que un esparver, quan és / del tot furtiu, i em vol sorprendre i riu». L’amplificació conté
una intensificació —«del tot furtiu»—, en què la veu que ens hi parla ens insisteix en el
caire il·legal, d’actuar en terreny vedat, d’aquest ocell caçador. D’altra banda, la repetició de
«Sabia jo» ens comunica un sentiment de perplexitat o estranyesa per una aventura
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inesperada; fa l’efecte d’una autoanàlisi en cerca d’explicació, de justificació i de —tal
volta— disculpa davant d’un mateix, de la persona estimada i de la societat. Tot plegat és ja
una clau per desxifrar el sentit del poema. A més (com ja hem observat en l’apartat
anterior, en parlar de les rimes, curioses en un poema, en principi, en versos blancs), la
forma verbal «riu» suara esmentada, que és el mot final del vers 14, rima amb el «furtiu»
amb què acaba la primera part d’aquest decasíl·lab, formant així una rima interna que
contribueix a remarcar aquests dos mots. L’ocell caçador és anomenat més endavant una
tercera vegada, ara adoptant la forma de diminutiu, que pot significar, alhora, jovenesa
relativa de l’ocell rapinyaire envers el jo poètic que hi parla i acceptació del joc eròtic i
afectuós proposat, malgrat que vedat per l’ètica dominant: «I aquest sobtat esparveret que
riu/ de ser bo amb mi» (versos 21-22). Tornant enrere, als versos 11-12, hi teníem una
primera aparició de «riu»: «m’esgarrinxa fresc/ el blau urpat que riu», passatge relativament
hermètic que pot significar dues coses alhora. Llegit al peu de la lletra, el «blau urpat» és el
«cel» (aparegut al vers 2, repetit a l’11), trencat per les urpes de l’esparver, que l’ha anat
temptat fins a trobar-hi, o fins a obrir-s’hi, un «clivell» (vers 2), de manera que el cel s’ha
«esmicolat» tot fent «un dring» (vers 10); aquests «vidres de cel» són els que, en caure
damunt del jo poètic, l’esgarrinxen. O potser, si hi volem veure un trop de contigüitat, «el
blau urpat» que «riu» és el mateix esparver dels altres passatges esmentats; aleshores
«urpat» voldria dir ‘que té urpes’.16 Si el que hi riu és el cel, significa que el trenc que hi ha
fet l’esparver és com una rialla celeste. És interessant de remarcar el contrast de
«m’esgarrinxa fresc»: un verb amb significat d’agressió física acompanyat d’un adjectiu (que
jo interpret amb valor d’adverbi: ‘frescament’) que té en canvi un sentit placèvol, de
suavitzant o reconfort del «mal estiu excessivament calorós acabat de descriure en el segon
quartet. Una quarta i darrera aparició d’una forma del present d’indicatiu de riure és, ja no
en tercera persona sinó en primera: «Llengüejo i ric» (vers 24), al tercet que clou el poema,
on llegim l’acceptació gojosa, per part del narrador protagonista, del joc eròtic proposat
per l’esparver. (Malgrat la perplexitat i la interrogació amb què ens ho ha començat a
contar.)

16

La identificació hipotètica, que faig en la lectura d’aquest passatge, entre l’esparver i el cel obté un cert
reforç després d’haver llegit un poema llengadocià de Renat Nelli (Carcasssona 1906-1982), de caire
surrealista, format per dotze versos (dodecasil·làbics o alexandrins) agrupats en quatre tercets. Heus-ne aquí el
vers desè: «Ni los cavals del vent ni lo cèl-astoret», vers que, en la versió francesa que acompanya l’original occità,
esdevé: «Ni les chevaux du vent ni le ciel-épervier» (AA.VV. Caminant. Poèmes. Photgraphies, Cardabelle éditions,
Montpeller, 2002, 108 p., p. 25).
Ferrater i Nelli, d’altra banda, coincideixen d’haver-se relacionat amb Joë Bousquet (Narbona, 1897 –
Carcassona, 1950). En el cas de Ferrater, la relació fou epistolar, entre 1940 i 1941, però les cartes de
l’adolescent Ferrater no han estat trobades.
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Remuntant una altra volta, en cerca de més jocs estilístics d’aquesta mena, al primer
quartet, observem-hi que acaba dient «xopa de sal», referit a l’ala de l’esparver, expressió
que trobarà un paral·lel més endavant amb «Roent de sal» (vers 17), que en aquest cas fa
referència a «la noia que tinc lluny» amb què finia el vers immediatament anterior. I més
enllà, al primer tercet, l’esparver enganya «amb gust de sal» (vers 22) el jo poètic, gust en
què creu retrobar-hi el de la noia. D’altra banda el «Roent» adés esmentat es contraposa
amb el «fresc» que ens hi ha sortit abans (vers11). I si el quartet V, que ens parla de la noia,
comença amb el «Roent de sal», acaba amb un sintagma construït de la mateixa manera:
«molla de gin» (vers 20).
Una altra contraposició lèxica, al segon quartet, entre «Dies premuts» (vers 6) i «les nits»
(fi dels vers 8), que més que una contraposició representa una addició; a les hores diürnes
de malestar d’aquell «mal estiu» s’hi sumaven les nocturnes igualment angunioses: eren
males d’aguantar totes les vint-i-quatre hores. Més endavant del poema, el mot «nit», en
singular, s’hi troba dues vegades: «Aquesta nit» (vers 10) i «volta cales, de nit» (vers 17).
El poema repeteix dos cops el mot «estiu» i insisteix fins a tres vegades en el mot
«lluny»: «Un mal estiu» (vers 5), «tant d’estiu i tan lluny!» (vers 9) —en què s’uneixen els
mots en una queixa pel seu excés—, «la noia que tinc lluny» (vers 16) i «la mar de noies
lluny» (vers 26, just abans del punt final).
Hi ha també, dins un mateix vers (el 19), dos antònims: «clar» i «fosc», subratllats els dos
monosíl·labs tònics per la seva posició en quarta i desena síl·labes, respectivament. Aquest
«el fosc» hi és evidentment amb el significat de ‘la fosca’ o ‘la foscor’, però el poeta ha
forçat la gramàtica per la determinació de fer masculins tots els versos del poema.
Ens resta, per acabar la revisió d’aquests jocs estilístics de Ferrater, el cas de la repetida
exclamació «Quin disbarat» (vers 9) i «sé el disbarat» (vers 12). I, tot qualificant-hi així
negativament la seducció de l’esparver envers el jo poètic, el «dar-me engany» (vers 15) i el
«m’enganya» (vers 22), expressions en què, més que no pas denúncia hi sembla haver, com
deia, un intent de justificació.
4. Per entendre’l bé
Per entendre bé el poema, cal saber veure que el subjecte dels sintagmes verbals «volta
cales de nit» i «neda dins el fosc», al quartet cinquè, és un subjecte femení: no pot esser cap
altre que «la noia que tinc lluny» que el poeta acaba d’esmentar a la fi del quartet anterior.
El lector del poema pot desorientar-se, d’entrada, a causa de l’expressió «Roent de sal» amb
—77—

què s’inicia la quarteta cinquena, on pot haver entès de manera errònia aquest «Roent» com
a masculí: ha de saber veure que és un adjectiu d’una sola terminació i que aquí té el valor
de femení, referit a «la noia» i no a l’«esparver». Ens ho confirma l’expressió paral·lela amb
què es clou el quartet, «molla de gin», on l’adjectiu «molla» (és a dir ‘xopa’ o ‘amarada’) ens
indica —ara sense equívoc possible— la condició femenina de la persona a qui fan
referència els versos 17-20.17 En aquests quatre versos, el jo poètic ens descriu —com
apuntava en el primer apartat— les activitats nocturnes que ell sap, o imagina, que fa la
noia estimada, lluny d’ell, en alguna localitat costanera no esmentada. (Tanmateix per als
lectors de Ferrater és ben cert que el lloc ha de ser Cadaqués i la noia l’Helena Valentí de
vint-i-pocs anys. Em sembla que el poema deu correspondre a l’estiu del 1962 o al del
1963). Que és un lloc de mar, queda prou clar pels esments de la «sal», «les cales» i els
«farallons».
Però —jo crec— aquestes «cales» i aquests «farallons» no s’han d’entendre al peu de la
lletra, sinó metafòricament: no deu voler dir-nos, el poeta, que l’al·lota practica la natació i
els banys marins en hores nocturnes, sinó que deu córrer de nit per establiments on
serveixen begudes alcohòliques i que, en aquests desplaçaments nocturns per la vora de la
mar, troba homes disposats a practicar sexe amb ella, noia a qui l’eufòria causada per la
ginebra fa tornar agosarada. Als versos 19-20, la simbologia fàl·lica —«Els farallons
estellats»— i la referència al coit heterosexual —«li han burxat el ventre clar»— són prou
aclaridores del sentit sexual de tot el quartet.
D’altra banda, quant a la construcció d’aquest cinquè quartet, cal assenyalar que hi ha la
segona aparició del mot «sal», present fins a tres vegades dins el poema. En les altres dues
ocasions, el mot és referit a l’«esparver», l’home jove que ha seduït el poeta en absència de
la noia: «l’ala xopa de sal» (vers 4) i «m’enganya amb gust de sal» (vers 22). En els tres
passatges el mot «sal» va adherit a uns cossos joves (noi i noia) i serveix per suggerir el
gaudi d’unes vacances vora la mar, que al poeta li són negades. Cal observar el paral·lelisme
establert entre «l’ala xopa de sal», referit a l’esparver/ noi, i «és molla de gin», dit de la noia,
dos sintagmes en què els adjectius són sinònims. I, és clar, aquest paral·lelisme salat serveix
17 Ho va saber entendre bé el traductor d’«Esparver» al francès, el poeta belga William Clift, i la llengua
francesa el va obligar a explicitar-ho més:

Échauffée par le sel, elle contourne les baies, la nuit.
Les récifs éclatés lui ont tisonné son ventre
Clair, quand elle nageait dans l’ombre.
Ce qu’elle tape du pied quand elle est saoule de gin !
(Gabriel FERRATER. Les Femmes et les Jours, traduit du catalan par William Cliff, Éditions du Rocher (Anatolia
s.n.). Monaco, 2004, 268 p., p. 189-190)
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—ja ho havia avançat— com a explicació i justificació. Justificació o explicació per a ell
mateix, el jo masculí que hi parla tot adoptant l’actitud d’una certa perplexitat després
d’una aventura eròtica inesperada i no ortodoxa. I justificació o explicació d’aquest jo
poètic envers els lectors capaços de desxifrar aquest poema, escrit amb una elaboració
estilística i una disposició mètrica que —com he descrit als primers apartats— el fan un cas
únic entre l’obra poètica sencera de Ferrater. La complexitat d’escriptura d’«Esparver» es
demostra pel fet que només una minoria ha estat capaç d’entendre’l bé; tal volta era
aquesta la voluntat de l’autor, ja que en publicar-se, l’any 1966, dins el recull Teoria dels
cossos, podia haver provocat massa mullader si una majoria de lectors l’hagués comprès tot
d’una sense dificultat.
El poema, després d’aquest salt imaginatiu a la noia i a les seves corregudes nocturnes
estiuenques en un poble de la costa, que ha ocupat el darrer dels cinc quartets, entra tot
seguit en el seu sector final, on l’agrupació estròfica dels versos que hi fan d’acabatall
sofreix un canvi: ara es presenten com a dos tercets. I aquí és on el contacte corporal entre
l’home jove i el poeta madur i no tan jove ens és contat amb qualque detall: «ens
rebolquem» (vers 23), «llengüejo» (vers 24), «mossego cabell curt» (vers 24) i «xuclo endins
valvada orella» (vers 25). És a partir d’aquest «cabell curt» que, de sobte, fa una trentena
d’anys, vaig comprendre, per fi, el contengut eròtic precís del poema, després d’haver-lo
llegit reiteradament d’ençà de la seva primera edició, sempre fascinat per la seva brillant
construcció, però sense haver-ne pogut copsar —fins aleshores— el seu contingut.18 Ja sé
que la identificació de masculinitat amb els cabells curts és molt objectable (no respon
sempre a la realitat) i que, a més a més, en aquest cas, la noia coll-llarga que Ferrater
estimava aleshores apareix amb cabells curts en una fotografia d’aquella època. (Aquesta
coincidència, que s’afegeix a la de la sal que impregnava igualment els dos cossos joves,
potser contribuïa, en l’ànim de l’autor, a explicar-se ell mateix —a autojustificar-se, en certa
manera— per la substitució d’un cos femení estimat per un altre de masculí.)
Acceptat que l’«esparver» és un home jove, ens adonarem que, com és doncs evident,
no hi pot haver cap referència, en aquests sis darrers versos, a una còpula fal·licovaginal.
Però, com hem anat veient en aquest comentari, la gràcia del poema radica en el joc
constant de repeticions, paral·lelismes i connexions. I ara, a més d’informar-nos del «gust
Tot d’una després d’haver desxifrat el poema, vaig telefonar, successivament, des de Mallorca a dos
col·legues universitaris, companys meus de la promoció de Filologia Romànica de 1968, i com jo ferraterians
de primera generació: Dolors Oller i Salvador Oliva; també vaig parlar amb Narcís Comadira, que era al
costat de na Dolors. Tots tres es mostraren convençuts dels meus arguments i estigueren d’acord amb la
meva interpretació d’«Esparver». Em consta que en Salvador l’ha anat comentant en classes o conferències i
que, especialista com és en qüestions de mètrica, hi remarca la funció significativa dels finals masculins de tots
els hemistiquis i de tots els versos.
18
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de sal» del cos de l’esparver, amb que aquest «enganya» el poeta, ja que així els dos cossos
joves s’equiparen —i fins a cert punt es confonen— per la saladina que els recobreix la
pell, els versos ens diuen que el poeta «xucla endins» la «valvada orella» de l’home jove.
Com que en aquesta rebolcada entre dos mascles òbviament hi manquen els genitals
femenins, que la cultura oral identifica sovint amb algun tipus de marisc,19 Gabriel Ferrater
ens hi encasta l’encertada referència simbòlica enclosa en l’adjectiu «valvada». Com diu
l’Alcover-Moll, «valvat» significa ‘proveït de valves’, i «valva» és ‘cadascuna de les dues
peces que formen la closca de certs mol·luscs’. Tenim, doncs, que la descripció que el jo
poètic ens hi fa, als dos tercets que clouen el poema, de l’activitat sexual que duu a terme
19 L’oral, però també l’escrita. Per exemple, Stéphane MALLARMÉ (1842-1898) té un poema obscè,
començat amb el vers «Une négresse par le démon secouée» i acabat amb un quartet en què la vagina badada hi és
descrita com una estranya boca, pàl·lida i rosa com una petxina:

Et, dans ses jambes où la victime se couche,
Levant une peau noire ouverte sous le crin,
Avance le palais de cette étrange bouche
Pâle et rose comme un coquillage marin.
(Stéphane MALLARMÉ. Poésies, préface d’Yves Bonnefoy, édition établie et annotée par Bertrand Marchal,
nouvelle édition revue, NRF/Gallimard —Poésie 261—, París, 2004, XXXV+302 p., p. 157-158)
Si Mallarmé es decantà clarament cap a la pornografia, el nostre Joan Alcover (1854-1026) es mantingué
dins el terreny de l’erotisme en escriure una variació sobre aquest tema: ara és tot el cos d’una dona africana
nua l’objecte de comparança amb un «bessó de marisc». Ens ho deixà en una doble versió. De primer en
castellà a «Melodía etiópica», dins el recull Meteoros (1901):
[...] Arriba, en el musgoso
peñasco, una mujer, negra y desnuda,
tendida boca abajo le contempla,
de codos en la roca, entre las manos
el rostro, por el éxtasis abiertos
los labios rojos cual reciente herida.
Encarnación del África incorrupta,
alma de un mundo virginal, marisco
humano cuya concha se entreabre
y, herido por la luz, se encoge y crispa...
Més endavant, en català, sota el títol «A la vora del Tàmesi», al poemari Cal al tard (1909):
Damunt el caire del penyal jaenta,
una dona, tota ulls, negra i desnua,
de colzes en la roca, i entre els llavis
oberts, com el relleu d’una ferida,
mostrant l’ivori de les dents, immòbil,
mirava l’europeu, i el so bevia
fins que, trencat i gemegós, va perdre’s.
Encarnació de la natura verge,
ànima d’un món nou, tendror divina
d’un bessó de marisc que sent, obrint-se,
del primer raig de llum l’esgarrifança...
(Joan ALCOVER. Obres completes, Editorial Selecta —Biblioteca Perenne 14—, Barcelona, 1951, XL+862 p., p.
514 i 55)
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amb l’home jove, comença suggerint-nos el contacte dels llavis del poeta (sense esmentarlos) amb la pell de l’altre, prossegueix amb l’esment d’una rebolcada comuna dels dos
cossos, i continua —després del punt que separa els dos tercets— amb tres verbs que
especifiquen tres variants del contacte bucal del poeta amb el cos del jove mascle:
«llengüejo», «mossego» i «xuclo endins». El primer d’aquests dos verbs no duu cap
complement; els altres dos, sí: «cabell curt» i «valvada orella», respectivament. En aquest joc
sexual entre dos homes, la «valvada orella» del jove esdevé imaginativament —en el joc del
poeta amb els mots— un succedani de la vagina absent: per «valvada» i per «fruit de fosca
mar», doble referència als mol·luscs bivalves i la seva simbologia. (No sé si cal aclarir que
en l’expressió «fruit de fosca mar» hi ha un joc lingüístic que suggereix el nom dels mariscs
en d’altres llengües europees: fruits de mer en francès, frutti di mare en italià.)
En tota aquesta seqüència eròtica final, actuada entre dos homes una nit d’estiu en un
escenari ciutadà implícit, no deixa de suggerir-s’hi alhora, des del vers 22 fins al 26
inclusivament, un altre escenari: una localitat d’estiueig ran de mar, «lluny» però
obsessivament present en la memòria del jo poètic, on hi ha la noia que ell estima i enyora.
El doble joc lingüístic comença amb el «gust de sal» que equiparava el cos del noi amb el
de la noia, segueix amb la comparança de la rebolcada urbana a unes «algues en cabdell»
platgívoles, i ho remata amb la «valvada orella» i el «fruit de fosca mar». Aquest doble joc
lingüístic tan ben sostingut és un brillant assoliment del bon escriptor que era Gabriel
Ferrater.
Tanmateix, l’últim hemistiqui del poema ens introdueix una variació aparentment banal,
però que tal volta enclou una darrera consideració del protagonista que ens hi parla: si
anteriorment, al segon hemistiqui del vers 16, havíem llegit «la noia que tinc lluny», ara
llegim «la mar de noies, lluny». El femení singular ha esdevingut femení plural. La noia
concreta, estimada pel poeta, el record de la qual l’obsedia i el feia sentir gelós d’allò que
ella podia estar fent amb altres homes en el lloc d’estiueig, és integrada finalment dins un
col·lectiu de dones joves. En la meva lectura, hi veig un altre hàbil joc d’escriptura per part
de Ferrater: hi suggereix que, malgrat aquesta experiència homosexual feliç que ens acaba
de relatar, la seva orientació sexual bàsica va cap al col·lectiu de les dones jove, aquesta
«mar de noies» que ara té «lluny» (no les té a l’abast, momentàniament no pot accedir a fer
l’amor amb cap d’elles). I, doncs, l’experiència feliç homosexual és en últim terme posada
en sordina per aquesta recança heterosexual.
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5. Dos (o tres) comentaris anteriors
El poema «Esparver» de Gabriel Ferrater ha estat objecte —que jo sàpiga— de dos
comentaris publicats. Els autors respectius han arribat a editar, cadascun, tres llibres
dedicats a l’estudi de l’escriptor reusenc: hom els considera, doncs, especialistes en la seva
obra. Núria Perpinyà, professora de Teoria Literària a la Universitat de Lleida, signava
conjuntament amb Xavier Macià un primer estudi, La poesia de Gabriel Ferrater (Barcelona,
1986), al qual seguiren —ja com a autora única— “Teoria dels cossos” de Gabriel Ferrater
(Barcelona, 1991) i Gabriel Ferrater: recepció i contradicció (Barcelona, 1997). A més va ser
curadora —amb Jordi Cornudella— de l’Àlbum Ferrater (1993) publicat per Quaderns
Crema. L’altre comentarista d’«Esparver», Jordi Julià, ha signat en solitari els seus tres
títols: La crítica de Gabriel Ferrater. Estudis d’una trajectòria intel·lectual (Lleida, 2004), El poeta
sense qualitats (Tarragona, 2004) i L’art imaginatiu. Les idees estètiques de Gabriel Ferrater
(Barcelona, 2007).
Com que el comentari de Núria Perpinyà no coincideix amb el de Jordi Julià, i com que
la meva anàlisi d’«Esparver» discrepa —en més o menys parts— de les de tots dos,
procediré a assenyalar les meves discrepàncies, primer amb l’una i després amb l’altre.
Analitzaré també les possibles connexions, indicades per aquests comentaristes, entre el
text de Ferrater i algunes obres de la literatura universal.
Núria Perpinyà dedica quaranta-sis ratlles a «Esparver», en l’apartat titulat «L’amant
caçador» (pàgs. 46-47), dins el capítol «L’abecedari amorós», al llibre “Teoria dels cossos” de
Gabriel Ferrater.20 Hi diu encertadament que «l’experiència que es reporta» al poema «és de
caire homosexual». Però s’ha equivocat en la lectura del cinquè quartet (versos 17-20), que
és referit tot ell a la noia. Així, Perpinyà en transcriu els fragments «els farallons estellats li
han burxat/ el ventre clar» i «molla de gin» a la fi d’una sèrie de citacions amb què vol
il·lustrar «la recurrència d’imatges força agressives [...] que parlen de la impetuositat del seu
requeridor com de la transgressió de les regles eròtiques que ell —impel·lit per l’altre— va
executar.». No: com he dit més amunt, el «ventre clar» és de la noia estimada pel poeta i
«els farallons estellats» és una manera metafòrica de referir-se l’autor als altres homes amb
qui ella pot estar fent l’amor, ocasionalment, aquell «mal estiu» en què se situa l’acció del

20 Anteriorment, al llibre de què és coautora amb Xavier Macià, només hi he sabut veure tres ratlles,
bastant extravagants, sobre el poema, al capítol IV, «Poesia amorosa», dins l’apartat «Importància de l’espai»
(p. 125): «El poema “Esparver” recrea el tòpic de l’ocell missatger. Però “la mar de noies” és lluny i l’esparver
és un caçador furtiu sense ventura perquè viu als aiguamolls.» L’extravagància deu derivar d’una lectura i
d’una redacció precipitades. En canvi, al comentari que signà després tota sola, hi pot haver error, però ja és
tota una altra cosa.
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poema. I la «molla de gin» és la noia en les seves corregudes nocturnes vora mar, no pas el
jo poètic. Núria Perpinyà es deu haver deixat arrossegar per la fama que tenia Gabriel
Ferrater de bevedor de ginebra i, així, diu que l’experiència homosexual que relata el poema
«es justifica per l’angoixosa absència de l’estimada i pels efectes etílics que acompanyen la
nit d’aquell mal estiu.» És ben possible que, en viure l’anècdota real de què va néixer el
poema, el seu autor hagués begut més del compte, però això el poema no ho diu enlloc.
D’altra banda, Perpinyà recorda, a propòsit de «mossego cabell curt» (vers 24), el poema
en prosa de Charles Baudelaire (1821-1867) «Un hémisphère dans une chevelure»,21 en el
qual —diu— «l’acte de mossegar el cabell de l’estimada és un ritu mnemofàgic». Per la
meva part, malgrat que Ferrater coneixia perfectament tota l’obra de Baudelaire i en
valorava molt la poesia i la crítica pictòrica, trob massa divergències entre els versos
catalans d’«Esparver» i la prosa poètica francesa d’«Un hémisphère dans une chevelure».
La peça de Baudelaire, com el seu títol indica, fa referència, des de començament, a la
negra cabellera llarga d’una dona (que ha d’esser la de la seva amistançada: l’actriu mulata
Jeanne Duval). Dividida en set paràgrafs que un punt i a part separa, el jo poètic s’hi adreça
a la dona demanant-li que li deixi respirar l’olor dels cabells, submergir-hi el rostre, agitarlos amb la mà, esser-ne acariciat, respirar-ne l’olor i, finalment, mossegar-los i mordinyarlos. Aquesta immersió tàctil i olfactiva del poeta dins l’oceà de la cabellera li proporciona
un estat de somnieig sensual, com si revisqués el viatge marítim que el va du fins a la illa
índica de la Reunió. Per la imaginació del poeta, hi desfilen cotxes, arboradures de vaixell,
grans mars en què els monsons el menen cap a països de climes encisadors, i un port
formiguejant d’homes vigorosos de totes les nacions i de vaixells de totes les formes, sota
un sol immens on s’arrepapa la calor eterna. El poeta retroba les llargues hores llangoroses
passades sobre un divan, a la cambra d’un bell navili. En la cabellera hi respira l’olor del
tabac mesclada amb la de l’opi i la del sucre; s’hi embriaga amb les olors combinades del
quitrà, el mesc i la llet de coco. A la fi, Baudelaire hi acaba dient que mossegant aquests
cabells li sembla que mengi records.
Si la llarga cabellera femenina és omnipresent al text de Baudelaire i vertebra tot el
poema, al de Gabriel Ferrater, en canvi, els curts cabells masculins ocupen només sis
síl·labes de vers. I la connexió imaginativa amb la llunyana «mar de noies», Ferrater la fa
xuclant la «valvada orella» del noi, no pas mossegant-li els cabells. Em sembla, doncs, que
el «mossego cabell curt» del poema català prové d’una experiència real i no cal cercar-hi
estímuls llibrescs.
21

Jordi Julià, al seu comentari, recull aquesta referència al poema en prosa de Baudelaire (p. 88).
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Per la seva banda, Jordi Julià dedica a «Esparver» vuit pàgines i mitja (81-89) del seu
estudi El poeta sense qualitats, dins del capítol cinquè, «Palisempstar la tradició». Em sap greu,
però he de dir que, segons la meva manera d’entendre el poema, hi veig uns quants errors.
L’error bàsic, l’error inicial, és entestar-se que l’«esparver» ha de ser una noia, en contra
d’allò que ja havia sabut llegir correctament Núria Perpinyà. Li ve d’haver fet massa cas (en
lloc de cenyir-se al text del poema) d’un presumpte «metatext» —com ell el qualifica—: els
versos de John Skelton (¿1460?-1529) «To Mistress Margaret Hussey», que formen part de
l’obra The Garland of Laurel (1523). Gabriel Ferrater, a l’article que havia escrit sobre
Skelton per a un projecte de diccionari de literatura universal, article que va ser recollit
pòstumament al llibre Escritores en tres lenguas (Barcelona, 1994), va transcriure’n, en
l’original anglès, vint-i-set versos (els dotze del principi i els quinze del final; el poemet
sencer en té trenta-quatre), acompanyats d’una versió en castellà. Els versos que ens
interessen són els quatre primers, que vénen a ser una mena de refrany, ja que Skelton els
repeteix (amb lleugeres variacions en el cas dels versos 1 i 2) més endavant (com a versos
16-19) i al final (31-34):
Mirry Margaret,
As midsomer flowre,
Jentill as faucoun
Or hawke of the towre; [...]

(Ho he procurat transcriure tal com ho dóna Ferrater, que es deu haver cenyit a la grafia
arcaica de l’original. En les edicions modernes que n’he vistes, han sotmès el llenguatge a
una actualització.)
I els tradueix així: «Gozosa Margaret, como flor de verano, grácil como halcón o gavilán que se
cierne». Abans que Ferrater, Marià Manent, a Poesia anglesa i nord-americana (Barcelona, 1955)
ens havia fornit una versió catalana del poema sencer, on els versos inicials són traduïts
així:
Joiosa Margarida,
com flor al mig de l’estiu,
gentil com un falcó
o com un esparver dalt la torre [...]
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Segons el meu parer, en aquest passatge, la versió catalana de Manent, tot i que és més
ajustada a l’original, no és del tot fidel. I la castellana de Ferrater mostra que no va saber
entendre bé Skelton i se’n va allunyar bastant.22 Tant se val. Siguin uns o d’altres els matisos
del significat que Gabriel Ferrater vagi pensar que donava en introduir aquest «se cierne» en
la seva versió de Skelton, Jordi Julià en fa massa cas com a clau interpretativa d’«Esparver»:
l’ha menat erradament a entendre aquest caçador furtiu ferraterià com un símbol femení.
Segons el meu parer, del text de Skelton, Ferrater en va treure que un ocell rapinyaire
podia funcionar, dins un poema com a representació d’un cos humà jove, seductor, que el
poeta es va trobar entre els braços una nit d’un «mal estiu».
I també segons el meu parer, una font literària més clara d’«Esparver» és un poema de
Gabriele D’Annunzio, «Furit aestus».23 Com el poema de Ferrater, és format per
Tal com jo ho entenc, John Skelton, per dir que l’alegre Margaret li semblava una jove plena de gentilesa
o de gràcia en la seva manera de moure’s, la compara a un a un falcó o un esparver que vola tranquil·lament a
l’entorn d’una torre (on té el niu, o on s’ajoca de nit). Ho interpret així perquè en tenc una experiència visual:
a primers d’octubre del 2010, a Cavatore, un llogarret de l’antic marquesat de Montferrat, dalt d’un pujol,
prop de la ciutat d’Acqui Terme. A Cavatore hi ha una torre medieval que, durant el dia, es veia sempre
enrevoltada, prop del seu cim, per un estol de rapissaires d’un color terrós tirant a vermell, que tot volant no
paraven de piular. Vaig demanar quins ocells eren: «Poiane e falchi», em contestaren. A Cavatore hi havia també
una bandada de coloms que solia passar volant no gaire lluny de la torre, sense que els aguilots i falcons fessin
cap moviment per atacar-los.
Doncs bé: tornant a les dues versions del text de Skelton, jo diria que Manent, en traduir «of the towre» ens
indueix a imaginar-hi el gràcil ocell aturat, sense volar, amb les potes damunt la pedra, lectura que s’allunya —
al meu entendre— de l’original anglès. Com també se n’allunyà Gabriel Ferrater, en ometre la torre, i pintarnos hi el falcó o l’esparver en el moment en què «se cierne». El Diccionario de la Lengua Española de la RAE
(22a edició, Madrid, 2001), en l’accepció de la veu «cerner», ens informa del significat correcte d’aquest verb
emprat per Ferrater: «Dicho de un ave: Mover las alas manteniéndose en el aire sin apartarse del sitio en que está.» Els
diccionaris castellà-català ens donen «planar» com a equivalent; però, segons el Fabra, «planar» és «sostenir-se
un ocell enlaire amb les ales esteses horitzontalment, sense moure-les». Per tant, la pretesa correspondència
lèxica «cernerse»/ «planar» és falsa: el català no deu tenir un equivalent del «cernerse» castellà, que jo entenc que
vol dir quan l’ocell rapinyaire s’ha quedat immòbil en un punt del cel, tot aguaitant una possible víctima:
segons com vagin les coses, ho deixarà estar i se n’anirà volant a una altra banda, o s’hi llançarà damunt, amb
les ales plegades, caient veloçment com una pedra, tal com ho descriu molt bé Eduard Girbal Jaume al capítol
«L’astoret» el seu llibre Oratjol de la Serra.
Ara bé, en introduir subreptíciament aquest «se cierne», que en canvia --crec jo-- el sentit de l’original anglès,
Gabriel Ferrater no devia voler fer-ho per voluntat de mistificació, sinó perquè la seva experiència visual de
falcons o esparvers no era de caire medieval o renaixentista, com la de John Skelton, quan bestioles
domèstiques o semidomèstiques, aquests ocells caçadors volaven plàcidament al voltant de torres de senyors
feudals, sinó que era la visió que se’n té a la pagesia catalana de mitjan segle XX, quan ell passava temporades a
la casa de camp del Picarany: si un ocell d’aquests, del tot salvatge, sotjava des del cel un galliner (tot
mantenint-se immòbil enlaire, o bé volant en cercles), sortia l’home de la masia amb una escopeta de caça, o
amb un fusell del sometent, i li disparava.
Se’m presenta, emperò, un dubte. ¿és que Ferrater interpretava «cernerse» segons la definició correcta que
n’estableix la RAE, o és que pensava que valia per significar l’acció de llançar-se sobre la presa? L’expressió
castellana «una amenaza se cernía sobre sus cabezas», en el seu recte sentit, és un equivalent de l’espasa de
Dàmocles: no significa que per força ens hagi de caure damunt. Tanmateix, sembla que hi ha prou gent que
entén aquest «cernerse» com un perill o una amenaça que ja s’ha arribat a produir. Si mes no, és la interpretació
que en fa Jordi Julià en el seu comentari d’«Esparver», tot referint-se a la versió castellana en prosa del poema
de Skelton: «on podem veure en acció una dama convertida en esparver per la manera com aquesta au fa
l’aleta i finalment es llança sobre una peça.»
23 El títol, extret de l’Eneida de Virgili, significa —segons les notes del curador Federico Roncoroni a
Poesie. Garzanti (I Grandi Libri 223), Milà, 1978, 19843, CCVI + 586 p.)— ‘L’estate infuria’, és adir ‘L’estiu
22
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decasíl·labs blancs (en aquest cas vint-i-quatre, dos menys que a «Esparver», agrupats en
tres tirades de vuit) accentuats a la italiana i acabats sempre en mots paroxítons (és a dir,
que tots els versos són femenins).
«Furit aestus» comença amb dos versos impactants:
Un falco stride nel color di perla:
tutto il cielo si squarcia come un velo.

que he traduït així:24
Un falcó xiscla en el color de perla:
el cel sencer s’esquinça com un vel.

La similitud amb els dos versos inicials d’«Esparver» és prou marcada per pensar que hi
va haver una influència directa. I els dos poemes, malgrat llur evident diversitat, no deixen
de tenir d’altres similituds. Així, coincideixen en la referència a la forta calor estival, si bé en
el cas de «Furit aestus» el present virtual, des del qual ens parla el poeta italià, és un migdia
canicular, mentre que en el cas d’«Esparver» és una nit (després d’una successió de dies i
nits insuportables). Gabriele D’Annunzio, quan la calor enrabiada arriba al seu punt
màxim, observa els signes d’una tempesta imminent, i ho veu com el símbol d’un gran
canvi que és a punt de produir-se en la seva vida; Gabriel Ferrater considera l’episodi
inesperat que li acaba de succeir.
Aquesta sorprenent coincidència, de Ferrater amb un poeta tan allunyat de la seva teoria
literària, es deu haver d’explicar per alguna lectura d’adolescència: els llibres de Gabriele
D’Annunzio podien molt ben esser, a Reus, al Centre de Lectura o a la biblioteca familiar.
Curiosament, no he sabut veure que Ferrater el citi, ni per elogiar-lo ni per blasmar-lo. En
l’entrevista que li féu Roberto Ruberto,25 esmenta sis poetes italians dels segles XIX i XX: els
tres que li agraden són Leopardi, Montale i Pavese; de Saba, en diu «no em desagrada, però
no em sembla un gran poeta»; en canvi, no li agraden gens Ungaretti i Quasimodo. No hi
va esmentar cap dels tres poetes que el cànon escolar italià col·loca cronològicament a
continuació de Leopardi —Carducci, Pascoli i Gabriele D’Annunzio— i, si no ho va fer,
s’enfuria’. El poema aparegué a Delle laudi. Libro terzo: Alcione (Milà, 1904 [1903]).
24 Cf. a l’apèndix d’aquest article l’original italià de Gabriele d’Annunzio i la meva versió catalana.
25 «La cultura del país i altres literatures. Conversa amb Gabriel Ferrater», a Gabriel FERRATER. Cartes a
Helena i residu de materials dispersos, edició a cura de Joan Ferraté i Joan Martos, Empúries (Biblioteca Universal
75), Barcelona, 1995, 148 p., p. 133-142.
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deu voler dir que no els tenia en compte.
Eugenio Montale té un «falchetto» i un «falco», respectivament, en sengles poemes
d’Ossi di sepia, però no hi sé veure que connectin amb l’«esparveret» català.26
Continuaré l’exposició de les meves discrepàncies amb Julià: discrep de tot allò que diu
sobre el «dring» del vers 10 del poema (pàgs. 84-85). La disquisició de Julià comença amb el
passatge següent: «El poema amaga un moviment imaginatiu central que consisteix en una
presa de consciència per part del jo poètic davant una acció passada i evocada en el record,
arran d’un estat d’embriaguesa —que li atorga determinada lucidesa— o simplement pel
fet de sentir “un dring” molt especial que “ha esmicolat vidres de cel” —i que potser
coincideix amb el soroll propi del gel quan és trencat, o dels glaçons en xocar contra el
vidre del got.»
Doncs no: el poema «Esparver» no diu enlloc que el jo que ens parla des dels seus
versos estigués begut; el dring «que ha esmicolat/ vidres de cel» ha estat causat per
l’«esparver furtiu» que ha anat «temptant cel fins a trobar un clivell», i no veig que res dins
el text permeti interpretar-lo com el dring d’uns glaçons dins un got; el temps verbal en
què és bastit el poema és el present d’indicatiu, i el jo que ens hi parla ho fa «aquesta nit»
mateixa en què es rebolca amb l’esparveret, no des de cap record en la distància temporal:
el «mal estiu» que «s’emmagranava espès» és, en la perspectiva temporal del poema, encara
no acabat (si més no, la noia estimada encara és fora, d’estiueig i «volta cales de nit»).
A mitjan pàg. 86, Julià hi escriu: «Aquells mesos van representar una època canicular
gairebé insuportable per al jo poètic, tant de dia com de nit: de dia perquè la calor extrema
va arribar a provocar que les genives ferides o cremades per un sol personificat traguessin
pell nova secament sense saliva; i de nit perquè el corc tarava la seva fibra, convidant-nos
poèticament a imaginar les nits d’estiu com una gran volta de caoba corcada, que emet un
so característic, semblant al que fan els grills o els gripaus quan la calor pica més.» Hi faré
dues observacions. Primera: al vers 7, «pellaven sec les genives del sol», jo hi entenc que
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En un cas, és a la primera estança:
Non rifugiarti nell’ombra
di quel fòlto di verdura
come un falchetto che strapiomba
fulmineo nella caldura.

En l’altre, un poema de dues estances, és a la segona:
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
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«les genives» no són pas les dels humans, sinó les del mateix sol, convertit imaginativament
(pel seu color) en unes grans genives. És a dir, que en la lectura d’aquest vers, jo hi apost
més que Julià en favor de la capacitat creativa de Ferrater. (Hi apost més, però també hi
puc perdre.) Segona: la fusta de caoba no es corca.
Cap a la fi del seu comentari, Julià ens descobreix una interessant —i intrigant—
coincidència d’expressió entre el poema de Ferrater i un passatge del capítol 29 de la
segona part de la famosa novel·la Lolita (1955) de Vladimir Nabokov (1899-1977). Els dos
casos de «Sabia jo que [...]?» d’«Esparver» es corresponen literalment als tres «did I know that
[...]?» d’un paràgraf de la novel·la, que Julià ens transcriu doblement, en la versió original i
en una traducció catalana seva.27 El text anglès diu així:
Well, did I know that he had known her mother? That he was practically an old friend? That
he had visited with his uncle in Ramsdale?—oh, years ago—and spoken at Mother’s Club, and
had tugged and pulled her, Dolly, by her bare arm on to his lap in front of everybody, and kissed
her face, she was ten and furious with him? Did I know he had seen me and her at the inn where he
was writing the very play she was to rehearse in Beardsley, two years later? Did I know—

Que Ferrrater coneixia prou la novel·lística de Nabokov en general, i que coneixia en
concret Lolita i la valorava per damunt la resta de títols, ens ho cerciora l’informe de lector,
datat del 28-XI-1963, sobre The gift, que acaba dient, a propòsit del capítol 4 de la novel·la
ressenyada, capítol que és una biografia del crític literari vuitcentista Nikolai G.
Txernixevski (1828-1889), suposadament escrita pel jove escriptor rus exiliat —alter ego de
Nabokov— protagonista de The gift:
Y, por una vez, a través de sus payasadas más imposibles, Nabokov alcanza una sinceridad
fascinante: hay una pasión sadomasoquista en esta biografía —muy rusa, ya lo creo, como habría
dicho mi abuela. Esta es, naturalmente, la seriedad intrincada a la que Nabokov aspira siempre,
pero siempre se queda un poco corto, excepto quizá en Lolita y en esta biografía.28

Hi ha, doncs, bastants de probabilitats que els «Sabia jo que [...]?» d’«Esparver» fos

La traducció catalana de Lolita per Josep Daurella, publicada per Edhasa l’any 1987 (i després a
Labutxaca, 1995), no és literal, en canvi, a l’hora de traslladar la triple interrogació nabokoviana, sinó que la
tradueix, respectivament, per «Bé, ja m’havien dit que [...]?»,«Estava assabentat que [...]?» i «Estava assabentat
[...]?» (Labutxaca, 2009 reimp., p. 399).
28 Gabriel FERRATER. Noticias de libros, Ediciones Península (Ficciones 28), Barcelona, 2000, 304 p.; p. 145148. Ferrater redactà l’informe en anglès per a Rowohlt Verlag; la traducció d’aquest informe en castellà és
deguda a Domingo Ródenas de Moya.
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degut a un record —conscient o no— del passatge de Nabokov. Tanmateix, entre el text
anglès de l’escriptor rus i el poema de l’escriptor català hi ha qualque dissimilitud que
convé matisar. El jo masculí adult d’«Esparver» s’autointerroga. El protagonista narrador
de Lolita, que se’ns emmascara sota un nom fictici —Humbert Humbert— ens transposa
el discurs oral que conté les informacions que Lolita Haze (convertida finalment en
l’embarassada senyora Schiller), pressionada per Humbert, li ha proporcionat sobre el rival
d’ell (l’home que la hi va prendre o amb el qual ella es va fugar tot abandonant-lo a ell). Per
tant els «did I know that [...]?» repetits són la transposició d’uns presumptes «did you know that
[...]?» informatius, adreçats a Humbert per part de Lolita.
Però, si això fa divergir el text català del text de l’autor rus, hi ha una altra cosa que els
atansa. És el joc de les confusions o de les substitucions entre els dos sexes. Perquè el
paràgraf de la novel·la oportunament remarcat per Jordi Julià té un fragment final que diu
així:
It had been horrid of her to sidetrack me into believing that Clare was an old female, maybe a
relative of his or a sometime lifemate—and oh, what a close shave it had been when the Wace
Journal carried his picture.

Fragment que ens remet al dinal del capítol 18 de la mateixa segona part de la novel·la,
en què Lolita i Humbert assisteixen, a la localitat balneària de Wace, a una representació
teatral: una obra escrita en col·laboració per Clare Quilty (el rival de Himbert) i Vivian
Darkbloom. A l’acabament de la funció, els dos autors surten a l’escenari i Lolita llença
mirades radiants cap a l’escenari, però el possessiu Humbert l’estira pel canell, ansiós de
dur-la cap al bungalou on s’hostatgen. Tenen una discussió, i Lolita, per esvair les sospites
d’ell, li vol fer creure —basant-se en l’ambigüitat del prenom Clare— que Vivian és el nom
de l’home i Clare el de l’al·lota.
Encara, abans d’acabar aquest article, m’he de referir a un tercer comentarista ferraterià,
Pere Ballart, professor de Teoria de la Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona,
pel seu «Poetes en cinc llengües: La poètica implícita de Gabriel Ferrater», aparegut al
número 0 de Veus baixes. Em sembla un bon article; és de doldre que a la seva part final
torni a ensopegar en la mateixa pedra que el seu col·lega Jordi Julià. Ballart tampoc no ha
sabut llegir «Esparver», ja que escriu que «ha deixat caure enmig del poema un adjectiu en
femení — “molla”— que no pot tenir altre referent, doncs, que el de la noia amb qui el jo
líric enganya la seva companya habitual.» No: com ja he argumentat prou, els versos 17-20
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d’«Esparver» parlen de la noia que el jo poètic té lluny.
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Apèndix
FVRIT AESTVS

FVRIT AESTVS

Un falco stride nel color di perla:

Un falcó xiscla en el color de perla:

tutto il cielo si squarcia come un velo.

el cel sencer s’esquinça com un vel.

O brivido su i mari taciturni,

¡Oh esgarrifor damunt les mars callades,

o soffio, indizio del sùbito nembo!

oh ratxa, indici d’imminent tempesta!

O sangue mio come i mari d’estate!

¡Oh la sang meva com la mar d’estiu!

La forza annoda tutte le radici:

Nua la força totes les arrels:

sotto la terra sta, nascosta e immensa.

s’amaga sota terra, immensurable.

La pietra brilla più d’ogni altra inerzia.

Lluu més la pedra que tota altra inèrcia.

La luce copre abissi di silenzio,

Cobreix la llum abismes de silenci,

simile ad occhio immobile che celi

talment un ull immòbil que escondeixi

moltitudini folli di desiri.

enfollida caterva de desigs.

L’Ignoto viene a me, l’Ignoto attendo!

¡L’Ignot ve cap a mi, l’Ignot esper!

Quel che mi fu da presso, ecco, è lontano.

Allò que em fou a prop s’és allunyat.

Quel che vivo mi parve, ecco, ora è spento.

Allò que em semblà viu s’és extingit.

T’amo, o tagliente pietra che su l’erta

T’estim, oh tallant pedra que en el rost

brilli pronta a ferire il nudo piede.

brilles disposta a vulnerar el peu nu.

Mia dira sete, tu mi sei più cara

Cruel set meva, m’ets tu més preuada

che tutte le dolci acque dei ruscelli.

que tota l’aigua dolça dels torrents.

Abita nella mia selvaggia pace

Habita en la feréstega pau meva

la febbre come dentro le paludi.

la febre, com dintre els aiguamolls.

Pieno di grida è il riposato petto.

El pit quiet és ple de cridadissa.

L’ora è giunta, o mia Mèsse, l’ora è giunta!

¡És ja vinguda l’hora, oh Messa meva!

Terribile nel cuore del meriggio

Terrible, dins el cor d’aquest migdia,

pesa, o Mèsse, la tua maturità.

hi pesa, oh Messa, el teu madurament.

GABRIELE D’ANNUNZIO

Versió de JOAN ALEGRET

Alcione (Milà, 1904 [1903])

Barcelona, 31-XII-2009 i 5-I-2010
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BALTASAR PORCEL EN CERCLE29

Carles Cabrera

Quan Joaquim Molas va encetar les «Notes per a una introducció» al primer volum de
les Obres Completes de Baltasar Porcel, ho feia amb l’afirmació següent: «Porcel és un dels
animals literaris més voluminosos d’aquest final de segle.»30 El preàmbul del Mestre a un
tom que inclou les quatre primeres novel·les de Porcel constitueix encara ara per mi un
dels documents més rellevants que s’han publicat sobre la producció porcel·liana, massa
erma encara quant a estudis en profunditat: unes Jornades d’Estudi,31 una única
monografia,32 dues tesines33 i aquesta tesi és un balanç massa minso encara per a «un dels
animals literaris més voluminosos d’aquest final de segle».
Al pròleg, Molas hi remarca algunes de les parets mestres de la monumental construcció
porcel·liana i assaja una classificació de la seva obra en quatre etapes que, a grans
gambades, podem considerar la de les quatre dècades (dels cinquanta als vuitanta). Les
parets mestres no es modifiquen i, per tant, respectem aquesta divisió; tanmateix, tenint en
compte que l’estudi molasià aparegué l’any 1991, l’esmentada periodització encara hauria
Aquest text és la reproducció, amb alguns retocs, de la defensa de la tesi doctoral «Els dos primers
períodes de Baltasar Porcel a anàlisi (1961-1975)» que va ser llegida a la Universitat de les Illes Balears el
passat dia 21 d’octubre de 2012 sota la direcció del Dr. Joan Alegret.
30 Joaquim MOLAS,. «Notes per a una introducció», in Baltasar PORCEL Obres Completes, 1. L’alba i la terra,
Edicions Proa, Barcelona, 1991, 576 p., p. 17-41, p. 17. El sotslineat és meu.
31 Escriptures Contemporànies: Jornades d’Estudi sobre Baltasar Porcel. Tingueren lloc durant els dies 7 i
10 de novembre de 2007 sota l’impuls de la UIB i foren recollides en un volum que fou editat al cap de dos
anys amb el mateix títol per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
32 Frederic BARBERÀ. Baltasar Porcel o l’òptica aberrant sobre el món. Prosa de ficció (1958-2004), Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d’Or 383), Barcelona, 2007, 224 p.
33 María José CALDENTEY TUR. «Conversa amb Baltasar Porcel a Can Bolei», in «El mirall de la història en
la novel·la de Baltasar Porcel», tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1989; i Carles CABRERA. «El
primer període de les novel·les de Baltasar Porcel a análisi», treball d’investigació, Universitat de les Illes
Balears, 2007.
29
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de menester, per actualitzar-la, que hi afegíssim la «majoria d’edat» que s’escola entre l’inici
del procés d’edició de les Obres Completes i el decés de l’escriptor el 2009. I més que
parlar d’un eix cronològic, en podríem establir un de topogràfic per a les darreres novel·les
tenint en compte si pivoten a Mallorca o Barcelona —que tampoc és tan senzill com
sembla, per tal com de vegades aquests eixos es fan indestriables. Ens estam embrancant, i
tampoc és d’això del que preteníem parlar aquí. Simplement, aixequem una bardissa, una
altra, que delimiti el nostre camp d’acció.
En concret, el del segon i tercer Porcel (dècades dels anys seixanta i setanta), o el del
primer i segon si ens cenyim exclusivament a la seva producció novel·lística. El període
inicial dels seixanta té com a sus el canvi de residència de l’autor, que deixa enrere una
Palma on havia arribat a catorze anys i s’instal·la a viure a Barcelona, i s’interromp en l’any
cruïlla de 1968, marcat per una sèrie de fets històrics entre els quals en podem assenyalar
un de simbòlic, el del Maig francès, que l’afecta fortament en un moment en què comença
a sovintejar els seus viatges cap a París, on al cap de poc temps s’establiria a viure una
temporada. Traduït en títols novel·lístics, l’etapa s’inaugura amb l’obtenció del premi Ciutat
de Palma de Narrativa Gabriel Maura el 1960 amb Solnegre i es clou amb una obra de
transició cap al segon període, Els argonautes (1968), avalat amb el prestigiós guardó de la
Crítica l’any següent i amb dues novel·les a l’entremig: La lluna i el Cala Llamp (1963, d’ara
endavant, ens hi referirem com La lluna) i Els escorpins (1965).
Hem dit que Els argonautes esdevé ja un llibre pont. Estructuralment, és una novel·la
molt ben travada, amb tots els capítols escindits en dues meitats: la primera, la més
engatjada, segueix el fil cronològic i argumental dels episodis, mentre que la segona es
retrotreu a explicar-nos mitjançant l’analepsi el passat dels contrabandistes que la
protagonitzen per entendre com han arribat ara i aquí. Aquesta divisió permet d’enllaçar la
primera part amb els corrents en voga en aquell temps (l’existencialisme i, especialment, el
realisme compromès) i amb les novel·les anteriors (sobretot amb La lluna, aquella amb què
s’estableixen més concomitàncies); en canvi, les segones meitats dels capítols, abocades a
un passat elegíac que ja no tornarà, prefiguren una segona etapa de la producció
porcel·liana que arranca definitivament als setanta i que és configurada únicament per dues
novel·les: Difunts sota els ametllers en flor (1970, des d’ara Difunts) i Cavalls cap a la fosca (1975,
Cavalls a partir d’ara) en un lapse de temps en què tasques de caràcter divers allunyarien
Porcel de la ficció novel·lística.
L’any abans que Porcel hagués publicat Els argonautes, havia iniciat una secció de ficcions
literàries al diari La Vanguardia (hi havia entrat a col·laborar el 1966) perquè els articles
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d’opinió que havia escrit per al rotatiu dels Godó, sovint polèmics, generaven molts
maldecaps per part de les autoritats no només a la persona que els signava sinó també al
diari, que hagué d’acomiadar-lo diversos cops per bé que tot d’una fos readmès de nou.
Més amunt, dèiem que diverses distraccions el separaven en aquesta època de la seva
vocació novel·lística i una d’aquestes feines, sens cap mena de dubte, és l’ofici del
jornalisme que constituïa ja, i ho seria durant la resta de la seva vida, el seu principal mitjà
de subsistència. En conseqüència, quan el 1969 s’erigí amb el premi Josep Pla per Difunts,
no estarem parlant ja de cap novel·la nova sinó de la concatenació d’un reguitzell de relats
prèviament apareguts a les planes de La Vanguardia adaptats i arranjats (els principis i els
finals de les històries, el canvi de nom d’algun personatge, l’afegitó d’un parell de contes
inèdits com ara el darrer, etc.). És, per tant, un dels moments de la trajectòria novel·lística
porcel·liana en què ens trobem més a prop de la seva veta contística, però no pas l’únic,
com veurem tot seguit.
Ja hem assenyalat que Porcel havia començat a escriure als anys cinquanta: a principi de
la dècada, encetà l’escriptura d’articles per al setmanari del seu poble, l’Andraitx; a mitjan
cinquanta, relats, i cap al final de la dècada, peces de teatre. La novel·la, com sol passar
sempre amb els escriptors novells, encara se li resistia i se li resistiria una mica. Solnegre és
una novel·la argumental, per bé que la crítica la considerà en el seu moment divisible en
tres seccions: la de Marc, el triangle amorós d’aquest amb Maria i don Benet, i la de don
Sebastià. Després del debut en el gènere, Porcel inicia en paral·lel la redacció de La lluna i
Els escorpins (pel que sembla, aquest darrer llibre l’hauria començat poc després però el
finalitzaria abans que La lluna) i es troba amb una recepció molt més positiva de la primera
que no pas de la segona d’aquestes dues novel·les. Els escorpins, de fet, ha de romandre un
parell d’anys estotjada al calaix fins que Joan Oliver es compromet a treure-la el 1965 dins
la col·lecció Proa de l’Editorial Aymà. Certament, hi pesaven altres raons, però Els escorpins
era, com Solnegre, una novel·la argumentalment unitària, mentre que La lluna es
consideraren una rastellera d’històries juxtaposades pràcticament sense argument.
Porcel prengué bona nota de les crítiques, conscient, d’una banda, que reeixia més amb
les novel·les de narracions encadenades que no pas amb novel·les d’un sol argument, que
són, d’altra banda, les més canòniques. I ho resolgué amb la solució mixta d’Els argonautes,
que és una novel·la de totes passades i ensems s’aprofita dels avantatges dels relats breus: la
primera part del capítol és l’argumental, mentre que la segona va més en la línia de La lluna
i els contes que ha anat publicant. I en el cas de Difunts, la novel·la sorgí, com dèiem, de la
necessitat de col·laborar amb La Vanguardia amb un reguitzell d’històries innòcues per
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evitar d’expressar les seves controvertides opinions, i en enllestir-les, aquestes ficcions
anaren a raure repartides en llibres diferents: moltes, a Difunts —no debades hom ha
arribat a posar en dubte la pertinença del llibre al gènere novel·lístic—, altres, en aplecs de
contes o àdhuc de no ficció, amb la qual cosa es demostra que no només l’obra narrativa
sinó que tot el còmput de la producció porcel·liana forma part d’un tot gairebé
inseparable.
Aquests transvasaments entre relat i novel·la no s’interromprien encara, baldament
Porcel havia après ja a resoldre les mancances estructurals que l’entrebancaven per a la
construcció de l’artefacte novel·lesc. El germen de Cavalls, una novel·la, novament, amb
tot el dret de pertinença al gènere, el trobem novament en un conte, «El gran galiot»,
aparegut el 1973 a la revista Jano, i encara alguns episodis de la novel·la, perfectament ben
soldats amb la resta, també es donaren a conèixer amb anterioritat o posterioritat des de les
pàgines de La Vanguardia. Ni tan sols llavors detindrà Porcel aquest reciclatge, sinó que hi
tornarà a incidir el 1984 amb la novel·la Els dies immortals.
Pel que fa als personatges, és possible esbossar també una classificació de les novel·les
sense perdre de vista el detall que els protagonistes porcel·lians sempre són el mateix
Porcel o un àlter ego seu. Fixem-nos que els protagonistes solen ser illencs, com ell. I que
el caràcter principal de Solnegre, Marc, no té cognom, el d’Els escorpins no té ni nom ni
cognom, i el de Cavalls, només llinatge; en Els argonautes, Porcel es dissemina en els diversos
personatges i traspassa l’admiració que sent per Joan Alcover al capità Puig-Savall, la
religiositat exacerbada del seu pas per Palma al cuiner Freire Pena, els flirtejos amb el
catalanisme clandestí al principatí Torroella, el seu individualisme a Barral, el faroner de la
Dragonera... i a Cavalls, el protagonista ha d’intervenir en una conferència com a Baltasar
Porcel! Més amunt, vèiem que Molas identificava Porcel com a «animal»; inequívocament,
el cognom Porcel al·ludeix al ‘porcell’ de la mateixa manera que Lleonard Juvera, d’Els
argonautes, fa referència al ‘lleó’, o el cognom Vadell, de Cavalls, al ‘vedell’. I no deixem de
banda la quantitat de títols de Porcel que inclouen el nom d’algun animal com ara Els
escorpins, Cavalls, Lola i els peixos morts o El cor del senglar. Marc, el de Solnegre, ja havia
començat a escriure «una llegenda que m’entretingués i m’agradés» que són, en el fons, les
memòries d’un Baltasar Porcel que no les va escriure mai perquè ja n’havia deixat
constància al llarg de la seva producció narrativa.
Hem assenyalat que s’esdevé un tall l’any 1968 en la narrativa porcel·liana per un seguit
de raons, moltes d’externes a ell mateix. Hem parlat del Maig del 68 francès però n’hi ha
una altra que tampoc voldria ignorar, i és el fet que entre la publicació d’Els escorpins el 1965
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i la d’Els argonautes l’any 1968 l’Espanya franquista ha passat, mercès al que es va anomenar
la «primavera de Fraga» de 1966, d’una censura prèvia que incidia més sobre els autors a
una de retroactiva, més focalitzada en segells i rotatius, als quals se’ls podia segrestar
l’edició un cop havien desembarcat als quioscos de revistes i aparadors de llibres. I amb
relació a Porcel, que encara tenia i tindria —penso en la seva etapa com a director de la
revista Destino fins a l’any 1976— força problemes amb les autoritats, aquest canvi de
censura no ens pot passar per malla perquè no resulta gens anodí en la seva obra.
Per censura o autocensura, el Marc que se’n torna a Solnegre després d’haver romàs
quinze anys a la presó no té la mateixa edat que Porcel quan escriu el llibre sinó quinze
més. L’autor n’ha endarrerit tres lustres el naixement perquè la infància i joventut del
protagonista s’esdevingués abans de la Guerra dels Tres Anys i per poder passar per sobre
del conflicte bèl·lic i no haver d’esmentar en cap moment que abans s’hi havia instaurat la
República —havia efectuat una operació idèntica en el conte «La lluna feliç» (1958). I quan
redacta Els escorpins, el d’Andratx hi aboca una etapa de la seva vida en què es movia entre
les serioses temptacions que el convidaven a ingressar al Seminari i els festejos amb
al·lotes; amb algunes, hi tingué una relació un xic tortuosa, també amb la religió. Com que
era impossible que un seminarista s’enamorés i flirtegés amb dones i com que per mor de
la censura s’havia de vinclar a les decisions governamentals, no va tenir més remei que
transformar el protagonista en un pastor protestant i traslladar els fets, novament, al temps
de la Guerra en un clima en què l’Espanya nacionalista de Franco, aliada a l’Alemanya nazi,
hagués pogut permetre el culte evangèlic. Tanmateix, la història ens demostra que això
darrer és fals, i és que Porcel tant manipula els episodis biogràfics o autobiogràfics al seu
albir —ell es defensava dient que componia novel·les i no memòries o llibres d’història—
com adapta la història a la seva conveniència si cal.
Però a partir de 1968, l’autor s’alliberà, amb la censura nova, d’aquesta cotilla
constrenyedora que l’oprimia. Al primer capítol d’Els argonautes no hi ha ja una al·lusió de
refilada a «una» guerra incerta com a Solnegre, ni un episodi sobre els excessos comesos pels
socialistes abans de la contesa bèl·lica com vèiem a La lluna ni tampoc l’ambientació de
l’Espanya nacionalista d’Els escorpins, sinó un capítol sobre els abusos que s’havien comès
també des del bàndol de Franco, l’altra cara de la moneda del que a Porcel se li havia
permès contar a la novel·la del 1963. A més, a Els argonautes, entra en escena per primer
cop un personatge del Principat, l’esmentat Torroella, que és el primer, pel seu origen, que
ha viscut la Guerra des del costat republicà i que participarà, anys a venir, en l’ambient de
la Barcelona clandestina i antifranquista que conegué el mateix Porcel arran de la relació
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amb Joan Triadú, Ermengol Passola i Jordi Pujol. I també surt Franco mateix com a
personatge històric, quan abans de la Guerra havia estat destinat a les Illes, o un regidor del
Front Popular. Tot plegat, a Els argonautes, un llibre de 1968 encara! Alguns estudiosos han
considerat insignificant aquest canvi del paradigma censor, però, atès el que hem demostrat
de Porcel, no podem estar-hi d’acord, perquè el nou model permetria l’aparició a les lletres
espanyoles d’una novel·la redactada per primer cop des del punt de vista d’un republicà,
Las últimas banderas (1967) d’Ángel María de Lera, però també d’Incierta gloria de Joan Sales
que, de retruc, el 1969 permetria la publicació de l’original català sense talls de la nostra
gran novel·la sobre la Guerra.
Quant a les novel·les de la segona etapa, Cavalls i Difunts, amb el pont d’Els argonautes
que hi emmena, s’empelten molt directament amb Solnegre, el primer producte novel·lístic,
com un cercle que es tanca. El personatge que havia hagut de fugir al final de Difunts
d’aquella terra mallorquina de mort per no traspassar-hi ell també s’adona a Cavalls que no
n’hi havia prou d’escapar d’Andratx, sinó que l’acompanyen tots els morts familiars, i
només obté la victòria quan surt de l’estatge per anar a la cita amb Zaida. Igual que a
Solnegre, en què Marc deixa enrere el poble per començar una vida nova amb Maria en una
ciutat nòrdica europea. Cavalls, fins i tot, reprèn certs aspectes d’un existencialisme
característic a Solnegre i Els escorpins. És existencialista tota aquesta atmosfera de pressió a
què viu sotmès el personatge a l’habitatge parisenc, com la casa de Marc a Solnegre o el caló
dels Morts a l’Eivissa d’Els argonautes. I és en cercle la millor manera per acabar aquest text,
un cercle que ens proporciona les mateixes dimensions de la producció novel·lística
Baltasar Porcel, sempre girant en rodó com en un etern retorn nietzschià.
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SOBRE LA MÚSICA DE LA POESIA
I LA METÀFORA SONORA
Nota a un article de Pep Valsalobre sobre el sonet de l’«hermosa dama de cabell negre»
i la pinta de marfil de Vicent Garcia

Albert Mestres
Fa un parell de mesos vaig rebre la separata d’un article de Pep Valsalobre titulat «Vicent
Garcia, poeta europeu» (Caplletra 52, primavera 2012, p. 153-159). La intenció de l’article,
excel·lent, d’altra banda, és demostrar que els autors barrocs en llengua catalana, lluny de
ser un simple apèndix del Siglo de Oro espanyol en una època de pèrdua de personalitat i
d’identitat, s’inscriuen en un entramat cultural d’àmbit europeu, amb el qual estan en
sintonia. Per fer-ho, fa l’anàlisi d’un sonet de Vicent Garcia i a continuació l’acara amb
exemples temàticament connectats del comanador Escrivà, Luís de Camões, Luis de
Góngora, el comte de Villamediana, Lope de Vega, Gian Battista Marino, Girolamo
Fontanella, Manuel Botelho de Oliveira, Claude Maleville, de la comparació amb els quals el
sonet català surt literàriament reforçat com un dels més afinats, «un prodigi poètic», segons
el mateix Valsalobre. El poema fa així:
A UNA HERMOSA DAMA DE CABELL NEGRE,
QUE ES PENTINAVA EN UN TERRAT
AB UNA PINTA DE MARFIL
Ab una pinta de marfil polia
los cabells de finíssima atzabeja,
a qui los d’or més fins tenen enveja,
en un terrat la bella Flora un dia.
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Entre ells, la pura neu se descobria
del coll, que ab son contrari més campeja,
i, com la mà com lo marfil blanqueja,
pinta i mà d’una peça pareixia.
Jo, de lluny, tan atònit contemplava
lo dolç combat que ab extremada gràcia
aquestos dos contraris mantenien
que el cor enamorat se m’alterava,
i, temerós d’alguna gran desgràcia,
de prendre’ls treves ganes me venien.

Fins aquí res més que agrair a l’autor les fineses del seu article. Tanmateix, unes
afirmacions en l’anàlisi del poema a la pàgina 160 em van suscitar la reflexió que segueix.
Les afirmacions de Valsalobre són contingudes en el següent paràgraf: «L’abundor de
consonants nasals al llarg del poema és ben patent a qualsevol oïda, i probablement el so
persistent que en aquest sentit percebem en llegir el poema en veu alta —considerat
tradicionalment un recurs expressiu que cerca evocar una certa monotonia— suggereix en
l’oient/lector el moviment monòton, calmós i rítmic, aquí dels cabells que la dama pentina.
Aquest tret sonor que dominava la major part del poema dóna pas en els tercets a la
combinació amb l’al·literació de [r], i potser vol manifestar fonèticament l’hesitació, el
neguit del jo poètic davant de l’espectacle del combat. D’altra banda, notem que
l’al·literació de [r] és més manifesta en el darrer tercet que no pas en el primer, la qual cosa
comporta un crescendo.»
Potser és un tema que ja ha estat teoritzat i per tant em limitaré ara a descobrir la sopa
d’all, però a mi no em consta. És una qüestió que em ronda des de l’època, ara fa uns trenta
anys, de la lectura de les il·luminadores Questions de poétique de Roman Jakobson (Du Seuil,
París, 1973). Aquelles anàlisis tan fascinants de la relació entre la forma, és a dir, la
«música», i el significat, no resolien un escull difícil de superar i que vaig descriure al meu
article «Per què poesia?» (Senta, 10 (2008-2009), p. 207-219) de la següent manera: «Ara bé,
dir que una forma mètrica fa més musical una sèrie de versos és una metàfora dolenta.
Pretendre que un recurs tan primari i bast com la repetició insistent d’intensitats
fonològiques amb una certa regularitat (batec, en diu Salvador Oliva) i de fonemes
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estridents embelleix un concepte és tan arbitrari com absurd, per poc que es miri. I dic
“fonemes” i no realitzacions fonètiques: no són els sons el que realment percebem, sinó les
seves representacions mentals, i per això rima igualment un final de vers mal pronunciat o
amb al·lòfons i en canvi no rimen dos sons idèntics però amb representació mental
fonològica de categoria diferent, com “àngel” i “anys el”, ja que són al·lòfons coincidents,
com va demostrar Jordi Parramon. [...] Pot embellir el so, doncs, els conceptes? Com? No
és simplement un canal necessari, com ho són els mateixos conceptes, gràcies al qual
esdevé perceptible un sistema que és l’acte comunicatiu en si? Per què uns sons són més
musicals que uns altres? Per què unes combinacions de sons són més belles que unes altres?
Només la captació d’una irregularitat respecte a la seqüència fonològica del discurs quotidià
en aquests mateixos sons, una organització que interfereix l’organització “normal”, provoca
un estímul suplementari en la recepció, i és, insisteixo, la determinació (anàlisi i reconstrucció) d’allò que provoca l’estímul el que esdevé acte comunicatiu.»
Dit d’una altra manera, la poesia té música? La música de la poesia és capaç d’evocar
fenòmens de la realitat? D’entrada, la poesia té tanta música com poesia la música. Però la
música no significa. Desempallegats de l’enfarfegador llast romàntic, despullada la música
del doll de sentimentalisme abocat pel broc gros, sabem que no té contingut significatiu. El
gaudi en la música ens el proporciona el reconeixement d’estructures mentals. La nostra
ment dota aquestes estructures proposades de significat formal, i és en aquest punt, que al
mateix temps les separa radicalment, que podem trobar una connexió entre la sonoritat de
la música i la sonoritat de la poesia. És evident que la poesia no crea estructures musicals,
perquè la seva «música» està en funció de la funció poètica. Per entendre’ns, l’afirmació que
fa Valsalobre que l’abundor nasal evoca una certa monotonia (potser més aviat una certa
repetició monòtona), s’agafi per on s’agafi, és del tot absurda, però com molt bé matisa és
així perquè s’hi «considera tradicionalment». És a dir, és una convenció poètica tradicional,
cosa que vol dir que un efecte sonor, per mitjà de la tradició, s’ha convertit en una metàfora
sonora. Aquest concepte de metàfora sonora és el que m’interessa, ja que ens pot explicar
la relació entre so, significat i fenomen de la realitat. Sens dubte, no seré el primer a fer
servir l’expressió però no sé (i per això deia allò de la sopa d’all) si està recollit i
sistematitzat com a concepte terminològic, que en canvi em semblaria molt fructífer i
aclaridor a l’hora d’entendre el funcionament sonor de la poesia.
Si sentim un poema en una llengua completament desconeguda, posem-hi turc o
polonès, som incapaços de descobrir-hi a primer cop d’orella cap mena de recurs sonor, ni
tan sols els més evidents, com les al·literacions (ja que la nostra percepció no és fonètica
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sinó fonològica i per tant només percebem, en la llengua que coneixem, els sons que ens
«interessen» lingüísticament). Aquest poema no té «música». Per què? Perquè la música del
poema no és possible sense el significat, depèn del significat, és significat. El so fonètic i
fonològic esdevé música, contràriament a la música, en la mesura que es relaciona amb el
significat, i per tant esdevé metàfora del significat i per tant esdevé significat. No és
«l’orella», doncs, qui copsa la música del poema, sinó el descodificador lingüisticopoètic de
la ment, configurat per la competència lingüística i la tradició literària concreta.
Per concloure, el poema és un artefacte de generació metafòrica en tots els seus
aspectes, inclòs el sonor. I una metàfora sonora és l’articulació significativa (quan dic «del
significat» i «significativa» vull dir en realitat «semàntica» però no estic segur de la
conveniència de l’aplicació d’aquest terme en poètica, més enllà del camp purament
lingüístic) d’un recurs sonor en el tot del poema, l’únic que som capaços de percebre. Això
vol dir doncs que no cal cap translació entre la realitat i el recurs sonor i que per tant no hi
ha cap relació entre l’experiència vital o sensorial de la monotonia i l’abundància de nasals.
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CREACIÓ
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UBI AMAVI
Guillem Nadal

Nota introductòria
Guillem Nadal (Palma, 1911 - Zuric, 1976) és un els representants més distingits de
l’espècie dels mallorquins diplomàtics, i la seva biografia segueix el fil del pelegrinatge que
correspon a aquesta professió: Madrid, Berna, Londres, Bonn, Puerto Rico, Nova Delhi,
Ankara. En l’àmbit de la literatura, és reconegut sobretot per la seva tasca de traducció.
D’una banda, d’escriptors alemanys: Rilke, Thomas Mann, Gotfried Benn. D’una altra
banda, d’autors russos, poetes sobretot: la seva Antologia de poesia russa, editada per Gerard
Alcover (Moll, 2007) és un volum de 600 planes que ressegueix la lírica russa des de Puixkin
fins a Ievtuxenko, passant per Maiakovski o Pasternak, entre d’altres.
La seva obra poètica pròpia és ben escassa: alguns poemes publicats a l’Almanac de les
Lletres i La Nostra Terra l’any 1936, i el volum Catorze sonets i una cançó (Casa de Cultura,
Manacor ), publicat el 1972. Les quinze composicions que s’hi inclouen estan datades entre
el 1932 i el 1957: una breu antologia de les provatures poètiques fetes durant un quart de
segle. El pròleg de Josep Maria Llompart ens caracteritza el Guillem Nadal poeta:
«Intemporalitat, tradicionalisme estètic, to menor, llum discreta… ¿No són aquests els
termes definidors de l’anomenada “Escola mallorquina”? Sense dubte. Però en tot cas una
“Escola mallorquina” alliberada de moltes traves i ben orejada pels vuit vents del món.»
Guillem Nadal va deixar un grapat de poemes inèdits. La major part són dels anys 30.
Els hem de considerar poemes que no varen superar el procés de tria que va conduir al
volum de 1972. Són composicions menors i el més raonable deu ser respectar la voluntat
de l’autor. Entre els inèdits n’hi ha un, però, que se singularitza: és aquest «Vbi amavi». És
diferent per la data de composició, pel to i, pensam, per la vàlua literària. El testimoni de la
família ens fa pensar que també era diferent el motiu de no publicar-lo, que potser tenia a
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veure amb el pudor: per ser de l’any 1958, és certament una composició agosarada…
Creiem que l’interès del poema en justifica la seva publicació.
Veus baixes agraeix a Gonçal López-Nadal, nebot de l’autor, totes les facilitats que ens ha
oferit per a l’accés a l’obra inèdita del seu oncle.
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UBI AMAVI
Recorda tant de llocs on estimares...
Racons del món que esdevenen substància
nostra i portam, com un pes, amb nosaltres.
Pensa el jardí, penjat de la muntanya
on s’escolava entre roses vermelles
el fil d’aigua verdosa del safareig.
I aquell pinar atupit damunt l’altura?
o aquell, arran del mar, ple de cigales?
La barca returada, en ple migdia,
bressol i amagatall d’amor furtiva
a l’ombra de la vela discretíssima...
Quina cambra pogué mai comparar-s’hi?
Hi hagué, sí, el camarot dins el vaixell,
aquella nit... on també es gronxava
l’amor, encaixonat entre lliteres,
i lliscant sobre els freus obscurs del mar.
Altres cambres foren més reposades,
a voltes amb la lluna a la finestra,
o el sol filtrant-se per les persianes
—delícia quieta de la sesta—
o dins un carreró, totes enceses
del brogit ciutadà —portes tancades—
tèbies d’un foc xalest, que repartia
vermells i grocs per damunt la pell nua...
I aquell banc dins el parc, darrera els arbres!
Bancs —de fusta o de pedra- quants d’amants
hi segueren a l’ombra o dins la fosca!
Llits —qui sap ja on són?— sense desfer
o desfets amb prestesa i moltes voltes
refets curosament, amb els coixins
calents encara i estufats de nou.
(Encís adelerat de l’aventura,
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delícia quieta de la sesta.)
Perquè, a voltes, l’amor vingué de sobte
i es donava, amagat, en la nit freda,
darrere els vidres entelats del cotxe,
o al prat de primavera, entre narcisos
o entre el blat d’Índies, entre espesses canyes,
o en un racó del port, voltant de boira
de cordes, de llautons i grues altes.
(Encís adelerat de l’aventura!)
I pujà torres fosques de castells,
pel caragol oblidat dels turistes,
unes obrint-se al cel i les planures
i altres que entre congosts, al riu guaitaven.
O s’alça per damunt els terrats blancs
d’una ciutat amb reixes i mar blava.
(Delícia quieta de la sesta!)
I cap al tard, s’assegué al cementiri,
sobre el pujol, on els xiprers negregen...
I encara més amunt pogué enlairar-se,
fins la cabana, entre les neus eternes,
—foganya, té, llàntia d’oli i flassada...
I una tardor, el trobares dins els boscos
i conegué dels cavalls la carrera
i fins des de la sella va besar-te!
I un capvespre, entre branques, dalt l’escala
des d’on el caçador al cérvol espera,
i un altre d’hivernada primaverenca
se feu un jaç, entre les fulles seques.
Ara cruixen, com elles, les memòries,
que, lentes, han caigut dins la teva ànima
—colrades totes pels sols que vegeren—
i fetes pols, a la terra retornen...
Pujaran per les soques, fetes saba?
27 de febrer de 1958
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BEATUS ILLE
Nicolau Dols

1
Els desigs acomplerts jeuen en terra,
esvaïts, fets malbé, espelleringats.
Fins al portal n’arriba la fetor,
la lletania i la claror dels ciris
somorta enmig de tanta pesadesa,
flors de plàstic i lúgubres retrats.
Feliç l’home que sap com reservar-ne
el més ocult, el més llunyà de tots
i en fa la clau de volta dels seus dies.
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2
Quan t’hauran mossegat a bastament
la set, la por i la flama de les dunes,
veuràs verdor i sentiràs un doll
que proclama la fresca contundència
i el poder inexhaurible del desig
per damunt la boirina dels miratges.
Feliç l’home que sap que més enllà
d’un oasi no hi ha res més que arena
i deixa de cercar ciutats llunyanes.
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3
Qualsevol dia en estirar un calaix
et saltaran damunt les papallones
que ara et roseguen els records guardats:
els dies lluminosos plens de joia,
els somriures que ja no diuen res
i fins i tot les claus de la desfeta.
Feliç l’home que viu de dia en dia
i que només es té a ell mateix,
car ja ha guanyat tot el que cal guanyar.
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4
T’estimen, t’amenacen, et prometen,
t’asseguren, et planyen, et saluden,
t’enfonsen, t’elogien, et confonen,
et menyspreen, t’acusen, et delaten,
et perdonen, et blasmen, t’injurien,
t’alaben, et menteixen, et retraten.
Feliç l’home que dóna a les paraules
l’únic valor que tenen: el de l’aire
que les duu i que les torna al seu origen.
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5
El plaer més senzill, l’únic plaer,
cada dia del món que t’acompanyi:
el perfum de la pluja de l’agost,
el so dels grills brodant un vel de fosca,
o un frec suau de seda de bedoll
que t’ompli de calfreds la pell de l’ànima.
Feliç l’home que troba en cada cosa
les arrels poderoses del que és bell
i bo, i necessari, i en gaudeix.
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TRADUCCIONS
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«KHUBLAI KHAN»,
DE SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

Traducció d’Albert Mestres

Prefaci
El següent fragment es publica aquí a requeriment d’un poeta de gran i merescuda fama,
i, pel que fa a l’opinió de l’autor, més aviat com una curiositat psicològica que a causa de
cap suposat mèrit poètic.
A l’estiu de l’any 1797, l’autor, llavors malament de salut, es va retirar a una solitària casa
de pagès entre Porlock i Linton, als confins d’Exmoor a Somerset i Devonshire. Per culpa
d’una lleu indisposició, li van receptar un calmant, a efecte del qual es va adormir a la cadira
al moment en què llegia la següent frase o paraules de contingut semblant a Purcha’s
Pilgrimage: «Aquí llavors el khan Khublai va ordenar que es construís un palau, amb un
enorme jardí a dintre. I llavors es van tancar deu milles de terra fèrtil amb una muralla.»
L’autor va seguir dormint durant unes tres hores en un son profund, almenys dels sentits
exteriors, i durant aquest temps té la més absoluta certesa que no podia haver compost
menys de dos-cents o tres-cents versos; si és que d’això se’n pot dir composició, ja que
totes les imatges s’alçaven com a coses davant seu, amb una producció paral·lela de les
expressions corresponents i sense cap sensació o consciència d’esforç. En despertar li va
semblar que tenia un record nítid del conjunt i, agafant la ploma, tinta i paper, va escriure a
l’instant i amb afany els versos que aquí es conserven. En aquest moment per desgràcia el
va cridar una persona per un afer de Porlock i el va entretenir durant una hora, i de tornada
a la seva habitació va trobar-se, amb no poca sorpresa i disgust, que, tot i que encara retenia
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algun record vague i esvaït del sentit general de la visió, tanmateix, excepte uns vuit o deu
versos i imatges aïllats, tota la resta havia desaparegut com les imatges a la superfície d’un
rierol quan hi tirem una pedra, però, ai!, sense la seva posterior restauració!
Llavors tot l’encant
es trenca —tot aquest fantàstic món tan bonic
desapareix, i sorgeixen milers de cercles,
cada un desfent l’altre. No et moguis,
pobre jove!, que amb prou feines t’atreveixes a aixecar els ulls—
el rierol tornarà de seguida a la seva llisor, de seguida
les visions revindran! I sí, es queda,
i aviat els fragments esvaïts de formes precioses
reculen tremolosos, units, i ara un altre cop
el gorg esdevé un mirall.
(D’El retrat o la resolució de l’amant)

Tanmateix amb els records supervivents a la ment l’autor s’ha proposat sovint acabar ell
mateix el que originalment, com si diguéssim, se li va donar. έἅ ᾀῶ: si no és
avui serà demà.
S. T. C. (1816)
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KHUBLAI KHAN
O UNA VISIÓ EN UN SOMNI
FRAGMENT

A Xanadú va fer fer Khublai Khan
un delitós casal magnífic:
on l’Alf, el riu sagrat, corria
per coves fora mida per l’home
avall cap a un mar privat de sol.
Així, dos cops cinc milles de terra fèrtil
es van encerclar amb muralles i torres:
i hi havia jardins brillants amb riuets sinuosos,
on florien arreu els arbres d’encens;
i hi havia boscos antics com els pujols,
al voltant de camps de pastura lluents de sol.
Però, oh quin fondo avenc quimèric que es vincla
verd pujol avall a recer dels cedres!
Un lloc salvatge! El més sagrat i màgic
que mai cap dona sota la lluna minvant
hagi rondat gemegant pel seu amant dimoni!
I de l’avenc, amb revolt borboll incessant,
com si la terra amb ràpid panteix feixuc respirés,
una font potent va obrir-se camí tot d’una:
enmig del doll sobtat i intermitent
enormes trossos saltaven com quan cau pedra rebotant,
o com el boll a sota les batolles del trillaire:
i enmig dels rocs dansaires ara i sempre
es va precipitar tot d’una el sacre riu.
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Reptant cinc milles amb curs laberíntic
a través de fondals i forests el riu sagrat corria,
després arribava a les coves fora mida per l’home
i s’enfonsava amb un tumult en un oceà inanimat
i enmig del tumult de lluny Khublai va sentir
veus ancestrals profetitzant la guerra!
L’ombra del casal de delit
s’ondulava enmig de les onades;
on se sentien els ritmes mesclats
de la font i de les coves.
Era un prodigi d’estranya invenció,
un assolellat casal delitós amb coves de gel!
Una donzella amb un dulcimer
em va aparèixer en una visió una vegada:
era una noia abissínia,
i com tocava el seu dulcimer
cantant al Mont Abora.
Si pogués reviure dintre meu
els seus acords i la cançó,
perquè un tan profund plaer em vencés,
el de l’alta i llarga música,
bastiria aquest casal en l’aire
l’assolellat casal, les coves de gel!
I tots els que la sentissin els hi veurien,
i tots cridarien, alerta, alerta!
Els seus ulls llampegants, els cabells a l’aire!
Treneu tres cops un cercle al seu voltant,
i tanqueu els ulls amb basarda sagrada,
que ell s’ha nodrit de bresca
i ha begut la llet del Paradís.
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DOS POETES «MODERNISTES» BRASILERS
EN VERSIÓ DE JOSEP M. LLOMPART

El 2013 fa vint anys de la mort de Josep M. Llompart. El poeta mallorquí de
l’anomenada Generació del 50 va dedicar-se a la traducció lírica, especialment del
portuguès. Destaquen les seves dues magnes antologies: Poesia galaico-portuguesa (1984) i
Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna (1988). Publicar en aquest núm. 1 de Veus baixes
algunes versions que van quedar inèdites és el nostre homenatge a l’homenot Josep M.
Llompart.
A l’Arxiu Llompart-Vinyes34 hi ha set traduccions inèdites: el romanç «D. Duardos i
Flèrida», de Gil Vicente, pertanyent a la seva Tragicomédia de D. Duardos;35 les tres primeres
estrofes d’un poema en lires del poeta barroc Francisco Rodrigues Lobo, inclòs dins la
seva obra en prosa A Primavera; la meitat aproximadament del poema «António»,
pertanyent al recull Só d’António Nobre; tres poesies d’António Francisco da Costa e Silva,
i una poesia de Carlos Drummond de Andrade.
Publicam ací els versos dels dos poetes brasilers, dos poetes «modernistes»: el primer,
António Francisco da Costa e Silva (1885-1950), més en el sentit nostrat, ja que és un
seguidor del Simbolisme i el Decadentisme; el segon, Carlos Drummond de Andrade
(1902-1987), és modernista en el sentit portuguès i anglès del terme, en tant que és un dels
grans autors de l’avantguarda brasilera i un dels noms imprescindibles de la lírica lusògrafa
del Nou-cents.
Quant a les versions del primer, que conservam manuscrites i mecanoscrites, si són de
l’època de Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna, podem pensar que potser el traductor
va voler que figuràs en l’antologia algun poeta del Brasil representant dels corrents del
canvi de segle, molt valorats per Llompart («una producció poètica que cal considerar de
34 Veus Baixes vol agrair a Cèlia Riba Vinyes la seva disposició i ajut per consultar aquest arxiu i
l’autorització per reproduir els textos.
35 Aquest romanç ha estat publicat dins una reedició parcial de les antologies esmentades: Josep M.
LLOMPART. Totes les aus del món. Versions de poesia galaicoportuguesa, edició i introducció de Gabriel de la S. T.
Sampol, Consell de Mallorca (Mixtàlia 19), Palma, 2012, p.. 122-123.
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primera magnitud»),36 però després ho va descartar, per manca d’espai o perquè no li va
trobar cabuda en les primeres seccions de l’antologia, en una per brasiler, i en l’altra per no
avantguardista i no «específicament brasiler», com Llompart dóna a entendre en parlar dels
poetes brasilers simbolistes i parnassians: «Una poesia i, en general, una literatura, que ja
no mereix de cap manera el qualificatiu de “colonial”, però que és encara essencialment
“europea”.»37
De Carlos Drummond de Andrade, Llompart deixa inèdit, mecanoscrit, guardat amb els
inclosos en l’antologia, «Poema que ha esdevingut». Finalment no la hi incorporà; tampoc
no la va publicar amb la resta en la revista Reduccions (1985).38
Al final incloem la reproducció dels manuscrits (da Costa e Silva) i mecanoscrit
(Drummond de Andrade) de les traduccions transcrites.

XX

36 Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna, traducció de Josep M. Llompart, Edicions 62 (MOLU: Segle
30), Barcelona, 1988, p. 12.
37 Ibídem.
38 Reduccions. Revista de poesia 28, Vic, desembre 1985, p. 34-61.
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TRES POESIES D’ANTÓNIO FRANCISCO DA COSTA E SILVA

LES HORES
Travessen hores l’aire aturat:
Passat.
Valsegen hores en l’aire ardent:
Present.
Somien hores en l’aire obscur:
Futur.
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ADÉU A LA VIDA
¿I doncs, això és la vida: derrenclida
barca sense timó en el temporal?
¿La rosta capamunta, aspra i florida,
del puig de tot el bé i de tot el mal?
¿I doncs, això és la vida: flor collida
damunt l’avenc ombrívol i fatal?
¿De la Terra Promesa anhel sens mida
cap al Mai-Més en l’èxode eternal?
¿I doncs, això és la vida: el somni obscur
d’Ícar, i de Jasó, i de Prometeu,
perdut en el celatge del futur?
¿I doncs, això és la vida? —Vida, adéu!
No és aquest el camí que jo procur...
Però tot sigui per l’amor de Déu.
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ELOGI DE LA MORT
No m’espanta la mort, ni sa temença
em glaça el cor ni contorbat em té,
car, veient-la com màrtir, joia immensa,
com un heroi antic la veig també.
Ella és dea final i recompensa
de somriure velat i esguard planer;
perquè és justa, de fred posat s’agença,
però adorable com l’estel primer.
Sota aquell cel en què, per ser temuda
s’amaga, entre misteris escondida,
la veuen el dolent, el trist, el rude...
Jo la veig, emperò, en marbre esculpida,
com aquell rostre etern que mai no muda
el noble tarannà com fa la vida.
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UNA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

POEMA QUE HA ESDEVINGUT
No cap desig aquest diumenge
cap problema en aquesta vida
el món s’ha aturat de sobte
els homes han restat muts.
La mà que escriu aquest poema
no sap que està escrivint,
però tal volta si ho sabés
ni esment sols no en faria.
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POEMA QUE HA ESDEVINGUT

No cap desig aquest diumenge
cap problema

en aquesta vida

el m6n s'ha aturat de sobte
els homes han restat muts.
La ma que escriu aquest poema
no sap que estA escrivint,
pero tal volta
ni esment

si ho sab~s

soIs no en ~aria.

POST AETATEM NOSTRAM,
DE JOSEPH BRODSKY

Traducció d’Arnau Barios

A Andrei Iàkovlevitx Serguéiev

I
«L’imperi és un país per a idiotes.»
El pas s’ha interromput per l’arribada
del Nostre Emperador. La gernació
empenta els legionaris, càntics, crits;
però no s’obre el palanquí. L’objecte
d’amor no vol ser objecte de curiosos.
Darrere del palau, en un cafè,
un grec errant i un esguerrat barbut
juguen al dòmino. A les estovalles
s’estenen deixes de la llum de fora
i amb calma, amb un ressò de crits joiosos
es mouen les cortines. Perd el grec
i compta dracmes. L’altre, el vencedor,
demana un ou bullit i un xic de sal.
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A l’ample dormitori, el vell rendista
conta a l’hetera jove com ha vist
l’Emperador en persona. No se’l creu,
l’hetera, i rialleja. Són aquests
els seus preliminars als jocs d’amor.
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II
El palau
Un sàtir i una nimfa, cisellats
en marbre, miren dins l’estany, que té
pètals de rosa estesos per damunt.
Sense calçar, el mateix Governador
li infla la cara al reietó local
pels tres coloms cremats dintre la pasta
(quan han sortit volant de l’empanada,
a l’acte han caigut morts sobre la taula).
Li ha desgraciat la festa, la carrera.
El reietó, en silenci, es torç pel terra
sentint la força del Governador,
del seu genoll fibrós. L’olor de roses
emboira les parets. Indiferents,
els servidors s’ho miren com estàtues.
Per llis que sigui un roc, no reflecteix.
Sota la lluna vacil·lant del nord,
el grec errant i un gat, ben arrupits
vora la xemeneia dels fogons,
veuen que dos esclaus treuen el cos
del cuiner envolt en una tela basta
i baixen cap al riu a poc a poc.
La grava cruix.
L’home de la teulada
intenta contenir el morro del gat.
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III
A aquest barber, l’ha abandonat un noi.
Es mira, impàvid, al mirall: segur
que el deu trobar a faltar, oblidant del tot
el cap ensabonat d’un client seu.
«Probablement el noi no tornarà.»
I, mentrestant, el seu client dormita
amb placidesa i té somnis ben grecs
amb déus, amb citaristes, amb combats
dins de gimnasos on la flaire intensa
de la suor pessigolleja el nas.
Baixant del sostre en cercles, una mosca
para en la galta blanca, ensabonada,
de l’adormit. Es colga entre l’escuma
com entre neus d’Armènia aquells peltastes
infortunats de Xenofont, avança
lenta, reptant per fosses, pics, congostos,
envers el cim, voltant la boca oberta,
i sap pujar fins a l’extrem del nas.
El grec obre el seu ull enorme, negre;
la mosca xiscla de l’espant i marxa.
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IV
Nit seca de després d’un jorn de festa.
L’ensenya sembla un morro de cavall,
mossegant aire. El laberint desèrtic
de carrerons és ple de llum de lluna:
el monstre deu dormir profundament.
Com més lluny del palau, hi ha menys estàtues,
menys tolls. Cap modelatge a les façanes.
I si les portes donen al balcó,
estan tancades. El repòs nocturn
aquí també depèn de les parets.
Les pròpies passes sonen molt funestes
i, alhora, desvalgudes; ja s’amara
l’aire d’olor de peix: els edificis
s’acaben.
El camí lunar, però,
corre endavant. Una falua negra
el creua igual com ho faria un gat,
i es fon en la tenebra, fent senyals
que anar endavant, de fet, no val la pena.
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V
En una epístola enganxada arreu,
per tota la ciutat, Als poderosos,
un citarista il·lustre, il·lustre aquí,
bull de furor i repta amb gosadia:
eliminar l’Emperador (i al vers
següent:) de la moneda més menuda.
La massa gesticula. Jovenets,
ancians amb cabells blancs, adults i heteres
que sàpiguen de lletra, tots proclamen
al mateix temps que «això abans no passava»,
sense concretar mai, però, què és
«això»:
si valentia o servilisme.
La poesia, així, consistiria
en una manca de confins precisos.
És increïble, el blau de l’horitzó.
Remor d’onatge. Un home nu, estirat
igual que un llangardaix al mes de març
damunt d’un pedruscall calent i sec,
trenca una ametlla que ha robat. Enllà,
volen banyar-se, sembla, dos esclaus
que van engrillonats l’un junt amb l’altre
i entre ells es desvesteixen els parracs,
rient.
És increïble, la calor,
i el grec baixa lliscant del pedruscall,
portant els ulls en blanc, com dues dracmes
d’argent on hi ha estampats els Dioscurs.
—130—

VI
Esplèndida, l’acústica! Ja es nota
que s’ha podrit disset anyets a Lemnos,
el constructor. L’acústica és esplèndida.
I fa bon dia, a més. La multitud,
vessada a dins la forma de l’estadi,
amb la respiració glaçada, escolta
les paraulotes que, sobre l’arena,
els lluitadors es diuen l’un a l’altre,
per així, encesos, aferrar l’espasa.
La pugna no pretén l’assassinat
sinó una mort amb rectitud i lògica.
Les lleis del drama passen a l’esport.
L’acústica és esplèndida. Tan sols
hi ha homes, a les grades. El sol daura
els esbullats lleons allà, a la llotja.
És una orella enorme tot l’estadi.
—Carronya! —Tu, carronya! —Mitja merda!—
I aquí el Governador, amb la fesomia
d’una mamella corrompuda, riu.
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VII
La Torre
Migdia refrescat.
Perdent-se en algun lloc entre les bromes,
la torre de la vila té una agulla
de ferro que funciona al mateix temps
de parallamps, de far i de gran asta
on s’hissa la bandera nacional.
A dins mateix s’hi ubica la presó.
Un cop van calcular que, normalment,
(en temps dels sàtrapes, dels faraons,
dels musulmans o d’èpoques cristianes)
s’empresonava, es condemnava a mort
un sis per cent de població, en total.
És per aquest motiu que, fa cent anys,
l’avi del cèsar d’ara va idear
un canvi en la justícia. Cancel·lant
l’atroç costum de la pena de mort,
amb una llei per l’ocasió, aquell sis
va reduir-lo a un dos per cent, que, és clar,
s’havia de passar tota la vida
tancat a la presó. No interessava
si cometies algun crim o no,
la llei, al capdavall, feia d’impost.
És just llavors que van bastir la Torre.
Esclat encegador d’acer cromat.
Al pis quaranta-tres, un rabadà
passa a través d’un ull de bou la cara
i envia cap avall el seu somriure
al gos que l’ha vingut a visitar.
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VIII
La font, amb forma de dofí que neda
per alta mar, està del tot eixuta.
S’entén perfectament: un peix de pedra
se’n pot sortir sense ni gota d’aigua
i a l’aigua no li cal cap peix de pedra.
Així ho ha decidit una sentència
d’un tribunal famós per l’eixutor.
La blanca columnata del palau
acull, als esglaons de marbre, un grup
de capitostos bruns, vestits amb roba
atrotinada. Esperen la sortida
del reietó com, a les estovalles,
un pom de flors espera un gerro d’aigua.
El reietó apareix. Els capitostos
s’aixequen, piquen amb les llances. Riures,
petons, s’abracen. Es contorba un xic,
el reietó; la pell morena, amb tot,
té un avantatge: els blaus no es veuen tant.
El grec errant crida un vailet que vingui.
—Saps de què xerren, tots aquests? —Aquests?
—Ahà.— Li donen gràcies. —I per què?—
El nen aixeca la mirada, clara:
—Perquè ha tret noves lleis contra els captaires.—
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IX
Jardí de feres
El públic se separa del lleó
amb una reixa que, en ferro colat,
reprodueix el caos de la jungla.
Molsa. Rosada de metall en gotes.
Una liana es trena sobre un lotus.
Aquí s’imita la naturalesa
amb un amor que pot sentir només
algú a qui no li és pas igual on perdre’s:
si enmig de l’espessor dels arbres o
en un desert.
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X
L’Emperador
L’atleta-legionari, amb un arnès
brillant, fa guàrdia vora d’una porta,
per sota de la qual ve un soroll d’aigua.
Mira per la finestra, cap avall,
dones que passen i, com que fa estona
que s’està aquí plantat, comença a creure
que no caminen diferents belleses,
per baix, sinó que és sempre la mateixa.
La gran M majúscula i daurada, 39
que adorna per la part d’enfront la porta,
és molt petita si la comparem
amb l’M enorme i roja de l’esforç
que hi ha a l’altre costat, on, ajupida
damunt de l’aigua que flueix, contempla
molt detalladament el seu reflex.
L’aigua corrent, comptat i debatut,
no és pitjor en res als escultors que inunden
el regne amb el mateix representat.
El corrent, límpid, xipolleja. Gran
i capgirat, el volcagà Vesuvi,40
penjant-hi a sobre, atarda l’erupció.
Avui, en general, tot va restret.
L’imperi és un trirrem dins d’un canal
39 Lletra que comparteixen els alfabets ciríl·lic i llatí i que de vegades fa d’indicador dels lavabos
masculins, ja que és la inicial de mushini, ‘homes’ (N. del T.).
40 En rus, Verzuvi. Joc de paraules que barreja Vesuvi amb el vulgarisme verzat’, ‘cagar’ (N. del T.).
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que és massa just i estret per a un trirrem.
Els remadors colpegen contra el sec
i fan forats les pedres a la nau.
No podem dir: estem empantanegats!
Hi ha moviment, el moviment prou hi és;
nosaltres avancem, amb tot. Ningú
mai no ens atrapa. Però, ai!, que lluny
que som de la passada rapidesa!
Com no sospirarem per aquells temps
quan tot anava tan fluent.
Fluent.
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XI
S’apaga el llum de ganxo, el cremallot
fumeja en la tenebra. Un rajolí
primet s’eleva al sostre, que és tan blanc
que, en un primer moment, en la foscor,
accepta qualsevol forma de llum.
Si convé, sutge.
Rere la finestra,
al descuidat jardí, brogeix un xàfec
asiàtic, greu. El seny, però, és eixut.
Eixut fins a tal punt que, quan l’arrapa
el flamareig esmorteït i fred
d’una abraçada, més veloç s’encén
que no un full de paper o que esca vella.
Però no veu cap foguerada, el sostre.
Sense deixar darrere seu cap rastre
de sutge ni de cendra, l’home marxa
cap a la tanca, en la foscúria humida.
Però la veu de plata del siboc
li mana de tornar.
Bo i obeint,
torna sota la pluja, entra a la cuina
i, deslligant-se el cinturó, fa caure
sobre la taula de metall les dracmes
que li quedaven. Surt.
L’ocell no canta.
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XII
Resolt que creuaria la frontera,
el grec va carregar un sac gros, després
va caçar dotze gats (ben negres tots)
als carrerons que hi ha vora el mercat
i, traginant miols i esgarrapades,
de nit, va arribar al bosc de la frontera.
La lluna resplendia com ho fa
al juliol. Els gossos vigilants,
evidentment, omplien el congost
amb uns lladrucs de pena. Els gats, al sac,
no esvalotaven, gairebé callats.
I el grec va dir en veu baixa: —Bona sort.
No em deixis, Atenea. Tira, passa
al meu davant— i va afegir, en silenci:
«Aquí, en aquesta part de la frontera
hi deixaré només sis gats, i prou.»
Els gossos no s’emparren dalt dels pins.
Pel que fa als guàrdies, són supersticiosos.
Tot va sortir de la millor manera.
Gats, gossos, lluna, pins, supersticióel mecanisme va funcionar bé.
Es va enfilar carena amunt, però
quan ja tenia un peu en l’altre estat
es va adonar del que es deixava perdre:
de sobte es va girar i va veure el mar.
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Era en la llunyania, al fons de tot.
A diferència de les bèsties, l’home
pot escapar de tot allò que estima
(sols per diferenciar-se de les bèsties).
Però, com la saliva el gos, traeixen
la seva condició animal les llàgrimes:
«Oh, Tàlassa!»
En aquest món pervers,
però, no et pots plantar en una carena
tant temps sota la lluna, a menys que vulguis
tornar-te blanc de tir. Alçant el sac,
amb compte descendia, terra endins;
i es va llevar, per a trobar-se’l, un
serrat d’avets en lloc d’un horitzó.
1970
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Notes de l’autor
Dioscurs — Càstor i Pòl·lux. En la mitologia grega, símbol d’amistat irrompible. La seva
figura es posava en les monedes gregues. Els grecs del període clàssic trobaven blasfem
estampar efígies de governants; es representaven només déus o els seus símbols o també
personatges mitològics.
Lemnos — Illa del mar Egeu que servia i serveix de lloc de bandejament.

Nota del traductor
Arnau Barios
Brodsky escriu Post aetatem nostram dos anys abans que creui la frontera per sempre.
El grec deixa enrere la presència inabastable i canviant de l’aigua (de Petersburg?), que
ha travessat tot el poema, i avança envers un crestall d’avets, l’espai dels horitzons definits i
de les certituds. L’hi empeny, sense cap creixent narratiu, la juxtaposició d’unes escenes
al·lucinades, que presencia o no, que l’astoren o l’espanten, però que no van mai amb
segones. Durant els anys 60 i 70, a Rússia, es va posar de moda el llenguatge isòpic, que
permetia, d’una banda, no contradir el dictamen oficial i, de l’altra, que s’esmunyís alguna
forma de subversió per a l’oient qui habet aures audiendi. Brodsky s’hi oposava. Així, els
versos de la cinquena part («eliminar l’Emperador / de la moneda més menuda») són la
paròdia d’un poema real d’Andrei Voznessenski (1933-2010), «Heu de fer fora Lenin dels
diners», que comença:
Jo no sé pas com caldria que es fes,
però, companys del Comitè Central,
heu de fer fora Lenin dels diners,
la seva vàlua té un preu massa alt!

Biògraf de Brodsky i poeta ell mateix, Lev Loseff (1937-2009) ho comenta en els
termes següents:
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La psicologia de la creació isòpica es basa en deixar entrar en el procés
creatiu a un tercer —un censor imaginat, un supervisor ideològic que s’està
entre l’escriptor i el lector—, i el fet d’esquivar i enganyar aquest supervisor
esdevé una tasca estilística. Brodsky, com tota la intel·lectualitat soviètica,
coneixia bé el mecanisme de crear un text d’estil intermitent: des d’un angle,
correspon a les exigències de la ideologia oficial; des de l’altre, es converteix en
una sàtira social. Ell, però, defensava una absoluta autonomia creativa i no
podia fer versos pensant que el censor els havia de llegir. Allò que per un altre
autor era un joc literari distret i atrevit, per ell era una renúncia a la llibertat
interior.41

El poema sobrepassa, per tant, la crítica al règim concret que el va inspirar i vibra en la
seva seducció estètica, la sèrie d’imatges i moviments esbossats, l’humor, les frases
entretallades i seques, els encavallaments sovint extrems. Allunyat de qualsevol identificació
potinera, el poema, però, no refusa la càrrega política: la figura melancòlica del grec que
testimonia la podridura jerarquitzada del poder, la sentència de partida que un imperi és un
país, però fet per a imbècils, o aquella torre-presó que es corona amb la bandera, ben
enlairada.
L’original és fascinant i no compto que la traducció li faci justícia, si bé, potser amb
alguna violència, ha quedat salvat l’aspecte formal (pentàmetre iàmbic sense rima, amb dues
excepcions mètriques a VII i IX). Quant a la sil·labificació, en la lluita entre norma i oïda,
he tendit a la sinèresi o, dit d’altra manera, al campi qui pugui.

41 Lev LOSEFF. Iosif Brodski, Opit literaturnoi briografii, Molodaia Gvardiia, Moscou, 2011, p.. 129-130.
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NOU POEMES DE RICHARD WILBUR
Traduccions de Marcel Riera

THE WRITER

In her room at the prow of the house
Where light breaks, and the windows are tossed with linden,
My daughter is writing a story.
I pause in the stairwell, hearing
From her shut door a commotion of typewriter-keys
Like a chain hauled over a gunwale.
Young as she is, the stuff
Of her life is a great cargo, and some of it heavy:
I wish her a lucky passage.
But now it is she who pauses,
As if to reject my thought and its easy ﬁgure.
A stillness greatens, in which
The whole house seems to be thinking,
And then she is at it again with a bunched clamor
Of strokes, and again is silent.
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I remember the dazed starling
Which was trapped in that very room, two years ago;
How we stole in, lifted a sash
And retreated, not to affright it;
And how for a helpless hour, through the crack of the door,
We watched the sleek, wild, dark
And iridescent creature
Batter against the brilliance, drop like a glove
To the hard ﬂoor, or the desk-top,
And wait then, humped and bloody,
For the wits to try it again; and how our spirits
Rose when, suddenly sure,
It lifted off from a chair-back,
Beating a smooth course for the right window
And clearing the sill of the world.
It is always a matter, my darling,
Of life or death, as I had forgotten. I wish
What I wished you before, but harder.
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L’ESCRIPTORA

En la seva habitació a la proa de la casa,
on trenca la llum i els til·lers sacsegen les finestres,
la meva filla escriu una història.
M’aturo a l’ull de l’escala i sento,
al darrere de la porta tancada, un tumult de tecles de màquina d’escriure
talment una cadena que s’estreba sobre una regala.
Jove com és, la matèria
de la seva vida se li fa una gran càrrega, i força pesant:
li desitjo una feliç travessia.
Però ara és ella qui s’atura,
com si rebutgés els meus pensaments i aquesta imatge massa simple.
Una quietud creix, dins la qual
sembla que la casa sencera estigui pensant,
i aleshores ella s’hi torna a posar amb un clamor agrupat
de cops, i de nou es fa el silenci.
Recordo l’estornell estabornit
que va quedar atrapat en aquella habitació, ara fa dos anys;
com ens hi vam esquitllar, vam alçar la finestra
i ens vam retirar, per no espantar-lo;
i com durant una hora desvalguda, a través de l’escletxa de la porta,
contemplàvem la polida, salvatge, fosca,
iridiscent criatura
aletejar contra la brillantor, baixar com un guant
fins al terra dur, o sobre l’escriptori,
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i allí esperar, encorbada i sanguinolenta,
retrobar l’esma per tornar-hi; i com els nostres esperits
van revifar quan, segura de cop i volta,
es va alçar des del respatller d’una cadira,
aletejant suaument cap a la finestra encertada
i va obrir-se camí vers el llindar del món.
És sempre qüestió de vida o mort,
estimada, i me n’havia oblidat. Et desitjo
el que abans et desitjava, però més encara.
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YEAR’S END

Now winter downs the dying of the year,
And night is all a settlement of snow;
From the soft street the rooms of houses show
A gathered light, a shapen atmosphere,
Like frozen-over lakes whose ice is thin
And still allows some stirring down within.
I’ve known the wind by water banks to shake
The late leaves down, which frozen where they fell
And held in ice as dancers in a spell
Fluttered all winter long into a lake;
Graved on the dark in gestures of descent,
They seemed their own most perfect monument.
There was perfection in the death of ferns
Which laid their fragile cheeks against the stone
A million years. Great mammoths overthrown
Composedly have made their long sojourns,
Like palaces of patience, in the gray
And changeless lands of ice. And at Pompeii
The little dog lay curled and did not rise
But slept the deeper as the ashes rose
And found the people incomplete, and froze
The random hands, the loose unready eyes
Of men expecting yet another sun
To do the shapely thing they had not done.
These sudden ends of time must give us pause.
We fray into the future, rarely wrought
Save in the tapestries of afterthought.
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More time, more time. Barrages of applause
Come muffled from a buried radio.
The New-year bells are wrangling with the snow.
(1950)
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CAP D’ANY

Ara l’hivern devora l’agonia de l’any,
i la nit sencera és un amuntegament de neu;
des del carrer suau les habitacions de les cases mostren
una llum recollida, una atmosfera tallant,
com congelada sobre llacs d’un gel prim
que encara permet un bellugueig a dintre seu.
He conegut el vent que a prop de les ribes sacsejava
les últimes fulles, que es congelaven allí on queien,
guardades en gel com ballarins en un encanteri
que oscil·len durant tot l’hivern cap a un llac;
gravades en la fosca amb gestos de descens,
semblaven el seu monument més perfecte.
Hi havia perfecció en la mort de les falgueres
que jeien amb les seves galtes fràgils contra la pedra,
fa milions d’anys. Mamuts enormes esfondrats
apaivagadament van fer una llarga estada,
com palaus de paciència, en els grisos
camps de gel immutables. I a Pompeia
el gosset jeu arronsat i no es va alçar
sinó que s’adormí més profundament mentre les cendres ascendien
i trobaven la gent incompleta, i congelaven
les mans a l’atzar, els ulls balders i desprevinguts
d’homes que encara comptaven amb un altre sol
per construir allò ben proporcionat que no havien fet.
Aquests finals sobtats del temps ens han de deixar reposar.
Ens esfilagarsem en el futur ben poques vegades teixit
llevat d’en els tapissos d’un posterior pensament.
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Més temps, més temps. Rescloses d’aplaudiments
que arriben esmorteïts des d’una ràdio enterrada.
Les campanades d’Any Nou s’esbatussen amb la neu.
(1950)
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BOY AT THE WINDOW
Seeing the snowman standing all alone
In dusk and cold is more than he can bear.
The small boy weeps to hear the wind prepare
A night of gnashings and enormous moan.
His tearful sight can hardly reach to where
The pale-faced figure with bitumen eyes
Returns him such a God-forsaken stare
As outcast Adam gave to paradise.
The man of snow is, nonetheless, content,
Having no wish to go inside and die.
Still, he is moved to see the youngster cry.
Though frozen water is his element,
He melts enough to drop from one soft eye
A trickle of the purest rain, a tear
For the child at the bright pane surrounded by
Such warmth, such light, such love, and so much fear.
(1956)
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NOI A LA FINESTRA
Veure el ninot de neu dret, tot sol
al vespre, fred, és més del que pot resistir.
El noiet plora en sentir el vent que anuncia
una nit de grinyols i gemecs enormes.
La seva mirada plorosa a penes arriba on hi ha
la figura de rostre pàl·lid amb ulls de betum,
que li retorna una mirada tan perduda
com la que el bandejat Adam va fer al Paradís.
L’home de neu està content, tanmateix,
i no té ganes d’entrar a casa i morir.
Al contrari, el commou veure com plora el noi.
Tot i que l’aigua glaçada és el seu element,
s’ha fos prou perquè d’un ull tou li degoti
un rajolí de la pluja més pura, una llàgrima
per al nen envoltat d’aparadors brillants,
de tanta escalfor, de tanta llum, de tant d’amor, i de tanta por.
(1956)
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LOVE CALLS US TO THE THINGS OF THIS WORLD
The eyes open to a cry of pulleys,
And spirited from sleep, the astounded soul
Hangs for a moment bodiless and simple
As false dawn.
Outside the open window
The morning air is all awash with angels.
Some are in bed-sheets, some are in blouses,
Some are in smocks: but truly there they are.
Now they are rising together in calm swells
Of halcyon feeling, filling whatever they wear
With the deep joy of their impersonal breathing;
Now they are flying in place, conveying
The terrible speed of their omnipresence, moving
And staying like white water; and now of a sudden
They swoon down into so rapt a quiet
That nobody seems to be there.
The soul shrinks
From all that is about to remember,
From the punctual rape of every blessed day,
And cries,
“Oh, let there be nothing on earth but laundry,
Nothing but rosy hands in the rising steam
And clear dances done in the sight of heaven.’’
Yet, as the sun acknowledges
With a warm look the world’s hunks and colors,
The soul descends once more in bitter love
To accept the waking body, saying now
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In a changed voice as the man yawns and rises,
“Bring them down from their ruddy gallows;
Let there be clean linen for the backs of thieves;
Let lovers go fresh and sweet to be undone,
And the heaviest nuns walk in a pure floating
Of dark habits,
keeping their difficult balance.’’
(1956)
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L’AMOR ENS CRIDA CAP A LES COSES D’AQUEST MÓN
Els ulls oberts al crit de les corrioles,
i immunes a la son, l’ànima esbalaïda
penja per un instant, incorpòria i senzilla
com un alba artificial.
Més enllà de la finestra oberta
l’aire del matí està inundat d’àngels.
Els uns duen llençols, els altres bruses,
uns altres una bata: però veritablement hi són.
Ara s’alcen en un oneig tranquil
de sentiment primigeni, omplint qualsevol vestit
amb l’alegria fonda de la seva respiració impersonal;
Ara volen sense moure’s de lloc, transportant
l’enorme velocitat de la seva omnipresència, bellugant-se
i quedant-se com aigua blanca; i ara de cop
hi defalleixen tan absorts i en silenci
que sembla que no hi hagi ningú.
L’ànima s’acovardeix
davant de tot el que és a punt de recordar,
davant de la destrucció puntual de cada dia beneït,
i crida,
«Oh, que no hi hagi sinó bugada sobre la terra,
res llevat de mans rosades en el corrent que s’arbora
i balls transparents a les envistes del cel.»
Tot i així, a mesura que el sol reconeix
amb una mirada tèbia els indrets i els colors del món,
l’ànima davalla un cop més amb amor amarg
per acceptar el cos que es desperta, i ara diu,
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amb la veu canviada mentre l’home badalla i s’alça,
«Abateu-los del seu ufanós cadafal;
que hi hagi roba neta per a l’esquena dels lladres;
que els nous amants amb dolçor es puguin perdre,
i que les monges més fortes caminin en un oneig pur
d’hàbits foscos,
tot mantenint el seu difícil equilibri.»
(1956)
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FIRST SNOW IN ALSACE
The snow came down last night like moths
Burned on the moon; it fell till dawn,
Covered the town with simple cloths.
Absolute snow lies rumpled on
What shellbursts scattered and deranged,
Entangled railings, crevassed lawn.
As if it did not know they’d changed,
Snow smoothly clasps the roofs of homes
Fear-gutted, trustless and estranged.
The ration stacks are milky domes;
Across the ammunition pile
The snow has climbed in sparkling combs.
You think: beyond the town a mile
Or two, this snowfall fills the eyes
Of soldiers dead a little while.
Persons and persons in disguise,
Walking the new air white and fine,
Trade glances quick with shared surprise.
At children’s windows, heaped, benign,
As always, winter shines the most,
And frost makes marvelous designs.

The night guard coming from his post,
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Ten first-snows back in thought, walks slow
And warms him with a boyish boast:
He was the first to see the snow.
(1947)
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LA PRIMERA NEU A ALSÀCIA

La neu queia la nit passada com falenes
al voltant de la lluna; va caure fins a l’alba,
i va tapar la ciutat amb unes mitenes.
Tota aquesta neu jeu rebregada
com closques escampades de qualsevol manera,
baranes embolicades, gespa clivellada.
Com si ignorés la mutació,
la neu suaument abraça les teulades
receloses, apartades, esbudellades de por.
Les piles de queviures han format turons blans;
damunt l’estiba de les municions
la neu s’ha enfilat en crestes brillants.
Tu rumies: a una o dues milles d’aquí,
aquesta nevada omple els ulls
dels soldats que acaben de morir.
Més i més gent amb disfressa,
que camina sota aquest aire blanc i pur,
i es miren els uns als altres sense fressa.
A les finestres dels infants, amuntegat, benigne,
com sempre, l’hivern brilla encara més,
i el gebre hi va dibuixant el seu signe.
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El sentinella nocturn que ve de la garita
recorda altres nevades, camina amb pas lleu
i s’escalfa amb una fanfarronada de la seva collita:
ell ha estat el primer en veure la neu.
(1947)
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PRAISE IN SUMMER

Obscurely yet most surely called to praise,
As sometimes summer calls us all, I said
The hills are heavens full of branching ways
Where star-nosed moles fly overhead the dead;
I said the trees are mines in air, I said
See how the sparrow burrows in the sky!
And then I wondered why this mad instead
Perverts our praise to uncreation, why
Such savour’s in this wrenching things awry.
Does sense so stale that it must needs derange
The world to know it? To a praiseful eye
Should it not be enough of fresh and strange
That trees grow green, and moles can course in clay,
And sparrows sweep the ceiling of our day?
(1947)
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LLOANÇA D’ESTIU

Foscament, però del cert, a la lloança vaig ser cridat,
com a vegades l’estiu ens crida a tots, i vaig dir
que els turons són cels plens de camins retorts
on talps de nas estrellat volen per sobre dels morts;
vaig dir que els arbres són mines en l’aire, vaig dir:
mireu com el pardal fa el cau a dins del cel!
I aleshores vaig demanar-me per què aquest en lloc de insensat
perverteix el nostre elogi de la no-creació,
per què tant de regust en la tergiversació
de les coses. És que els sentits van tan a repèl
que necessitem trastornar el món per coneixe’l com cal?
A un ull elogiós no li sembla prou fresc i original
que els arbres creixin verds i els talps corrin per l’argila,
i que en un dia com avui al punt més alt el pardal s’enfila?
(1947)
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MUSEUM PIECE

The good gray guardians of art
Patrol the halls on spongy shoes,
Impartially protective, though
Perhaps suspicious of Toulouse.
Here dozes one against the wall,
Disposed upon a funeral chair.
A Degas dancer pirouettes
Upon the parting of his hair.
See how she spins! The grace is there,
But strain as well is plain to see.
Degas loved the two together:
Beauty joined to energy.
Edgar Degas purchased once
A fine El Greco, which he kept
Against the wall beside his bed
To hang his pants on while he slept.
(1950)
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PEÇA DE MUSEU

Els bons i vells guardians de l’art
fan la ronda per les sales amb passos sedosos,
imparcialment protectors, malgrat
que, amb Toulouse-Lautrec, potser recelosos.
Aquí n’hi ha un que fa la becaina
inclinat sobre una trista banqueta.
Damunt la clenxa dels seus cabells,
una ballarina de Degas fa una pirueta.
Mireu com giravolta! Quina gràcia que té,
tant d’esforç i a la vegada tanta senzillesa.
Degas estimava ambdues coses juntes:
l’energia sumada a la bellesa.
Edgar Degas va comprar una vegada
un bonic El Greco, i el quadre el tenia
de cara a la paret, al costat del llit
per penjar-hi els pantalons mentre dormia.
(1950)
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THE DEATH OF A TOAD

A toad the power mower caught,
Chewed and clipped of a leg, with a hobbling hop has got
To the garden verge, and sanctuaried him
Under the cineraria leaves, in the shade
Of the ashen and heartshaped leaves, in a dim,
Low, and a final glade.
The rare original heartsbleed goes,
Spends in the earthen hide, in the folds and wizenings, flows
In the gutters of the banked and staring eyes. He lies
As still as if he would return to stone,
And soundlessly attending, dies
Toward some deep monotone,
Toward misted and ebullient seas
And cooling shores, toward lost Amphibia’s emperies.
Day dwindles, drowning and at length is gone
In the wide and antique eyes, which still appear
To watch, across the castrate lawn,
The haggard daylight steer.
(1950)
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LA MORT D’UN GRIPAU

Un gripau, que la potent segadora ha encalçat,
una cuixa escapçada i feta malbé, amb un saltiró ranquejant s’ha plantat
al marge del jardí i n’ha fet un santuari
sota les fulles d’una cinerària, a l’ombra ufana
d’un ramatge cendrós i enforcat com un rosari,
en una humil, ombrívola, darrera clariana.
El crit de la sang, estranya i primitiva, encara es belluga
i es consumeix en el seu amagatall terrós, en cada plec i cada arruga,
flueix en els reguerons dels ulls, aclucats i fixos. El seu panteix
més immòbil, com si hagués de tornar-se mineral,
i silenciosament, com si no hi fos, s’extingeix
cap a una monotonia ancestral,
cap a uns mars emboirats i rabiüts
i unes costes fresques, cap a l’imperi dels amfibis perduts.
La tarda minva, ofegant-se, i detingudament se’n va
cap a aquella mirada ampla i antiga que sembla que encara espia,
per sobre de la gespa acabada d’arranar,
el bou de la macilenta claror del dia.
(1950)
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TO AN AMERICAN POET JUST DEAD

In the Boston Sunday Herald just three lines
Of no-point type for you who used to sing
The praises of imaginary wines,
And died, or so I’m told, of the real thing.
Also gone, but a lot less forgotten
Are an eminent cut-rate druggist, a lover of Giving,
A lender, and various brokers: gone from this rotten
Taxable world to a higher standard of living.
It is out in the comfy suburbs I read you are dead
And the soupy summer is settling, full of the yawns
Of Sunday fathers loitering late in bed,
And the sshhh of sprays on all the little lawns.
Will the sprays weep wide for you their chaplet tears?
For you will the deep-freeze units melt and mourn?
For you will Studebakers shred their gears
And sound from each garage a muted horn?
They won’t. In summer sunk and stupefied
The suburbs deepen in their sleep of death.
And though they sleep the sounder since you died
It’s just as well that now you save your breath.
(1950)
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A UN POETA AMERICÀ QUE ACABA DE MORIR

Al Boston Sunday Herald uns traços succints
i sense puntuació parlen de tu, tu que el barem
acostumaves a establir d’uns vins imaginaris
i t’has mort, segons m’han dit, d’allò que ja sabem.
També se n’han anat, però aquests deixant un record pregon,
un farmacèutic distingit, un altruista fora de mida,
un prestador i uns quants corredors de borsa: d’aquest món
podrit, subjecte a impostos, a un més alt nivell de vida.
M’estic als barris residencials quan llegeixo que ets mort,
i l’estiu pastós es va assentant, amb el badall
dels pares que el diumenge mandregen fins tard, i el so somort
dels aspersors a tots els jardinets a punt de dall.
Ploraran per tu els aspersors, les seves llàgrimes com un rosari?
I per tu, els congeladors, es fondran i portaran dol?
I per tu, esmicolarà els engranatges l’utilitari
i tocarà una botzina muda des d’un garatge qualsevol?
No ho faran. Enfonsats i esbalaïts, a l’estiu
els barris residencials intensifiquen el seu son moridor.
I encara que dormen profundament des que ja no ets viu,
ara més et valdrà aguantar la respiració.
(1950)
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JOAN MARGARIT, EL SENYAL POTENT

Jordi Llavina

Quan va publicar, ara fa vint-i-quatre anys, l’esplèndid Edat roja, Joan Margarit no
devia sospitar que aquesta edat —com també la que ve després de la roja— li resultaria tan
profitosa. És el poeta català més popular de l’hora, i també el més llegit. Cada any, tenim un
nou títol seu, i, per tant, també nous arguments, que vol dir nous poemes, per fer la defensa
de la seva obra lírica. Ara acaba de treure Es perd el senyal (Proa).
Jordi Llavina: M’ha fet la impressió que aquest és un llibre amb més varietat
de temes. Sigui com sigui, no hi falta el de la creació, el de l’escriptura de poesia.
Almenys dos poemes que parlen d’això: el que compara l’escriptura de poesia amb
la roca de Sísif. I un segon, en què llegim: «La poesia [...] ha parlat sempre del
mateix i, en canvi, / el que diu és sempre nou.»
Joan Margarit: Sí, això és en relació amb la prosa. El de la roca és molt explícit. La
poesia, de primer, és una roca: es tracta d’una feina dura. Cal pujar la roca, que, quan és al
capdamunt de la muntanya, cau i llavors s’ha de baixar per tornar-la a pujar... Però la roca
també és una esperança. «Quina sort que he tingut de tenir una roca!», acabes concloent. I
pobre d’aquell que no n’ha tingut cap.
L’altre poema que esmentes és el de l’educació. La poesia, l’art en general, com a
hipotètic element d’una educació tan malmesa. Coses bàsiques com la poesia són molt lluny
del concepte d’educació. Aquí es permet aquest joc entre la poesia i la prosa, en el qual jo,
potser exagerant una mica, afirmo que la novel·la sempre diu coses diferents que, al
capdavall, apunten al mateix. I, en canvi, la poesia, que sembla que parli sempre del mateix,
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en realitat no diu mai el mateix. Si la poesia és bona, sempre acaba dient alguna cosa nova.
Aquesta és la diferència. Per això la prosa pot distreure i, per contra, la poesia no ho fa. O
bé provoca alguna cosa molt més profunda que la mera distracció o no fa res.
J.L.: Has parlat d’esperança. L’actitud moral que hi ha darrere aquest nou
llibre em sembla més serena que la que hi havia en títols anteriors. Hi parles d’uns
anys sense esperança, però que, en el fons, són uns anys molt feliços...
J.M.: És clar, perquè l’esperança té dos vessants. En el fons, en té un de molt
semblant a l’alegria. Quan afirmem: «És esperançador», això vol dir que alguna cosa és
alegre. Però també n’hi ha un de maligne, que jo ja havia combatut en llibres anteriors.
L’esperança s’utilitza, sovint, com a pastanaga: serveix perquè hi vagis al darrere. En el
primer poema del llibre, justament hi ha aquest concepte. L’esperança com a pastanaga, en
el temps de la vida en què es perd el senyal. Però, alhora, aquests versos fan referència a
Beethoven, que, sord del tot, va compondre les millors sonates de la seva vida...
J.L.: La música acostuma a ser molt present en la teva poesia. Sobretot la de
jazz. Però aquí hi ha més música clàssica...
J.M.: De jazz, en Es perd el senyal, només n’hi ha un poema, que es refereix al meu
fill. I, de fet, no tracta d’aquest estil de música, sinó que és un poema paternal...
J.L.: En canvi, hi fas servir la imatge aquesta tan potent del Beethoven
sord... En algun altre poema, un d’aquells en què expliques una petita història, la
música hi actua com a teló de fons. Penso en aquells versos en què se’ns fa present
un intèrpret que colpeja, impietós, les tecles del seu piano...
J.M.: Aquí es fa servir la música com a art possible. I és el drama de l’art, el que es
posa en el centre del poema. Això sempre s’ha pres una mica superficialment. I hi ha molta
gent que malversa la seva vida amb l’art...
J.L.: Hi ha El malaurat, la novel·la de Thomas Bernhard...
J.M.: Sí, però fixa’t que, sempre que parlem del fracàs en art, acabem recorrent a
aquesta novel·la de l’austríac. La majoria de les obres que parlen de l’art es refereixen a
l’èxit en la pràctica artística. Però és un èxit banal. La vanitat de l’artista és la cosa més banal
que hi ha, perquè ell mateix és el primer a no saber si ha tingut èxit. El veritable èxit per a
un autor és convertir-se en un clàssic. I això no se sap fins cent anys més tard de morir-se,
o més. La de l’artista és de les vanitats més ridícules que hi ha. Aquest poema que dius
parteix d’una anècdota real, d’un concert en una església de París, amb un intèrpret de
gairebé seixanta anys, rigorosament vestit de frac, que es posa a tocar aquella sonata de
Beethoven, i que ho fa de memòria (és a dir, darrere d’això, hi ha una vida dedicada a la
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música, una existència d’entrega a l’art, i de domini, de tècnica...). Un cop comença a tocar,
però, veus que destrossa Beethoven, que en fa malbé la sonata, i llavors conclous: «Pobre
home, és el fracàs d’una vida consagrada a la música.» El poema parla del drama de tants
artistes, de tants poetes, per exemple, que, en un moment determinat, estan creant alguna
cosa, estem creant alguna cosa (poemes, per exemple), sense que sapiguem quins seran els
cinquanta poemes que quedaran entre els milions i milions que n’hi ha d’escrits i publicats.
Aquells burgesos de començament del segle XX que, quan el fill els deia: «Jo vull ser pintor»,
responien: «No, tu seràs advocat», sabien molt bé que l’opció desitjada pel fill abocava al
drama personal.
J.M.: Una pregunta més banal, o prosaica. ¿Com organitzes la teva
biblioteca? Els llibres de Simone de Beauvoir, com dius en un poema, ¿han anat a
la brossa?
J.L.: En una biblioteca, cada nou llibre que hi entra demana una baixa. El poema
sobre les obres de Simone de Beauvoir explica una cosa que he de fer sovint: fer net. Els
d’aquesta autora, com els de molts altres escriptors, són llibres que he hagut de sacrificar.
J.L.: Joan, parles del perdó. Un poema que no és compassiu, com escrius,
¿no pot ser un bon poema?
J.M.: És una manera de dir-ho. Crec que hi ha una sèrie de sentiments que, durant
aquests anys d’opulència que hem viscut, els hem considerat menors: l’admiració, la
compassió, el perdó... Però, al meu entendre, són sentiments de primera. I cal reprendre’ls.
Quan llegeixes «La ciutat del perdó», de Maragall, per exemple... Val a dir que Maragall se
m’ha fet un autor més i més important cada vegada...
J.L.: Ho he vist. Li dediques un poema: el de la casa que té una pedra que
surt, com a agafall...
J.M.: Si vas per molts pobles de Catalunya, les cases tenen una pedra que surt de la
façana lateral, i que està posada allà per enganxar-hi la casa veïna, perquè, si no es fa així,
queden juntes, però sense enganxar. És una imatge ben clara per afirmar que Maragall és
fonamental, en la nostra tradició. I per remarcar que el concepte d’originalitat ha estat, en
general, nefast.
Maragall, a diferència d’Unamuno, el seu corresponsal a Castella —que cada vegada
crec que és menys important—, creix, va creixent amb el temps. «La ciutat del perdó» és un
clàssic. Les obres del basc, en canvi, han quedat... casposes... encarcarades.
J.L.: La compassió, ¿va de baixa, doncs?
J.M.: Sí. El perdó, la compassió i l’admiració jo crec que són tres sentiments que han
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quedat relegats com a subproducte, potser un subproducte de l’amor...
J.L.: Però també hi ha aquell poema de la persona que va en cadira de rodes
i que la duen a la platja. Aquí hi ha compassió...
J.M.: Sí, però aquests sentiments són previs, i es reuneixen sota la paraula amor.
Aquesta paraula, però, amor, és ben perillosa, en poesia. Per la seva pròpia envergadura, és
una paraula que et pot desmanegar el poema. Compassió, perdó.... Aquests conceptes tenen
una estructura en què la complexitat està a la vista. En el d’amor, per contra, la complexitat
no hi està, l’has de demostrar tu en el poema. La paraula perdó ja ensenya coses. Amor, no.
J.L.: Aquest llibre recrea molts records associats a llocs viscuts, llocs de la
teva memòria personal: Barcelona, Girona, Las Palmas, Tenerife...
J.M.: Es perd el senyal és una trena: hi ha poemes autobiogràfics, entenent per
autobiografia el que en diu Pla en la citació inicial: «Les biografies haurien d’estar escrites en
vers, perquè si, a aquest tema, no s’hi aplica aquesta manera d’escriure, ¿a què es podrà
projectar que valgui més la pena?.» També hi ha poemes civils, per dir-ho ràpid. I una
tercera línia, representada pels temes de sempre. Tres parts barrejades, doncs. Una és
decididament autobiogràfica i cronològica. Quan hi ha un poema que es diu «Laboratori de
càlcul», això vol dir que va sobre els anys 66-70, que és quan jo vaig treballar en un
laboratori de càlcul. I si n’hi ha un altre sobre la nit de Reis del 43, aquest se situa abans que
l’anterior.
J.L.: «Personatge» és un poema dedicat a un franquista glorificat, beneït, per
un govern democràtic.
J.M.: Per un govern, per un Parlament i per una premsa democràtics...
J.L.: Podem sospitar qui és, aquest home. Aquest és un tipus de poema que
sols incorporar en els teus llibres. Els que tracten, d’alguna manera, el sentit
general de la història.
J.M.: Sí, i n’hi ha alguns més. Jo en dic poesia civil perquè no tenen altra pretensió. La
paraula social té unes pretensions absurdes. Venint d’on vinc, no puc creure en la poesia
social. Civil, però, per la temàtica, sí.
J.L.: Un poema sobre la desolació: mare i fill a la platja.
J.M.: Potser és el poema en què he dut més enllà el fet de mostrar una situació sense
dir res més, sense anar més enllà. L’única paraula que afegeix alguna cosa al sentit general
de la peça és desolació.
J.L.: Els animals, en la teva poesia, sempre reflecteixen alguna cosa dels
ésser humans, i són coses no gaire falagueres.
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J.M.: De vegades oblidem que venim dels animals. Ells ens porten el record dels
orígens.
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