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1 CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 La poesia, centre de l’experiència de cultura

Per comprendre la significació de la poesia durant els anys trenta, el context imme-
diat de l’obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, ens convé saber que el noucentisme havia
establert aquest gènere literari com l’estat més depurat i prestigiós de tota manifesta-
ció literària. La majoria d’intel·lectuals i d’escriptors que assoleixen la plenitud crea-
tiva durant aquests anys, i en els anys posteriors a la guerra civil, havien tingut una
formació acadèmica i literària sota els auspicis del noucentisme. Això vol dir, entre al-
tres coses, que la dimensió culturalista de la literatura havia impregnat els valors de
la poesia, i que els sistemes de difusió del gènere s’havien estabilitzat amb publica-
cions com Revista de poesia (1925-1926) i Quaderns de poesia (1935-1936). En l’e-
dició i el consell de redacció d’aquestes revistes, hi trobem implicats noms com Marià
Manent, J.V. Foix, Carles Riba o Tomàs Garcés. Es proposen estar al cas de la poesia
que es conrea més enllà de Catalunya i de fer de caixa de ressonància dels autors de
casa. La poesia és tema d’assaig i de reflexió, i es tradueixen poetes com Paul Éluard
i Umberto Saba, però també García Lorca i J.R. Jiménez, entre d’altres. És clar que,
pel que fa a aquests interessos literaris, els objectius dels editors giren al voltant d’una
visió culturalista de la literatura, però això no vol dir que no valorin altres enfocaments,
com ara la poesia de Josep M. de Sagarra, o que no s’ocupin de la tradició més se-
cular, encarnada en la figura de Llull. Tot plegat demostra una devoció més que re-
marcable per la poesia i un gran interès per l’exegesi del seu sentit. Apareixen assaigs
sobre poesia que permetran al públic connectar amb Europa: Marià Manent, Josep M.
Capdevila o Tomàs Garcés fan una encomiable feina de divulgació de corrents i de
noms. Però és Carles Riba qui aporta una reflexió més profunda sobre l’acte de crea-
ció poètica i qui encimbella la figura del crític especialitzat en poesia. Sota la influèn-
cia de la crítica estilística de Vossler, entre els anys vint i trenta escriu un seguit
d’articles en què, alhora que analitza els poetes i les seves obres, també aposta per la
poesia postsimbolista. L’obra de Carles Riba és fonamental per entendre el panorama
del moment pel que fa a corrents i a poetes representatius, però també ho és per ob-
tenir les claus que faciliten la lectura de la seva pròpia poesia. L’assaig i el poema, per
tant, acaben essent dues cares de la mateixa moneda i constitueixen un sistema que
permet reflexionar sobre el propi acte creatiu. No és estrany que, en aquesta època,
molts dels crítics fossin, ells mateixos, poetes. Aquesta feina ingent de divulgació del
gènere que van dur a terme aquests grans noms de la literatura catalana anterior a la
guerra se sustenta, principalment, en l’obra de Joaquim Folguera, així com en la d’A-
lexandre Plana. 

Durant aquests anys, per tot el que hem dit, la poesia catalana no només assoleix un
estat de normalitat en comparació amb la dels països europeus, sinó que també ma-
nifesta una qualitat remarcable. I, en el context europeu més immediat, la poesia es
deixa captivar pel postsimbolisme: Valéry, Ungaretti, Eliot, Guillén o Rilke són els es-
tendards d’una nova manera de concebre el gènere. Quan parlem de postsimbolisme
hem d’entendre que la poesia bascula cap a ella mateixa: el poema teoritza sobre el ma-
teix poema. La línia iniciada pel Mallarmé ara s’aguditza i el poeta reflexiona sobre la
seva condició de poeta en el si mateix del poema. No és estrany, doncs, que la poesia
esdevingui una profunda font de coneixement i una experiència de cultura, d’aquí el
qualificatiu de culturalista. I fins i tot s’ha titllat aquesta poesia d’hermètica. Hermètica
o no, sí que es tracta d’una poesia que tendeix a l’abstracció i que utilitza un llen-
guatge intel·lectualitzat, carregat de referències culturals. I que es fonamenta, és clar,
en l’ús del símbol com a procediment de representació. El resultat sol ser una poesia
metafísica que situa l’individu lluny de la realitat contingent (encara que hi fa referèn-
cia sovint) per tractar els temes extrems de la humanitat, l’amor i la mort. 
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El camí més afinat d’aquesta tendència poètica el trobem en el que es denominà «poe-
sia pura». A partir de les teories anglosaxones que expliquen com la forma i el fons del
poema són indestriables i igualment significatius, es reflexiona sobre el fet que el poema
és un artefacte que comunica per si mateix i que existeix més enllà o més ençà de les
ciències socials i de la filosofia. La lluita del poeta es produeix en i amb el poema ma-
teix. Es tracta, doncs, d’una poesia sotmesa a un procés de «purificació», en el sentit
que no necessita un correlat objectiu a l’ús: el despullament del poeta, ésser individual
i allunyat del tragí mundà, es trasllada al poema. I el poema, per si mateix, crea i cons-
titueix una realitat tangible que té els seus propis codis, diferent de la realitat quoti-
diana. L’individu es gira vers el seu interior per camins lògics, i al final és el poema
mateix, esdevingut artefacte autònom, el que constitueix una realitat i un símbol. No cal
dir que Carles Riba és un dels representants més genuïns d’aquesta concepció poètica:
Tres suites en seria una mostra molt representativa. Per dir-ho d’alguna manera, la vo-
luntat de domini que esgrimia l’arbitrarisme noucentista ara s’ha afuat fins al límit. 

Així, doncs, ha de quedar clar que la poesia dels anys trenta havia experimentat una
evolució des de les tesis noucentistes fins als postulats postsimbolistes. Un cas para-
digmàtic és el de Josep Carner en El cor quiet (1925), o el de Josep López-Picó, que
oscil·la progressivament vers una poesia clarament metafísica. El panorama poètic és
riquíssim i d’alta qualitat: Clementina Arderiu, depurant la cançó popular; Josep-Se-
bastià Pons, sotmetent el paisatge del Rosselló a un procés d’essencialització; Marià
Manent, assimilant la influència de la poesia anglosaxona i el caràcter sintètic de la poe-
sia xinesa; Tomàs Garcés, duent a terme un lúcid procés d’intel·lectualització de la 
poesia popular. Aquest pòsit de poetes, nascuts entre finals del segle XIX i principis del
XX, representen l’avantsala de la nova fornada de poetes nascuts entre els anys deu i
vint: Joan Vinyoli, Joan Teixidor, Màrius Torres, Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-
Pòrcel, entre d’altres. Una substitució generacional que serà extremament fructífera,
des del punt de vista qualitatiu. Però no tota la poesia del moment se circumscriu a
aquestes pautes racionalistes. També l’avantguarda catalana té un alt component cul-
turalista, però opta per una literatura que trastoqui els puntals de l’estètica burgesa. La
voluntat de modernització i de connectar amb les darreres tendències europees sense
oblidar el llegat racionalista explica una part de l’obra de J.V. Foix. Per tot el que hem
dit fins ara, podem afirmar que la primera meitat del segle XX ofereix un univers poètic
d’una gran envergadura i un mostrari riquíssim de propostes estètiques. A més de pre-
sentar alguns dels noms capitals de la literatura catalana.

1.2 De com es fa un poeta, amb poetes

Dins d’aquest filó poètic, Bartomeu Rosselló-Pòrcel és un diamant de talla ben singu-
lar. Nascut a Ciutat de Mallorca el 1913, s’emmarca geogràficament en una tradició li-
terària illenca arrelada en allò que es va denominar Escola Mallorquina, però ben aviat,
quan als vint anys es trasllada a Barcelona, i amb l’amistat de Salvador Espriu, s’em-
pelta en la saó de la poesia que hem descrit més amunt i aconsegueix depurar les in-
fluències circumdants fins a pastar una veu pròpia, singular i nítidament diferenciada.
La seva relació primera, d’alumne aplicat, amb Gabriel Alomar, ja l’encamina vers una
peculiar concepció de la depuració poètica. Si bé els seus primers poemes publicats a
la revista Luz y Vida entre 1927 i 1929, en castellà, són una mostra de provatures es-
tètiques, molt aviat, a partir de 1930, ja es comença a sentir la veu del poeta que fi-
nalment serà. És fonamental, per a la seva evolució, el pas per la Residència
d’Estudiants Universitaris de Catalunya: aquí comença la relació amb Carles Riba i, es-
pecialment, amb Salvador Espriu. Aquest és el primer contacte amb un mestre de l’es-
tètica postsimbolista, Riba; d’altra banda, l’amistat amb Espriu i el viatge que fa, l’any
1933, pel Mediterrani suposen una segona fase de formació. Durant aquesta etapa ini-
cial, primer a les Illes i després al Principat, va pouant les lectures i les influències que
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es poden resseguir en la seva poesia posterior: l’interès per la poesia barroca castellana
(sobretot pel gongorisme), el paisatgisme estàtic de l’Escola Mallorquina i l’acostament
progressiu a una poesia més intel·lectualitzada de bracet de Riba, amb ecos de Valéry
i de la tradició espanyola representada per Jorge Guillén. El grau d’autoexigència aug-
menta fins que el 1933 publica, en una edició molt limitada, Nou poemes. Ara ja tenim
un poeta amb una veu prou sòlida que reinterpreta la tradició i poleix el costumisme
inicial fins arribar a crear un paisatge que recorda el simbolisme decadentista de final
de segle XIX, però apuntant, especialment en el tractament cromàtic, a les propostes
postsimbolistes; i encara no s’està de fer algunes provatures que tenen a veure amb l’a-
vantguarda. La voluntat del poeta és la de sintetitzar el paisatge exterior per conduir el
poema cap a un estat reflexiu, voluntat de síntesi que també s’observa en l’ús de la llen-
gua i en el gust per la textura fonètica i musical dels mots i del vers. És així com Ros-
selló-Pòrcel enceta un camí d’abstracció, pel que fa al tractament del paisatge, que
busca una experiència poètica existencial.

El formalisme i l’interès per l’estructura del poema es palesen a Quaderns de sonets
(1934). En efecte, la fórmula del sonet imposa un ordre formal en què ressonen els ecos
de la tradició barroca, però Rosselló-Pòrcel no s’atura en la correcció de la forma: vol
que hi hagi un debat entre el mot poètic depurat i el silenci que aquest mot estronca.
Aquí ja tenim un dels temes més interessants de la seva obra: des la percepció senso-
rial del món tangible es passa a la construcció d’un mot que el signifiqui, no que el re-
presenti; i això acara el jo, i l’identifica, amb el no-res, el silenci. Per tal d’armar aquesta
experiència poètica, apareixen els símbols. D’entrada, semblen només un inventari dels
«objectes» propis del Barroc: miralls, contrast entre el blanc i el negre, materials no-
bles i exòtics..., però després veurem com es carreguen de significat conceptual dins
de la particular poètica de l’autor. La maduresa poètica es confirma amb Imitació del
foc (1938), volum pòstum. Aquest recull esdevingué un punt de referència generacio-
nal: els pròlegs d’Antoni M. Sbert, Carles Riba i Gabriel Alomar i la dedicatòria a Sal-
vador Espriu són una mostra de la connexió estètica intergeneracional i una mena de
bateig en el gran món de la poesia catalana.
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2 ANÀLISI TEMÀTICA I ESTRUCTURAL

2.1 Nou poemes. La lluita interior: una poètica incipient

Des del primer poema de l’antologia, Rosselló-Pòrcel ens deixa clar que els mots no són
el fruit d’una operació estètica calmada. Ben altrament, la creació neix d’una violència
interna: «Poques paraules surten / de les boques en calma». En efecte, existeix un
món exterior on la poesia es perfà de manera física i un obrador interior on es cou
aquesta matèria. La dualitat d’«espais» és nítida si observem que el poeta es refereix a
una natura orgànica (arbres del parc) que desapareix en la seva representació com a
«visió». La natura, el correlat objectiu del poema, s’esvaeix per la força del món inte-
rior que la representa. No es tracta, per tant, de «pintar» poèticament aquesta natura
externa, sinó que l’objectiu consisteix a iniciar un procés d’interiorització del món sen-
sorial exterior. Aquest és el primer pas que el poeta ens obliga a fer i també és la pri-
mera pista que permetrà establir els codis de lectura de la seva obra. I encara més, el
paisatge evocat esdevé una «visió»: volem destacar que el terme, més enllà dels trets
visuals que du implícits, incorpora una dimensió espiritual que s’anirà construint en
els poemes posteriors. Aquest fet és subratllat per la «màgica dolçor» del gravat que re-
presenta el paisatge. La dimensió màgica de l’operació que Rosselló-Pòrcel ha realit-
zat ens adverteix del poder que exerceixen les facultats no estrictament cerebrals en el
procés d’interiorització del món.

Recapitulem: fixem-nos que el paisatge real, els arbres, s’ha representat en un vell gra-
vat (art en definitiva) que provoca una dolçor màgica i un enyor. Al cap i a la fi, doncs,
som davant d’una peculiar fal·làcia patètica sense elements pròpiament atmosfèrics: el
paisatge actua com a ressort d’un estat anímic. I l’operació, certament, és màgica. Però
observem que el «record» és, a més d’un estat anímic, una marca temporal. També
s’estableix, per tant, una dualitat temporal entre el present i el passat. El poeta crea uns
eixos dicotòmics en referència a l’espai i al temps. El poema, a més, està concebut
com un mirall: hi ha una primera part solar i diürna que abasta els primers vuit versos,
i una part nocturna que conté els vuit versos restants. Certament, la segona part ens
introdueix en el món de la fosca, habitat per bruixes. El substrat popular que Rosselló-
Pòrcel incorpora amb la referència a l’imaginari màgic de les bruixes és només un pre-
text per introduir una nit que progressivament es conceptualitzarà en la seva poesia
posterior. Les bruixes i les serps són els corifeus d’un món nocturn dominat per la ima-
ginació popular i les reminiscències bíbliques. Es tracta d’una dimensió on la realitat
tangible i racional es difumina i en la qual hi té cabuda la presència de fantasmes. Ara
bé, en aquest món esotèric, poblat de personatges de la poesia popular, tampoc no es
pot evitar la pugna: la lluita dels espectres és el germen del que, en la poesia posterior,
serà l’obrador de la paraula. Per tant, el que en aparença és simplement una transpo-
sició de la iconografia de la poesia popular s’ha d’entendre com el primer pas per cons-
truir una teoria poètica que anirem desgranant. Observem que els darrers quatre versos
comencen amb una primera persona del plural: «Tancarem la finestra». Com si es trac-
tés d’una escena coral, el foc s’ha encès en un interior domèstic, però en una escena
que recorda el costum popular i col·lectiu de voltar el foc en les festes estivals. Queda
clar que, en el primer poema, el poeta vol subratllar la dimensió mítica i ritual del foc,
el qual és introduït per sinècdoque (l’efecte, la flama, expressa l’origen, el foc) com un
primer indici de simbologia poètica. És particularment interessant que sigui la flama el
terme triat per fer-nos evident el foc: interessa que la idea de llum aparegui abans que
la matèria pròpiament dita. I és que la idea platònica plana sobre els versos i ens per-
met intuir que el foc revela una nova noció de la realitat, una realitat més fonda i sig-
nificativa que la realitat tangible dels objectes. És així com el foc «allargarà» la
significació i el concepte de la realitat. D’alguna manera, en aquest poema del recull
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Nou poemes, malgrat la joventut de l’autor, ja hi trobem les línies bàsiques que con-
formen la clau interpretativa de la seva obra de maduresa. Prendre l’anècdota del foc
i relacionar-lo amb la proverbial piromania de l’autor no és sinó una minimització del
significat del poema. Més val que tinguem en compte allò a què ens indueix el poema
per tal d’entendre que Rosselló-Pòrcel es proposa fer una poesia que desentranyi els
misteris reveladors de la pròpia poesia. És així com podem parlar, des dels inicis de la
seva obra, d’una metaliteratura i d’una metafísica.

El joc de violència interna que desenvolupa el poeta és perceptible també a «Sonet».
Amb els vestits propis de la lírica amorosa, es descriu una escena en què el poeta,
convertit primer en vent i després en abella, infligeix una dolorosa punyida a l’estimada
que desfà la candidesa ensucrada de l’escena amorosa tòpica. La violència de l’acció
del poeta força l’estimada a recuperar la consciència que havia perdut en el son. Dit
d’una altra manera, l’amor com a bàlsam amnèsic de la realitat és sotraguejat per una
abella que, en la mitologia clàssica, representa la poesia. Certament, ens convé recor-
dar que la font de Castàlia, la deu de la poesia on els poetes anaven a buscar-ne l’es-
sència, estava guardada per un eixam d’abelles. D’alguna manera, doncs, el dolor de
la consciència genera el «plor» i el «crit»: som en un primer estadi de la paraula, de la
poesia. Davant d’aquesta operació, l’Amor, el tòpic, no pot sinó esbossar un somriure.
Sigui com sigui, és novament el «combat», la violència interna, el que activa els ressorts
de la creació. I el vent, ja des dels primers poemes, actua com a element vivificador. Si
en la poesia occidental el vent sol anar tradicionalment associat al procés d’erosió vital,
aquí, ben altrament, representa un element positiu en la mesura que afavoreix la vida
interior: atia el foc.

La lluita que estem definint provoca frisança: «Quan arribarà aquell moment / de totes
les seguretats?». Aquest poema constata el desig d’assolir una veritat superior mitjan-
çant la poesia. Només des d’aquest nou estat de consciència es té la seguretat que la
«boca», la dimensió física de l’home, no podrà mentir perquè ha edificat un interior
conscient. La polisèmia del mot «ment» ens dóna la pista: la mentida no és possible en
l’àmbit de la ment, és a dir, en l’espai de la consciència. No és estrany que el poema
estigui dedicat a Carles Riba: aquest poeta ja havia deixat clar, a les Estances, que la
ment estava en tensió amb el «flanc», la carn. El camí de depuració humanística i poè-
tica en Rosselló-Pòrcel ha començat, i és per això que els colors són «més purs i di-
vins»: la realitat pren una nova intensitat després del procés de depuració interna i
poètica. Els patiments propis de la vida emocional i quotidiana, les enveges i el plany
quedaran circumscrits a les «ombres obscures», i la llum clarificadora ha de ser el
«company» de la nova vida. Tornem-hi: la lluita expressada com a col·lisió cromàtica
entre els dos mons. 

És ben cert, però, que tot aquest periple poètic arrenca del subsòl de la poesia popu-
lar. Això queda clar en el poema VII de Nou poemes. La «vella rondalla», la fabulació
popular, no ha de quedar empresonada per les ombres, per la manca de vida lluminosa.
En un principi, aquesta poesia senzilla servia per construir el «paisatge», abans de les
tensions interiors. I el poeta se situava davant la natura amb la disposició d’un «pele-
grí»: el paisatge s’entenia com una mena d’àmbit místic, panteista, que l’abocava a la
comunió estètica i espiritual. Però la tensió amb aquesta aparent plenitud ja s’insinua
en unes llums crepusculars que provoquen el plor. El poeta jove intueix, molt aviat, una
«fatiga» envers les «veus», la poesia, que li queden massa allunyades, i aquest és el
conflicte que el porta a explorar nous camins. De fet, aquesta manca de confiança en
l’harmonia estètica del paisatge infantil o juvenil és un dels orígens de la lluita interior.
La veritat, per tant, ara no és una constatació, sinó que només hi ha uns «indicis de ve-
ritat». Rosselló-Pòrcel ens indica que el conflicte que hem referit comença com una in-
tuïció. No som encara en el centre d’un procés plenament intel·lectual, com passarà
en l’obra més madura. Però el poeta ja ha sentit el cop de la «sageta» que activarà
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l’«aventura», aventura que s’ha d’entendre com a itinerari poètic, sense el qual no és
comprensible un itinerari vital.

Per tot el que s’ha comentat fins aquí, podem dir que Bartomeu Rosselló-Pòrcel, en el
seu primer llibre, no recorre només als trops literaris del romanticisme de final de segle,
els ambients crepusculars i la natura orgànica, sinó que esbossa un dels eixos de la
seva obra: la tensió entre dos mons que genera la necessitat de bastir un sistema d’in-
terpretació personal mitjançant la poesia. I per això mateix, és aquí on ja es manifesta
la necessitat d’una representació simbòlica d’aquests dos mons. I el foc apareix, i el
vent, i el pathos, i el moviment interior constant com a procés de vivificació. El poeta
no està fent, només, provatures poètiques amb el material de la tradició poètica illenca,
culta o popular, sinó que també busca una veu poètica que li serveixi per manifestar i
depurar aquest món interior. Per això la llengua és sintètica i el vers concís: la depura-
ció es fa tant en el fons com en la forma.

2.2 La mirada que transcendeix la realitat

El segon llibre de Rosselló-Pòrcel, Quadern de sonets (1934), sovint ha estat presen-
tat com el corol·lari d’un afany per imitar els models clàssics; és veritat que el volum
presenta uns poemes que segueixen les pautes de l’imaginari del Barroc, amb tots els
seus tòpics, i que també hi ha una refosa del decadentisme simbolista, però el conjunt
va molt més enllà d’aquest exercici d’imitació o de representació estètica. Fixem-nos
que «Espatlla» comença amb el tòpic barroc de la confrontació dels oposats (negre i
blanc, seda i carn) i que, a l’escena descrita, hi apareix un mirall. Però no perdem de
vista que tot el poema és un acte de voyeurisme: la mirada, que en els poemes ante-
riors es focalitzava en el paisatge natural, ara se centra en el cos femení i, aparent-
ment, no és sinó la recreació del tòpic. Però el mirall, que reduplica la mirada del poeta,
no s’entén només com una representació del cos, sinó com un símbol de la imagina-
ció de la consciència. Des del conflicte entre els oposats, el mirall mostra la variació
existencial del cos i implica el pas del temps. És un mirall que no es proposa reflectir:
per tant, esdevé boig, irracional. El dos mons de què parlàvem a l’apartat anterior ara
entren en una nova dinàmica: el mirall sembla absorbir el cos femení. El primer quar-
tet potencia la sensualitat de la imatge, però el poeta no es deixa subjugar pels sentits:
el segon quartet és una interrogació sobre quina és la realitat veritablement transcen-
dent. D’aquí ve que es dubti dels sentits per abastar la dimensió completa d’aquesta
realitat: el tacte no és suficient, i la mirada no és completa. Des d’una aparent passivi-
tat, el poeta concep l’escena com una representació artificiosa feta en un «escenari»,
un escenari amb clares reminiscències decadentistes. La carnalitat de l’esquena o «la
neu del flanc» són estèrils en la mesura que no són depurades poèticament. I el poeta
dubta del potencial de la poesia: el mot que pugui «empresonar» la imatge és impur.
Tot el quadre, per tant, es clou amb la constatació que la poesia, la paraula, encara no
pot revelar la veritat.

El poeta busca la paraula veritable en qualsevol situació. El «Sonet fàcil a un amic de
bella conversa» mostra com, en una situació quotidiana, és possible percebre una pa-
raula que s’apropi a la puresa. I aquesta puresa ha d’acostar-se a la metafísica: la pa-
raula ha de superar la contingència referencial de la realitat per aprofundir en la
significació de les coses. D’alguna manera, en conseqüència, la paraula és «esclava»
de la funció referencial i és el poeta, tant si escriu com si no ho fa, qui ha d’alliberar-
la d’aquest llast. La nuesa del cos del poema anterior, nuesa no del tot reveladora, ara
es trasllada a la paraula. I encara el poeta és un espectador d’aquest fenomen. El poeta
mira i escolta, i expressa la seva reflexió. Però la conversa és evanescent: la paraula,
malgrat la seva intensitat, fuig. Novament som davant d’una experiència estètica in-
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completa. Però en aquest moment ja podem observar que la paraula pura s’associa a
l’«aigua que brillava». Tota la teoria heraclitiana que es desenvoluparà a Imitació del foc
ja comença a treure el cap. La paraula, com l’aigua, es vincula amb el fluir de la vida.
El sonet apunta nous eixos interpretatius i ens mostra com el camí poètic, fins i tot in-
tuït en una conversa ocasional, és un compendi de «goig» i de «turment». El goig de
besllumar la dimensió fonda de la significació vital dels mots, i el turment de percaçar-
los i construir-los poèticament. Fixem-nos que la temporalitat desgastadora presideix
tota la conversa. Aquesta temporalitat també é present a «Brollador». A propòsit de la
representació d’un brollador-àngel, com si es tractés d’un dels objectes poètics de Joan
Alcover, es construeix tota una visió del món. Des de la descripció pictòrica de l’àngel,
el brollar de l’aigua s’associa al foc: «flames de l’aigua». La recerca de la unió dels con-
traris, de la unitat cosmològica, provoca una festa cromàtica fonamentada en l’oxímo-
ron. Col·lisió d’elements líquids amb l’energia representada en el foc i els seus efectes.
Tot plegat no deixa de ser una experiència estètica per a la mirada a fi d’assolir l’«èx-
tasi», que no és només estètic, sinó que també té una certa dimensió mística. Si ob-
servem bé, l’aigua és sotmesa a tot un seguit de transformacions: sembla convertir-se
en llàgrimes en un marc de «calitja de porcellana», o esdevé «perla viva» o «branca
clara». El poeta acumula una sèrie de referents que tant poden referir-se al brollador
(continent) com a l’aigua (contingut). El que és clar és que l’objecte referencial esdevé
un conjunt de qualitats simbòliques. És així com assistim a un cert procés de cristal·lit-
zació significativa, i és aquesta significació profunda dels elements allò que converteix
els objectes en símbols. De fet, és precisament aquest procés el que constitueix la «fina
estructura de l’èxtasi». El poeta és conscient que el poema és també estructura que pro-
gressivament es depura per acumulació de símbols. I, d’aquesta destil·lació o alquímia,
en sorgeix la «perla viva»: ja no es parla pròpiament de l’anècdota del brollador, sinó
de la categoria de la poesia. La poesia esdevé una perla viva, líquida, que s’imposa a
les «ombres més càndides». Ara és l’aigua, transformada subtilment en paraula, la que
il·lumina l’espai, il·luminació que acaba tenint ecos místics, com dèiem, perquè és «ca-
tedral de clarianes». La presumpta descripció d’un brollador ha esdevingut un símbol
de grans dimensions: la catedral, monument espiritual de pedra, té a veure amb el
poema, monument existencial de paraula. No oblidem que el brollador en un àmbit
natural, més enllà de ser un tòpic del locus amoenus medieval, està en relació amb la
imatgeria del paradís terrenal, i que l’aigua cal associar-la a la força vital de la huma-
nitat. La depuració d’aquests elements orgànics es rebla amb la presència dels «dia-
mants implacables»: tant els diamants com les perles pressuposen un llarg període de
formació, com el concepte de poesia que Rosselló-Pòrcel persegueix. I no està de més
recordar que els símbols realment transcendents que s’associen a la paraula i a la poe-
sia, i que produeixen llum, són volàtils com l’aigua i el foc. Aparentment antònims, però
simbòlicament complementaris. No cal dir que, amb el pretext de fer una «descripció»
d’un element ornamental, el poeta insinua tota una teoria poètica.

2.3 La paraula que comença a fer llum

Amb «Inici de campana», Rosselló-Pòrcel repeteix un procediment creatiu: a partir
d’una imatge minimalista construeix una gran reflexió poètica. Ara el símbol és la cam-
pana, i no s’ha d’anar gaire lluny per trobar que aquest element també té les dimen-
sions espirituals de la «catedral». I encara és possible associar-lo al poder creador: un
poder creador que resta suspès a mig camí de la terra i el cel. La dualitat es manté, per
tant. La campana és el germen de la música espiritual que convoca els feligresos. I és
així, també, com la poesia convoca els seus adeptes. La música es produeix, aparent-
ment, de manera atzarosa en un medi rural dominat pels arbres. L’antropomorfisme
dels arbres és una pista clara de la comunió que existeix entre la música de la campana
i els arbres-homes que l’escolten. El poeta es deixa anar en la descripció d’un paisatge
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humà i productiu (el blat que esdevindrà pa) que recorda els comiats (el vinclament del
blat que fa l’adéu) del temps carregat d’enyorances. És clar que el pas implacable 
del temps magnifica el so de la campana: el temps passa i no torna, i el so de la cam-
pana, efímer també, és el rastre i la significació artística dels fets humans. És remar-
cable aquesta preocupació pel pas del temps: «Inici de campana» s’organitza
temporalment en el transcórrer de la tarda i es clou amb el crepuscle vespral. El poeta,
per tant, passeja mentre dura la claror estival i es tanca a l’interior de casa en arribar
l’hora foscant. Com ja es pot deduir, el poema acaba en el moment de passar la reali-
tat per l’alambí per depurar-la fins a aconseguir la creació artística reveladora. Fixem-
nos que aquest cicle és constant en l’obra de Rosselló-Pòrcel.

Aquest etern retorn creatiu el podem sospesar amb precisió a «Sonet marí». El pes de
la influència postsimbolista ja és implícit en el títol del poema, que porta els ecos d’«El
cementeri marí» de Paul Valéry. El codi de lectura del poema, doncs, ens el dóna el ma-
teix poeta. Tampoc no podem passar per alt la dedicatòria a Salvador Espriu. Per tot
això, el poema transcendeix la realitat descrita per accedir a una simbologia essencial
que ens mena a la construcció d’una poètica. Ara tenim l’expansió de l’aigua: del bro-
llador hem passat a les grans dimensions del Mediterrani. El poema, certament marí,
arrenca amb la llum blanca i la llum blava, la llum solar i la del mar; comença amb l’e-
xaltació d’aquesta llum, que, a hores d’ara, ja està carregada de simbologia. I aquesta
exaltació poètica és també una exaltació vivencial en la mesura que la data i la cir-
cumstància del poema ens remet a un moment biogràfic de comunió amical amb Es-
priu i a l’excitació que comporta el coneixement d’un nou món. Tot això s’arrapa al
poema i fa que s’iniciï com una celebració climàtica. Queda clar que la llum «sadolla»
el poeta, però el mar el força a plantejar-se un dellà desconegut. Tant l’horitzó com la
profunditat de les aigües estampen la presència d’un lloc ignot al qual cal arribar. El
viatge biogràfic és només l’excusa per abordar un viatge existencial i artístic. I es cons-
tata la dificultat per arribar a aquests mons amagats. S’han transcendit els espais do-
mèstics, rurals o socials, terrals en definitiva, dels altres poemes. I ara torna a aparèixer
el vent: aquí, però, deslliga l’aparell de la barca i provoca que la vista se centri en el pas
d’uns dofins. Aparentment, el vent és aquí un element que entorpeix el viatge, però en
realitat és el revulsiu d’una mirada més fonda. Perquè la profunditat de la mirada con-
sisteix a veure els horitzons possibles que marquen el viatge dels dofins, els quals pro-
venen de la profunditat de l’aigua, no ho oblidem, i indiquen els «infinits camins». I és
així com l’emergir dels dofins transcendeix l’escena: si la humanitat es distreu en la
«peresa» de la imatge idíl·lica d’uns dofins saltant per damunt de l’aigua, qui serà l’en-
carregat de dir la «brega i la lluita constants» que implica el cant? El poeta, és clar. Els
dofins, en saltar, volen com àngels i encisen amb els seus cants. La dificultat per as-
solir un cant veritable i pur, la tensió de què parlàvem, aquí pren unes dimensions exis-
tencials que abasten tota la humanitat. El cant del poeta haurà de sorgir de les pro-
funditats del món incògnit de manera depurada per tal de contestar i constatar les
grans forces vitals i humanes. Queda clar que la poesia és per a Rosselló-Pòrcel un sis-
tema de coneixement que no es pot deslligar de la vida tangible. La relació entre l’àn-
gel i el cant, a més, anticipa un dels punts forts de la poètica rosselloniana que es
reblarà en el poema «El captiu» d’Imitació del foc, poema que ha quedat fora de l’an-
tologia. És precisament en aquest poema on s’acaben de nuar els llaços amb el post-
simbolisme per la presència de l’albatros, figura sostreta de Valéry, com a àlter ego del
propi poeta. El poeta-albatros-àngel serà qui proferirà el «crit» i el «cant» o «himne» alat
que depura la realitat fins a treure-li tot allò sobrer per tal que s’elevi. Aquesta elevació
de la realitat no significa altra cosa que un aprofundiment en la reflexió sobre el seu sen-
tit últim. La poesia, el cant, té sentit en la mesura que transcendeix les imatges con-
tingents i s’interroga sobre l’existència de la humanitat i del seu cant. Aquesta reflexió
és tan sols insinuada a «Sonet marí».
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Quadern de sonets es tanca amb un poema que pren el mite clàssic de Leda com a
pretext per situar-se en l’estela dels grans noms de la literatura popular. Rilke i W.B.
Yeats ja havien tractat el tema amb intencions diferents. Rilke aprofita la figura de Leda
per fer una reflexió sobre l’«obert»: Leda reconeix Zeus sota la forma de cigne i,
«oberta», accedeix a la possessió, però Zeus es perd en Leda i perd la seva categoria
divina. Yeats treballa el tema en relació amb si és possible el coneixement absolut. Ros-
selló no fa una reflexió nítida sobre aquest temes i se circumscriu a l’acció de la pos-
sessió de Leda. Accentua la violència del fet de la concepció i, probablement, aquest
acte de violència li interessa com a metàfora de la concepció dels ous. De fet, Zeus es
transforma en cigne, ocell com l’albatros i alat com els àngels, per concebre una reali-
tat nova. No podem descartar que el poema tingui relació amb la teoria exposada sobre
la tensió de l’acte creatiu. Els poemes i temes que hem treballat fins ara permeten afir-
mar que Rosselló-Pòrcel concep la creació poètica com un camí de perfecció. Sempre
al voltant d’un tema central, la pròpia poesia i la seva relació amb la vida, va concre-
tant, depurant, intensificant la paraula, els símbols i els procediments formals de ma-
nera que podem veure com es va construint un gran poeta.

2.4 Imitació del foc. La culminació d’un procés vital i poètic

Imitació del foc és el llibre que culmina l’evolució poètica de l’autor. Bona part dels
poemes ja estaven enllestits el 1936, però l’esclat de la guerra civil va ajornar la seva
edició fins a 1938. El procés de síntesi iniciat pel poeta a la seva joventut arriba a l’es-
sència i produeix un poemari afinat i de gran intensitat simbòlica. Si en els llibres an-
teriors els títols eren denotatius, ara el mateix títol estableix un símbol. Els poemes
poden ser anomenats «imitació» en la mesura que constitueixen un artifici, una re-
presentació artística. El concepte clàssic de mimesi és superat: la «còpia» no es fa del
real; de fet, ni tan sols és una còpia. L’«objecte» que cal imitar és el foc, element ener-
gètic, dúctil, mòbil i sense matèria, impossible d’imitar. Per tant, el llibre és concebut
com una representació artística relacionada amb d’un dels elements presocràtics per
excel·lència, el foc heraclitià (no oblidem que Tales se centra en l’aigua i Anaxímedes
en l’aire1). Tot el llibre gira a l’entorn de la visió intensificada de la realitat, però es con-
centra en el foc, que n’és l’element essencial. La filosofia d’Heràclit concep el món
com una lluita constant entre contraris. El foc prové d’una reacció, d’una combustió,
d’una lluita entre contraris, i per això és un símbol de l’essència. Aquesta pugna uni-
versal vol assolir la Unitat. Rosselló-Pòrcel traspassa la filosofia heraclitiana a la seva
poesia i construeix una simbologia que s’hi refereix de manera constant. No cal dir que
aquesta tensió prové d’una visió dinàmica de l’univers. El poeta subratlla la tensió en
tots els elements del paisatge i proclama que la lluita s’ha de resoldre en l’harmonia
artística del poema. Aquesta concepció del cosmos i del poema domina a Imitació del
foc. Si considerem que la vida va associada a l’energia lumínica que prové del foc, la
mort es vincula a la foscor, al «domini fosc». Així, doncs, les tensions entre els sím-
bols presents en els poemes expressen una tensió vital, i no només una tensió estè-
tica. Aquesta teoria, que ja hem vist insinuada en els llibres anteriors, es rebla en
aquest llibre.

A diferència dels anteriors volums, Imitació del foc és un llibre més estructurat: s’or-
ganitza en tres parts clarament diferenciades. La primera, «Fira encesa», conté divuit
poemes i és la més extensa del volum; la segona, «Rosa secreta», presenta sis poe-
mes, i la tercera, «Arbre de flames», també té sis poemes. El conjunt és prou singu-
lar si tenim en compte les característiques de cada part. La primera està composta
per uns poemes que centren l’atenció en la realitat exterior des de diferents punts de
vista i que formen una espècie de miscel·lània de peces diverses quant a la forma i
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a la música. Arrenquen de correlats objectius molt variats i sovint presenten un to lleu-
ger i un toc d’ironia. La idea de compendi, la diversitat i el to desenfadat es deduei-
xen del títol mateix, «Fira». Rosselló-Pòrcel, en aquesta primera part, adopta una
actitud que podríem definir com a neopopularista, ja que recrea temes i estructures
de la poesia tradicional. Els poemes cerquen una musicalitat mnemotècnica i fan 
ús de repeticions i metàfores que comuniquin nítidament les respectives històries.
Però per dessota d’aquesta aparença tradicional i popular, despunten les referències
i els procediments d’una determinada poesia culta: així, hi trobem ressons d’Apolli-
naire, Baudelaire, Éluard o Dante. I encara el Barroc fa acte de presència en poemes
com «A un dama que es pentinava...». La primera part d’Imitació del foc té una apa-
rença solar i accessible.

A «Rosa secreta», la segona secció del llibre, les estratègies canvien i hi trobem poe-
mes que intensifiquen la dimensió simbòlica dels mots. En efecte, es vol accedir a la
part «secreta» dels símbols representats pels mots i pel paisatge. Aquest paisatge
emergeix d’una manera més solemne, i es procura incidir en la seva dimensió més
fonda, sobretot en els poemes que tracten sobre el retrobament de la terra natal i dels
imaginaris de la infantesa. La realitat més tangible es carrega simbòlicament i emoti-
vament per perfilar la poesia com a desxifradora existencial de la relació del jo amb la
realitat. Aquí trobem un poeta més envaït per la solitud i preocupat per la devastació
del temps, que tinta de colors tràgics la visió de l’existència. Si el postsimbolisme més
accentuat, amb motius com el del poeta-arbre, ja és present a la segona part del lli-
bre, a la tercera, «Arbre de flames», la simbologia s’aguditza fins a expressar una rea-
litat del tot essencial. És aquí on es consuma i s’ultrapassa el símbol del foc en relació
amb la creació poètica. Ara ja som davant del poeta-àngel definitiu que desentranya
l’arquitectura interna de les coses, de la realitat. L’emblema d’aquesta culminació, la
tenim a «El captiu». I és també en aquesta secció on el tema de la mort pren volada:
sota la influència de Rilke, entre d’altres, la mort es podrà entendre com a consecu-
ció final de la plenitud anhelada, com a unitat que supera tots els contraris. La poè-
tica postsimbolista assoleix el punt més àlgid, alhora que intensifica els plantejaments
existencials. No cal dir que, amb un llibre de poemes tant succint, arribar a aquests
punts de depuració artística i d’honestedat intel·lectual confereix a Imitació del foc
unes qualitats realment singulars. És un llibre ple i fondo en tots els sentits: musical,
simbòlic i temàtic.

2.5 La depuració de la veu popular

Amb l’excusa de la cançó tradicional, «Cançó després de la pluja» cus bona part dels
elements que ja hem vist anteriorment. El vent enjogassat amb el molí (creació hu-
mana) i amb la rosa (emblema del món natural) contribueix a aclarir el dia. El temps,
representat pel matí, està sotmès a la calitja (que dificulta la plenitud de la llum); els
elements terrenals senten l’acció del vent, que activa la vida orgànica col·lectiva. Per
això apareix un escarabat alat, per ressaltar l’aspiració a la volatilitat. El món animal,
doncs, també participa de la necessitat d’aire i d’ascensió. Com ho fa la perera antro-
pomòrfica que mostra els seus fruits estètics, les flors. Tot plegat és una exaltació de la
vida natural associada a la llum i a l’ascens. Aquest vitalisme d’epifania és propi de la poe-
sia popular, però resulta molt significatiu venint de Rosselló-Pòrcel, si tenim en compte
les directrius de la seva poètica. L’«elevació» dels éssers naturals queda refermada per
l’aparició del «cel blau»: la volta celeste, que ja havíem trobat a «Sonet marí», aquí
pren un to càndid, però fa la mateixa funció. La blavor simbòlica, i simbolista, es reforça
amb la blancor dels núvols que, sota l’acció del vent, llisquen i aclareixen la llum. A me-
sura que la llum natural envaeix el paisatge, els elements terrestres malden per as-
cendir: el caragol puja la muntanya i aguditza les seves percepcions (treu banya).
Alhora, la tensió en el procés es manté gràcies a l’alternança entre el sol encès i apa-
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gat, i el món floral i aromàtic sumeix el poema en un univers sinestèsic que subratlla
la necessitat i la voluntat de vida. Finalment, la dimensió solar de l’existència triomfa
amb el domini del sol, que substitueix el vent. L’acció catalitzadora inicial del vent ha
provocat la plenitud solar entre la rosa i el molí. I és el sol el que dissipa la calitja en-
terbolidora. La mitologia popular de les bruixes que es pentinen quan plou i fa sol, tot
i mantenir la frescor original, ha estat transcendida pel poeta. Al cap i a la fi, la para-
doxa del ploure i fer sol alhora no deixa de ser un record de la tensió entre contraris.
És realment magistral la manera com el poeta es fa seus la veu i l’imaginari col·lectius
per comunicar el seu món poètic.

El substrat popular també és el que sustenta la «Història d’un soldat». Si bé comença
amb un discurs indirecte per presentar l’atemporalitat llegendària de la història, pròpia
de les «cançons de guerra», de sobte passa a la primera persona per narrar les peri-
pècies emocionals del soldat. La diversitat de recursos formals i poètics són percepti-
bles dins d’un mateix poema. Quan el poema és en primera persona, la concreció
temporal del present és absoluta: tarda, nit, dilluns, dimarts, febrer i maig. Rosselló-
Pòrcel no pot deixar de banda la seva obsessió pel temps ni en els poemes més apa-
rentment intranscendents. Com tampoc els oxímorons: és en temps de guerra quan
germina la història amorosa. I és que l’amor trapella esdevé l’eix del poema: ben lluny
de la història del soldat de Rimbaud a «El dorment de la vall», i molt més a prop de les
propostes de Guillaume Apollinaire. L’heroi és un personatge malaltissament enamo-
radís que fa estralls abans de partir. Es tracta d’un amor que floreix en espais socials
populars (plaça, cantonada, fira, hostal) i que serveix per plasmar un vitalisme gràcil i
divertit. Com si fos d’un «mestre d’amor» d’estar per casa, el protagonista es vanta de
la seva singularitat. I juga amb l’Amor (amb l’Amor en majúscula), com juga amb les
noies (amb l’amor en minúscula). El desenllaç de la història, ben tràgica pel fet que un
noi se’n va a la guerra, no perd el to festiu.

El to festiu esdevé burleta a «Pont del vespre», un poema encapçalat per un vers d’A-
pollinaire que mostra un canvi d’escenari. Ara som a la ciutat, i la nit és una nit esce-
nogràfica que embolcalla la solitud i l’aventura del protagonista. El poema es carrega
de sensualisme i no busca la transcendència. Més aviat és concebut com un home-
natge a la poesia sensualista d’Apollinaire i plasma una escena en què el jo poètic, un
trapella, passa la nit en vetlla passejant per la ciutat deserta i contemplant els espais
de transgressió, com ara els bordells. L’element femení, aquí, ha esdevingut més pro-
caç. I els personatges populars, com els bandits, s’han transmutat en pinxos urbans
apostats als portals. Es manté, però, la solitud del protagonista en el transcórrer del
temps. El poema relata la nit i el naixement del dia: el crepuscle, per tant, també pot
revelar-se com a marc estrictament cromàtic. Amb tot, el poema no deixa de ser una
peculiar celebració de la vida. El sensualisme també és present a «Indecisa, rara,
nova...». Amb un lema d’Éluard que accentua la presència dels somnis i de l’aire, el
poema s’organitza al voltant de la figura de la rosa. La flor, que representa el comen-
çament de la vida, se situa al matí; s’associa a tot el que encara no s’ha produït i per
això la seva florida és indecisa. Rosselló no s’està d’introduir-hi l’imaginari medieval en
la figura del rei a qui s’ofrena aquesta «dama». Però el nucli del poema, el trobem a la
tercera estrofa: la rosa, que ja havíem trobat a «Cançó després de la pluja», existeix ara
entre focs i llums. Aquí sí que la rosa remet a l’element igni i lumínic que ens permet
veure-la com un símbol relacionat amb la poesia. I més si tenim en compte que aquesta
rosa encara no està perfeta i que viu «contra el matí»: no ha trobat encara la seva forma
plena representada en l’aire. 

Seguint encara el rastre de la poesia popular, «Oració per quan les donzelles tenen mal
de cap» és un poema basat en els conjurs màgics per foragitar els mals. Entre la ico-
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nografia religiosa i la superstició, el poema ressegueix les invocacions populars i es-
devé un divertimento estètic prou remarcable. Es tracta d’aturar tot allò que fa soroll o
llum per tal que el mal de cap cessi, i és així com les invocacions ens presenten tant el
món rural i natural (la cuca de llum, la merla, el bou, les aigües del riu, el cavall, el fus-
ter) com el supersticiós («Dimonió, atura el teu ball»). Aquestes figures serveixen per
crear un microcosmos amb una imatgeria antiga i infantil que contrasta amb l’ambient
urbà, i igualment popular, d’«El pont del vespre». Aquest microcosmos està emmarcat en
la invocació a santa Maria, un conjur clarament religiós. El poeta empra el model de la
poesia popular per fer un exercí formal, quasi musical, i per presentar un món naïf rela-
cionat amb la infantesa. I, alhora, no deixa de ser un prec per assolir la calma interior.

2.6 La carn del Barroc

L’ús de models poètics tradicionals no es limita als gèneres populars, sinó que la poe-
sia barroca, que tant agradava a Rosselló-Pòrcel, dóna peu a elaborar «A una dama que
es pentinava darrera una reixa en temps de Vicenç García». El títol no permet la
vacil·lació: el poema és un exercici sobre la imatgeria i la fraseologia del Barroc caste-
llà. No cal dir que el poeta fa un exercici d’intertextualitat amb el sonet de Francesc Vi-
cenç Garcia «A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab
una pinta de marfil». Al darrere s’hi amaguen el gust pel sonet petrarquista del poema
«original» i la voluntat de construir una peça entesa com a joc literari. L’adaptació de
Rosselló, però, s’allunya de la preceptiva barroca pel que fa a la forma: el sonet clàs-
sic exposa el tema en els dos quartets (amb el protagonisme de la dama) i conclou en
els dos tercets (amb la veu i la presència del jo poètic, que exposa les emocions que li
provoca la contemplació de la dama). Rosselló-Pòrcel arrenca el seu sonet a partir del
primer quartet de Francesc Vicenç Garcia: en pren l’escena i la construeix al seu segon
quartet, mentre que la conclusió es concentra als dos últims versos. I fins depura es-
tilísticament el tractament dels tòpics barrocs. Tot i que el motiu principal de la dama
pentinant-se és en l’original, Rosselló prefereix començar el sonet amb un quartet de-
dicat a l’Amor com a motor de la natura i l’energia universal que es concreten en el cos
de la dama (la galta). Observem que totes les referències inicials a la dama van rela-
cionades amb el foc (ardor, flama i exaltació de l’aire). El joc amb la tradició barroca no
impedeix que el poeta continuï insistint en la seva poètica particular. Això demostra la
seva gran destresa per incorporar la tradició literària alhora que construeix un veu nova
i singular. És com si el poema manifestés una estructura superficial (amb una forma-
lització estètica canviant) que amaga una estructura profunda (la seva concepció del
món i de la poesia). Això també és percep en la presència dels objectes i les qualitats
de procedència barroca: atzabeja, vori, or, una colla de materials nobles i exòtics que
potencien l’artificiositat que tant agradava als poetes del segles XVI i XVII. Aquests ele-
ments sempre són presentats en combat amb els seus antònims: el negre atzabeja
dels cabells en tensió amb el blanc del vori; els elements lunars i crepusculars (lliris,
llunes) en conflicte amb la visió solar («dels ors enveja»). Al segon quartet és on es
concentra, només aparentment, tota la tensió estètica i on es presenta el reclam car-
nal de la dama que potenciarà l’acció final. El sensualisme s’accentua al primer tercet
(bes, saborosa, cames despullades) i provoca la sortida de la reixa que impedia la ple-
nitud amorosa. L’amor carnal allibera la dama i, amb l’amant, la desplaça a un món na-
tural («verdes herbes alterades»). Certament, l’artifici barroc de materials nobles i
alambinats dóna pas a un descordament final de caràcter clarament sensual. Sembla
com si el poeta jugués a contraposar la cotilla formal pròpia del Barroc amb la llibertat
que implica la natura, lloc de les passions carnals.

Guia de lectura d’Antologia poètica

FRANCESCO PETRARCA

[TiC] · C.3 · P. 30-31

FRANCESC VICENÇ GARCIA

[TiC] · C.3 · P. 58



15

2.7 La natura polimòrfica

El 1937, en plena guerra civil, Rosselló escriu els poemes «L’estiu ple de sedes», «Pluja
brodada», «Compliment a Mercedes» i «Sóller». En tots la presència de la natura és par-
ticularment interessant si tenim en compte que serà, també, un procediment per pren-
dre posició respecte als fets del moment. A «L’estiu ple de sedes» observem una
celebració de la natura concreta, floral (el clavell, el gerani i la rosa), en el marc d’un
dia estival. La natura, amb les seves «sedes», ha substituït els materials artificiosos del
Barroc, però es manté el sensualisme. El poema amplifica la dimensió cromàtica del
món i, amb el perfum de les flors, crea una sinestèsia («Flaires blaves»). El sentits cor-
porals entren en comunió i anuncien la presència humana («Torna el carro»). És ales-
hores quan la natura ornamental es transmuta en productora de fruit («raïms i
magranes»). Aquella natura pura de Joan Alcover que anticipava la mà harmònica de
l’home es palesa en aquest poema amb un plus de síntesi formal. Fins aquí, el món és
certament harmònic i solar, allunyat dels avatars de les confrontacions històriques. La
natura esdevé un recer on es pot trobar la unitat del món. Però l’última estrofa fa un
gir complet amb l’arribada de la nit, que ve sobtadament i és «humida i amarga»: la hu-
mitat, associada a la descomposició, i l’amargor, antònim de la dolcesa del dia, intro-
dueixen la idea de la mort. L’aigua presocràtica ara és concebuda com a símbol de la
temporalitat irreductible que comporta la mort.

A «Pluja brodada», el poeta torna a exalçar un element natural mínim de manera pre-
ciosista. El fet de treballar el motiu de la pluja des de la dimensió musical i fonètica, re-
petint la i per tal de recordar gràficament i sonorament la pluja, és un procediment que
prové del gongorisme, però el més important aquí és que la pluja es presenta com un
fenomen ambivalent relacionat amb la vida i amb la mort. Si tenim en compte que, uns
mesos més tard, Salvador Espriu va compondre «Pluja de maig brodada» com a rein-
terpretació d’aquest poema i que, a la peça d’Espriu, l’aigua té unes implicacions ne-
gatives en relació amb la contesa bèl·lica, veiem que el poema de Rosselló-Pòrcel
conjuga els dos vessants del tema: per una banda, es tracta d’una pluja que comença
enjogassada, «balla» i és «brillant», té una netedat que fa pensar en un element posi-
tiu; però, per altra banda, de mica en mica va prenent un caràcter més inquietant en
la mesura que incorpora «febres primes» i esdevé «agonitzant»; al desenllaç, la pluja
perfila «laberints de fretura» i queda associada a la fugacitat. D’alguna manera, el poeta
condensa en un sol símbol la paradoxa de la vida i de la mort. El mestratge consisteix
en perfer una fal·làcia patètica sense explicitar l’estat de l’ànima, i deixant que el lec-
tor construeixi el sentit del símbol. El poema és una miniatura preciosista amb altes
ressonàncies simbòliques. Novament s’ha aconseguit dotar de significat un element
minimalista.

Aquesta capacitat extraordinària de poetització la trobem a «Compliment a Mercedes».
El poema fou el regal que Rosselló-Pòrcel va fer a Mercè Montañola, amiga seva, el dia
del seu sant: un poema aparentment de compromís es converteix en una petita obra
d’art. Es tracta d’un madrigal que s’inicia amb una flor, el clavell, que pretén imitar l’ho-
menatjada: la natura és una imitació, una obra d’art, que pren sentit per la voluntat
d’emular la bellesa, humana en aquest cas. La fórmula usual de la primera estrofa
dóna pas a una segona de gran intensitat: les pluges s’uneixen a la celebració i esde-
venen cant en repicar contra els vidres. Ara sí que la pluja és definitivament un element
positiu equiparable a la poesia mateixa. I el poeta aguditza el joc intertextual quan diu:
«Per brodar-te la gràcia / no trobo diamant». Brodar és el terme que ha utilitzat al
poema anterior, referit a la pluja. La vinculació de la pluja amb la poesia permet dir que
la confecció del poema té a veure amb l’acció de brodar. Acció física i preciosista que ex-
plica les estratègiques tècniques d’aquests dos poemes. I encara és possible observar
com la poesia circumstancial pot oferir petites peces d’orfebreria com «Medallons»,
poema publicat el 1932 sota la influència dels medallons musicals que Miquel dels
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Sants Oliver dedicava a compositors o poetes il·lustres. El sonet no planteja grans con-
ceptes, ben al contrari: mostra una imatge de l’historiador a qui està dedicat, Joaquim
M. Bover, treballant amb documents. El poema té la gràcia de la forma ben travada i
poca cosa més.

2.8 El paisatge intensificat

«Sóller», el poema que tanca «Fira encesa», reprèn el motiu del paisatge illenc, però
ara sabem que Rosselló-Pòrcel ja ha tingut els primers símptomes de la tuberculosi i
que es troba lluny de l’illa (Sóller ja ha estat pres per les tropes franquistes). El poeta,
doncs, es mira Sóller de lluny i el recrea com si es tractés d’un paradís perdut en tots
els sentits, ideològic i emocional. A més a més, en recollir el tema del paisatge illenc,
tan estimat pels poetes de l’Escola Mallorquina com Pons i Gallarza, Miquel dels Sants
Oliver o Joan Alcover, Rosselló-Pòrcel en segueix les passes (fins l’anècdota de les cui-
xes de la marquesa prové de Miquel dels Sants Oliver) i en renova els procediments,
ara molt més propers a la poesia pura. La primera quarteta se centra en les olors de
«mandarina» i «taronjades», oferint una visió sinestèsica i plaent de la natura, en la
línia de la tradició illenca. De fet, és el vent l’encarregat d’escampar aquestes olors i,
per tant, un altre cop trobem la seva funció vivificadora. La primera imatge és plena-
ment vital, però quan el poema s’arromança, apareix el jo en primer terme i s’hi exposa
un contacte físic amb la terra (recordem que el poeta enyorava el paisatge solleric per-
què n’estava distanciat), un contacte directe que contrasta amb la sumptuositat de les
imatges sensorials referides a l’olfacte. El poeta utilitza la poesia per fer possible el con-
tacte amb la terra: la poesia permet materialitzar la realitat essencial. Després de la di-
mensió física, s’aixequen «cortinatges de perfum», i el poema entra en una fase
podríem dir-ne càndida: rere els «perfils de caramel» s’amaga la necessitat de reviure
la infantesa per tal d’expressar l’emotivitat de la natura pintada. És aleshores quan el
vent, el catalitzador d’aquesta vida (la que li fuig al poeta en sentit literal), s’incorpora
al seu cos («El cabell se m’ha esbullat», d’estar per terra o pel vent) i el paisatge s’in-
terioritza en el cos del poeta («pessigolles a la cara», l’esgarrifança). El poema acon-
segueix comunicar magistralment com el paisatge és absorbit físicament pel jo poètic
i com es lligarà a la seva existència, al marge del seu destí històric; va guanyant car-
nalitat, va palesant la progressiva afirmació de la vida, fins al punt que apareix la po-
derosa imatge de les cuixes de la marquesa que li «repassen l’espinada», imatge que
contrasta fortament amb el lirisme del locus amoenus clàssic que fins aquí dominava
el poema. I acaba amb el to burleta, també infantil, amb què esmenta el vicari (figura
contrària a la sensualitat de les cuixes femenines), el vas de llet i la suor a les aixelles.
El final del poema sembla voler representar una dimensió onírica, contrapunt del li-
risme anterior, que podríem relacionar amb determinades estratègies avantguardistes.
Tot plegat confegeix un poema en què el joc de contrastos i d’oposats és el recurs bàsic
per impressionar la retina i la ment del lector. Aquest és l’últim poema que escriví Bar-
tomeu Rosselló-Pòrcel.

Al poema «A Mallorca, durant la guerra civil», un dels més coneguts de Rosselló-Pòr-
cel (els dos últims versos són segurament dels més reproduïts per Sant Jordi), hi ha
una certa actitud testamentària. El poema comença amb el recurs clàssic de l’ubi
sunt, «Verdegen encara aquells camps», però sense interrogació: de fet, es tracta
d’una afirmació de la natura fèrtil i en eclosió, malgrat que s’hi ensuma el caràcter
elegíac d’aquest paisatge. Sobretot si sabem que el poeta n’és lluny i que la terra que
descriu i troba a faltar està sotmesa a la barbàrie feixista. Per tant, el context històric
de destrucció del país no impedeix que l’essència de la natura persisteixi. Aquesta és
la tesi: el país existeix en la seva natura cromàtica i sensorial. I és una natura en crei-
xement. El verd i el blau són els colors que dominen als quatre primers versos, però
no es tracta d’un paisatge extern: el possessiu de «meves muntanyes» implica una re-

Guia de lectura d’Antologia poètica

QUARTETA

[TiP] · C.1 · P. 12

PONS I GALLARZA

[TiC] · C.7 · P.  136

UBI SUNT?
[TiP] · C.3 · P. 63

ELEGIA

[TiP] · C.1 · P. 20



17

lació íntima entre el jo i la natura. La natura és del poeta, i fins és el poeta. Si tenim
en compte que el poeta també està vivint un procés de devastació física per la malal-
tia, aleshores la manifestació de com «dura» el paisatge, i ell mateix, és una manifes-
tació de vida que està per damunt dels estralls històrics i personals. Si en ocasions s’ha
volgut veure en aquest poema la dolçor del paisatgisme de l’Escola Mallorquina i un
to predominantment elegíac, hem de dir que no és del tot així. Fixem-nos que la in-
vocació del paisatge és molt més essencial que la dels antecessors poètics illencs. 
I més depurada. El paisatge es concreta en les pedres (terra) que reclamen la pluja
(aigua) en el marc cromàtic de la claror (llum). Aquestes categories simbòliques no
permeten passar per alt la teoria poètica de Rosselló-Pòrcel: els quatre elements pre-
socràtics es tornen a convocar per explicar com actua i neix la poesia. És de la pluja
«difícil» (la tensió) d’on prové el «blau» (color simbolista) i la llum com a símbol de vida
plena, vida plena en la poesia (energia) que aconsegueix fer perdurar la natura (el
país) per damunt dels destins històrics. El poema, doncs, tot i l’enyor, és una afirma-
ció d’un món que perdura. És clar que el poeta, donades les circumstàncies pròpies
i les del país, serà avar de la llum (vida) que li resta: sense contemplacions, es torna
a afirmar una voluntat de vida. Però també la llum, com hem vist, és la poesia que des-
vetlla la consciència, i també les emocions (per això el tremolor en recordar Mallorca).
I per tal d’expressar aquesta emoció, el poeta recorre al món sensorial (músiques, fu-
meres, boires entintades): un altre cop l’ús de la sinestèsia. El poema és escrit en la
tardor, estacional i vital, del poeta: el decadentisme obvi de les imatges i el «tedi lent»
subratllen el sentiment de la temporalitat i superen les imatges crepusculars del pri-
mer llibre. El poeta s’ha carregat d’experiència vital i ha armat una teoria poètica que
inocula en cada vers. I la malaltia, que ha aguditzat la seva percepció, fa que la imat-
geria sigui encara més essencial. Però el món continua vibrant i les herbes «cremen»:
el foc, en aquest moment, tampoc no s’apaga. Aquest exercici d’afirmació vital i ideo-
lògica es remata amb uns versos catàrtics: «Tota la meva vida es lliga a tu, / com en
la nit les flames a la fosca». Aquí sí que sembla que s’ha produït la unió impossible
dels contraris. La idea de la totalitat de la vida concentrada en la unitat que repre-
senta l’illa és el marxapeu de la unitat simbòlica i conceptual de la llum amb la foscor.
Si bé no hi ha pròpiament unitat, ja que el que queda en primer terme és el lligam dels
dos elements, sí que hi ha consciència d’indissolubilitat dels pols de tensió que ge-
neren l’energia. Sigui unitat o lligam, el poeta afirma l’energia vital i poètica que per-
met que tant ell com el paisatge durin. 

La intensificació del paisatge també pot respondre a unes estratègies ben diferents. És
innegable que «Auca» és un poema que cerca aquesta intensificació, però ho fa utilit-
zant unes eines que tenen poc a veure amb les que s’han fet servir a «A Mallorca, du-
rant la guerra civil». Aquí domina la voluntat narrativa, ja que es tracta d’un poema
que, organitzat a l’estil dels romanços de cec, segueix el periple vital del poeta, des de
la infantesa fins a l’adolescència, pels carrers de la seva ciutat. Aquest viatge és con-
cebut com una mena de visió d’«escenes» retrospectives, com en un retaule. Aquesta
perspectiva de visionari potencia el desdoblament del jo poètic (el mateix Rosselló-Pòr-
cel), que ara és actor de les peripècies, ara testimoni de la història dels altres. Aquesta
mescla de percepcions, expressades amb una sintaxi galopant, s’ha interpretat a ve-
gades com una mostra de l’escriptura automàtica del surrealisme; però, si bé és cert
que l’estètica surrealista pesa en la concepció del poema, no queda clar que s’hi uti-
litzin recursos propis de l’avantguarda, perquè hi ha un indubtable control narratiu a
l’hora de presentar els personatges i les capes socials de l’illa. Des de les referències
històriques (a Jaume I i al recorregut de la seva estàtua l’any 1927, o al cardenal Des-
puig) fins als episodis biogràfics (com la primera comunió del poeta o el record d’un suï-
cida), el poema desfà la lògica temporal i passem del segle XVI al segle XX sense tran-
sició. La voluntat de fer un amàs temporal en què només el record lligui els fets per tal
de plasmar una idiosincràsia col·lectiva i alhora un espai íntim és preponderant al llarg
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del poema. La percepció irònica dels fets històrics és també un recurs per captar l’a-
tenció del lector, així com la prefiguració d’un protagonista que es rebel·la contra la
moral i la societat burgesa, que l’acaba portant al càstig de veure el seu cap penjat a
la Porta Pintada. Aquí també observem la utilització de la figura del poeta maleït que
tant agradava als poetes avantguardistes. Malgrat aquesta amalgama de recursos i de
tècniques, el poema s’organitza amb una estructura relativament clàssica:2 planteja-
ment (versos 1-20: presentació del jo i de l’espai), nus (versos 20-63: recorregut puri-
ficador del poeta-vaixell) i desenllaç (versos 63-68: epíleg de to moralitzant). En tot cas,
el poeta demostra que és capaç d’intensificar la percepció del paisatge, rural o urbà,
mitjançant procediments pràcticament antitètics, i això no deixa de ser una mostra de
la seva notable habilitat poètica.

2.9 La poesia angèlica

«Només un arbre, a la vorera, porta...» tracta de manera remarcable el tema del poeta
creador i el motiu del poeta-arbre que ja havia cultivat Rilke. En aquest poema, Ros-
selló-Pòrcel supera la marina que es podria intuir en el «Sonet marí» i ens presenta la
col·lisió entre la dimensió estàtica de l’arbre i la dinàmica del mar «foll». Si l’arbre és 
la representació antropomòrfica del poeta, aquest arbre ha de rebre «el tremolor del
mar»: recordem que, l’energia creativa, la trobem en tot allò que vibra, i ara el mar co-
lossal tremola. Per tant, és del mar d’on prové una determinada energia relacionada
amb la creació artística, energia que és acumulada pel poeta-arbre per transmutar-la
en fulles mòbils que generen «frec», cant. El cant, doncs, es produeix en un espai ele-
vat, la copa de l’arbre. Això ens permet afirmar que aquesta necessitat d’elevació té a
veure amb el poeta-albatros, el poeta-àngel o el poeta-ocell que Rosselló-Pòrcel plan-
tejava a «El captiu». Aquesta tesi es manifesta en les asseveracions dels quatre pri-
mers versos; els quatre següents afirmen que la mort (creativa, s’entén) es relaciona
amb la quietud de les roques i les arenes que no poden generar una natura energètica
com l’arbre: només fan créixer «brins d’herba poruga». Fixem-nos que el poeta esta-
bleix subtilment una classificació jeràrquica dels tipus de poesia: la poesia forta i fonda
prové d’aquest mar, de la natura enèrgica i violenta, i no pas del pintoresquisme d’es-
tampa. La vida del mar s’accentua en la mesura que és fertilitzada per una «força d’aire»,
el vent. I aquesta força comporta trauma i violència, els cristalls sobre la costa blana.
El procés creatiu i vital, consegüentment, és el resultat d’aquest xoc de contraris que
provoca l’energia. I, per si no havia quedat prou clar, el vent és allò que dóna plenitud
als núvols, com si els fertilitzés, i per això són «pròdigs d’ales». Els núvols que havíem
trobat abans, i que ja permetien albirar aquesta idea, ara són símbols de l’energia d’as-
censió. Aquest món prenyat d’aire i d’altitud és la simbolització d’aquells àngels i al-
batros de què parlàvem. A l’epicentre del poema, al vers 10, l’arbre esdevé el jo poètic,
i aleshores se subratlla el motiu del poeta-arbre. La bisectriu del poema ve marcada pel
«només» que accentua que aquesta energia té un sol destinatari, l’arbre, que és l’home,
el poeta. Ara, però, la força dinàmica del mar, aplicada al jo, permet veure la dimensió
amagada de la realitat: «amagada pedra», «camins foscos», «balenes remotes» i «ai-
gües velles». La realitat ignota que cal desentranyar és «pura sal»: és nítida la relació
d’aquestes imatges amb els procediments de la poesia pura i del postsimbolisme. I així
emergeix el poeta-vident. La poesia esdevé un nou estat en què és possible entendre
la vita rerum, la vida de les coses, la realitat més significativa i essencial, la més pròpia
de la natura humana. Els camins dels càndids dofins ara donen pas a la profunditat de
les balenes. La idea de fondària de la realitat ha quedat palesa de manera implacable.
El grup dels primers dotze versos, per tant, fixa la imatge i explicita el designi, però els
quatre últims manifesten que el procés encara no s’ha acomplert: el poeta diu que s’ha
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perdut per les «planúries» (sense el traumatisme del paisatge violentat) i que és per això
que ha oblidat el «crit de l’aigua». El jo poètic es fa una mena de retret per no haver
seguit plenament el designi d’aquesta natura significativa, de manera que encara no ha
assolit la fondària del pou ni l’alçària de les ones. La dinàmica dual, i vertical, repre-
sentada per l’arbre i la volta celeste es complementa amb la fondària del mar i de la re-
alitat. Definitivament, Rosselló-Pòrcel no concep una visió del món monista ni
autocomplaent: la poesia és l’eina per significar la dimensió oculta de la realitat i per
trobar-ne l’essència depurada.

2.10 El domini fosc

L’esclat de la guerra civil podria estar al darrere del poema «Escolto la secreta». En
efecte, davant de la presència de la mort social del país, el poeta situa la seva primera
persona en la solitud còsmica (l’harmonia de l’aire), on pot retrobar les certeses que li
ofereix la poesia. És així com es pot entendre «l’ardor» (la vibrant escalfor) de les «ai-
gües lliures». Les pluges anteriors ara s’han convertit en aigües que no estan sotme-
ses a cap contingència. Són aigües superiors que dibuixen un espai fora del món
contingent. Aquesta definitiva elevació amb les «ales» de la poesia acaba tenint una di-
mensió divina, d’aquí aquests «déus» plurals i vagament relacionats amb la concepció
de divinitat de Hölderlin. El cant dels déus, cal relacionar-lo amb la poesia, per això és
«sagrat». La poesia, definitivament, ha esdevingut el recer per preservar la vida. Però
la vida ara es viu en solitud i està plena d’ombres. La presència de la mort també és
còsmica i abassegadora; la sang s’escampa per un espai sense límits i provoca amar-
gor i tristesa. Fixem-nos que els referents concrets de l’espai han desaparegut i que el
poema té una dimensió mística i metafísica que va més enllà dels paisatges anteriors. 

Aquesta superació de l’anècdota paisatgística també és present a «En la meva mort».
Ara la mort és «domini fosc» i «tempestat de flama»: domini com a paisatge conceptual
sense limitacions, i tempestat com a natura sense forma concreta. La tensió es manté fins
al final: la lluita cromàtica és present fins i tot en la concepció de la mort i hi incorpora la
flama i la fosca. El poeta, que ja ha estat sotmès al domini de la poesia, pot superar el do-
mini fosc de la mort, encara que la lluita l’hagi deixat sol i cansat. Ara bé, el cansament
no el farà desistir de la poesia: per això diu que s’exaltarà «damunt els horitzons» i traurà
«les banderes al desert». La poesia és un acte de vida i d’afirmació que es manté fins a
l’últim moment. Davant de l’arribada imminent de la mort (reina, l’alba amb l’espasa) en
el moment de néixer el dia, es manté l’«ardor temerari» que allunya la nit. Rosselló-Pòr-
cel tanca el llibre expressant clarament com es vincula la poesia amb la vida, com ella
mateixa és la vida. La tensió s’ha resolt en el propi poema, que és la mostra més patent
de la perdurabilitat, de la victòria sobre el «domini fosc».

En aquest punt convé recordar un poema que, sense tanta càrrega significativa i amb
un to més popular, també tracta el tema de la mort: «Noça». El poema s’inscriu en la
temàtica del casament pròpia de les composicions populars i comença en consonàn-
cia amb aquesta estètica tradicional: la música que reclama la festa i convida a l’àpat,
l’ofrena religiosa i la preparació de l’espai íntim dels cossos. Aquesta fase ocupa les tres
primeres «estrofes»: aparentment, es continua celebrant el vitalisme, però ara el temps,
encarnat en el rellotge, esdevé la presència de la mort. Paradoxalment, aquesta mort
és «viva», en el sentit de present, física. El poema marca una distància, ja que es plan-
teja com una escena viscuda en primera persona però referida en segona: «Aixecaràs
la cortina, / la duràs a l’altra cambra». I és així com, just en el moment de celebrar l’E-
ros, el nuvi es troba Thanatos. Sense preparació, precipitadament, de manera tràgica.
L’alegria s’estronca sobtadament i el poema canvia totalment de registre. I, novament
des de fora, amb distanciament, es dona fe de la tragèdia d’aquest nuvi anònim. Cer-
tament, es tracta d’una peça peculiar pels canvis de to i de registre, per voluntat de sín-
tesi que colpeix el lector.
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3 ASPECTES FORMALS

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, des del punt de vista lingüístic i estilístic, actua com un au-
tèntic afinador, tant dels mots com dels estils populars i cultes. D’entrada, observem
que amalgama el bagatge lingüístic de la tradició i el sotmet a un procés de depuració.
El més interessant és que els mots són sotmesos a un tour de force semàntic fins a
aconseguir una mena d’idiolecte simbòlic que hem procurat d’escatir. El poemes que
conformen el primer llibre, «Nou poemes», no presenten un lèxic complex o críptic. El
discurs es vol acostar a la llengua literària corrent del moment, però incorporant-hi el
pòsit significatiu de la literatura llegida pel poeta. Sí que hi percebem un gust per l’en-
cavallament com a procediment per realçar l’efecte semàntic i musical del vers. Des del
punt de vista mètric, destaca l’ús de l’hexasíl·lab, propi de la poesia popular, en el pri-
mer poema de l’antologia i també a «Ombres, detureu el pas»; aquest metre d’art menor
potencia la musicalitat i la dimensió mnemotècnica que la poesia popular, pel seu ca-
ràcter oral, buscava. Pel que fa a l’ús del sonet, predomina la forma clàssica (el primer
que trobem s’organitza amb la rima d’ABAB-ABAB-CBC-DDB) en decasíl·labs cata-
lans, o bé (com a «Quan arribarà aquell moment») adopta l’octosíl·lab per compondre
tres estrofes de quatre versos amb rima alterna en cada quartet, d’acord amb la tradi-
ció medieval i renaixentista. Veiem que el primer llibre, des del punt de vista formal, se-
gueix la tradició popular i utilitza l’assonància com a recurs bàsic. El sonet és,
òbviament, l’estructura dominant a «Quadern de sonets», però aquí es combinen les
estructures més ortodoxes amb algunes variacions remarcables: «Espatlla», posem per
cas, és un sonet en octosíl·labs amb rima consonant en què els dos quartets presen-
ten rima creuada i encadenada (ABBA CDCD) i els tercets, rimes dissolutes (EFG GEF);
el ritme accentual del poema és alternant. L’octosíl·lab també es fa servir a «Sonet fàcil
a un amic de bella conversa», però amb una rima consonant no tant rica i amb una es-
tructura creuada (ABBA-ABBA-ABA-ABA). «Brollador» és un sonet que fuig de les 
estructures clàssiques, ja que s’organitza en heptasíl·labs monorims i predominant-
ment assonants, com passa en els heptasíl·labs de «Leda» (en aquest cas, amb asso-
nants alternats a les quartetes i apariats al final del poema). «Sonet marí» abandona l’art
menor i presenta un sonet en alexandrins amb cesura a la sisena síl·laba, un vers de
gran potència narrativa i solemnitat que es remunta a la tradició mètrica del segle XV.
Observem que en el llibre de sonets, tot i l’aparent uniformitat de la forma mètrica i es-
tròfica, Rosselló-Pòrcel malda per treballar la diversitat sense acomodar-se a un únic
motlle formal. L’afany d’investigació semàntica també és present en la conformació es-
tructural de la seva poesia.

A Imitació del foc és on la forma mètrica i rítmica mostra més ductilitat i afany d’in-
vestigació. Es mantenen els models tradicionals, com el romanç heptasil·làbic (que tro-
bem a «Noça» i a «Sóller»), i el poeta també utilitza una determinada versió de la
dècima en poemes que no es recullen en aquesta antologia, com ara «Nu», i encara
aprofita l’estructura del sonet per «A una dama que es pentinava darrera una reixa en
temps de Vicenç Garcia». En aquest cas, els quartets tenen rimes creuades (ABBA-
CDDC) i els tercets, rimes minvants-creixents del tipus EED DFF, amb decasíl·labs sense
cesura. Però la forma s’allibera de les cotilles més tradicionals i també hi trobem poe-
mes amb versos blancs i assonàncies (pensem, per exemple, en «Pluja brodada» o
«En la meva mort»). La llibertat formal permet al poeta canviar el ritme fonètic i musi-
cal per un ritme de caràcter més conceptual i semàntic, com passa a «El captiu». Grà-
cies a la influència de la poesia postsimbolista i als experiments d’avantguarda,
Roselló-Pòrcel pot eixamplar la dimensió estètica i formal de la seva poesia. En conjunt,
els poemes mostren una clara voluntat d’investigació de la forma en relació amb el
contingut, així com una seriosa formació literària en la tradició culta i culturalista més
immediata, combinada amb l’assumpció de la poesia popular; i la barreja de tot això
sempre és equilibrada i harmònica. 
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El conjunt se sustenta també en el treball de la llengua i la imatgeria. Pel que fa a la
semàntica, el poeta aconsegueix dotar els mots d’una significació nova i concreta; per
això, els que contenen la idea d’aigua es despleguen en la concreció de les pluges, els
rius, els mars, els brolladors, mentre que el concepte d’aire obre tota la imatgeria dels
núvols, el vent, els àngels, l’albatros, i la terra s’encarna en els arbres, les muntanyes.
Aquesta operació comporta un procés de substantivització: apareix un gavadal de subs-
tantius carregats de significats simbòlics que permeten definir la poesia de Rosselló-
Pòrcel com un procés de nominalització de l’univers. El cas més evident és el del camp
lèxic relacionat amb el foc, que es materialitza en flama i llum. A partir d’aquests subs-
tantius, els adjectius conformen l’àmbit de les qualitats subtils. Els adjectius solen re-
ferir-se a estats anímics que ajuden a crear el món imaginari del poeta: somnolent,
llunyana, vella, condemnada, trèmul, solitàries, dubtoses, infinits, constants, secrets,
i una rastellera inacabable. L’adjectiu desplega conceptualment, i no només estètica-
ment, el substantiu, i és així com aflora el món del poeta. La llengua es treballa amb
mans d’orfebre que estima prou la matèria primera com per donar-li una nova signifi-
cació, treball que esdevé indestriable del propi concepte de poesia i que fa de Barto-
meu Rosselló-Pòrcel un poeta de gran categoria, ja que aconsegueix categoritzar
l’anècdota mitjançant una llengua que reduplica semànticament la realitat observada.
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4 GUIÓ PER AL COMENTARI DE L’OBRA

4.1 Contextualització

· Els poetes més preeminents dels anys trenta disposaven d’una formació noucentista
que potencia el seu concepte culturalista de la poesia.

· Les publicacions de poesia del moment, juntament amb l’obra crítica de Carles Riba
i la d’altres autors, mostren que aquest gènere interessa àmpliament els intel·lectu-
als del moment.

· Durant els anys trenta, la influència dels líders de la poesia postsimbolista europea es
percep a les revistes i als assajos que manegen els intel·lectuals catalans.

· El poema és elevat a una categoria superior en què ell mateix pot ser objecte d’anà-
lisi i, alhora, esdevenir una eina per interpretar altres poemes. Alguns poetes, com
Riba, són també crítics i assagistes.

· La poesia resultant d’aquesta tendència és entesa com a experiència de cultura i so-
vint presenta un hermetisme intel·lectualitzat. En ocasions deriva en una certa meta-
física.

· La mostra més emblemàtica d’aquesta tendència és la «poesia pura». El poema cons-
titueix, per si mateix, una realitat alternativa a la realitat tangible; esdevé un artefacte
interpretatiu. El poeta gira els ulls cap al seu interior i la poesia en serà el testimoni
estètic.

· L’avantguarda catalana, per la seva banda, ataca l’estètica racionalista i burgesa, però
amb l’obra de J.V. Foix aconsegueix unir la voluntat de trencament amb la tradició cul-
turalista.

· Bartomeu Rosselló-Pòrcel fa els seus primers exercicis poètics des la tradició i els mo-
tius de l’anomenada Escola Mallorquina, que supera molt aviat. La influència intel·lec-
tual i literària de Gabriel Alomar és decisiva.

· L’anada a Barcelona i l’estada a la Residència d’Estudiants Universitaris, així com l’a-
mistat amb Salvador Espriu, determinen la seva evolució vers la maduresa poètica.

· Rosselló-Pòrcel rep, a més, una sèrie d’influències que van des del gongorisme de la
tradició castellana i el Barroc català fins al postsimbolisme, passant per la poesia de
Jorge Guillén. Això ja és perceptible en el seu primer llibre, Nou poemes (1933).

· La càrrega simbòlica dels elements que utilitza en els seus poemes augmenta al
segon llibre, Quadern de sonets (1934). S’inicia la recerca d’una poètica que permeti
transcendir la realitat concreta mitjançant la representació simbòlica sintetitzada. La
seva obra assoleix la plena maduresa amb Imitació del foc (1938).

4.2 Anàlisi temàtica i estructural

· De del principi, Rosselló-Pòrcel concep la creació artística com el resultat d’una ten-
sió entre dos mons antagònics: el món exterior i sensorial i la interiorització d’aquest
món.

· La violència entre elements oposats és un dels procediments més utilitzats pel poeta.
Aquest xoc provoca dolor, però també un estat més elevat de consciència.

· El poeta sol potenciar la mirada com a forma de percepció de la natura per tal de
transcendir-la en la seva interpretació simbòlica. És així com van emergint els símbols
que conformaran la seva obra.
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· La recerca de la paraula veritable o pura és un dels objectius del poeta, i això vol dir
superar una poesia estrictament referencial i paisatgística per tal d’accedir a una poe-
sia simbòlica que treballi la dimensió profunda de la realitat i de l’esperit. Es tracta
d’un procés de cristal·lització que aflora en els poemes.

· La paraula i el poema s’associen a la llum que prové de l’energia ígnia de la natura.
La llum es relaciona amb un estat superior de consciència i amb la clarividència
intel·lectual i emotiva.

· Aquest procés de significació que ultrapassa el món abasta fins i tot els poemes més
circumstancials de la seva obra.

· En tot l’imaginari relacionat amb el foc, la llum, l’aigua, l’aire i la terra, s’hi percep el
pes de la filosofia presocràtica.

· El poeta esdevindrà, progressivament, poeta-àngel, poeta-albatros, poeta-arbre o
poeta-vident. L’elevació espiritual i emotiva es relaciona amb la poesia pura. La in-
fluència del postsimbolisme es nota principalment en la seva poesia de maduresa.

· Bartomeu Rosselló-Pòrcel també du a terme una ingent tasca de depuració literària
de la poesia tradicional i popular. El paisatge propi d’aquesta poesia és depurat en el
sentit simbòlic que hem definit, i és per això que no podem qualificar el poeta de
neopopularista, encara que treballi aquest substrat estètic.

· El poeta, d’altra banda, demostra la seva ductilitat en incorporar influències de l’a-
vantguarda: és capaç d’assimilar la influència d’Apollinaire i Éluard, sumant-la a la
de Dante, i no perdre la seva pròpia veu.

· Passa una cosa similar quan recrea els tòpics barrocs: fa que els referents de la poe-
sia del segle XVI i XVII redupliquin el seu significat i s’adiguin amb la teoria poètica de
la tensió.

· Rosselló-Pòrcel és un autèntic mestre en l’art de representar i transcendir la natura.
Uneix el paisatge de la terra amb el del mar i els eleva fins a establir una comunió amb
la terra natal. Poeta i paisatge esdevenen una unitat indissociable.

· En el moment del «domini fosc», la mort, la tensió vital es resol en la perdurabilitat de
la poesia. El vitalisme de la seva obra no s’esgota ni en els darrers moments de vida.

4.3 Aspectes formals

· En l’aspecte lingüístic, el poeta sotmet el bagatge lèxic popular a un procés d’inten-
sificació significativa com poques vegades s’havia aconseguit fer.

· Els mots combinen la seva significació superficial amb un joc d’aprofundiment sim-
bòlic. Aquest és el procediment pel qual, també des del punt de vista lingüístic,
podem parlar de postsimbolisme.

· El vers presenta un gust per l’encavallament que potencia la musicalitat i força el lec-
tor a fer atenció a la sintaxi de les oracions. Es tracta d’un altre procediment d’inten-
sificació.

· En l’obra de Rosselló-Pòrcel predomina l’art menor (hexasíl·labs, heptasíl·labs i oc-
tosíl·labs), molt en la línia de la poesia popular, però també mostra un gust pel 
decasíl·lab.

· El sonet és l’estructura predominant, encara que també hi trobem madrigals i ro-
manços. En la rima hi ha, igualment, un gust per la varietat: la combinació de rima
consonant i assonant dóna pas progressivament al vers blanc.
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· Imitació del foc és l’obra en què s’observa més llibertat formal. En aquest aspecte,
és determinant la influència del postsimbolisme.

· El poeta manifesta un gust per la imatgeria. Sense caure en el descriptivisme refe-
rencial, és mitjançant una fina utilització dels substantius que aconsegueix comuni-
car un món essencial. Els substantius nominalitzen el món, que ha esdevingut un
subjecte a transcendir.

· L’ús de l’adjectiu mai no és ni sobrer ni preciosista. Més enllà de funcionar com a qua-
lificatiu estètic, l’adjectiu remet a l’àmbit de les qualitats anímiques i ètiques.

· La poesia de Rosselló-Pòrcel demostra, des del punt de vista lingüístic, que forma i
contingut s’alimenten mútuament. L’una i l’altre són essencials per entendre la seva
poètica.
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