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ÍAÍ%*A: 

I taabé la pótala á t Baudelaire es una tensió constant 

entre aqueste« due« concepcions amoroses ta l coa no ha subratllat 

T.S. Eliot: *Nis iuaift lovi it ítfiwiit and pofitivt, hn divmt lovt vague und 

unctrUin: henc» hii intiittnct upon Ww tvÜ of lovt, htnc« hit contUnt 

*itup*ritiont of tne ftatlt* <7). Baudelaire no se satisfà aab la vida 

sexual per se, sino que altjamcaat la recraació de l'aaor coa a aal 

recerca qwlcoa que #1 fací aenvs natural» aenvs avorrit 1 aeoys 

positiu. SI per a Baudelaire la dona 1 el eos slabolltzes allò que 

concretltza excessivaaent el sentlaent aaorós l de qui cal íuglr-oe, 

Perrater troba en els cossos l en la dona les a l l lors 1 le« seves 

úniques concreción possibles del fenoaen de l'aaor. 

Joan Ferrate cementant un passatge de The waste land 

d'E J lot en què apareix el personatge de la *ltiUeo»i, Wit Lady of Wit 

lockt, / The ¡tdv <jf tituatlont* esaenta un tret essencial de la 

concepció de la dona (1, per extensió, de l'aaor) a Lm dooes í els 

dim. Coneixent la captivació que T.S. El lot sentia per la Divina 

Cernidla 1 en base als eres atributs aab què defineix aquest 

personatge, Ferrate dedueix que Eliot està fent referència al 

personatge de Katelda, la guia activa del Paradís terrestre de Dante 

a què qualifica reiteradament cea a òeIJa donna; el segon atribut es 

justificaria "pel fet que Dant«» té el seu soanl ("tonno cht lovntt, / 

anzi tht'l fatto ti t , sa it novtllt", vs. 92-93) aentre dora entre dues 

roques, ajagut en els darrers escalons de la pujada cap al Paradís 

des del darrer cercle del Purgatori". Bé: el tercer és el que ens 

interessa a nosaltres car és el que afecta dlrectaaent al discurs 

poètic ferraterlà i al qual son geraa es reaet quasi explícitaaent 

rt ¿L· *Ü a l i i ! • l i 



'„"\*~T ' ~zr*'z: ' * .•'-J"v."·.¿--:*.y / * * s a « " — • - • • "•- • •«*•*- --*-- • •.-?- n - . 

ki'•»••-•< •- • •• — •'.••>!•»'•.—vt-fili^v-i*-** • ^ - ^ 3 j J S ? í í . « « a . £ :' .**;.* 

• i la aeva explicació; "Quant a l'atribut de "aadona de1 a túpante" (o 

Midy of fitwitioni". « a diu Illot» gir da sentit extreaadaaent 

aabigu), ea fa l'efecte que al·ludeix slap^eaent al fet que Matelda 

es la dona enaaorada, distinta de Beatrice (que trascendeix l'aaor 

hiiaá). la represen unt arquetípica dels enaaoraaeuts 

clrcuastanclals, la dona dels hoaes d« "dones i dies".* <8). 

La Nate Ida que s'abrusa ea aaors i que Dante coapara aab 

Proserpina, la deessa de la priaavera. que siabèlicaaent representa 

la perfecció de la natura ouaana i« la guia de Les doom i els dies 

1 no pas Beatrice. 

El poeaa de TmriM del» comas, "Fe", és una declaració 

explícita del mateldlsme ferraterlá tot i reaetent-se al aotlu 1 al 

mteldism del poeaa "The draaae" de J. Donne. F.n efecte, l'anècdota 

de tots dos poeaas es slailar: na el de Donne. l'aaant dora i soania 

aab I'estiaada, de sobte, «11;» el desperta 1 l'abraça, in el de 

Ferra ter, el Jo poètic recorta a l'aaant -ei seu a J tar ego-, que 

taabé esta soaniant aab I'estiaada, que no ha d'obildar que 

l'estlaada real no és la d« soaai sinó la que estä abraçant. Coa 

vetea, en tots dos hi ha una feraa voluntat de passar del soanl a 

la realitat 1 una aobravnloraciò d<» la persona de I'estiaada per 

sobre de les iaatges d Via que l'mant es construeix. 11 títol del 

poeaa de Ferrater es po* «ntendrft en dos sentits coapieaentarís: la 

creença en la dona real i el desig de l'aaant que la seva estlaada 

el desperti a seabla^ç* del qiw féu I'estiaada de Donne a fi i efecte 

de "realitzar la resta" del soani: 

• * * - " — * • * * -



Hi? 

Start love, for not Mig Ltftt Witt thte, 

«oulö ! htvt ftrrttt this hippy tfrtttt, 

<,,.) 

I»ttf tuttt i r te i , far tinct M»y i f tüff t i f i i I Wit, 

Mot i t tfrtatt all ay at t i t t , I t t ' i Ml tut rtst, 

(...) 

I tutt CMftstt, t i could nat chuté tut Mt 

f^ühMt, t« tninkt thtt ny Unwfl but thtt 

Coning ittd Haying irio«'d tntt, thtt <9) 

El poeaa "Perdo" coaté la aatelxa reflexió aoral que el 

poeaa "Fe" en qué es retr«y a s i aateix d'haver oblidar que la única 

diaeosie válida per a l'aaor neix de i'aprehens lo real de l'estiaada: 

•Jo qy® ao sé deixar el servei, / aassa fàc i l , del cor absurd, / be 

oblidat (oi que bo coaprens?) / coa ets real, coa vius ea tu" (vs. 

25-28). 11 rebuig a la " fàc i l " tendencia que té tot poeta a 

1 itera tur 1 tzar l'experiència aaorosa i a siabol l tzar dins els cànons 

tradicionals la figura de l'estiaada es present taabé en el poeaa 

•Kensington" coa veurea aés endavant. I, coapleaentáriaaent, 

l'afirmació de la dona real es observable en el poeaa "Lorelei" en 

qué Ferrater substitueix el caràcter aitolègic de 1'ondina Lorelei 

per una noia real aab blue-Jmm i transforaa la relació aaorosa 

piatonico-roaàntlca aab els atr ibuts que la configuren 

(inaccessibil i tat de l'estiaada, la dona coa a a i s te r l , la fusió 

d'aaor 1 aort) aab una relació aaorosa efactiva eajarcada en una 

situació quotidiana (10). En def in i t iva, coa expressa Ferrater en el 
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potas "Moli", «If única Ideals que caaptca són «la que ban sorgit 

de la realitat i la aeaórla venera. La reata es literatura. 

Doaat que l'aaor foraulat a Les dones i «Ja dies és el 

concret i vertader, no i« d'estranyar que les referències ala cosso© 

siguin recurrents al que trobes analogies constants entre 

l'experiència sexual 1 el fenomen del coneixeaent. El que so 

trobaren, però, serà la aala consciència de Dylan Thoaas envers el 

sexe. Per a Tbaaas, el sexe no és una foraa de coneixeaent, sinó una 

drogf. que fa oblidar el pas del teaps, el deteriorament de la carn, 

la i a potència de la vellesa: una droga que atreu però que no és neta. 

I les seves romàntiques associacions del sexe 1 la aort <(tOiD i 

Wtb: 'úter' 1 'toaba') no són sinó jna «ostra palpable del seu 

purltanlsae. He esaentat l'exeaple de Thoaas perquè no caigué a en 

l'error de pensar qye pel slaple fet que un autor parli 

obsessivaaent del sexe iaplica que soa al davant d'un discurs d'aaor 

vertader, lecordea el que deia Duff is aès aaunt: Paaor roaàntic és 

sobretot una conseqüència d'un lapuls eròtic qye el poeta eaaascara 

divinitzant-lo o degradant-lo, però que no accepta aai coa a tal ni 

s'avé a donar-li usa diaensià real. 

En la poesia de Thoaas trobea els dos tipus 

d'eaaascaraaent, el la de Perrater ni un ni l'altre: ni la sexualitat 

subllaada -que parodia al poeaa "Koeurs exòtiques" aitjançant el 

aite de l'allcorn- ni la sexualitat degradada. 

Taabé arreaet Ferrater contra la sexualitat buida que no 

està -oguda pel coneixeaent de l'altre sisó pel propi egoisae. 

^ - * Ä — A *A — ... M. _ üfc^ M 4> ^ - ^ . - A ^ _ 1 , 
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Aquest és precisament t l teaa del poema que comentem tot seguit: 

"Soclatas Pandar!". 

La príaera operació que cal far par entendre el poena és 

la d'adonar-nos que son al davant d'una poesia dramàtica en la qual. 

tal coa indica el senyal giàflc de les coaetes, parlen tres 

personatges i un narrador (els dos versos finals). La segona 

operació -o la priaera, tant se val- és la de llegir el títol--"La 

societat de Pandar"- que és el que ens suministra la informació 

necessària per coaprendre en profunditat el tarannà de les tres veus 

que parlen. Pàndar és un personatge que té un paper important en les 

libres IV i V de la Iliada i, en concret en la histèria de Trolius 1 

Cresslda. Troilus és fi l l <e rríaa, el rel de Trola, i Cresslda és 

filla de Calcas, un sacerdot trotà partidari dels grecs i neboda de 

Pindar. Pindar, confident d'aaors de Troilus s'encarrega de seduir la 

seva neboda Cresslda la qual s'enaaorarà també perdudaaeot del f i l l 

de Príaa. ün cop sedu'da, Pàndar la fa objecte de les seves burles i 

aenyspreus. 11 sey serà un aaor iesventurat perqué a la fi Cresslda 

esdevindrà l'esclava d'ágaaaenot. en ser intercanviada per Brisseída 

l'esclava d'Aquil.les. La recriado de la història de Troilus i 

Cresslda ha estat nombrosa: des d*Ovidl a II FíJostrato de Boccaccio, 

passant per Troilus and Cvimyúe de Chaucer, el Testament of 

Cnsejúe de ï. Henryson o, per ci tar només alguns dels aès 

importants, el Troilus and Crmsida de Shakespeare (11). 

La interpretació aoral del personatge de Cressída varia 

aolt a cada obra, des de l'arquetip de la dona fàcil i Infidel que és 

castigada aab la lepra fins a l'enamorada pietosa 1 desafortunada. 

—J. * . iJ* • ! ¿à- K> * » J^ 
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ara: la significació del personatge d* Pandar -qm éa el que e 

now Urea ana interessa- ha estat constant al llarg de la història i 

ta a què as rasat el poeaa d« Ferrater "Soc le tas Pandar i". Pandar es 

l'arquetip dala "traficants da cara", dal gran intrigant, de l'alcavot 

sana« sentiments. Un caràcter aoralaent anti tèt ic al del Jo poètic 

(aaoros) ferrateríá, al qual «1 narrador blasaa aab tanta energía 

coa ho 'a la Cresaida shakespearlana: 

CrttiUäi.' *Thty snill t i l law« titir Mt* pefíoftanct i«i« «»•? 

iff i l l t , and rat rtttrvt aft ability thit Wwy fttver ptrfora- »tas«! 

aort ifiiR the ptrftctien §f ten. and discharging Itti titán lue ttnth 

part gí m» Thay that hive tht toict of lions a#4 im ict of harts, 

•rt thty not a«iiitttii?· 

TrtUiHi.' 'Äft tnt ' t swift* Sath art not *• * <12) 

Fürea-nos que an el passatge que acal» de citar apareix 

el lleó coa a siabrsi de la fatxenderia viril i qua, preclsaaent, el 

que el narrador de "Societas Pandari" deaaia a Isis (que aquí seabia 

que actuí coa a afrodita, la deessa de l'aaor) coa a c is t ig par a 

aquells que i'haa ofesa, és "La Cara de Lleó pel» que han parlat" -

taabé podrí«» veure «a aquesta ccndeana una relació aab la Medusa 

que petrificava a aquell que la aïrava-, aquestes referències 

histórico-literarias -a qué podries afegir l'ús de la siabologia 

sexual boccaccíana: cavalcar, llaurar, volar...- i altològlques no han 

de fer creure al lector que Ferrater ha oblidat el seu tea ps. 

i l t raaent, el que fa l'autor és aoderaltiar la figura de Pandar 

adequant-la en un context urbà i quotidià 1 ens ft adonar-nos que de 
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Pàndars la nostra societat «Mar« n'és plena: "jo et deixaré la clau 

del aeu estudi / on no hi haurà ningú", diu «1 priaer; "Jo et diré / 

coa pota persuadir-la qu« t'accepti, / que CCBMBCÍ a acceptar", diu 

el segon; "Aquí tens diner* / perqué trepitgis ben fort, (...) Talla 

caains per aquest cos, 1 beu, / frasca per tu, la súplica dels ulls" 

diu el tercer. Per a aquests alcavot,» les dones no coapten, del que 

es tracta és d'ensinistrar subjectes que sàpiguen domesticar-les 

("feraa l'ase esquerp") i servir-se'n per fer-se uns ooaes: "Quan 

tornis, entraràs al teu reialme- / home fet home, vindràs aab els 

aoaes". l i aprendre 4o la vida ni cor-strulr-se un aatelx és, per al 

jo poètic íerraterià, una simple qüestió sexual que es pot aprendre 

en unes hores frugals. El procés és tant lent i tan coaplex coa la 

vida aateixa i a ell contribueixen en gran aesura els aaors 

vertaders que són els »oralment antitètics dels pandarles. 

La introducció de la concepció pandàrica de l'aaor 

coaporta necessàriament una revisió del plantejament teòric que 

aaviea defensat fins ara, ja que aquesta no pot ser inclosa ni dins 

l'amor vertader ni dins l'aaor romàntic. 

k aés a aés, si tenia en coapte les distintes foraes 

estètiques aab què l'aaor pot ésser foraulat o altres factors coa el 

sociològic, el aarc temporal o la tria sexual ens adonarea ben aviat 

4ue la gran varietat de registies aaorosos que ens ha ofert la 

histèria de la literatura no poden ésser distribuïts de forma 

binari«. 

à. Prieto 1 L.A. de Villena <i3> han elaborat un estudi 

històric sobre el teaa de Vaaor a la poesia castellana 1 ens en 



faciliten un km ventall d'exemples. Fixant-ne» noies en el« que ens 

presenten des del «sgl« I I I ençà la relíelo fera la següent: aaor 

exètlc 1 aaor iapossible al rosanticisi« (Zorrilla, Becquer); aaor 

erudit 1 de taula de braser ea la poètic» burgasa del I I I (Gabriel 

j Galàn. Caapoaaor); aaor aodernista voluptuós, refinat i canalla 

(Darío, M. Machado, falle*-laclan}; aaor pan teísta 1 avantguardista 

(J.B.Jiaenez, Huldobro); aaor polièdric 1 aisticolde en el 27 

(Guillén, Salinas); aaor-telúrlc, aaor-passió i aaor-be Ilesa en el 2f 

(F.G. Lore», Cernuda); aaor tntlalsta (no erotic), catòlic i faalliar 

a la generació del 36 (fosales, Panero, Vi vaneo); de l'aaor íntia a 

i'aaor col·lectiu en la poesía social (Otero, Celava, Bousofio); l'aaor 

coa a intlalsae objectivat a la generació del 50 (Gil de Bledaa, C. 

lodriguez); aaor exètlc, esteticista 1 irrac lona lista en ais 

iovíssias (álvaret, Villena). 

Per bé que aquest paradigaa es força aapli i divers no 

txaaun ix encara les possibilitats del registre aaorós en la poesia 

aoderna 1 conteaporinea -per posar noaés uns exeaple asnear la 

l'aaor apassionat Intel.¡ectualaent i no sensual dla i ly Dickinson-, 

aquesta reconsiderado teórica no nega l'arguaentació que bes 

presentat per a la poesia de Ferrater, sinó que li atorga el aarge 

d'aapiitud necessària per coaprendre la varietat de registres aab 

qué Ferrater foraula l'experiència de l'aaor vertader, els quals no 

es contradiuen entre si, ans al contrari, es coapieaenten i suaats 

uns aab els altres configuren el caràcter de coaplexitat inherent al 

fenoaen aaorós. 
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Qua de lea articulacions «iorofta« aèe recurrents a Les 

(Joaes I ei* dio« és la que oscil·la entre «1 pigaalionisae 1 el tòpic 

del pmr~mmm. D'una banda, cos a conseqüència d« la diferència 

d'edat entre el Jo poètic 1 l'estiaada, es crea una relació d« 

carácter pigaallènic ea qué el poeta va ensinistrant 1'estimada en 

l 'art d« la vida la qual cosa provoca que. en certa aanera, ella 

esdevé part de s i aateix, Ja que, eo taat que ha contribuït a la seva 

foraacló. és una creació seva Ces aeu tot cop del teu dau", diu a 

l i u re" ) . 

Aquesta actitud pigaaliènlca enllaça, a aés a aés, aab la 

naturalesa possessiv« propia de l'amor que es dóna seapre i aab 

independencia de les diferències d'edat. L*ús constant de datius 

ètics en aquesta poesia (v.g. "te ae'n vas darrera d'un altre cos"; 

•te a'bavies arraulit"; "te'a perds"; cf. apèndix VI. 3. 3.) revela 

aquest pigaalionisa« possessiu. I de la aatelxa aanera que en el 

ai te de Pigaaliè arribat un aoaent ella decideix desvincular-se del 

seu creador, en la poesia de Ferrater l'estlaada taabé cercarà més 

enllà de l'aaaat el seu propl caaí. Davant aquest iapuls 

d'independencia l'aaant ferrater l i experlaenta, coa es fa palès al 

poeaa "Corda" -al qual, fixea-nos que prlaeraaent Ferrater 11 va 

donar el t í tol de "lapte" <14>-, dos sentiments contradictoris: el 

d'auto-retret davant l'egotisae del seu aaor i el de gelosia puix *]ue 

al tres tenen accés a un ésser que és seu, que posseeix part de s i 

lateix, sentlaent pigaallènic que íorauia taabé el poeaa "Tutelage" 

de Donne : 



Thy grien ind good tordi ay crtatvrtf Nt; 

I §l«ttttd iMtltdflf ind life« Irtt tn tMt, 

Which Oh, «nail iiringtn tuit? Ptuit ! «Us 

FriM ind tnii·ll Piatt, md driittt in l i i t t t f 

Chaft taxt for oihtri m i t t 7 öreiki i colli force 

And Itivt hii tfca, sating atdt i rtady hertt* (15) 

ara: aquest noies és un aspecte de la questio, ja* que 

alhora en la relaciá amorosa ferrateriana es produeix també el 

íenoaen contrari, el del puer-seaex. això es, que la persona Jove 

ensenya a la gran, li fa conèixer la vida 1 el fa un altre. I aquí si 

que no hi ha cap retret per part ds l'aaant, ans al contrari, un 

profund sentiaeot d'agraíaent: "á tu, Helena, que a'nas fet". 

A la vista i'aquesta recíproca possessió del í enalten 

aaorós te coa bes d'entendre un deis poeses aés exitosos de Gabriel 

Ferrater, "Posseït", reciproca posse««ió que queda formulada en 

i'aablguitat del seu darrer vers: "lo sóc sinó la ai aab que tu 

palpefes", el qual el poénea parafrasejar de la aanera següent: coa 

tu ets part aeva, quan tu "te »'en vas darrera / d'un altre cos" les 

carícies que tu fas són aeves i, a l'enseas, coa jo estic posseït per 

tu, quan ae'n vaig drrrera els altres cossos es tu qui els palpeja i 

so jo. 

L'altre aspecte important d'aquest poeaa és la seva 

contribució a la llarga tradició literària de l'aaor ultnmartear. 

lultt | t | CUC« 

» • W ull MOI«1 frtd ••§ t i Mu COI 
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tfostftft un pipfli dt .u. (ft, 1-3) 

Tradlclé que podriea qualificar de olcsfàllc« Ja que conté 

dos »odes de realització ben distints un de l'altre. L'un romàntli; o 

espiritualista 1 l'altre »aterlalista. 

El prlaer situa l'amor Be« eel la de les limitacions 

»ateríais; el segon ais enllà de les lialtaclons psíquiques. Dins 

1'espiritualista, en serla paradigmática la venerado de les 

estimades aortes Laura, Beatriu o Sofia per part de Petrarca, Dante 

1 localis, respectlvaaent. El fet que aquest amor sovint . es 

trascendeix a un pla reilgiès o atstic provoca la presencia de tota 

una sèrie de senyals laaginatlus (soanls, visions, aparicions, 

espectres divinitzat«, etc.). 

Dins el aaterialista -que ès on cal co1.locar el "Posseït" 

ferraterlà-, en seria paradigmàtic el poeaa quevedesc "amor 

constante »ás allà de la auerte" (*Su cuerpo atjiri, no tu cyiS*4o; / 

itrin ctfliza, u i tendré itnUio; / eolvo tèfln, til polvo •«i·o?ios,>. II 

contingut de l'aaor ui tramarte* de caire aaterialista es pot resuair 

coa la trascendencia d'un ens iaaaterial -l'aaor- a un aaterial -el 

cos- de ta1 aanera que en arrioar l'hora suprema serà el cos qui 

servarà durant ses teaps la passió aaorosa 1 no pas l'àniaa que és 

qui priaer s'extiLgueix des d'un punt de vista somàtic. Els senyals 

d'aquesta filosofia eròtica sóa antitètics als de l'altra: carronyes 

excitades de desig, ossos aaarats de records, etc. 

Les dues vessants del topos d'aaor després de la aort es 

diferencien pel prestigi o el nivell de subliaitat del seu discurs: 
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•entre que la vessant espiritualista tendeix a la tria d'eieseats 

«•govs «Is cànons d'estilització Idealista, > «a la Materialista «1 

fesosen de la descoaposicío (tan visiblement "antipoètlc*) hi es 

present de iaaera general. Breu: la literaturltzacló de les cos«« 

espirituals sempre ha estat Infinitament sé« "poètica" que no pas la 

literaturltzacló dels ens »ateríais (a excepció de certs aspecte« de 

la natura). 

De tota «añera, la lectura que podria donar-se a l tipus de 

formulació materialista pot ésser ben contrària 1 paradoxalment de 

caire antimaterial que s i bé no afecta a l cas de Ferreter sí a la 

tradició a què es remet, aquesta segona lectura és la que ens 

proposa A. García Berrlo: "$t registran us i l caso dt la •utrtt coto 

propiciadora del víncylo unitivo tm ia aaada dos actüudts »uy nítidas: la dt 

larcilaso, i l l b'tn dictada p<¡r tjtrcieio dt la tradiué« pttrarguisca *in 

•orle", y la dt iuivide, at raícts platínicas y cristianas, cosumèn espiritual 

•is l i l i dt la cártel carnal.* (16). 

Per no estendre*m sasaa en exemples en trio de la veta 

»ateríalista noaés dos, un de Josep M. Lapez-Plcó i l'altra del poeta 

Joaquin M. Bartrina, respectivament <17): 

Faran t is vins dt ta carn llur pastura, 

t no t t podran tssorrar dels wus ossos 

Cuando triste tntrt ptnas desfallezco, 

pienso en lorir y tntonces coapaot-ce 

a los gusanos out han dt rotr al yerto 

cadáver, cuando tuerto 

*:*•«-•» 



• i ? 

I I butctr. ar?§§trt»tett tn ai pacho, 

• i cof«:o,, rtoy y» pttetet mtt», 

N N hac*f te I I , royendoli, »y Rite, 

t I t haüifl» t i pitdra convtrtido 

o tn MMiit i i l te lañare anventnada, 

o tn vci te conion no N i Urin nada. 

11 ieJtaotív deis poeaes d'aaor que es reaeten a la « o r t 

aab tota la seva cruesa és el del carp« dim. Ona estratègia 

enérgica de seducció que tn t ingut aol t prest ig i a l l la rg de la 

histèria l i te ràr ia (18). El faaó« poeaa d*à. l a r v e l l . T o his coy 

alatress" ("A una daaa púdica"), * • edif icat sobre aquest recurs. I I 

poeta vol seduir a la seva estlaada; en prlaer l loc, l i diu que s i 

disposes in de tea ps i n f i n i t es passaria cent anys lloant r.oaès els 

seus u l ls , dos-cents els seus p i ts 1 t ren ta-a i l aab la resta; 

tanaateíx la vida -1 aés encara la Joventut- es breu per la qual 

cosa fóra una l lüst laa reservar la v i rg in i ta t per als cucs de la 

toaba: 

Thy Nayty shall m aore te faund, 

ior, \n thy aarblt Vault, shall sound 

Ny tceheinfl Song: thtn iortt «ft« 11 try 

That long prtftrv'd Virginity: 

•nd your 5uii«t Xe«our turn is Ant; 

Ano into ashtf ail ay ünt: 

The iravt § a fine aní pwat t place, 

|yt mm I think do intra werte«, (19) 
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El tòpic del carpe dim no i s formulat de asnera tant 

explícita a "Posseït", però «ota treballa aquest quest sinuós que l'ha 

de portar vers l'estilada. 

Si no disposessin d« les notes de Gabriel Ferrater icf. 

apèndix VI. 1) tal vegada ens resultaria difícil llegir els seus 

tres primers versos en clau d'nuaor. Pere, coneixent-les és una 

operació que cal fer, perquè el nos de l'escriptor que acanpanya a 

"Posseït" no és ni Que ved o ni Mar ve 11, sinó el de Tnoaes Hood. 

II poeta anglès Tnoaas Hood (1799-1845) fou un escriptor 

profuadaaent irònic l'obra del qual es caracteritza pel gust per la 

necrofíila, Les seves pàgines són plenes d'enterraaorts, planyldors 1 

assessins que són presentats aab un huaor sinistre que podries 

forauiar així: un cadàver és seapre bo per a riure. Hood fou faa**s 

ta a bè pels seus Jocs de paraules una de les funcions dels quals era 

la de lluitar contra la presentació d'eaocions excessivament 

angoixoses (20). La concurrència del noa de Hood aab el poeaa de 

Gabriel Ferrater, "Posseït", acoapleix taabé aquesta funció: fugir del 

pathos 1 contenció del sentiaentalisae. I l'acoapieíx taabé el joc de 

paraules del slntagaa "sopar fred" que fa referència a la aanca 

d'energia calorífica dels cadàvers 1, a l'enseas, a un gènere 

gastronomic à la mode. 

Seguint aab el tesa de la pmeessívlnms, caldria 

assenyalar el desig de coneixement del passat de l'estiaada a "By 

natural piety" (21) que podnea explicar aitjançant aquestes paraules 

del Vilhem Heister. "Istiao tant aquesta tendra, dolça, benvolguda 

criatura, que m'enutja cada aoaent de la aeva vida que he passat 



•aas« ella. Deixa qua alaenys participi da la teva vida passada per 

a i t JA dt la iaagiaaoío. ixplísa~a*ho tot. Jo també fbo explicar* tot. 

folea intercanviar-nos ta la aesura dal possible i carear da 

recobrar per a l'anar el teaps perdut." (22). Actitud amorosa que es 

repeadri a Tecria del» comea es «1 poeaa "Xifra", el qual 

desenvolupa el topic tas cinematografíe da l'enamorat que s'ha 

passat la vida esperant que una rana encantadora es faci gras i 

esdevingui la seva estiaada (23). 

I, òbviament, cal fer referència a ls poemes "Taabé" 1 

"úter". EI t í tol del priaer incideix eo l'aspecte teòric qua 

esatntàvea aés aaunt: l'aaplltud de biaixos que adquireix el fenoaen 

aaorós. Doncs bé. en aquest poeaa, el jo poètic ens comunica que 

tsmbi el coaplex d'Edip és un sestiaeat que experlaenta en l'aaor (i 

s i ea permeten la ironia; que taabé Gabriel Ferrater cau aab el 

tòpic de la dona coa a aare (24)). He« esmentat ja en capítols 

anteriors que aquest poeaa presenta un cor relat objectiu 

aaterialitzador d'una gran originalitat i quotldianitat albora. La 

histèria del son es projecta en u&a cinta mètrica infinita, que de 

sobte es pot aprehendre perquè s'enrotlla i és continguda -a manera 

de fetus- dins l'estimada, aquesta brlllantissfaa imatge està 

fornulant imaginativament que una persona (una dona) pot fer 

comprendre coses de la vida q*e racionalment son incomprensibles o 

mes simple, que l'ésser hu«à (la dona) és la vida i el resua de la 

tota la història. Completem ia imatge, però, perquè és on apareix la 

dimensió aaorosa; com l'aaant (el jo poètic) es projecta en una 

ratlla "mínima" del metre es veu taabé engolit per la dona. 0 sigui, 
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que tornea a tenir un aaant posseït que es nodreix 4« la vida 1 del 

saber dt la seva estlaada. 

El següent poeaa, "úter", participa de la aateixa reflexió 

aaorosa, pera aquesta és recreada d'una aanera distinta. Mentre que 

en el prlacr Ferrater tria la foraa de la poesia draaàtica 1, 

aalgrat la presència del corre lat objectiu de la cinta mètrica, es 

pot dir que es tracta d'un poeaa (excessIvament i tòpica) "teòric" , 

en el segon (al aeu entendre aolt aés aconseguit) la foraa és la 

del aonòleg dramatic i és una situació quotidiana la que serveix de 

correlat objectiu -1 d'exemple- del pensament teòric que havia 

fcraulat Ja en el poeaa anterior. 

L'anècdota és la següent: el Jo poètic es troba dins una 

caabra que és plena de roba 1 d'objectes de l'estiaada. Aquesta 

situació té, a aés a aès del seu sentit literal, el simbòlic que li 

atorga el seu títol -"úter"- i que és el que comparteix aab el 

poema anterior: dins la caabra aaarada de la presència de l'estiaada 

-projectada en els seus objectes personals- l'amant se sent 

placentosaaent imaers en l'est imada. El que ocorre en aquest poema 

és el mateix que succeeix a "Posseït", que estem al davant d'una 

possessió recíproca, perquè la cambra que actua de correlat de 

l'estiaada és albora la "terra" de l'amant: 

Un MviMflt qut faig, i qut t ' t t t irt 

•ni 11 d«l NU rtsitc, teca un tit ja 

o una »abata o un jiri·i a una faldilla: 

l·i nartíoni í« ¡a ttrra 9» #f un, <*s. 7-10) 



La caabra aaorosa és el »arc 1 «1 correlat aaorosóe aés 

recurrent de ¿es dones i elm dim (25) i, BO endebades, un dels 

aillors i aés célebre« (26) poeaes de la prodúcelo ferraterlana 

s'intltula precisaaent "Caabra de la tardor". 

aquest poeaa és un aodel del procés creatiu ferra ter la: la 

construcció poética en foraa draaàtica; els correlats 

aaterialitzcdors quotidians; els senyals deíctics ("ara", "aquest", 

•aquelles", "avui"); els datius ètics ("st aa ?a aorint la llua"; "la 

l'estiao aolt"; "1 avui que callen ea fa estrany") i el teixit 

intertextual. 

Alhora, és un exemple aodèllc de foraulació de les dues 

reflexions aorals centrals d'aquesta poesia -el tea pe i l'aaor- que, 

aquí, es presenten unides: el pas del teaps en una relació aaorosa; 

l'explicitació del qual és aabigua en aquest poeaa i pot entendre"s 

en dos sentits: o bé que es tracta d'una relació que està arribant el 

seu punt d'inflexió decadent o bé que es tracta del retrobaaent de 

dos antics aaaats que constaten ia lutació que ha sofert el seu 

aaor. El diàleg que apareix entre els versos 10-18 expressa en totes 

dues opcions el canvi teaporal (part pertany al passat i part al 

present); diss la príaera lectura el teaps d'interval fora més curt 

(abans de l'estiu en què es van separar i ara) i dins la segona 

podrien ésser anys de diferència. 

Pel que fa a l'aspecte laaglnatiu trobea ia projecció de 

l'esglai aaorés en una persiana no del tot tancada; de l'edat del jo 

poètic en les trenta-set fustes de la persiana; d'una experiència 

aaorosa tardara', en una caabra envaïda pel color de la tardor 1 iel 
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capvespre: "Sense enyor / se'ns va sor lot la ílua, que era color / de 

•e l , i ara és color d'olor de poaa" (vs. 5-7), A aés a aés d'aquesta 

magnifica s Ines tes ia al.l l terativa trobea processos aeton iaies coa 

els besos coa a fulles que vas. colgant els cossos. 

Els paral.lelisaes són constants en tot el poeaa: a) la 

i terado del que exclaaatlu; b) el cor del Jo poètic oblida els seus 

anys 1 ella oblida els dies sense besos de la seva separació; c) el 

record de la caabra i el cos que recorda; d) la llua que aor per als 

aaants i els besos que els colguen; e> la finestra gairebé tancada, 

els trenta-set horitzons que s'obren els 3? i els dies oberts; f) la 

aorositat del aón 1 dels besos ("que lent el són (...) / Que lentes 

les fulles roges de les veus); g) Pantiiesi perceptiva teaporal 

entre ler.titud i rapidesa <vs. 6-10) i entre c r i t s 1 silsnci (vs. 13-

18) -els obrers que abans cridaven 1 reien i avui callen- que 

culaina en el vers final: "encara / tens la pell aig del sol, aig de 

la lluna", és a dir una pell capvespral que serveix de ccrrelat de la 

relació aaorosa tardoral a aig caaí entre ia passió i el 

desenaaoraaent i, alhora, pot significar que l'eettaada es troba 

taabé coa l'aaant a cavall de la joventut i la vellesa 

En relació al teixit iutertextual, Ferrater assenyala en 

les seves notes (cf. apèndix VI. 1.) els varsos d'Apollinalre: 'Coatt 

1» m tit Itntt / Et coMt l'Espérinc* tsi vtoientt'), els quals s tapel ten 

aab el seus versos sisè, setè i vuitè ("Que lent el aón, oue lant el 

aón, que lenta / la pena per les hores que se'n van / de pressa*> i, 

a i'enseas, suposen un senyal que relaciona el poeaa d'Apclllnaire al 

qual pertanyen ("Le pont Mirabeau") aab "Caabra de la tardor", ja que 
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tot« dos conreen el tea« la caducitat da Vaaor: Vaaeuf i 'm vi com 

cftti tau twfMti / L'iawr i'tn vi* (27). Apollinaire coa tanta d'altres 

escriptors al llarg de la història d« la literatura parla de le 

paradoxa fenoaenologica teaporal que provoca que boa l'aprehengui 

albora coa a quelcoa excess i vaaent accelerat 1 excesslvaaent .lent -

v.g. els anys fugissers d'Horaci que passent volant, volant per 

aanllevar un vers que esquinci l ' inlaa- : 'Qu« ltnttatni passem Us 

heurtf / COWM passt un tnttrrtatnt / Tj plturtras l'hturt oú tu pleures / Qui 

passen trop vittatnt / Coaae passtni touies Its hturtV ¿8). 

Es podrien establir aolts a l t res intertexts. Per exeaple, 

aab la iaportància de la caabra aaorosa a Cavalls i, ea concret, 

aab el seu poema "La nit" en què taabè l 'àabit de l'aaor és Lívaït 

per veus d'obrers proviaents de l'exterior quotidià <29> o aab el 

seu poeaa "lecorda-ho, cos..." (30) en qué se subratlla taabè que la 

aeaória del cos pot ésser aés fidel a l'experiència viscuda que no 

pas la aeaória laaglnativa. 0 aab la poesia de Pavese en què la 

finestra aconsegueix un grau altíssim de simbolització coa a 

frontissa entre l'individu i el aón i, en concret, aab el seu poeaa 

"Dopo" en què s'enuncia des de la aateixa eaaarcació poètica (una 

caabra aaorosa) un possible reencontré entre dos aaants (el que 

segons la segona lectura que faea presentat succeeix a "Caabra de la 

tardor") (3D. 0 aab 1« foraa draaàtica i els diàlegs 

d'incaauniojció que trobea a The Vaste Land d'Eliot, en concret aab 

el que apareix entre els versos 116-126 en què es fa palès el 

deterioraaent que els na provocat el pas del teaps (les perles del 

vers 125 siabolltzen la ceguera deis ulls, la aort en vida) i en què 
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taabé ella se seat encuriosida pels c rolls de l'exterior a l'igual 

que la dona de "Cambra de la tardor" i desaten les reflexions 

d'índole «oral que l'aaant 11 proposa (32). 

El poena "To una casa" taabété lloc dins la caabra 

amaróse, el l l i t de la qual és projectat iaaginativaaent en una casa 

que estan construint aab els cossos dels dos aaants. fi jo poètic, 

però, constata que ell no pot participar en aquesta edifici coaú aab 

la força quo desitjaria perquè és ple de la incertesi que 11 nan 

transferit els seus anys; altrament, i coa és usual en aquest poesia, 

la dona es presentada (iaplícitaaent) coa la terra feraa. 

Un altre poema aaoros lntraaurs situat en un ambient 

típicaaent quotidià fora "Fill" es què els sorolls domèstics que 

apareixen serveixen (per la seva relació aab l'aigua) cca a correlat 

del pas del teaps: »I brogit de la cisterna i de la dutxa. (La 

Interpretació del plor dsl nen no ha d'entendre*s coa una recança de 

paternitat -la veu dels versos 14-15 és de la noia-, sino altrament, 

coa un retret envers aquells "pobres dos / que es van prometre, i no 

ban sabut coaplir-se"). 

Taabé trobem reflexions amoroses en poemes aauientats en 

carrers coa "Hora baixa" i "Sabers". 11 primer suposa una posta al 

dia -l'angoixa del telèfon- del tòpic secular de la fceiie sans merci; 

displicència de l'estimada que na ~nàsat des de ser l'incentiu 

convencional per excitar el desig en la poesia trobadoresca, a la 

ingratitud i el menyspreu burlesc del gènere de la comèdia fins al 

racionalisme (aab més, 0 menys graus de pretext) de l'època post-

industrial en què la dona coaença a treballar de manera remunerada 



(v.g. la i-èplica "p í »ou burmtiP i«. "Les reparties de Una" de 

liabaud). La displicència de l'esti.:ada del poeaa "Hora baixa" 

pertany a aquesta tercera fase. Mestre " que *il recorregut pel« 

carrers de la ciutat en aquest poeaa té la funció del roo-seas, puix 

que l'objectlu que ara 1'estilada s'ha v?:>í frustrat, en al poeaa 

*-sabers" cérrer per la ciutat i acarar el propi r i tae aab els -dels 

altres è5 tna experiència reconfortant puix que els seus passos sep 

on el portin: "Jo se on és teu ei cos". La construcció i la reflexió 

d'aquest p<eaa ea recorda aquell poena d'Onaauno, "á bordo del 

loar ay, run bo a Oporto", en el qual es descriu taabé diferents 

personatges i llurs ccaportaaents al vaixell per tal de passar el 

temps; un íuaa, l 'al tre Juga a cartes, l 'a l t re beu, un a l t re toca el 

piano i un altre passa la travessia dormint. El Jo poètic unaaunlà 

es diferencia de tots e l is perqué sap on va: el seu viatge 

aconseguirà ia aès alta culalnacló - l 'aaor- . I, sobretot, el punt de 

confluència entre aabdós poeaes és el seu èafasi en la concreció 

anorosa (33:. 

Les s iai l l tuds entre el poena de Villiaa Carlos Víiliaas, 

Asphodel, That Greeny Flower (1955) i el "Pceaa inacabat" de Gabriel 

Ferrater són noabrosfs. 

Les persones que ens parlen en aquests dos poeaes sóa 

aoaes que Ja no són joves, noses que encara cerquen l'aaor per sobre 

de tot i hoaes addictes a la literatura -inclinació de què 

participen taabé les estiaades-. 

Afecció s la literatura concretada aab coincidències tais 

cea Donne, Villon c Chaucer, dins la qual resta subratllada la 
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lloança a l aén »edievai ..erque COB diu V l l l iaa« «a i n aòn huma i el 

rebuig a la poética " inefabl ista" que renuncia expressar la 

coaplexitat de la vida 1 la poesia a favor d« les fàci ls 

ambigüitats del s i lenci < 'SÜtict tm I t tm$ïm too, / ö«t you 00 iwt §tt 

far / • i ih l i l t nc f ' ) . 

Podries observar al t res punt« en eoaü coa I*ús de la 

tornada o els guanys poètics que se'n pol: extraure del sofriment» 

però ta l vegada ins i s t i r aassa en aspecto puntuals podria deixar en 

un segon terae aliè que ea seabia aés important a subratl lar: la 

intenció dels poeaes i la seva foraulacié. Tots dos són 

essenclalaent declaracions aaoroses fetes defugint tota 

grandiloqüència, tot tòpic l l r i sae , 

l o so» en absolut a l davant d'uns Poetes que parlen 

d'aaor« sinó al davant d« dos noaes - i V iUUas i Ferratar es 

presenten noaès i sobretot coa ^ aoaes <aab tot el que de débil 1 

grandiós té la paraula) - que parlen a les persones que estlaen. La 

presència d'aquests interlocutors te laportantisslaa per als poeaes 

- l , coa seapre, on diu poeaa l legiu taabé vida-; *Tht?t si toatifung / 

»oatthing urgent / ! ft#vt to My to y©u / iM you aiont". Presència clau 

perqu* el poeaa existeix perquè el la el l legeix i , 1 »és encara, 

perquè tots dos poeaes eipressen un desig aaoros que noaés es pot 

fer real i tat s i el la el coneix i vol fer-se ' l taabé seu. 

W.C. ï i i l i a a s acabarà l'Asfódel reaeaorant eaotivaaent e l 

dia de la seva boda aab la qual cosa deixa prou clar ei s^u anhel 

de continuar la seva relació aab la aateixa fe i desig que 

coapartiren aquell dia; en efecte, en tot el poeaa Vi l l iaas deaana a 
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Flossie te»ps, a is tea ps, noves pròrrogues per al poeaa i per a 

Tasar -bans ém sucumbir «a la sort ineluctable. La llargària del 

poeaa ha d'entendre's, dones, «a aquest sentit siabòlicÀixi aatelx. 

les digressions williaasianes i ferrateriaoes foraen part del desig 

de prolongació del d 14 leg aaoros i alhora exwplifiquen la 

dialéctica de les funcions d'ostentació i siuulació de tot discurs 

(poètic): el poeta aparemtaent va endarrerint allò tan urgent a dir 

1, tanaateix, iaplicitaaeot 11 ho está explicant des del príaer 

aoaent fins al darrer 1 aitjançant un registre narratiu i col·loquial 

que es el propi de tota la poesia de Villiaan i que ès usat per tal 

de distanciar al aínia possible la poesía de la vida. 

Pot tenir el "Foeaa Inacabat" alguna relació aab el 

leitmotiv de 1* isfédel? 0 dit altraaent, es pot entendre el "Poeaa 

inacabat" coa una retorica i tácita petició de aatrlaoai? On 

coaentari recent de "Poeaa inacabat" (34) defensa aquesta lectura. 

Ŝ .sruí coa sigui, el que és notori és que la recepció "Poeaa inacabat" 

ha sofert una evolució aolt iaportant* des dels anys seixanta: des 

d'un poeaa sociològic íi d€ controvertida ideologia) a un poeaa 

aaorós de continuada reflexió aetadiscurslva. L'èafasi en una 

vessant del poeaa o er. l'altra ens parla dels canvis que ha 

experlaentat la nostra sacietat. 
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S E X U A L I T Z A C I ó D E L A N A T U R A 

Malgrat que la majoria de poeaes amorosos es troben 

localitzats es situacions urbanes, Perrater usa la natura coa a 

referent analogic en aultitud d'ocasions .Verbigracia, en el pceaa 

"Boira", eo qué l 'estlaada apareix coa la terra i el Jo poètic coa la 

boira lacerta que cobreix el seu cos. 

Bl priaer vers ("Molt abans que te ' l s tornis vella i 

grisa") remet al vers i al poeaa de Ronsard "tuand »o«i i r t x ÖJt« 

»stillt, au ¿oir, è ia chantítllt". cinquè poeaa del sonets dedicats a 

Hélète (35), un poeaa de carpe diem en què s'insta l'estlaada a no 

aenystecir l'aaor del poeta ni els versos d'aaor que l i dedica. I 

taabé reaet al vers de V.B. Teats -que taabé neix a'aquest de 

Ronsard- *lhtn you art ol and qrty and full of sltep* que pertany ai 

poeu-j "Viten you are old" (36) en què el poeta s'eleva per damunt de 

tots els al tres aaadors de la seva estimada. 

ara: és el poeaa de Teats i el poeaa que segueix al que 

he's ci tat de Sonsard els que peraeten identificar realaent el mntiu 

del poeaa, que no es el del csrpe diem, sinó el de la gelosia, i s a 

dir, que gràcies a la pista d'aquest conggudíssia vers de Ronsard 

que Ferrater ens facilita en el priaer vers, podea connectar el 

poema sisè à'Hèlèise de Surgères i "Boira". 
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La coaparança clàssica entre la bellesa de la dona aolt 

íes enlluernadora que la del sol es t ro te ea tota dos poemes I tas t 

en el de Roñasrd coa en el de Ferrater el sol de aigdia és «nutjós, 

1 tota dos poetes s'estimen aolt a i s ésser enlluernats pels raigs ie 

la bellesa de l'estlaada; alhora, en el poeaa de Ronsard ella declara 

explícitament que s'estima aolt aés el mm aaant que no pas el 

vigorós principi masculí solar. Ara bé, quan arriben "els altre«", 

aès Joves que no pas els poetes, l'estimada se n'anirà amb e l l s i 

condeanarà el seu ontic aaant a la desesperació. Llegia el poeaa de 

ionsard: 

Li Soieil l'autre jour se ait entre nous deux, 

»rdent oc rtgirsStf tes ytux par la »arriare; 

Bui lui, esete tsloui de t i * !*• luaièf*. 

tia pouvaot l i souffrir, s'm t i l i tout henleux. 

Jt is r t f i fdü f t fM, ¡t dtvini glorieux 

S'i*oir »aincu ce Dieu qui M teyrnatt arriera, 

tyand regardant »ir* aoi tu te dis, ea guarniré: 

*Ce Soltil t i t flcrttux, j i t ' i ' t e Peaycoup iitux." 

Una joia en to« toeur mcroyaOlt s'envole 

ïwt ea vicioire icauise et pour telle parola, 

Rais longuetent cat aisa an toi ne trpyva heu: 

Arnvant un aortal da plus friïcfte jeunesse, 

Sans tgard qye j'a»ais trioatphé d'un grand Oitu, 

Tu te laissas tout scul pour luí faire caressa, (37) 

i s aolt difícil dir quin dels all iens ae poenes que 

s'hauian fet de dones cos a flors és el aès aconseguit (o coa dirien 

els estetlclstes "quin -JS el aés bell?"). La metàfora ha donat aolt 

i * * .•>—* * , «* — - rt—. . j jk^ 3a ^ * - *- - I i, É ^ É 
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dt «i quantitativament 1 qualitativa. Així, per exeaple, el sonet "Oh 

flam, per fi gemanes de les mans exquisides* de Ulk t (3Ö) es 

trobaria dina l'èptlca de la poètica ferraterlana perquè recrea el 

tòpic a traves d'una situació (use« nans nan col l i t unes flor« 1 ara 

es troben en ua vas) i d'una exquisida fal·làcia patètica (les flors 

ajagudes i desaaldes daauat el taulell), però ao pas dins la líala de 

la aoral ferraterlana Ja que en aquest sonet es prefereix la 

ccateaplacià de la bellesa de la aola-flor aès que no pas la 

possessió (quan les aaas tallen les flors 1 se las eaporten a casa 

sentencien la fi de la seva bellesa). 

Tot i que no es pot dir en absolut que Perrater abusi del 

tòpic de la dona coa una flor, el vèiem reflectit en diverses 

ocaeicts coa per exeaple a "Octubre" ("aentre les fondes llanes 

femenines, aab una dúctil passió d'orquídia"), á la piràmide 

li terària de les flors es troba la rosa i també Ferrater ha volgut 

retre-11 el seu homenatge, s i es que la paròdia pot admetre aquest 

terae. Ens estea referint, naturalment, al poema "Iceurs exòtiques" i 

a la seva "pipèrlca rosa virginal". I, no endebades, és precisament 

l'alliança toia-flor la que estructura el poema "Floral" (39). 

ün altre poesia en què la presència de la flor és 

fonamental ès "Kensington"; vuit vegades apareix aqtest nom en el 

poema i al seu voltaat giren les disiquisicians del diàleg. 

L'estimada 11 diu al seu amant que durant la relació amorosa 

experimenta unes sorprenents transformacions; "I fa un moment / et 

dic que m'he tornat una flor groga". Tot seguit, l'estimat integra 
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aquesta afirmació dins La literatura aitJaneant un vers de H*«rt: "Du 

Hat wie eine Blum? (40), tu ets coa una fio-: 

O'lMfiRir Moral, a i t i '#t f »n l , 

¿V bitt ne um #/«•#, i • ¡t ni 

tinc Mein m rttord i t f i i f c i r t í w i , 

I t con qui f t va oonnt finí • um flor 

4t carn nutífla, coral,la t t i c lo t i 

vasta incrtifelMtit, ptrqui, insecte, 

a ni doni Otc: 

* l i tornes mi fiar, 

i tot t l tos «t puja cap aquí * (vi li-24) 

Pere la poca originalitat de la iaatglneria erética de 

l 'estiaat (el sexe íeaení és vist coa una flor carnívora que va 

obrint-se aab tota generositat a l'insecte que ve a capbussar~s*fii> 

ao té res a veure aab la isatge que s'aa format l 'estlaada i que 

tracta de comunicar-li: 

'*o, l i l i flor no coapU. l i m* tra tota 

groga. Tt »'ha tornat una flor groga.* (vi, 27-28) 

t s a dir . l 'es t iaat ha pres coa a substancial allò que era 

secundari 1 ha reduït al tòpic una sensibilització iaagijativa 

personal. L'iaportant es la força del color, el groc coa a esclat 

luaínic, vital o coa a profund desvari. 0 aillor encara, sease 

adjectius per ta l de poder subratllar mes la centralltat de 

l'eleaent: el groc coa a ilua (rerbum gratia, el groc de Van Gogh). 
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L'eatiaat reconeix el gram tort de la seva topif lcació producte tas t 

i« la seva (de>formació l i terària coa parsoMl: "ïi'he torçat. Pura 

ilua. Tote «la dibuixo« / qua aé calcar BO valen". (La disposició de 

versos en el poema altera «1 «MI ordre crot.oiògico-lògic en e ls 

quatre finals possibieaent perquè \«a paraules <ie i'asttaada estiguin 

situades al final, «a la zona conclusiva del poraa). La presencia del 

•erb dir que trobe« arrtu del poeaa actua d'una banda per eafatltzar 

el diàleg i d'una al t ra períoraativanent, alhora que accentua el 

Jtitaotfv del peeaa: un aalentès l inguistic I, en r w i , la reflexió 

ontolèglco-literèria del poeaa recorda la que V.C. Williams fa als 

seu poeaa Asphodel la dona és i no i s coa una flor (41). 

àaor i natura s'interrelacionen de sastra diversa tn el 

poeaa •Riure". El poeta es qüestiona quin és el gust dels besos de 

l'estimada i s'ofereix diverses respostes que no sos pas excloiïnts 

unes aab les a l t res : 

Uti o tabac, Qin e i i i , 

IIQUf'Si U i MM »ft«, 

§ i 'b i t i t t fruita mitma 

tft carn, dins t l ¡èl·li c i t i 

e« l'tntra !•»»•• rtnot (vi. 6-10) 

En aquesta relació terna a aparèixer la iaatge tradicional 

del sexe 'eaení coa una fruita de carn que acabea de veure a 

"Kenslrgtcn" 1 que aquí val taabé p«r a la boca de l'est laada; la 

iaatge de la lliaoaa té el coaponent eròticrecurrent en l'obra de 

Ferrater i taabé té funció eròtica el gust de sal -que taabé apareix 
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a "Esparver" i a "Lea «osques d'octubre' en què la rev i fa l la del 

record de la «Ida (aaorosa) es aetaforltzada coa "un l l a v i <que> 

retroba la «al insolent d'una pe l l * - , l o h l ha dubte que l'excitació 

erética t i aol t a veure aab les sensacions gustatives que produeixen 

la" sal o la l l laona, perd taabé pot assinl lar-se aab la dolçor 1 la 

voluptuositat de la ael , coa aquí és expl íc i t . Tot i que la »el a Les 

dones í els dims va íatiaaaeot l l igada aab e l sol i*, ea 

conseqüència, aab e l teaps -segons la relació que hes establert 

entre teaps ataosíèrlc i teaps cronològic- <*Priaavera" o "Poeaa 

inacabat* (v, 10 1 1034)), taabé és cert que Ja a "Caabra de la 

tardor" la l lua de ael Jl luainava una caabra aaorosa, es a d i r 

s'estableix un cert l l lgaa entre ael i amor que es el que taabé 

trotea en el poeaa " l iure*. Tanaatelx, no tots els eieaents que 

vénen a def in i r el bes aacriv. pertanyen a l aéa natural, sino que el 

poeta bí barreja gustos que, sí bé són extrets a part i r de aatèries 

priaes naturals, pertanyen de ple a la nostra quotidiana 

c iv i l i tzac ió: el tabac i l 'alcohol. 

fo endebades, aquesta alxtura d'eleaents defineix la 

natura de l'aaor coa a proteica: <*1 a l te de Proteu és troba en ei 

sustrat aatelx del poeaa i s'hi fa referència lap l ic i ta ea els 

versos 2-5 segons la recreació que apareix en el capítol quart de 

l'Odissea: el "vel l / de la aar que desespera" %JS Proteu i "els 

braços interrogants" que el preaen són els de Menelaos el qual 

gràcies a l parany que va posar-11 va aconseguir que Proteu 

l' inforaés coa tornar cap a casa. l o descarto que Ferrater taabé 

aanllevl aquest desig de retorn a \n terra-dona-aare puix que és un 
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desig am aparat» Unt a "Guineu" coa a •Te·au"» però, sobretot, crac 

que al que aanlle^a és t l caràcter »etaaorfoe-Jadar de Protei que és 

• l que l i serveix d« »arc par parlar de la coaplexitat amorosa que 

vèiaa suara: " f i r a cas! m pr isar es torna un l i t é i « grans barbes / 

1 després un drgc. una pantera, un senglar que iapoaava, / 1 es va 

fer aigua corrent, 1 us arbre ano Ja copa f lor ida" C42). 

I.'altra llegenda a qué es refereix l'autor en el vers 

quinzè insisteix taabé en el tasa de la netaaorfosi l en « l la es 

coabina e l desig anoros aab els elements naturals («1 a l ta de la 

•etaaorfosi de Ditfae en un l lorer) aab què l'autor es reaet taabé a 

i'allaoça tradicional entre la v i t a l i t a t d« la aatura 1 la vaatura 

aaorosa: 

I ari , IMF, iciutít ttu o»í 

l i l t r i lltgtnd«) i t ' i »uíi 

finí i l i f t l (It «i tur i , 

Trtaoli, «'obl di t i dol; 

t i c t i i t •'•tumy fritaa 

i un riyrt, go g tnqunt, 

6'oti pfofüi t r t i ro t i 

t t t brinqutji dini l i boci: 

f r t tc i wir gor tft llorer, 

viral i l r u rtiwr, (*f. 11-23) 

l i paiaa "ídols" relaciona taabé aatura i aaor. La 

vegetalitzacié del a l te de l'aadrògln tan intlaaaanet lligada a tota 

relaclé aaorosa és present an les versos 3-6. I l s aaants són "dues / 

l lavors nues dina un f r u i t qua l 'est iu / ha badat violent, i que 



Ml 

• ' tap ie / d'aire*, à aés • «es, ¿is ananta • • troben en una caabra 

abraçats "davant la f inestra / oberta a l pendís d'oliveres", es a d i r , 

e l poeta fa participar a l context natural de la relació aaorosa. 

I n to l» aquests poeaes qu« es tea esaentat l'eleaent 

natural actua coa a cor r t la t laaglnatiu de la relació la qual 

s'esdevé, però, dins un aarc no natural, generalaent la caabra d'una 

casa. i r a bé, Ferrat«r perqué s'afanya seapre a cercar el contrapunt 

d'una afiraació o un fenomen domat, va sentir el repte de situar una 

relació aaorosa en siena natura: el poema "Bosc", el qual descriu una 

relació aaorosa-sexual dins un bosc i el seu Imaginari és basat en 

ei binoai microcosmos / macrocosmos 'es a d i r , aquí la natura actua 

taabé coa a correlat). SI poeaa descriu e1 decorat i la disposició 

dels personatges de manera aol t esqueaàtlra 1 aab una gran economia 

verbal: 

l i t o f í i , Cinc nivells. 

T'im i v i i i »fiscyfi. 

v«i hturi pri'usi. 

! f i l i . Ittuni d ' i l l i 

l ' i f iny i oseil.ltnt, 

l i VtSOi »ftMBt 

i Ui (...) in. 1-7) 

Aquests cinc nivel ls sobreposats són: 1) ia terra i 

l'aeura; 2) usa noia 3) una aranya; 4) una vespa; 5> un aoae <el 

gènere del "tu" es fa explícit a l vers 19). Aparentaent, és altament 

Inverseablant que un hoae estigui a sobre d'una vespa 1 d'una aranya 
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tot i aixafant-le« damunt al coa d'una dona. En um altre tipus de 

poesia aquestes situacions es poden domar, però em l'obra i« 

Ferrater trobaré« ben poquss concession® a la inversemblança i al 

pur onirisae. àlxè eas ha d« í t r pernear que l'aranya 1 la vtspa ao 

iuíoraen sobre la presència d'uns animals ni són imatges gratuïtes. 

Detectar el referent de ia "vespa freasnt" no es difícil puix que 

Ferrater empra laatges semblants 1 sempre amb un clar sentit 

sexual. El referent de l'aranya no pot ésser sinó el seu 

complementari o, dit altraaeot, l*"ara»ya oscil·lant" 1 la "vespa 

freaent" slmboiitien el sexe femení 1 el masculí, respectivament. In 

conseqüència, ia situada • cot sé'ns està descrivint te la d'una 

parella fent l'anor a la natura o, millor, el seu record que te ara 

"un solatge espès d'Instints ensonyats". Més formes de la natura 

apareixen a partir del vers setè: 

(...) L'tsbirxtr 

i fftc teu, inftctt 

ro»tU. (. .) (»i. 7-5) 

La presència del rovell té unes clares implicacions 

temporals en els poemes "Le grand solr" l "àtra mater" i, en concret, 

fan referència ai temps històric. Aquí el temps histèric no sembla 

tenir cabuda, però potser si el passat del pc_»ta donat que el poema 

es presenta com una remeaoracié ("iecorda"). L'esbarzer rovellat 

podria funcionar coa a fal.lacla patética del passat -en el sentit 

d'una relaclé amorosa del passat- o bé de l'edat del personatge 
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»ascuii -fet qm íéra corroborat psr usa a l t « ecrrtlat: "sol 

alt^rnal" C*. 24). 

Els versos 13-17 concretitzen l'espai natural em que són 

ajaguts els aaants ("vèieu eníilar-se / les soques dels roures") 1 el 

tipus de lluu existent ea el bosc; la ilua esvaïda pròpia aels 

boscos quiílificada d« "projecte de llua / cansat o Inexpert" pot 

actuar coa a corre lat objectiu del paper aasculí dins el coit SI la 

relaciones ast; tota la resta del poeaa: 

I M no Hi cwfuvi, 

o«rí i l vil girar 

furtiu, ulli Segut» 

Un i"!tint (Jiguüt 

l, ormc-txciUoM 

toa ntrvtf. Its brinqun 

»in reinar !ofr# 

4* Ml hivtrn«! (v!, 1I-2S» 

11 personatge aasculi desconfiava de poder atènyer la 

culainacié de l'acte, perd finalaent va aconseguir-ho. La 

inexperiència, el cansaaent u l'edat poden ésser-ne algunes de les 

causes. El sol d'hivern DJ és en absolut "ineipert" tot 1 que les 

seves vacll.^^cljas podrien fer-nos pensar el contrari; crec que 

aquest mateix piantejaiaent es valid per al personatge. Cansats sí, 

tots dos, el priaer per exigències del guió tatural í l'altre per les 

del p ió vital. lo obstant això, aabdós aconsegueixen de culsíaar el 

seu projecte »perquè el "sofre de sol hivernal" regaliaant pel bosc no 



pot tenir en aquest poena sinó UM clara eiaooiogia sextwl. La 

tradició aitiea del sol coa a principi feiaení 1 la terra coa a 

principi feaeaf actua de pis en aquest poeaa, l i bosc es l'espai de 

la relació amorosa alcrccòssica 1 alhora As ei borrtssol eròtic de 

la terra vitalítzat pels raigs solars. A ees a ais , aab aqueet poeaa 

Ferrater ha aconseguit da replicar al slabollsae del bosc heretat 

del iodernisoe 1 del roaantlclsae (el a Is ter 1, la virginitat, el 

prlaiUvlsae teiú. .<;...) de qué tant abon Ina ven eis noucentistes <*3) 

i del patitos inherent en aoltes de les recreacions naturals 

d'aquestes tendències estètiques. 

Anea insistint de foraa reiterada que Les dones 1 tJs 

dies presenten aultltud de registres aaorosos. En podries veure un 

altre de força Insòlit: el que apareix al poeaa •fsparver". 

SI poeaa s'estryctura iltjançant una sèrie d'iaatges força 

críptiques que giren al voltant d*un esparver. De fet» noaès hi ha 

una íaatge que pot ésser llegida en sentit liter ui: aocsegar un 

cabftll curt. Aquest tret distintiu que posseeix aquesta laatge ens 

pot fer pensar que tal vegada en ella es trobi la clau 

interpretativa del poeaa. 

Però coaencea en sentit Invers 1 planteges la hipòtesi 

que aquesta iaatge és taabè al·legòrica, t s podria tractar tal 

vegada del sentit slabòllc que atorga Baudelaire a l'acció de 

aossegar el cabell? M'estic referint al seupoeaa en prosa "Une 

héaisphere dans une chevelure" en què Tacte de aossegar el cabell 

de l'estiaada slabolitza un ritus de aneBofàgia (positiva o 

negativa): 'Laisst-aoi aordrt longtttf» tti tftiitf lourdts tt noifw. 4u*tw jt 
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ttrt iUt t ü rfctvtvi llMtiatM tt rtBillM.. tl tt molt «ui j i •»$§• Mt 

WMvtniff· C*4). 

Pode« mantenir aquesta lectura simbòlica perquè, com 

veurem tot seguit, la interpretació del poema ao la contradiu. En 

efecte, que a "Esparv-r" el jo poètic mossegui el cabell del cos 

estimat 1 en aquest acte allunyi el remor de "'la mar de noies" 

implica »videntaent una actitud mnemofàgica (oblidar les noies).1, si 

com ens diu el poema, la noia estimada i s lluny i són lluny totes 

les noies, es lògic suposar que el cabell curt pertany a un home. Que 

es tracta d'una experiència homosexual sembla evident i no tan sols 

per aquest senyal, sinó pel fet que la persona que tempta ès 

qualificada amb un nom d'au de presa (l'esparver), associació 

tradicionalment masculina que s'atribueix o bé al poeta <v.g. en el 

poema de tiba "Que jo no sigui més com un ocell tot sol...") o bé a 

i'a*»nt-caçador. L'excepcionaiítat ó'aquesta relació en la poesia de 

Ferrater ès reblada reiteradament amb i "adjectiu "furtiu" 1 ès 

justificada per l'angoixosa absència de l'estimada i per la 

febrllltat d'una alt etílica d'un mal estiu. L'esparver sedueix 

l'amant fent-li creure que torna amb ell la noia que té lluny, engany 

que finalment acceptarà tot 1 deixant riure el seu cos amb el del 

jove temptador. 

lomés en una altra ocasió tornarem a trobar referències 

homosexuals, però en aquest am aplicades a l'estimada: el poema 

"loies", un dels millors exemples d« poesia dramàtica en què ès del 

tot indispensable la identificació de les dues veus del discurs (la 

primera ès la de la noia), aquest poema de presumpta infidelitat 



050 

aaoroaa apareix desprès d'un poma d'iníldelitat h»t«roxaeual 

explicita en què la natura hlvarnai actua coa a projecció aatartal 

aaíaiea <"1W). 

En recua. La coabinaWría aaorosa qua prwrata Les lemes 

i «i« d lea i s suaaaent variada -caldria afegir encara .'aaor 

adolasca&t i« Taap« «arara", las ruptura« aaoroses é» "Fl dal aém* 

l "11 autllat", etc.- l tota alia «• troba ctroiaacrlta en «l« Itaita 

€• i'aaor raal, concrat 1 quotidià. 
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i . MIMT, •», Oß.tiL, 

2 . DOMÍ. J,, *Tt* ExtMit*. 0. cit., p, 2f«-»f. 

3 . MHtflKl, I . , ima&imt# y reme ¡a¡ titos §§ ti irte occidtntil, Äiiinza, 

1ITS, M, 274-MS, 

4. 'It M r »iff bttn notietd that in tut count of ay ebttrvatiofti on gro#nmg's 

leva potts I havt aaét «§• • distinction bttwttn 'rottitttc' lovt and "tmt Iovt', 

m ont o t c m e n nareving dow» tht ittond txprttsion If tyeftituting 'narntd 

itvt". I thint tht classification aay lagitaattly atttaottd. ftotaatu lovt it i m 

that and inspiration of nearly all tnt lovt-pottry of tí» tor Id -*froa Sappho to 

Sptnst» and fren Shtilty I« Stinfcurnt', »ith Vit $o/mts tchpting thta ill, is 

teorgt SimtMury »enId say loatntic lovt is tht grattst of tht •inor arts, jt 

has iti origins m stt-txcttattnt. btauty ana tnt tysttry of tttan, s#»tch list 

factor M I st acctntuattd by difftrtntts of statt«?« nationality or agt. It dots 

not eonnctt aarnagt: tnottd tht :3ta of ptrtantnct, or, n that say, of a 

'öond', w«id kill it dtad, Tnim of tht grtat triftytts to lovt ~Tt§t¡ui J « ? 

Criitydt. *n> iistrtss'tyts art nothing hit tht sun*. To ht§ Coy Mttrtit, i r t t f i 

§rot tht $i§ht§ 0, ipiptychijioi), m tht Hoy to ft», Lovt in tht VtJlty, \ßm yo« 

art old and gray and full of flats"- tht lovt that sings so passionattly in thtst 

potts if wstntially a thing in tit», that giitatrs an« is font, a Spring that 

»ill not vait for Autuaw. Strängt that passing lovt shoyld bt**4 undying »trat. 

It is only in 9rotning, »ataort, Hardy, Htnry cing of Tht ixtgvy, and sott of tht 

«ot«n potts, that you rtcognizt a lovt trasctnding tint, melting indttd 
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rwMiit love t M ill H i ilmnt», owt »itn vital tonificat ion» and addition. 

It it p a m ona U , but M l tiWi W n sgotutic pas« ion if roaantic love, posiming 

instiad • pail ion of tindtrnm and Otvotion; it ti stall basad on six, but •ith 

Ua wcoidary aspects §f «tx p'tdo»'n«tiny; dtligrtt In btauiy it tilifftd to • 

tya#atttttic mdtfttandiftf of and adairatia« for a »bole ptrionality aid a dftirt 

to tt« it M w i f to coaplitem«: tinlitt roaatttie leva, »Mch tttat to M 

*tr««§ttt » M B ttt object it indiffirtni» acornfyl, or §W>tt»iaa oyt of reach, 

true love autt se reciprocated, dott not chanfa, and bean »ithjn itself tht 

fttdt of i»«orta;ity. In stwrt, true love it tftt spirit of happy lariage, and it 

is tht Und of love «inch it found in tht potts of Debart Irotmng tora fully and 

frtqutntly e*prt«itd tr>an in any olfttr pott", WrTIH, M.C., faßtiibiin: 4 

fotón i d t n t to* of Browing, 3o»*s 1 lows, London, 1156, p. $3. 

5 . In el atdi publicitari trobat sovint I'aatooaoa da dona i listen, U dona 

coa a ptrtnnt seducció inaccatsiblt: 'Um ff* M t UM ¡I*' fita un anunci dt 

ptríua. 

6. Dt fit, in arribar a la seva eadurtsa Sravts vincula tota la stva poética ato 

1'iMf; *la poesía, st puede decir, pasa a través dt tres etapas distintas: 

priatro, ia iniciación al aaor por Vasta m sus tntiguas foraas dt afecto y 

coapantrisM; luego, su experiencia dt la tuerte y resurrección a cargo dt la 

Diosa llanca, y por uitiao la ctrtiza tn el aaor, otorgada por la Diosa legra, su 

als que Ñuta. Ella proattt un nuevo y apacioli vínvulo entre hoabre y aujtr, 

correspondiendo a una realidad final del aaor, tn la cual el vínculo patriarcal 

del aatriaonio va a desaparecer A diferencia dt Vtita, la Diosa Magra ha 

experimentado el bien y ei aal, el aaor y el odio, la verdad y la falsedad, en la 
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ptrwna # si propia tartana; otro alia t l i p Í 9 Q N N but no, 'tihanmio al aaof 

ot ttppítntt ? la tarnt dt t t á l w out dt l · i ta a la H O M llanca, f i t i coto 

Vtiia, a l t f r t y avtnturtra coto la Oi osa Bianca, t i la conducirá al ttwfert i t 

wtvo al instinto tapir« i t i «or, Qu« I I dtstcrté por t i »tor initltclual*, eik* 

par 0*r*tlY, P.. pralifl a HEVES, R., Ci§n pem§, Un« , larctltna, t t l l l , ps, IS-

21. 

T. RIOT, T.5., ••autelairt·, $*l§ctié ímyi, m. eit,, p. 371, 

8 . FERMTt. J., ¿#fi*fi áf t a torn guttJi' ét T.S. ílíot, op, at., p. IM. 

Hr a tés rtftrAncitt »oöre Haitlda, ct. capítols I IVI I I , Uli, IUI ] i U l l i ! 

Ml Purgttor; dt Ötnit. 

9 . WNNf, J., 'Tht e>üW, op. tit., ps, !Í$-íM, 

10. Tal vegada poor i « vtur« yna riplica atoroso-torii tn t i forta *la atna m 

stny d'ofrtna* n la r t t t t t t a la qut ysa Carntr tn t i pona *ÉCaa t'adrtfa a 

Iva* -qut *t tatfti una rttrtacié aitoloflua tn gu* Carntr adopta, ptM. «n 

r t f is t r t iranu-: V M ttna un stny astricta*. 

1 1 . Soert la fortuna ét ia hi iUria M Trollas and Crtstiia cf. tftAOMOOK, 

R.C., "ihat ShakHptart Oía to Chtwctr's 'Trotlus aní C r mydt ' \ ShàktiptèMi 

iutrtt'lr Isiiu 1S5I, ps, 311-319; KIiraKKMN, R., Sh itsptit s 'fnüm M * 

Cmiiúè' ¿MÍ tti Setting, Hirvprtf U.P., Caabrtdp, INJ; W I S » , i,tí,, 

SñjitWifi's '7re¡lu§ iftá C'tniéi' tné tfm Ltgtncs of Troy, Vitconsia y.P., 

Haflisona, 1SS3; ROLLINS, H.E., *Tht TroiIus-irtSfiiia Story frot Chauctr t« 

Shaktsptart*. PULA, 1S17, ps. ÏÍ4-4W; YWW, K., rtt§ Úrigin tná D§v§Iü§Mfit of 

t/m Story of hoi ¡ui md Cri§§yé§, Ktfltn Hul, London, IWt, 
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12. rnmmm, §.» mam un crmtm, m§ :<*>/#<# mrtt§, Oxford u?., 

ISM, p, 540 

13. rtllTB» *., VILLÍW, LA, (if, f i tMf « i #K»r m ¡i f>C*1íi, OÇ, Uf , 

14. »qutst i f t l t-,tol atè Qu* l'Miitr »1 ptéHci • V Antologa dt /<t Potsu 

fmrnms 1961, Ctntrt i t Uetura dt I t « , 1X2, 

13. OQMK, L, *T«ttlaif", w, tit,, pi , 70-71. 

10. 5ARC!A SIMIO, A,, "lingüistica ttxtual y ttxte lírico (la t,r«<sici$n 

textual CM» contexto), itvitts eípiñdi ét !in0ístici, 1978, 1, p. 41, 

17. l§PC2-f»iei, J.«1.,, •istrups*, i n , at&t, Swtfor, # f# t COK it tes, I, 

lifcitottca ExctlM, torctloni, 1S4I, p. 31; SAATlIltA, J,ft,, (kfii ßuiti.rs, 

ttrctloftt, 1939, p. SI, 

Podrtu trtoar ais rtMtxions loert t l ttta t« t i capítol IV, 2.2, de HACIA, i., 

WMYA, «., Li pots:i dt 6i¿ri#/ ftrnttt, §ß. « i . 

18. Sobrt t i f¿v# *7#t txuteix m tstudt. tol t inttrtftant st A, Sarcia i t r r io 

t*i qu* tttottra CM la i»po»t>"::a d'aqutst tcpos tu la poena i t i i tg l t d'or 

MOtnyol ha estat trrAniHtnt interpretada i trtrtvalortda. (GARCIA IERÄS0, A,, 

•Tipoi^ia ttxtual y análisis del •icrocotpontntt (sontos espaftolts i t l 'carpe 

l i t t ' , Lingütititt dt I ttxto y crttui Itttnrit, A, Cerajrin, Itadrid, 1978). 

19. HAAVEU, A,, 'To his Coy «isirtss*. fh§ Pmn §f tadrtt fomil, a cura dt 

3. *tt«ts i n Stytour-Stit*, Htinttaim, Undo«, 1971 (1969), ps, 33-34, Dono la 

traduce i* out 3, iérrate fta fet d'aqytst potM iwlosa a its rotes de Ltctun dt 

'Lt ttm jistiu' dt T.S. £!¡§t, ofi. cit., p. 140: 

'lomea, a tu, u i tés no et trobaran, 

ni cap rtssd, dins la volta dt tarbrt, 



no ti ¡vira ti cant; violara.', tls tuet 

U M virginitat tant tetçs servadi, 

i ts fart polí íl t*u rtonor 11 I M ne 

í tot íl ttu dtsig parara ti cendra: 

prou que és le toaba ->n lloc arrtetrat, 

ptrè ningú, a i ti stiftla, no s'hi aerafa' (vi, 2S-12), 

2 0 . m i«Is petits dt T M » « «ood ais paradigaètic de l'tsctfticiiM irènic 

invers la fenoatnologit sentidle it l'ésser huta if 'Síaptoats d'o«s:t;cici4* que 

pertany al liiere Hood'f §*n: er, /#i#í#f frm yti? to y§tr, títol J» pro« 

significatiu del to caustic out rtcorrt tot el llisre, 'Síapteats d'ossificacié' 

descriu de tañera displicent 1 hyaofístic« l'absoluta tanca d'eaocié que li 

provoquen esdevenittnti 0 paisatges literaris pottncialttnt entendridors. 11 seu 

refrany d ear ty heart ss ossifying1') actua cot a retut del poeta t cot 

»ntídot de tanta afectació "cardiológica*. 

2 1 . Per bé que, segons estenia lil de liedta, el rerafons d'aquest poeta és un 

passeig itb Ivonne Barril, el teta del poeta és transferiste a yna relace 

atoróse, 

22. SOITHI, J,l,( Any§ é'wtmntitgi & tiüfm Utiittr, up. cit., p. 2S, 

2 3 . Per exetple, drta 1 um ántomgudi dt Max Cjftuïoi, Sètrim de Silly 

«tlder t ¡rmíitïé § U vidi de Douglas Sirk, El topic tnvenii fes a dir, ella 

l'espera a ell) es trooa en la pel·lícula de Stanley Oone« traduïda en la versi* 

espanyola cot a Lio en Ñio, I pooríet citar encara 1'antològica ptl.lícuia d'ft. 

Lwín, Pinéon i ¡'helinóes ernnt, en qué l'holandès (Jaaes fiasen! ha estat 

•* « ^, -L- ^.^ ^ .. .» A. ^. . ..w ^ fc. ̂  .-A V M É • I 



•tßtfint ¿urani ttflM larnoada dt ia única U M qut tl pot alustrar dtl t w 

tragic étsti: Pa«xJora CÄva •ifdfttf), 

2 4 . Una dt I n Mtlforti dt i stntiwnt tatarnal tés dtliciosattnt íapactants 

« « ht treeat if iqutsta dt «uíil, críate a partir d'w dt li proitttoi »és ci-i a 

Ftrrattr, tl tatfiahUador-guotidia-todtrn: * Ciailtrl cuando it tortúrala tv 

itpottncia it 't'ufliiba tn tila C O M U M criatura dut busca Itcnt * cata, ptto tl 

ptqutflo cytreo inquino it Ciaritst no ira Mttrnal, St conudtrao* ictchadi por 

un parint© dut futría anidar m fy cutrpo, * Clarilla it ntpoa, dtiprtciaCa t! 

tilor ér l i r i é o n # p m i t o tn la cut II butcaba cwtytlo,* -tl «Artilla*, if 

atv, HUSIL, R., 17 heabr« §ta itribvtoi, \, w. at., p. 65. 

2 5 . lairtoé n oot dir qut la catira aaorosa firrattnana ha criat tota una 

tradtcié tn la potssa catalana conttaporinta t, tés tn cenertt meara, its 

;•!tac ions it 'Catira dt ia tardor* han estat notiroaíisitti, Vtg*a, ptr txtaplt, 

aqutft potM dt f. Foraesa: 

•Torno a la caabra etígua Ea futió, aquí. Cot stiert, 

on vat sir yna vtgite. unit ctdir a la calia. 

i iota hi ha una plaça 

ato yna tstitua blanca £1 dia tut nndrès 

out II la ttva cara, 9*f «gona vtfada 

m aqutft lloc, criat. 

•l§u ha tancat la porta, notli ptr rtertar-tt, 

Obro ia balconada a'ht sobtarà un final, 

i vtig coiots ojut voltant .qui «o sira ti final, 

la ttva estatua blanca, i ta tornaras la caita* 
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fmom, F., •cnfin·f', 7, s¿ m H émtn, m tit., p. m, 

2 6 . L'mècaot» CMtrcitl gut i n rtiaitré <jtf»ia lint i quin punt "Potttii* hi 

aetwtguH c o m iltíftíNt (te popularitat i it Mill ptr colpir les fibres 

iens ib lev Stntt qui aix« siguí en absolut un rttrtt out vulgui qutstionar la 

vilua del poeta qut ttni dable la té aab escreix. Fa alguns anys vaig trobar-tt 

tn una botiga di regáis útils i inútil« un petit estoig de color rasa fl'un« S x S 

ei, tn l'interior M l qual tren escrits u m versos « D la grafia invernó« i tn 

una dtlicadlsiiu lletra anejltta, 11 sotta - cpt no tra ü n o 'Posseít* de libritl 

Ftrrater - tf podia llegir grin es a un ai ral let que es '.robava incrustat tn tl 

full dret de l'estoig. 

2 7 . 

'Sous It pont Mi'èDeii coult la Seine 

it nos aiojrs 

Faut-il qu'il t'tn souviennt 

La joie vtnait toujour« après la peine 

Viennt la nuii sonnt l'heurt 

le» jours «'tn vont jt dtiturt 

L M tains dans les Min« restons fact i fact 

Tandis qut «ou« 

lt pont de no« bras passe 

Des éternels regard« i'ondt «i lasse 
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ttütw l i mit sonnt l'hture 

LM iMirt i 'M vont j t Gtttur« 

L'nour i ' i i vi COM* ctttt «tu cwraiit 

L'MOUf S'tfl VI 

tont i i vit Mt lent* 

I t (0tM l'Espérinc« t i t »ioltfttt 

Vienn« l i nuit sonnt l'htgrt 

Itf jouri i in vont jt dtMUft 

Passtnt Its joars tt pisstnt i n stMints 

l i tMpS Piltl 

l i Its iicufi rtvltnntnt 

Soyi it pent ihnöttu coult la Stsnt 

Vitnnt i« nuit sonnt l'nturt 

Us jours s'tn »ont jt dttturt' 

«WUW*I«, §., 'Li pont HirMMu". 4/f<«/f (1913), Salivará, Pins, 1976. p. 

45. 

28 . APOLLINAIRE, I , , *à i stntt*. Mé*a, p, IS. 

29 . 

*U ciMra tr i vulgar i nstrablt, 

oculti als dalts dt l i tavtrna equivoca. 
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H t la f íntitn M v t u «1 cirnr« 

tttrtt i Bfyt, ÄrrtMwt, dt tout, 

let vftif d un» quants oftrtri 

qy» jufavtn • cartes i <m rHw, 

I illi, datunt del IUI plebeu i nueil, 

vaig oe ten ir ti C M dt l'ttor, vug tenir tls llavis 

sensuals 1 rosats dt l'eabriagaeent-

rosáis d'un etCiigítent U n fori que, fins i tot 

•?•, qut tscnc, passats Unti anys', 

i C I M , sol, tt torno i etoriegar* 

in pots ¡es áp C.P. Ci*»fti. op, tit., p. 94. Cf. una coeentari tét detallat dt 

la relic i* tntre asuest potta i 'Caaora at !a tardor* tn ti nostre article NACI*. 

I,, P£fW»HiVà, »., *Soc »Is iiuny aue Mtiea*"tt\ a H tnüà del plagi: '##¿»fj á# 

/j tsraor i Li lliçi, dt Stentl Ftrrater\ ##, fil,, 

3 0 . 

• C M , recorda't no sols dt cot »as itf tstiaat, 

no solaatnt Otis Hits on tt vas estirar, 

sine tta&e d'aqutlls íes;5s «it rtfpltnditn 

per tu en els ul'.s oeeriateni, 

qut trteoiavtn en ia vtu -1 algu* 

obstacle fertuit els va ftr inútils, 

Ari sue to*. Is ji <3ins el passat, 

stabil ouasi cot si taebc t'hi haguessis 
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lliurat, a agutí is desigs - C M rtipUndun, 

rtcorda-h«, en tlt ulls gut en tu es fixaven; 

C M trewlavtn en la vtu, per tu, rtcorda-ho, cos* 

La pota es (i* CJ, dvifis, ep. f/í,, p, 11S, 

3 1 . Cf. una anàlisi tés detallada de la rtlacíé tntrt el poma dt Pavtst "Oopo" 

i el de Ferrater «Catara di 1* tardor' a m i k , I., m ? W k , »., 'Soc ais lluny 

que tstiiar-te (,,,)', op. {ii,. 

3 2 . 

'«hat art fm thinking of? vhat thinking* «hat» 

I »ever kno« «hat you are thinking. Think.' 

I think *e are in rat's alley 

«here the dead «an lost their bones, 

'«hat is that noise1' 

Tht «ird under the door. 

'«hat is that noise no«' «hat is the rind doing'* 

nothing and nothing. 

'Do 

ïou ino« nothing» Bo ye« see nothing* Do you 

rtMtbtr 

nothing'* 

I retet&er 

those are ptarls that »ere his eyes' 
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("¿Què Milt ara ßtrittnt? ¿Qui ptnttt? cQu*' / *J sé u i rts del que tu P « M M . 

Nnti.* / Piute 9 W tot »1 «nd«r fit its n i n I on til wrti hi vtn f»rdrt til 

ossos / ' i M #§, a«|y*sl soroll'" / El vtnt sota la por'a. / I aquest soroll, 

¿què esf El vtnt, ¿ou* fa'* / iff, ft du, rts. / 

*Ptro, cqué M I saps res' ¿Out m vtus res» ¿tut no ei rttordtt / it rts?* / 

Rttordo; / tl que iff« ulls sen perits ara*) tvs, 113-12S), ELIOT, T,$ , »yna 

partida d'ncits', dint FEWtATt, J., ¿fffcwi dt *¿# <#?/•* guises' dt r.í. £/j#í, 

##, r/í., ps. 26-27. 

3 3 . *Rt tsptran ya sus brazot: son dt tarnt / no dt agua cual los tuyos, / if 

tara» allí, brindo por la duna, / smtiéndest ai seguro, / Ta«n#n allí nay 

vaivén, p#ro ts dt pecho / para tl ator dtsnydo, / r»*y o* vivir y it ia vito ti 

tst / nutstro consutlo único. / llévatt, M f , llévai»t pronto a casa, / no tt 

hagas p§tút? ruteo,*, VNAWNQ, R. dt, Pottit. op. at., p, 172. 

3 4 . *£st corrtf el i:sto nesgo ios dos atantes tErtt i tniie] frente al 

icostutorido pitnteatiento dt cieaile'Oi qut vagai solitaries y de datas qut 

pertanecen a ia espera tn los tastillos, est enfrentarse al vasallaje atoróse, 

real o ídtal, a ia data, ts «na suftt de canto a una unión distinta que a 

Ftrrattr, a! "cocodrilo dt cuarenta aftas* dt 1S61, dtoié de resultarle 

profundtttntt tuotrtntt. El «os da su propia pista: tn ves dt sottttr a ia 

dtstmatana dt su potw a una idealización trovadortsca, le propondrá el 

tranquilo y seguro talante dt Emde, su juventud, ia futría de su ator y ia fe en 

el vínculo tatntoniai. Por eso putdt dtcirse que el Potu intabido parece, 

adttis de un poeta dt ator, una petición dt tatritomo.*, RAMAÄIT, J., ROVIRA, 

P., OP. CiL, 
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'twtfW »<wi t i n t l i t i f t t l l l t» ay »oir, | U cnind«llt, 

N t i i t èuprèí du ftu, dtvidani t t ' lant, 

Oirti, chantant M S vtrt, fn vout t t trvtültnt: 

'lomara M céiébrait au ttips -sue j ' i t a i t ballt,* 

Urs »ous n'aurtx »rvantt oyant t t l l t nouvtllt, 

ttéjl sous It labtwf i df • «OMtlllant, 

tui au bruit dt toward «t s'ai l l t rivtiüani, 

Sénmant votrt not ai lruangt i t tort t l i t . 

Jt strai «ous la t t - / . t t fant&tt sans os, 

Par Its «torts ayrttu* j t prtwJrai ton rtpos; 

VWJS itt-t: au foytr a«t v i t i i t ttcrowoit. 

Htgrtttant ton atour t t votrt fttr détiatn. 

VNtz, st t ' t« croytx, r'atttndtz i attain; 

CufilltZ dè* |yjO«ra*hyj its rostS dt la »St.* 

WHSfttD, *\ dt, A M / W éé Surgéta, v, (1578), Poiiiif chotsm, Sarnitr, Pari«, 

;%S, p. 127, 

3 6 . 

•WEM rOv ÄÄE bLD 

Ihtn you i n old ano -jity and full of slttp, 

Sud nodding by tht f Ï?t, t t i t do»r¡ tms bo«, 

ftnd slo»ly rtid. and dttai of tr»t soft loo« 

four tyts had onct, a«d of *ht»r sft«do»s «Step; 
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Ho« uny iov« your MMfttt of gl»d griei, 

And lovfd your btiuth; with l<m fUst or trwt, 

8ui U M tan iovtd tht ptlgrii soy! in you, 

And lovtd tht sorrows of your chinging fact; 

And binding down btsidt tht glowing bars, 

rVtu", i littlt iidly, ho» Lovt fltd 

And pactd upon tht towntins ovtrhtad 

And nid his fice Mid i crowd of stirs", 

YEATS, y.B,, The tose MWV, Collated POM, Hiciillan. London, i%l, p, 4€. 

3 7 . MMAIO, P. dt, Héline de Surgéret, Vil, <#. r;/.. 

3 8 . 

*öh flors» ptr fi gtrunts dt Its uns t»quisidts 

dt Its noits dt sttprt, qut us ctnyitn tn 'ii' 

Quin, sovint, ll tluitll dtl JI'JI, corftndts, 

uS ijtitu, t*aniMS, tn dts»',ut ii*a«, 

tsptrint i'ngul puri cjt dt nou us ?t€ .1 

dt ia ion cottneida, i tncin us ilnntu 

copsadts ptr uns dits qut irnditn btnésstr, 

•Oli M S StnsibltS l guiri dors I M no ptRStu, 

l US rttrobtu ll vis, tn dOÏÇi gtrunor, 

oh ttndrts: tot btvtnt-vos la nova sibi htmida; 

COR si tos un Ihgit u b qui us tiili li vidi, 
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rtnvoli te vtMltrtf l'alada it IOT 

d* Its noiM. l i l i t i t ctftfttfié tels vi U M 

ptCtts QWt CCttttftfl, t« CttÜr-VOS, l t f i i M * 

* I1UIM, ihr «hli·iilich itf *»rdf»tite» M*tntet vtrvtndtt, / (Heute» otr lidcht» 

ton t in t und ;tst), / dit auf Mt iaritntisch efi von Kantt zu Kifitt / lap«, 

trMtitt MM sanft vtHtct, '• »arttnd its m i i n das f i t nocí tintat trholt f 

au« tet btfloiwitut« Tod-, in* mi« / titter »rftotent zviscfttn dit ttrtttflten Ni t / 

fühltnter FiPftr, dit «oMzutori // iwHf nocn vtrtip«, i l l i«r ahnttt, ihr 

lticntta, ' ttwi :"' tuen titterfantet it Fruf, ' lanptt trilhitM und iartts 

if? Hfdctw, »it Nicnttn, / ' »8« weft ftitf>d: t i t trübt trtütenot Sünte», / dit 

das Stpftüotstip tefling, als Btsug / titter u ihnt*. ast sic« tac« blutend 

vtrpútotn", Äkil, i» * , 5i?«#fi i 0r/*w, VI1—2, traduceií i"*, iadia, £is Hsrg§§, 

10, if??, p 51. 

39 . I. fprrattr affypa atutst ti pus i t : óteos t 'ti taitn cas nut *paptr 

tontte*) tn ttret' Hoc tn ti sty articit ".a cotposiíio >>otinat' (¡S?0) 1 t» 

diy* *is tracta ta»* d'u« tipus conjuntiu. ptrò l r e§«jy«ci«, a soort dt M 

tistf additiva, tet ja «0 N> tri al tipus stgott, té um íune 16 tolt ptcuhar 

< ..) la ftlacil tntrt t!s dos t f t ts Is éissiteinca ( ..) 11 pritt»1 substantiu 

fa doncs te 'cap* ft« tl stntit dt BlootMtld» i« la coMtrucci*. 1 tl stpn 9Ï 

tettrtina *»i, ts una tettrtmacia força curiosa, basicattnt atta'orica. ( .,) 

tts f'ifts d'or. pr-jvífncn acutsts eotpostos son doncs Ott tipus 4 é§ cm 8 (ptr l i 

fuwcit, ptr I apartnça, ttc.), FliiAICT, S.- I#i*# #/ llfçuètçè, 9p. at, 0 S7 

40. Aqutst ts fi prittr vt»i tel potta 47 dt #/# Httktttr dt tewt: 

*0u bist »i? tint Blutt, "Its cot una fbf, 
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So "»ola und ichin und rtm; 

Ich schau' dich an, und ithiut 

Schlticht sir im H»rz hinti«. 

tan xaaosa i bonici i puri. 

El tiro, i la Mlangia 

s'nmmv dmi t i M U cor. 

Ulf ist, als ob ich dit Hind» 

*ufi Haupt du- Itgtn sollt' 

Mttno, dal Sott dich »rhalt» 

$o ris« und sehen una hold* 

ia fa l'tftctt coa si t'hagués 

de posar Its tans soPrt tl cap 

tot prtgant gut i#u it constm 

tan pura i ben i ca i xaaosa* 

(HEINE, H,, Bit Htiààttir, V, Such áf? Litétr, 5»na, »d, de l'tdicia d» 1SS4) 

(traducci* It J, HurgadM) 

4 1 . ÍCíiO notés lis vtrsos 2S1-302 dtl t»rc»r lltbr,] 

•Th»f» art taoy oth»r flottrs, 

I could recall 

for your pleisurt; 

tht stall ytllo« swet-sctnttd vioitt 

that grt» 

tn tarshy placts1 

You t»r» hk» thos» 

though I quickly 

corrtc' %ys»lf 

for you f*fi l town 

and no floMf 

and had to fac* 

»h« proPitts thich confront a town. 
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tut you »art for all trial 

flwerlike 

and ! say this to you no» 

and it is tr-a thing 

thich compounded 

ty to went 

that I n e w 

forgot it 

You have forgiw* ee 

Mktng it nev again " 

ilUIIBS, y.C, Vujt hica §! Awf / otrot ponuf (J9S4-IM2K Triette, «aönd, 

198!, ps. 231, [ C M a cyrissitat constati que en la traduced al castellà se C, 

Hartín tute, Is ella :u:r ai Quart vers, hj passat per alt Que la flor era 

groga 3 

4 3 . "El lose h« constituït $*? »o¿ta estona «n dels tòpics lis estmats dins la 

poesía catalana, L'elogi del bosc, ella l'ha fet in varis teres, i tolt sovint 

n e yn singular accent igrtssiy contr aquelles costs que. no sent bosc, s'tntntia 

que h tren i m oposades. Assolia aní tl Bosc, per daiunt so?, valor ístètic i 

higiènic, yna eena de valor «¡»al, i patriòtic i tot,., Del Sosc se deia, cot 

dels cías de les euntènves, que alií "s'hi troba la veritable Catalunya,..* - El 

dia en què algun esperit crític 'emuli, a»b prou perspicàcia, la coepleta "taula 

de valors", que, ftnt ben poc fa, ha estat tn ós dins la nostra vida ideal, haurà 

de detenir-st soort aquest curiotíttn fet, que el Catalanista, per anys i anys, 

ha fet les valls profundes objecte dels nls violents tenyspreus, en consideració 
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i I n ilium, i ht M l i t l # I M ciutils, ptr i i i jer §l*Ht a« I M «ilvts 

NMÜ91 -»ble, t ! d'iqueitei, roiintic a'uni part, M i á n i t i i i dt l 'altra, (,,.) 

Ari bé, diu la poMit «eursiomsta, pobr« tf'txptrilncti, ¿què cou pot tés 

proporción»' l i ti.lustS dt la llur.yadurii roaintua, dt l ' indrtt, l i i t tHss i 

V t rg * \ i ! no l i t i lose*.,, lote, aétiés, consona Uci l t tnt ato c i f i s l l feudal, 

s lt§ «»MI aHcioni m l'època U'txoti tM virgiral i t i passat reno13 ts 

trobavtn satisfttes així , , . - Vingui la pana nalyrilista, £1 caut i l ftwdil m 

l í f r í , perè t i bosc, gtns. Cot abans s'havta cermrtfyt t« que t i l tta *io tés 

poètic", ara M C3«vi»iftt# tu qyi t r i ' lo tés ftatytl". (Ja i i w t out "es tés 

natural* la calor si *t d'-jnt cwina w i s i b l t m d'ur. Mtuf vmbl t . . . ) I t i l 

potles dtl ttios rttditatn i 'tlogí «t Its Stifts i hi virtn trobar novaitnt *la 

»tnt tbl t Catalunya", ptrcjyé la »tfitablt Catalyny« havia dt st? «na cosa "btn 

«aturar,.,*, PS, £., d', * l l Sosc", (W?), Siman, op. cit.. p. S4, 

44 . MVD£lAI*£, C. Li Splwt dt PiW, Qtuvrtí totpléti*, 0, cit,,, p, 301, 
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III. 3. 1. EL PAS DEL TEMPS 

III. 3. 1. 1. EL PRESENT 

FERRATERÍÀ, EL MOMENT DE VISIÓ I 

EL POEMA-RIU 

Ja l'any 1964 Salvador Clotas (1) subratllava la 

laporWncia del present ferrateríà coa a tret substancial de tes 

dones i els dies gràcies al qual el poeta s'allunya del gènere líric 

a l'ús evocador i nostàlgic del tea ps passat. 

En electe, el tea ps present és el teaps predoainant en 

setanta-quatre dels cent-tretze poeaes de l'obra completa, o, el que 

ès el aatelz, en el 65 % dels poeaes de la producció (2). HI 

present ferrateríà no és un present ínteaporal, sinó que a l'igual 

que el que ocorre aab el teaps de la real i ta t posseeix un passat i 

pren en consideració el futur (3). Des del present es Judica el 

passat, es reflexiona sobre l'acte d'escriptura que s'està realitzant, 

s 'estiaa i s'observa el aón, de tal aanera que quan ho« llegeix els 

poeaes de Les dones 1 els dies no se sent "transportat" a teaps 

perduts ni escolta descripcions de segona aà, sinó que gràcies als 

eleaents deíctics teaporals i «pacía is C"ara", "aquí"), en aquest 

moment, en el precís aoaent de la lectura estan succeint coses. Les 
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experiències són presentades 1 no descrites, a la M I « » d'una 

representació teatral que es perfora« de new ea cadascuna de les 

lectures i per a cadd new lector. Quan noa llegeix 

Ja f i UMS pat i ts (torts que t i aquí. 

Firis Oil sty cos. m Its tés intitts 

ptro paris tel MU tos, s'han tscatpat 

i repartit §t! quttrt 9 vint cantons 

d'iqutsta catira, I ara visc 

tot tftcitdat úïn la cosa que tstito. 

Ui MViMRi m *•!§, i «M » e s t i r i 

t n l i i del Ku replec, toca una n t |a 

o una sabata o un jersei o una faldilla: 

Its partions 3e la ttrra gut is teva. 

lectura i acció succeeixen a l'úníson d* la aateixa aanera q\« en una 

obra de teatre el desenvolupaaent de la traaa i la seva percepció 

pel públic esdevenen a l'hora. L'ara del llegir i l 'ara poètic es 

fonen; i la deixi es fantasma peraet que aquesta cambra i l'afuí des 

dels qyals ens parla el personatge adquireixin consistència nsal i 

ens Mostrin l'espai cencr^t en què s'esdevé l'experiència formslada. 

Molt sovint taabé, el present ferrateria consisteix en un 

staple instant -la aarca teapsral aab aés rendiaent és "ara" (4)--

en què es desenrotlla el procés de pensaaent i/o l'ao*' , el qual 

coincideix aab el teaps esmerçat en la ;tura del poeaa. La aajoria 

dels poetes concoaitants aab Ferrater a ls quals es reaet 

conscientment han practicat la poètica de l ' instant o l'anoaenada 

poètica dels "aoaents de visió": Villlaa Vordsworta <"Tht?e art in our 
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imttnct 'ipoti of U N * - antnts »fttn, ».tft »udden cliirlty li li poaublt te 

'Mt into IM (Wirt of tnings"'), Hopkins (el seu concepte ú'imcape -ct. 

nota 4f de l'apartat IL 1.), Thomas iardy i els seus moments of 

vision o C.P. Cavafis: "Goig de la car» / entre vest i ts «ig 

descordats; / nuesa de la carn, un instant - visió / que ha 

traspassat v in t - i -s i s any«; i que ara ve / a roaaiidre «o aquesta 

poesia." (5). 

In un instant es pot tornar a entrellucar «1 propi 

passat ("Un pas insegur"), el passat resat imaginari ("laixença"), i 

taabé es pot fer present el futur en usa llambregada ("La cara"); hi 

na instaats que captiven el poeta ("Si puc"); instants en què el 

present es veu anb una intensitat i claredat desacostumada ("Tant no 

turmenta"); instants en què queda copsat el sentit d'una relació 

amorosa ("Signe", "Lorelei"); instants deliciosos perquè anuncien 

r iaainent esclat vitat ("Paisatge aab figures", "Bosc"). Però no 

tothom sap llegir el sincretisme de l ' instant, so tothoa ès atent 

'als aoaents de visió que ens ofereix el món; el poeta sí, el poeta 

sap aprehendre la força estètica i ètica dels instants r ics ("Signe", 

"Les generacions"). 

Aquestes percepcions momentànies per la seva susbstancial 

subjectivitat són pròpies de l'idealisme de l'impressionisme modern 

que arrenca des del romanticisme i parlen de la cr is i del 

positivisme: els objectes no existeixen per se, sinó en mi perquè jo 

els personalitzo i, alhora, només existeixen ara, segons la percepció 

que tinc en un moment donat 1 que pot variar molt de moment a 

moment de tal manera que cadascuna de les impressions determinarà 
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un objecte dist int . Tdeallsae d« qual participa taabé tot l 'ar t 

aodern des de les catedrals de Cbartres de Monet al cublsae, per 

posar nones dos ex«aples paradlgaètlcs i que en literatura es troba 

des d'un Josepa Conrad, el qual diu a la fi del lord Jim "Tot això 

va succeir en aolt acays teaps del que be tr igat a narrar-ho, 

sobretot perquè el seu objectiu ès reflectir en tranquil·la conversa 

l'efecte instantani d'iapresstoas visuals", fins a un Jorge Guillén: 

*la hora ciÄt ti imitante «ico con carieUr iapentt'tblt, Hr esta raiois Iot 

objetos son descritos tn li plinitud Ot una hort contrita; On« de la uñtnt, lis 

unco tft la tarde...* <6>, passant pel »oviaent Iaaglnlsta. 

ara bé: coa hea anat insis t int al llarg d'aquest estudi, 

Ferrater cerca seapre la duplicitat aoral i la variabilitat estètica 

de cadascuna de les experiències sobre la qual reflexiona, actitud 

relativit2adora que trobea taabé en el conreu poètic dels fenòaens 

teaporals ja que al costat o.e la poètica de l 'instant, Ferrater 

realitza taabé el que podriea anoaenar poeaes-rlu Cels que són tan 

freqüents en la poesia de Pavea,« i que ell defineix coa a poeaes que 

oscil·len entre la psicologia 1 la crònica i els que tenen aès punts 

de contacte aab el .gènere èpic) en què se'ns narra històries que 

transcorren en un pwíode de teaps aolt aès aapli 1 en què ens 

conta vides de personatges, cicles geceraclonals, aaneres de viure 

durant un període històric deterainat, etc. ("In aeaoríaa", "Faula 

priaera", "Faula segona", "Poeaa inacabat", " l i s innocents", "Les 

generacions", "L'oncle"). 

Aab tot, tant el poeaa-riu oaveslà coa el ferraterlà no 

ès sinó una suaa de í.nstants poètics encadenats lògicaaent. Ma són 
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• lapice narracions denotatives, a l ié que es elle« rarguseat es 

tractat d'Igual aanera que «a «is posses de aoaeats oe visió 

altjançant correlats objectius que « i «1 poeaa r iu »*uBiraa uns aab 

eis altres aab l l igaa hipotactic 3 paratáctlc. Correlata que so 

seran staples decorats de la traaa o epítets dels personatges, sino 

que sema, coa subratlla el propi Paires«, l'arguaent per se del relat 

1 la »anera personalitzada segons la qual l'autor concep . una 

histèria donada fés a d i r , les aate'ses funcions que posseeixen en 

els pceaes de aoaeats de v is ió) : 

8vt*0 0u«Qut Stopft« l ! * i l o " t 4*11' ¡Mt^in«, * tyJtti'lM*;:"* 

f teco : i presto « H i testa^dasji'*« c:n eui iv*vo imistito 

sul! 'sggtttt ' i t i del • iccctí^ noi la i*tt«dt»<s piú •»t·jrtci·tí·tt 

C9t# t»n!i to. :•;%« « Í orino*« p;u 9 w o • H i f i r n ssvnpposti 

i l l 'oç5«tU*it i B i f i t i ¥ i . í«t«f ;t»i§!?»f i n oicu'iaentt, i ! 

•icco"to sttsso, C*t 1 t*e«itt ipprisi« coloca dalle '«le: ordeni« 

nijn »ç'.t^i .j:«s **« ió i5 t : tumi j * p i r i l l · lo t?i f í t i t i e *«l:i 

;#r ««n«r« pty evidente '.I * I f y f i « I I "«•«•it* : >]u«lll « l i t 

f t lc i . v§¡»»i i f » eft* ?•} scoprivo i?i fäßpctu fiHtitnc tf§ 

f t t i t i i ' » i n , *..*• i»w*, i • pmi f f io '»i ßu* contmui't t n 

¿ rmt i t f i ' j i : :», t r i wi§tiato-i t v i l l i * : , t a ' igtz i t » 

vtg«ti : :ort . t r i «f«»lt l » Cipri, t ' l t r t t t t l • Sttrcrii, t f | alto • 

tisso) f*»# ( f j «50 i'çcaento sel *iccwt-í. f...» E?o r m i i t o <o •: 

pi ' tvi) i l l i ' v i t t p ' i · i dt o>;"i at*; vi t i poatcia, :r*e i v t t peuto 

c3sí «Mr·i·«: s')r:o <jt *«*«*« COM ** tutto i y i , : : i t " t » yr 

CJpItSSO ÚI rippcfii flfltiSUc: *«t quill COlflStl ll pr?p;j 

ptrctzion« öl yr-i r«litl. (?) 
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I I I . 3 . 1 . 2 . L A P T J O H A E N T R E E L 

T E M P S N A T U R A L I E L T E M P S H U M A 

Bis aoaeats de puixança del te»ps natural són el aigdla» 

la priaavera 1 l'estiu els quals coincideixen aab els aoaeats l ír ics 

tradicionals d'exaltació vital 1 sentiaental. Haa vist Ja en el 

capítol de la terrenalitat que la poesía de Perrater no s'acordava 

aab el ciiaax solar del Jorn. desacord que, tot seguit, obsenwea 

que t s produeix aolt sovint taabé respecte als períodes estacionals 

aès exultants. 

A excepció de "Kensington", "Lorelei" i "ídols" (8) a Lee 

dones i els dies l'estiu apareix coa el teaps de separació aaorosa 

fv.g. "Caabra de la tardor", "Tro vos ai siatz rendada". "Esparver", 

"Poeaa inacabat", "Solstici"). L'estiu no és. doncs, el teaps de 

l'eufòria aaorosa, sinó el *eaps repudiat ple de solitud de la 

aatelxa aanera que l'hora del Bi&dia sol«r aclapara l'àoae que no 

espera sinó l 'arri bada del capvespre per reunir-se aab la seva 

estlaada. 

A »és a tés de l'actitud antitòpica que suposa aquest fet, 

BOB podria relacionar-la en base a algunes dades conegudes de la 

biografia del poeta que nosaltres noaès conslderea pertinents en 

tant que es troben reflectides en la seva poesia. La dada 

biografiable és aquesta: el Jo narrador de "Poeaa iaacabat" -un alter 
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ego de l'autor- esaenta en els prlaers versos la condició 

d'estudianta de la seva estíaada. En conseqüència, l'estiu alhora que 

allunya el son acadèaic allunya taabé els aaants. Aquest fet en« fa 

adonar-nos un al tre cop que la vida que transcorre a Lm done» 1 

els dies té jns aecanisaes extreaadaaent s i a l l a r s a ls de la vida 

real. 

Pere taabé un al t re cop hea de constatar que l'autor no 

presenta les experiències des d'un sol biaix ni ètic ni estàtic Ja 

qu* els cànons tradicionals teaporais tenen taabé cabuda en aquesta 

poesia: a "leu" 1 a "11 autiiat" s'associa l'hi vera ("vindran aesos 

aab erra") aab l'apalvagaaent aaores i a "Les aosques d'octubre", 

"Pero non ai destar", "L'oncle" 1 "La vida perdurable" l'hivern 

serveix coa a projecció de l'apalvagaaent vital, á "Madeaen", però, 

els colors de la joventut contrasten sobre la neu aaorfa i a "Tres 

lliaones" tres figures ífeaenines» aaarades de sol provoquen un 

coatrast aab l'aspre d'una llosa ea un gener benigne. I, encara, a 

"lo una casa" l'hivern és usat coa a metáfora croaática per als 

llençols d'usa relació aaarosa puixant. 

Aquest aoviaent pendular entre entre tòpic l astitàpic es 

present taabé en la presencia de la priasvera en aquesta poesia. 

Mentre que a "Floral" trobea l'associació tradicional entre dones i 

priaavera presentada ait.'ançant unes iaatges croaàtlques <en què no 

•anca, pero, el to de quotídlanltat dels vest i ts) , a "Priaavera" 

l'estació vernal ncaès es vista aab entusiasae per "l'idiota natural" 

i no pas pel narrador que considera el gran decalaje existent entre 

el cicle natural i la linealitat decadent de 1'especie huaana. Taabé 
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Brecht pren una actitud antllírica 1 d« r ival i tat envers la natura 

ta el peeaa Tfel pobre I.B."; I n clarejar,^ daaumt l'alba glsa «6 

pixen els avets, / i els seus paràsits, els cc@lls, es poseía a 

cridsr" C9), ant 11 i r i sa t natural que es present «n »oïts a l t res 

escriptors »öderes coa labokov el t\ml a ids or the arda- qualifica 

als ocells de subaliatatats 1 superfrustrats o coa Eliot: 

»prtl 11 the cruellest watn, breeding 

Lilacs mí of the dead Und, aiatng 

*etory and desire, stirring 

M l foots »itn soring ^im <10) 

Paral.leiaaent a resell . lacló ferraterlana entre tòpic i 

antitóplc, trobea la audable percepció perscrjl del teaps que a 

voltes es vist coa un aoviaent extreaadaaent lent ("Paisatge aab 

figures", "lore" o "Solstici"' i d'altres extreaadaaest ràpid <"?ili", 

"In aeaorlaa"...) í, encara, a ve 1 tes seros i accelerat alhora ("3y 

natural piety", "Caabra de la tardor", "*iabé">; autablli tat que 

s'enfroata a la acnotonia uniforae i previsible de la periodicitat 

natural i de la periodicitat arbitrària despersonalitzada Cels 

segons, els ainuts, les hores, els dies, les setaanes, els aesos, les 

estacions, els anys-..). 

La diferència aès laportant entre la concepció objectíca 

del teaps i la concepció poètica ferraterlana del teaps rau en la 

distinció entre abstracte i concret. Mentre que el teaps per se es 

un concepte abstracte í iaaaterial per definició, e] teaps ferraterià 

tendeix seapre a encarnar-se en aatèria -coa anticipaves ja en el 
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capítol de la terrenalitat eo què ooaervivea la projecció del teapa 

cronològic en la taoafèr lc- : el« die« coa a "grillóos de tarraja"; la 

"aar d*un teaps" 1 "un taapa de aol ts caaiRS"; "l'avui 11 era 

transparent, prla de fluencia"; el "tallar teaps"; "uo teap¿ qué se 

a "na fet vell"; els "polloaos anys quarantes"; lManar passant dies i 

eapenyent anys"; "que els anys coa el vi guanyen aab els anys (fías 

que s'esbraven)"; els "torns de les pintes »arquen teaps"; "dies 

p r e s t s , grúas de sang i d'ossets"; "el teaps se' ls ennuegui"; "el 

aantegós seixanv-dcs"; els anys blaus i els anys bruns; la 

col·lecció de dies repetits, etc . 

El punt de confluència aès íntiaa entre ei teaps real 

isociaP i ei teaps fictici ferr i ter i t és el de l'obsessió per la 

coaputabilització del teaps. De la aateixa »anera que en la realitat 

el rellotge deteraina en grsn aesura els esdeveniments del dia i el 

calendari les etapes de una vida. l'obsesslva precisió teapcral de la 

poesia de Ferrater ens recorda continuaaent que soa fets de teaps i 

que el teaps ens deteraina. I, alhora, aquesta precise teapcral 

suposa un altre punt de discrepància envers el teaps natural, ja que 

la linealitat additiva del teaps fauaa (el real i ei fictici 

ferrateria) s'oposa a la c ic i i ta t del teaps natural. 

Crec que aquest inventari d'exeaples dona una idea prou 

aproxiaada del que estea dient; "avui 'd iaar ts tres)", "nan passat 

cinc dies", "tres dies que no rebo carta", "després de vint aínuts 

per neu", "ja fa aitja hora que tenia una al tra escala per pujar", 

"Oh, noaés per dos dies", "arribaré, aab els t res que ea aanquen al 

vers a i l tres-cents trenta-quatre", "quatre aesos lluny de l'estiu", 

*- ^ * - ni IÉ l á ^ É 
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'catorze diss que faig versos 1 ta tinc mes de set-cents d'estesos. 

Bona aarca", "ja fa deu dies anb escreix", Me i xa passar tres tores", 

"fa uns alnuts tot just" , "les deu de la nit", "fa dos anys i quatre 

aesos", "paasats t res dies" "dos dies després", "eren les c.iatre de 

la tarda", "seteabre del seixanta-u", "juny del quaranta", "ja fa 

trenta anys dels anys sé« bruns", "la priBavera del cinquanti-dos", 

"l'any set ïe ûn any abans de quasi tot)", "any treata-vult", "un dia 

del eeixaata~dos", "va ser per l'any quaranta-quatre", "els anys 

prlBers de ia postguerra", "va arribar l'any quaranta-cinc", "quatorze 

anys i quatre mesos", "quan falten quatorze dies perqué tinguis, 

Júlia, dinou anys", "trecta-set horitzons rectes i prías", "trenta 

anys", "cocodrilot de quaranta anys", "els seus vint anys", "has fet 

v int - i -s is anys", "aquells anyellets de vint anys", "set-all set-

cents selxanta-cinc dies"* 

k diferència del substancial caràcter cíclic del teaps 

natural, el teaps huaà <e* real Csocial5 i el fictici ferraterià) no 

es renovella, síao que adopta una forma parabólica regressiva, 

aquesta tendència degenerativa que s'esdevé passada la joventut ès 

la responsable del desdesig de futur que s'observa en alguns poeaes 

de la producció poètica ferrateriana \"Punta de dia", "Les mosques 

d'octubre", "La vida perdurable""1, desdesig que ès taabe present en 

aolts dels escriptors conteaparanis admirats per Ferrater (11). La 

lluita huaana contra el pas ¿el teaps és la causant de 

l'escèptic;sac envers la renovació contínua del teaps natural. Una au 

fénix profundaaent envejada i execrada, aquesta dissociació 
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fer rater lana entre sensibil i tat humana 1 sensibil i tat natural sup»* 

un aitr« exemple de ia c r l · l conteaporania ñ» la patà&tte fallacy en 

què i s palès «1 fenomer. 4« d»sharaonit3acio ¿e i'hoae 1 la natura 

(12). 

• * ^ á . ^ - - - - . - - - -i-
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III. 3. 1. 2. 1. LA JOVENTUT I 

LA VELLESA: EL RIURE I LA POR 

ñtuo li petits, iï um§ turto tspttto ét /# 

petin, teúvieti un e§üé§ at apttitu juvenil, v 

histè no M nro Que el poáer ée U jumtué ¡o 

prolongui l» pi-aíi en tí poet* »is tili cel 

tietpo i§igméú pits tguells, 

L. CetmiJi 

La rebel·lió deis poetes enfront de la veilesa és una de 

les Constants temàtiques aès lsportants de la història de la 

literatura. Des del *J« piíirti U twps -ít u jtyntsst* de Villon al 

'Contri it tead §• tiza tu futuro* de Guillén passant pel draaa de la 

vellesa de Vilde el qual no eons.àtelx a ser vell siuo a haver estat 

Jove o per Montaigne i la seva constado que la to r t de la joventut 

és una aort aès dura que no pas la de tota una vida agonitzant, 

tots els escriptors aab Independencia de llur estètica 1 d« llur 

època tenen en ccau l'aversló al pas del teap*. Aversió que s'Inlcla 

abans de l'arribada de la vellesa, tot Just quan hoa perd ]a Joventut 

i s« n'adoaa coa Faust que "per fullejar sóc aassa vell / 1 per 

aatar ei desig DO SOC prou vell encara". Ferrater es posa a escriure 

Justaaent en aquest aoaent i adopta coa a jo poètic ei *de l'hoae que 

viu en la aes barbara de totes les edats aitjanes: 

Of all ••)# stroaroui aiMlt ag«, tnat 
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ihích if Mil b*rb»roui it tftt liMle ige 

Qf ••»; it i i - I rtilly icifCf »iw «sat: 

Syt **w» •# hovtr Ittutt* fwl tttl ttngt 

A»í tíos't mat justly »hit M mwld ft« it-

A piriod «oatttung lil t t print« pif§ 

III« ittttf «pon fioiicip, »hiit our Mir 

Srwi gnriltd, wú n iff not t*h«t »t w i (13) 

Diu Pavese que bo« envelleix de dues maneres: so esperta*, 

res de ningú ! ni tan sols de LOS* It res mateixos Cpetrlíicació, 

vegetalisme, idíoxísme) o esperant ncmés de nosaltres mateixes 

(laboriositat1. Des d'aquest pus'« d* vista el protagonista de les 

dones í els dies no es pot pas dir que es presenti coa « *»tl, pyix 

que espera molt senys de si mateix qvie dels al tres <les dones). De 

fet, el Ferrater aadur «ei real i ei seu fictici ja poetic) es traí» 

dins la hnla d'aquell pensament d'esquil' "loses una cosa es jove en 

els vells: aprendre"; 1 es l'ampli sent;*: lel »erb «des de l'aprendre 

cognitiu al sensitiu». 

k diferencia del que sycceix tn la qualitat de jove, a les 

danès í els dim, la qualitat de vell »o de persona madura) apareix 

geneiaiment -excepcions foren els pcjeaes "laitresse de poete", 

"Helena", "Ojíneu". "Riure", "Les generacions" i "Poema inacabat" èn 

què el poeta si que s'a:,3»ena a si mateix ve ' l - o be especificant 

que l'interlocutor del poema es una persona jove centre dyes 

persones joves aquesta denominació ès innecessària) o bé 

metafòricament. 
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La projecció laaglnatíva de la vellesa del jo poètic és 

palesa, catre al tres, en els poeaes "Bosc" Cel sol hivernal), "Punta 

de dia" ("pinyol tot salivat, pelat de polpa"), "11 lector" (el 

tallapapers oscat), "Aniversari" (el aunt d'encenalls (14)), "Lorelei" 

(l'escala que s'enruna), "Perdó" (els aangres i verds del barracot de 

fira suburbial), tot i tenint en coipte que les aetàfores 

descoapositives que sos aolt frequents en aquesta poesia s'apliquen 

generalaent a l'acuauiacló (pròpia) de passat: les nous del passat 

"són crustacis podrint-s*», lleflscosos..." a "La »ala aissló"; "i fa 

olor de fons de mar, de fuas podrits.." 1 "1 ja s'esquinça, carn la 

seda / aarcida, que tapissa un sofà vell" a "By natural piety"; 

"deseaba! iques la seda aarclda* a "Idoiets"; "l'herba es aenja el 

rovell" a "Atra aater"; "coa la fulla que ajeu el seu rovell" a "Le 

grand soir">; "l'esbarzer / a frec teu, infecte rovell" a "Bosc"; "es 

va esquerdant l'eixut crostisser dels records" a "átra aater"; "un or 

a clapes malsanes <...'> I toll darrera toll . / (Uo cor de aal drenatge. 

/ La iaatge que na es fon.) / Vius noses el ls , negres / coàguls del 

fervor que es reculi a aígdia, exuitants / de no veure's encara 

caducs, els records." a "Les aosques d'octubre"; "llarg gruaoli de 

»osques fèrvides" a "La cara"; "no tornara coa la sang que es 

podreix" a "II ponent excessiu"; "terrossos tan friables coa eis 

velis ossos", "s'ofega l'olor de florit" a "Poeaa Inacabat" 300, 1064, 

respectivaaent. 

Genea lògicament aquest tipus d'iaatges descoapositives 

són hereves de les fleurs du mal nès que no pas de l'existencialisae 

(si aès no en el cas de Ferrattr). les fleurs du malí les seves 
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finestres plenes deia llaqulas del pols i la pluja, les façanes 

grises 1 descolorides, el rovel l dels aetal ls , les taques de sutie de 

l'aurora, la aúslca de llautó, les seves prostitutes i les 

velles miserables. La f une lo de les quals és sobretot, a aes a 

de la que afecta directament a l new paisatge urbà, taabé la de la 

projecció de la f in i tud 1 de la degradació del viure: * i i et parly» d'un 

iutrt londt, dont je •'«Bivriu avec un« sensibilize perfection*»«*, nélas1 i i ei l 

rtaplici par une fetid« od*«r i« tabac «lié* i ;• n§ sais cue!le naus«abo«d« 

«oisissure. On respire in »untenant It ranci de l i desolation*. 

El poema "La cara" (15) és un deis poeaes de la producció 

ferrateriana que aab aès cruesa imaginativa ès forauiat el fenoaen 

del oas del teaps. Ferrater sodernltza ei tòpic de la serp coa a 

roda del teaps aitjançast una situació quotidiana Cusa serp és 

»asegada per la roda d'us cotxe). El tòpic de la seip coa a auda 

expressa la idea de la joventut esdevinguda vellesa; la ruda del 

cotxe representa el viatge accelerat cap al futur i , en general, 

actua con a siaboi del pas del teaps; la n i t aparell coa a espai del 

t rànsi t ; .'. les aosques ferotges siaboiitzen la cruenta destrucció 

f inal . La constatació de la e f iaer i ta t de la vida du l i terariaaent i 

extral i teràr la a dues actituds que poden no ésser contradictòries: 

l'aaargor del 'junto paítales i torUj* ' d'un Ouevedo c el carpe diem 

d'un Góngora <"Antti de lo Qui *»oy ts rubio tesco < *«nzi a l i blanca ni«ve 

iu blancura / g t : i , goza t i coijr, la luí, t i oro*», un Catul cvivatus, ata 

Lesbia, aiqut ne«us*> o un Persius Flaccus ("Carsatus iylr.:a; nostrat est / 

tuod vi vis: emu ft lanes et f loula f i t i ' ) <16>. En aquest poema, Ferrater 

au presenta el coratge del carpe diem sino i'norror davant 

- ^ • i Ä _ ^ a**à. ,m. ...—rt J» • M I W *~ * - «- - I É ^ É 
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l'indefugible corrosió del taape. labarecats Clf) no proposa la 

lectura que jo defenso (per ua instaat reatiaada ha estat vista coa 

UIIÄ vella), sinó una altra que podea considerar coa a 

coapleaestária: laberecbets crey que del que es tracta es de la 

contraposició de la vellesa de l'aaaat aab la joventut de l'estlaada 

í que, a aès a aès, e\ fragment entre parèntesi de l'al·legoria de la 

serp té una simbologia sexual de caire freudià i no temporal coa 

aciibo de presentar. 

El sentit de la vellesa recreat al llarg de Les dones i 

els dies pot resuair-se aab el vers de Petrarca: "quiA per elite ü lio 

ijt'iir no* »ifii*. El jo poètic, aalgrat ia persistent acumulació de 

dies que el cooforaa, continua posseint ei mateix desig de seapre: 

el de la joventut. Reflexió aoral que pot trobar-se taabe en el 

poeaa de Leopard i "11 trasacnto delia luna": el pitjor dels aals de 

la vellesa rau en el fet que el desig roaan intacte però sesse 

poder-se satisfer <18v aquesta rebel·lió vital contra el pas del 

teaps és recreada en la poesia de rerrater, entre al tres, en el 

poeaa "Floral", el qual presenta aoites concomitàncies aab el pròleg 

del conte del aajordoa de The Canterbury Tales de Chaucer: 

This »»ute *.ofl «rttetrt «yne oloe yens; 

•y* neñt i% * 1 so to« I ft] is iyne ntr is 

but i* I *vt »s aooin m optn-irs; 
Thlt ii»i *»uyt is tvff 1 enger tr>e »ers, 
Tt¡ it D« rotí«, «tan »e nit be rype; 

•e noppen il»ey »ml tnit tne »or 13 *ÍÍ pvpe, 

F§p m oure »yl tn«r sti»etrt evere i myi, 

*o r»eve <T Nor nttá »no « grene tiyl, 

^ • » a i « — ^ t • » -. &^** -» •'«- «*.. w * - » _ . -
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•i hit« i leek; far thogh our« «yfht be 90011, 

¡Hire tyl dtsireth folit «ver» i« oen. 

For thin «t tiy nat doon, that »«1 te ipek»; 

Yet in our» asshen old* is iyr yreke. (19) 

Ferracer presenta dues actituds contràries quan s'acara 

aab el teaa de la joventut. Coa diu al pceaa "Biure" no és la seva 

joventut la que li val, sinó la de l 'estlaada. És a dir, el Jo poètic 

no cerca en si aatelx la Joventut perduda, sino en l 'altre. La seva 

pròpia joventut (i el concepte de joventut en general) li produeix 

aés escepticisae que enyor, mentre que quan la Joventut la 

corporeitza l'estiaada aleshores és presenta coa el desig aés alt . 

Molts dels escriptors concomitants aab Ferrater nan 

parlat aab ei aatei" escepticisae de la joventut coa una època 

infeliç i plena d'inexperiència ícf. els poeaes "Poeaa inacabat", 

"Haitresse de poete" 0 "Caaençaaents"). Favese esaenta la sanca de 

geni i d'lnfecunditat de la joventut. Hardy es del aateix parer coa 

pot coaprovar-se en el poeaa "Ve sat at the Window" (20): una 

parella de joves que s'avorreixen junts que no saben enriquir-se un 

a l 'altre. I Byron ai Doti Juan assenyala taabé que els Joves 

malbaraten la seva" joventut perqué no saben usar-la: 

Jyin, »nos» «as a delicat» cottmion, 

Privat», though publicly important, sort 

no title to point out »ith due precision 

The exact affair on which he «at sent o'er 

'I »as lertlv known that on a secret »usion 

A foreigner of rank had graced our shore, 
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Young, hinöso«, aftf «ccotpluñ'd, tha 

I •#• nid 

tin «tuiptn) no hi*t turn'd hu i o w t t p ' i httd. <21) 

áquest lectura atàplca d« la joventut considerada 

tradicloaalaent coa una època feliç i pyixant ès present tant en 

l'obra poética íerrateriana cas en la seva obra critica. Atxi, per 

exeaple, en el pròleg a Els lloms transparents de J.V. Foix diu 

Ferrater: "Us dia ens baixa a tots la rlerada del f is t ic per la 

pròpia joventut, i s'esdú tot allò que ens hi havia acoapanyat: els 

aaics, els pobles i els llibres" (22». ïo obstant això, Ferrater ao 

aconsella el rebuig dràstic enters el propi passat sinó la 

indulgència envers nosaltres mateixos: el ptetlsae pel passat de què 

parla a "By natural piety", el titol del qual -coa Ja hea assenyalat 

asterioraeat- reset a la cita de l'oda Intimations of Immortality 

from recollections of early childhood de Vordsworth: ,?*t cn¡3 is 

Hint? of tne un / And I coyl·i tun »y diys to D« / Bound «•€•> to eicn By 

njturil pitty' ("El nen és el pare de l'aoae / i jo desitjaria que els 

aeus dies fossin / nuats cadascun aab cadascun per pietat natural"). 

Cada none ha de aber conciliar els eleaents discordants de la seva 

vida; ha de saber assuair la seva propia joventut i integrar-la en 

la coaplexitat del seu jo. 

Però, coa dlea, quan la joveatut pren foraa en l 'altre (en 

l'estiaada) aleshores la crítica é*. substituida pel desig. V. 

Goabrowicz, escriptor tan adairat per ferrater, ès un dels autors 

que ha reflexionat aés sobre les relacions entre aaduresa i 

^ * • * — ' " » - - * — - •+• -»*• " • - * - * > * - * - - * . É A ^ É I 
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Immaduresa tot i presentat a Fmrúfáurk» 1 a Pornografía les «lince 

actituds complementarle« que trobem també en Ferrater (»entre que a 

Ferúfúurke l'adult fa de la joventut un subvalor rídiculltzable, a 

ft-caofra/ia l'adult rebutja la seva t r i s t a Immaduresa 1 viu seduït 

per la jo-entut de què soaés en pot ésser un indigne vaymjr) i 

íefensaot coa eil la mateixa conclusió aoral: menyspreu envers 

aquells que es complauen aab la pròpia maduresa i lloança d'aquells 

que saben comprendre la vàlua de la joventut i en sabeo aprendre: 

¿•caso m n *t?«2aa %t toflo s«r u% Mflurc. suoffnor, Myor y •*! 

M'tlCClOflJO Otptndt, ff* lli íl'trtntM MWas. Off Iffftl Quff M 

»ncu#r)trif» »r» estadios f»i dffsarroilo nis tfftprmoi, y acaso esa 

3»Bfffl5tfltii m «oi c^ipfitfi nuti ia ttOyia t i su Off i tseintu 

lytitro, o« til mW qu« ts aaolff o«c;v tl Myor, per ti wnor tsli 

ii» ttsar crffaöo7 ¿̂ caso «scrioiffnoo no dtoetos adaptamos al 

iffcto'7 Maöiande, ¿no nos *ac»«os lep*«<jstfiits espiritualatntff dt 

aouffl pira ti cual *aolatos' ¿*c manos MrtalMnt» «naaorados c* 

ÏI juvffntud' *23 » 

El décalage cronoiogico-vital entre ei je poètic i 

i'est i aada et* projectat imaginativament, entre alt : es maneres, 

cromaticaaent: aentre que el Jo poètic o be apareix sense correlat 

croaàtic o bé només aab el correlat gris, la joventut de i'estiaada 

es formulada mitjançant els eclars 'de ia roba>: "Bis jocs" (groc í 

vermell), "Floral* í "La piatja" (verd i blanc), "Teaps enrera" ügr í s 

de cel, blau «ari i veraeil), "By natural piety** (les caaes biaves i 

rages;, "Lorelei" «blue-jeans), "Per celebrar una joventut" (er, 

veraeii, taronja), "à i'inrevés" (him i or), e t c Associació croaàtica 

^LM ^ . . A ^ * » .—— -i- -̂- *- *~ »- *- - ^ - jéa 
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que es fa del tot explicito en el poema "Kldchan": "desprès de tot, 

que té d'estrany / s i en els colors trobo repòs". 

10 obstant això, la manera més recurrent en la poesia de 

Ferrater de formulació del décalag» entre maduresa 1 joventut <entre 

el jo poètic 1 l'estimada) és mitjançant dues expressions aorals; el 

riure 1 la por. Les dues actituds contràries que presenta Ferrater 

respecte a la idea de Joventut són formulades poèticament aab ei que 

vàrea anomenar ei riure uecí i el riure jove (24). 

11 riure neci serveix ce« a correlat de la joventut coa a 

inexperiència. "¥aig airar la nostra parelleta. Soareien. Coa sempre 

soariu la joventut quan resulta difícil sor t i r d'un situació 

complicada." (25), diu Goabrowlcz. La rialleta és l'apèndix lnfantívol 

que sorpèn un bon mati al protagonista de Ferdydurke de trenta anys 

d'edat (26); ella l'integrarà de nou ai son de la infancia en qué les 

riaiies són tan histèriques coa en el aon dels adults. A Ferdydurke 

aai ei riure és un acte de bondat o d'innocència sinó de malícia i 

d'ocultació. Una foraa crispada aab ei seu contingut o una foraa de 

pura crispac4*. ün riure que apareix sovint davant el sexe de què no 

se'n tenen encara les claus i que té do* senti ts principals tai coa 

assenyala I. Caivino: l'anticipació frisosa de la felicitat esperada i 

iaaisent i el reconeixement del limit que s'està a punt de 

sobrepassar i'1'entrada a un espai dist int , "sagrat") (2?). aquest 

riure confús que a ¿es dones i eis dies s'aplica sempre a les dones 

apareix en els poeaes "Societas Pandari" ("Tant coa riuen les n. ies. 

En ei dubce, / riuen"), "Faula segona" «."Reía coa una nena, molt 
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sovint / i df vegades t ra Inoportuna") o "Poe«a Inacabat" vs. 482-

489; 

Voldria crfurt itxè qut f i diu 

t i ttu tttps, qut t'Hm tribal v i t i 

d'titalviar ai jovt agontfs 

df duotfS i r f iordi i tnt i , 

pffè f i dvotf f t va ffnaiwH 

quan viig quf f i noi té aneara f liccida 

la t i nocturna, i sanie i'icida 

cfftof df ia noia qut riu. 

El riure neci o atònit és el dissolvent de tota reflexió 

aoral, intel· lectual, social o personal i ès de què es disculpa Lust, 

la deaoiselie de Cristal del MOB Faust de Valéry quan diy: 'Pardon, 

Raitrt. Cast yn pt« votrt fault. J* sa$i trop ft Qyt c ' f i t i t r j r t . Va«s avtx 

diet!, i 'aylrf jcur, qut > tin tst un rt 'u* df ptwtr, f t cut l'ftat i f 

dèoarrasse d'un* i · igt qui ¡ui stielt iioossioit oy míénturt i ia diçjmté a* sa 

fonciion... caw*,,, I'tstoiac i t diprasst d« ct 3§n| ¡ i n* vtut pas gard«r la 

rtsponsaoilit«, f t par i t •#•* procede d'un« convulsion grossièr*' <28). 

squesta Pèrdua de consciència ès a què es refereix 

Ferrater en el poeaa "Sabers", ei qual podries acarar-lo aab el 

poe»a de Manuel Machaco "Voces de la ciudad" (29) en què apareix el 

mateix aotlu funes noies que han plegat de la feina i riuen> pero 

aab un senti t acral contrari . Per a Machado son éssers exquisits 

per la seva ingenuïtat da vida en la seva aanlfestacic/ aés pura) i 

d is t ints a ia rest?; es troben encara ai l l indar de la aaduresa i de 

I ^ I f —• - •*• - * • — - ^ íL· ^ •»» A ^ * . ^ -* v à-aA 
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l'aaor que un cop trasceadit coaporta laeluctableaeat el dolor. Per 

á Ferrater ao són sinó una varietat aés dels éssers humans que van 

per el 201 sease saber triar allò que al aa dè aès important; viuen 

si, però sense tenir-ne consciència i això és el que fa que Ferrater 

•enystingui aquest tipus de vida <dc tota aanera, Kacaado en el vers 

tretze esbossa lleument aquesta idea <la s iapl ic i ta t que comporta 

tota vida primària), però < .5 resisteix a censurar-la: "ác¿¿>¿ ac 

triste, pero es bello"*!). 

El riure, a aès a «és d'ésser uaa expressió de confusa 

inexperiència 1 d'inconsciència atònita, és dins i fora d« la poesia 

de Ferrater una expressió de felicitat i de joventut, lo es 

d'estranyar, doncs, que en els poemes amorosos el sentiment 

abstracte de la fe ' ici tat es materialitzi sovint aab ei riure <v,g. 

"lore", "Joc", "Mudances* "Eiure", "Sigse" o "Cadaqués"). Ara bé, a 

diíeré eia del riure neci que s'aplica en aquesta poesia noses a les 

dones -pero que es vàlid per a tot aquell viu irreflexivament, ei 

riure :ove no és ni una expressió específicament femenina ni deis 

éssers jov3s, sino de tot aquell que participa directament 0 

indirecta ae la Joventut 0 del saber vital: "Els ametllers ' riuen de 

veure's, nus encara, en l'aigua / dels rierols que fan les seves 

cabres ' precipitades rasa avall". I no és d'estranyar tampoc que, 

dcaat que Da nuces pueris i, per extensió, tota l'obra de Ferrater 

paria a favor de la felicitat, la sev^ forma plàstica d'expressió (el 

riure) sigui molt recurrent ai llarg de l'obra (30). 

La moral de les dones í "Is dies és hereva de l'escola 

uti l i tària de filosofia moral fundada per Hulae que postula com a 
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prova única de bondat o aaldat d'un acte la quantitat de felicitat 

que pugui proporcionar; una filosofia de la experiencia que, coa diu 

L. Cernuda, "conndtra U p«teologia coto rígida por das pni.tipios (patios it 

asociación y htdomsao, a la íuginaciòn y al ptwaaitnta ceso atociacién i t 

ideas y a 1» accidn coto oúsquida del placar y tscapt al dolor* (3D. Qui no 

jerca la felicitat está defugint del compromís aab la prèpla vida; 

qui es deixa endur pel viure sense fer-se'l seu cau en l'oci que tant 

execra Leopardi (32). 

I perquè un dels majors enea ics del saber vital i de ia 

felicitat és la por, és lògic taabe que Ferrater s'hi reaeti 

contínuament. De la aatelxa manera que el riure pot donar-se en un 

tosent de consciència aaxraa c aíniaa, la por pot sorgir de la 

-unsc.èncía o pot ésser una actitud Irreflexiva davant el aén. I s i 

el riure és una expressió que va lligada directament o indirec .a a 

la joventut, la por apareix aoit sovint lligada a la aaduresa (en 

foren excepcions els poeaes "Ir. aeaoriaa", *Els Jocs", "By natural 

piety" o "L'cncle" en qué apareix la ror luíaat i i ) . Les causes de la 

por i del sofriaent a Les dones 1 els dies són súltipl«*s i vàries: 

a) el perill de aort ("Petita guerxa", "Els Innocents", 

"Poeaa inacabat" v. 120, "Atra aater", "S-Bann", "in aeaoriaa"/ i la 

por a envellir ("La cara, "Poema inacabat" v. 259, "S-3ahn">; b> ia 

solitud de l'individu enfront, l'aclaparaaent del grup ("Bis jocs", 

"Teaps enrera"); c) la solitud intel·lectual ("Els aristòcrates-."); d) 

la por a trobar-se sol aab un sateix (la por a la pròpia 

consciència): "Veus baixes", "Cançó de bressol", "Cançó dels gosar 
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poder", por ontològica qua, e ta diu Tu. Eliot a Les Iky Salvages es 

una de i er. aés experiències aés cemunes a la huaanitat i 

aésseculars -el "priftitivt itf»»f* <33>-, i que a Uta doae* i els dies 

apareix taabé a "Diumenge", "La vida furtiva", "Poeaa iaacabat" v. 

1010 -en què el narrador es reaet a la faaasa frase de Hobbes *Fnf 

i«d I wert bom i»w%' Cía por i jo vaa aélxer plegats)- "S-Baha" o a 

"Tast ao turaenta" -que rebla de aaitera li tòtlca ia idea del poeaa 

anterior, "La vida furtiva" (34): el que costa és dir-se la veritat a 

yo aateix; quedar-se sol sense aaíes BO turaenta tant coa quedar-se 

sol aab ua aateix-, e> por de ao saber recoaéixer-se en el propi 

passat ("Tesai"'» i taabé per provocada per la pèrdua del passat pel 

que suposa de pèrdua dels s i tes que l'ea paraven <v.g. la lafàocla i 

"L'oncle".»; f) instisfacció ètico-estética: "Literatura", "Poeaa 

inacabat" vs. 1071 i ss . i vs. 1325 1 ss. , "Mätresse de poete" o "La 

lliçó"; g) per i sefrença en l'aaor pel teacr s. la pèrdua de l 'altre i 

per ia insatisfac.B esvers ua aateix t"Teaps enrera", "ïo uaa casa", 

"Les Bosques d'octubre", "El autiiat", "Fi del aon**, "Posseït", "Tro 

vos ai síatz readuda", "Boira", "Seu", "Perdo", "Plorar"); h> por ai 

desaapar econoaic * "Poeaa iaacabat" vs. 445 i ss . 1 637 i ss . ) , etc. 

Coatra la por 1 el sofriment s'aa de realitzar seapre una 

futida endavant, però ao del tipus que apareix a "Petita guerra" o 

"Bis luaieenís"" >l'agressivitat), ai acuaulant propietats privades 

que ao íaa siao produir un efecte de boomerang ja q , i'aruauiació 

de capital provoca una aova por ela por de perdre ia seguretat 

aaterial) , siao aitjançant l 'arsa de la rao i de ia felicitat. 



Ü 3 

La coaplexitat «oral tarn característica d« Les dones i 

els dim que ara »atelx acabe» ém »eure comeretltzuda respecte als 

fenòaens de la joventut, del r iure i d t la por queda resumida en un 

deis ca»ps seaáatics més recurrents en l'obra (eJ del tre»olor) el 

qual eos parla del «arge estret que tan sovint separa la fe l i c i t a t 

de la por i dels dos sentiaents contraris i primordials que 

defineixes e l jc poètic de Les dones l els dies: el desf ic i del desig 

i el des.'ici de Is propia incertesa. 
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