
Notes i ressenyes 

Un exercici de  lectura: «Amor, m'és d o l ~  el teu cos» de Carles Riba, 
per Enric Su112 

D'acord amb I'hibil síntesi de Joan Ferra- 
té, són tres les operacions de lectura fona- 
mentals: a) «proveir de sentit el llenguatge 
del text mitjancant I'actualització presumpta 
de les significacions virtuals que conté i el 
seu compliment imaginatiw; b) «la identifi- 
cació per part del lector de les maneres de 
dir que concorren amb els actes d'execució 
del cas, o, millor dit, amb els productes lin- 
güístics en que es manifesten els referits ac- 
tes d'execuciÓ»; i c) «el món actualitzat en 
el curs del procés interpretatiu adquireix les 
notes prbpies del text d'on han partit les 
operacions del lector, que py&ta la visió 
imaginada sobre els trets que el configuren 
com l'artefacte individual que és»! La meva 
intenció ara és de palesar aquestes operacions 
en el curs de la lectura detallada del poema 
«Amor, m'és dolg el teu cos» de Carles Riba, 
lectura a que procediré adoptant la convenció 
més prbxima a un primer contacte amb el 
text: analitzar-lo vers a vers, assajant de re- 
construir el procés de formació d'expectati- 
ves i de la seva inmediata (o demorada) frus- 

1. J. FERRATB, uEpilogon, dins Dinámica de 
la poesía (Barcelona 1952). ps. 423-454. 

tració o satisfacció, amb les matisacions cor- 
re~ponents.~ Copio el text del poema a con- 
tinuació:' 

Amor, m'és dolc el teu cos, quan és sol 
en el seu goig i en el seu riure ardent, 
sol en sa música, foll instrument! 
a condormir les serps de fred consol 

5 que neguen al seu eco en mi el revolt 
iiindar entre el sentit i el pensament; 
quan venc sense Anima, divina pols, 
tot morts i harmonia renaixent, 

ton cos m'és dolc. 

2. Segueixo de prop Stanley FISH, I s  there a 
text i n  this class? (Cambridge, Mass. 1980). Do- 
nen informació general sobre la teoria de la 
lectura The reader in the text, a cura de S .  R. 
Suleiman i Inge Crosman (Princeton 1980) i 
Reader-response criticism, a cura de J .  P. Tomp- 
kins (Baltimore 1980). 

3. Trec el text de  Carles RIBA, Obres comple- 
tes, vol. 1: Poesia i narrativa, a cura de J .  L1. 
Marfany (Barcelona 1965). Gabriel FERRATER a 
La poesia de CarIes Riba (Barcelona 1979) co- 
menta aquest poema, ps. 54-58. Indicaré oportu- 
nament allb o n  les nostres lectures o bé diver- 
geixen o bé es complementen. 
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10 Amor, ton cos m'és trist, quan hi recull 
el vague vol que ha fet obscur son plor 
una tendresa exclosa del teu do; 
quan dins i'aigua on em miro del teu u11 
un somni vetlla, estrany al meu orgull, 

15 i et puc estrenyer perque no ets jo, 
i abocar-m'hi, ni oblidat ni vist, 
corn un silenci dorm sobre una flor, 

ton cos m'és trist. 

Amor, Amor, (la jovenesa on és 
20 que ens feia iguals la carn i l'esperit 

corn dues flames d'un mateix delit? 
Ah, si el desig pogués morir del bes! 
O fos 1'Amor un déu que no envegés 
el poc de pietat no asservit 

25 en els dolcos tumults del seu favor 
ni en el las alfalac al seu oblit, 

Amor, Amor! 

El ticit poc d'humana pietat 
per la mútua set dels cossos nus 

30 i el pler que hi passa corn un rei intrús, 
fent clares festes del que ha rapinyat 
i deixant-los en més necessitat. 
Cos que has estat felic del gai abús! 
estoja el somni, corn una ombra un foc: 

35 per a volar lluny dels destins segurs 
és trist -i és poc. 

Lectura 

Aquest poema consta de quatre estrofes 
de nou versos cadascuna arnb el següent es- 
quema de rimes: ABBAABCBc, totes elles 
masculines. Aquesta estrofa podria ser ben 
be una combinació d'una de cinc versos arnb 
rima creuada i una de quatre arnb rima en- 
cadenada, unides per la repetició d'una de 
les rimes ( i  arnb la particularitat de la dupli- 
cació de la rima A). Els versos són decasíl- 
Inbs en general arnb accent a la sisena (al- 
guns podrien acceptar, perb, la lectura 4+6), 
llevat del vers que ocupa la darrera posició 
de l'estrofa, que és sempre un tetrasíllab, 
amb un ritme iimbic marcadíssim. Els deca- 
~4íl.labs solen combinar anapestos i iambes, 
arnb tendencia que dominin aquests. 

Feta aquesta descripció, comenco la lectu- 
ra prbpiament dita: 

Amor, m'és dolc el teu cos, quan és sol 
(v. 1). 

el darrer membre del vers introdueix la cir- 
cumstincia en que tal valoració és possible: 
«quan és sol». El vers s'atura aquí i manté 
durant un moment l'expectativa de corn es 
concretara aquella circumstincia. 

en el seu goig i en el seu riure ardent, 
(v. 2). 

Aquest vers completa l'oració encetada i en 
precisa el sentit, subratllat per l'organització 
metrica: un encavallament suau i una nota- 
ble elaboració fbnica. A més, els dos mem- 
bres del vers, units per la conjunció, presen- 
ten una disposició parallelística, alterada no- 
més per la inclusió d'un adjectiu en el se- 
gon membre: prep.+art.+adj.+nom = prep. 
+art.+adj.+nom (+adj.). Tots dos mem- 
bres poden ser ilegits corn una amplificació 
d'una sola idea: el cos és «dolc» per al poeta 
quan frueix «sol» del seu propi plaer, arnb 
independencia podem suposar tant de la cons- 
ciencia de la dona con1 de la presencia de 
l'amant. Cal observar també que «goig» és 
un terme habitual en Riba, sobretot al llibre 
I d'Estances, en contextos sirnilars. Que «riu- 
re»4 sigui qualificat d'«ardent» ho és tot 
menys imprevisible: les connotacions de pas- 
sió acuden a l'acte. 

sol en sa música, foU instrument! 
(v. 3). 

La primera figura que podem observar és un 
zeugma, perque «tos» i el verb s'han de so- 
breentendre; després, la reiteració de «sol», 
que enllaca arnb el v. 1; i, finalment, el pa- 
rallelisme (no del tot exacte) arnb els dos 
membres del v.. 2. Tot seguit, cal observar 1: 
gradació: «goig»-«riure»-«música», en que 
passem d'un ús referencia1 de la paraula a 
uns usos tropolbgics, concretament meta£& 
rics, arnb un procés creixent d'abstracció. La 
introducció de «música» és, per un altre cos- 
tat, imprescindible corn a anunci de la meta- 
fora «foil instrument)), referida al cos, arnb 
que no solament s'introdueix un nucli temi- 
tic nou sinó que es corrobora el camp semin- 
tic dominant: el cos. Al seu torn, que el cos 
sigui un «foil instrument» permet de com- 
prendre la «música» esmentada abans; en 
termes metafbrics, que subratlla l'adjectiu 
«foil» acompanyant «instrument», el cos és 
vist corn el vehicle o mitji del plaer.' 

a condormir les serps de fred consol 
El vocatiu «Amor» sabrem que es refereix a 
l'estimada només quan llegim tot seguit que, 
al poeta, el cos d'aquesta li 6s «dole». La En aparenta, nriurep ds una designació 
situació s'ha establert d'una manera rapida: mer,ent referencial, podríem considerar- 
el poeta s'adrega a l'estimada arnb una desig- la en reaiitat una metonimia, en tant que efec- 
nació metonimica i generalitzadora i li anun- te de l'amor, O ,  fins i tot,  una metafora pel 
cia la seva actitud en relació arnb el seu cos, piaer. 
una actitud inequívocament positiva. Ara bé, 5 .  Vid. Elegies de Bierville. x1, V. 30. 
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que neguen al seu eco en mi el revolt 
llindar entre el sentit i el pensament; 

(VS. 4-6). 

Aquests tres versos susciten d'entrada dos 
probleines: I'adscripció sintictica i I'atribució 
de sentit. Pel que fa a l'adscripció sintictica, 
poden dependre tant de «sol en sa música» 
con de «foll instrument»; és cert que en 
tots dos casos el camp semintic i temitic és 
identic, pero en el primer cas la coherencia 
textual6 hi guanyaria molt més que no en el 
segon, en que el pes recauria sobre la con- 
sideració del cos com a «instrument» (in- 
correctament qualificat de «foil», pero, si era 
aquest el camí triat). Donant per bo que «a 
condormir» depen de «el cos és sol», mitjan- 
gant «sol en sa música», cal emprendre i'a- 
njlisi del sentit. Que la música adorm les 
serps és un lloc comú ben conegut, pero que 
aquestes serps siguin les que duen «consol» 
ja és més sorprenent; com que el «consol» 
és «fred», crec que podríem acceptar que 
se'ns suggereix una connotació negativa: el 
«consol» és inde~itjable.~ Encara més, aques- 
tes «serps» realitzen una acció: «rieguen el 
revolt llindar entre el sentit i el pensament» 
(la cursiva és meva). L'espai que se li dedica 
fa pensar que tal acció és de gran importin- 
cia. Si la valoració positiva del cos de l'esti- 
mada descansa en un plaer intransitiu, ex- 
clusiu, certament que allb que vulgui unir 
«sentit», és a dir, cos, i «pensament», o, po- 
sem-hi, emocions, ha de rebre una considera- 
ció negativa. El poeta, en contra de les 
«serps» que defensen una continuitat entre 
sentit i pensament, reivindica el sentit, el 
cos sol, en un moviment d'oposició al que 
sol ser, pel seu costat, un lloc comú de la 
lírica amorosa: la fusió del físic i de l'emo- 
tiu. Consigno, finalment, que tal acció l'e- 
fectuen les «serps» just quan senten la mú- 
sica del cos: «al seu eco [de la música] en 
mi»; sembla que és impossible deixar lliure 
el cos, abandonat al plaer, cal junyir-lo a les 
emocions. 

quan ven$ sense ánima, divina pols, 
(v. 7). 

6 .  Sobre la coherencia textual ofereix una 
síntesi útil Gemma RIGAU, Gramhtica del discurs 
(Bellaterra 1981), ps. 85-134. 

7. Diu Gabriel Ferrater sobre aixb: «el cos 
6s dolc quan elimina l'anima, quan, realment, 
abassega tant la persona que realitza una uni- 
tat al.lucinada i condorm "les serps de fred con- 
sol", és a dir, el moviment purament emotiu 
que és l'amor. Es a dir, que la primera afirma- 
ció 6s que "m'& dolc el teu cos" quan aquest 
adquireix tanta vitalitat que la meva relació amb 
tu, amb la persona estimada, és de pura sen- 
sualitat i no de consol, d'amor fonamentat en 
moviments anímics, per exemple, en el senti- 
ment de solitud, etcktera, etcetera. (op. cit. ,  ps. 
54-55). 

Retbricament, la primera part del vers es re- 
laciona amb el v. 1 mitjancant l'anifora del 
«quan», el subjecte sobreentes (el cos) o 
zeugma i el pardelisme del temps verbal, 
també aquí en present (és i venc). Temitica- 
ment, el vers sencer afegeix informació al 
camp semintic del cos; a la primera part, 
del cos se'ns diu que a l'amant li és d o l ~  
quan l'inima n'és absent, és a dir, quan el 
cos actua sense consciencia, sense sentiments 
(sense «pensament», v. 6), actuació destaca- 
da per la metifora verbal «venc» (arnb la 
connotació de poder, domini); a la segona 
part, trobem una altra aposició referida al 
cos (com la del v. 3, «£o11 instrument») que 
recorre a un lloc comú molt freqüentat per 
la poesia i d'inequívoca arrel cristiana: el 
cos com a pols, perb pols divina (bé per- 
que hi habita l'amor, bé perque hi habita 
l'inima que és d'origen diví). 

tot morts i harmonia renaixent 
(v. 8). 

El pronom «tot» crec que es refereix aquí a 
«tos», perb és ben probable que prengui sen- 
tit de la «divina pols» del vers anterior, la 
qual cosa justificaria temiticament la seva 
inclusió: cos-pols-mort, perb també renaixen- 
ya. Aquesta renaixenca, l'«harmonia renai- 
xent», és un senyal forca clar que cal llegir 
aquest vers en termes de metifora: que po- 
den ser, doncs, aquestes «morts» i la subse- 
güent «harmonia»? Basant-me en el camp 
temitic acotat fins ara i mantenint el prin- 
cipi de la coherencia, cal referir les unes i 
l'altra al «tos», d'on que ho interpreti com 
una metifora de l'amor físic, fet de desfetes 
i d'exaltacions. 

ton cos m'és dole. 
(v. 9). 

Registrem en aquest vers un quiasme, perque 
repeteix els components del segon membre 
del v. 1 invertint-ne l'ordte: «m'& dolc el 
teu cos» dóna «ton cos m'és dole»; tot just 
cal remarcar que «el teu» és substituit per 
«ton». El cert és que aquesta repetició no 
solament tanca l'estrofa des del punt de vista 
retbric, sinó que acota el camp semantic, 
sempre referit al cos. 

Si ara rellegim tota I'estrofa, comprova- 
rem que l'organització retbrica es basa en 
una amplificació, composta ella mateixa d'u- 
na enumeració fins a cert punt parallelística, 
que predica d'un sol nucli temitic. L'estruc- 
tura temitica pot ser exemplificada, després 
del que he observat, amb l'esquema següent: 
NT (nucli temitic) és O (el predicat) quan a 
(ai+al), b, c, aleshores NT és O. Més senzi- 
llament: el cos de l'estimada és dolc a l'a- 
mant quan s'abandona al plaer físic. Podríem 
concloure, doncs, que aquesta estrofa exhibeix 
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un grau bptim de coherencia textual (que 
englobaria els dos nivells anteriors) si no fos 
que potser hi ha una excessiva diversitat de 
termes que ni el context per el1 mateix ni el 
niicli temitic no acaben de justificar o inoti- 
var. Cal passar ara a I'estrofa 11: 

Arnor, ton cos n'és trist, quan hi recull 
(v. 10). 

El primer que podem observar és que es re- 
peteix el vocatiu «Amor»; tenim, doncs, una 
anaiora, i un principi de parallelisme, que es 
resoldra en una antítesi pel que fa al v. 9 
i a rnés en un quiasme pel que fa al v. 1, 
en relació amb el qual és esperable que el 
Ilegirn. Constatem també que continuen els 
personatges que hem trobat abans: el poeta- 
amant que s'adreqa a I'estimada en un to 
similar, de moment, al de l'estrofa anterior. 
L'iiltima part del vers repeteix el «quan» 
tatnbé com el v. 1, repetició que té una fun- 
ci6 paraNelística i constitueix a rnés una ani- 
foía, pero que introdueix també una oració 
que s'estendra als vs. 11-12, en un llarg en- 
cavallament. 

el vague vol que ha fet obscurs son plor 
una tendresa exclosa del teu do; 

(vs. 11-12). 

(:al tornar al v. 10 per tal de ilegir aquests 
dos versos; el subjecte (i  nucli tematic) con- 
tinua essent el «cos», que és trist per a I'a- 
mant quan, reescric la frase, «una tendresa 
hi (al COS) recuii el vague vol». L'hiperbaton 
i I'estatut metafbric de i'enunciat compliquen 
forga la interpretació d'aquest passatge. Si 
fem la pregunta: qui recull que al cos?, tro- 
barem que una de les respostes possibles és 
la que he avangat: qui és «una tendresa», 
que és «el vague vol». Amb tot, no és d'en- 
trada improcedent pensar que l'ordenació po- 
dria ser exactament la contraria. Posat a jus- 
tificar I'opció triada, atribueixo a «una ten- 
dresa» la funció de subjecte agent perque 
el seu camp semhtic és rnés proper al del 
cos (una relació sinecdoquica si no la volem 
suposar metonímica) i més precís i concret 
que no pas «el vague vol», que considero 
més periferic al nucli tematic. No cal insis- 
tir massa a remarcar que aquesta és una deci- 
si6 interpretativa, perque la sola lectura re- 
sulta del tot insuficient per contextualitzar 
de manera productiva el passatge. Aplicant, 
doncs, el principi de la coherencia textual, 
presa ara a nivel1 temitic, transcric aquests 
versos amb aquest significat: el cos de l'esti- 
mada és trist quan l'ocupa la tendresa, un 
sentiment que no pertany a l'ambit del cos 
(no es pot produir la situació refusada als 
vs. 4-6), sinó al de l'emotivitat, del «pensa- 
ment» (v. 6 ,  segons una relació sinecdbqui- 
ca), el qual sentiment fa que el «plor» esda- 

vingui «obscur». Topem de nou amb una 
decisió interpretativa; explicar que vol dir 
«obscur» pot ser rnés senzill, pero explicar dc 
qui és el «plor» ja no ho és tant. Aquest 
«p!or» tant pot referir-se a la «tendresa» coin 
al «vol»; tot em duu a pensar que cal ads- 
criure'l a «tendresa», amb que cal interpretar- 
lo com una expressió cordial, sentimental, 
que, segons els termes establerts pel poeta, 
resulta negativa: «el cos de I'estimada és 
trist si.. .» Una última raó per sostenir aques- 
ta interpretació és que la «tendresa» és «ex- 
closa del teu do», «do» que correspon al cos 
i que bé podria ser el plaer, afirmació que 
aprofundeix encara rnés I'antítesi formulada 
entre cos trist - cos dolg. 

quan dins l'aigua on en1 miro del teu u11 
un somili vetlla, estrany al nleu orgull, 

(vs. 13-14). 

1,'anafora del «quan» ens torna al paradigma 
formal i tematic dels v. 1, 7 i 10; també in- 
trodueix, a rnés de I'oració que ocupa aquests 
dos versos, les oracions coordinades dels vs. 
15 i 16. En aquest passatge I'hiperbaton 
obliga a una reescriptura com a pas previ per 
a la lectura i la interpretació: «quan un som- 
ni vetlla dins l'aigua del teu ull». La com- 
plexitat tematica del passatge és molta i la 
funció estructural decisiva. Partint de la re- 
escriptura, cal traduir «somni» per conscikn- 
cia o anima, en aquest cas de l'estimada, d'on 
que «vetlli», vigili el cos, constitueixi la per- 
sonalitat; que sigui «estrany al meu orgull», 
a l'orgull del poeta, a un altre jo, n'és una 
confirmació, entenent «orgull» com a índex 
de personalitat, d'autoconsci6ncia.8 El asom- 
ni», consciencia o anima, és metafbricament 
situat a «I'aigua on em miro del teu uH», és 
a dir: els ulls de la dona (aigua és una meta- 
fora prou obvia) són el reflex de l'hima, 
pero són alhora el mirail on l'amant veu la 
seva propia imatge. La separació entre les 
dues persones, la irreductibilitat del jo, és 
ben palesa. 

i et puc estrenyer, perque no ets jo, 
i abocar-m'hi, ni oblidat ni vist, 
com un silenci dorm sobre una flor, 

(VS. 15-17). 

Aquests versos depenen tematicament dels 
dos anteriors, en són una amplificació. Des 
&un punt de vista lbgic, en són la conse- 
qüencia: el poeta pot abracar i'estimada per- 
que és una persona independent, és I'altre 

8 .  Per a aquesta identificació em baso, per 
exemple, en el poema 21 d'Estances I I .  Cf., pe- 
ro, Arihur TERRY, «Un nu i uns uIIs* .  Comen- 
tari a rrns poemes de Carles Riba, aEstudis RO- 
mhnics,,, XI (1962), p. 285 i n .  5 ;  tamb6 Gabriel 
FERRATER, op. cit . ,  p. 55. 
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i pot entrar pel camí dels ulls (si fem que clara que el cos de I'estimada li és «dolg 
«hi» es refercixi a l'«aigua» del v. 13) a l'in- només quan «venc sense anima» (v. 7). En 
terior de la dona. Aquesta darrera acció su- qualsevol cas, l'evolució de Ia jovenesa per- 
posa que l'amant no ha estat «ni oblidat ni met de suscitar una altra vegada la disjun- 
vist»; pot entendre's proposant que l'amant tiva constant: cos dolc - cos trist. La compara- 
no s'oblida de si mateix, és un jo separat, al- ció del v. 21 és una qualificació temitica de 
tre, i que l'estimada no es limita a veure'l, la jovenesa; en efecte, la jovenesa té corn a 
una acció exclusivament física, sinó que el efecte d'unir en un sol «delit», en un sol 
coneix, amb presencia del «pensament» (v. 6). plaer o satisfacció, les dues «flames» (meta- 
La comparació del v. 17 és una amplificació fora) que són la carn i l'esperit; per tant, la 
que assaja de dur la relació concreta a un dolcesa i la tristesa del cos, els dos tipus de 
imbit de connotacions de delicadesa i senti- plaer, esdevenen un de sol en aquest mo- 
ment que contrasta amb el to dels versos pre- ment, que no dubtaria a qualificar de mític, 
ccdents: suggereix una idea de respecte, afec- que és la j~venesa.~ 
te, suavitat, etc. 

Ah, si el desig pogués morir del bes! 
ton cos m'és trist. (v. 22). 

(v. 18). 
Aquest vers té una qualitat gnbmica, per bé 

Es una repetició exacta del sintagma corres- que atenuada perque es limita a formular un 
ponent del v. 10, amb que es tanca l'estrofa, desig, que, al seu torn, condensa els temes 
tornant al mateix punt, insistint-hi. i les actituds de les estrofes I i 11; repren, 

L'estrofa 11 repeteix, en efecte, l'estructu- a més, corn a possibilitat desitjable allb que 
ra retbrica i temitica de l'estrofa 1, pero in- els vs. 19-21 presentaven corn a real, si més 
vertint-la mitjancant l'antítesi: dole-trist. Les no al passat, a l'epoca d'una jovenesa que 
expectatives del lector s'obren ara cap a l'ad- sembla que ja s'ha allunyat del pceta i de 
dició d'un tercer element de contrast o cap la seva estimada. El poeta s'hi pregunta de 
a una síntesi en que el poeta matisi l'opció fet si seria possible que l'amor físic satisfés 
exposada fins ara. Es el que correspon a l'es- l'exigencia del desig i l'eliminés, encara que 
trofa 1x1: transitbriament; s'esdevé, perb, que el desig 

és, per definició, insaciable i empeny els 
Amor, Amor, ¿la jovenesa on és amants a reprendre el joc amorós!O La ma- 

(v. 19). teixa metifora verbal, que el desig «mori», 
és a dir, desaparegui, es calmi, és prou indi- 

El primer que constatem és la repetició, ana- cativa de la urgencia amb que el poeta reac- 
fbrica, d'«Amor», corn als vs. 1 i 10, dupli- ciona davant de la incessant pulsió erbtica. 
cada ara, no solarnent per l'emfasi, sinó per 
tal de recollir l'antítesi doletrist. Després, O fos 1'Amor un déu que no envegés 
comenca una interrogació que es tancari al el poc de pietat no asservit 
v. 21; interrogació que, en aquest vers, ocu- en els dolcos tumults del seu favor 
pa el segon hemistiqui si fem una lectura ni en el las afalac al seu oblit, 
(ben factible) 4-i-6. El tema és anunciat: la (VS. 23-26). 
jovenesa; un tema nou i que el poeta situa 
(estrategicament, si més no) al passat. Que La conjunció ens posa davant d'una disjun- 
se n'ha fet, de la jovenesa? Sembla que co- tiva; si, tal corn diu el v. 22, fos possible 
menci alguna elaboració del tbpic de l'ubi que l'amor físic exhaurís el desig, els amants 
sunt, pero de seguida podrem comprovar que podrien aconseguir la satisfacció, pero aixb 
no és aquesta la direcció que pren el poeta. no és possible (que sigui formulat corn a 

desig ho prova). Ara, també en termes desi- 
que ens feia iguals la carn i l'esperit deratius i negatius, el poeta ens diu que l'a- 
com dues flames d'un mateix delit? mor s'apropia de les sensacions i emocions 

(VS. 20-21). que la transacció erbtica suscita. Cal desta- 
car que I'aparició de SAmor en el sentit 

El poeta es demana on és ara la jovenesa d'«un déu» no solament obre una altra drea 
que feia (cal remarcar el canvi de temps ver- de significació sinó que també ens obliga a 
bal, ara tenim un imperfet quan fins aquest 
moment era el present que dominava) als 9. Goso pensar que la jovenesa adquireix la 
amants «iguds la carn i l'esperit», 6s a dir, mena de categoria que fa pensar en una edat 
fonia el «sentit» i el «pensament» (v. 6 )  en daurada, 6s a dir, en un paradis perdut, on les 
una pensant encara en els termes de contradiccions o eren inexistents o eren supe- 

l'idbi sunt, el poeta expressa, diria, una cer- rad;. El tema del recomencament apareix molt 
ta nostUgia per aqueu moment que feia pos- a,at a lsob,a de Riba; la primera prova digna 
sible aquella unió que, paradoxalment, les de menció és a LU parauta a Uoure, concreta- 
estrofes 1 i 11 rebutgen, ja que el poeta de- ment al poema ~Migdian, v. 50. 
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rellegir aquells altres passatges on ocorria El ticit poc d'humana pietat 
el mateix terme i reconsiderar-los segons el per la mútua set dels cossos nus 
sentit actual; podria ser que el poeta, doncs, (vs. 28-29). 
no s'adrecés tant a una dona (l'estimada) 
corn al mateix amor, amor arnb un altre, que Llegits aquests dos versos gosaria dir que el 
jo he llegit corn amor a una dona (adoptant poeta no es va considerar satisfet arnb la 
la posició de subjecte masculí). L'efecte se- menció del «poc de pietat» del v. 24, que 
mintic aconseguit és de generalitzar I'abast ara comenea una estrofa a fi d'explicar-nos 
del referent o, millor, de la designació: en una mica més el que volia dir. El v. 28 re- 
totii situació amorosa un d e l ~  amants pot ex- pren, en efecte, el v. 24 arnb unes inclusions 
perimentar vivencies d'un tipus o d'un altre que no és excessiu de qualificar de formals, 
(COS dolc - cos trist) i desitjar que el desig pero que contribueixen a fer explícit el sentit 
pugui calmar-se arnb la cbpula, sabedor corn i la funció temitica d'aquesta «pietat». En 
és que li caldri recomencar perque el desig esquema, el vers pot ser llegit així: «el [ti- 
no desapareix i exigeix sempre mé~." Ara és cit] poc d'rhumana] pietat».14 Ara la «pie- 
imprescindible de constatar l'elaboració retb- tat» és «humana» i el «poc» esdevé <&kit», 
rica del passatge: «el poc de pietat», «els callat, discret. Com a l'estrofa anterior, po- 
dolcos tumults del seu favor», «el las afalac dem preguntar de nou, pietat de que? 1 hi 
al. seu oblit». Cal efectuar una reducció o respon el v. 29: «per la mútua set dels cos- 
reescriptura d'aquestes figures a fi de captar- sos nus», vers que repren en una perífrasi 
ne les implicacions temitiques, els matisos i els vs. 25-26 (sobretot el 25). Coincidint arnb 
expectacions que proposen en el curs de la el mateix procés de generalització que duia 
lectura." «Pietat» és aquell residu emotiu, 1'Amor a esdevenir un déu (v. 23), ara ja no 
moral, que no se sotmet a l'activitat amo- es tracta del cos de l'amor, de l'estimada, 
rosa, l'acceptació i comprensió de la qual su- sinó els cossos dels amants; d'on que es re- 
posa. Pietat doncs de que, per que? L'amor clami una «pietat humana» (la del déu és 
vol apoderar-se fins i tot d'aquest residu de inexistent, v. 23) pel desig que domina els 
sentiment personal que no intervé ni en la cossos i els duu a la cbpula. Llegeixo desig 
mateixa realització de l'acte físic: «els dolcos per «mútua set» i «cossos nus» em fa situar 
tumults del seu favor», ni en la tristesa que els amants en el moment de la relació sexual; 
envaeix els amants després de la cbpula: «el que la set (metifora del desig) sigui «mútua» 
las afalac al seu oblit», on ja s'agita l'afany confirma la generalització que indicava abans. 
d'un recomencament." 

i el pler que hi passa corn un rei intrús, 
Amor, Amor! fent clares festes del que ha tapinyat 

(v. 27). i deixant-los en més necessitat 
(VS. 30-32). 

Repetició anafbrica i parallelística del primer 
hemistiqui del v. 19 (i  evoca els vs. 1, 9, 10 Ara és el moment d'observar que ni als vs. 
i 18). Com a les estrofes I i 11, la clausura 28-29 ni als que m'ocupen no hi ha un verb 
retbrica i temitica d'aquesta estrofa és pre- principal que articuli I'oració; cal tornar al  
cisa i circular. v. 23 una altra vegada per tal de trobar-lo: 

Acabada de llegir l'estrofa 111, el lector «envegés» és el verb de que depenen les ora- 
probablement esperaria la fi del poema, ates cions d'aquesta estrofa. 1 el subjecte és en- 
que l'antítesi exposada per les estrofes I i 11 cara «l'Amor [,] un déu», naturalment. Tant 
ha estat recollida i explicitada per l'estrofa «pietat» corn «pler»15 són, doncs, objectes 
111, corn sembla que corrobori l'organització directes de I'acció protagonitzada per YA- 
retbrica. Tanmateix, no és aquest el cas, per- mor; arnb la qual cosa podem llegir aquesta 
que hi ha una estrofa IV: estrofa (fins aquest punt, si més no) com una 

amplificatio de l'estrofa 111 (i podem comen- 
car a preguntar-nos que la motivava estruc- 

11. Vid. Salvatge cor, 1, vs. 1-4. 
turalment). A nivel1 temitic, cal entendre 

12, vid. J.  A. M n n ~ f ~ e z ,  del que 1'Amor enveja tant la «pietat» (senti- 
guaje poético (Oviedo 1975), ps. 271 i SS. ment o «pensament», segons el paradigma 

13. Escriu Gabriel Ferrater: «Gs a dir: o bé, del v. 6)  com el <(pler» que experimenten 
si no hi ha aquesta possibilitat de supressió del eis amants («hi» es refereix, interpreto, ais 
somni, de la dualitat de l'hnima, que, almenys, 
l'amor -i, en aquest cas, es tracta de la sensua- 14. Escriu Gabriel Ferrater: .En aquest cas 
litat- no tingués ganes de suprimir-ho (...). PB- canvia el sentit de "pietat". Abans, "pietat", en 
rb el ddu Amor ho enveja, i, aleshores, la con- "el poc de pietat no asservit", era rnés aviat una 
clusió és, simplement, que hem d'acceptar i ens expressió sarchstica: Riba, per dir-ho aixi, ana- 
hem de resignar a aquest joc constant dual en- va contra aquella pietat. En canvi, ara ho ha 
tre la i1,lusió de la unificació en determinat mo- acceptat, s'ha resignatn (op. cit., p. 57). 
ment i, després, el retorn a la vida emotiva» 15. La tria de ~plern en lloc de aplaera es 
(op. cit., ps. 56-57). deu segurament a necessitats de la mktrica. 
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ucossos nus»; relaciono «plet» arnb el «sen- 
tit» del v. 6, arnb que es completa el para- 
digma antitetic). La metifora verbal «passa» 
permet d'introduir una comparació (com als 
vs. 17 i 21): el plaer és «com un rei intrús», 
un rei guerrer que envairia territoris estran- 
gers en cerca de botí i fugint deixaria els 
llocs saquejats més pobres que no abans. 
Així el «pler» (=rei) s'apodera dels cossos, 
en gaudeix i després els abandona, d'on que 
els cossos es trobin aleshores en una situa- 
ció pitjor perque havent conegut l'abundhn- 
cia coneixen ara la indigencia;" per tant, 
els cal recomencar i cercar de nou la satis- 
facció de l'incansable desig (el plaer) que els 
mou, que els crea la «necessitat». Com a 
conclusió, diria que el poeta demana aquí a 
1'Amor que excusi del seu imperi aquella 
mica de comprensió (i  disculpa) que suscita 
la forga, la pulsió del desig, que no vulgui 
tampoc el plaer, breu, efímer, que, en suma, 
no els ho prengui tot als amants, tan empo- 
brits de la batalla arnb 1'Amor que només 
els queden necessitats. Arribats a aquest punt, 
on sembla que, si no hi ha una conciliació 
entre la carn i I'esperit, «el sentit i el pensa- 
ment» (v. 6 ) ,  sí que hi ha una coexistencia 
corn a mínim en la fretura, la necessitat; tot 
el qual no fa sinó empenyer encara més cap 
a un Ambit mític la referencia a la jovenesa 
dels vs. 19-21 (com ja he assenyalat oportu- 
nament). 

Cos que has estat felic del gai abús! 
(v. 33). 

Aquest vers confirma la tendencia ja obser- 
vada cap a una generalització; ja no és el 
cos de l'estimada, sinó el cos per antono- 
masia, oposat en certa manera a l'amor; po- 
dria ser, en tot cas, el cos &amor. Tematica- 
ment, trobem una constatació de la felicitat 
obtinguda en la transacció amorosa, designa- 
da hiperbblicament corn a «gai abús» (que, 
a més de rimar arnb «rei intrús» establint 
una irea semintica comuna, evoca els «del- 
~ o s  tumults» del v. 25). 

estoja el sornni, corn una ombra un foc: 
(v. 34). 

La interjecció «Ah» que obria el v. 33 i el 
signe d'exclamació que el tancava són signes 
inequívocs que el vers anterior, que funcio- 
na a nivell sinthctic corn a subjecte #«esto- 

16. En relaci6 a aixb escriu Riba: aTot 6s 
difícil al pobre i; en 1'il.lustre mite platbnic po- 
bre 6s I'Amor, corn a fill de la Pobresa; perb 
es passa la vida filosofant i inventant. per reti- 
ranca al seu pare, que segons la sacerdotessa 
de Mantinea, es diu Expedient*, a D'una carta a 
Ricard Permanyer, dins Obres completes, vol. 11: 
Assaigs critics (Barcelona 1967). p. 724. Natural- 
ment, Riba aliudeix al Banquet, 203. 

ja», és un vocatiu; a nivell retbric compro- 
vem que, descomptat «tos», la resta del vers 
és una amplificació (ho confirma que és una 
oració subordinada de relatiu). Més crucial 
és que es produeix una ruptura temitica; el 
nudi (subjecte gramatical) era l'Amor del v. 
23 fins ara, en que el desplaca el cos, recurs 
mitjancant el qual tornem al nucli temitic 
dominant: el cos d'amor. Usant una meti- 
fora verbal, el cos ha d'«estojar», conservar, 
«el somni»; de seguida pensem en el «som- 
ni» del v. 14, que he interpretat corn l'ini- 
ma o la consciencia. Pero, quin sentit té que 
el poeta s'adreci al cos, felig després de l'a- 
mor, perque servi arnb cura I'Anima? Preci- 
sament l'inima (corresponent al paradigma 
negatiu del «pensament» del v. 6) que fa que 
el cos d'amor li resulti ttist. Una explicació 
alternativa seria que aquest «somni» ara és 
una altra cosa, té a veure arnb un altre con- 
text; podríem suposar que significa el re- 
cord, el record de després: el cos ha de ser- 
var 4 s  una exhortació- el record del mo- 
ment de felicitat, la imatge dels amants en 
I'exultació física!' Aquest vers és remarca- 
ble també des del punt de vista metric: 
consta, si el volem llegir així -i és ben pos- 
sible-, de dos hemistiquis de cinc síliabes 
cadascun (equivalents de manera exacta als 
dos sintagmes i als dos membres retbrics). 
Analitzat el primer, comprovem que el segon 
és una comparació que explicita la metifora 
verbal: el cos ha de servar el somni corn el 
foc constitueix l'ombra; així, cos seria el cor- 
relatiu de foc i somni d'obra, amb la possi- 
bilitat que les connotacions dels termes de 
la comparació traslladin part del seu efecte 
als termes  original^!^ 

per a volar lluny dels destins segurs 
és trist -i 4s poc 

(VS. 35-36). 

Els dos punts de la fi del v. 34 anuncien 
una continuació, una explicació que corres- 
pon a aquests dos versos, eus mateixos prou 
enigmitics. Perque, que són els «destins se- 
gur~»? Si la «pietat» requeria una bona part 
de l'estrofa 1x1 i la meitat de la IV per a una 
clarificació, quina maniobra interpretativa no 
caldri per explicar-nos, ara que s'acaba el 
poema, aquests «destins segurs»? Hem po- 

17. Vid.  Gabriel FERRATER, aídolsr, dins Les 
dones i els dies. 

18. Escriu Gabriel Ferrater: <En aquest. cas, 
la sintaxi 6s complicada: "tal corn un foc estoja 
una ombra", I'estoja en el sentit que la projecta, 
la produeix. (op. cit., p. 57). En termes retb- 
rics, el vers presenta un quiasme: el cos 6s al 
somni corn el foc és a I'ombra. Es clar que po- 
dria no haver-hi un quiasme i Ilegir-se: el cos 6s 
al somni corn l'ombra és al foc, perb aleshores 
la correlaci6 entre el comparant i el comparat. 
així corn les connotacions implicades, perden 
efecte. 
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gut contextualitzar «somni», «jovenesa» o 
«amor», pero aquí l'operació 6s més compli- 
cada perque disposem de menys context, pre- 
ciso, dc menys context immediat; ens cal, 
doncs, recórrer al context que és el poema 
a fi de descobrir quina motivació ha dut el 
poeta a introduir el concepte «destí». La de- 
signació Cs, Centrada, prou abstracta; tam- 
poc no ajuda que els «destins» (en plural, a 
més) siguin qualificats de «segurs».19 La me- 
va lectura tematica és aquesta: després de 
I'amor, als amants els ha de bastar el record, 
la imatge d'ells mateixos abracats; en termes 
negatius, el record de l'amor és insuficient 
si allb que els amants volen viure és la ple- 
nitud de la passió, de la follia o rapte erb- 
tic." Molt rnés quan des de I'estrofa I el 
poeta ens ha estat dient que el cos li és grat 
quan s'abandona al plaer, quan viu el goig 
de la realització de I'amor, lliure d'anima, 
és a dir, de sentiments, de pensaments, de 
consciencia, de personalitat. No jo per a si 
mateix i tu per a I'altre, sinó cos, instint, pu- 
ra i simple carnalitat gaudint de la sexualitat 
satisfeta en l'acte i no en el pensament. Final- 
ment, voldria observar que el darrer vers 
del poema: «es trist -i és poc», reitera dues 
de les qualificacions rnés simptomhtiques, l'u- 
na, «trist», era aplicada al cos (vs. 10 i 18), 
I'altra, «poc», era aplicada a la «pietat» (vs. 
24 i 28, on apareixia nominalitzat). 

L'estrofa IV és la cloenda del raonament 
obert a l'estrofa 111, pero també és la cloen- 
da del cicle rnés ampli que és tot el poema. 
Recapitulant, podem dir que el poeta exposa 
a f'estrofa I una consideració positiva sobre 
el cos, és a dir, sobre I'amor físic, l'antítesi 
de la qual, la intervenció dels sentiments en 
la relació amorosa, és exposada a l'estrofa 11; 
I'estrofa 111 fa la recapitulació de la dialec- 
tica cos-anima (sentit i pensament, v. 6, i 
carn i esperit, v. 20) en que I'amor (senti- 
ment hipertrofiat) s'apodera dels amants d'u- 
na manera absoluta, sense deixar-los res de 
propi (situació dialectica que només era su- 
perada a la jovenesa). Aquest és el punt de 
partida de l'estrofa IV, on el cos (d'amor) de 
les estrofes 11-111, a insthncies del poeta, ha 
de conservar el record, les traces del plaer 
perque l'ajudin a viure en l'espera de l'acti- 
vitat erbtica; una ajuda que el poeta mateix 
qualifica d'insuficient, la qual cosa duu im- 
plícita I'acceptació (pietosa, sentimental) de 
l'anhel de reprendre la relació erbtica (l'a- 
mor del cos). En paraules de Gabriel Ferra- 
ter: «La cosa que té valor de la relació amo- 

19. Podem seguir el tema del udestin sobre- 
tot als poemes 5-8 de la primera part dlEstan- 
ces II. Cf., perb, Arthur TERRY, art. cit . ,  p. 287 
i n.  9; i tamb6 Gabriel FERRATER, op. cit., p. 58, 
oa sosté que adestins segursa equival a la rrea- 
litat coherent de la vidan. 

20. Vid. PLAT~,  Fedre, passim. 

rosa (. . .) és la supressió de la vida em0tiva.P 
Aquesta és, certament, una manera de resu- 
mir I'experiencia formulada al poema, perb 
em sembla que també odríem acceptar una 
concIusió menys cenpidla a un sol tema i, 
doncs, entendre el poema com una qesceni- 
ficación de la dialectica entre el cos i el sen- 
timent en I'amor. Com que la perspectiva 
adoptada des del primer moment és la del 
cos, no pot sorprendre'ns que siguin les se- 
ves raons les que prevalguin, que siguin els 
aspectes de la relació amorosa relacionats 
amb el cos els que rebin la valoració rnés 
positiva (perb matisada per la impossibilitat, 
exposada al v. 22, de saciar el desig). 

Conclusions 

Cal dir que he triat aquest poema perquk 
té un interes notable dins del Corpus ribii 
com a fita en la seva evolució tematica rnés 
que no pas com a realització tkcnica. Hi  ha al- 
guns problemes d'execució que, a rnés d'afei- 
xugar I'estructura verbal, compliquen la lec- 
tura i li resten allicient; també podria ser 
que algunes de les figures usades no fossin 
els correlatius més adients a l'experiencia 
tractada al poema. Crec que Riba mateix no 
devia sentir-se'n del tot satisfet perquk es 
va apressar a tornar-hi rnés ben preparat i 
disposat a treure'n tant de profit com li fos 
possible. El poema 21, primer de la segona 
part d'Estances I I  ja elabora, a menor esca- 
la i amb rnés kxit, alguns dels subtemes del 
poema 20, en particular el de l'hnima de Val- 
tre (l'estimada), el del pensament (del poeta) 
davant de la presencia de I'altre i, és clar, 
el cos: 

Ara és sola entre el foc de tes roses secretes 
i l'atbnita llum 

la nua blancor -ah, les divines desfetes, 
en ta blancor, del tacte que a exhaurir-la es 

las de tantes delícies tretes! [consum, 

Mos ulls són un silenci esclau del teu repbs, 
i els fats s'inclinen mentre 

l'inima, en tu, es reprkn i somia el seu cos, 
el teu cos! i el retroba felic entorn del ventre 
pur -emanat  talment del goig que s'hi és 

[clos. 

Ordre ingenu de flor! Pels seus pktals diva- 
al grat del somni lent; '&ves 

que records en la tendra massa encara em- 
[briagues, 

tu amb tu, -oh! que ets tan present, i el 
[pensament 

ja te m'allunya amb miratges vagues! 

21. Gabriel FERRAIER, op.  cit., p. 56. 
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El poema, intitulat «Nu en repbs: després . 
de l'amor», inaugura una serie de textos que 
arnb la figura de la dona nua, ajaguda, ador- 
mida o en repbs, contemplada pel poeta o 
l'amant, tindrh continuitat a I'obra posterior 
de Riba. Gairebé sobra dir que la figura de 
la dona nua, de la nuesa femenina, és un 
motiu constant de la imatgeria simbolista, arnb 
exemples notables de Mallarmé i de Valéry 
(amb qui el poema anterior té forga a veure); 
a més, resulta un pretext utilíssin~ per a I'es- 
peculació sobre mateties artístiques i filos& 
fiques, a part de les erbtiques. Aquest 6s 
I'origen de la seqüencia «Un nu i uns d s » ,  
la primera de les Tres s~i tes . '~  

Confirmant el lloc estrategic que ocupa el 
poema 20, a la fi de la primera part d'Es- 
tances II, és a dir, al centre del llibre, a la 
porta d'unn nova rnaniera, apuntada ja al poe- 
ma 17, de clara influencia mallarmeana. Així, 
per exemple, el tema de la relació entre la 
carn i I'esperit o el sentit i el pensament 
(plantejat, de fet, al primer llibre d'Estances 
en termes molt idealistes) adoptara les figu- 
res i motius usats en aquest poema i, arnb 
els desenrotllaments oportuns, sera repres 
arnb molta freqüencia, fins esdevenir un dels 
eixos temirics de l'obra ribiana. Es pales a 
alguns sonets de «Lírica de cambra* (la se- 
gona de les Tres suites), al poema «Recona- 
liació» (dels Poemes per a una sola veu, dins 
Del joc i del foc), a la VI de les Elegies de 
Bieruille, a alguns dels sonets de Saluatge 
cor, a la IV part d'El fill prhdig i al poema 

«Sobre un tema de Vicente Alei~andre*.~ Se- 
gurament els versos que tocant a aixb recor- 
darem més de pressa són els del primer so- 
net de Saluatge cor: «el cor vol més, vol en 
excés, / i en el do rebut es degrada*; pero 
jo voldria acabar aquest treball citant un al- 
tre sonet que si bé és menys conegut no és 
menys significa ti^:^ 

Tot el que he perdut 
que mai no sabré, 
tot el que no sé 
i que m'ha valgut, 

és nu i absolut 
sota un ve1 darrer; 
pero el cor s'absté, 
com si fos virtut. 

Exulteu, amants! 
¿Somriuríeu, sants, 
de l'attog gaubanga, 

de tant d'indiscret 
temptejar el secret, 
de tanta esperanga? 

23. Val la pena de comparar arnb Elegies de  
Bierville, XI, v. 30, els versos 49-53 d'aquest es- 
plendid poema: 

Per a servir-se de l'hnima, 
que ha estat subtil el cos! 
Quan l'hnima els desperti, 
tornaran a voler-se 
i a patir d'ésser dos. 

22. Vid. també Elegies de  Bierville, IV i la 24. Es tracta del sonet XVIII. Cf. Gabriel FER- 
aCanc6 d'amor davant d'un cos nuu. RATER, op. cit., ps. 101-103. 

El districte cinque i la novella catalana dels anys trenta, per Jordi Castellanos 

En uns moments en que, entre nosal- 
tres, la novella recupera la seva funció li- 
teraria i lluita per fer-se arnb un mercat 
(és a dir, intenta de crear, tematicament i 
formalment, una imatge d'ella mateixa que 
sigui, també, la de la societat que li dóna 
naixenga i a la qual es dirigeix), en uns 
moments com aquells, la presencia interna- 
cional d'una «altra cara» de Catalunya, di- 
ferent de la que haurien volgut internacio- 
nalitzar els escriptors catalans, provoca I'a- 
parició d'un conflicte d'interessos que es 
manifesta en una llarga polemica - e n  oca- 
sions, latent; en ocasions, explicita- en la 
qual es barregen d'altres debats encara no 
resolts: el paper mateix que la novella ha 
de jugar en relació arnb una societat i arnb 
la cultura; el conflicte entre l'art i la moral 
que els nous corrents de novella psicolbgica 
fan renéixer; i, finalment, encara, la vella 
polemica entre novella rural i novella ciu- 
tadana. 

Es ben sabut que, a Catalunya, en el 
debat entorn de la novella entre 1917 i 1925, 
no es discuteix, prbpiament, de la proble- 
mitica formal o esterica -tal com es fa en 
els altres paisos en aquells mateixos anys- 
sinó sobre aspectes que ens remeten, inva- 
riablement, al catacter «industrial» del ge- 
nere: la creació d'un públic, el dualisme 
entre finalitat culturalista o d'entreteniment, 
el conflicte entre literatura popular i literatura 
culta, la funció de mitjancera que ha de fer 
la crítica, etc. 1 és que la defensa de la no- 
vella serveix de catalitzador de les actituds 
antinoucentistes. Val a dir, pero, que el ma- 
teix Noucentisme havia fet ja els primers 
passos en adonar-se de la necessitat de con- 
solidar el status professional de I'escriptot 
al marge dels avatars de la política i ja Car- 
ner, el 1917, en explicar el sentit de 1'Edi- 
totial Catalana acabada de crear, escrivia: 
«al novellista d'ocasió, o per deport, ha de 
succeir el novellista ptofessional, i demés, a 
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