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tu< .Gili ; Gaya. de Lleida. Conegul també amb el
pscudonim de «Xerric», ha estat un animador conside
rable de la jove poesía lleidatana. tant en l'apartat deIs
reoitaIs opoetdcs i de la~ com en la tasca d'edi·
tor i promotor del grup poet1C «La Gralla i 411 Dalla».
Ha publicat diversos reculls de poemes i aetualment
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Marius Torres és un deis pocs poetes adserits, d'aeord amb els criteris
historiogrMics, al postsimbolisme ja madur, que e"perimenta amb les 'rels de
la «poesia per a la idea» un retom paulati a les deus de l'estetica essencial:
la consciencia de la pugna en tre allegoria i simbo!. Pere Gimferrer, en el pro
leg de l'edició d'Ariel (l977), ja s'.dona que CarIes Riba no és pas el model
exolusiu de la seva poesía. «Lorelei», com les can~ons de Mahalta, escrltes en
un. anys de crisi (1937-1938), no té cap model que apropi Marius Torres ni
als desiguis d'un Baudelaire «maudit» ni als d'un Milton. Un bon dia, Tor
res, en la seva solitud, s'amistan~a senzillament 30mb l'exercici de transcriure's
en l'Enigma adés de solució feli~, adés impertorbable. El ,poeta tem, precisa
ment, les ombres silencioses que fan les coses «<Tu rapr la paraula, que elr
falta [a les ombres·] / cor meu, que ibalbuceges tant?» ),1 perque hi endevina
La Magia -després la Transcendencia-, el Simbo!. El problema, pero, rau en

. el ret que les coses rnateixes 'no són ni magia ni magiques, sinó tan soIs els
seus efectes ... , la seva música.2 «Lorelei» pot ser, al cap i a la .ti, la veritat,
la veritat conciliadora ----,J10 pas saÜsfactoria- de que parla Poe i que, per
ella mateixa, justifica la interioritat innata de les regles de la ,realitat vital amb
la seva e"pressió en el poema. Per expressar el Misteri, el poeta ha d'identifi
car tots els seus protagonistes amb l'essencia mateixa del misteri, absoluta
ment irracional, religioso-anític3, ¡pero tanmateix també de carn i OS50S, com
la Mahalta -valgui'ns l'extrapolació-- d'Ausias. Marcb,

L'agnosticisme ·amb que bom ha justificat l'·actitud del poeta davant el
món, no és en realitat un posit ,filosofic d'arrel hellenica,sÍnó una mascara
darrere la qual el poeta s'ha r.rugiat amb la idea de .la fidelitat al simbo! en
tes coro a un enigma que pot 'ésser interpretat, ¡pero no resolt, coro diria Mo
réas, La poesia -«Lorelei» ens podria respondre a nivell subjectiu- no és
precisament la vida que observen els altres, és un simbol entre el somni efí
mer i la tacita consciencia de la seva necessitat; un símbol entre la intu'ició
del que hom vol" la realitat del que existeix, «del .real o del passiona!», com
deia Josep Carner,' «Lorelei» ens remet a la paradoxa existent entre el fet
d'haver de ser hornes i ,all1l1ateix temps valer ésser paetes; o, en altres mots,
saber-nos limitats i prosaics i a!hora ésser tan delerosos de l'Inefable. El
poeta de «Lorelei» és l'home-artista i l'Avidesa posseint-se l'un a l'altre:
res més que el «.poeta líric» que s'anomena a eU mateix.4 En una de les seves
cartes -a CarIes Riba deía: «Partista. és' Phome que s'expressa en el seu combat
per la Bellesa».s I creiem que l'avidesa de que parla .fou precisnment la voJun
tat d'ésser aquesta rIllena ¿'artista. Un artista, pero, .que la tl'ecerca de la Bellesa
l'angunieja ta1ment UDa pena innecessaria i inalienable, car fOil massa huma,
tan huma que la seva sinceritat sempre el traí a acceptar la realitat de les
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coses que l'envoltaven abans de lliurar·se coro un Elies almón de les eatego
ries absolutes. El combat del ,poeta no foo un combat solament ,per una volun·
tat d'Imperi ni per una desfermada dería d'aventura a la manera deis rornim·
tieso L'artista que hi havia en eU era senzillament una consciencia pregona dels
límits a les mateixes ,realitats absolutes; el ¡poeta soIs en pot comunicar el seu
sentiment i la seva intu"ició i encara nornés a través dels seus símbols (ombres).
D'altra banda, ¡pero, la consciencia pura i simple deis límits per eUs mateixos,
sol ésser un patrimoni de tothom; el que nornés és del poeta, en canvi, és
precisament la voluntat inberent a les paraules de combatre aquests límits,
l'A!bsolut, amb l'E.peran~a, a voltes tragioa, d'elOpressar i percebre en la ment
i en els sentits, a través de la reatitat rnés proxima, la factura de l'InHnit; o,
el que és el mareix, comprendre que l'Absolut és perceptible nornés en tant que
l'home despersonalitza la seva «anecdota» i entén conven~ut que la Natura no
és tant un reflex panteístic d'aquell, com un mitja a través del qual el poeta
pot reflectir·s'hi, cap a ello

Marius Torres, ¡pero, 'és el poeta ta'mbé de la «·fina lassitud», que deia
C. Riba ,per a Lopez·Picó. D'aquí que e! Torres que coneixem, molt abans d'a·
boear·se a una solució metafísica de! problema de J'existencia entén que J'en·
trontar·se amb la realitat més immediata, la més assequible altrament, és la
conclició previa ,per atenyer l'Absolut. El joc dels ideals comporta tant Ja de·
cepció com e! reeiximent i, al cap i aJa fi, s'ha de saber ser ,amie arnb la in·
dolencia i a!hora tenir una mena d'indiferencia envers la mateixa iniliferi:ncia
amb que ¡'Inefable tracta e! propi ,home. En definitiva, la vida si no és abans
de tot el reflex del propi poeta, només pot ésser una efimera iHusió intelligi·
ble tanmateix. Primordialment, dones, el poeta de «Loreld», no és el poeta
de Jes conviccions generals, smó el deIs motius íntims; l'artista que, a la ma
nera de Malla"mé, isola les sensacions per encal~ar·les totseguit i dir-Ies no
opas tumultuosament sinó reflexiva i com assaborint·se ·mútuament ¡poeta i tea
litats externes. Tot amb tot, aquesta actitud comporta el perill, que tant tur
menta Baudelaire tota la vida, malgrat la seva lucidesa, de la sollieitud, del que
dar·se sol el poeta amb les seves figures i e! seus sírnbols. Possiblement aquest
snlt mortal deis senriments a la seva intellectualització hagi estat, d'una forma
generica, el perill deis simbolistes; el perill que, en un altre sentit, va assetjar
Leopardi ,per exemple, en el seu deixar·se endur pe! flux desesperat del senti·
ment davant ·una concepció fatalment tragica o arriscada de la vida. Marius
Torres, pero, creiero que se salva d'arronsar·se a un deIs dos extrems· preci
sl1lIlent per unn raó: -pel fet que entre la imaginació i l'objecte 'poi:tic mai no
va intellposar un concepte «inert», com diria altre cop C. Riba; ni l'ús indi
vidual de les imatges i els simbols fou tan egoistn com -perque s'acontentés
en el seu miratge clos. Tanmateix M. T. és un home tímid i la seva sin·
ceritat, com ens diu eU mateix,«és un valor moral abans que estetio>, d'aquí
que els seus símbols ens remetin necessariament a un tipus de Bellesa concre
tn, oapa~ d'ésser universal, i que per descobrir.Ja ens Joaguem de remetre a
allo que és consubstancialment -motiu de misteri o evocació per aJ ,poeta. M.
Torres parteix del simbol, no per deixar .,as ·a la «alchimie du vetbe» ---<:orn
deia Rimbaud-, sinó per combregar.JU, podríem dir, religiosament. En rea·
litat, «Loreleh> esta a mig carní entre la teoria .bergsoniallil. de la supremacía
de la intuYció i de la voluntat sobre la ment, i la concepció neo"romantica
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(impressionista) de la necessitat de re-crear una vida primigimia de nous tau
matur,gs contra la impossibilitat de reviure una altra üríana o Adonis.

Lorelei, ,doncs, és un deIs poemes elaus on més elarament és planteja la
paradoxa, de la qual venim parlant. la és quelcom que han dit molts, pero
que ca.! "emarcat, que Lore!ei representa ¡'altra cara de! poeta, que not'lllal
ment es mou i remou en el pla dels ·símbols suprasensorials i que s'eXlpressa
en e! camí de l'espiritualització. La fa~ original de Lore!ei és la que precedeix
les intuicions de l'Inefable a través de la &igura, e! somni o e! record i eos
parla de sensibilitat angoixosa i ens situa la seva poetica en un estadi primi
tiu de l'interrogant davant la perC<lpció ;mmediata i universal. És a dir, e! ves
sant del poeta on es planteja .la caducitat deIs sentiments i la inestabilitat de
le9 construccions mentals davant la mort i tanmateix la necessitat vital de re·
córrer .als smrbols, al record i a les' «ombres».

'Lore!ei és e! triptic de la passió amorosa, de la ineludible realitat, de .la
sinceritat i del misteri, i sobretot de la lluita de l'home per entendre, millor
comprendre, les antinomies somni-realitat, l'etern.J'efimer. Pet al poeta abans
de tot ,acontentament en la pura imatge o en els sentits, existeix una realitat,
la mort, que significa i condiciona gairebé totes les altres realitats, ja les deIs
sentits ja les de la mento La mort és la realitat objectiva per excellencia i una
realitat, podríem dir, que duu el poeta a apropar-se ,a una concepció determi
nista del «fenomenic» deIs' existencialistes. L'Ünic a.vg1llment que ren separa,
és que tot i acceptar fatalment la mort que torna efímeres tata mena de sen
sacian. i d'esenganya e1 poeta (<<Que salvava les roses al jardí?» [lIJ,) de
l'aprorenc;a d'una «joia sonora», recorte, a tall ,de compensaeió, a la idealitzadó
del 'sentiment, les percepcions·, els records, etc., com J'únka esperan9a, i d'a·
quí que digui a la fi: «moties poc a poc, i et tornaves, cantant / una ombra
que tenia la forma de! teu canto> (III); i d'aquí que, 'en definitiva, no es
parli tant de solucions com de situacions logiques que ,aboquen el poeta en
un clima d'irrealitats. És a dir, no soIs es tracta d'un recurs' literari, sinó de
la conseqüencia d'un procés filosOfic<witaJ fonamentat en l'analisi profunda
de la propia personalitat condicionada de! poeta en tant que home.

Els motius principals que desemotlla Lorelei, com ens informa Merce Boi·
xareu,6 ja es- troben e~osats en set poemes anteriors titulats genericament
«Una dona de caro i de Somnis» deIs quals poemes, sobretot de! primer
«Creació», de! «gon «Conversa» i de! sise «Mort i transfigu.ració», han pas
sat versos gairebé complets a Lore!ei. Altrament, tant e! títol, Lorelei, com
e! lema de Poe que l'enca~ala, sintetitzen la idea cabdal a través de la qual
es formula analogícament contingencia i misteri, ,passió esmunyedissa i capte
n;ment. LoreId és una figur'a mítica de la literatura romantica nordica creada
per Clernens Brentano i difosa sobretot per Heine, entoro de la qual e! pri
mer teixí la llegenda de la maga que situada en un alríss;m roquissar damunt
del R.hin atrda tots els na,vegants, els sedma ,i els fetillava amb la seva bellesa
fabulosa. D'altra banda, Poe, en el lema, parla d'un amor que com més difu
mínat més poderós i pe! que té de misteri més atraient encara. Per tant, tant
la figura de la &etillera seductora com el moti" de l'amor misteriós i atractiu
ja ens serveixen les fi.tes hasiques d'on el poeta extreu l'argument,ació paral
ldística deis seus versos. Si Ma'halta, dones, representa la dona concreta, Lo
reld és un símbol; més que la dona en si, la persona física, és la dona imagi-
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MARros TORRES: A. PROroSIT DE «LORE.LEb JOSEP BORRE.LL

naria, O millar, una estilització de ¡'ideal i coneretament de I'ideal concebut a
través deIs sentits i de la passió. L'amor com a misteri que inesperadament
envaeix I'home transtornant-Io i angoixant-Io.

El poema, esta dividit en tres apartats o «moments». En e! primer obser
vem el poeta febrosament envait per la passió, a la maneta d'una figura
misteriosament pura, clara, olorosa i fumejant. El poeta sent i desilja: «ar
relada en la caro i en els somnis». 1 aquest sentir i desitjar són fruit de la
fetilleria, com a instintiva, de la 'ibellesa de les ptopies sensacions inex;pressa
ble a no set que sigui amb tautologies. El poeta petcep delitant en el seu
interior la síntesi d'un Ideal; un ideal individualitzador i, si es vol, antropo
morfic, puix només té sentit en tant que emana del poeta cap a l'infinit per
a retornar al poeta. Aquest moviment centrÍlpet, propi del sentiment que es
domina, ens estableix la dicotomia inherent per antonomasia, ja no tan sois
en un ptocés reflexiu de la propia condició d'home, sinó fins i tot en IOts
els actes de voluntat i d'inteHectualització per aferrar I'ideal. En aquest pri
mer moment tcobero un Manus Torres .amistan\at, encara que 3mb promis
cuitat, amb el somni i la realitat. Un amistan\ament, ¡pero, efímer, de tal
manera que un coI' e! poeta haura superat la magia de! primer mot, I'a,rdor
i la voluntat de la imaginació, l'instint -aquesta possessió egoista que no
penmet la intercomunicació-- ha de subjectar-se a la desconfian,a de la menl.
Aquest pas és el que trobem explicitat en el segon apartal.

La Nit i el Mar parlen al ,poeta de les seves beutats i com a dos simbols
que se superposen J puresa i agitació sensual, presenten sengles alternatives
al que hem vingut anomenant la Paradoxa vital. El poeta desglossa en els
simbol. ¡es possibilitats d'alternativa de ¡'home. L'encant i la bellesa són
bescanviables tant en la Nit, alliberadora i slmbol del capteniment reflexiu,
com en la Mar, signe de! moviment de les passions i deis sentits. La Bellessa
els és irnmanent, pero no la Veritat, i en aixo, repetim, rau precisa,ment el
problema de l'home i del poeta. Que Jer quan ;,om retorna de! món deIs de
liris a la platjola de la realitat que tanmateix et presenta alternatives -la
Nit, la Mar- simbOliques i ideals? Per .al poeta, i reiterern, abans de tota
cosa existeix la mort, anterior a tota lIibertat i realitat que obliga a desconfiar
de I'inventari enrosiasta de ,possibilitats de lluita i d'acarament amb la realitat
problematica de cada dia. La natura mortal de les coses, al cap i a la fi, eos
explica la natura de l'ideal: un somni. Un somni de dol,os ressons que no
deixen de ser simbols de símbols, possibilitats tal volta: «Negre mar, nit més
alta: / Ja no vull ésser fort ni vull ésser Jeli,! », heus aquí el poeta, rotund,
que escull la impassibilitat i indolencia. Covard? No, senzillamen! resignat
-i no en e! sentit religiós de! mot- davant la impotencia sobiTana: «que
m'importa la febre "mb que m'enganyes / si a l'ombra tremolosa de les teves
pestanyes / trobo la rosa pillida j amarga d'un sornrís?».

El tet<:er moment és e! de l'evidencia de la mort, com a condiciona
dora de l'alternativa, qualsevol, del poeta davant ¡'e.fondrament de la con
tingencia de les passions «(del desig que t'irrita», com diu la Nit, en el
cicle de la Naturalesa, que Girnferrer obsenva eom a identica al cicle de la
vida de l'obome). Vet ací el poeta, d'una ·ra,a irritable eom dda Baudelaire;
vet ací que tot no quedi en .pur d¡jetanti.me ni formalisme. L'home en tant
que artista i en tant que reJlexiu i vo]enterós per exceHencia de I'ex;pressió
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del seu propi ésser, no pot obUdar que la seva condició és una gratuitat de la
Natura, que la seva essencialitat es reconeix en un ord-re rector que és el del
món en e! seu decurs hiologic. Marius Torres no pot defugir l'esguard que l'ulla
a ell mateix des de la .perspectiva d'una evolució cap a la mort dictada per
la Natura1esa. Tata la resta és contingencia, pura convenció. Que és doncs, e!
que canvia i e! que roman sernpre? Quin poder secret pot salvar les roses
al jardí? Les roses, que és com dír la puresa virginal j la brevetat de la
vida o la ,feminitat i les essencies (pures! . La rosa i la nit i d vent, i els vidres
i la finestra, i la terra olorosa de la tardor, rot en definitiva, com una sola
cosa, esta !liurat en mans de! destí, la mor!. Una mort, pero, física. Que ha
pervingut al poeta de! record? Senzillament e! mateix record i sons i sons
de!iqüescents i dolorosos. Quin poc acontentament, ohauríem de dir, si obUda
vern, per una casuaUtat, la vertadera personalitat de la Lore!ei fetillera, idea
litat. Certament, e! desig o e! delit, --com agrada de dir al poeta- _bria
guen i sedueixen, pero, ai! la consciencia i la ment quan distreuen el poeta
de la hipnosi, ¡perque aleshores no es val sinó a ifeconeixer~se en la simbiosi
i en e! destí amb la Natura, que neix, creix i mor. Tanmateix, ai també! , de!
guí no s'esmer~a clavant l'interrogant a la Rosa, en rmajúseula, a acceptar al
menys en el record «1'Ombra de! seu can!», aixo és: a aferrar-se cegament al
poc que ens resta a cadascun de nosaltres de les coses que cada cap amb més
pressa se'ns escapen. Tat amb tot, no podem dir que MaÚus Torres seJns
expliciti elarament d'aquesta manera recorrent a la "oluntat de! sobreviure
eh el record. Pot ser que ni sigui tan optimista fins ita!. La Veritat, recor
dern'ho, no pot imposar-se " l'Art ni a la Bellesa per un imperatiu categoric.
La mort depassa tot tipus d'esquernes i si bé els condíciona també e!s anulla.
r en el cas de! poeta si no hagués estat la maga o simplement l'ombra de
Lore!ei enardínt-Io...

JOSEP BORRELL
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1 en un altre lloc:

Diu Novalis:

El pensament historico-poetic de Larrea es mou entre ~questes coorde
nades. P1enament inserit en l'ideari romantic geDm¡¡nic, intenta prolongar la
seva validesa fins a la cQnscienci~ contemporania, posant a prova ambdues
t9t contrastant-les. La hi,storia s'enfoca-ra com a Jectura evangelica, es a dir,
profetica, en un intent de passar de! «.Logos-raó" al «Logos-veDba1», ja que
el progrés historic ha de cuIcrninar ~bíblicament- en e! temps de l'E.perit.

La intuició de Novalis segons la qual la 'historia de la humanitat és reve
lació, Hegel la prolonga en un intent de coneixer Déu. Pero Hegel oposar¡¡
a la set de! poeta, cristallitzad~ en el seu concepte d'Amor: «el Amor es e!
objeto final de! Universo, el Amén de la Histori~ Universal», la ccrtesa de
la seva consciencia. Per a Hegel la ,historia s'acaba en la consciencia de l'Es
perit, ~pero en aquesta consciencia s'hi arr1ba no per vía amoros-a, sinó íntel
lectual. Així es produeix un trencament del di¡¡leg biblic divinitat'humanitat,
slmbolitzat en el verb profetic, que queda reduit a simple monoleg de la raó

«Una Biblia es la tarea ·suprem~ de la literatura." 2

«Es a menudo necesario que e! historiador se convierta en predicador.
-Porque está predicando los Evangelios, ya que tod~ la historia es
evangelio.» I

«De los ,tres r'llilIlales, por decirlo así, en que se des~renza la sabiduría
hegeliana, Schelling se hará cargo, sin pretenderlo, del central y me
dularrnente romántico que coincide con su diligencia propia.» •

«al monoteizarse, ha dejado de ser la palabra copulativa y creadora,
para convertirse en una pura razón craneana y solitaria.» 3

Per aixo Hegel, com a' filosof, no vol mai parlar del fu~ur -mentre que
la imaginació poetica d'un Novalis s'aboca a l'esdevenidor- i iba de donar
per acabada la Historia en el present, en la seva consciencia de l'Espetit,
coMonent e! saber .teoric arob la .practica -«poesia practica», deia Novalis-,
ja que «fal,ta la razón presencia!>,.' Larrea, després de valorar la grand¡¡ria
del projecte hegeli¡¡, intenta de prolongar el limit que significa, tot projec
tant-lo cap al futw: i encomanant «e! destino y significado de la gran filosofía
romántica» s a Schelling:



NOTES PEa A UNA POETICA DE JUAN LARREA PERE ROVIRA

Per a Larrea «medularmente romántico» és allo que es projecta cap al
rotur, !ligat no ja a la «raó» filosOfica heHenica, sinó a la «imaginació verbal
hebraica», que segons ell és la veritable font primigenia de la nostra cultura.
Schelling, tot reconeixent <<1a preeminencia de la 1maginación por sobre la
razón hegeliana», va poder <<DO limitarse a la consideración de! pasado, sino
que Je fue dado intel'togarse acerca de! .porvenir donde fulgen los mañanas
deslumbradores»,'ar.riba així a entendre:

«La Historia como e! desarrollo de una reconciliación paulatina de la
divinidad y de! mundo en la que intervienen en procesión sucesiva
las tres personas de la Trinidad cristiana: Padre, Hijo y E9pfritu.» 8

1 és e! temps de l'Esperir, «el futu-ro donde se lograrán todas las cosas».
Per a Larrea, doncs, la Historia es prolonga més enlla de! regue de la LOgica
hegeliana, e! projecte nuclear del mmanticisme encara no s'ha complert, la
set amorosa de Novalis continua 'sent e!ement Lndispensable en els nostres
dies, segons Larrea sí d'irnminencia, '3Ia que Padolescencia !humana es pre
cipita cap a la seva plenitud. CoDvé insistir'hi, revaloració de! profetic, estant
la profecia no en funció de l'home, a través de qui '!s parla, sinó de la divi
nitat, El Llenguatge, entes com a ordre creador de la cultura, es substancia en
els !libres, a la boca deis profetes, esdevinguts «folls», en e!s impulsos incon",
cients de la coHectivitat, al lIarg de tata la Historia i amb projecció cap al
futur, regne de l'E9pCrit, Par.adis, no perdut sinó per venir, Com s'haura
d'enfrontar aquest Llenguatge creador per assolir la sevaautentica compren
sió? No és la raó e! mitia adequat, sinó la Imaginació, end1nsada com esta
en la Paraula creadora, L'historiador, com deia SplengJer, sera un ¡profeta
retrospectiu, un ¡predicador, en e! sentit que li dóna Novalis. Per a Larrea,
allo essencial del Romanticisme queda definit d'aquesta maner.:

«El Romanticismo cree en la revelación de! Ser en la historia cuya
finalidad es la conversión de! ente humano en lo que es, en Espí
ritu.» 9

L'E9pCrit és esdevenidor per a l'home, ,pero iora de temps i d'espai, or
ganitza la historia creadorament, com un cami cap a EII i és en aquest anar
organitzant que s'objectiva, donant proves de la seva presencia, d'una ma
nera irrecognoscible per a la raó esclerosada, és a dir, es va reve!ant. L'estat
de saó dominant, precisament per servar el seu ¡privilegi enfront d'allo que e!
deshorda, actua en tant que for,a repressiva davant de la Reve!ació, de ma
nera que els indicis del Ser s'han de produir imperceptiblement per aquest
estat, tra9passant-lo com en un somru. Les confidencies de l'Esperit, de carac
ter supra individual, s'escauen metalogicament, pe.r tal d'esquivar la «censura
de la raZÓn constituida en los diversos campos de su ;vigilancia».lo Ens .tro
bern, dones, davant d'una «escomesa» a la raó t'an silent com, aparennment,
definitiva. Implacable, allo que no ha estat en I'home es va imposant a allo
que és, consumint la realitat aparent fins que d'ella sorgeixi la Realitat total,
ja que només e! Ser complet és Real, i és aparen", alio que avui serobla reali
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tat i evidencia de Realitat el que se'ns rnostra incomprensible o «sobrenatu
rah>. Per sentir aquesta Realit..t en la seva imminencia i en e1s seus «mis
satges», caldra

«cierto estado de espíritu capaz de enajenarse rompiendo lllS banerllS
de la ¡tazón individual, en alas del "dios" que lo arrebata a "locura",
a fin que se perciba, según explicaba el Sócrates del Ion, que no son
ellos, los poetas, sino él, d dios, quien <se pronuncia por sus hocas».l1

NOTES PER A UNA PQETICA DE ]UAN LARREAPERE ROVIRA

«empiez-an a registrarse casos de artistas para quienes la poesía cons
tituye un medio subjetivo de operación y conocimiento identificado
con su propia vida. En estos casos, el centro de gravedad del fenó
meno deja de radiarr exclusivamente en la obra escrita para proyectar
un nuevo ¡punto de descanga en la existenci" misma del poeta, cuya
personalidad, ajustada a un nuevo esquema psíquico, deja en buena
parte de ser sujeto para convertirse en objeto de poesía»,u

L'alienació del jo in<lividual, concepte central en Larrea, és cami cap
a l'Bperit, ja que és precisarnent pe! fet que aquest es manifesta traspassant
les barreres del jo, que el.eu miss"tge i 1" seva presencia actuen en funció del
collectiu. La collectivitat és el cos de l'Esperit, de la mateixa manera que a
través del profeta el poble era el teeelPtor del missatge divi. El poeta, com
a .veu profetiea, instrument de la Revelació per tant, no parla, sinó que és a
tt&vés ¿'el! que es parla. Només adquirint pIe coneixement del seu caracter
instrumental, la qual cosa suposa deixar de considerar-se com a fi en bene
fíci de l'ESlPerit, el poeta podra sentir el seu veritable sign1fieat: és veu del
Ser, no del seu jo. Sentid així també la certesa d'aquest Ser. Aqul cal insistir
en el significat de l'e:>operiencia poetica de Larrea: des d'un moment deter- .
minat de la seva vida, adquÍltida ja la noció de les climensions que l'en'Volten,
é's lliurara a aquest caracter instrnmental i es captindra com a transmissor
del missarge per a tothom que se .sent ser, .abandonat " I'autentie automotis
me creador que es manifesta per el! i molts altres conductes del descórrer
historie. El poeta, elevat al seu caracter de simbol, deixara de centrar la seva
feina en la transmissió de la paraula --escr~tura-, per a acceptar-se com a
«paraula de Déu» en tota la seva vida, i acordara aquesta a la climensió de
xifra d'un l!enguatge collecttiu que Ii 'sembla posseir. "Sera, donos, IDstrument
de la «poesia practica», .un concepte parallel al que se sentia respirar moder-
nament en molt. poetes d'Europa d'en,a del Romanticisme. .

Aquestes paraules seves de 1942 ens diuen molt sobre el ·misteri del seu
silenci com a versificador. Segons el!, J'escriptura és un element secundati
en el poeta, que, quanse sap objecte de poesia, objecte del Poema diví, es
l&mi.ta a seguÍT el pla que se li tral'" tot deixant que s'escrigui en la seva
existencia. Es pot dir que s'accepta com a «vers» del Poema de l'Esperit.
Per aixo, a partir d'un moment' determinat, l'activitat de Larrea com escrlp
tor se centra en:



«Relatar punto por punto y del modo más comprensible para todo
género de lectores, el desarrollo de mi experiencia que me parece en
ex1lremo singular.» 13

S'inc1ouen en aquesta experiencia les seves descabertes, sempre «revela
dores», en el camp de la cultura. Assumeix, doncs, el caracter de vehicle -i
també de destinatari «singular» gracies a la seva disponibilitat-, i es lliuta
enterament a contar i entendre per a tots el missatge captat, fet que con
trasta darament amb les seves reticencies davant la publicació de Vet'Si6n. Si
a través d'ell, de la seva vida, es pada, no li pertany el missarge, com no per
tany a <lÍngú, .i s'ha d'estendre a tothom, ja que la seva font i el seu destí
sublims són el Ser-Esperit. Adonem-nos, pero, que Larrea se sent una petitís
sima part d'aquest «poema diví» que es viu, assolint proporci6 universal les
dimensions d'aquest poema i produint-se les seves marufestacions en el ter
reny de les grans emissions i mutacions culturals: mites·, catastrofes, deseo
bertes ... Per tot aixo, J'elOperiencia ai1lada del poeta és queleom de mo!t
petit que demana ser enfocat des d'una perspectiva més generica:

NOTES PER A UNA POETIeA DE JUAN LARREA PERE ROVIRA

«La intuición de los poetas aislados, por sugestiva que luzca, no pasa
de tener un v.alor muy relativo que si a ellos puede enaltecerlos,
nunca logrará por sí misma, fuerza mayor de convicci6n.» 14

Cal acceptar:

«Como signos indicadores los grandes mitos culturales, es decir, los
frutos de la Últuición esencial y por lo mismo teológica en que
se ha manifestado el impulso dinámico de la especie humana plane
taria, es decir, la ingerencia de la Imaginación creadora.» 15

Queda així boleada la seva ",ocació ¡poetica en dues vessants íntimament
relacionades: per una banda, se sent instrwnent de la ¡poesia viva, i per l'al
tra, -aquest caracter instrumental el mena a actua!' com a lector dels «signos
indicadores» que acabem d'esmentar. Així, la ·seva «intuición de ¡poeta aisla
do» es manifesta en el que ·té de portadora de missatge i com a interpret de!
«mensaje universal», sent tot el mateix, és a dir, veu del Ser creador:

No podemos .aber de Aquél que en nues·tra situación existencial no
somos, sino lo que El acier·te a declararnos o nos consienta .investigar,
que es otro modo de revelarsenos haciéndonos partícipes de su dinamismo creador. » 16

Fet que implica una acceptació del «designio divino» amb tates les seves
conseqüencies. El cas 'Particular s'haura d'encaminar cap «un estado universal
de raz6n, es decir, genético», oSotaposant, és cIar, l'experienda particular aaquella generica que es dirigeix cap al Ser.

Trobem, doncs, en Larrea una elOperiencia par.ticu1ar inserida en e! genericper prQpia voluntat i perque no podia ser de cap altra manera. L'experiencia es
lliura a l. lectura del coHectiu per als a!tres i és albora Uegida en la seva
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Larrea és un místic:

«Era demasiado infinito lo ansiado y de índole no individual, sino
colectiva, para que el hombre pudier,a "apoderarse" del paraíso, como
si fuese éste 'lll1a casa, según apetecía Baude!aire; ser "ladrón de fue
go" a la manera prometeica de Rimbaud; proponer y disponer como
sostenía. Bretón en un estrado irremisi'blemente disociado, caracterís
tico de la abstracción literaria.» 11

NOTES PER A UNA POETICA DE JUAN LARREAPERE ROVIRA

dimensió parúcular. Des d'.quest moment, el ,poeta no es pertany, és pos
sessió de l'universal. Aquí s'hi ha de veure introdu,t l'Amor, sobretot en la
stlVa dimensió verúcal, 1a que tant J'eJO¡>eriencia particular com la interpre
tació en que es tradueix d'ella mateixa i de l'universal, són huirs de l'Amor,
d'aquesta set de coneixer-se, deler de Saviesa, de coneixer el Ser que es reve
la; en contraposició de l'A,bsencia, l'o~fenesa adolescent, la consciencia meta
físicament incompleta en que es viu. Tot plegat, una Poetica Uigada prego
nament al drama del Paradís ia la seva 'soludó diferent, més pro>cima de
l'",bsolut ¡poetic de Novalis que de la bmnca francesa:

«Cuanto de mi experiencia se conserva en mi memoria, se me aparece
hoy como el curso sinuoso de un proceso vivido individualmente, pe
ra de sustancia y sigrillicadb extraindividuales, de con-ciencia o co
existencia genérica, intervenido por azares de todo género. Trátase
en su conjunto de una especie de inde[;ber,ado proceso místico, mas
no en la acepción de la mística religiosa tradicional, subjetiva y como
lacustre. Trátase de una mística :poética espontánea, sustanciada en
el lenguaje ----,fonético y simbólico-mítico, este último en acción-, a
La intemperie del Océano infinito, sin más compromiso que el de
Ser Vida.» 18

Aixf és com Larrea, «inesperado pasajero de un vuelo urdido en el cora
zón de otro mundü»,!' es traba emboleat «indeliberadament» per una «altra»
Poesia. El seu no és un procés sentit, segons les maneres místiques U'suals,
com un projectar-se cap al Ser, sinó que l'individu, en hamnonia amb el ritme
po1:tic de la historia, és projectat c",p a Ell, per Ell, en virtut de la seva dis
ponibilitat. Peraixo, la seva substancia i significat són extra individuals com
a evidencia de la intervenció de! Ser, que ,a tots ens afecta. Així, l'atz.r, que
tant visita l'eJ<periencia de Larrea, sera signe de Vida, pero diferentment de
la concepció surrealista que l'entén com a ¡possibilitat de més enila sempre
dins allo estrictament huma, esdevindra un Signe de la Vida del Ser que
s'objectiva en la historia al projectar-la cap a Ell. «Mística po1:tica es¡ponta
nia», doncs, com a revelació de la Revelació, capbussada en el Lenguatge
«foneúc i simbolico-mític», d'abast i natura «ext1:a-individuals». El poeta, la
Historia, són la <<boca» de Déu, els fonemes de la Paraula creadora.

L'home s'entén com a simbOlic perque prové d'un Univers simbOlic, i els
fenomens exteriorirzats tenen un altre senút a"més del que normalment se'l.
assigua. A part de la consciencia individual existeix una anima incognita, i de la
mateixa manera que es dóna en els individus ho fa en les coHectivitats: les



«1a historia se define como un sueño donde se realizan los deseos de
la humanidad»."

«realizar esta operación unitiva de! hombre con Dios o esplrltu de
universalidad en las esferas genérica y planetaria, creando en diversas
etapas plutiseculares la materia y e! Mnbito precioso para construir
la ciudad universal, ha sido el designio constante que ha determinado
y determina la progresión -histórica de! hombre sobre la tierra. A est~

luz revelan su signific~do y razón de ser los más remotos sueños o
mitos, tales como los registrados en e! Génesis.» 22

Aquests somnis demanen Wla interptetació justa, impossible si ens ate
nim només al seu contingut manifest, a la lletra. Els mites han estat forrou
lats per una consciencia incapa~ de comprendre'ls;. av-ni ja el5 hem d'incor
porar coro a Paraula divina, com a Revel~ció.

El llenguatge, tarobé en e! seu ordre metafísic, enclou pluralitat, la' qual
cosa es maullesta amb certesa en ¡es coordenades d'un sistema de conviccions
diferent d'aquell racionalista de filosofs i cieutífics, és " 00, en un sistema

PERE ROVIRANOTES PER A UNA POETICA DE JUAN LARREA

cultures expressen el seu contingut transcendental amb les mitologies que
«creen», «al modo como en los sueños», i la pregunta és: «¿sabemos e! valor
que encierran muchas de estas mitologí~s?».'" Cal anar més enlla de la lite
mlitat, ha arribat e! moment que els missatges expressats «incooscientmen!»
per una cultum siguin entesos completament com a manifestacions que són
de l'Esperit i de! ¡progrés cap a l'Esperit. És hora de ,profetitzar sobre la pro
fecia perque «una Biblia es la tarea suprema de la literatura» i la liter~tura,

consegüenlJlllent, és reve!ació de rEsperit. Perque l'Univers parla des de fa
mils d'anys per ser compres en un «present» oportú, que pressuposa un altre
present «onmiabral'llnt», la realitat de! qual és a punt de cobrir-nos desbruint
la nostra individualitat quanritativa en benefici de la universalitat. Per a
Larrea, e! «present» oportú és el nostre. La historia és un camp de «lectura»
de l'Esperit; cal e! seu enfrontament po¡,tic perque

L'home, d'una manera inconscient, ha projectat al Jlarg de tota la historia
e! seu desig de Ser. Aquesta inconsciencia, com se sap, ha estat la conse
qüencia de! predomini de la raó mutilada que, en e! seu intent de prevaler,
censura l'autenric afany huma: un estat de consciencia en que es produeixi la
identifi~ció amb la divinitat; estat que pressupos-a, és dar, 'la mon de l'indi
vidu com a limito Per aixo, el Ser-Esperit, en e! seu -treball creador de l~

historia, tot orientant-la cap a Ell, es manifesta mitjanQaDt la raó i formula
en boca humana la profecia, e! mite capa~ de moure l'impuls cultural cap al
seu encontre definitiu. Aquest mite, coma manifestació de la set de Ser i de
l'actuació de l'Ordre creador, és e! que -roou d'una manera -involuntaria per
a l'home l'impuls de la historia. Ja és hora que l'individu accepu la stibor
dinació de la seva voluntat a la Voluntat creadora, i que sigui conscient de!
seu designi, ja que
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«Decir Verbo -Lenguaje- es afirmar la sepa",ción entre dos suje
tos y el medio de resolverla.» ,.

NOTES PER A UNA POBTICA DE JUAN !.ARREAPERE ROVIRA

religiós en que la fe com a potencia inmiitiva per exceHencia sobresurt damunt
e! raoMlIlent. És en e! di1iIeg " que ens referim on cal situar la veritable,
transcendencia del llenguatge sinibOlicMllÍtic:

Si el progrés de l',home ve determina! per la Paraula -Verb- de Déu,
i si aquest progrés té un fí, no es pot trobar aquest fí sinó en la dissolució de
l'home en aquesta Paraula, comprenent el veritable Uenguatge ál qua! ens
remet ,la seva existencia:inconporant-se a! Poema de Déu no com a receptor
sinó coro a protagonista dissolt en l'uniiVersaL

Només així poclril desfer-se la gran antinomia somni-realitat en un estat
de Consciencia superior en que el desig que es projectava inconscientment en
la historia tot fent-la comportar-se com en un somni, sigui entes com a pre-

«E~te sistema que manifesta ser aquel en que el Universo se identi
fim con la palabra del Espiritu, según lo manifiesta en figuras e! ca
,pítulo inicial del Génesis, se establece sobre el esquema dua! de un
Deus locuens y un homo-audiens en ·una suerte de LogoSfera cultural
donde tiene curso significativo e! vocabulario de las grandes especies
míticas.» 23

Acte de presencia que, .pera ser permanent, necessita l'allenació de la
consciencia individual, de la raó constrictora, .¡ e! predomini de l'Amor, l'a
bandó al Ser, profundament lligat a la fe com a gran 'potencia de la Imagi
nació, ja que ve d'ella i cap a ella va. Cal veure en la historia l'operació de
l'entel1:quia <Nerb», una projecció del Ser-Esperít que s'objectiva dina,mica
ment, perque

«La ReveLación no es, ev,identemente, sino un acto de ¡presencia en
la mente de la Cultura, de esa dimensión de orden superior a que la
razón no llega y de la que se han buscado diversos sustitutos.» 25

És a 00, existeix una Par.aula creadora que ~'adr",a a roome tot ajustant
se a «la capacidad variable de! espíritu humano de ser recipiente, de oír.» '"
L'home biblic va roore e! missatge en la certesa de la divinitat, en un diaIeg
3ilUb ella, i tot i que aquesta certesa era llavors l'essencial, 1mplicava una
distancia que només en e! futur podria dissoldre's. Per "ixo es subtanciava
e! missatge en e! mite «l'acció» de! qua! generaria el moviment cultura!, en
base a la Paraula, cap a l'esdevenidor. Avui cal recobrar la confianga en la
divinitat, únicament <I'Ossible mitjan,ant la lectura del mite com a signe diví,
i estar així en condicions d'accedir a la delejada fusió, el temps de la qual
--epoca de l'Esperit- és irnminent. Així, el mite, vist amb fe, és una mani
festació de l'Ordre creador -ParauIa- que ens ·serveix per afumar la seva
certesa i palanca capa la identiíicacióarnb l'Universal: Reve!ació i disponibi.
litat per a ·1'Ad"eniment



«El mundo se convierte en sueño, el sueño se convierte en mundo.»

Coro pot "eure's hi han diferencies profundes entre Larrea i el metode
surrealista, perque per a urrea, malgrat Freud

Després del que s'ha vist, resulta hanal aelarir que el punt culminant
de la poetica de Larrea se centra en la religió, i que en aquest ambit el sis
tema tr·iat com a camp de l'esperit és el judeo-cristia.

PUB ROVIRA
NOTES PEa A UNA POETICA DE JUAN LARREA

«Por la exactitud de su representación, el sueño de Jacob con su es
ca:1a mísrica, que realiza la unión del hombre y de Dios, del indiV!iduo
y de la universalidad.» 21

«El judeo-cristianismo con sus manantiales remotos y los ..e1uentes
que lo nutren es la concreción de un Estado de Espíritu proyectado a
la reunión del hombre, no simplemente en cuanto individuo, sino en
cuanto cultura, con la divinidad. Su punto real de partida es la con
ciencia de la inadecuación esencial que existe ent>re el sentirse ser
hombreiJueblo y el universo que a este 'lo en"",elve. El hebreo echa
a andar, pues, en la presencia del Altísimo que le habla y le dirige
creadoramente desde fuera del espacio-tiempo, estimulado ,por la pro
mesa que, no obstante ambigua, implica la universalidad desde el prin-.. "ClpIO.» •

«¿Que Freud no creía en la ilusión del espíritu en sí y que, por tan
to, no se justifica esperar confidencias de interés por sus caminos en
este orden de conocimientos? Objeción inerme. ( ... ) Es el caso de to
do Lucifer o portador de luz, que por ella es cegado -reprimido---.» 21l

sencía del Ser. Perque la historia és el somni de la unió home-divinitat, i
aquest somni, bandejada l'aparen", en que es viu, ha de revelar-se com una
materialització de l'autentica realitat. Aixi, com va dir Novalis

Vinconscient es vincula a la di"initat. En la linia de Novalis, el somni sera (<un viatic diví» que ens acompanya i guia el nostre camí cap a l'Esperit.
En definitiva, per al surrealisme, la surrealitat és objecte de conquesta huma
na; per a Larrea, emanació de Déu. La diferencia r·adicalla trobem en la idea
de transcendencia. 1 si Bréton mostra un interes pel mite historic sempre sera
en funció de la seva concepció de la surrealitat, nua de tot «més enllil». Com
ja sabem, ;Larrea en aquest punt es troba en una situació totalment contraria:
el somni, el mite, pertanyen al prisma .-eligiós. 1 entre tates les religions, la
judeo-cristiana sera la que inclogui el vertader sistema. Per aixo es destaca
com a simbo! mitic preferent

És en el si d'aquesta religió, «primera en la qual l'Esperit es concep d'u
na forona universal>, tal i coro rou Hegel, on l'home tinclr. acces, rper dir-ho
en la teroninologia que li és prOpia, al Paradís. Aixi el judeo-crisliÍanisme que
da definit com l'ambit del mite transcendental i, 'historicament, coro el motor
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En aquesta lluita amb el sentiment de culpa, el pas del particular al ge
neral, la mort del jo individual amb el patiment que comporta, assoleix les
dimensions de la veritahle redempció.

a través del qual l'Esperit ha fO!'IDulat la voluntat de ser que impulsa la
cultura occidental, a .punt avui de superar les seves lOOitacions davant la 00
minencia de! temps de l'Esperit.

De tots e!s canals, dones, <pels quals s':ha manifestat e! desig de ser, ha
estat e! judeo-cristianisme aquell pel qu.l s'ha formulat amb certesa el camí
i, coro a confO!'lDador de! nostre estat de cuhura cal llegir-ihi, d'acord aanb el
llen¡¡uatge que el vertebra, la Reve!aci6. Larrea no creu que e! cristianisme
pugui ser superat mitjan,ant Ja simple negació a .la manera surrealista, sin6
que, més que ,superar, és quelcom ,a perllongar a través de la lectura <dnspi
rada», de manera que e! missatge que es formula en aquest sistema es faci
pales en tota la seva magnificencia. Tampoc accepta l'anquilosament a que
intenta sotmetre aquest llenguatge la institució eclesiastic-a que es Imanté afer
mada al seu estat, basat en 'la distancia entre divinitat i horne, que no pot
admetre que la fusi6 anhelada es pugui materialitzar al m6n. Larrea, en con
tra d'aquesta institucionalitzaci6, .reivindicara l'estat de follia de Ja mlstica
paulina i oposara als dogroes eclesiastics les .profecies apocalíptiques.

En aquest context, el poeta, inundat de fe en la Paraula creadora, ·inten
tara una perllongaci6 de la substancia verbal que, en veu deIs profetes, ha
empes la hi'storia amb el seu dinamiOOle creador. És a dir, esprem e! ter
ren}" mític fins a fer-ne brollar noves profecies capaces d'ajudar la humanitat
a fer e! salt difinitiu cap a l'universal, perque la supervisi6 profetioa

«En él se cifra significativamente la vida de nuestra humanidad cuhu
ralo Su e"periencia refleja la lucha denodada contra el sentimiento de
cuLpa, contra la pérdida de! paraíso celeste, aludido con la caída del
Angel de la Melancolía, proceso que partiendo del más banal de los
casos partioulares, acaba por identificarse, a través- de muy penosas
peripecias, con la razón adánica, terráquea.» 24

«Signi:fica más bien la apelaci6n a uno de los ra&gos esenciales, y por
lo mismo <perennes de! espíritu poético de cualquier época, que no po
día faltar en el siglo actual.» 23

Paradís i «'redempci6» seran els objectius essencials de la seva profecia.
La seva inspiraci6 vol instrumentalitzar-se ,per tal de coHocar .la ¡:mmanitat
davant e! mite per exceHencia, aquell que ha mogut les empreses més trans
cendentals: e! mite d'un Nou M6n a la terra.

Paradís a la ter·ra que implica una refo"mulaci6 del mite basic de la nos
tra cultura: e! Paradís no és quelcorn de <perdut, sin6 al¡¡una cosa introbada,
per veni-r. Dins aquesta .intuició, basada en la inte11pretació heterodoxa de les
Escriptures, cal revisar e! concepte de culpa que 'ha estat tan imperatiu en
algunes grans <personalitats poetiques i que tant ha influir l'home en ge
neral. Per tal d'entendre Larrea en aquest aspecte, ens somb!a aportú de aitar
el que diu a propOsit de Gérard de Nerval

,



PERE ROVIRA

«Se ha ¡pasado de lo individual efímero a lo extra-individual perma
nente. La redención se ha consumado; e! '¡pecado original' que tanto
,le dolía a Baude!aire, ha obtenido 'perdón'.» 2S

Lirrea ven en el sacrifici i en la mort de Nerva!, com després també ho
veura a Vallejo, la clau xifrada de la • .lvació universal. Oferts com a vícti
mes al futur, la seva mort «significant» és e! simbol de! «morir» necessari per
tal d'accedir al ser i, en virtut de! seu holocaust, ·integrats definitivament a!
rotor que anuncien, són .Amor eternament viu per d_unt les climensions
aparents. No Iú ha cap culpa ¡per redimir sinó un procés cap a la universalitat.
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Nat a Lleida el 1957. Estudia actualment 5.~ curs de
lJle:ngua Catalana a ila Universitat de Barcelona i per
tany oS l'equip de Calala amb Nasaltres. Té en premsa
un treball sobre el vocalisme lleidata i, interessat pel
camp de la sociolingiiística, prepara la seva tesi de lli.
cenciatura: una invesigaci6 sobre el tema de les reJa
cieos interdia'lectals.



PRESENTACIÚ:

29

Jean Jacques Rousseau, caminant solitati de gran anomenada, ja va entre
veure algunes de les contradiccions latents en e! mateix contracte social que
ell enunciava: aquell maridat.ge desigual, entre una societat burguesa, ninfo..
mana, i l'individu, condemnat des d'Aristotil a esdevenir animal social. Deia
e! venerable ginebrí:

«Cette somme de forces ne peut nalt>re que du concours de plusieurs:
mais la force et la liberté de cbaque homme étant les premiers instru
ments de sa conservation, comment les engagera-t-il saos se nuite, et
sans négliger Jes soins qu'il se doit?» I

Passats ja alguns anys de fucionament d'aquest contracte (sic), hom ha
comenpt a analitzar-ne e!s fruits, nafres i xiribecs que ens n'han pervingut
i a interrogar-se sobre e! seu autentic funcionament. Com sia que amos de!
negoci i integrats ja n'han fet una -al nostre entendre- glorificació prou
satisfactoria, caldril que --des de la marginalitat, naturalment- ens qüesti<>
nem seriosament sobre quin ha estat el nostre rol en aquesta aventur·a, per
wber si n'hem tret algun guany, o si, per contra, hem perdut oous i esquelles
en Ja parturició de la societat moderna industrial. Sovint m'ha recordat la
paTella societat -individu la d'aquell conte del Decameron, en que la insacia
ble Alibec no de!ejava altra cosa que introduiT, en e! seu infern, e! dimoni
de! pobre Rústic, e! gual suportava les seues embranzides, sent, com diu e!
traductor medieval de Bocaccio, «axi com ~a de mili en bocha d'ase».'

Intentar una modesta pero meditada valoració crítica de l'estat de la
qüestió, des de! punt de vista de la .teoria sociolingüística, inserida, natu·ral
ment, en les entranyes de! context global i pluridisciplinari de la multiplicitat
d'alternatives i respostes donades, amb un "paTtat específicament dedicat al
prooés de no~malització o estandarítzació de la llengua, en e! marc deIs Palsos
Catalans, constitueix e! desideriltum d'aquest article i la seua motivació bisi
ca.' El dese aniversari d'aquell trabucat assaig de revolta integral que fou
e! maig de 1968 pot ser un oon moment .per a aquesta reflexió, especiment
si pensem que -no tots e!s ecos d'aguell troc especttaeulat, donat a la cons
ciencia de! món modern, s'ha esvalt definítivament.



PROFESSIONALISME 1 RELACIONS DE DOMINANCIA.
ALTERNATIVES:

Les societats capitalistes i les socialistes burocratitzades reprodueixen per
tot, i en cada cellula del seu onganisme, les relacians de domini i estats
d'alienaci6 que les mantenen. Abisalment allunyats del resultat del nostre
treball, sense el control del nostre propi esfor, i totalment bandejats deis
reals centres· de 'gesti6 i deeisió, bem caigut de quatre grapes en un estatut
alienat global, que abasta des de les altes esferes del poder polític, Hns la
rnés simple de les nostres accions quotidianes.

En un artide aparegut a Triunfo, sota el otítol La dictadura de los pro
fesionales,' el contradictori Ivan Illich incidia sobre el delicat tema del poder
illimitat que el sistema ator,ga ----,per millar controlar la dinamica social, evi
dentment- als ¡professionals i especialistes, en el si d'una estructura cada
vegada més complexa, teenilicada i inextric..ble, per a I'individu alllat. No
cal dir que, sota allo que Illidh anomena gangsterisme professional, s'hj ocul
ta la reproducci6 ineessant i soterrada, pero innegable, de relacions del tipus
dominant-dominat. En definitiva, un com¡plex i penfeecionat mecanhme ¡psica
sociologic, dirigit 'pels grups de pressi6 hegemonics, i orientat a la creació,
direcci6 i orientaci6 de les neeessitats i a la previsió de possibles desviacions
d'aquestes necessitats, mou els fils d'aquest muntatge. Aquest estatut de sul>
missi6 es presenta, sens dubte, més o menys darament fixat, i amb justifica
cions ¿¡verses, segons les ideologies i els tipus d'organització social, en re
Iacions dicotbmiques =: metge-ma!alt, arquitecte-estadant, ensenyant-alum
ne... i d'altres, nodrit i Abonat per una creixent sofisticació de la teenologia,
en tots e1s camps de l'activitat humana.

El metge detetmina qui esta malat, quina malaltia pateix, la terapia que
cal aplicar-li i la res.posta de la societat enfront de la seua patologia; I'arqui
tecte, les formules d\h"bitatge, i, de retruc, el tipus de relacions individuals,
familiars i socials que aixb implica; I'ensenyant, e1s components ideolOgics
que cal transmetre i ¡propagar i el com, quan i porque d'aquesta insemina
ci6... Ara bé, seria sospitosament candid i francament tendenciós creure que
s6n els teenics e1s qui exerceixen realment aquesta dictadura i en retenen el
control. Una ruclimentilria anilisi materialista ens fara veure que ello només
actuen com a e1ernents controladors i reproductors d',un titpus de re!acions,
d'un sistema, d'.una superestructura ... , sota la direcci6 indefiugible del meea
nisme de que suara parlavem. Aquesta coHaboració pot ser voluntaria, incons
cient o crítica, segons cada individu, pero ;:esultaria ingenu pensar que algú
pot evitar-la, tan ingenu com pensar que és possible nedar sense mullar-seel culo

Aquesta relaci6 de dominancia, ulÚvoca i irreversible, constitJUeix un
exernple úpic d'al1o que, en teoria de la comunicació, rep el nom de comu
nicaci6 retorica o unilateral; incontesrada, afegiria jo. Contra aquest estat de
coses, han sorgit reaccions dispars, que ern 'guardaré ,bé de judicar, més o
menys metoditzades, més o menys coherents, més o menys racionalitzades,
pero que presenten un factor comú: la pretensió de substituir aquest tipus
de connexi6 dOlJlIlatica, per un tipus de connexió dialectica i alterlliltiva.

Els moviments alternatius han destacat especialment en el camp de la
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«El gramatic, conservador per naturalesa, com que defensa un ordre
establert dins el qual la llengua viu i s'espandeix, combat necessaria
llIlent per l'orme tant com vigila i ¡preveu la contaminació indesitjada,

«Le linguiste pour sa part estime qu'il ne pourrait exister de pensée
sans langage, et que par suite la connaissance du monde se trouve
detetminée tpar l'expression qu'elle 're~oit. Le langage reproduit le mon
de, mais en le sommettant a son organisation propre. Il est logos,
discours et raison ensemble, comme l'ont voulu les Grecs.» 2

Anrropalegs, sociolegs i sociolingüistes han destacat l'estret vincle ---<lía
lectic, no pas U1ÚVOC- que relaciona la din3mica deis canvis i transfotmacions
socials i la din3mica de la llengua, considerada coro una potencialitat actua
litzada pe! l'ús i no com un element estattic, existent per se.7

La mstitucionalització de l'estudi de la llengua faculta la florida de la
gramatica coro a disciplina i de la secta deis gmmatics, erigits en ¡policies,
jutges i ¡botxins de l'1mperl de la llengua. El gramatic, trasbalsat per la creen
~a en un ,estat de llengua wpid i originari -una trans,posició del mite ciassic
de l'aurea aetas i del discurs tradicionalista- i en"anit a'haver sabut man
terur i aoreixer el seu poder decisori, quasi magic en determinades e¡poques
i estaOO, ha acceptat de bon grat, aquest paper preponderant d'arca, de Si
billa del vetil>, adre~ant-se a un escamot de badocs. El non plus ultra, d'aques
ta actitud ens el podría fornir un ,postfabrista forassenyat: Emili Val1és, gen
darme de la llengua, «aquesta púdica deessa»,' el qual arriba a afirmar:
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medicina, i en aquells ambits tradicionalment més repressius; la nova psi
quiatria no conductista o ant1psiquiatria (David Cooper, Franco Basaglia i el
grup de Trieste... ) n'és un bon exemple. Un altre mtent -si voleu testimo
nial, pero simptomatic- lligat a la lluita feminista, és el de l'anomenada
medicina ~lf-help, corrent iniciat a Los Angeles per Carol Cowner, al prin
oipi deis 70, que defensa l'autoobservació, especia1ment en el domíni gine
cologic, destinada a la prevenci6 i autocontrol. En el cam,p de l'urhanisrnc,
talllrbé s'han produit e"periencies altament interessants (els assaigs autogestio
naris del Porrogal deis clavells); adhuc els ensenyants malden per oferir noves
opcions· (l'escola activa, l'escola antirepressiva ... ) dintre deis estrets marges
de llibertat d'acció de que disposen. Tots aquests moviments de contestació,
conjuntament amb les ales progressistes de l'ecologísme i el feminisme, els
grups de ma~ginats, els autonoms, fins i tot certs nacionalismes ... es localit
zen en el si d'un bigarrat ventall de lluita alternativa, despla~ada -eonsen
sus omnium- d'en~a del maig 68, de l'ambit d'aspiracions dels graos partits
tradicionals.

La importancia de la llengua com a ingredient substancial de la oa=ssa
ideologíca que tendeix a. reeixir i perpetuar, com els caps de l'hidra, uns
models socials deteIl1IlÍnats, ja he estat suficienrment destacada ¡per l'anwsi '
matenialista i -en general- per tots els corrents erítics més avan~ts. 1'es
rrocturalisme ha popularitzat el concepte de sistema, palesant que cada varie
tat lingüística determina una estructuració específica de la realitat.s Com
Bínile Benveniste ha dit:
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i encara apilona elernents de defensa perque amb la ventada incon
trolada i lliure no vingui l'en!'Ullament o l'esbaldree.» •

El valor magic i fetiller del domini de i per la paraula, expressió refinada
d'un sistema de valors i relacions vigents en una societat desigualitaria, que
da molt ben reEleetit en la deser'¡pció que OJi,ver Goldsmith fa, a The Desel'
ted Víllage (1770), d'un mestre d'escola; citació que Stephen Ullmann reeull:

«While words of learned length and thund'ring sound
Aroazed the gazing rusties rang'd around,
And still they gaz'd, and still the wonder grew,
That one small head eould carry all he knew.» 10

S. Ullmann comenta:

«El peor rasgo de la barrera en la lengua es que perpetúa y agrava
las diferencias de clases y llena a la gente del lado malo de la barrera
de un sentimiento de inseguridad e inferioridad.» 11

La literatura ens podria fornir innombrables i ruvertits exernples de l'aeti
tud d'indefensió i docilitat del eomú, en relaeló a aquesta earregosa herencia
que és la !lengua, i en relaeló a aquells que en detenen l'u.defruit: els gra
matics. També la filosofia, la sociologia ... s'han fet ressó d'aquestes qücstions,
pero ara ens ealdrií avan..r el eavall per damunt deis penns i fer eseae al rei
del nostre quO<llibet.

Nosaltres baurem d'aeeeptar -per poc que hi pensem- eom una eviden
cia, la reproducció de la relació dominant-dominat, que analitzavem en altres
esferes, en la parella gr3ffiatic-parlant, per bé que amb unes earaeterístiques
P"CUliars i ben diferenciades; earaeterístiques de l'epoea, de l'entourage social
i de la ideologia que les disfressi, a cada momento Pocs gramatics o filolegs
i estudiosos de la llengua admetrien aquest diagnostic i le. eonseqüencies que
es derivarien de la seua aeceptació: encetament d'una erisi global dels meea
misme ortograEic. El mateix Miguel de Unamuno, tant poc sospitós de veHei
del rol dels seus propis professionals. ¿M'equivocaria en afumar que el re
buig o l'acceptació d'aquesta alternativa no es troba tan eondicionat per la
militancia .polítiea i/o les eonvicoions personals i ideologiques de cada indi
vidu, eom per altres faetors d'índole molt diversa?

No és cosa d'ara l'eixida d'un eorrent preocupat per adequar, tant eom
es pugui, la representació grMica a la realitat fonologiea, integrat per gr.ama
.tic. i pensadors de variadissima extraeció. Tanmateix, per tal eom aquesta
tendencia no qüestiona tot el mecauisme de la llengua que suara destriavem,
considero que constitueix -a tot estirar- allo que podríern anomenaa: refor
misme ortograEie. El mateix Miguel de Unamuno, tant poc .ospitós de veHei
tats progressistes, eserivia encertadament i Otero recull i comenta els seus
otaonaments:

«Si se adoptara una ortografía fonética y sencilla, que, aprendida por
todos pronto y bien, hiciera imposibles las faltas ortográficas, ¿no
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OPCIONS PER A UNA ESTANDARITZACI6 DEL CATALA.

Otero afegeix, més endavant, amb la seua característica ironia, parlant del
<<!papanatismo y servilismo con que mayorías y minorías tienden a someterse
a los dictados académicos»: 13
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«Los filólogos podrán ser conservadores y conser·vaduros (inclinación
muy productiva), como Maura y como todo hijo de vecino, pero no
conservaletras (si las letras son fósiles no depositables en ninguna cuen
ta corriente). ( ... ) Es verdad que la lengua la hace el pueblo (como
casi todo lo demás), y no los académicos, pero los académicos pueden
contribuir lo suyo a confundir y embrutecer al pueblo que hace la
lengua.» 14

Després de la importantíssima sistematització fabri~na, aquesta tendencia
s'ha vist molt afeblida a casa nostra, especialment a causa de la prudencia que
imposaven les condicions de penúria que ha travessat la nostra llengua, en
els darrers '3nys. L'argumentació que impugnava tot intent de renov.ació era,
en .íntesi, allo que G. Colon e"posa, una vegada més, en e! Coiloqui d'Stras
bóurg, l'any 1968: «( ... ) c'est une preuve d'optimisme de proposer des chan
gements ortographiques aujourd'hui, lorsque le catalan se trouve clans une
situation tragique.» IS Raimon Aramon, patum implacablement purista i agsot
gramatical cIels escriptors cat"lans contemporanis, actitud que li va reportar
una enfurismada resposta de Maria AureJia Capmany, comentava, amb un
to esgarrifosament dracorna i messiarnc: «( ... ) je veux souligner qui'l n'y a pas
besoin de s'occuper de l'ortographe pendant au moins cent ans.» l'

Les dues citacions precedents constitueixen una mostra prou e!oqüent de
l'actitud predominant en amplis sectors de la nostra bigarrada IlIlitologia
de @olegs, gramatics', correctors i academics que adoben la commedia dell'arte
de la llengua catalana. No cal "Profondir més en l'estudí de la seua psicologia;
tranquillament ens podem remetre a l'exhaustiu i intelligent estudi, dedicat
per Joan Sola als criteris de correcció que han menat el carro de la llengua,
en e! derurs histOric.!'

des"Parecería uno de los modos de que nos distingamos las personas
de buena educación de aquellas que no han podido recibirla tan esme
rada? Si la instrucción no nos sirve .a los ricos para que nos diferen
ciemos de los ¡pobres, ¿¡para qué nos sirve?» 12

En la mesura que puguem eixir de! cocotar en que suceessius Tartans ens
han mantingut reolosos, durant molt més de quaranta anys, l'encetament de!
procés de nOJmlaJització J.ingüística, en e! si d'una normalització global, accen
tuara la imperan! necessitat d'eofrontar-se amb qüestions encara poc debatu
des, com és ,ara l.a mena d'estandard 18 catala que necessitem i les seues rela
cions amb realitats diverses: e!s diferents .registres, .funcions i nivells de!llen
guatge, l'estat &Ctual de dialectalització i aJlres.
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El tema de l'estandarització ha esdevingut un estrategic oavall de batalla
i ha suscitat agudes polimiques, entre posicions antagoniques o distintes que,
simplificant, podríem reduir a tres. En primer lloc, la d'aquells que -no en
tenent un horrall de la mecanica social del fet lingüístic- fan croo i ratlla i
donen per confo1'lllat l'estimdard, confonent-Io i/o assimilant-Io a la norma
tiva O al romeu literario Les alrres dues alternatives ---úIlalgrat creure que
l'estandarització és encara per fer- divergeixen en qualques a.pectes i en
llurs motivacions fonamentals: mentre I'una propugna la ineludible instau
raci6 d'un model de llengua estandard d'abast general i comú, al costat d'uns
parastlindards geogriifics, dialectalment condicionats, que tendirien a desapa
reixer en etapes posteriors, la segona qüestiona la necessitat d'un estlindard
-abnenys en la seua acceptaci6 més c1assica- i s'inquieta pel tipus de relació
que s'establiria entre estandard i parastandards, en un futur de normalit
zaci6.19

El procés d'estandaritzaci6 de la majoria de les llengües de cultura tradi
donals s'ha caracterítzat per la imposició constrenyedora d'una variant pre
ponderant, ferriament codificada, sorgida d'un nueli urha preeminent,20 avalada
i imposada per la for,a econi>mica i del prestigi de les e1asses aJtes i per I'au
torltat cultural abas"segadora d'escales, universitats, academies i certs escr1p
tors reputats coro a modeI.ics·; aixo, quan no s'empraven metodes m.enys
suhtils, pero de prov.ada eficacia, com la punta de les baionetes. El matetix
Pompeu Fabra, ~aonant sobre la impossibilitat d'adoptar el catala medieval
com a xassís de la futur·a llengua comuna, predeia:

«Perque, no adoptant-se la llengua anriga, solament hi hauria un mitja
d'aconseguir'ho: l'adopci6 d'un del. dialectes actuals com a basa de
'la futura llengua literaria, dialecte que no podria esser altre que'l de
la capital. (... ) i una compenetraci6 s'aniria operant entre la llengua
literaria i elllenguatge de la capitaJ. (u.) -no'l harceloní d'"vui dia,
sino un harceloní tot altre, des.Jliurat de castellani&lIles, inHuenciat per
tots e1s altres parlars catalans, enriquit, refinat: --el futur parlar de
la futura capital de Catalonia!» 21

1 A. M. Badia Margarit, a la seua ;mportant Gramática Catalana, ex
posa:

«( ... ) esto, unido al hecho evidente de la capitalidad efectiva que en
todos los 6rdenes ejerce Barcelona, ha determinado la identificaci6n
entre "catalán común o literario" y "harcelonés". Consecuencia obli·
gada de la erecci6n de la modalidad barcelonesa como lengua común
iba sido decidir en favor del uso de la capital soluciones lingüísticas
oscilantes. ( ... ) Todo ello ha ido formando una conciencia de supe
.rioridad que sienten los catalanes del dialecto central y más concre
tamente de la modalidad barcelonesa, y desde ella se observa que los
habitantes de otros dialectos tienden a acerc·arse a las maneras de la
capital o de una f01'llla u otra se siente cohibidos por ellas.» 22

Correm el greu perill de pretendre acomboiar l'es-tandaritzaci6 per carriols



"Contra l'actitue! lingüística unitarista deis castellans i els francesos,
tinguem en compte que llengües com l'angles, el rus i l'italia, presen
ten un sistema .gramatical i lexíc més flexible, codifieat molt menys
estrictament, en el qual regna una actitud més liberal davant les dua
litats lingüístiques. 1 ¿per que no preferiríem aquesta actitud liberal
en la nostr·a llengua?» 24

«A) Progressiva expansió d'un estilndard fortament marcat " condicio
nat per la varietat prestigiosa (la bareelonina), que aniria esbandínt
les altres possibilitats, mancades de tot suport cultural, educatiu, edí
toriaJ, de mitians de difusió ( ... ) A aquesta situació hi poden aJ)!ibar
més filei1ment les c:>pes més culturalltzades (sic) de l'estruetma sociaJ
del domini catala. ( ... ) B) Progressiva escissió de les variants &aleetals,

ja enllotats, a imitació d'<tItres llengües -especialment el franees i el easte
J]¡;,- que van assolir un relatiu grau d'estandarització, a eavall de l'opressió
i el centr<tlisme,21 en et"pes historiques ja superades i en unes condicions socio
polítiques ben diferents de les nostres: que es tractés de llengües recolzades
per una estructura estatal no és pas una dada irrellevant. L'adopció de mo
dels historicament ultrapassats i -com a mínim- eoercitius, per no dir des
pOlies, representaria una abdicació injustificable d'aquella habilitat tradicional
del nostre pohle per trobar noves solucions, més lúcides, audacioses i pro
gressi,ves i per oferir ·alternatives que no es limitin a traduir servilment al
catala, models de pensament tradicionalment allunyats del nostre univers
mental i arnmats dels nostres enemics seculars: el centralisme, la intolerancia
i l'autoritari&llle. Fins i tot Joan Coromínes, home de l'LE.C., pero tresca
dor i de visió oberta, bo i no partint del mateix discura que aquest article
descabde1la, comentava en un article seu:

EN SORTIR DEL COCOTARMIQUEL PUEYO 1 PAJÚS

He cI'afegir que ~ultra els meus eso!Úipols etics- no estic segur que la
imposició d'un estandard de tipus dgid, unÍvoc i unifoDmista, a través dels
metodes de que suara parlavem, constituís una salució realista, pra.g.matica i
mfnimament villida per a la normalització del catala i, ensems, la salvaguarda
de la consciencia unitaria de la llengua. Sense una anillisi socio-lingülstica
sistematiea, profunda i caherent que no s'oblidi -entre altres qüestions
de tractar el tema de les relacions interdia-lectals (complex canemas de fae
tors ¡psico i sociolingülstics que poden explicar molts dels fenomens lingüís
tics de eanvi i difusió, a que la comunitat de parlants esta dlllpOsada a solme
tre's), mai no podrem ardbar a eonfegir un programa eoberent de norma
lització ni una elicient planificació de la llengua, i debades ens esfor~arem en
la fixació d'un estandard mí.n.im, neceswri per a la intercomunicació entre
tots e1s territoris de parla catalana. Vaig iniciar personalment un treball expe
rimental sobre aquest tema, que no ha de ser més que l'esbós d'un estudi
posterior i més ex!haustiu." M<tIgrat tot, em permeto extreure alguns para
grafs de les conclusions provisionals, on jo em refería extensament a la pro
blematica socialingülstica de la fixació c!'un estilndard exeessivament mono
lític i centralltzat, de la quail cosa creia que se'n podien derivar dues tenden
cies, no pas excloents, ni en el temps, ni en l'espaí:
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subdialectals i subsubclialectals i la subsegüent depauperació de la
llengua comuna, víctima d'una mixomatosi inoculada .,els seus propis
salvadors, que n'esdevindrien botxins, especialment en el si de capes
socials no preparades per al sacruici pseudo-masoquista de la unifica
ció i poc propenses a l'hara-kiri, que seria aprofitada per búnquers de
tota mena i color. Aquest llescaanent coincidiria amb una ,perdua crei
xent de la consciencia unitaria de la llengua, a partir de la cu1minació
d'un procés diglossic ~possiblement in crescendo- que porta a dis

. tingir entre "el catala que jo ¡parlo" i el "vertader catala", que seria
aquell que es ven als mitjans de d>fusió, als cen!'res d'estabulació
mental ---o institucions educati·ves- i a les barraquetes, societats limi
tades i rebotigues que controlen la disttibució, venda i consum del
producte Iingüístic.» 16

Ni vull ni pretenc --en l'espai de que disposo-- emboscar,me excessiva
ment en aquesta polemica. Cal dir que només aspirava a disparar aJ,guns trets
que facin enlairar tants de voltors, perdius·, carderoles i ,,/tres problematics
moixons que romanen a Yaguait i connectar la nostra ,problematica socio
1ingüística amb una d'un "bast molt més general i colpidor: ¿quin paper
han de jugar la tecruca i la cultura i els seus dominadors, els especialistes, en
una societat quelcorn més humana i més preocupada per una deontologia del
saber, que la nos!'ra?; ¿quins espais de mbertat reservarem a aquesta criatura
malmesa i lilliputenca que és la persona humana?; ¿,fins quan l'horne hama
de suportar la mateixa sensació angoixosa de Gulliver a Brobdingnag, el país
deis gegants, on, segons ens diu, «rea1ment vaig comen,ar d'imaginar que
havia empetitit aJguns graus per sota la meva grandaria natural?».Z7

L'alternativa que horn' adopti per resoldre la problematica de l'estanda
~ització del catala es troba condicionada pel seguit de factors que influeixen
sobre la llengua, pels models economics i culturals preponderants i per le.
respostes que anem donant a totes les qüestions cabdals, plantejades al llarg
de l'estudi. Possiblement tenia raó Pere Colomines, alacantí, quan, en un col
loqui desenvolupat a l'Escola d'Estiu de Valencia, el 7 de juliol de 1978,
contestava negativament a la meua pregunta de si seria possible oferir aquest
model d'estanda<ització alternatiu, original i específic, sense un canvi radical
d'estroctures sociChpolítiques i economiques; resumint, volia dir en Colomi
nes que sense un status nacional i social ben diferent, tam:bé al catala Ji tocaria
de passar per les forques caudines, com els seus predecessors. Tanmateix, el
repte segueix 'Vigent i cal esperar-ne una resposta adient a q'específicitat ¡ la
tradició capdavantera del nostre poble.

Si el pacient lector iba trobat heterodox, demagogic o disbauxat aquest
escrit, pensi que jo només em proposava encetar una meditació i incluir a la
polemica, únic camí per sortir de les apories, i que, en definitiva, com recor
dava Chall1es Baudelaire, en un !POssible prefaci ¡per a Les Fleurs du Mal:
.Nous soromes tous pendus ou pend"bles.» 28

Lleida, 11 de setembre de 1978.
MIQUEL PUEYO 1 P ARfs
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SEBASTIA SERRANO

Na, a Bellvís (Noguera) e! 1945. Un deis més ¡""es i
destacats lingüistes espanyols de1 momento Ha estat peo
oner en els estudis de lingüística matematka a Espa
nya. hs professor de Lingüística a la Universitat de
BaroeIona·. De Jes seves publicacions sobresutten Pro
blemes de Lingüistica matematiea. que li va1gué el Pre
mi «Anagrama» d'assaig, i eIs llibres Lógica, lingüísti
ca y matemáticas, Literatura i teoria del coneixement i
Lingüística j lel nacional, aquest darrer fou guanyador
de! premi Joan Fuster d'assaig.



Els primers treho:l.ls que poden ter pensar en una teoria anatematica del
teatre tenen '1llolt pocs anys. Podem fixar exactament les coordenades de la
seva aparició. Cap a finals de 1967 a la .revista T. A. Information s'encetava
aquesta temariea amb un artiele de Solomon Marcus --matematic, protessor
de Lingüística matematica a la Facultad de Matemariques de la Universitat de
Bucarest- titulat «Modeles ma~hématiques dans l'étude du drame». És un
arriele ilIlOlt ourt, gairebé una nota, de dues pagines on l'autor planteja, a
grans trets, allo que podria ser una aplicació dels models matemarics en la
descripció i e"plicació de l'obra dramatica. Eren, penso, tan sois Jes insinua
cions d'uns camins epistemologics possibles.

Fou a! d<lPartament d'analísi matematica de la Universitat de Bucarest
on es produi'ren .les primeres experiencies de tractament teorie i interdisci
plinaris en sentit ampli de l'objecte teatre com a e.pectaele. Des d'aleshores
estudiem el teatte en un espai de dimensions ben dHerents a com s'havia
estudiat. Entre les dimensions noves: matematica pura i aplicada; és a 00,
estructures algebraiques, teoria de la infoDmació, cibernetica, logica mate·
matica, etc... , jo entene dones, que l'aportació més .important de la lin·
güística matematica, en .aques! terreny, ha esta! el fixar, per .al drama, unes
noves dimensions en el seu e&pai, desconegudes fins en aquest momento 1
cree taJInhé que d'aquestes noves dimensions encara no estero, avui, en con
dicions de veure gaires fruits.

Penso que hi ha certes lleis, certes' hiJpOtesis, certs tractaments d'un domi
ni de la realitat que en un moment determinat són mfícilment verificables.
Un exemple de no verificabilitat t"cnica de les hipOtesis el tenim en la hipO
tesi de Lobatxevsky sobre la naruralesa no euelidiana de J'e"!'ai en la mmen
sió .coSdllÍca. L'e}O¡>eriencia comú 3Dava .a favor de ]a geometria euclidiana.
En canvi, Lobatxevsky formula la hipOte.; segons la qua! els enunciats del
sistema geometric elaborats per ell són reals per a les mstancies e&paials pro..
pies de les dimensions cosmiques. Elllenguatge de Lobatxevsky no era el més
escaient per a Ja descrÍlpció de la realitat física del seu temps. Semblava que
la natura tan sois podia descriure-'s .rnb el lIenguatge euclidia. Tammateix,
els descobr;ments en el camp de ;la tecnica i la minuciositat de les analisis .j

descripcions de la ·realitat fetes a primers del nostte segle trobaren un ús
adequat per a aquells llengua~ges no euclidians que havien estat elaborats
com a mers sistemes sintactics.

En els models matematics del teatre passa quelcom de semblant. Per
una part el llenguatge matematic en les seves diferents formes, conjuntístic,
probabilístic... és el rnodel més adequat de lIenguatge amb el qua! és possi·
ble de presentar un aparell teOrio. És a mr: a una teoria científic·a li exigim,
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d'antuvi, que sigui presentada com el llenguatge capa, de descriure un uni
vers d'objeetes, en el nostre eas una obra, o una serie d'obres teatrals. 1
aquest lIenguatge ve condicionat per una serie d'exigencies epistemologiques,
d'univocitat, coherencia logica i total el<;plicitud. Naturalment, el llenguatge
que té en grau més alt aquests trets de «hon llenguatge» científic és el Ilen
guatge fomnal, elllenguatge matematic.

És per @ro que, en a1gun sentit, tot metallenguatge amb pretensions de
llenguatge científic -i ho és elllenguatge que cal emprar ,per a elaborar una
autentica semiotica teatral- tendeix, d'alguna manera, a la matematització.
1 aquesta matematització, al meu entendre, té dos vessants, un d'anllisi i un
altre de s!ntesi, un de delimitació i un altre de creació, lUI1 de tancat i ·un al
tre d'obert. De fet són els dos costats de la llei matematica, l'un com " resuro
de fets, com a expressió de regularitat i I'altre com a enunciat de futures
prediccions.

En aquest sentit, penso, la matematització ens ¡pot iornir un Imet·al1en
guatge clar, senzill i economic per expressar unes regularltats observades
pels crítics i teorics de la literatura que havien fOlUllulat en el metallen
guatge usual en la crítica literaria i que té en grau reduIt les característiques
que enumeravem ,més amunt. Tanmateix, tot i essent important, aquest tipus
de mateanatització no és, per a mi, el fonamental. Ho és molt més aquell que
anClIDenava sintetic. És a dir, ho plantejo ,aixi: aquell que ens permet de formu
lar la «maquina teatra!».

Anomenaré maquina teatral el metallenguatge, fOlUllal, que constitlueix
una teorla del teatre. Aquell sistema capa, d'enumerar frases -teoreanes
que són precisament les obres de teabre. Aquell sistema que produeix, ge
nera, uns objectes com les obres dramatiques. Naturalment, aquests sistemes
són molt complexos iavui, com en el caso esmentat de Lobatxevsky, OOlb
prou feines podem albirar quins t;pus d'estructures els donen suporto Tan
mateix, a l'1horitzó ni Iha la maquina teatraJ, cree, eom a sistema logíe, eom
a sistema simulador que funciona en una situació de eaixa negra.

Sota la llum d'aquestes coordenades epistemologiques que acabo de pro
posar, ¿com es desenvolupa la teoria matemiitica del teatre? Ja he deixat
ben ciar que no hi ha més d'una decada d'investigacions. Afegiré que, fins
avui, tan sols s'ha ¡reballat en la primera direcció de les dues que jo assenya
lava, i encara de fO!'llla fragmentaria, sense intents globalitzadors. És a dir,
s'ha emprat el llenguatge matematic com a metallenguatgeper e"'press",r
certs fets, certes regula·ritats, que, evidenrment s'bavien expressat o, en tot
cas, s'haurien pogut ""pressar, com deia, en el lIenguatge 'Usual de la teoria
literaria. En aquest sentit, des del punt de vista episteanologic, l'ús del llen
guatge matematic ja ha estat efical' perque ha fet guanyar en ciaredat, econo
mía, simplicitat, coherencia, universalitat... Un enunciat del metallenguatge
sovint equival a tota una pagina d'un llenguatge literari poc dar.

Eo aquesta linia, unes vegades aplicarean el dlcul de prob~bilitats ¡. aItres
la teoria de conjunts, la logioa d'enunciats o la teoria de la informaÓó, amI>
el .fi, sempre, d'elaborar uns microsistemes formals que serveixin per a des
criure certes zones de l'ambit t.orlc teatral pero que .ón lluny encara, en
conjunt, de constituir el suport teoric de l'aparell teatraL Uuny de fornir
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uns bons models d'allo que he anomenat, potser de manera massa optimista,
maquina teatral com a sistema generador d'obres-espectac1e.

Centrat el marc general passo ara a descriure algunes d'aquestes "pro
x.imacions.

D'a1!o que no lú ha dubte és del cadcter combinatori de l'art dramatic.
Aquest car·acter combinatori fa rposs¡ble l'aplicació al teatre d'uns models ma
tematics que ¡porten aparellats unes metriques determinades. És naruml, tam
bé, que fas precisament en el domini de la combinator·ia on trobéssÍJlIl els
primers precedents de tractament matematic del teatre. S'observa que entre
les nombrases situacions dr.amatiques possibles, en partir d'·uns elements bil
sics, tan ·sols se n'utilitzen unes quantes.

Ja Carla Gozzi al segle XVIII s'interessil pel drama com a combinatoria.
Més recentltnent G. PoIti en la seva obra Les 36 sitU4cirms dramatiques
(1934) planteja la mateixa problemiltica. Tanmateix, en aquest sentit, robra
més important és la de Sauriau que crec que marca el vertader inici d'una
modelització matematica del teatre.

Per a Soriau les situacions són tipus d'esdeveniments. Intentar identifi
car les tuncions dramiltiques fonamentals i després mitjan~ant procedimients
combinatoris obté les 210.141 situacions ¡possibles. Souriau .planteja la situa
ció dramatica a partir del conjunt de relacions .posslbles establertes entre
personatges. És obvi que ¡posa en evidencia els aspectes estructural i tuncio
nal en l'esrudi dr.amatic. Crec que Ja seva obra és en bena mesura COlIl!parable
a la de Saussure en lingüistica i, sobretot, a la de V. Prapp que fonamenta
la teOlia de la narració.

L'analogia enttte aquests tres autors, Saussure, Propp i Souriau, recolza
en el fet evident que els tres i:ntrodueixen un conjunt de nocions de base
que donen s\lljJort a tot el seu sistema. Després, els seus seguidors bo desen
voluparan. En el cas de Saussure, de la lingüística, Trubetzkoy, Hjelm.Iev,
Harris, Ghomsky, etc. En el cas de ,Propp, teoria de la litera_a, Bremon,
Barthes, Todorov, etc. I en el cas de Souriau, teoria del teatre, P. Ginestier,
S. Marcos, Dinu... .

Souriau parlava sempre de l'algehra del teatre. I és que el drama és facil
ment concebible com una algebra en el sentit de combinatoria. Uns elements,
unes operacions, unes rpropietats i unes estructures. En 11a revisió de l'obra
de Souriau que realitzil Marcus (1968-69) en un seminari de lingüística ma
tematica trobem el punt exacte que representa l'origen de les investigacions
maternatiques en el damini del teatre.

La naturalesa combinatoria del drama és evident. Imaginem un especta
dor que assisteix " un espectaele teatral; és obvi que obser.vara com, " l'es
cenar.i, entren i surten 'actors, els ¡pot Ifeconeixer succes'sivament i, a més a
més, pot distingir entre dos personatges diferents. Aquest conjunt d'infor
mació que un especrador ideal té al seu «hast podem considerarJlo coro l'es
tructura escenica d'una pefa.

Evidentment aquest espectador ideal es traba davant la imposs¡bilitat
de fer distincions en l'estructura espacial de ,la ,~a; per exemple, en el de
comt i en el vestit o en el desp1a~ament dels personatges, moviment del cos
dels actors ... , i fins i tot l'estructura temporal dels sons, és a dir, allo que
podem escoltar en J'escena, sons, entonacions, paraules ... A un nivell me-

TUnE 1 MATEMATICASEBASnA SERRANO
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rament inNltlU resulta for<;a difícil de fer distincions, d'establir unitats en
aquestes estructures que acabem d'<lssenyalar, si més no ,per a l'espectador
ideal.

L'estructura escenica d'una ~ és, doncs, el conjunt d'informació que
esta en condicions de rebre i mterpretar un espectador ideal situat coro <1

observador, i que fa ús tan soIs de la intuició, davant d'una obra dramatica.
Penso que una bona fomna de representar aquesta estrucmra escenica

d'una pe<;a és la representada per Solomon Mareus coro <1 matriu binaria
que té un nombre de fileres m igual al nombre de personatges i un nom
bre n de columnes igual aJ d'escenes. Així, esquematicament, donats els m
personat.ges XI, X2 ... , xm·i les n escenes SI, 52 ... , Sn la 'ma~iu representativa de
l'estrueRIra escenica jo la formularia així:

escenes

a11 al2 ----------- aln

( a21_a~====== .====~n )
3il aj2 ---- ........------ ajn

--------------
ami am2 ----------- ·amn

El símbol a[J. interseeció de la fila i i de la columna; es 1 si el personat
ge x[ apareix a l'escena s. En tot altre eas a[J es zero. És a dir:

=
SI

si
Xi E Sj
Xi E Sj

Naturalment, aquest metode recolza, ja ho he dit, en la pura intukió
d'un espectador ideal que tendira a segmentar l'obra en unes unitats natu
rals. Aquestes unitats són les escenes. Per a aquest e.pectador, i per a nosal
tres, una escena vindria definida operacionalment con el segment d'espectacle
que té lloc entre dos canvis suecessius de la configuració dels personatges.
Més enclavant ¡predsarem una mica aquests teIlmes. Per .ara en tenim prou
amb lo idea intuitiva que ens poden proporcionar les entrades i sortides dels
personatges, de J'espai eseenic.

Tipus de relacions entre personatges. La matriu es un exceRent procedi
ment metodologic de presentació de l'estructura eseenica ja que facilita de
manera senzilla la possibilitat d'establir tot un coniunr de relacions enrre
personatges i escenes. Definim ara els tipus de re1acions entre personatges.
Sigui P el coniunt de personatges i S el conjunt d'escenes. Aleshores, la
totalitat de les estructures relacionals Ja ,podem obtenir formant pe! a cada
xEP el conjunt .Ax composat per aquells números naturals corresponents a
les eseenes en que x apareix. Així:

Ax = I s E S I X apareix en s 1
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Ax = 14- 12, 15 - 20, 23 - 241
Ay - 14-9,11-12,19-20,23-241

Ax = 14 - 12, 15 - 20, 23 - 24 1
Ay = 14 - 1-2, 15 - 20, 23 - 24 1

TEATRE 1 MATEMATICASEBASrn SERRANO

Direm que el personatge x esta en relació de dominació escentca ,respecte
de y si i solament si Ax i Ay est~n en oposició privativa a favor de Ax, És
a dir, si AycAx, Igualment, y domina x si l'oposició privativa és a fa,vor de
Ay. Així, en I'dbra de Lorca esmentada, per eX<lmple, Martirio domiM esce
nicament Adela ja que essent Martirio = x i Adela = y resulta que AycAx
doncs

Ax = 14,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,21, 22, 23, 241 =
14-14,21-241

Ara bé, si tenitm en compte que qualsevol parell de conjunts defineixen
una relació, relació d'oposició (veure Serrano 1975), els conjunts Ax i Ay
definits Oler una ¡parella de 'P"rsonatges, ens poden ,portar tarobé a una serie
de consideracions logiques interessants des del <punt de vista de la tipologia
de re1acions entre personatges.

D'aquesta manera direm que el personatge x és escenicament concomitant
<>rob el personavge y si i solament ·s·i Ax i Ay estan en oposició zero (és a dir,
Ax = Ay). A La casa de Bernarda Alba, Amelia i Martirio es troben en
aquest t1pus de relació ja que en ser x i y, respectivament, tenim:

EIs personatges x i y direm que es troben en la relació d'independem:ia
escenica ,si i solarrnent si no estan en relació de concomitancia ni en relació
de dominanciaescenica, Natuxalmenr, aquesta es la relació més nODmal entre
personatges, A La cara de Bernarda Alba, com en la major 'part de les obres,
quasi tots e1s personanges es troben entre ells en aquest lÍtpus de relació,

De totes manetes val la pena dJassenyalar uns casos distingitsJparticulars,
de relació d'independencia escenica, En efecte, direm de x i y que es troben
en la ·relació d'alternan~a escenica si e1s conjunts associats Ax i Ay est~n en
relació de distinció, és a dir, si AxnAy = 0. Si a més a més de AxnAy =
o es 'Verifica que Ax UAy és igual al total d'escenes de I~ ~, a1eshores di
rem que x i y són personatges escenicament complementaris. A La casa de
Bernarda Alba e1s tpersonatges .Pepe el Romano y María Josefa manrenen rela
ció d'alternativa. Tanrrnateix, no hi ha, en aquesta obra, personatges en rela
ció de complementaritat.

Com a resum i d'acord amb la tipologia de les oposicions semantiques
que vaig proposa. al meu llibre Elementos de lingüistica matemótica (1975)
presento el següent quadre de relacions entre personatges, des del <pant de
vista deis conjunts escenicsassociats.

Per exemple, si agafavem l'obra La casa de Bernarda Alba de F. García
Lorca (segons la partició en escenes proposada per A. Tordera (1978, p. 183),
el personatge Bernarda A1ba ve caracteritzat per (essent x=Bernarda Alba):
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Ax Ay Ax-Ay Ay-Ax AxnAy Tipus de relació

0;60 0;60 0;60 = 0 Ay x domina escenicament y
(Oposició privaÜva a favor
de Ax)

0;60 0;60 = 0 0;60 Ax y domina escenicament x
(Privativa a favor de Ay)

0;60 0;60 0=0 = 0 =Ax=Ay x i y concomitants escenicament
(Oposició zero)

0;60 0;60 0;60 0;60 x i y independents escenica,ment

0;60 0;60 0;60 0;60 = 0 x i y en relació d'alternan",
eseenica

0;60 0;60 Ax Ay = 0 x i y en relaci6 de
clomplementaritat.

Aquest quadre que acabo de propasar cree que té, a més d'"" indub
table interes metalingüístic, un vessant pedagogie no gens menyspreable. En
efecte, si per al teatre pot ser importanr I'splieació d'uns models o, si més
no, d'uns esquemes matematics, no ha és menys la possibilitat d'a¡pliear el
teatre, de portar ¡'espeetaele al terreny del pur joe logie, al terreny de Ja
«testa matematica». Potser encara no és el moment més adequat per a fer.J1o,
pero no vull deixar d1assenyalar aquestes connexions que, estic segwt', tot
«laboratorÍ» o «tallen> teatral cal que tinguí molt presents.

Podem afimnar, per tant, que en un primer intent de modelització ma
tematiea de la teoria de l'espectaele, naturalanent, cal fer absttaeció de les
relacions de comunieació venbal i posar com a objecte únic d'estudi la manera
coro se succeeixen en escena els personatges. Una obra de teatre es redueix,
en ¡primera instancia, a una successió discreta de situacions, cadaseuna de les
quals ·ve caracteritzada per la presencia en escena d'una certa eonfiguraci6
de personalJges. Pa~tim, dones, de la presencia o absencía de personatges en
una escena determinada i de Ja possibilitat de distingk aquest. personarges.
Una mattiu iba esquematitza de manera adequada.

Veiem que els dos conceptes basics, de partida, són els coneeptes d'esce
na i de cOlzfiguraci6 de pet'Sonatges. Naturalanent, per elaborar el model se'Js
pot considerar primitius, i per tant no definits, i prevís, pero a I'hora
de eonneetar el modeJ amb la .realitat es produeixen certes ambigüítats o, mi
llar, imprecisions que com [aré veure ens obliguen a plantejar el problema
deis fonaments d'una teoria matematica del tearre, deIs models matematics
aplicats a J'estudi del teatre.

Respecte a la configuraci6 de personatges, de bell antuvi, i en te1'tIles
matematics, ditem que si P es el conjunt de tots els personabges d'una obra,
aleshores tot subconjunt de P és una configuració. És a dit.

C; es una conHgurací6 ~ C; e P
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Dixem que una eonHguració és marcada si existeix, en el desenvolupa
ment de J'obra, <t1menys un anoment en que la configuració respectiva i tan
soIs aquesta, és en escena.

Quant a escena acceptem el sentit, anés o anenys tradicional, del tetille
com a segment de la pe~a que té una longitud tal que la configuració deis
personatges rpresents no canvia. Si ens mantenim dintre deis límits ¿'aquesta
concerpció tot considerant que l'"parició o desarparició d'aImenys <In rpersonat
ge com a condició necessaria i suficient per afiDmar que s'ha prodult un
canvi de situació escenica, ale.hores, huida del seu cont1ngut ve"bal (que
conté tant les repliques del, 'personaDges com les indicacions escenografiques)
Ja pe~a de teatre se'ns presenta com una cadena de situacions ¡posades ca
dascuna en correspondencia amb una coriiguració de personatges.

Del caracter biunívoc d'aquesta relació es despren que cada vegada que
els anateixos personatges es troben en escena es tracta de la mateixa situa~

ció esceruca. Veurem, mésend"vant, que l'estudi de la cadena de les situa
cions esd:niques -associades a una ipe~a de teatre ens condueix a una aplica
dó deis rptocessos de Markov.

A!bans de passar afer algunes consideracions entorn al problema deis fo
naments deis conceptes hasics, rpresentatem una altra mena de tractament pel
mateix ¡prdblema, pero en lloc d'emprar la teoria de conjunts usem ara com a
univers rnodelitzador la 'logica hivalent d'enundats. Evidentment, l'ex.posi
ció que raré té més caracter rpedagagic, i de presentació ¿'<In problema en un
altre lIenguatge, que cap altra cosa, ja que és obvi el fet que a un tractament
conjuntístic li eorreSrpon un tractament proposicional, dones existeix un iso
morfhme entre l'algebra dels conjunts i la de proposicions. És a dir, a cada
enunciat logic, a cada definició, una definició i a cada teorema un teorema.
Pero seguim.

Pa~tim de l'enunciat: «el personatge A esta present». La seva negació la
sera J'enunciat «el personatge A esta albsent» o no esta presento Evident
ment, en el curs d'<Ina obra de teatre en la qual apareb, el personatge A,
l'enunciat adquireix els valors de Vertader (V) o Fals (F), o, en la notació
hooleana 1 i O resrpectivament, segons si el personatge A sigui o no a J'esce
na. És a dir, que els valors O i 1 ens indiquen la situació de cada personatge
.en cada moment de la ~a.

Si A i B són dos rpersonatges als quals CONes¡ponen els enunciats a i b indi
cadors de presencia, aleshores, lagicament, definim l'enunciat a 1\ b (1\ de
nota conjunció) que més o menys lIegirem així: «el personatge A és rpresent
i el personatge B és Ipresent», i deSlprés d'unes transformacions gr.am.atiea1s,
«els rpersonatges A i B són presents». Si a cada enunciat atOmic se li assigna
un valor de veritat (O ó 1), el vaJor de veritat de l'enunciat molecular a 1\ b
vindra donat, en ~unció deis ValOlS deis enunciats atamics, per la taula:

SE;BASTIA SERRANO

a b a 1\ b

1 1 1
1 O O
O 1 O
O O O

TUrnE 1 MATEMATICA
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És evident que dir que una determinada configuració de personatges esta
present en una escena donada es com afirmar que el producte lagic (conjun
ció) deis enunciat. que e"!'tessen el comportament (presencia o absencia) en
escena, respectivament, de cada persona~ge és igual a 1.

Vegem un exemple. Donada una pe" de quatre ,persona~ges Al, A" A"
í fu. als quals corresponen els enunciats al, a2, ah í 34, sí en una' escena hi
són presents Al i fu, la configmació que corre.pon a aquesta escena la po
dria representar així:

ja qe a a, Ji correspon el valor 1, a a, el valot O, a a, el O i a .. el 1. Si a a,
Ji correopon O, a la seva negacio, la" Ji corre.pon 1'1 ja que el valor de la
negació, com ja es sabut ve donat per la taoJa

a la

1 O
O 1

D'aquesta forma, a partir del producte lagic, podem representar també
cad. conligaració marcada d'una obra detel1111inada.

En el mateix llenguatge delinim de.prés la di.junció (o suma) lógica
a V oh, amb el significat <<el persona~ge Aés present o el !personatge B és
presen!» o, millor, «a1menys un .dels ,personatoges A o B hi és present». El
valor de veritat que Ji assignem:

a b a V b

1 1 1
1 O 1
O 1 1
O O O

É" obvi que a cada moment de la p~a com a mínim tu és present una
configuració marcada, ja que tan sois cal la presencia d'un personatge perque
el va!or asoignat a la disjunció sigui 1. Per tant, l'estructura configuracional
de la ,~ sera descrita per una equació en la qua! el membre de l'esquerra
sera na "uma lagica de fórmules sembl.nts " la, ·per exernple, al/\ la, /\
la, /\ .. que proposarero ara.

Així, per exernple, improvisem un «espect.ole materoatic» en el qua! hi
participin quatte personatges i que es desenvolupi en quinze escenes (i si vo
lem, fins i tot, en tres actes assirnetrics). Donem la següent taula per a .quest
cspect.de de forma completament a i'atzar.

123 4
O 1 1 1
1 1 O O
1 1 O O
1 1 1 O

5 6
O O
1 O
1 1
1 1

7
O
1
1
1

8 9
1 1
1 O
1 O
1 1
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10
O
O
1
O

11
O
1
1
O

12
1
1
O
O

13
O
O
O
O

14
1
O
O
1

15
O
1
1
1



ni

N

TEATRE 1 MATEMATICASEBASTIA SERllANO

f.=--

Un ahre tractament, ultra e! conjuntístic i Jogistic, de! problema de le.
reladons entre els personatges i que és conseqüencia també de la .fomnulació
matricial de J'est>rategia de personatges el constitueix e! traetament probabi
Iístic, estadistic i teOric infomnacional.

Si N és e! nombre total d'escenes d'una obra i ni el nombre d'escenes en
que arpareix x" la freqüencia del personatge Xi sera:

n,

Sabem que si e! nombre d'escenes N de I'obra és suficient, la rprobabilitat
que el personatge X, sigui en una escena 'Dbitrariament elegida, tendeix al
'Valor de la freqüencia relaÜva de Xl és a dir,

N

la segona escena la formularem a, /\ a, /\ a, /\ 114, la tercera a, /\ /\la,
/\1" /\ '" i així successivament.

Evidentment, ,podem expressar la rondó logica de totalitat de Ja ¡>e\a
pe! la fómnula:

(la, /\a, /\a, /\",) V (a,/\ <1,/\ a,/\ ",) V (a,/\ la,/\ la,/\ ",)
V (la, /\a, /\a, /\ll4) V (al/\ a,/\ a,/\ ",) V (a,/\ la,/\ la,/\ 114)
V (Ia,/\ la,/\ a,/\ 1"') V (Ial/\ a,/\ a,/\ 1"') V (al/\ a,/\ la,/\ 1"')
V ('1/\ la,/\ la, 1"') V (Ia,/\ la,/\ .,/\ ",) V (Ia,/\ a,/\ a,/\ ",)
V (Ial/\ la,/\ la,/\ ..) V (al/\ la,/\ la,/\ ..) V (la, /\a, /\a, /\",)

Aquesta I1arga fÓDmula !pot ser simplificada. Cal, tan soIs "plicar entre
a1tres rpropietats de la disjundó (Serrano, 1976, cap. 2), les:

a) commutativa que ens pemnet de de.pla,ar expressions idenriques.
lb) idempotecnia que perroet d'eliminar un deIs membres iguals d'una

expressió (es a dir, p v p = p).
No m'aIIa~go en aquest aspecte ja que com he indicat l'a.Igebra de con·

junts i la de la logica són isomorfes per la qual cosa puc proposar en fór
mules logiques aIlo que he expressat més amunt en .forma de conjunts. No
té ..Itre valor que e! d'exernrplificador i, per tan't, pedagogic.

A la primera escena hi són presents A" A, i A. mentre Al n'és ahsent.
La podem transcriure per la fómnula

on P, denota la rproba:bilitat d'"paridó de x, com a personatge en una escena
elegida a 'l'atzar.

Pi = P (Xi ) "" f l =--
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Si ni] és e! nombre d'escenes en que hi són simultaruament Xi i X;, direm
que la probabilitat de que Xi i Xj, a l'atzar, es trobin en escena és:

ni .nj
PI] == P (Xi n Xj) == P (XI). P (X]) == f l . f j == ---

N'

d'acord amb les Ueis del calcul de probabilitats. AssenyaJem també, que per
a un nombre suJicient d'escenes i, naturalment, admitint l'aparició dels per
sonalges en el curs de l'obra, e!s personatges Xi i Xj haurien de trobar-se
simult3.niament en escena un nombre

ni .nj ni .nj

•
ni] == N. Pi] == N. Pi . p] "" N f l . E] == N. == ----

N' N
•EvidenlllDent nij és un número ideal, calculat, que representa e! nombre

de cops que e!s personatges XI i Xj es troben conjuntament en escena. Hem
dit abans que e! número idea.! que indicava les vegades que Xi i X] apareixien

•plegats era nij . nij i nij coincidirien en el Jimit, pero allo més freqüent en
les obres de teatre, que tenen un nombre d'escenes quantitativament baix,
és que no coincideixen. La diferencia

•
Aij=nij-flij.

e"pressa la «descripció» del nombre de trobades, real,' entre dos personatges
respecte a l'ideal que s'hauria produit en e! cas que les obres fossin regides
tan soIs per les Ueis de l'atzar. És natural que aquestes quantitats tinguln
un valor indicatiu des de! punt de vista qualitatiu de l'obra, reHectira e! grau
d'e!aboració conscient de l'acció pe! part de l'autor. Així pe! exemple, quan

Alj < O

els personatges Xi i Xj es troben en escena menys sovint d'aUa que la proba
bilitat o l'atzar, exigiria, la qual cosa, d'alguna manera, pot denotar que
l'autor vol evitar, conscient o inconscientment, la trobada dels personatges.

Al cantrari, quan
Al] > O

el nombre de trobades supera e! matemiíticament necessari o aptim, la mo
di1icació, pe! l'autor, de la distribució aptima és un tret estilístic i com a tal
cal valorar-lo.

Així, dones, Aij representa una mesura de! lligam que uneix dos perso
nalges, expressat pe! la fÓ1'll1ula

Al] == ni] - ----
N

ja que
ni. '01

•nij=----
N
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a) presencia / absencia de replica (conversa)
b) Huma / no huma
e) animat / no animat
d) presencia / "bsencia d'un actor
e) participaci6 / no participaci6 en l'acci6
f) "dapei6 del punt de vista de l'espectador / Punt de vista del per

sonatge

Crec que aquestes f6"mules tenen un notable valor. Ax}uestes fo=nIacions
tenen inter',. ¡per al matematie que veu una poss·¡bilitat d'apliC<lci6 deis sens
models abs"ractes, i " qui fins i tot pot portar " modifica.r els seus propis
models, tal com la historia de la ciencia ens fa veure sovint. Tenen interes
per a I'autor, que d'alguna manera planteja una obra mm un joc amb unes
esteategies a seguir per "ssolir un desenIJa,. En aquest sentit algunes anali
sis, és veritat que elementals, han mostrat, per exemple, que Shakespeare,
des del punt de vista de la teoria matematiea deis iocs, planteja el confIiete
entre lago i Otelo de manera pel1Íecta; s'ha dit que Shakespeare elegí per a
lago I'estrategia Optima.

Tenen interes també, aquestes f6=ules, per a I'estilista, per al t.orie de
la literatura, perque Ji ofereixen unes dades precioses i precises sobre com
es dewia de la no=a semiotica. Té interes per al teoric de la informaci6,
per al dibernetic. En resum, tenen un gran interes epistemologic. En aquests
aspectes epistemologics, en la reflexió conjunta de matematics, lingüistes, at
quiteetes, poetes, músics ... com a coHectiu que investiga, com a laboratori
que experimenta i crea, ¡perque tot eXiperiment és creació i a l'inrevés, con
cedeixo un paper certament important ·a aquestes f6rmuJes matematiques.

Potser I'aspe~te epistemologic, en sentit estriete, més important és el de
la fonaltnentaci6 deis conceptes hasicssusceptibles de ser considerats mm a
elements de partida, 'són, per exemple, els conceptes de personatge i escena,
conceptes que a la vegada poden estar interrelacionats i per tant, d'alguna ma
nera, la fonamentaci6 d'un condueix a la de 1'altre.

Hem presentat el modd matricia.! i, evidentment, aquest model pressu
posa una delimitaci6 exacta del concepte «personatge». Així com el d'escena.
Ma1rcus es refereix a esoena coro a part de l'obra entre canvís' successius en
la connguraci6 deis personatges. Tanmateix no especifica en que consisteixen
els canvis de connguraci6 de personatges. Eviden~ent cal un criteri de ca·
racteritzaci6 i dete=inaci6 d'allo que és ,un personatge. Un criteri d'identi
ficaci6 de 'personatges tan objectiu com sigui possible. La definici6 de per
sonatges contribuid a la hona definici6 d'escena.

Per exemple, una trucada telefonica, ¿Ipot ser considerada com a apaTÍci6
d'un personatge? Un C<lnvi en un cor, l'aparici6 d'un policia o el plor d'un
nen, ¿modificaran Ja connguraci6? Saloman Marros en un articIe recent
(,«Stratégies despersonnages dramatiques», 1977) s'enfronta amb aquest pro
blema de la definici6 del concepte personatge. Podríem afirmar que aquestá
tasca consisteix en 1'elaboraci6 d'un estatut del personatge. L'enumeraci6 deis
personatges vindria donada per l'aplicaci6 deis criteris constitudus de 1'esta
tut. EIs propasats per 1'escola romanesa, en fo"ma de trets, es resumei
xen en:

TEATRE 1 MATEMATICASEBASTIA SERRANO
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g) consdincia / variabilitat de I'estatut de! personatge
h) importancia dramatica
i) manera de percepció (mode operatori)
i) caracter obligatoriament individual / personatges coHectius.

Un ens determinat adquireix la categoria de ,personatge en e! cas que ho
permiti un de1s criteris estatuaris. Evidentrnent, la caraeterització dels pero
sonatges més coneguts de les obres dramatiques és facil. L'aplicació de l'es
tatut és delicada, en canvi, en els casos límit; el criteri a) .per exemple, ens
¡permetra de saber si un criat que passeja per l'escenari sense més acció que
obrir una porta és un personatge o no. El criteri e), en canvi, ens pelllllet de
decicfu si Miquel el nen de El cerele de guix Caucasiii de Brecht és un perso
natge o no. El criteri h) ens pemnet de decidir si ho és algú tan important
com Godot en I'obra En attendanl GodOI, malgrat la seva "bsencia.

Nanuralment, caldria establir una jerarquia de criteris, és ,a dir, ordenar
sistematicament l'estatut del personatge, pero' aquest és un problema episte
mologic que ja tractarem un a1tre dia, ja que oltrapassa el caraeter es~ricte

de l'aplicació deis anodels matematics motiu d'aquest treball. Simplement
assenyalo la connexió entre la fonamentació de I'estatut del personatge amb
la possibilitat de no avan~ar, des del punt de vista explicatiu, en el procés
de formalització.

Establert, més o menys, un estatut del personatge dramatic tornem al
terreny de la formalització, ara, com una aplicació més de la lingüística ma
tematica considerem allo que ¡podria ser un llenguatge associat a una obra
dramarica. Recordem que una configuració de personatges era qualsevol sub
conjunt total de personatges. Evidentrnent donats P personatges, existexen
2P configuraciones possibles, de les quals tan soIs unes paques tenen lloc
en una obra dramatica.

Definida la configuració, definim seqüencia de personatges. Una seqüencia
de personatges P, P" ... P. esta ben formada si i tan sols si per a tot i
(1 :5 i < s) podem -trobar dues escenes consecutives S i T tals que PI és
present a I'escena S i PI+, ho és a I'escena T. En unes altres paraoles, si
tenim com a vocabolari el conjunt de personatges, anomenaré «frase»~ gra
matical en el sistema d'estrategies de personatges aquella seqüencia en la
qual els elements estan ordenats de la forma que acabem de veure.

El conjunt de les seqüencies marcades de personatges, frases gramaticals
del sistema donat, és un llenguatge que ha d'ésser capa~ de donar compte de
I'estrategia sintagmatica dels personatges d'una obra.

Estudiem una mica aquest llenguatge. Preguntem-nos quina c1asse de llen
guatge éso La lingüística matematica ha establert una primera jerarqnia de
llenguatges que va deis processos markovians, llenguatge regular, fins a les
maquines de Turing, llenguatge sense restriccions. Examinem ara aquest llen
guatge associat a l'estrategia dels personatges. Marcos i Brainerd han estu
diat, en part, aquest problema.

Fins i tot podríem fomnular la problematica coma teorema:

Teorema. - El llenguatge associat a l'estlategia deis persona~ges és un
llenguatge regular.
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En efecle: sigui V el vocabulari d'aque'l llengualge, que inlerprelem
com a conjunl de personalges. Si<gui S el conjunl d'escenes, ordenades pe!
principi d'ocurrencia a l'obra. És a dir, que acceplem com a successió

S, < S, < ...... < Sk

Definim una funció f la! que fa correspondre " cada escena Si el conjunt
de personalges que apareixen en aquesla escena. O sigui:

jo que 2v són loles les configuracions poss1bles de personalges. Evidenlmenl
existira una f per a cada obra dr"malica caraclerilzada precisament per la
parella d'elemenls (V, S), personatges i escenes. El conjunt de loles les fun
cions ens donaria la lolalilal de l'univers lealral possible.

El Ilengualge L que eSludiem ara sera el conjunl de seqüencies de la
forma

al ·a2 3D

on a, E V (es a dir, són personalges). L'elOpressió a, a, ...... ao és una ex
pressió que POI ser inleoprelada com una seqüencia de personalges P" P, ...
... Po.

Per la definició de 'seqüencia que hem donal es verifica que per cada pa
rella d'elemenls successius (,personatges en la inlellprelació noslra) a¡ai+l
(1 :$ i < n), a¡ i ai+1 apareixen en escenes successives, així si a¡ E Sk ales
hores a'+1 E Sk+1 per a tol k.

Recordem ara allo que és un llengualge regular (Serrano, 1975 i 1976).
Un llenguatge regular és aquellllenguatge general per una gramalica regular
i aquesla és, com lota gramalica un quadmple de la f01'ma

(V, VI, P, R)

on V és un vocabulari lerminal, VI un vocabuJari auxwar, que conlé elemenls
que tan sois apareixen en les cadenes inleomedies del pracés de generació de
frases. P és un elemenl del vocabulari auxiliar que constilueix I'axioma del
sislema, l'elemenl del qua! cal parlir en tota derivació. R és el conjunl de
regles i és precisamenl l'elemenl caraclerilZador basic del sislema. Ca! ad'egir
que la IÍ1>Ologia de gramatiques s'eslableix a parlir d'una ttipología de sisle
mes de regles.

Les regles deis tipus de gramalica que volem caracterÍlzar SÓD relacions
eJ<pressables "00:

(A, a)
(A, aE)

és a dir, com a parelles amb la Helxa indicadora de la relació o, s1mplemenl,
com a parelles ordenades. Fixem-nos que les regles ens indiquen, en aquest
cas, que un element del vocabulari auxiliar es reescriu (o es relaciona ordena
damenl) com un element del vocabuJari lermina!, o com una seqüenc4 d~
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dos elements, el primer dels quals pertany al vocabulari teDminal i el segun
(de la dreta) al vocabulari auxiliar (en aquest cas parlem de gramatica regu
lar a la dreta).

Recordero un parell de conceptes més de liogüistica matematica. Ditero
que a _ ~, és a dir, que ~ deriva directament de a o que a gCl1era directa
ment ~ si i tan soIs si essent a,~E VUV I podem establir que

a=o"la" ~=flol-'~1

i (l,l-') ER és a dir, que existeix una regla gramatical de la f01'1lla l -l-'.
Direm, per extensió, tan soIs per aplicar la transitivitat de la re1ació ---7, quan
tenim a = > ~ que a genera ~ i que
~ deriva de a.

El lIenguatge generat per aquesta .gramatica sera el conjunt

L = ¡a Ia = a, ...... a., amb aJ E V i essent P _ a I

o sigui el conjunt de frases derivades de l'axioma iniciaJ P aplicant les re
gles donades.

Passem ara, fetes aquestes consideracions previes, .a la gramatica que té
per vocabulari auxiliar V, = 1P, SI S, ...... , S.l on P és l'axioma inicial i
S" S, ...... C. són símbols que denoten les escenes d'una obra dramatica.
Sigui R el conjunt següent de parelles:

(1)
(2)
(3 )

P_a S,
SI_oh Sj
S,_c

l:Si:Sn
VI> E Si+1 n
V c E Sj+,

V a E Si
SJ i j:sk

(naturalment, S.+, = 0).
Vegem ara com aquesta gramatica genera la seqüencia a = a, ... amo Ol>

viament es produeix la derivació

P ---7 al ai S¡j~ al aiai+ISji+1

OD 81+1 E Sji+1 i ai i ai+1 pertanyen a escenes success1ves per a i
tenim

m-l

p~ al · am 1 Sjm 14 al am

en aplicar la regla (3). Hem demostrat que la gramatica genera la seqüen-
cia al amo

Inversament, podem demostrar que si tenim
al ... amEL

essent lID. > 2 i pertanyent aj í aj+1 a escenes successives V j = 1, ... , m - 1
alesbores existeix una gramatica regular que genera aquestes seqüencies. Per
demostrar-ho suposern a, E SJ i a, E S, +, per a algun il . Naruralment, es
verificara

p_ a, Sil

és • dir, que (P, a" Si) E R. A més a més., E Sil a, E Si,+, per a algun ¡'.
Aixf SI, n SI,+! conté a, com ·a element del vocabulari terminal i verifica
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Su, ~ a, Si2

o sigui que (Sil , a, SI') E R. Continuant aquest procediment "nem generant
un eonjunt de regles del tipus

i, naturaIment (Slj , aHI SiHI) E R. Aquest eonjunt R ens permet derivar
de P la seqüencia

per a algun im tM que am E S (,m-I)+'. 1 amb una regla del tipus

que pertany a les regles del tipus (3), en "pliear-la, derivOOl de P l'eXiPressió

al '3m

tal eom voIíem demostrar.
Amb aíxo ,posem e10enda al teorema que haviem enunciat. Afegim que

fou demostrat per primera vegada per Brainerd. Per aquest teorema sabem
que el model adequat per a formalilZar el sistema d'estrategies de personat
ges és el model (3) de la jerarquía de OhOl1llsky, els llenguatges regulars o
autOmates d'un nombre finit d'estats {Serrano, 1975-1976). Observem, dones,
una gran limhació del genere dramatic en sa totalitat, en aJ.Io que fa refe
rencia a I'estrategia sintagmatica dels personatges. Aquest resultat pot ser
una explicació, a ,posteriori, del gran nombre de posslbilirats combinatories
que no s'usen mai en teatre.

Hem examinat alguns models matematics XiPlicables basicament a allo que
anomenem llenguatge assignat a l'estrategia deis personatges. PreguntOOl-nos
ata, ¿és possible un model més general, més global, és a dir, una mena de
teoria general de les descripcions teatrals? Ho intentaré formular a partir
de les contrlbucions de Sten Jansensobre modelilZació lingüística de l'espec
tacle i de rreballs meus sobre modelilZació matematica global del llenguatge.

Al seu artiele «Esquísse d'une ·Iihéorle de la forme dramatique» (Langa
ger 12), Jansen esbossa una teoria de les formes draroatiques damunt la base
de la lingüística glossematica. Jansen, en la ,eva anasi:li distingeix, eom és
habitual a la glossematica, dos plans que ell anomena pla textual i pla escenlc.
El pla textual és I',,~ticulació, a la vegada, d'un doble pl.a, el constituit per
les repliques, expressions deis personatges en els diaIegs (i ocasionaIment el
narrador) i el de les indicadons esceniques. El pla escenlc, o pla SOOliotic no
Iingüístic, en personatges i decorat. Observem que el ¡pla textual es configura
entom a l'eix sintagmatic mentre que I'escenic ho fa entom al paracligmaric.

El sistema, obviament, gira entorn a quatre categories, són les categories
de replica, indicaci6 escenica, pe.rsonatges i decorat. És veritat que Jansen
no es preocupa de fonamentar ..questes categorles i que les seves considera-
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cions s6n totalment intuitives. Per al nostre treball ens és suficient la iden
tificaci6.

Fetcs aquestes consideracions, i tenint en compte e! capitol IV de! meu
IIibre Elementos de lingüística matemática, aOO com Marcus (1970), podem
elabosar un mode! materoatic global de I'obra dramatica. En aquest sentit
donem la següent definició:

Definició: una obra dramatica es la de 12 - pla

D = < P, E, L, l, f, g, h, i, j, T, S, l-' >

on cada e!ement ve donat de la forma següent. P és e! conjunt de perso
natges, E, e! conjunt d'espois escenics, L e! conjunt de reptiques, de conver·
ses, e!llenguatge que parlen e!s personatges. I correspon al llenguatge escrit
que apareix en I'obra i que no és conversa de personatges. Constitueixín e!
conjunt d'indicacions per a la realització de l'espectade. Tinguem en compte
que e!s conjunrs P, E, ·L i I són conjunts disjunts. L i I són lingüístics pero
pertanyents a universos disjunts. Conversa entre personatges un i apunts per
al realitzador I'eltre.

Els e1eroents ¡, g, i h són aplicacions. DefinidesaOO: f: aplicació del
conjunt P en el conjunt l; g: "plicació de! conjunt Len 1'1. Traduint aques
tes aplicacions a un lIenguatge anenys formal ¡podem intenpretar-Ies de Ja
següent forma: ¡ correspon a les indicacions sobre personatges; g a les Indi
cacions sobre e! lloc esdonic, i h a les indieacions metalingüístiques sobre el
llenguatge deis ¡personatges.

L'aplicació i esta definida entre P i L. La interpreto com la correspon
dencia entre e1s ¡personatges i alla que diuen. L'aplicació i esta definida entre
E i L. Per T representem e! conjunt de totes les frases.

Xl, X2 ...... Xn sobre L U I

Per S denotero una descomposició de frases T en situacions consecutives:
T = SI, S2 ...... Sm. Finalment I'aplicació l-' ve definida pel conjunt de les
situacions marcades i pren e!s seus valors de! producte eartesia

2" . L

tenim en compte que una situaci6 marcada constitueix un. seqüencia de re
pliques i indicacions esceruques.

Cada un deIs e!ements d'aquesta 12 - pI.. pot ser susceptible, i ho hem
vist en e! nostre treball, d'una nova modelització. La uti1'.tat d'aquesta pre
sentació global es traba en la 'visió de conjunt de l'aparell formal, matema
tic, exigible ¡per a un traerament rigurós d'una teoria de ['obra dramatica.
Aquesta 12 - pla constitueix de fet un ,bon mode! de metaJlenguatge L amb
el qual ,podem elaborar una teoria de! teatre.

A I'hora de recapitular ero sembla dar que un estudi tearic de! teatre
passa .per la metodologia de la lingüística materoatica, branca de la lingüís
tica de desenvolupament molt recento Ja Guinestier havia assenyalat que e!
personatge és e! teatre alla que la paraula al text i, tampoc no oblidem Tes-
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,

niere i la introducció a la seva obra fonamental, on diu que la paraula és al
text com el personatge és a robra. És a dir, ambdós obrien aixi una <p<lssibili
tat de representar el fenomen teatral per analogia amb la llengua. É. igual que
la concepció de Guinestier fos geometrica i la de Tesniere algebr·aica. Tan
J.uateix, hi ha raons molt més profundes, que aquestes intu'icions a'illades,
per a una visió lingüís·tica matematica de! teatre.
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Resumint, dones, allo que hem fet, assenyalem en ¡principi el doble a"Pec
te sintagmatic i paradigmatic, del fenomen dr,a¡matic, que és essencial per
poder discernir els fenomens de combinatoria de personatges, en el temps.
Existeix un problema important: del1mitació d'unitats (escena, personatge)
i ens hem dedicat una mica a .la seva fonamentació.

La teoria de les oposicions lingüístiques ens ha petlllles de desenvolupar
l'estudi de diversos tipus de relacions paradigmatiques entre personatges.
Hem usat també, al final, les distincions de la glossematica. 1, en fi, el mode!
de h gramatica generativa ens ha servit ,per adonar-nos que ¡'estrategia
combinatoria del teatre 110 és més que una a;proximació finita, és un cas
d'automata de nombre .finit d'estats, d'una est·rategia .generativa. Evident
ment, per a cada nivell d'organització de l'obra. Aplicant les -regles ¡po
príem perllongar infinitament l'obra dramatica. La maquina teatral, de la
qual he parlat no és més que una manera de presentar aquesta competencia
teatral.

Crec qe hauril quedat ciar que l'estrategia dramatica -reS!jlon a una doble
activitat, una combinatoria i una generativa. La generati.va la hem desenvo
1,upat tan sois en l'aspecte de gramatica de personatges pero no de gramatica
d'«allo que diuen» els personatges.

La gramatica teatral que correspon al tractament generatiu de la narrati
vitat hem considerat que era un aspecte més marginal, i per ..Jtra part, ja
existeix una bibliografia abundan!. Fem esment de treballs de Van Dijk,
Petofi...

Pe! que fa referencia a }'activitat combinatoria, que és essencialment fini
ta, cal distingit un doble aspecte: una activitat combinatoria detemúnista i
una activitat combinatoria probabilística i infottnacional.

-L'"proximació a la ¡primera ens ha servit per a encetar el breball amb la
presentació de la matriu booleana. En canvi les estructures combinatories
probabilístiques ¡prenen com a base la noció de configuració de personatges.
Una configuració té una probabilitat teorica que és el producte de les pro
habilitats d'aparició de cada personatge de la configuració. Té també una
prob.bilitat real, com hem vist, que és justament la freqüencia relativa en
l'espectacle. Naturalment, el cas en que ambdues probabilitats són iguals té
poc intereso És e! grau zero de referencia.

1 poso cloenda a aquest treba11 de la mateixa manera que l'he encetat
assenyalant que els estudis de modelització matematica de! teatre són de molt
poc tempa, ja no de la darrera dileada sinó deIs darrers quatre anys. Si tin
gueren com a 110c de naixen<;a e! seminari de lingüística matematica de la
Universitat de Buearest, després s'ha desenvolupat a la Unió Sovietica i Ga
nada. L'estudi s'ha centrat sem¡pre en l'estrategia dels personatges dramatics.
Tan sois en e! darrers dos anys s'ha comen<;at a estudiar la combinatoria de

(
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repliques, és a 00, el diaJeg des del punt de vista de la lingüistica materna
tica. No deixa de ser paradoxal que l'aplicació de la lingüisrica matematica
a l'estudi del teatre hagí partit d'obviar justament la part més lingüistica, el
dialeg, que té lloc en una obra de teatre. De totes maneres deixem que sigui
l'epistemología del teatre la que posi limits, si és que n'hí han d'haver, al
tractament dels diferents nivells. No oblidem que en aquest treball més que
una tasca Jiogüistica me n'he proposat uoa de metalingüística.

,
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DEL5 «DIARI5»
(Fragment del 1977)

Feliu Formosa



FELIU FORMOSA

Nat a Sabadell el 1934. Home de teatre i ¡poeta. Veri
table introductor entre nosaltres del teatre de Bertolt
B.rcht. Exercl com a professor de castell.a a la Univer
sil'l de Heildeber'll (Memanya). Ha posal en escen.,
Brecht, Espriu, Txekhov, Hauptmann, Joan Ol!i.ver. Dür
renmallt, Shaw, etc., compaginant la seva tasca ¿'aotor
i de director. Ha tradUit, ¡pel que fa al teatre, obres
de B=hl, Sohnitzler, lbsen, Dorsl, Strindberg, i pe!
que fa a la .poesia, obres de Fram;ois Villon ,¡ Georg
Tnkl. Formosa fou el. .guanyador del premi «CarIes Ri·
bao de 1JOeSia 1977 amb Uibre deis viatges. Ha publi
car cin<:: llibres de poemes. Actualment dirigeix 1'I'Os
titut del Teatre de Terrassa.



3 d'abril

He somniat que em trobava en una botiga de joguines de cera. Era un
establirnent molt gran i de sostre alt. Les parets eren cobertes d'arma.ris de
fusta pintada de color fose. Tot tenia un aire .ntic. Corn el d'algunes botigues
velles de Barcelona (farmacies, tendes d'ultramarins, herbolaris·, pastisseries,
etc.). Jo anava mirant les vi trines, d'esquerra a dreta. A les primeres, les
joguines tenien tMIlbé un aire antic: hi havia figures ihumanes i d'animals.
Recordo, per exemple, un mussol verd. Després, a mesura que anav.a a.van
=t per la gran sala, les joguines anaven adquirint UD aSipecte més moderno
Hi havia embarcacions de vela i aeroplans, lOt de colors vius. Es notava molt
'bé que aquells objectes eren de cera. He comprat una de les embarcacions
per a la 'lleva filla petita. Després he pensat que calia comprar també alguna
cosa per a la meva filla gran. He ret'rocedit cap a les vitrines on hi havia les
joguines més antigues i m'he despertat.

Eseric trossos de poema o poemes sencers als darrers fulls dels llibres
que llegeixo, aprofitant pagines blanques. Despres, en ·rellegir aquests llibres,
trobo aquests esborranys o fragmenst i m'entronto amb mots escrits per mi i
molt sovint oblidats. Ara per exemple, obro la vella antologia de Trak! (fa
més de vint anys que la tine) i hi trobo aquest fraganent:

«És un eco, unes mans
fredes, un text que es fa
i es refa...

6 d'abril

HISTORIA SADICA a «COMIC» DE LA NorA QUE
CaRRIA NUA PEL BaSC

No es ttacta pas de la Blancaneus recorrent el bosc per evitar la venjan~a

de la madrama. Al poble, la gent que juga al domino a mitja tarda (és UD

poble de mar, amb pa1meres) cessen de jugar un moment i s'esguarden en
silencio Ella corre llua pe! bosc, plena d'esglai. L'organitzadó fa de les seves.
Una de les coses que més preocupa a la gent del rpoble és la quantitat d'ost"t
ges que tenen els hornes de l'organització. Aparentment, tot és placido Ella
corre pel hose, completament Dua. Espera veure els l1ums del rpoble aviat. Ha
pogut escapar-se d'·un dels homes de l'otganitzadó. Era un home de cara molt
pallida i .ulls verds, plens de croeltat. Quan .J'ha reboIcada per la pinassa, ella
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ha cedit; ha fet veure que el contacte d'ell li ,produja plaer, perque esperava
el moment oportú per desfer-se'n. Ell J"ha mossegada; ,ti ha mossegat el coll,
el mugró dret, el flane i el múscu! de la cara interna de la cuixa esquerra;
unes mossegades violentes, entre panteigs ¡rones brotals. Després l'ha violada,
En el moment que treia de la butxaea dels pantalons, tirats per terra, una
mena de porra curta i eoretta de punxes, ella li ha pogut donar una forta
empenta i s'ha posat a eórrer, La gent que juga al domino remena les fitxes,
i l'úniea cosa que diferencia llur conducta de J'habitual és que ih.i ha més si
lencis, L'agent seeret s'ha infiltrat dins l'organització. Vora el mar, camina
per la SONa l'arniga de l'agent seeret. Reflexiona. Solea les aigües una barca
fosca, En haixen cinc homes, que se li llaneen al damunt. Ella utilitza amb
eficiieia els seus coneixements de karate; pero un dels homes li dóna llil eop
de porra ,per darrera i l'amiga de J'agent secret es desperta en un soterrani,
completament nua, De tant en tant, els ostatges, una vintena de noies lligades
als pollanes (eollocats en fileres simetriques) de la vora del riu, són fuete
jades pels homes de l'ol'ganització. «Nous serons vengées», diuen elles, 1'a
miga de J'agent secret és violada sueeess;vament per tots els homes de l'orga
nització, «No tiris el doble, que tanearas», diu l'hostaler. Mentrestant, J'agent
secret, a través d'aquell 'minúscul ~parell de radio que tots coneixeu, comunica
als seus eaps quins són els designis de J'ol'ganitzaeió: «sembrar el terror a la
eontrada per poder-hi installar la planta nuelean>, L'organització deseobreix
l'agent ·secret i el tanca amb la seva amiga, al soterrani. «.Anem de cara a
l'estiu i els dies s'allaorguen; a més, ban avan~at una hora». La noia que corre
nua pe! bose arriha finalment al poble, i els homes·, indignats, agafen tota
mena d'eines i de bastons, A més, els eaps de J'agent seeret ja saben on és
el eau de l'organització i es disposen a intervenir, Ara només hi ha un pro
blema; els ostatges, i també l'agent secret i la seva amiga. Per sort, aquests
darrers són gent 'ren entrenada i plena de recursos. Quan els homes de J'or
ganització es vcuen ,assetjats tomen a fueteja,r erueLment les noies lligades als
pollanes, Els fuets espeteguen contra Jlur pell tendra, que queda tota plena
de ratlIes veDJDelles. «Oh, nous serons vengées», repeteixen les noies. L'agent
secret i la seva amiga s'han iJ?Ogut treure Jes eordes que els lligaven i, des
prés d'eliminar un per un els guardians, sorprenen el cap de l'organització
quan té el eanó de la pistola posat ja contra la nuca del primer ostatge.
1'arniga de J'agent secret li fa saltar la pistola de la ma arnb una rapida elau
de karate, Tots són salvats, La partida de domino continua, Els homes de
l'organització, detinguts, són embarcats en una motora. La nma que corria
nua pe! hose assenyala un dels detinguts, que té els ulls verds, i diu: <<aquest
deixeume'l per a mi», 1'agent seeret i la seva amiga tan l'amor en una illa
del Caribe, La venjan,a de la noia que corria "'ua pe! bose va ser terrible.

(<<Hostal Coca», de Torredenrbarra)

8 á'abril

A Torredembarra, cada dia al penya-segat que separa la Platja IAarga de
la Platja dels Alemanys. Zona alteros, amb pins; roques que muen en picat
damunt el mar. 1 els cabells rossos onejant vora la meva gaita.
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11 d'abril

Em sentia com si fas el record de ningú, en lloc de ser la realitat d'algú.
Tant de bo que aíxo .'!lagi ac~bat, enc"",a que sé que no es pot acabar mai
del tot.

DELS «DIARlS»FELIU FORMOSA

De,,!,rés del meu retorn de Torredembarra, m'he ficat de pIe en la tra
ducci6 de Trakl. He Uegit l'estudi de Roberr Rovini que precedeix la selee
d6 de textos del poeta dins la coIlecci6 «Poetes d'aujourd'hui». de l'editorial
Seghers. La traducci6 .francesa dels textos és bona. S'acumulen dintre meu
moltes coses sobre Trakl. Les vull eseriure amb un gran coneixernent de
causa, i per aíxo encara no ha fég.

Avui he tíngut el somni següent:
Bm trobava en una ciutat centro-europea. Busca"a un cafe del qual m'ha

via parlat <llgú. Es deia «Cafe Havana». L'he trobat en un carrer cutt i tela
tivament ample, pIe de comer<;os. El cafe em al costat d'un cinema. Dins el
Cl>rrer h.í havia una 11= tamisada, ,¡;risenca, com si fas cobert per una volta
de vime bruto No he comprovat si la volta existia o no. El cate era una me
ravella. L'he mirat des de la vorera del davant. Per entrar..hi, calía pujar tres
graons. Hi havia una porta giratOria, i tenia planta ibaíxa i pis. No recordo
ben bé l'interior de la planta bain (allo que en podia "eure des de l'exterior
a ttavés de les finestres rectangulars». Sí que recardo, en canvi, les finestres
del primer pis, arquejades i que s'al<;a"en des del terra, de fo"ma que hom
podía veure senceres les taules i les cadires negres, tornejades. Era un cafe on
hi havia molt ambiento He decidit de tornar-hi aíxl que tíngués ternps. Me
n'he anat cap a ·una avinguda ampla i he pujat en un tramvia d'aspecte anti
quat, molt agrad.Jble. A l'interior hi he trobat Tino Rosí. Era un índividu
d'uns dnquanta anys, baixet iamb un bigoti espeso S'assemblava a Edoardo
de Filirpo. M'ha dit que de vegades encara cantava en público No recordo ben
bé de que hem parlat, pero jo he tíngut la sensaci6 que aquell home no era
normal. Quan ha baixat del tramvia i 1'he vist perdre's per 1'ampla ."Íngu
da, amb la seva jaqueta curta, de cot6 blau marí, com un treballador, he
tíngut la sensaci6 que no podía anarsol pel cavrer. M'ha cridat: «Sano solo
pittore!» He entes de seguida que, en afirmar la seva condici6 de píntor,
m'indicava que no volia saber res del Partit.He baixat del tramvia. L'avin
guda s'assemblava a la KUllfürs-tendamm berlinenca. M'he fieat en ,un cinema.
Feien una pellícula en la qual José Luí-s G6mez .foVIDava pan d'una banda
que volien incendiar una caserna de bombers. Simulaven una alaVIDa, tots els
bombers se n'arraven i José Luís G6mez es queda"a sol a la caserna. Recorria
les .cambres, separades per unes portes molt gruixudes, com de caixa forta,
<peto no podía provocar l'incendi, perque no tenia res ¡per fer"ho.

'Fa patir aíxo de no tenir la immediatesa i la tninuciositat d'Anals Nin ni
la profundítat de Katlfa. No crec que sigui degut a la barreja de mediterra
nisme i de gevmanisme que confo"ma la meya personalltat. Hom pot creme
en aquesta barreja? De fet, ·penso que aquest diar.i es ,pot caracteritzar per
la di"lJersio. Cree que 'hi falten -i les hi vull posar- l'agressivitat i la con
tundencia que he rpretes donara les meves escassíssí-mes íntervencions polí-
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tiques, i també .penso que cal posar-hi e! rigor de! text crític sobre temes
literarís. Quan dic que aíxo hi falta, vu!l dir que hi falta com a complement
i com a factor d'enriquiment, i no que el que he escrit fins ara tingui unes
insuficiencies determinades. En un diati, a!lo que és escrit, és esctit. Que
demostra un diari? La covardia per emprendre una tasca literaria més trava
da? O ,bé pot a!'tibar a ser una maniÍestaci6 literaria prOpia i definitoria
d'una personalitat concreta i apta per a aquesta mena de treball? .

Hi ha una cosa que m'interessa: l'aventura, l'obrir les portes a l'inespe
rat i la illclusió d'un possible afici en un context 011, posterioI:iment, aquest
ofici rpot constituir objecte de sorpresa. Escriure, esoriure, escdure ... , a la
recerca d'a!lo que no és deliberat.

Poema escrit .fa pocs dies i que trabo arreglant e!s papets de la meva tau
la de treba!l:

Et dibuixen e!s núvols
que alhora et bressen.
Posen un fans ombrívol a paisatges
que e! sol valora en pondte's.
Integrada a la posta,
fas e! gest que t'ensenya
la tempesta !lunyana
rnentre te'm lliures ...

12 d'abril

Tinc a IlIl.Íg traduit el poema Helian, de Trak!. M'hi s011pten la monoto
nía de! vocabulari, que no compromet el tigor i la intensitat de! poema. Ro
vini diu que podem aplicar a Trak] e! mot «decadencia» en e! sentit més
estricte. De fet, Trak] expressa el seu món de decadencia a través de la uti
,1ització reiterada .de mots c1au, que es van repetint; a través de metafores
resaltes en frases breus o bé de sintaxi re!ativament simple i monocorde.

Els adjectius «suau» «l1eu», «tendre», «dol¡;», «lleuger», cor.responents
gairebé sempre als alemanys leis i sanft s6n freqüentíssims.

També apareixen sovint e1s mots «mur», «estrella», «or», «ombra», «fos
ca», entre d'altres que ara no recordo.

És coneguda la utilitzaci6 reiterada deis colors, especialment e! «blau»,
amb tates les derivacions: «blava», «blavot», «blavenc» o «blav6s», etc. Se
gueixen en importancia el «negre» i el «br,u» o «fosc», i també e1 <wermell» i
e! «groc».

És sorprenent aixi mateix la utilitzaci6 de formes adverbials per iniciar
e! vers, principalment de localització temporal: «Al vespre... », «De nit... »,
etcetera.

Queda molt ciar e! caracter expressíonista de la ,poesia trakliana, molt
relacionable amb l'expressionisme pictoric germanic.

Dins e! poema Helian, dividit en cinc fragments que osciHen al voltant
de la vintena de versos cadascun, em sembla observar un paraHelisme de te
mes i d'imatges en cadascun dels fragments. Caldria estudiar-ha més a fans.
E! tema central del poema ,hi és molt diluit, insinuat d'!UDa manera molt vaga.
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26 d'abril

13 d'abril

DELS «DIARlS»FELIU FORMOSA

La figura de la germana, en Musil, en Trald, en Kaflca... : l'Agathe de
Musil; la Grete de Trald i l'Otda de Kafka. Tres relacions:

L'automatisome no substitueix una falta .de creat1vitat conscient, smo que
complementa una situació de gran creativitat. En escriure aíxo, pensava en la
literatura, en :I'esoriptura automatica dels surrealistes. Pero ara m'adono que
té un "bast molt més amplio

Hi ha un gevma i unes getmanes situades en un clima d'ultratomba i sovint
de corropci6 i podridura.

Caldria saber si aquests meandres, aquests cercles molt redurts al ","oltant
d'un centre, aquesta utilització tan insistent d'un lexic i -una sintaxi reiteratius
tenen alguna re!ació amb els efectes de la droga. D'aixo no en parla Rovini
en el seu estudio Ero caldria llegir e! treball de Heidegger sobre Trald, tot i
que ero fa por de no entenclre'J. Sense aquest ingredient de «repulsi6», tin
dria tant «atractiu» la poesia de Trakl? Aquesta minuciositat, aquest rigor
obsessiu dins una intel1pretació de la mort assumida d'una manera tan «¡física»,
és a dir: tan poc «metafísica», com si no hi hagués oap altra opció per a
l'individu i per al poeta?

Traduir Trakl no planteja problemes de comprensió. Hi ha únicament e!
problema de la precisió de! tevrne a utilitzar. És un treball de forº" interes;
perque, d'entrada, s'imposa la for~a de Ja imatge i aquesta juxtaposici6 de
frases simples que contenen imatges. 1 a partir d'aquest primer efecte col
pidor, tan distint de Rilke, ve el treball d'inconporar al catala un univers
p&tic dos i d'una originalitat innegable. La traducció ha de ser «grafica»
com el text original.

- Compenetració total, a mvell literari, que no defuig la idea de l'incest
(Musil).

- Incest real (Trald).
- Re!ació humana de substitució o de compensació d'una vida sentimental

problematica (Ka&a).

Gran contingut de civili,tzació i de crítica en ,aquesta relació germa-ger
mana. Tots tres escriptors són alemanys de l'Est; el. dos primers, austriaes;
el tercer, txec. Cruilla de dvilitzacions i evuilla IUstorioa. Radiografía de la
decadencia. Tema per a una reflexió més extensa i profunda.

L'amor més gran d'Isadora Duncan, Gordon Graig, provoca en la gran
ballarina un sentiment fratern, que era el més estimulant. Així ho -=plica
!sadora en aquest llibre exttaordinari que es diu La meva vida.

Ero satisfa comprovar que AnalS Nin escriu el seu diari sota l'impuls de
l'automatisme surrealista, encara que !!:es no hi hagi de surrealisme en el
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seu teJ<t. L'estruetura lliure del diari té, efectivoment, com a base, un desj,g
de trencar estruclJures (de no dependre'n) relaeionable indireetoment _b les
teoritzacions de Breton. Hi ha una serie de projectes, d'idees, de contactes
amb la realitat exterior, que es resolen immediatament en llenguatge. Es pro
dueixen oscillacions, justilficables a posteriori, ja que cap estructura no ha
estat preparada.

Ahir vaig veure Chanta;e contra una ,esposa, versió einematografica de
Casa de nines, d'Ibsen, feta per Losey. Dues coses que en "aloro:

- La fidelitat " Lbsen, al qual serobla sotmetre's Losey .mb la consciencia
que, si no ho hagués fet, Lbsen el podia devorar.

- ,La tria d'un magnífic .poble norueg i l'agilitat en el tractament cinemato
grMie d'exteriors i interiors sense trair lIbsen.

Penso, pero, que el dialeg final i decisiu, el gmn atae d'Lbsen contra el
matr1moni no queda prou intens ni remareat o distanciat de l'ambient. Potser
perque jo sempre he vist aquest dialeg eom una unitat mdLt diferenciada: la
cu:Iminació, plena de llibertat formal, en la qual queda ,superada geniahnent
tota l'estruernra de «pieee bien faite» que -malgrat tot- ha desembocat
en aquest dialeg magistral.

Si jo muntés Casa de nines, posatia reflectors a la sala i els mantind1"ia
apagats fins a aquesta escena. Aleshores, faria desapareixer la illuminació na
turalista que 'hauria utilitzat ,pera la ,resta de l'obra. El eanvi d'aDmoS>Íera es
produiria en una pausa molt marcada, que vindria després de la frase de No
ra: «Seu Towald; hem de parlar.»

Muntar Casa de nines és un dels meus somnis de director. És possible
que mai no l'arríhi a realitzar.

29 de iuliol

HISTORIA O RONDALLA CARTESIANA DE LA
MAQUINA DE REVIURE

Una vegada hi havia un horne que ,tenía una eaixa de ,fusta amb un forat
al davant i una manivela al eostat. És evident que tots ens hem imaginat
situacions passades en que vam perdre alguna oportunitat o vam eornetreal
·gun error, i hem ¡pensat que faríem si ens tornéssim a trabar en runa sítuació
semblant. Dones bé, la cai:xa que tenia aquell home servia per recuperar les
oportunitats ,perdudes i reparar els errors eomesos. $'hi posava al davant, fela
anar la manivela i, sense cap mena de reoan<;a ni de tortura mental, sense
cap esforl' ní eoneentració, es "eia ,,11 mateix aelJuanr eom ho hauria "o1gut
fer en aventures amoroses d:rostrades, en ínterrvencions públíques, en contem~

placions de ¡postes de sol, en converses intimes, en fes tes i reunions amb
amies, etc. No és que es veiés diferent, és a dir, que veiés la persona que
!lauria volgut ser i no era, sinó que, simplemenr, la eaixa Ji revivia de tal
manera aquelles ,situaeions, que les e.borrava del passat. Aixo feia felil' el
nostre home, sobretot durant els pr1mers temps, 'luan, sense cap idea pre-



67

concebuM, es posava davant la caixa i feia giravoltar la manivela. Durant els
quaranta dos anys de la seva vida, navia viscut prou com per haver de la
mentar moltes coses, i la caixa li anav,a eliminant aquests motius de recan~,

que pesaven for~a dins la seva ,vida acrual i dins la seva maneta de ser i
d'obrar. TOOlIJ>oc no és que la caixa li subministrés una experiencia útil per
resoldre situacions noves que poguessin assemblar-se més o menysa les ante
riors (aixo ell ho v,a intuir de seguida). Ja era prou la possibilitat de refer
aquestes mateixes situacions anteriors', Era com si tornés ·a viure, A ttnés, tot
110m sap que les oportunitats guanyades i eIs encerts s'integren dins la vida
present de manera que arriben ,a constituir oa conformar la nostra normali
tato Quan dic oportunitats -guanyades i encerr" vull dir tot allo que ens per
,met tirar endavant amb una Jmatge que lD.osaltres creiem acceptada o assimila
da .pels altres. Tornant, pero, al nostre bome, direro que la caixa triava d'una
manera autonoma, ,pero no arbitraria, aquelles situacions que ell havia con
siderat frustrades d'una manera conscient i les hi rectificava, al marge que
les sitluacions haguessin estat realment desaprofitades o objectivament impog,.
sibles d'aprontar; no sé si m'explico. Vet aquí, dones, que I'home s'asseu
un dia davant la caixa, fa moure la maneta i es tr<lba.ell mateix caminant .per
la Fuggerei d'Augsburg agafat de la ma d'una noia croata que es diu Vanika.
La noia li mu: «Ja saps que passo una part de l'any a Trieste, i la resta a
Alemanya. El meu marit és enginyer del govern italia i ara és a Sicilia. Dema
me'n va1g». El nostre :horne pensa: «Sí, aquest és el .plantei,g d'una situació
desaprofitada :per mi, malgrat que Vanika és una de les dones que més m'ha
interessat, ,potser perque des del primer moment tenia consciencia que tot
seria tan efímer.»

Va continuar mirant la maquina, o més ben dit: vivint la situació amb
1<1 maquína. Per que seguir 3mb les qüestions de detall? L'home no va «fer
l'amor distret» ni va contemplar el barri medieval d'Augsburg «amb impa
ciencia» (com diria Bertolt Breaht). A més, ringué la sorpresa agraMbilíssima
de veure's amb Vanika viatjant dins un «wagon-lit» de I'Orient-E"Press, sen
se saber com ni per que, ja que aquest viatge no havia entrat dins les seves
intencions, ni abans ni ara. Va descobrir, a més, que aquella gran aventura
amb Vanika li facilítava el canlÍ ,per refer-ho tot, perque una situació condi
ciona les següents, com el lector ja haura endevinat des de les .primeres rat
lJes d'aquesta narració. Cap situació --'haura .pensat el nostre lector- no és
aillible. 1 heus aquí que, de sobte, el nostre home va recordar amb terror
aquella frase tan generalitzada: ,«Vés a saber el que hauria passat, si aquell
dia jo... ». Pero ara hauriem de passar ja a demostrar que una maquina com

• la d'aquell home no soluciona res. Al contrario val més trobar-se sempre
davant les alternatives i no tenir cap maquina ni cap posslbilitat de tenir-ne.
Podríem parlar, doncs, de la caixa com a <lbsessió, com a inte,rupció de la
vida .present i real i, per tant, com a motiu d'una ttnaxima oportunitat per
duda: la de viure. Pero aquest punt de vista seria pedant i d'un moralisme
facil (em temo que h narració ja hi queda prou). Per aixo acabarem dient
que ['nome i la seva maquina van viure feli~os i contents fins a la fi dels
seus dies, que 'Van ser molts.

Amb la narració anterior, reprenc el diari, interrumput fa una mica més
de tr~ mesos. Fou una interJ:Upció prevista i conscient. Duram aquests me-

FELIU FORMOSA DEJ.S «DIARlS»



DELS ~DIARIS. FELIU FORMOSA

sos he deixat gairebé enlJestit e! IJíbre deis víatges i projectat dues narracions
que no he escrito La primera navia de tenir com a tema un viatge per Nord
america de dos joves delinqüents amb un gran Packasd pols6s i abonyegat,
de color blau ce! o de color bordeus. L'estímul em venia donat pes tanrs
filrns on existeix aquesta situació itinerant, de fugida o d'aventura.

El terna de la segallO narració no el secordo en aquest momento

Faro FORMosA
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NARcrs COMADIRA

Nar a <;;rona .1 1942. Té publicats ser llibres de po<>

mes entre cls quals sobreslWten El verd ;ardi i Desdesig.
Ha coHaborat també, amb recensions i poemes, a' les
revistes i diaris «BIs Marges», «Presencia», «Reduc·
cions», «Uc», «Tele/~rés» «Diari de Barcelona» etc.
Darrerament ha traduit el poeta nordamerici Robert 10
well (<<BIs Marges» núm. 13) i prepara una versi6 de
Oss; di Seppia del ~ta ¡ premi Nobel ¡talia Eugenio
Montale.



Aquests poemes d'Auden van ser traduIts durant el segon any de la meva
estada a iLondres i més com exetcici per entendre'ls que no pas pensant en
la seva publicació. El meu rudimentari coneixement de I'angles i ¿'Auden
no em pemnetia de fer.¡¡ne massa iHusions. Ara pero, passats ren bé cinc any.
d'aquella edat feli~, Salvador Oliva, llavors a Nottingham i també incipient
traductor d'A'llden, s'ha decidit a ac.bar aque1Ll tasca comen~ada i a publicar
un volum amb les seves ·versions. 1 com que en una nota fa constar haver lle
git les meves i d'alguna manera se'n declara potser deutor (ell, molt més bon
coneixedor que no pas jo tant de I'angles com d'Auden! ), he cregut oportú de
publicar aquelles meves provatures per aUo que algú bé s'hi pot clivertir.

L'edició que 'vaig fer servir és la deIs Col/ected Shorrer Poems 1927-1957
en la reimpressió del 1971 de la primera eclició (1966) de Parer and Parer
Ltd.

NARCÍS CoMADIRA
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SONG

Eyes look into nhe well,
Tears iUJl down from the eye;
The tower cracked and fell
Rrom nhe quiet winter sky.

Under a midnight stone.
Love was burí"ed by rhieves;
The robbed heart begs for abone,
The damned rustle like leaves.

Face down in nhe flooded brook
Winh nothing more to say,
Lies One the soldiers took,
And spoiled and threw away.

NARCÍS COMADlRA
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Ulls miren a dins del pou,
Iliigrimes cauen dels ulls;
la torre es partí i va caure
del cel tranquil de l'hivem.

Sota una llosa de nit
l'amor foo colgat per Iladres;
el cor robat 'Vol un os,
els damnats cruixen com fulles.

Bocaterrós dins del llot,
ja sense res més a dir,
jeu Un que els soldats van prendre,
el van despullar i llen,ar.

7}
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SONG

Stop all the docks, cut oH the lelephone,
P~event tIbe dog from ib:l!fking wilh a juicy bone,
Silenee tIbe pianos and with muEfled dnum
Bring out !'he confin, let the mourners come.

NARCÍS COMADIRA

Let aeroplanes eirde anoaning ovenhead
Seribbling on tbe sky rhe message He ls Dead,
Pul crepe bows round lhe white neeks of rhe [Jublie doves,
Let the traffie polieemen wear blaek eOllon jlloves.

He was my North, my Soutb, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
1 rhought tbat love would last for ever: 1 was wrong.

The stars are not wanted now; Iput out every one J

Paek '-'P the moon and di.mande the sun,
Pour away rhe oeean and swe~ up !'he wood;
For notlUng now can ever come to any good.
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Pareu tots els rellotges i talleu el telefon,
doneu, perque no lIadri, un os sucós al gos.
Feu que els pianos callin i amb timbals enfundats
traieu el taüt fora, que auibin 'I'loramorts.

Ja no vull cap estel; endueu-<vos-els tots.
Empaqueteu la lIuna i desmunteu e! sol;
¡poden 'huidar .]a ttnar, tall"" qualsevol bose.
Perque res ja des d'ara no pot donar cap fmit.

CINC POEMES DE W. H. AUDEN

CAN<;:Ú

Feu voltar els avions geroegant dalt de! ce!,
que un roissatge hi escriguin: «EII és roort».
Vull un lla, de crespó al coll blanc dels coloros
i els guardies de nrafic amb -guants de cotó negreo

Va ser el roeu Nord, el Sud, el roeu Est i l'Oest,
la sermana de feina i el descans del diumenge.
Migdia i mitianit, la parla i la can,ó;
jo em creía que l'amor duraría per sempre: anav·a errat.

NARcfs COMADIRA
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o WHAT rs THAT SOUND

o whar is rhar sound which SO thrills the ear
Down in the 'Valley drumming, drumming?
Only !!he searIer soIdiers, dear,
The soIdiers coming.

o whar is rhar lighr r see flashing SO cIear
Over the disrance ibrightly, brightly?
Only the sun on their weapons, dear,
As they srep lightly.

NARCÍS CO~{ADIRA

o whar are Ihey doing wirh all !har gear;
Whar are ~hey doing this morning, Ihis morning?
Only rhe usual manoeuvres, dear,
Or perhaps a warning.

o why have they Iefr rhe road down !fuere;
Why are rhey suddenly wheeling, ",heeling?
Perhaps a ohange in !he orders, dear;
Why are you kneeling?

o haven'r tJhey sropped for tibe docror's care;
Raven'r they ~eined thdr horses, rheir horses?
Why, rhey are none of them wounded, dear,
None of these forces.

o is ir the ,parson rhey want with wbire halr;
Is it the parson, is it, is it?
No, tJhey are passing 'bis gareway, dear,
WitJhour a visir.

o ir musr be rhe famner who lives so near;
Ir musr be the farmer so eunning, so cunning?
They have !passed rhe farm already, dear,
And now they are running.

o where are you going? sray with me here!
Were the vows you swore me deceiving, deceiving?
No, r !promised ro love you, dear,
Bur 1 musr ,be Ieaving.

o ir's broken the lock and splinrered Ihe docr,
O it's the gare where they're turning, rurning;
Their feer are heavy on the floor
And their eyes are burning.
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QUE SON AQUESTS COPS

¿Que són aquests eaps, punyent melodia,
que ¡per la vall s)estenen) s'estenen?
Oh! ) són soldats només) aimía,
soldats que vénen.

¿I que és la lIum que ara relIma,
lIuny pel eamí, brillant, tan brillant?
El 001 que els toca a les a"mes, aimia,
quan van marxant.

¿1 que estaran fent a punta de dia
amb tota .la gent armada, a"mada?
Oh! ) ·maniobres només, aimia)
o una <parada.

¿I per que hanran pres ara una ahra via,
<per que de cap han girat, girat?
Potser hi ha uneanvi d'ordres, aimia,
¿Per que has m;rat?

¿No s'han .aturat a la i-nfeI'lmeria,
els seus caval1s no han frenat, frenat?
No cap soldat és ferit, aimia,
no cap soldat.

Oh!, ¿Potser aniran a la rectoria
a huscar el capella, el eapelIa?
Ja <passat n'han el !)JOrtal, aimia,
sense trucar.

¿Vols dir que no van a la masoveria,
pe! masover tan dolent, dolent?
No) ja han passat la seva era) aimia;
véneo correots.

¿Pero, 00 vas) 00 vas? Fes-me companyia!
¿Tants jnraments ara vols trenear?
No) vaig prometre estimar-te) aimia.
Me'n he d'anar.

Ja trenquen el <pany, ja esbotzen la porta,
ja han eaigut els batents, els ·batents.
Al trespol la petjada és forta
; els ulls arden!s.
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MUSÉE DES BEAUX ARTS

NARCÍS COMADIRA

Ahout suffering they were never wrong,
The Old Masters: how wcll they understood
Irs human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged ate reverently, passionately waiting
For the mitaculous bitth, there always must be
Clúldren who did not specially want it to happen, skating
On a pond at nhe edge of tlhe wood:
They nover forgot
'Ilhat oven me dreadful martyrdom must run its eoutse
Anyhow in a comer, some untidy ,pot
Where me dogs go on with tIleir doggy llie and the totturer's horse
Seratehes irs innocent behind on a tree.

In Brueghel's ICllrus, for instance: how everything tums away
Quite leisureLy from the disaster; the ploughman may
Have heard me splash, tIle forsaken ery,
But for 'him it was not an important fa¡.jure; the sun .hone
As it had to on me white leg, disappearing iota me green
Water; and the el<pens;ve delieate ,hip that must ha",e seen
Something amazing, a boy &alling out of rhe sky,
Had somewhere to get to and sailed ealmly on.

78



79

A l'Icarus de Broeghel, per exemple: eom tot gira l'esquena
ben impassiblement a aquell desastre; e! Uaurador podía
haver .entit el xap, e! erit interromput,
pero per ell no era un ftaeas important; el sol briJbva
com ha de fer,ho sobre les blanques earoes que es perdien dins l'aigua
ven:la; i el eostós, delleat vaixell que havla hagut de veure
quelcom mer&vellós, un noi eaient de! ce!,
tenia on dirigir-se i 'Seguí navegant calmosament.

Pel que fa al sofriment mai no van anar errats
els Anties Mestres: que bé que van eomprendre
el lloc que té entre els homes; eom s'instaHa
mentre algú esta menjant o obrint una finestra o tan soIs passejant

,¡>oc a poc pel carrer;
coro, mentre els grans estan reverentlment, amb passi6, esperant
el naixement llIliraculós, sempre ha d'haver-hi
nens que especia1ment no desitgen que ocorri, patinant
sobre una bassa a la vora del hose:
mai no van obUdar
que inclús l'norrid martiri ha de seguir el seu curs
de qualsevol manera en un raeó, en algun Uoc desendres:at
on els gossos segueixen &mb 'la vida de gos i el cavall del botxí
es refrega el darrera innoeent contra un arore.

CINC POE.MES DE W. H. AUDEN

MUSÉE DES BEAUX ARTS

NARCÍS COMADIRA
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IN MEMARY OF W. B. YEATS
(d. Jan. 1939)

1

He disappeared in ube dead of winter:
The brooks were frozen, the air"ports almost deserted,
And snow disfigured ube publie statues;
The llDereury sank in the mouth of rhe dying day.
O all the instruments a~ee

The day of :bis dealh was a dark eold day.

Far from his illness
The WOhTes ran on ubroullh rhe eve"green forests,
The peasant river was untempted ¡by lhe fashionable quays;
By llDourning tongues
The dea~h of rhe poet was kept from his poems.

But for him ir was rus last afternoon as himself,
An afternoon of nurses and mmours;
The provinees of 'his hody ~evolted,

The squares of ¡his mine! were emptj,
Silenee invaded lhe subUJ)bs,
The currrenr of rus feeling failed: he became rus admirers.

NARCÍS COMADIRA

Now he is scallered among a hundred ciries
And wholly given over to unfarmiliar aHeerions;
To find his happiness in anorher kind of wood
And ¡he punished under a foreign eode of conscienee.
The words of a dead llDan
ATe modilied in rhe guts of rhe living. '

But in rhe importanee and noise of to-morrow
When rhe brokers are roaring like heasts on vhe floor of the Bourse,
And rhe poor bave the sufferings to whioh rhey are fOOy aecustomed',
And each in ube eell of hirnseld: is almost eonvineed of rus tteedom;
A few thousand will rhink of v:his day
As one v:hinks of a day when one did somerhing slightly unusual.

O all rhe instruments agree
The day of his dearh was a dark eold day.
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Instruments que tenim estan d'acord
que el dia que va morir va ser un dia fosc i fred.

Lluny del seu mal
els llops escondrinyaren els hoscos sempre verds,
el torrent camperol no va deixar temptar-se pels molls de la ciutat;
veus endolades
van detenir la mort del poeta amb els seus poemes.

CINC POEMES DE W. H. AUDEN

EN MEMORIA DE W. B. YEATS
(mort el gener del 1939)

1

Pero dins la importancia i el soroll de dema,
quan e1s agents mgeixin corn feres sobre el sol de la Borsa
i suportin els pobres les penes a que estan avesats,
i cadascú dins de ua seva ceRa estigui convenQUt
gairebé de ser lliure,
uns pocs milers recordaran aquest dia
corn es recorda el dia que es va fer alguna cosa Ileugerament inusual.

Ara eIl esta escampat per cent ciutats
i abandonat a afectes forasters,
ha de trdbar la joia en altres hoscos
i ser penat sota un codi de consciencia estranger.
Els mots d'un horne mort
es modifiquen als budells del vius.

Se'n va anar en la inaetivitat de I'mvern:
els rierols eren gla",ts, els aeroports quasi deserts,
la neu desfigurava les estatues púbJiques;
el mercuri baixa fins al fons en la boca del dia morent.
Instruments que tenim estan d'acord
que el dia que va morir va ser un dia fosc i fred.

Pero per a eIl va ser I'ú:ltima tarda,
una tarda d'infermeres ,i 11IDlors;
les provincies del cos van revoltar-se-li,

.les places de la ment se Ji buidaren,
el silenci ocupa els suburbis,
se Ji estronca el fluir deis sentLments;
va convertir-se en els que l'admiraven.

NARcfs COMADIRA
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Intelleetual disgraee
Stares from every human faee,
An& tihe seas of pity lie
Locked and ~rozen in eaeh eye.

In the deserts of tihe heart
Let !he healing fountain start,
In the prison of his days
Teaeh the free man how to praise.

NARcfs COMADlRA

2

You were siliy like us: your gilt survived it all;
The parish of rieh women, ,physical decay,
Yourself; mad lreland hurt you into poetry.
Now rreland has her madness and ,her weatiher still,
For poetry makes nothing happen: it su""ives
In !he valley of its saying where executives
Would never want to tamper; it flows soutih
From ranches of isoLttion and the husy gnefs,
Raw towns tbat we believe and die in; it sU1'Vives,
A way of happening, a mouth.

Earth, reeeive an honoured guest;
Williarn Yeats is laid to rest:
Let the Irish vessellie
Emptied of its poetry.

Inthe nightmare of tihe dark
All rhe dogs of Europe hark,
And the living nations wait,
Eaeh sequestered in its hate;

With tihe faDming of a ,verse
Make a vineyard of the curse,
Sing of human unsueeess
In a raptore of distress;

Follow, poet, follow right
To lhe oottom of the night,
With your uneonSllraining voice
Still tpersuade us to rejoice;

CINC POEMES DE W. H. AUDEN
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3

Al maJson de la tenebra
lladren els gossos d'Europa;
tots els paIsos esperen,
sol cadascú en el seu odio

CINC POEMES DE W. R. AUDEN

2

fes que en els deserts del COI

brolli la font saludable,
a Ja presó deis seus dies
ensenya l'home a lloar.

Terra, re¡> un hoste insigne:
William Yeats ve ,a descansar.
Deixa que el nabí d'hlanda,
huit deis seus versos, reposi.

.fes amb el. soles deis teus versos
una vinya. d'.a.quest erro,
canta els fracassos deis hornes
en un deliqui d'angoixa;

Segueix, poeta, el camí
dret al final de la nit,
amb la teva veu suau
conven~-nos de l'alegria;

IntellectuaJ vergonya
mira des de cada Iostre,
i els mars de pietat jeuen
closos, gla~ats a cada ull.

Vas ser insensat corn nosaltres; el teu do
va sobreviure a tot: a la parroquia
de les senyores tiques, al decaure del cos,
a tu mateix. La folla Irlanda et va ferir en poesía.
Irlanda encara conserva la follia i el mal temps,
i és que la poesia no fa que ¡passi res: sobreviu
a ila vall on es forma, on els executius
mai no voldran ¡potinejar-hi, davalla cap al sud
de masos d'aillament i d'atrafegades penes,
emes ciutats on creiem i mor.im; sobreviu,
una manera de passar les coses, una boca.

NARcfs COMADlRA
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«RiChly cloa!h'd Alpes; are cail'd Apes, and as soone
EooI:ips'd as brighr we caIl !he Moone the Moone...»

(John Donne, Elegie XVI: 011' his mistress)

«... trom under the mbble heap
m'elevasti

from the dulled edge beyond pain
ro'elev.asti

out of Erebus, the deep-Iying
frem the wind under tJhe eartJh

~m'elevasti
frem !he dulled air <Indvbe dust

m'elevasti

(Erza ·Pound, The Cantos, XC)
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1 ~

Res: from tbe dulled air and tbe dust,
m'elevasti

Amb els ulls es olouen els signes de la cam.
Amb l'ombra, el tacte. Amb la Ilum, tot l'ésser.
Res no ens queda de! sentit primer i de l'olor a magrana,
de la 'paraula buidada en e!s besos tendres deis amants.
Gua.ita! Sofre, fonedissa veu, absencies a contracor
subjectes a la de.pulla lIDés blana. Pero, res.
Contel!Dplo el 'Vol del falcá, el bec vitri, llord i roent,
la carnassa retinguda sota l'ale assassÍ: muto
Contemplo la lIDort quan fonc l'ésser en e! temps.
I escolto el vent: qui sóc? qui som? Instants potser?
Tal vegada clarianes obertes en la foscor, frire Ol!Dbriu
i <!esprés pols? Anys de verema que el pensament joiás
recorda, anys de crema esnbaJalts en el fum de les cambres i
anonímes, soldadura de veus que mai més no tomaran.
Aixo som " el record no torna i la mel!Doria n'és la font.
Res: from tbe dulled air altd tbe dust,

m'elevasti t

Nocturn, m'elevo. Diürn, cfrpbusso els jorn, on els
contraris dOI\lllen i s'estimen, i, dol~ament, en l'acte
d'estimar es moren. Focio me ftecit. Cauen els cortinatges,
les veus, els Tecords ---estaro color turquesa a l'ull
del vaticini fílmic-, saá d'"" sexe oferint-<ne
la petxina .fonda, el ¡gland fi de la dona-aranya.
Despulla't deessa! Fes-te Iluna, licor, pociá druídica!
Que la sang del meu cos et sondi! Deslliura'm
de l'amagatall, de la motllura rovellada amb olor
d'alcanfor, de l'úter Ilefiscás de la mare-.pare, d'aquest
cilici, d'aquesta nulla corona d'espines: sigues ihomicida!
Fums: saifumant, e! temps esborra els mites de cartrá.
Giren els embolso Els roes corquen els jardíns.
A I'horilZá, livid el cos quan el crepusc1e sura,
els ooells ·hi fan un llit. Tendra és, ,la fosca,
tendre el fang, la pols, la cendra estripanr el foco
Res: from tbe dulled air altd tbe dUJ!,

m'elevasti
Si t'obres a la lIDa~, com aquella Venus que l'inefable
Botticelli pinta sota l'auguri foil deis iinge!s amants,
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h.i trobaras a ['·aigua un regust amarg, trepidaci6
verdosa de sa1s i esfinters en pu!refacci6, tumors
violacis, llangardaixos, hutillofes de pus a l'ésser.
Si t'obres " l'amor hi trobaras aixo i molt més.
Tot neixement no és sinó la mort suspesa in aeternum
d'una biga seminal que ens lliga per sempre a l'infinit.
Perque Ausias March trobi la mort en el suc de la besada.
Perque Mamique, logic i febr6s, fongui la tempesta.
Perque la clau d'Aldana burxi el pany de tato els temps.
Perque Villon rebenti el paissalge submar! dels sexes verges.
Perque ]ohn Donne inici'i l',"ventura que l'absencia li dernana.
Perque escuri e! magic Nostradamus les golfes de la mento
Perque Lautréamont, Breton i Foix, en e! somni hi vegin claro
Perque e! ve11 Ezra, la ser.p Ezra, l'ombra Pound, pugui dir:
Res': from tbe dulled air and tbe dust

m'elevasti
Ens inventa e! temps i nosaltres, talment un miral!,
inventem les paraules a l'entorn d'un foc antic i sagrat.
Com ellle6 al circ, mildium de s¡¡encis, fuligin6s i nu
sota la canpa de colors planetaris, albiro de cop l'esglai,
la carcassa badada d'uns passos tremolosos d'infant,
el llen~ol illuminat per la primera roenstmaci6, l'esclava
clmor de la nit. Ha dic amb la consciencia que d6na el patibul.
Com ellle6 al circ cerquem e! destí en el ,tuet de! domador.
Cal sentir el .ilenci d'aquest neguit que ens nua la sang
a les venes fins afer eselatar la lluna dels globul. amats.
Cal sentir'ho: amb 'guants eixuts de visionar.i i suades
¡es nines dels ulls. Trenca e! pu1m6 de! segell celest,
Temps imaginari, sorntú, mecanica sentimental dels cossos:
sols som aixo: res mé•. Com bugies d'un gran carruatge
tan vell com e! temps, em cremo i ens crema la mort.
Guaita la lluna, el teatre del m6n sota els ve!s de

¡'eclipsi!
Guaita! Res: Irom tbe dulled air and tbe dust,

m'"l"vaSti.

I
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Guaita 10 Uuna, el teatre del món sota els veis de
l'eclipsi!

A cau d'orelia, ven>ut, ens parla d'amors impossibles
aquest rvaixeU de! silenci que s'anomena record.
Desem la Uengua, els mots, ·al cau embriac de la nito
1 tot .esta muto Només e!s astres, veUs pregoners,
criden e! triomf d'aquesta cega nit d'ocelieria.
Ha sents? Mua la tempesta l'aurora ciosa, i e! oel,
ocell dins d'una flama, trasmuda occit el temps.
Comen", a caute e! ve!am, l'imperi iHusori
de .mil llengües de foc llampant, e! cim obert
en negre i rojg: comen9" la nuesa closa de la H.
On les portes de l'estan,a emnúraUada deis estels
ciouen l'armari cosmic. On la ponpra eneesa, l'ii.ngel
incandescent i nu, ofega elaredats ca"bonitzades.
On la Uom 'besa ¡'oigoa .i l'.aigua crema Ja teMbra.
Escolto e! .mU11ffiuri de! cel, el batee de la lluna'
i el sol fent caure l'amarga plomada de l'amor.
Tinc e!s dits xopats de sang i Jes dents corcades

de claror.
Com un ,fum, evaporo la ·memoria que em lligava, somort,
a la tenebra, j obro el pit al te trie ca ce"ber s6lar.
No hi ha plenitud més buida, ni buidor més plena,
no 'hi ha ,abseocia més ctoel i dol,a, més palpitant,
que ['exte11ffiini emmirallat i fosc de les esferes.
Talment l'<:bome, per un moment perdut al pleniluni,
sageta tremolosa a l'arc del temps, príncep o eselau,
fa del somni la raó, de la mort la vida, de la f011ffia
la materia encesa. De ¡'ec1ipsi imaginari: el real.
Si amor és ncció, si la llum que vull que em cremi i encenguj
és callada i lenta ficció ¿que ens resta, esdevenidor,

del món?
Nu, somnio l'instant. A!Illb transparencia muda, el cel vincla
la daUa corredissa de la Uum. Tomba el cap de la tenebra.
Ara, evanescent, sento e! bategar deis polsos a l'arbreda.
Un ale cremat, tremolós i esquiu, ciou la multicolor..
ma de! crepuscie vinciadís. Assaona la terra e! vento
1 recordo: recordem la paraola fonda i freda de la mort:
amb els ulls es ciouen els signes de la carn.
Amb l'ombra e! taete, arnb la Uum tot l'ésser.

ELS VELS DE L'ECUPSI
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SENSE DORMIR

La nit té un pes feixuc malgrat el vol
de les estrelles i la transparencia
de l'aire neto

És un gran sac pIe de tuberdes

per -aíxeoar-se i no ho aconsegueix.
No t'.leís

del llit, no tos que ,t'abismessis
en la negror.

_ Corren fantaomes
per totel:pis. -

No "paguis
el llum. Espera el dia nou,
sense d011lIlir si pots,
escoltant la tempesta.
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SOTA LES MANTES

V'i1 ser prou ciar que ens acollissin
aquella nit de 'Vent. No era ja possible
trobar aixopluc.

Les dones
van saber ¡prou que en la voraginosa
mar negra el rai iora engolit. Res no indagaren
ens van 'i11bergar.

Tenies fred
sota les mantes, jo no, pero patia
per m, que tremolaves i que et petaven
les dents,

pero més encara ,per haver-te
deixat enrolar en un perill6s viatge
que s'ha de fer sol.

Encercar eJs orlgens
costa molt car.
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ELS LLEN<;OLS VERMELLS

Rem d'eneendre fanals
perque la nit s'aeosta.

No et riguessis
mal de la nit, que elh ha sal' tot
i ens té garlits.

Entrem, ignars,
a h cova profunda.

Anem
e",!, a la font.

Ara,
m'agradaria, si és possible de fer-ho,
emboliear"me amb llen~ols vel1lI1ells
per espantar les feres.
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MAR BRUT

Pel col encapotat, ni un raig de sol.
Et miro cargolant-te, mar
brOfec, esteril,
massa ocupat en tu mateix,
bramant,

Jes ones rebolcant-se
sense recurso

On trenquen. les gavines
van en rengle pacífic al'aguai t
de les deixalles
que els portes, bruto

Aquestes coses
em. tan senyals, visc estranyant-me'n. Miro,
busco el sentit:

així faig lID.oure peces,
de casa a casa, en el tauJer dels temps.
per magia o per precepte:

jocs
per ajomar la mort.

%
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POLLETS

És encara de nito Dema
sera d nou dia, que és un dir.
Ja tot és enterrat encara que fem veure
que vivim. No vivim. Soro uns pollets
vagament escalfats per la bombeta roja
del sol, una mica de cosa que es va fent no res,
piulant mentre s'acosta
la nit encesa de la mort,

prou adorable.

POEMES



POEMES

L'EQUIVALENT

L'equivalent de que?
Tot, sempre,

té el seu equivalent:
la nit una pissarra plena

d'estels de guix, el dia un eavall blane
vora la mar, I'hivern un vell decrepit
i farfallós, la primavera un crit,
1'estiu incendis, crepit-ar de hoscos,
la tardor vent d'aram, pompols morats
vermells de posta. .

Jo, si per atzar algú erida el meu nom,
diré Joan earregat de fosCÚIies.

rOAN VINYOLI
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