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Seria de q é s  insistir sobre la importlncia, veritablement transcendent 
per als estudis literaris, de l'article de R. Jakobson ulingiiística i Po?tica~, en 
el qual ens presenta tots els factors que intervenen en l'acte de comunicació 
verbal i les diverses funcions del llenguatge que els són prbpies. De totes les 
funcions alli proposades és sens dubte la po&tica la que ha fet més enrenou 
en el món dels estudiosos del fenomen literari. I era lbgic. La més elemental 
dialectica hegeliana ensenya que una tesi provoca de retop l'aparició d'una 
antítesi, de la confrontació de les quals resulta l'eclecticisme d'una síntesi, 
que el @sit cultural que enriqueix la civilització. Si tenim en compte que 
el formalisme -mttode d'anllisi de la literatura emprat per Jakobson- 
nasque per l'ahtagbnica discordan~a de criteris amb la crítica anterior, que 
no veia sinó contingut en els textos literaris, no ens hem de sorprendre que el 
nou movimeni científic posés l'accent de la seva observació en la forma. I no 
sens menyscapte de la consideració temitica, com més endavant veurem. 

Hom passi d'un extrem a I'altre i la importincia, al nostre entendre ex- 
cessiva, donada a la funció poetica conduí a afirmacions tan temerkries com 
la de Tomasevskij, que definia el llenguatge poetic com <<un dels sistemes 
lingiiístics en (pe  la funció comunicativa és relegada al rerafons i les estruc- 
tures verbals hi adquireixen un valor autbnom~ (el subratllat és nostre)'. 
Aquesta opinió és també la de Jakobson, que advera: <<la funció comunicati- 
va, inherent tant al llenguatge 'prlctic' com a l'emotiu, queda redui'da al 

' Cit ,  a ERLICH, V .  El formaltirno ruso, Barcelona, 1974, p. 262 



minim2. S'arriba a assegurar que el tret distintiu de la poesia és que en 
aquest tipus d'escriptura els mots són copsats com a tals i no com a ombres 
verbals dels referents que denoten, aixb és, que les paraules fan referencia a 
elles mateixes. Així, Jakobson en l'article t i tulat *Que és 
poesia?)) resumeix el seu pensament al respecte. Advoca aquí una vegada 
més per l'autonomia de la funció esthica i ens diu que mentre el concepte 
de poesia canvia anant el temps el de funció poetica, de poeticitat, és un 
element que ul'on ne peut réduire mécaniquement ci d'autres éléments. 
Cet élément, i1 faut le dénuer et en faire apparaitre l'independance, com- 
me sont dénués et independants les jn-océdés techniques des tableawc cub&- 
tes))s (el subratllat 6 nostre). I prossegueix: can générale, la podticité n'est 
qu'une composante qui tramforme nécessairement les autres kléments et 
détermine avec e w  le comportement de l'ememble*4. Sols podem parlar de 
poesia quan la funció poetica apareix en un text de manera dominant. 
uMa& comment la Poéticité se manfes-t-elle? En ceci que les mots et leur 
syntaxe, leur signfication, leur forme externe et interne ne sont pas des in- 
dices indfférents de la réalité, mati possgdent leur prope ~ a l e u n ) ~ .  La po- 
esia, en fi, no és un afegit d'ornaments al discurs, sinó la revaluació total 
d'aquest6. 

i& evident que en una concepció de la poesia com aquesta, el significat 
ha de tenir ben poca importlncia. Per6 segons Erlich7 la posició formalista 
madura no sols no negl la presencia de contingut semlntic en la poesia, sinó 
que també en reconegué la multiplicitat de sentits, fins al punt que s'ha dit 
de l'ambigiiitat que és: u n a  propiedad intrínseca, inalienable, de todo 
mensaje centrado en si mkmo, en suma es un corolario obligado de la 
poesiams. 

Va de callada que ambdues asseveracions, la que defensa la gairebé ab- 
Sncia de significats en poesia i la que n'hi reconeix una munió, ens 
semblen igualment inexactes, per bé que reconeguem que hi ha casos 
concrets de poemes que fan d'aquestes característiques llur raó d'ésser. Perb 
són exemples molt específics, dels quals ens ocuparem amb posterioritat, i 
no constitueixen el denominador comú de la poesia. Si volem trobar 
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aquest, haurem (de recordar als formalistes - a la majoria, si més no- all6 
que ells mateixofs no es cansen de repetir: que la base de tot text literari és el 
llenguatge. Esselnt així, la poesia -manifestació peculiar de la literatura- 
participa plena~ment de la naturalesa lingüística i, per tant, haur2 de tenir 
les propietats qhe reconeguem en el llenguatge. 

Ja ~zibem qlle atenent Jakobson són sis les funcions que engeguen els 
mecanismes d'articulació de la parla. Pera, si posem cura a analitzar la se- 
va brillant fo%ulació, ens adonarem que, examinades formalment, les 
funcions refere~~cial, emotiva, poetica, metalingüística i idhuc connotati- 
va són la mateixa, i que sols es diferencien per all6 que refereixen, per6 to- 
tes denota un$ persona, un objecte, una noció, un procés psíquic, una 
ordre 0 una sÚ~,lica, és a dir, totes comuniquen quelcom. I és normal. Si 
estem &acord 9mb Wellek i Warren que ala naturalesa d'un objecte ema- 
na de la seva utilitat: és aquella cosa per a la qual serveix*9, el llenguatge 
i, com a potenc.iació d'aquest, la literatura, són mitjans de comunicació i, 
per a comunicqr un missatge, han de servir. 

T~dorov  sembla desmentir la validesa del nostre raonament quan en 
el treball ¿Que es el estructuralismo?, després de definir la literaritat com 
(<la capacitat qlle té el signe d'ésser aprehb en ell mateix i no en la mesura 
que remet a uria altra cosa,,I0, analitza el següent parsgraf: 

En5 besirem; per6 s'havia donat un primer cop, s'hana franquejat una pri- 
mera barrera.. . Hi ha coses que es callen molt de temps, per6 una vegada dites ja 
no deixem mai de repetir-les* (Adolphe, IV). I manté: *Molt pocs elements 
&aquest fragment tenen un valor purament referencial. La primera proposició 
(Ens bbsirem) el té en grau superlatiu (. . .). Les proposicions següents es distin- 
geixen netament de la primera i ens instrodueixen en el segon tipus de registres: 
aquell$ que posen emfasi en la literaritat de l'enunciat*". 

Nosaltres creiem que té el mateix valor referencial la frase .Ens bed-  
rem)) que lla coses que es callen molt de temps.. I és que opinem que 
un pensament pertany també a la realitat susceptible d'ésser referida, bal- 
dament li manqui l'atribut de la corporei'tat. A més a més els signes, com 
ja veieren els e~toics'~, no fan referencia al mateix objecte real denotat, si- 
nó a la seva representació mental. 

De la mattixa manera la proposició dhavia franquejat una primera 
barrera., la ccnsiderem denotativa d'una reflexió. 
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Un argument idPntic a l'esgrimit per Todorov és el presentat per V.M. 
de Aguiar quan diu: 

En llenguatge usual, un acte de parla d e e n  sempre d'un context extraverbal 
i d'una situació efectivament existents, que precedeixen i s6n exteriors a aquest 
mateix acte de parla. En llenguatge literari, en canvi, el context extraverbal i la 
situació depenen del llenguatge mateix, perqut el lector no coneix res d'aquest 
context ni d'aquesta situació abans de llegir el text literari''. 

Aquestes són consideracions extrínseques al fet literari. Segons elles no 
podríem encabir dins la denominació de literatura ni l'exquisit dietari 
d'En Josep Pla, El quadern gris, ni la patPtica novel.la d'En Xavier Ben- 
guerel, Els vencuts, posem per cas. 

La nostra argumentació, com més endavant veurem, no es proposa de 
negar la funció poaica, sinó d'incloure-la dins la funció més ampla i 
general que pressuposa totes les funcions jakobsonianes: la comunicativa, 
que és la que nosaltres considerem específica del llenguatge i, de retruc, 
de la literatura. 

No solament els lingüistes ens ratifiquen que el llenguatge és un meto- 
de de sinó que també un estudiós de la ment humana de 
tanta solvPncia com Castilla del Pino ens ho corrobora en parlar del llen- 
guatge com un fenomen degut a la necessitat humana d'expressió: 

El lengwrje surge como necesidad frente a mi mundo, esto es, como forma de dar 
cuenta de mis propias experiencim del mundo que compone mi habitatI5. 

Vistos el llenguatge i la literatura com a mecanismes comunicatius, 
ens podem plantejar de nou el cas de la funció poPtica i la seva finalitat. 
Aquesta funció, per definició, es troba principalment representada en la 
poesia, flor de la literatura, per6 de més a més resulta de l'ús de les figures 
retbriques i Todorov fins i tot basa la seva definició de figura en la susdita 
funció en afirmar, seguint Du Marsais, que aquella és all6 que dóna a 
l'enunciat un carPcter propi". Aixb ha fet pensar a molts que les metPbo- 
les constitueixen I'essPncia de la poesia i s'ha confós aquesta amb aquelles, 
i més encara, amb la metPfora, trop per excel.lPncia, al qual es poden 
reduir moltes de les altres figures. Així J. Cohen div que Eliot definia La 
Divina ComLdia com une vaste mitaphore i que Claudel oposava poesia a 
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prosa de la ~T?ateixa manera que la logique de la métaphore s'oposa a la 
logique sydlogismel'. Keith Cohen, per altra part, recalca que .un dels 
aspectes més interessants del New Criticism és la seva orientació de la 
teoria poeticq cap a l'estudi de la metifora, uessencia de la poesianI8. 

Els formqlistes russos, en els seus comencos, no compartiren aquesta 
afecció Per l'kstudi dels trops. Erlich ens diu que aquesta manca d'interss 
per ells <<podrria, sens dubte, atribuir-se a la indisposició dels formalistes a 
veure la imakge com a tret diferencial del llenguatge poPti~))'~. Sklovskij 
mateix en lla%saig Iskwstvo k a k p n k  ataci de valent la teoria de les imat- 
ges, pera mé$ endavant modificaria la postura com la corregi la comuni- 
tat formalistp, que reconsideri favorablement la importincia de la meti- 
fora. Així, Jakobson en un treball sobre la prosa de Pasternak digué que la 
poesia tendia, cap a la metifora de la mateixa manera que la prosa ho feia 
cap a la metc~nímia. A l'últim *la posició formalista ortodoxa es reduiria a 
la noció de nletifora, primer exponent del Principi Po&tic a nivell de sig- 
nificaci6 l6xita,2o. 

J. C ~ h e n  és el representant de la NouveEEe C d i q u e  que tal volta ha do- 
nat més valo~. a la metifora, ates que ha redui't a aquest trop la totalitat de 
les metibole~ en asseverar categljricament: 

'routes lesfigures, nous le montreront, ont Pou7 but de provoquer le proces- 
sus hnétaphorique. La stratégie poétique a pour seule fin le changement de sem 
(...). Lci est le but de toute poésie: obtenir une mutation de la langue qui est en 
mf%e temps, nous le verrom, une métamorphose mentale2'. 

I més endav4nt continua: 

Toutes les figures 6 tous les niveaw s'achdrent et s'accomplizrent d a m  la m i -  
taphore. L'inversion, comme l'impertinence ou la h e ,  n'est que le premier 
temps d'un mécanisme dont la métaphore constitue le secondzz. 

Sembla, doncs, que les tres branques formalistes coincideixen en con- 
siderar l'ús d,e les figures, i en particular de la metifora, com l'essencia de 
la poesia. Ptrlj el que ja no ens posen en clar és la raó i la finalitat de la 
prefertncia de la poesia pel llenguatge tropolbgic, perque el fet que hom 

l 7  COHEN, I., Structure du langage poétique, Paris, 1966, p. 113. 
"COHEN, K., *El New Criticism en 10s E.E.U.U. (1935-1950)~, dins Revista de 
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justifiqui aquesta prioritat per l'aconseguiment de la funció estetic a no ens 
convenc ni de bon tros. I és que no podem pas creure que la mlera des- 
viació de la parla comuna, essencia reconeguda de tota metibolle, com- 
porti per si sola un efecte estetic, si no hi ha res més que sustenti aquesta 
voluntat de canvi. 

La creenca que la metifora és 1'6s d'un mot que ja denota un referent 
per a assenyalar una realitat que gaudeixi de terme referencial es r.emunta 
a l'antigor clissicaz5 i és la millor base per a la defensa de la funció poeti- 
ca, que se sustenta en la possibilitat de tria i de combinació d'zlements 
lingiiístics. Perb, com pretenem demostrar, no són metifores tots els trops 
que per tals passen en poesia. Hi ha forca abundincia de catacresis, 6s a 
dir, metifores o metonímies per necessitat, que esvaeixen el concepte de 
funció poetica com a omnipresent en tota poesia i advoquen per la funció 
comunicativa com a principal, per bé que no excloent de l'altra. 

En Chomsky, un dels mixims representants de la moderna lingüística, 
trobem una nova autoria que ens reafirma en la consideració del llenguatge 
com un fenomen de finalitat comunicativa, per a la qual tasca esta dotat 
d'una potencia de creació infinita en previsió de qualsevol possible necessi- 
tat comunicable. 

(El llenguatge humh) esta capacitat per a servir d'instrument del pensament 
lliure i de I'expressió personal. Les possibilitats il.limitades de pensament i de la 
imaginació es reflecteixen en l'aspecte creador de I'ús del llenguatge. llenguat- 
ge ofereix mitjans finits, per6 infinites possibilitats d'expressió, lligades només per 
regles de formació dels'conceptes i de formació de les frases, regles que són en 
part particulars i idiosincritiques per6 en part universals, un bé comú de la 
humanitatz4. 

Tot acte de comunicació pressuposa un emissor, un receptor, un con- 
tacte, un missatge i un codi comú per a transmetre'l i rebre'l. El mecanis- 
me comunicatiu s'engega quan el pensament malda per sortir del marc 
nebulós i cabtic de la ment, el qual pensament no s'ordena sinó per mitja 
d'una complicada serie de processos transformacionals, la finalitat dels 
quals és la d'aconseguir el mixim d'exacdtud semintica possible cn la tra- 
ducció de l'estructura pregona del missatge, el qual s'estatja en el cervell i 
que, segons Chomsky ués una estructura purament mental, que c~munica 
el contingut semantic de la frasee5, a l'estructura superficial de la parla, 
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*organització crunitats que en determina la intepretació fonetica i que es 
relaciona amb, la forma fisica de l'enunciat efectiu, amb la seva forma 
percebuda o Vblguda,,Z6. 

Malaurad%ment, els mecanismes que s'encarreguen de la comunicació 
no són perfets i és feina Prdua, si no impossible, la d'aconseguir que les 
estructures suf~erficials reflecteixin amb la mateixa exactitud de la identi- 
tat les estructhres profundes. Són molts els testimoniatges de queixa que 
per aquesta in~ca~acitat trobem en diferents &poques i distintes literatures. 
Valguin a tall de mostra els següents: 

Er,ant in  quadam ciuitate rex et regina.hi(i) tres numerofilias forma conrp' 
habuere, sed maiores quidem natu, quomuis gratissima specie, idonee ta- 

men c:elebran'posse laudibw humanis credebantur, at uero puelhe iunioris tam 
Paecripua, t a m  paeclara pulchntudo nec exprimi ac ne sufficienter quidem 
lauda+; sennonis hu/mani penuria poterat (APVL. met. 4,28). 

4i boni, quae facies rei? quod monstrum? quae fortunarum mearum repen- 
tina nzutatio? quamqzlam enim iam in peculi0 Proserpinae et Orcifamilia nume-  - - 

) m t w ,  subito in  contranbm faciem obstupejactw haesi nec possum nouae illius 
imaginis rationem idoneis uerbis expedire (APVL. met. 3,9). 

Volguera poder descriure 
quant s6 de culpa desliure, 
mas no. y basta 10 lenguatgez7. 

Els exemfiles es podrien multiplicar fins a 1'infinitz8. I som conscients 
que moltes d'aquestes manifestacions d'esfor~ i Pdhuc d'impot&ncia 
expressiva obeeixen a un tbpic de llarga tradicióz9, per6 creiem que 
tothom est5 cl'acord que l'asserció no per tbpica és menys real. I si no, a 
l'experiencia personal de cadascú ens remetem. 

Des de Sausure hom creu que el llenguatge té tres aspectess0: un de fi- 
siolbgic (emi%ió i percepció de sons), un altre de psicolbgic (concepció i 
expressió d'u11 pensament) i un tercer $e social (comunicació d'aquest ma- 
teix pensament). Se'l considera, doncs, un fenomen social, el valor col.lec- 
tiu del qual bermet la comprensió verbal entre els homes d'una mateixa 
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comunitat lingüística. Ara bé, el corpus global de signes lingüístics emma- 
gatzemats en la competencia de qualsevol integrant de la susdita comuni- 
tat és forcosament redui't, per6 endemés la majoria d'aquests signes fa re- 
ferencia a una realitat comuna a emissor i receptor f2cilment i objectiva 
aprehensible en els seus trets bPsics per la capacitat de percepció sensorial 
i intelelectiva de l'home. Quan dins aquesta realitat hom descobreix un 
nou element, en mancar-li per la novetat un mot que el denoti, cal re- 
córrer a la introducció de signes nous per mitj2, segons Hjelmslev, del 
préstec, del neologisme i de la perífrasis1 i, segons nosaltres, de la catacresi 
també. 

Encara que no hi hagi cap materia o temitica que s'escapi de la passi- 
bilitat de rebre un tractament poetic, perque tal com diu el poeta: 

Res no és mesquí, 
perquP la cancó canta en cada bri de cosas2, 

tanmateix a tots ens han ensenyat que la característica primordial de la 
poesia és el fet de tenir la primera persona com assumpte de tracte prefe- 
rent, que el tret distintiu de ]'&pica és d'incidir en la tercera persona i el de 
l'orathria, en la doble versió d'ordre i de súplica, d'adrecar-se a la segona. 

l?s obvi que, en tenir la segona i la tercera persona una localització ex- 
terna als homes que actuen d'emissors i receptors, les característiques i 
qualitats que aquests veuran en aquelles -abstracció feta de diferents 
graus de capacitat d'observació i perceptiva dels distints grups socials- 
hauran d'ésser basicament les mateixes i, per tant, disposaran de termes 
denotatius ja fixats pel costum els quals pel fet de tenir un valor semic co- 
mú, permetran la comunicació amb facilitat, si s'encerta en la tria i com- 
binació llur. Al contrari, tot el que fa referencia a la primera persona 
entra en el camp de la individualitat més personal i, si un emissor vol plas- 
mar objectivament una experiencia subjectiva, es trobar2 amb la dificul- 
tad extrema d'haver d'expressar nocions o processos psíquics nous 
-mancats de termes referencials, per tant, - amb signes comuns del codi 
que guardin alguna relació de similitud o de proximitat amb els nous refe- 
rents, de manera que en el context adient d'una frase els denotin sense 
equivocsgg. No cal pas dir que per a dur a cim aquesta tasca hom re- 

SI HJELMSLEV, L., El lengwqje, Madrid, 1971, pp. 76-85. 
S"ALVAT-PAPASSEIT.-J., Pgesies, Barcelona, 1962, p. 144. 
SS Ja Aristbtil observi que saber veure relacions de semblanca i triar les metifores ade- 
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senyal d'estar ben dotat,). ARISTOTIL, PoPtica. Constitució d'Atenes, Barcelona, 1946, p. 32. 



quereix un "O1,table domini de la llengua tant per part de l'emissor com 
per part "eceptor, al qual, sobretot en poesia, s'exigeix que sigui un 
right reader. 

D'aquesta insuficiencia terminolbgica de les llengiies i del tarannA 
creatiu . .. lle!nguatge que permet de pal-liar-la ens en paria la mateixa 

denomlnaclo (de poesia. *La significació primordial del terme poesia en 
grec dliu Jakobson, .és "creació"; en l'antiga creació xinesa shih 
("poesia' art ':erbal") i txix ("finalitat, designi, fi") d n  dos noms i concep- 
tes estretame% vinculats. Aquest caricter netament creador i finalista del 
llenguatge po%tic, és ei que tractaren dexplorar els joves russosrnS4. La poe- 
sia$ és per ta%, una lluita per l'expressió d'allb que el llenguatge comú no 
abasta a comLunicar i fa violencia ai mateix llenguatge, el retorca i l'expri- 
meix per extr,aure'n tot el suc de l'expressivitat dels mots. una recerca 
tenac adequats als propbsits comunicatius, semes que s'han de 
trobar i obtenlir en el conjunt semic que configura el contingut dels lexe- 
mes~ aquests 'cofres que guarden els significats múltiples que coexisteixen 
en Tots, ''a validesa semPntica d'alguns dels quals ve determinada pel 

'Ontext en qU,8 apareixen, el qual fa percebre quins semes de les paraules 
s Ó ~  marcats en un moment determinat de la comunicació i quins altres 
resten i inoperants en espera d'una isotopia que els permeti 
de sortir de 

Aquesta tria semica -que explica la inclinació dels poetes a emprar 
obliga a col.locar en la mateixa frase lexemes que en 

aparenca Octpen posicions sintagmitiques indegudes, perb que en reali- 
tat units pel fil conductor que lliga els escassos semes pertinents a la 
isotopia cont':xtual de la frases5. Resulta, perb, que la percepció dels mis- 
satges es d'una manera autornitica i és ficil que el lector o oient 
en un Inot n'evoqui semes que no treuen cap i entengui un missatge 
que l'emissor mai no ha tingut intenció d'emetre, un comunicat ambigu o 
un de mots incongruents i ii.lbgics. AquI rau potser l'expiicació 
que '!,t la característica primordial, i fins i tot obligada, de la poe- 
sia m I'ambigiiitat o en la plurisignifi~ació~~, i que idhuc o'hagi arribat a 
l'absurd de cDnsiderar nobra clissicarn la que permet tantes interpretacions 

'Om generacions de lectors s'atansen a ella, oblidant que la multiplicitat 
de sentits text 6s deguda al fet que els factors que participen en la co- 
municació 'arien amb els transcurs del temps. Així, el codi lingüístic 

34 
JAKoBSO" R . ,  dins Teoria de la literatura de 10s formalirtas rusos, Buenos A i r e s ,  

p. 7 .  
s5 DUBOIS' 

EDELINE, F . ,  LINKENBERG, J . M . ,  MINGUET,  P . ,  P I R E ,  F . ,  RINON,  H . ,  Rhéto  
n'9ue ghérale'iarís, 1970, pp. 35-45. 

36 DE A G U " ~ ~  E S I L V A ,  V . M . ,  OP.  c i t . ,  pp. 23-24. 



emprat per Ramon Llull, posem per cas, sols pot ésser compre correcta- 
ment per un lector actual, si aquest se situa en la mentalitat ie 13epoca 
1ul.liana. 

Així, doncs, la poesia és un tipus de llenguatge particulanrent elabo- 
rat que serveix principalment per a expressar l'inefable, all6 ke manca 
de referencia, i porta a cap la seva comesa de dues maneres. 4, pimer, 
buscant semes; en segon lloc, preparant la sensibilitat de 1'oientperque es 
disposi a rebre amb exit el missatge que hom vol comunicar, ,tes que el 
llenguatge poetic és un idiolecte, puix que desarticula la base d: 1, comu- 
nicació en donar al codi tradicional un valor semintic nou, no hompartit, 
per tant, per l'oient, de qui s'ha de mantenir ben desperta l'ahnc;ó ; es- 
molats els sentits. Aixb s'aconsegueix per mitji de 1'6s de recurs,, que van 
des del ritme i de totes les altres figures ornamentals (rima, q.literació, 
homoioteleuton, etc.)57 fins a una particular disposició dels eleqents cons- 
tituents del poema que li donen una estructura d'orquestració paral.lela, 
tal com han vist HopkinsS8 i Levid9. D'aquesta manera l'emis+,, forca el 
lector a deixondir-se i li nega la possibilitat de fer una lectura attomitica i 
d'esma del text per mitjP de la musicalitat del ritme que despexta la sensi- 
bilitat, i de l'estranyificació dels elements semintics, la qual coja obliga a 
la lectura reposada, atenta, minuciosa i iterativa del poema, f,ns a\ punt 
que hom pot ben dir que uns versos no s'han entes fins que no saben de 
cor. Cada poema s'ha de memoritzar com si es tractés de I'adquisició 
d'una nova paraula. 

Per a la demostració de la particular estructura dels poemeb ens reme- 
ten a l'estudi de Levin Estructuras iinguisticas en ia poesia, amb l'ap$ndix 
d'En Lázaro Carreter, i a la monografia de Jakobson i de Lévi-strauS 
sobre Els gats de Baudelaire. 

Per a la verificació del que hem dit sobre la recerca d'expreSivitat en 
poesia per mitji dels semes adequats, vegem els següents e>remples de 
Catul: 

illi non minzlr ac tibi 
pectore uritur intimo 

flamma, sed penite magrc. (CAT, 61, 176). 

s7 SHREIBER, S.M.,  Introducción a h crítica literaris, Barcelona 1971, p. 37, 
3s Vegi's les paraules de G.M. Hopkins citade.. per Jakobson dins SEBEOK,, ~ h ,  A . ,  Ofi ,  

cit . ,  p. 156. 
s9 LEVIN, S.R. ,  Estructurar lingubticar en poesia, Madrid, 1954. Levin dlefensa la idea 

que la i~npressió d'unitat d'un poema resulta de la seva estructura peculiar, qu,, ell anomena 
coupling . 



Aquí iflamma no són metifores, perque aquesta metibole re- 
quereix la poss$bilitat de tria entre un mot propi i un de figurat. Per6 quin 
mot hi ha que 'faci refertncia a l'amor entranyable barrejat amb el desig 
libidinós? Per aixb el poeta ha de recórrer per necessitat, per inopia, 
a i'eiecci6 d'un, tenne que denoti el referent amor + desig. Aquest terme 
ha d'ésser elegitt entre els signes lingiiístics que guardin una relació semPn- 
tita més prbxirma amb aquest referent i que gaudeixin d'una anatomia 

Per a ésse:r encabida en l'estructura del metre emprat. La paraula 
que en aquest ]procés resulta seleccionada -Jamma, en aquest cas- és 
una catacresi. Com per les mateixes raons ho és uritur. N'és un altre 
exemple en Caltul: 

Sipinosas Erycina serem in pectore curas (CAT, 64, 72). 

ablicat a curas, dins un context on apareix pectore, ens 
sembla d'una 'expressivitat mgxima i, evidentment, catacretica, no pas 
metaf6fica. mateix procediment podem veure en altres casos40. I re- 
marquem que no sols ens veiem necessitats de catacresi per a significar 
Processos psiq9ics, sinó també per a denotar referents en tercera persona, 
objectius per t+nt. ~ i ~ i :  

AnP a la xemeneia, despenja el fuet i, mirant-lo 
mentre reia, el féu xiular tallant l'aire4' 

Ah dolor de bona amistat1 
aidats-me a vencre lo pecat42 

40 Saefie illam perhibent ardenti corde furentem (c~T. ,64.124) ,  
teneor catenis 

et nunq'mm mtjero uincla remittit Amor (TIB. ,2,4,3), 
C,nuiuia, nos proelia uirginum 

"c" jn iuuenes unguibus acrizlm 
uacui, siue quid urimur, 

Pa?ter solitum leues (HOR. Carm.1,6,17), 
mors ?t fugacem persequitur uirum ( H O R .  Cam.3,2,14) .  

4' PERUCHO, J . , M o m t r ~ l r i  famtht ic ,  Barcelona, 1976, p. 36. 
42 LLULL, R.3 he dolor (w.5-6), dins Poesies, Barcelona, 1928. 



i encara: 

Hereus d'un alt llinatge 
cent voltes esbrancat, 
florim quan menys ho esperen 
cantem quan menys els plau43 

Dels procediments generadors de nous signes de que disposa una llen- 
gua, la catacresi és tal vegada el més important en la mesura que supera la 
perífrasi ja que més econamica no solament pel nombre de síl.labes 
emprades, que és menor, sinó també pel fet d'apropar el referent a la sen- 
sibilitat, de manera que el camí que ha de recórrer la intel.ligCncia per a 
la comprensió és més curt, i supera el préstec i el neologisme, perque 
mentre aquests poden tenir una estructura no homologable fhnicament a 
la dels altres mots integrants del corpus de la dita llengua, la catacresi 
sempre gaudeix d'una organització f6nica acceptada i assimilada. 

Del susdit fins ara concloem la necessitat de reivindicar els drets de la 
catacresi a ésser estudiada amb la prioritat que li confereix e1 fet d'ésser 
un dels primers motors de la poesia. Tanmateix aquesta -tal com hem 
reconegut més amunt - es mou per altres estímuls que els purament ca- 
tacrPtics i mantes vegades és un mer artifici, del qual hom se serveix per a 
superar elegantment les dificultats que provenen del compliment de les 
normes gramaticals, d'aquelles que regulen la moda poPtica de I'época de 
l'autor i, endemés, d'altres dificultats a~toimposades~~.  

Aquest tipus de poesia, que podríem considerar dominada pel signe 
de la metifora i anomenar metafhrica, pretén, per mitji també de 
l'estranyificació semPntica i l'estructura perfectament orquestrada de tots 
els elements, la intensificació de la capacitat perceptiva de la realitat, la 
qual ens és presentada de manera més sensiblement copsable. Per6 
mentre en la primera classe de poesia, la catacretica, hi predomina el 
principi d'economia d'expressar el mixim amb el mínim d'esforc i de re- 
cursos, en la poesia metaf6rica es tracta de denotar referents provistos de 
signes lingüístics. Aixb, per bé que de vegades comporta també un estalvi 
d'expressió lingüística, d'altres n'implica una malversació, quan, per 

43  MART^ I POL, M . ,  *Llibre dels sis sentits-, dins Amb vidres a la sang (Obra PoBtica rrl), 
Barcelona, 1977, p. 137. 

44 Vegi's, a tall de mostra, els exemples manieristes citats a CURTIUS, E.R., OP. ci t . ,  
p. 397 i s..; rTirallonga dels monosIl~labs-, dins OLIVER, J . ,  Obres Completes. Obra po5tica. 
Barcelona, 1975, p. 306;  cobles en honor de J.V. Foix., dins FERRATE, J . ,  Les taules de 
Marduk ialtres coses. Barcelona, 1970, p. 102, i també ~Plant d'en Joseph-Vicens, de Barce- 
lona, en lo qual reph a en Joan Ferrater, de Sent Jacme de Cuba, les cobles que li tramb, 
parla-y també d'en Joseph Roca e Pons, de la meteixa Universitat*, dins Fors, J.V.,  Obres 
Completes, Poesia. Barcelona, 1974, p. 281. 



exemple, el poeta adopta una estrofa i es veu obligat a farcir els versos que 
la composen amb el material f6nic necessari per a omplir l'esquema 
rnPtric. Aixi en el vers d'Ausi8s March: 

puys vinch a tu, l'orell. a mi e n ~ l i n a l ~ ~ ,  

el segon hemistiqui podria ésser redui't a <oeix-me, sense detriment se- 
mintic per part de l'oració. És clar que el poeta també busca, com hem 
dit anteriorment, deixondir el lector, per la qual cosa l'ha de sorprendre 
contínuament i evitar tota repetició que pugui menar a la lectura d'esma. 

Malgrat tota aquesta explicació, no hem resolt encara el problema de 
l'ethos. Doncs bé, definida la poesia com a llenguatge summament elabo- 
rat, que comullica l'innominable amb mots corrents o el que és quotidii 
amb paraules distintes a les usuals per6 igualment expressives, l'experien- 
cia estetica resulta, al nostre albir, de la satisfacció de veure tradui't en 
mots all6 que alguna vegada nosaltres hem pensat, sentit o viscut, i que 
l'esterilitat de la nostra imaginació o l'ús no completament satisfactori del 
mecanisme de selecció i de combinació (aquí és on rau la inspiració) no 
han ensopegat a expressar. I&, doncs, l'ethos l'alegria del triomf en la 
lluita per l'expressió, el goig de veure clarament tradui'da a estructura su- 
perficial la profunda, en polsar el poeta tecles ja pressentides pel 1ectoP. 
Aixi, doncs, l'ethos no és la causa motora de la poesia, com tots els forma- 
listes repeteixen cop i recop, sinó la conseqiiPncia natural d'una escriptura 
felic. 

Determinades manifestacions poetiques semblen contradir la nostra 
asserció. Per6 només en aparenca. Ja hem vist com n'hi ha que fan de 
l'ambigiiitat un corol.lari obligat de la poesia. Nosaltres, pera, veiem en 

45 AUSIAS MARCH, Poesies, Barcelona, 1952, xxxvr (v.4). Un altre exemple d'antiecono- 
mia pot ésser: 

Postera Phoebea lustrabat inmpade terra 
umentemque Aurora polo dimouerat umbram (v~~c.Aen.4,6).  

Dos versos per a dir que havia comencat un nou dial. 
46 N'hi ha que han vist en i'ethos l'estat psíquic resultant de i'& d'una tecnica pareguda a 

i'emprada en les agudeses. Tal b l'opinió de MARTI~NU, J.A., exposada en l'excel.lent estudi 
Aopiedades del lengvoje poitico, Oviedo, 1975. Nosaltres, perb, tot i que assumin aquesta 
interpretació, per damunt de tot veiem en el plaer estetic i'orgull que se sent davant la supe- 
racid d'una dificultat expressiva, superació que gairebé sempre -és cen- comporta per al 
receptor els dos moments reconeguts per S. Freud en I'acudit: I'estranyesa i l'aclariment 
lingiiístics. 
D'altra banda, ja Aristbtil (OP. cit., p. 6) havia afirmat que I'home es complau en les imita- 
cions i que es delecta a contemplar les imatges més exactes, i al capdavall -pensem- tota 
estructura superficial d'un text no b sinó la imitació d'una estructura profunda, molt dificil, 
com hem dit abans, de reproduir. 



ella una defectuositat del poeta (o escriptor en general), que no ha reeixit 
dels propbsits comunicatius implícits en el fet d'escriure, o una ineptitud 
del lector, que per la novetat de l'expressió del missatge, no l'assimila, la 
qual cosa explica que determinats poetes hagin estat revitalitzats anys 
després de llur mort, quan el llenguatge que innovaren ja ha estat absor- 
bit per la competencia lingüística general, cosa que no succei'a del seu vi- 
vent. 

Un altre judici ens mereix el llenguatge amfibolbgic resultant de la 
complicitat entre emissor i receptor que enterboleix deliberadament el 
missatge per tal d'esquivar la vigilincia de qualsevol tipus de censura i po- 
der acomplir amb exit la comunicació que es proposava. Aquesta manera 
de fer la trobem, per exemple, en gairebé totes les lletres de cantants cata- 
lans de la  nova Can~ó,,. Valguin, perb, com a mostra uns versos inedits 
encara, d'una c a n ~ ó  escrita per En Miquel Desclot: 

Avararem de mati 
quan l'albada es pinti els llavis 
amb el roig del sol ixent, 
i a l'empenta d'una brisa 
seguirem els horitzons 
amb la vida a flor de galta. 

Tresca que balla, grumet, 
que els pirates ja són v e l l ~ l ~ ~ .  

L'ambigiiitat és també present en l'al.lusi6 a determinats referents que 
són tabú per a las mentalitats primitives. Vianu, seguint Werner en les 
teories del desenvolupament espiritual de l'home, diu: 

S'assoleix un nou nivell quan I'home primitiu arriba a concebre I'existSncia 
d'una substancia material, per6 invisible, que penetra cada objecte i es pot trans- 
metre. Aquesta substancia aniloga al pneuma dels estoics, rep entre els melane- 
sos, el d'atua, i entre els indígenes de Sumatra, el de wahnda o orenda. Com que 
és transmissible, el contacte amb el pneuma és prohibit, és tabú, i quan els primi- 
tius entren en contacte amb un pneuma dolent, li tenen por, mentre que en 
relacionar-se amb un de bo, li manifesten respecte i vene ra~ ió~~ .  

I prossegueix: . I  

La paraula és, d'altra banda, posseTdora d'un pneuma semblant al dels objec- 
tes que designa i, en virtut d'aixb, certs mots es tomen tabú. 

47 DESCLOT, M., &ancó del grumet*, dins Primera tongada de cancons per a ú s  dek 
amics, El Clot, 1976. 

48 VIANU, T., LOS p r o b l e m  de la metáfora, Buenos Aires, 1971, p. 25. 



Per tal d'evitar la pronunciació de les paraules tabú, els homes primi- 
tius empren diversos procediments, com el de la seva transformació per 
mitji de l'afegit de determinades síl.labes, o per mitji del canvi d'alguna 
d'elles. Pel que afecta al nom de les persones tabús, la paraula prbpia és 
sovint reemplacada per una altra d'arbitriria o de distinta d'acord amb la 
llei del con~ t r a s t~~ .  

Els kennings, ús de frases enigmitiques característic de les poesies pri- 
mitives, té els orígens en el tabuisme50. Aquests circumloquis són peculiars 
també del nostre temps per a denotar activitats fisiolbgiques de carPcter 
sexual o digestiu preferentment5'. 

Existeix, per últim, un tercer tipus de poesia, que, part en112 d'enter- 
bolir els significats, els nega del tot, i es converteix en un mer joc, que per 
la seva raresa no creiem que desmenteixi la nostra teoria de veure en la 
poesia i en tot text literari un acte de comunicació. Ara en presenten un 
exemple: 

Milot, l'intiu espedor omat, 
serela grafis i endra ferons. 
Narb de lli ressega, ciu, linteia. 
Romars de g~af l ,  sirils de l'aneia 
lasserem Prius. 

- Siuen done1,les- 52. 

Escarpit, en l'article MLO literari0 y 10 sociab s'exclama de la polisemia 
del terme literatura i de la dificultat per a treure'n l'entrellat53. En un se- 
gon treball, La defnición del término Literatura. Proyecto de articulo 
para un diccionario internacional de términos literarios, ens presenta 
l'evolució del mot al llarg del temps i conclou l'estudi dient que el proble- 
ma resta irresolt. 

Nosaltres en un altre lloc ja ens qüestionivern sobre la validesa dels 
conceptes de literatura recollits per Ca~ tagn ino~~  i ens quedivem amb la 
formulació de literatura com a mPxima potenciació dels recursos 
lingiiístics . 

Una anilisi més detallada, emperb, ens fa veure que l'esquel6tica 
estructura d'un simple document notarial de 1'Edat Mitjana, per exemple, 

49 VIANU, T., OP. cit . ,  p. 26. 
50 Vegi's els exemples de Kennings que apareixen en MURRAY, G . ,  fiquilo. 

Madrid, 1954, pp. 65-66. 
51 HJELMSLEV, L . ,  OP. cit . ,  pp. 82-84. 
5' SUNYOL, V., .Milot, l'intiu espedor ornat*, dins Clot-6, Vic, 1976. 
53 Dins ESCARPIT R. ,  et al. ,  Hacia una sociologia del hecho literano, Madrid, 1974. 
54 ALTURO, J., #Algunes aportacions de la Retbrica antiga a la nova*. VE Simpdsium 

d'fitudis C h i c s ,  Cervera, 1977. 



és també resultat d'un desenvolupament lingüístic, per8 de cap de les 
maneres no és un text literari. I és que aquest requereix quelcom més. 

Aquesta constatació ens fa veure com a possible base de diferenciació 
entre un text literari i un altre que no ho sigui, la nostra teoria de l'ethos. 
Segons ella fóra literari, literatura, tot text oral o escrit, la percepció del 
qual produís plaer est&ic a un receptor mitjanament cultes5. I aixb inde- 
pendentment de si el text en qüestió pertany o no a un gcnere literari, di- 
visió parcial en quc se segmenta la literatura a partir d'un punt de vista 
extrínsec: la temltica que toca, amb la consegüent desconsideració de la 
literatura com a un tot lingiiístic. 

55 Ve#s al respecte el criteri similar de I'an6nim autor del tractat A l'entom de la subli- 
mitat, m A N ~ N I M O ,  Sobre 10 kblime,  Barcelona, 1977,  pp. 88 ss. 


