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Presentació: Inicis i continuïtats

Aquest volum surt a la llum en ocasió del cinquè aniversari de l’Associa-
ció de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), 
i representa un espai que volem teixir per difondre les aportacions 
científiques de tots els àmbits de la catalanística que acullen els diver-
sos congressos i activitats acadèmiques que organitzem cada any al 
llarg del curs. Així, el 2017 naixia, a València, l’AJILLC de la mà de joves 
estudiants de màster que s’iniciaven, aleshores, en el camí de la recerca 
acadèmica en catalanística. Aquell mateix any es va materialitzar el 
primer èxit de l’associació, tot celebrant un congrés internacional, a 
la Universitat de València, que va aplegar joves investigadors d’arreu 
dels Països Catalans, i de més enllà. Des d’aleshores, l’AJILLC ha ce-
lebrat congressos a Lleida (2018), Palma (2019), Barcelona (2020) i ja 
té programat el de Perpinyà (2022). Una bona representació, com es 
veu, de la catalanofonia. També s’ha aplegat una bona representació 
de la catalanística en els diferents congressos, en què s’han presentat 
comunicacions sobre els temes més diversos, des d’estudis de gènere a 
sintaxi formal, des de problemes sociolingüístics a qüestions d’ecdòti-
ca i de crítica textual. Un panorama ampli, en definitiva, que ha donat 
veu i altaveu al futur de la catalanística, i ha teixit una xarxa intensa 
de coneixences, amistats i relacions acadèmiques.

Els congressos no han estat, tanmateix, l’única activitat que s’ha 
promogut i proposat. De fet, el desembre del 2020 es va encetar el cicle 
Coneixem el món de, una sèrie de taules rodones de formació dedicades 
a les principals opcions laborals per als filòlegs que, de moment, s’han 
concentrat en tres experiències: la preparació per al concurs d’oposició 
per a la docència de la llengua i la literatura catalanes a l’ensenyament 
de secundària i batxillerat, el recorregut pre i post-doctoral en relació 
directa amb el món acadèmic, i el treball d’assessors lingüístics als 
mitjans de comunicació, televisió i premsa escrita. Ara, l’AJILLC fa 
un pas més i ofereix en aquest volum una plataforma de difusió per a 
les recerques dels socis de l’entitat. Ho fa des del convenciment més 
absolut. És indispensable oferir plataformes de difusió, trampolins des 



10

dels quals projectar la recerca pròpia, als joves. I és indispensable fer-
ho des del més estricte rigor acadèmic. Per això, en plantejar aquesta 
misceŀlània, vam tenir molt clar que calia dotar-la de tota la qualitat i 
de tota l’exceŀlència que se suposa a l’acadèmia, qualitat i exceŀlència 
que no manca en els treballs novells, però que per desgràcia no sem-
pre troben un lloc entre les publicacions de més prestigi. Però no ens 
enganyem: el prestigi no l’atorguen, només, els rànquings interna-
cionals, sinó també la cura, el rigor i la solvència de les publicacions. 
Estem convençuts que aquest volum reuneix totes aquestes virtuts, i 
és per això que la voluntat del comitè editorial ha estat, des d’un inici, 
treballar conjuntament amb la directiva de l’AJILLC per tal de tirar 
endavant un volum sense precedents. 

En aquest sentit, aquest llibre es proposa contribuir no només a la 
recerca en la catalanística com a disciplina heterogènia sinó també 
en la construcció d’un espai per a les veus del jovent investigador. La 
misceŀlània es divideix en tres parts: una part amb perspectives lin-
güístiques, i dues parts amb una mirada des de la literatura, des de 
perspectives comparatístiques i des de perspectives historicistes. La 
primera part pren el català com a objecte d’estudi; des de la lingüística 
teòrica a la relació del català amb les llengües que li són veïnes, passant 
per diferents aspectes de lingüística aplicada i de l’ensenyament del 
català, la llengua s’estudia des de diferents enfocaments. La segona i 
la tercera part, en canvi, abracen els estudis literaris amb una atenció 
especial a l’època contemporània (segles xix i xx), a la perspectiva 
de gènere i a plantejaments comparatistes entre autores poetes de 
circuits literaris diversos i entre disciplines diferents i afins com l’art 
visual, sense deixar de la banda la literatura de l’època moderna. Com 
es podrà notar, el volum travessa diversos pilars de la catalanística. 
Amb tot, fem palès que els escriptors medievals no han estat el centre 
d’atenció dels assajos. Admetem modestament que aquesta circums-
tància no és deguda, ni molt menys, a una activitat investigadora es-
cassa, sinó a les contingències del procés d’elaboració del volum. De la 
mateixa manera, admetem que també són absents del volum gèneres 
literaris de gran presència a casa nostra, com ara la noveŀla o el teatre. 
Essent ben conscients d’aquestes absències, animem vivament els 
joves que fan recerca en aquest àmbit a participar en un futur volum. 
I això no obstant, hem detectat un notori interès pel gènere poètic i el 
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seu encreuament amb perspectives teòriques feministes que posen 
l’èmfasi en el cos, la sexualitat o en les emocions, la qual cosa podria 
ser significativa d’una tendència creixent dins dels estudis de catala-
nística contemporània. 

En definitiva, el present volum assenyala la voluntat de l’AJILLC i de 
molts investigadors en formació de teixir un espai comú que al llarg 
del temps pugui acollir noves veus per donar-los impuls i difusió dins 
el marc dels estudis de catalanística. El conjunt dels treballs aplegats 
en el llibre palesen, a més a més, una obertura que mostra, una ve-
gada més, que els estudis catalanòfils no només neixen i es difonen 
dins el territori de domini lingüístic nostrat. Amb aportacions des 
de Saragossa, des de París o des de Berlín, afirmem la importància 
de la internacionalització de les matèries en catalanística i arrelem 
el desig d’eixamplar, encara més, aquesta xarxa, ja sigui a través dels 
congressos internacionals organitzats per l’associació o bé a través 
de futurs volums.

Confiem, així, que tots aquests estudis puguin servir d’estímul per 
continuar endavant aquest projecte catalanòfil de natura interdisci-
plinar.

Eloi Bellés (Universitat de Barcelona)
Paula Marqués Hernández (Università Ca’ Foscari di Venezia)
Júlia Ojeda Caba (Universitat Oberta de Catalunya)
Míriam Ruiz-Ruano (Universitat Autònoma de Barcelona)
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1 Perspectives lingüístiques

La llengua és l’eix sobre el qual pivota bona part de la catalanística. 
El català és una llengua sobre la qual s’escriu molt, i també amb la 
qual s’escriu molt. En aquesta secció es presenten nou articles que 
tenen el català com a objecte d’estudi. Com el lector podrà apreciar, 
els enfocaments que s’hi adopten són múltiples: hi ha des d’articles de 
lingüística més aviat teòrica, des de les aproximacions d’Ivan Solivellas 
a la morfologia dels cultismes i de M. Antònia Font a la semàntica, fins 
a les aproximacions pragmàtiques a la llengua en els articles d’Àngela 
Magraner i Pau Martín i de Noelia de la Torre Martínez. 

També hi tenen cabuda aspectes més aplicats, com el treball de 
Xavier Sarmiento sobre la traducció; sociolingüístics, com l’article 
d’Ikram Chilah; o didàctics, com la proposta de Josep Marqués i de 
Josep Vidal per fomentar la interculturalitat a l’aula de CLE. No cal 
descuidar, per acabar, els treballs d’història de la llengua i la lingüística 
que ofereixen Maria Marras i Jordi Cassany. 

Encara que abastin temàtiques molt diverses, tots els articles tenen 
un denominador comú: el català, en tots els seus vessants, continua 
essent una llengua atractiva amb el qual, i sobre el qual, fer recerca 
puntera en ple segle xxi.





Qüestions de lingüística formal
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Els límits de la composició culta:  
entre la composició i l’afixació1

Ivan Solivellas
Iulaterm – Institut de Lingüística Aplicada (UPF)
https://orcid.org/0000-0002-3546-0272

Resum: En aquest article pretenem analitzar la naturalesa de la composició culta i as-
senyalar-ne els límits, entre els quals cal destacar l’estatus de les unitats resultants, 
en la mesura que, si bé fins ara s’han considerat compostos, és un procés de forma-
ció de mots que s’assembla més aviat a l’afixació. A partir d’aquest plantejament, 
doncs, si bé primer farem un breu resum sobre la naturalesa de la composició 
culta, sobretot ens centrarem en dos aspectes controvertits: per una banda, l’abast 
d’aquest procés, en la mesura que és divers i heterogeni, i, per una altra banda, la 
naturalesa dels formants cultes, que són a mig camí de la base i de l’afix, la qual 
cosa ens permetrà abordar la qüestió del contínuum morfològic.

Paraules clau: morfologia, lexicologia, composició culta, afixació, contínuum morfològic

Abstract: In this article we pretend to analyse the nature of neoclassical compoun-
ding and point out the limits, among which we must emphasize the status of the 
resulting units, insofar as, although up to now these units have been considered 
compounds, it is a process of Word-Formation assimilated to affixation. From this 
approach, first we will make a brief summary about the nature of neoclassical 
compounding, and then, we will focus on two controversial aspects: on the one 
hand, the scope of this process, insofar as it is diverse and heterogeneous, and, on 
the other hand, the nature of the neoclassical combining forms, which are at the 
middle of bases and affixes, which will allow us to address the question of the 
morphological continuum.

Key words: morphology, lexicology, neoclassical compounding, affixation, morpholo-
gical continuum

1 Introducció

La composició culta és un dels processos de formació de mots que més 
incògnites ha generat en l’àmbit de la lexicologia, com demostren els 

1 Aquest article és l’ampliació d’una comunicació amb el mateix títol, presentada al II CIAJILLC 
(2018), per tant, respon a un treball d’aquell any i conté aspectes que hem revisat i modificat a la 
tesi doctoral Solivellas (2021), defensada el juliol de 2021.

https://orcid.org/0000-0002-3546-0272
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diversos treballs sobre la composició culta, com el de Bombi (1993) per 
a l’italià o el de Rull (2009) per al català. La majoria d’aquests estudis se 
centren, sobretot, en la banalització dels formants cultes i del procés, 
com demostren els estudis d’Adelstein (1996), Fradin (2000), Cabré et 
al. (2008), Bernal et al. (2016), entre d’altres. Tot i així, més enllà dels es-
tudis relacionats amb la banalització i els canvis morfosemàntics dels 
formants cultes, la composició culta també s’ha abordat en relació amb 
els estudis liminars, és a dir, analitzant la frontera entre aquest procés 
morfològic i d’altres, especialment l’afixació, com els treballs de Prćić 
(2005, 2008), així com respecte del tractament lexicogràfic d’aquestes 
unitats (Urdang 1998; Quinion 2002). I és precisament l’anàlisi de la 
frontera, juntament amb l’estudi de la naturalesa dels formants cultes, 
el que ens proposem en aquest treball, que sobretot es presenta com 
una reflexió que pretén centrar-se en algunes incògnites a propòsit de 
la classificació i definició d’aquest procés de formació de mots. 

D’una banda, hem de tenir present que es tracta d’un procés de for-
mació de mots que aglutina construccions molt heterogènies, que van 
des de la unió de dos formants cultes, com biòfit, lusòfon o oncologia, 
fins a construccions que combinen bases patrimonials amb una vocal 
d’enllaç, del tipus cientificopolític, juridicoadministratiu o tacticoestratègic, 
fet que en dificulta l’estudi i l’abstracció teòrica. D’altra banda, és un 
procés morfològic que es troba a mig camí de l’afixació i la composició, 
atès que els formants cultes no són bases pròpiament dites ni tampoc 
afixos. Respecte de la naturalesa dels formants cultes, malgrat que 
existeixen treballs que els agrupen de manera general, tampoc no hi 
ha un acord sobre quin és el seu estatus, en la mesura que hi entren 
unitats que van des de ciber-, que és un truncament de l’anglès cyber-
netic, fins a -fob, un formant culte que, en alguns casos, s’ha banalitzat 
i ha canviat de significat (Cabré et al. 2008). Per tot això, també analit-
zarem quines són les dificultats que trobem a l’hora de classificar els 
formants cultes en el conjunt del contínuum morfològic, en tant que 
són unitats frontereres amb els afixos i els denominats afixoides.2 En 

2 S’entén per afixoide qualsevol unitat que prové de l’escurçament d’un mot i que esdevé un 
element travat que participa de la formació de mots nous i que semànticament equival al mot es-
curçat, d’acord amb les aportacions de Vallès (2004, 2007) en relació amb els prefixoides. En aquest 
treball, però, considerem que poden ser prefixoides o sufixoides segons la posició que ocupen.
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definitiva, proposem un estudi que es faci ressò dels aspectes contro-
vertits de la composició culta des d’una perspectiva teoricodescriptiva, 
amb especial atenció en la frontera amb altres recursos lexicològics.3

2 La composició culta: estat de la qüestió

Inicialment la composició culta era un procés de formació de mots poc 
productiu de la llengua general, però que gaudia d’una productivitat 
major en alguns llenguatges d’especialitat, sobretot els de l’àmbit de 
la medicina i la biologia (Solivellas 2018). Això no obstant, amb l’era 
de la globalització i la divulgació científica, aquestes unitats s’han 
generalitzat (Guerrero Ramos i Pérez Lagos 2012), fet que ha donat 
lloc al que s’ha definit com banalització (Adelstein 1996), la qual cosa 
ha provocat alguns canvis en els formants cultes i en el procés de 
composició culta, que afecten sobretot el significat i la combinatòria. 
Respecte de la denominació d’aquest procés de formació de mots, se-
gons les aportacions de Rull (2009), la major part de gramàtics en diuen 
composició culta o sàvia, atès que consisteix, almenys inicialment, en 
la combinació de dos (o més) temes grecollatins, els formants cultes. 
Això no obstant, també hi ha autors que l’han definit com a confixació 
o recomposició, a partir dels plantejaments de Martinet (1979) i Kocou-
rek (1991). En aquest sentit, per a esbrinar si és més escaient dir-ne 
composició (culta, aŀlògena o sàvia) o confixació, cal determinar quina 
és la naturalesa dels formants cultes, un aspecte que encara no s’ha 
abordat de manera explícita. 

La composició culta consisteix en l’obtenció de mots a partir de la 
combinació de formants cultes, els quals poden adjuntar-se entre si 
(tanatofília, filòleg) o amb mots patrimonials (enogastronòmic, turismofò-
bia). La distinció principal entre els formants cultes i els afixos és que 
els primers, a diferència dels segons, poden combinar-se entre si. Així 
mateix, els compostos cultes són formacions binàries —tot i que en 
alguns casos poden aglutinar més de dos elements— i, generalment, 
requereixen la presència d’una vocal d’enllaç (GIEC 2016), excepte si 

3 Per a aquest estudi, que sobretot suposa una reflexió teòrica i una revisió crítica dels planteja-
ments exposats fins a l’actualitat, sobretot ens basarem en dades del català, les quals provenen del 
DIEC2 i de la base de dades de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (OBNEO).
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el formant de l’esquerra acaba en vocal i no és una base patrimonial. 
D’altra banda, per classificar els mots que provenen de la composició 
culta, podem fer-ho des de diferents perspectives, tot i que en aquest 
cas ens centrarem només en la classificació formal. Així, si assumim la 
metodologia de treball de l’OBNEO (2004),4 classifiquem la composició 
culta segons que siguin compostos cultes propis, híbrids o impropis 

—els compostos a la manera culta—, com s’iŀlustra a continuació:

Taula 1. Classificació de la composició culta

Composició culta

Pròpia ambliopatia, cleptòcrata, telecinesi

Híbrida abracitis, agroramader, xutòmetre

Impròpia daneso-marroquí, historicofantàstic, poeticoteatral

Aquesta classificació, com podem veure, inclou no només compostos 
cultes, sinó també altres construccions diferents, com les combina-
cions de prefixoides amb bases patrimonials, del tipus radiotelevisió i 
telenoveŀla.5 En aquest sentit, per tant, considerem que sota el paraigua 
de la composició culta s’inclou un conjunt heterogeni de mecanismes 
de formació de mots, cosa que en dificulta l’estudi. Per això, és ne-
cessari analitzar si realment tots aquests recursos formen part de la 
composició culta o si, per contra, alguns són mecanismes que, tot i ser 
similars, realment són casos difícils de classificar i s’hi han encabit de 
manera provisional, encara que realment no pertanyin a aquest procés 
de formació de mots.

3 Aspectes controvertits de la composició culta

Quan parlem de composició culta, assumim que es tracta d’un procés 
de formació de mots que inclou diversitat de recursos i, alhora, ente-
nem que es tracta d’un procés de composició, diferent de la composició 

4 La metodologia de treball de l’OBNEO no pretén ser un treball de reflexió teòrica sobre lexi-
cologia, sinó que es va pensar com una eina per als coŀlaboradors de l’Observatori de Neologia 
i per al treball amb unitats neològiques. Tot i així, és una tipologia que en alguns casos genera 
alguns problemes, especialment a l’hora de classificar algunes unitats.
5 Sobre la naturalesa dels prefixoides, cf. Vallès (2007) i Solivellas (2021).
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patrimonial. La qüestió de fons, però, és que aquestes afirmacions es 
remunten al principi dels estudis lexicològics, entre els quals destaca, 
per al català, l’obra de Cabré (1994). Això no obstant, alguns autors 
consideren que és necessari analitzar realment quin és l’abast d’aquest 
procediment de lexicogènesi (Ginebra et al. 2014), especialment en 
l’actualitat, que ha patit diversos canvis. A continuació, analitzarem 
quins són els principals focus de discussió i abordarem la qüestió des 
d’una perspectiva crítica. Amb tot, la intenció de fons no és obtenir 
respostes sobre totes aquestes controvèrsies, sinó demostrar que hi 
ha tot un conjunt d’aspectes no resolts. Malgrat això, entenem que 
resoldre’ls és una tasca complexa i que requereix un estudi profund (o 
diversos). Així doncs, en aquest treball simplement pretenem introduir 
la qüestió i assenyalar-ne les principals incògnites.6

3.1 L’abast de la composició culta

A l’hora de definir què és la composició culta, trobem dues perspecti-
ves, una de més restringida i una altra de més laxa. En el primer grup, 
hi podem encabir les aportacions de Val Álvaro (1999), que entén per 
composició culta només els casos en què es combinen dos formants 
cultes, com aquanauta i audiòleg. En canvi, en el segon grup inclouríem 
les aportacions de la GIEC (2016), que també considera compostos cultes 
construccions com mamitis i catalanovalencià. Alguns altres lingüistes, 
com Cabré (1994), se situen entre totes dues propostes i entenen per 
composició culta els casos en què intervenen dos o més formants cultes 
o bé les construccions amb almenys un formant culte i una base patri-
monial, de manera que deixa fora, en principi, la composició a la manera 
culta. Totes aquestes posicions, però, presenten alguns aspectes a favor i 
en contra. Així, si prenem la perspectiva restrictiva de Val Álvaro (1999), 
tot i que reduïm la composició culta a les construccions prototípiques, 
n’excloem la composició a la manera culta i, a més, les construccions en 
què intervé un formant culte que s’adhereix a una base patrimonial.7 
Des d’aquest punt de vista, doncs, com hauríem de classificar aquestes 
unitats excloses? Hem d’assumir que formarien part de la composi-

6 Abordem algunes d’aquestes incògnites a Solivellas (2021).
7 Alguns autors, en canvi, consideren que són afixos, com Stehlík (2011).
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ció patrimonial? D’entrada, tot i que podríem pensar que mots com 
castellanoaragonès i historicofilològic poden considerar-se compostos pa-
trimonials, ens resulta més complicat encabir-hi construccions com 
lliberticida o aplaudímetre, perquè els elements -cida i -metre són clarament 
d’origen clàssic i no funcionen de manera autònoma —tot i que existeix 
la forma metre, per a referir-se a la unitat de mesura. A més, no és una 
construcció coordinada, en què tots dos elements són al mateix nivell, 
sinó que el primer element actua com a complement del segon, que 
fa de nucli, mentre que en les construccions del tipus tecnicocientífic o 
juridicoadministratiu trobem dos adjectius coordinats (tècnic i científic; ju-
rídic i administratiu).8 Probablement una solució senzilla seria considerar 
aquestes construccions com un cas d’analogia, tot i que això suposaria 
entendre que són analogies concretes de mots ja construïts, però no d’un 
procés de formació de mots. D’aquesta manera assumiríem que aplaudí-
metre és una formació anàloga a acceleròmetre o voltímetre, per exemple.9 
La incògnita rau, doncs, en les unitats a la manera culta: de què serien ana-
logia? En aquest cas, només poden ser-ho del procés en si, és a dir, dels 
compostos cultes prototípics, qüestió que reprendrem posteriorment.

Si assumim, en canvi, la perspectiva més laxa, com la de la GIEC 
(2016), cal donar compte de la diversitat de la composició culta, la qual 
cosa passa per entendre que o bé la composició a la manera culta és, en 
realitat, la suma d’un formant culte i una base patrimonial —i, doncs, 
hauríem d’entendre que catalano-, valenciano-, historico-, etcètera, són 
formants d’origen grecollatí— o bé que és un mecanisme heterogeni 
per naturalesa. En qualsevol cas, creiem que totes dues solucions són 
poc acurades, car l’únic procés de lexicogènesi tan heterogeni i múlti-
ple és la composició culta, per tant, entendre que és així per naturalesa 
és poc factible. En definitiva, cal abordar la qüestió assumint que o bé 
dins la composició culta s’ha inclòs tot un conjunt de mecanismes 
que són similars, però que, en el fons, no són equivalents, o bé que es 

8 La immensa majoria dels compostos a la manera culta són compostos coordinats, mentre que 
la major part dels compostos cultes són subordinats, excepte casos específics com sinojaponès i 
francobelga, diferents de les formes xinesonord-americà i francesoparlant —documentades a la bases 
de dades de l’Observatori de Neologia. De fet, en castellà és més comú trobar la forma chino- que 
no pas sino- en els compostos d’aquest tipus.
9 En aquest sentit, l’analogia és un dels recursos propis del parlant a l’hora de formar mots nous 
a partir d’un patró percebut o d’una construcción determinada (Vallès 2004, 145 i seg.).
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tracta d’un únic procediment format per unitats heterogènies. Al cap i 
a la fi, els formants cultes són unitats aparentment senzilles de definir, 
però difícils de classificar.

En canvi, si optem per una perspectiva que sigui a mig camí entre 
la proposta restrictiva i la proposta laxa, cal tenir present, primer de 
tot, si s’entén la composició a la manera culta com un tipus de compo-
sició en què no intervé cap formant culte o si, per contra, entenem 
les formes de l’esquerra com a formants cultes, encara que siguin 
formalment similars a una base patrimonial amb vocal d’enllaç. Si 
s’assumeix que aquestes unitats són realment compostos cultes hí-
brids, que no impropis, d’acord amb la classificació que fem servir, 
ens situem pràcticament en la mateixa disjuntiva que en el cas ante-
rior: per què aquestes unitats són tan variades? Però si entenem que 
els compostos cultes impropis no són part de la composició culta, el 
problema rau en com classifiquem aquestes unitats. Hem d’entendre 
que són compostos patrimonials? Si diem que no són compostos cul-
tes perquè no hi intervenen formants cultes, sinó bases patrimonials 

—com apunta Rull (2009)—, llavors hem d’encabir aquestes unitats en 
la composició patrimonial. Això no obstant, hi ha una diferència (tot i 
que mínima) entre compostos com blauverda o blaugrana i compostos 
com historicofilològic i castellanocatalà. Com podem veure, en els segons 
hi ha una vocal d’enllaç que no és present en els primers.

A partir de tot el que hem exposat, doncs, considerem que la solució 
més plausible és considerar que la composició culta només inclou les 
construccions formades a partir de la unió d’almenys un formant culte, 
que es pot combinar amb un altre formant o amb una base patrimo-
nial —tot i que també es combinen amb sigles i altres unitats. És a dir, 
per compost culte s’entén qualsevol construcció en què intervingui un 
formant culte, la qual cosa ens obliga a definir què s’entén per formant 
culte i quina és la seva naturalesa. Igualment, la composició a la manera 
culta, també denominada composició culta impròpia, no és realment un 
mecanisme de la composició culta, sinó que es tracta d’un tipus espe-
cífic de composició patrimonial, que probablement va aparèixer per 
analogia amb la composició culta.10 Aquesta perspectiva és més fàcil 

10 Rull (2009, 86) argüeix que aquest tipus de compostos són una mena de composició «amb pa-
raules patrimonials que pren forma de composició culta», encara que no ho analitza en profunditat.
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de defensar si analitzem diferents llengües, com el castellà, el portu-
guès o l’italià, en què aquesta suposada vocal d’enllaç coincideix amb 
la vocal flectiva del masculí, com veiem a estrategicopolítico (castellà) i 
técnico-científico (portuguès). Amb tot, fora bo d’estudiar si realment és 
una vocal flectiva o si, per contra, és realment una vocal d’enllaç que 
s’hi confon erròniament.

Taula 2. Proposta de redistribució dels mecanismes  
de composició culta

Proposta actual Nova proposta

Composició culta

Pròpia
Composició culta

Híbrida

Impròpia Composició patrimonial

Segons aquest plantejament, la composició culta es reduiria, com 
veiem a la taula 2, al que actualment denominem composició culta pròpia 
i híbrida. D’aquesta manera, podem entendre que la composició culta 
prototípica consisteix, com diu Val Álvaro (1999), en la unió de dos 
formants cultes. Això no obstant, arran de la generalització d’aquest 
procés, podem assumir que la regla s’ha ampliat i ha permès el que 
denominem composició culta híbrida —i que alguns autors simplement 
anomenen composició híbrida (Cabré 2006; Sablayrolles 2015)—, és a 
dir, que un formant culte s’adhereixi a una base patrimonial. Hem 
d’entendre aquesta ampliació de la regla com a part de la dinamicitat 
del lèxic i, alhora, dels canvis que es produeixen en el marc de la mor-
fologia, atès que el llenguatge, tot i que tendeix a l’estabilitat, també 
canvia (Guilbert 1975, 17).

3.2 Els formants cultes: entre la composició i l’afixació

Tradicionalment s’ha parlat de composició culta i de formants cultes, això 
no obstant, es tracta d’unes unitats que es troben a mig camí de les 
bases patrimonials i els afixos. Els formants cultes tenen un significat 
lèxic, és a dir, tenen una major densitat semàntica, que equival a la na-
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turalesa de noms, adjectius i verbs, a diferència dels afixos, que tenen 
una densitat semàntica menor i un significat que pot ser funcional o 
lèxic (Prćić 2005, 2008), o funcional i lèxic, en el cas dels sufixos (Prćić 
2008, 11–12). Així, des del punt de vista semàntic, els formants cultes 
equivalen a una base, com veiem amb aceto- ‘acètic, acetil’, -cardi ‘cor’, 

-fòbia ‘aversió’ i pomo- ‘fruita’.11 Contràriament, des del punt de vista 
morfològic, es tracta d’unitats que no funcionen de manera autònoma, 
atès que no es poden usar sense unir-los a una altra unitat, sigui una 
base patrimonial o un altre formant culte. Per tant, es tracta d’uni-
tats travades que sempre requereixen d’un altre element. Amb tot, és 
cert que de vegades es lexicalitzen i funcionen de manera autònoma, 
com podem veure tot seguit, encara que no és un procediment gaire 
habitual.

• No han tingut ocasió d’inserir-se en el joc de fòbies i fílies del 
món de la cultura. [Avui, 21/03/1989]

• Les nostres fòbies i fílies, les nostres emocions, els nostres de-
sigs i les nostres frustracions modifiquen allò que hi ha emma-
gatzemat a la ment. [El Temps, 16/01/1995]

Aquests exemples, tanmateix, no neguen el caràcter travat dels for-
mants cultes, sinó que responen a un cas de lexicalització d’unitats 
travades que, probablement a través d’un procés d’habilitació, han es-
devingut unitats autònomes. De fet, fília i fòbia ja es recullen al DIEC2 
com a noms, al costat dels formants cultes respectius. Aquests casos 
de lexicalització no ocorren només amb els temes cultes, sinó que 
també tenen lloc amb alguns afixos, entre els quals podem destacar 
anti- i -isme, com iŀlustrem a continuació:

• No és l’anti d’Unió Valenciana, sinó el de construcció i de coor-
dinació amb Catalunya i les Balears. [El Punt Avui, 25/05/2002]

• «Els ‘antis’ es desperten»: la premsa internacional es fixa en la 
protesta unionista a Barcelona. [Ara, 9/10/2017]

• No deixa de ser una conseqüència del descrèdit dels ismes i dels 
moviments. [El Punt Avui, 24/06/1992]

• Tal com va explicar Juan Ángel López-Manzanares, comissari 
principal de la mostra, el batejat com Balthasar Klossowski va 

11 Les definicions s’han extret del DIEC2.
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nedar a contracorrent de les avantguardes i va fugir del pessi-
misme generat per les dues guerres mundials per, com li acon-
sellava el seu mentor, Rilke, «obrir-se al món» i a l’art sense 
apuntar-se al realisme ni al surrealisme ni a cap altre isme. [La 
Vanguardia, 19/02/2019]

Els formants cultes són unitats que es troben a mig camí del lexema, 
en la mesura que tenen una càrrega semàntica completa, i dels morfe-
mes travats, car no són unitats autònomes. Tenint en compte aquests 
dos aspectes, des del punt de vista semàntic podem concebre la com-
posició culta com un tipus específic de composició, mentre que, des del 
punt de vista funcional, l’hauríem d’incloure dins l’afixació. Malgrat 
això, no considerem que els formants cultes siguin prefixos o sufixos, 
sinó que més aviat serien un tercer tipus d’elements, el que Martinet 
(1979) va denominar confixos,12 una etiqueta que, tot i ser utilitzada per 
alguns autors com Kocourek (1991), Marquet (1993), De Mauro (1999) o 
Da Silva (2014), no té tradició en els estudis de lexicologia. La qüestió 
és si realment és adequat parlar de composició culta o si, per contra, fora 
més convenient de parlar de confixació, en la mesura que són un tipus 
específic de morfemes travats.

Per poder determinar si els formants cultes són realment elements 
compositius —que és la denominació que fa servir el DLE i que també 
és present en la tradició lexicològica anglesa, que parla de combining 
forms— és necessari analitzar quines propietats comparteixen amb 
els afixos i amb les bases, tot i que, d’acord amb les aportacions de Val 
Álvaro (1999), l’única diferència essencial que hi ha entre els formants 
cultes i les bases és que els primers són unitats travades. En un estudi 
similar sobre la composició en grec, Ralli (2013) analitza la diferència 
entre els compostos grecs i els compostos neoclàssics, i exposa tres 
punts de rellevància notòria per determinar si els formants cultes es 
poden considerar bases. Aquests punts són 1) el grau de similitud amb 
altres mots patrimonials; 2) l’estatus exacte d’aquestes construccions i 
3) l’estructura particular (Ralli 2013). Tanmateix, la distància entre els 
compostos grecs actuals i els compostos amb elements del grec clàssic 

12 Rull (2017) fa una proposta diferent sobre la confixació en català, que trenca amb la tradició 
de Marquet (1993).
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no és tan elevada com ho és, en canvi, en les llengües romàniques. De 
fet, l’autora conclou que:

Therefore, deverbal compounds with bound stems are structurally integrated 
in the regular Greek compounding system, as opposed to neoclassical 
compounds of other European languages which do not generally follow the 
same structural properties of native compounds. (Ralli 2013, 209)

Efectivament, en el cas de les llengües romàniques els compostos 
patrimonials tenen unes propietats diferents dels compostos cultes, en 
la mesura que els primers poden ser més variats, quant a l’estructura 
interna del mot, i els segons tenen una tendència major a la recursivi-
tat. A més, els formants cultes són semànticament menys transparents 
que les bases patrimonials13 i, alhora, tenen una rendibilitat major,14 
com també assenyala Ralli (2013) per al grec. Igualment, les llengües 
romàniques formen compostos basats en paraules, en canvi, la com-
posició culta es basa en formants cultes (temes), semblança que també 
té lloc en la llengua anglesa, d’acord amb les aportacions de Selkirk 
(1982) i Baeskow (2004), citats per Ralli (2013).

Altrament, Ralli (2005) crea un contínuum morfològic que situa 
l’afix i el mot en els pols, però estableix tres elements que se situen 
a mig camí: els temes, els temes travats i els afixoides. Segons aques-
tes aportacions, l’estatus dels formants cultes —que denomina temes 
travats— és poc clar, com el dels afixoides, en tant que són unitats 
liminars —com veurem en l’apartat següent. En aquest sentit, segons 
Ralli (2013) els formants cultes són més propers al mot, mentre que 

13 La transparència semàntica dels formants cultes depèn del grau d’implementació que tenen 
en la societat, car no és el mateix copro- que onco-, per exemple. Així doncs, no podem generalitzar, 
atès que alguns formants cultes són més freqüents en els llenguatges d’especialitat que d’altres. 
Tanmateix, la transparència semàntica, en aquest cas, es refereix a les unitats i no als processos, 
atès que els compostos patrimonials solen ser menys transparents que els compostos cultes pel 
caràcter exocèntric que tenen (cercadits, esclata-sang, etc.).
14 La qüestió de la productivitat dels formants cultes és difícil d’abordar. En general, són més 
rendibles que no pas algunes bases que formen compostos patrimonials. De fet, d’acord amb 
les dades de l’Observatori de Neologia, la composició culta és més productiva que la composició 
patrimonial, però sobretot a causa dels compostos cultes híbrids, en què els formants tenen un 
comportament més aviat afixal, especialment prefixal. En qualsevol cas, els formants cultes són 
més regulars que no pas les bases patrimonials a l’hora de combinar-se amb altres elements i 
generar mots nous.
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els afixoides s’assemblen més als afixos. Això no obstant, considerem 
que les conclusions que planteja l’autora no contemplen la naturalesa 
dels afixos, els formants cultes ni els afixoides, ni tampoc elabora una 
anàlisi comparada d’aquestes tres unitats. Per això, pensem que es 
tracta d’un estudi que caldria ampliar, posant èmfasi en les propietats 
d’aquests elements, la qual cosa s’ha de desenvolupar a partir d’un 
treball teoricodescriptiu en profunditat.15

3.3 Elements liminars: formants cultes, afixos i afixoides

Continuant amb la idea del contínuum morfològic proposat per Ralli 
(2005), pensem que és interessant tenir en compte que existeixen dos 
pols: el mot, per una banda, que representa la unitat morfològica major, 
que gaudeix d’un significat lèxic ple i, alhora, és sintàcticament autò-
noma, i l’afix, per una altra banda, que és una unitat morfològica menor, 
mancada d’autonomia sintàctica i amb un significat funcional o lèxic 
(Prćić 2005, 2008).16 Entre aquests dos punts, trobem dues categories 
liminars: els afixoides i els formants cultes. Amb tot, aquest contínuum 
presenta alguns aspectes susceptibles de discussió. D’entrada, caldria 
analitzar si és convenient d’establir els pols entre el mot i l’afix o si, 
per contra, fora més adequat substituir el mot per la base patrimonial. 
Al cap i a la fi, en aquest contínuum morfològic pretenem estudiar la 
diferència entre els elements que prenen part en els processos de for-
mació de mots. En conseqüència, no parlaríem de mots, sinó de bases 
patrimonials que s’ajunten entre si, a diferència dels casos en què un 
afix s’adjunta a una base. De la mateixa manera, també pensem que 
no és necessari diferenciar entre mot i tema, almenys en les llengües 
romàniques, com el català, perquè pertanyen a estadis diferents de 
l’anàlisi morfològica. Tanmateix, a l’hora de formar compostos en diem 
formants o bases, fet que inclou tant els mots com els temes. Diferenciar 

15 A propòsit d’aquesta qüestió, a Solivellas (2021) analitzem des d’un punt de vista teòric i des-
criptiu la prefixació, la composició culta i les construccions en què intervenen els denominats 
afixoides.
16 Segons Prćić (2005, 2008) els afixos tenen un significat que pot ser funcional o lèxic. Amb tot, 
són unitats que generalment tenen una densitat semàntica menor que els formants cultes, és a 
dir, tenen un significat més general —sobretot els prefixos—, tot i que en alguns casos concrets 
també n’hi ha que tenen un significat específic.
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entre mot i tema implicaria, alhora, incloure conceptes com el de radical, 
atès que són tres unitats diferents, segons l’autor o la font consultats. 
Per tot això, és més adequat no incloure el concepte mot, sinó parlar 
de base i, igualment, deixar de banda els conceptes de tema i radical. 
D’aquesta manera, podríem establir un contínuum morfològic format 
pel conjunt de base, formant culte, afixoide i afix.

Per a determinar les característiques de cada una d’aquestes cate-
gories, s’han d’analitzar quatre aspectes: la fonologia, la morfologia, la 
semàntica i la sintaxi, que ens permetran determinar les diferències 
de cada una d’aquestes categories. Tot i així, el contínuum que pro-
posa Ralli (2005), i que hem adaptat en aquest treball, tampoc no és 
totalment precís. A l’hora de classificar, sigui en lingüística o en altres 
ciències —excepte les disciplines exactes com la lògica i la matemàti-
ca—, sempre trobarem unitats que són fàcils d’encabir en una categoria 
i d’altres que ho són menys. Això no posa en dubte ni la possibilitat 
de fer categoritzacions, ni la utilitat o el rigor de les classificacions 
elaborades, però sí que ens ha de permetre entendre que en qualsevol 
categoria hi ha elements prototípics, que se situen al centre, mentre 
que d’altres són elements perifèrics. És el que alguns autors han defi-
nit com la perspectiva no discreta de la lingüística (Serrano-Dolader 
2002),17 tot i que, en general, és una concepció que pot generalitzar-se a 
altres ciències. A més, vivim en una època en què el coneixement s’ha 
globalitzat i els parlants usen la llengua amb un major coneixement 
metalingüístic, fet que genera usos nous i, per tant, que les regles 
s’eixamplin.

Reprenent la qüestió liminar entre afixos, afixoides i formants cultes, 
cal establir, primer de tot, els trets diferenciadors principals entre els 
pols: la base i l’afix. En aquest sentit, es tracta de dues realitats oposa-
des, com ja hem avançat, en la mesura que la base té un significat lèxic, 
és a dir, un significat ple, que fa referència a una realitat determinada, 
i gaudeix d’autonomia sintàctica. Des del punt de vista morfològic és 
un element lliure, al qual podem adjuntar un conjunt de morfemes o 
que es pot combinar amb altres bases i, fonològicament parlant, és una 
entitat fònica que només varia en contextos oracionals. Són exemples 
de bases arbre, casa i mà. En canvi, l’afix té un significat més general, 

17 Aquesta perspectiva es fonamenta, així mateix, en la teoria del prototip de Rosch (1978).
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que modifica semànticament la base. A més, no gaudeix d’autonomia 
sintàctica, perquè és una unitat morfemàtica. Des del punt de vista 
fonològic, normalment mantenen l’estructura fònica, tot i que, tenen 
comportaments diferents segons que siguin prefixos o sufixos. Així, 
els sufixos modifiquen fonològicament la base, a diferència dels pre-
fixos —que són uns afixos més perifèrics.18 Són exemples d’afixos anti-, 
-dor, -(i)fic(ar) i pre-.

La controvèrsia, a continuació, rau en els afixoides i en els for-
mants cultes, perquè no són ni una base ni un afix pròpiament. Pel 
que fa als formants cultes, sovint s’han considerat elements com-
positius, és a dir, elements que, a diferència de les bases, no tenen 
autonomia sintàctica. Semànticament són unitats amb un significat 
lèxic, com les bases, i des del punt de vista morfosemàntic podrien 
considerar-se lexemes.19 A més, generalment també mantenen l’es-
tructura fònica, encara que en alguns casos es produeixen canvis 
accentuals, com ocorre amb fil(o) en exemples com filològic i bibliòfil, 
si considerem que es tracta de la mateixa unitat en posició inicial i 
final. Pel que fa als suposats afixoides, alguns autors els inclouen dins 
la composició culta i els interpreten com a formants cultes (Cabré 
1994), mentre que d’altres els incorporen en la nòmina d’afixos (Bayà 
1997),20 car no hi ha un acord sobre quin és l’estatus d’aquestes uni-
tats —que generalment són partícules prefixals. Es caracteritzen per 
ser fonològicament invariables i semànticament plens, en la mesura 
que tenen un significat lèxic. Això no obstant, no gaudeixen d’au-
tonomia sintàctica —malgrat que en alguns casos ho sembli, com 
ocorre amb el prefixoide foto-2.21 Alguns exemples d’aquestes afixoi-
des són auto-2 (autopista), eco-3 (ecosobiranisme) i radio-3 (radiotelevisió).

18 En aquest cas no entrarem a analitzar el caràcter tònic o àton d’aquestes unitats, tot i que és 
un punt a tenir en compte per a estudis futurs.
19 Considerem que els formants cultes i els afixoides són lexemes tenint en compte l’origen (un 
mot grecollatí o escurçat) i el significat (que equival a un nom, adjectiu o verb), però podrien no 
ser-ho si n’analitzem el funcionament, per tant, és simplement una proposta inicial.
20 Bayà (1997) se centra en la prefixació, de manera que hi inclou no només els prefixos, sinó 
també les formes prefixades i els prefixoides.
21 Hem de tenir en compte que de vegades es confon el prefixoide foto-² amb la forma truncada 
foto. És cert que en tots dos casos són unitats que provenen de la truncació del mot fotografia, 
però hem de tenir en compte que la primera té un caràcter travat i la segona no. En aquest sentit, 
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Taula 3. Diferències en el contínuum morfològic

Base Formant culte Afixoide Afix

Significat Lèxic Lèxic Lèxic Funcional / Lèxic

Autonomia Sí No No No

Unitat fònica Invariable Invariable Invariable (In)variable22

Morfologia Lexema Lexema històric Lexema truncat Morfema

Com podem veure a la taula 3, que resumeix el que hem explicat 
anteriorment, l’anàlisi inicial que hem desenvolupat no permet de 
diferenciar entre dos grans blocs, perquè tant els formants cultes com 
els afixoides no coincideixen totalment ni amb l’afixació ni amb la 
composició, car tenen propietats de totes dues categories. Sigui com 
sigui, es tracta d’un estudi molt inicial, que s’ha d’ampliar mitjançant 
una anàlisi detallada en què cada un dels quatre ítems que hem pro-
posat es desenvolupi en ítems més concrets cf. Solivellas (2021). A més, 
hem de tenir present que és més senzill parlar de prefixos i prefixoides, 
per una banda, i de sufixos i sufixoides, per una altra, atès que són 
realitats prou diferenciables entre si, especialment a l’hora de treballar 
amb fronteres.

En resum, podem dir que l’estudi de la frontera entre la composició 
culta i la resta d’elements del contínuum morfològic, especialment les 
bases patrimonials i els afixoides, és una tasca complexa que requereix 
un estudi i una anàlisi minuciosos, per la qual cosa, a més, creiem que 
és necessari diferenciar l’estudi de les unitats inicials (prefixos, pre-
fixoides, formes prefixades) i les finals (sufixos, sufixoides i formes 
sufixades), atès que són realitats prou diferenciables per a un estudi 
microlingüístic com aquest. Així mateix, l’estudi liminar d’aquestes 
unitats és cabdal per a definir amb major profunditat la composició 
culta, però també l’afixació. Això no obstant, hem de tenir en compte 

creiem que és més lògic pensar que al lexicó hi apareixerien dues entrades: una amb el valor de 
prefixoide i una altra com a truncació, a més del formant culte inicial foto-¹, ‘llum’.
22 Aquí és important diferenciar entre els prefixos i els sufixos, perquè des d’un punt de vista 
fonològic tenen un comportament diferent, tant pel que fa al manteniment de la unitat fònica, 
com per com modifiquen fonològicament la base.
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que l’establiment de fronteres sempre serà una tasca que requerirà 
entendre la lingüística des d’una perspectiva no discreta.

4 A tall de conclusió

La composició culta és un procés de formació de mots en què intervé, 
com a mínim, un formant culte, de manera que produeix mots que 
van des de la unió de dos formants cultes, com agorafòbia o tanatofília, 
fins a la unió d’un formant i una base patrimonial, com etnomusical 
o aplaudímetre. Tot i així, és un procés lexicogenètic que ha generat 
estudis centrats sobretot en la neologia —i, per tant, que donen comp-
te de la banalització d’aquestes unitats i del procés— i en la fronte-
ra, especialment amb l’afixació. Amb tot, és important continuar la 
recerca sobre la composició culta per tal d’esbrinar, en línia del que 
proposen Ginebra et al. (2014), quin és l’abast d’aquest procés. En re-
lació amb això, hi ha diferents perspectives per a analitzar la com-
posició culta, de manera que alguns autors opten per una visió molt 
més restrictiva, com Val Álvaro (1999), mentre que d’altres entenen la 
composició culta com un procés ampli en què s’encabeixen realitats 
múltiples. Tanmateix, com dèiem a § 3.1, la composició culta es limita 
a les construccions en què intervé un formant culte, de manera que 
no hi encabim els compostos del tipus historicofilològic o cientificotèc-
nic —que més aviat entenem com a compostos patrimonials que, per 
un procés d’analogia, són a la manera culta, atès que, en el fons, els dos 
formants són patrimonials: històric + filològic, científic + tècnic, amb la 
particularitat que hi apareix una vocal -o- d’enllaç. Amb tot, aquesta 
vocal d’enllaç mereix una anàlisi específica, perquè en altres sistemes 
lingüístics, com el castellà, l’italià o el portuguès, coincideix amb marca 
del masculí, com veiem a historicopolítico i cientificotécnico, per tant, pot 
contenir informació flectiva.

Així mateix, pel que fa a l’estatus dels formants cultes, cal posar èm-
fasi en el caràcter híbrid d’aquestes unitats, car des del punt de vista 
del significat són lexemes per la càrrega semàntica que contenen, però 
des del punt de vista funcional són morfemes, puix que són unitats 
travades. Al llarg del treball sobretot ens hem centrat en la perspectiva 
morfològica i semàntica, perquè considerem que són els dos aspectes 
més rellevants a l’hora de treballar amb els processos de formació 
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de mots. Malgrat això, no són els únics aspectes a tenir en compte: 
no podem obviar la sintaxi ni la fonologia. La qüestió, igualment, no 
rau només a comprendre el caràcter composicional o derivacional 
de la composició culta, sinó més aviat a comprendre quina és la línia 
que separa els formants cultes dels afixoides i, en darrer terme, dels 
afixos, si és que és una divisió plausible. Realment es tracta de tres 
unitats diverses o, per contra, són una única realitat? D’acord amb el 
contínuum morfològic proposat a § 3.3, no tenim prou dades encara 
per a analitzar a fons la frontera entre aquests processos morfològics, 
tot i que és un dels que hem abordat a la tesi doctoral (Solivellas 2021). 

En definitiva, i com hem exposat al llarg d’aquestes pàgines, encara 
cal desenvolupar un estudi en profunditat de la composició culta cen-
trat tant en l’abast i la classificació d’aquest procés morfològic com en 
la qüestió liminar, per a esbrinar la frontera que existeix —si és que 
existeix— entre els formants cultes, els afixoides i els afixos. En aquest 
sentit, creiem que és important dur a terme una anàlisi microlingü-
ística centrada en un tipus d’unitats, sigui les unitats sufixals o les 
unitats prefixals. Al cap i a la fi, tot i que parlem d’afixació, en general, 
les diferències existents entre prefixos i sufixos són suficients com per 
a diferenciar les unitats adjuntades abans o després de la base. A més, 
a l’hora de treballar amb les fronteres i les classificacions no hem de 
perdre de vista la concepció no discreta de la lingüística. En aquesta 
disciplina, com en altres ciències, tot és classificable i, probablement, 
no només sigui possible una classificació. Tot i així, hem de mirar 
d’aconseguir-ne una que representi la realitat de la millor manera 
possible i que afavoreixi la generalització.
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Resum: Els termes arquetípics tristesa i angoixa no estan formats per prefixació, però 
una tercera part dels termes que s’hi relacionen contenen algun prefix, sobretot 
de negació (Font 2017). Tanmateix, la prefixació contradiu l’eix psicològic de ne-
gativitat, que és un patró cognitivoemocional des del qual tendim a fixar l’atenció 
en la informació de desplaer. La nostra hipòtesi és que els termes amb prefix de 
negació sovint comparteixen també algun altre paràmetre, o bé coincideix que 
hi ha uns mateixos paràmetres que no admeten. Per comprovar aquesta hipòtesi, 
descrivim la prototipicitat dels paràmetres en quatre grups conceptuals, segons 
que tinguin afinitats amb un arquetip, amb dos o amb cap.

  Aquests paràmetres poden ser conceptuals o lingüístics. Els primers s’organitzen 
a l’entorn del model cognitiu idealitzat de batalla, que inclou els aspectes neuro-
fisiològics, socioculturals i psíquics o subjectius que caracteritzen l’estat de l’expe-
rimentador combatent. I els recursos lingüístics poden ser semàntics (relació amb 
altres dominis lexicogràfics i ètims no llatins), lexicològics (prefixos que no siguin 
de negació) o sintàctics (valors concessius i construccions semanticosintàctiques).

  Tot seguit, classifiquem els paràmetres en quatre grups, segons la gradació de 
prototipicitat. Perfilem quins paràmetres guanyen o perden prototipicitat als cor-
pus (o bé la mantenen) i en quants graus puja o baixa.

  Les conclusions principals són que els termes d’angoixa tenen un comportament 
més homogeni que els de tristesa i que el paràmetre d’aspectes socioculturals de 
transició psíquica és el que acumula més prototipicitat.

Paraules clau: tristesa, angoixa, prefixació, conceptualització, prototipicitat

Abstract: Archetypal terms sadness and anguish are not formed by prefixation, but 
a third of terms related to them contain some prefix, especially negation (Font 
2017). However, prefixation contradicts the psychological principle of negativity, 
a cognitive-emotional pattern from which we tend to focus on the information of 
displeasure. Our hypothesis is that terms with a negation prefix often share some 
other parameter as well, or else agree that there are the same parameters that they 
do not support. To test this hypothesis, we are going to describe the prototypicity 
of the parameters in four conceptual groups, depending on whether they have 
affinities with one archetype, with two, or with none.
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  These parameters can be conceptual or linguistic. Conceptual parameters are 
organized around the battle Idealized Cognitive Model, which includes neuro-
physiological, sociocultural and psychic or subjective aspects that characterize the 
state of the combatant experimenter. And the linguistic resources can be semantic 
(relation with other non-Latin lexicographic and ethic domains), lexicological (pre-
fixes other than negation) or syntactic (concessive values and semantic-syntactic 
constructions).

  Next, we are going to classify parameters into four groups, according to gradation 
of prototypicity. We are going to define which parameters gain or lose prototipicity 
in the corpus (or maintain it) and in how many degrees the prototypicity rises or 
falls.

  Main conclusions are that the terms of anguish are more homogeneous than 
those of sadness and that the parameter of sociocultural aspects of psychic tran-
sition is the one that accumulates more prototypicity.

Key words: sadness, anguish, prefixation, conceptualization, prototipicity

1 Introducció

L’objectiu general d’aquest article és estudiar la conceptualització de 
la tristesa i l’angoixa en català des d’una mirada lexicosemàntica. Els 
termes arquetípics, tristesa i angoixa, no estan formats per prefixació. 
No obstant això, a la nostra tesi doctoral (Font 2017) vam constatar que 
una tercera part dels termes relacionats són formats amb algun prefix. 
És remarcable, sobretot, la productivitat dels prefixos de negació en 
51 dels 233 termes, o sigui, en el 21,88 % del corpus original o general 
(en endavant, CG): 

• des- (‘privació’), amb 26 termes, que representen el 50,98 % del 
corpus de prefixos de negació (en endavant, CPN): desconfort, 
desconhort, desbaratament, desconcert, descoratjament, desencís, de-
sengrescament, desesper, desgràcia, desgrat, desiŀlusió, desalè, desànim, 
desesma, desgana, desventura, desassossec, desconsol, descontenta-
ment, desdelitar, desencant, desesperança, desfavor, desmoralització, 
desorientació, desplaer.

• in- (‘privació o negació’), amb 10 termes, que representen el 
19,60 % del CPN: impaciència, insuportable, infortuna, impertinència, 
inquietud, intranquiŀlitat, infaust, infelicitat, insatisfacció, irritació.

• mal- (‘dolent’), també amb 10 termes, que representen un altre 
19,60 % del CPN: malastrugança, malhumor, malmenada, malaven-
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tura, malanança, malaurança, malcorar, malcontentament, malestar, 
malsà.

• dis- (‘negació o contrarietat’), amb 2 termes, el 3,92 % del CPN: 
disgust, dissort.

• a- (‘negació’), amb 1 terme, que representa l’1,96 % del CPN: apatia.
• des- (‘negació o inversió’), amb el mateix valor percentual que 

a-: desfet.
• ne- (‘negació’), amb 1 terme, l’1,96 % del CPN: nefast.

Dels 233 termes del CG, n’hi ha 159 (el 68,24 %) que comparteixen 
algun tret conceptual o lingüístic amb tristesa o amb angoixa, o amb 
tots dos arquetips. Aquests 159 termes es poden classificar en tres 
grups conceptuals: 23 termes que comparteixen trets amb tristesa (en 
endavant T), 115 amb tristesa i amb angoixa (en endavant, T/A) i 21 amb 
angoixa (en endavant, A). El grup conceptual restant serien els 74 ter-
mes que no comparteixen cap tret ni amb tristesa ni amb angoixa (en 
endavant, T/A).

Si anem als 51 termes del CPN, són 29 (o sigui, el 56,86 %) els que com-
parteixen algun tret conceptual o lingüístic almenys amb un terme 
arquetípic: 4 termes T (desconfort, desconhort, impaciència, insuportable); 
17 termes T/A (apatia, desbaratament, desconcert, descoratjament, desencís, 
desengrescament, desesper, desgràcia, desgrat, desiŀlusió, desfet, disgust, in-
fortuna, impertinència, malastrugança, malhumor, malmenada); 8 termes 
A (desalè, desànim, desesma, desgana, desventura, inquietud, intranquiŀlitat, 
malaventura); i 22 termes ni T ni A (desassossec, desconsol, descontentament, 
desdelitar, desencant, desesperança, desfavor, desmoralització, desorientació, 
desplaer, dissort, infaust, infelicitat, insatisfacció, irritació, malanança, ma-
laurança, malcorar, malcontentament, malestar, malsà i nefast).

I si comparem quantitativament els quatre grups conceptuals del 
CG i del CPN, comparteixen trets conceptuals o lingüístics amb T el 
9,87 % del CG i el 7,84 del CPN; amb T/A, el 49,35 % del CG i el 33,33 % 
del CPN; amb A, el 9,01 % del CG i el 15,68 % del CPN; i amb ni T ni A, el 
31,75 % del CG i el 43,13 % del CPN.

Des del punt de vista lexicològic, però, la prefixació contradiu l’eix 
psicològic de negativitat, que és un patró cognitivoemocional des del 
qual tendim a fixar l’atenció en la informació de desplaer, ja que té més 
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rellevància que la de plaer (Jing-Schmidt 2007). A més, la negativitat és 
més procliu a reforçar-se que la positivitat (Ekman 2003).

Pablo Malo (2012) mostra com es manifesta aquest eix en diverses 
facetes humanes. Així, en la psicologia, les publicacions dediquen el 
doble de capítols a les emocions desagradables que a les agradables. En 
la conceptualització lingüística, hi ha més termes per a les emocions nega-
tives que per a les positives. En periodisme, les males notícies tenen més 
audiència que les bones. En literatura, no hi ha història sense conflicte 
narratiu, al marge de com es resolgui. En la socialització primària, condi-
ciona més l’infant el mal ambient familiar que el bo. En la vida quotidia-
na, no ens solem preguntar per què ens passen coses bones, i de fet, el 
contrari de trauma no existeix. Més encara, l’experiència ens ensenya 
que la reputació costa molt de guanyar i molt poc de perdre. I en l’àmbit 
de la salut, l’estrès i la soledat deprimeixen la immunitat, però en canvi, 
la relaxació i la vida social no han aportat beneficis prou contundents.

La negativitat, en fi, es relaciona amb la supervivència (Rozin i 
Royzman 2001, Baumeister 2001 i Ekman 2003). En aquesta línia, les 
emocions constitueixen programes adaptatius: primer hi va haver un 
terme per designar les experiències desagradables, més habituals que 
les agradables (Damasio 1994 i Castilla del Pino 2000). Amb el temps, 
l’experiència sociocultural i subjectiva permetria fer distincions con-
ceptuals i lèxiques. I al final, fixaríem les categories cognitivoemo-
cionals, amb les expressions facials com a trets prominents (Russell 
1991 i Ekman 2003).

Doncs bé, la llengua recorre sovint als prefixos per anuŀlar el valor 
positiu dels termes primitius (felicitat, sort), cosa que no passa amb els 
arquetips tristesa i angoixa. La nostra hipòtesi és que els termes de tris-
tesa i angoixa formats amb un prefix de negació sovint comparteixen 
també algun altre paràmetre conceptual o lingüístic, o bé coincideix 
que hi ha uns mateixos paràmetres que no admeten.

Els 233 termes que conformen el CG vehiculen termes relacionats 
amb la tristesa i l’angoixa (Font 2017, 319–323), enteses com les dues 
fases d’un mateix procés cognitivoemocional: lluita interna o reclusió 
i lluita externa o explosió respectivament. El corpus vam configurar-lo 
a partir del Diccionari de sinònims i antònims (Blecua 2001), des del qual 
vam fer cerques en cadena des de tristesa i angoixa fins a sortir del 
camp cognitivoemocional. Després, gràcies al diec, vam analitzar les 
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diverses accepcions lexicogràfiques. I a aquesta base hi vam afegir la 
mirada dialectal del dcvb.

L’objectiu específic d’aquest article és descriure la prototipicitat 
dels paràmetres conceptuals i lingüístics (vegeu els apartats 2 i 3) en 
els quatre grups conceptuals. L’ideal seria poder argumentar per què 
emmarquem cada terme dins un paràmetre. Això és el que vam fer a 
la nostra tesi doctoral, i per tant remetem el lector interessat a consul-
tar-ne l’enllaç a la bibliografia. 

Una primera comparació entre els dos corpus ens permet deduir 
quatre qüestions. En primer lloc, els termes T/A són majoria relativa, 
especialment al CG. En segon lloc, al CG, pràcticament la meitat de ter-
mes són T/A; al CPN, aquest percentatge baixa a un terç. En tercer lloc, 
els termes amb prefix de negació no solen compartir els mateixos trets 
conceptuals i lingüístics que els termes arquetípics. Són els següents, 
que es poden consultar a Font (2017, 301–304): destrucció-ruïna (tots dos), 
relacions de causa-efecte (tots dos; pes i càrrega, frec, fosca i altres forces la 
tristesa, i estretor l’angoixa); manifestacions internes corporals, en concret 
respiració, temperatura i freqüència cardíaca (l’angoixa); alguns valors es-
pecífics (tots dos; ofensa la tristesa i procés de mareig-desmai l’angoixa); 
relació amb altres processos cognitivoemocionals (enuig-fàstic, tots dos; por, 
l’angoixa); relació amb altres dominis lexicogràfics, en concret teoria econò-
mica (tots dos); i construccions semanticosintàctiques, en concret possessió 
i exclamació (tots dos). La tendència a la distribució complementària 
dels paràmetres conceptuals i lingüístics s’accentua al CPN: dins la 
gradació de prototipicitat dels processos de tristesa i angoixa, tant la 
prefixació com els mateixos termes prefixats (almenys els que tenen 
un prefix de negació) ocupen posicions perifèriques. I en quart lloc, 
al CG, els termes A són minoria, mentre que al CPN aquesta posició 
l’ocupen els termes T. Això ens fa pensar que la negativitat és més afí 
a l’angoixa que a la tristesa.

2 Els paràmetres conceptuals: el model cognitiu 
idealitzat de batalla

El fet que tres quartes parts dels termes de tristesa o angoixa del CG 
tinguin alguna relació amb la idea de batalla ens indica que, en general, 
en català (i presumiblement en moltes altres llengües) construïm els 
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processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa com una lluita 
de forces que implica essencialment dos tipus de participants: una 
força antagonista i una força agonista. La noció de força té tradició 
entre els autors cognitivistes: el 1987, Mark Johson va postular, entre 
altres esquemes d’imatge, el de força; i el 2003, María Sandra Peña 
tractaria aquest esquema com un esquema subsidiari del de camí i 
el desglossaria en eliminació de barreres, contrapressió, 
bloqueig i compulsió. Així mateix, el 1988, Leonard Talmy havia 
descobert, des de la teoria de la dinàmica de forces, que l’esquema 
d’imatge de força permet explicar la causació cognitivoemocional.

El repertori de forces que pot impulsar una força antagonista és 
variat, ja que abraça, a grans trets, cops més o menys profunds que 
provoquen fractures, trencaments i disfuncions (físiques, orgàniques o 
mentals, aquestes darreres restringides, és clar, a les entitats animades). 
La seqüència general és la següent: una batalla (causa) porta a la ruïna 
(efecte) per mitjà d’un cop, que constitueix la força antagonista que 
desencadena el procés conflictiu. De fet, dels 154 conceptes del CG 
que iŀlustren el model cognitiu idealitzat de batalla, el 78,57 % (el 
51,93 % de tot el corpus) perfilen no necessàriament el procés general 
de guerra, sinó alguna relació específica de causa-efecte entre les 
dues forces. També els prefixos sobre- (sobrecor) i sub- (suplici) i dominis 
lexicogràfics com els de teoria econòmica (pobresa) o esports (tocat) 
connecten directament amb el model cognitiu idealitzat de batalla, 
ja que descriuen fets que impliquen l’acció d’una força antagonista 
sobre una força agonista, la qual ha de suportar o carregar el pes de 
l’altra força. 

A la lluita de forces, s’hi sol complementar un seguit de paràmetres 
neurofisiològics, socioculturals i psíquics o subjectius que caracterit-
zen l’estat de l’experimentador combatent. És important remarcar, però, 
que els límits d’aquests tres tipus d’experiència cognitivoemocional 
són graduals: l’emoció és eminentment un fenomen consubstancial a 
l’experiència dels éssers vius que, en principi, no implica la conceptua-
lització lingüística. Entenem, en fi, que la categorització exigeix com-
binar alguns patrons fixos (neurofisiològics) amb d’altres de variables 
(socioculturals i, sobretot, psíquics o subjectius). I és que els límits de 
les categories no són evidents, sinó que interactuen de maneres diver-
ses, dinàmiques i complexes. És per això que postulem una categoria 
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anomenada procés cognitivoemocional construït, amb paràmetres pre-
lingüístics o perceptius i lingüístics o conceptuals (Font 2017, 32–54).

Al llarg dels subapartats següents, analitzarem el CPN a través del 
model cognitiu idealitzat de batalla. Desglossarem el procés general 
de guerra (2.1) i els diversos components de l’experimentador: els as-
pectes neurofisiològics (2.2), neurofisiològics de transició sociocultural 
(2.3) i socioculturals de transició psíquica (2.4).

2.1 El procés general de guerra

Quant als conceptes de destrucció-ruïna, al CPN trobem 7 termes, tots 
T/A, que representen el 13,72 %: apatia, desbaratament, descoratjament, 
desengrescament, desfet, impertiència, malmenada. Al CG, n’hi ha 69 (el 
60 %), inclosos els arquetípics.

Al CPN, trobem 14 termes que exploten les relacions perceptives 
i conceptuals que es poden donar entre les dues forces combatents. 
En aquest article, per raons d’espai, no les podem detallar (Font 2017, 
124–140, 168–169, 172–174 i 184–188). Ens referim a tots els termes T 
(al CG, el 95,65 %): desconfort, desconhort, impaciència, insuportable (pes 
i càrrega, T); apatia, impertiència, infortuna (pes i càrrega, T/A); apatia, 
desbaratament (disfuncions cognitives i comunicatives, T/A); desesma 
(disfuncions cognitives i comunicatives, A); desplaer (estretor); deso-
rientació, irritació, malestar (disfuncions cognitives i comunicatives); i 
desorientació i malsà (lesions). 

Amb la relació de pes i càrrega, trobem tristesa; i amb la d’estretor, an-
goixa. De fet, en aquest patró el grup minoritari és l’A, compost sobretot 
de termes conceptualitzats mitjançant la idea d’estretor: no debades, 
angoixa prové de l’arrel indoeurouropea *angh-, que significa ‘estret, 
dolorós’ (Bruguera 1996, 71). Posem en relleu, també, que al grup ni T 
ni A del CG hi ha 22 termes que es relacionen amb la relació de pressió 
i aixafament: cap d’ells, però, té un prefix de negació (Font 2017, 128–130, 
173–174 i 184–185).

2.2 Els aspectes neurofisiològics de l’experimentador 

Les manifestacions neurofisiològiques (facials i corporals, internes i 
externes) que hem detectat entre els termes del CPN són la respira-
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ció, la boca oberta, la postura encorvada i les alteracions de la pell. Al 
CPN, trobem 4 termes, en manifestacions diverses. Són la respiració 
(interna corporal): desalè, desànim (A); la boca oberta (externa facial): 
desalè (A); la postura encorbada (externa corporal): desassossec (ni T ni 
A); i les alteracions de la pell (externa corporal): irritació (ni T ni A). Dels 
arquetips, tenim angoixa (respiració).

Aquests valors disten bastant dels del CG: 2 termes al CPN (el 12,5 %) 
vs. 11 al CG (el 52,38 %); i 2 termes ni T ni A del CPN (el 22,72 %) vs. 9 al 
CG (el 12,16 %). La meitat de termes del CG que tenen algun valor neu-
rofisiològic són A, mentre que al CPN predominen els termes ni T ni 
A. Ens trobem, per tant, amb un valor molt relacionat amb l’angoixa 
però no amb els prefixos de negació. 

2.3 Els aspectes neurofisiològics de transició sociocultural  
de l’experimentador

Paul Ekman (2003) ha incidit en la dificultat de delimitar els condi-
cionaments de la biologia de les influències socioculturals. Aquests 
darrers aspectes els concretem en la vida com a procés que culmina 
en la mort, el procés de mareig-desmai, els aspectes vocals i la cri-
da d’auxili, el valor coŀlectiu, els rastres lexicosemàntics de la teoria 
dels humors i el desplaçament del valor neurofisiològic pel valor  
psíquic. 

Al CPN, trobem 8 termes, que, com la resta d’aspectes relacionats 
amb l’experimentador, s’emmarquen en manifestacions diverses. En-
tre els termes T/A, tenim la vida com a procés que culmina en la mort 
(desesper), els aspectes vocals i la crida d’auxili (desgrat), el valor coŀlectiu 
(desengrescament), els rastres lexicosemàntics de la teoria dels humors 
(apatia, malhumor), i el desplaçament del valor neurofisiològic pel va-
lor psíquic (apatia). Entre els termes A, el procés de mareig-desmai 
(desesma, desgana). I entre els termes ni T ni A, la vida com a procés 
que culmina en la mort (desesperança). Dels arquetips, hi ha angoixa 
(procés de mareig-desmai).

Tenim 5 termes T/A al CPN (el 31,25 %) vs. 44 al CG (el 38,26 %); 2 
termes al CPN (el 25 %) vs. 10 al CG (el 47,61 %); i 2 termes ni T ni A al 
CG (el 9,09 %) vs. 27 al CG (el 36,48 %. Malgrat que la quarta part dels 
termes T del CG s’emmarquen en aquest paràmetre, cap té un prefix 
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de negació. A més, els percentatges dels termes T/A són semblants, al 
revés que en els termes ni T ni A.

2.4 Els aspectes socioculturals de transició psíquica  
de l’experimentador 

Alguns processos cognitivoemocionals i alguns valors psíquics tenen 
vincles amb termes de tristesa o d’angoixa. En aquest subapartat, abor-
dem un conjunt de valors específics recurrents (la maldat i la dolentia, 
l’engany, la burla i el desagraïment) i els processos cognitivoemocio-
nals construïts amb què concorre el procés de tristesa i angoixa (la por 
i l’enuig). L’enuig, al seu torn, es pot concebre en tres matisos: ‘força de 
contenció’ (que segurament és el prototípic); ‘cansament i fatiga’ (que 
es relaciona amb la pertorbació de la intimitat); i ‘facultat perceptiva de 
gust’, que engloba el delit i el fàstic, el disgust, el desgrat i el desplaer, 
i l’amargor (Font 2017, 22). 

Al CPN, trobem 24 termes. Entre els T, tenim l’enuig-fatiga (insu-
portable). Entre els T/A, la maldat-dolentia (apatia), l’engany (desencís, 
desiŀlusió), el desagraïment (desgrat) i la burla (desiŀlusió); també l’enuig-
fàstic i disgust (disgust), la por (desconcert), l’enuig-força de contenció 
(desfet), l’enuig-fatiga (disgust, impertinencia), i l’enuig-desgrat i desplaer 
(desgrat, disgust). Entre els termes A, la maldat-dolentia (desànim), la por 
(desventura, inquietud, intranquiŀlitat, malaventura), l’enuig-delit (desga-
na) i l’enuig-fatiga (desesma, inquietud). I entre els termes ni T ni A, la 
maldat-dolentia (desfavor, nefast, malcorar), l’empatia i la compassió 
(desconsol, infelicitat), l’engany (desdelitar, desencant), l’enuig-força de 
contenció (descontentament, insatisfacció, malcontentament) i l’enuig-
desgrat i desplaer (desplaer). 

Trobem 1 terme T al CPN (el 25 %) vs. 9 al CG (39,13 %); 8 termes T/A 
al CPN (el 50 %) vs. 55 al CG (el 47,82 %); 7 termes A al CPN (el 87,5 %) 
vs. 27 al CG (el 36,48 %); i 11 termes ni T ni A al CPN (el 50 %) vs. 27 al 
CPN (el 36,48 %). Així mateix, trobem els dos arquetips: tristesa (enuig-
fatiga) i angoixa (por); tots dos comparteixen els valors d’enuig-fàstic  
i disgust.

En tots dos corpus, els aspectes socioculturals de transició psíquica 
solen remetre a termes A, especialment al CPN. Els percentatges dels 
T/A són molt semblants. En canvi, els termes T són minoria, més en-
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cara al CPN. D’altra banda, l’única manifestació que trobem entre els 
termes T del CPN és l’enuig.

3 Els paràmetres lingüístics: els recursos de la llengua

En aquest apartat, analitzem el que hem classificat com a recursos 
lingüístics, que poden ser semàntics (la relació amb altres dominis 
lexicogràfics, a 3.1, i els ètims no llatins, a 3.2); lexicològics (que, per al 
CPN, es limiten als prefixos que no siguin de negació, a 3.3); o sintàc-
tics (els valors concessius, a 3.4, i les construccions possibles en algun 
grup de termes, a 3.5). 

3.1 Relació amb altres dominis lexicogràfics 

Els dominis lexicogràfics es perfilen en relació amb diversos àmbits 
temàtics: fem coincidir el nom d’aquests àmbits amb el de les mar-
ques que figuren en la microestructura del diec. Al CPN, trobem 19 
termes. Entre els termes T, tenim l’heràldica (impaciència), la religió 
(impaciència) i la literatura (desconhort). Entre els T/A, la teoria econòmi-
ca (infortuna), l’àmbit marítim (desengrescament, infortuna), la filosofia 
(desiŀlusió), la defensa (desbaratament, desfet) i l’astronomia (desencís, de-
sengrescament, infortuna). Entre els termes A, diversos dominis amb què 
es vincula desànim: l’àmbit marítim, la filosofia, l’heràldica, la religió, 
l’enginyeria industrial, la indústria tèxtil i les indústries en general i 
l’astronomia; i també l’astronomia (desventura, malaventura). I entre 
els termes ni T ni A, la filosofia (desmoralització, infelicitat), la música 
(desencant), l’astronomia (desencant, desfavor, infaust, infelicitat, dissort, 
malaurança, malanança) i l’antropologia (desencant). Així mateix, tant 
tristesa com angoixa es connecten amb el domini de teoria econòmica.

Hi ha 4 termes T al CG (el 75 %) vs. 7 al CG (el 30,43 %); 6 termes T/A 
al CPN (el 37,5 %) vs. 54 al CG (el 48,69 %); 3 termes A al CPN (el 5,88 %) 
vs. 6 al CG (el 28,57 %); i 8 termes ni T ni A al CG (el 37,5 %) vs. 26 al CG 
(el 35,13 %). Els percentatges del CG són més semblants que els del CPN. 
A més, notem que, si al CG la prototipicitat s’acumula en els termes 
T/A, al CPN el percentatge augmenta molt a favor dels termes T. En 
canvi, en aquest darrer corpus, els termes A estan poc representats. Els 
percentatges entre els termes ni T ni A són ben bé idèntics. 
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3.2 Els ètims no llatins

La majoria de termes ens han arribat al català per mitjà del llatí. Alguns, 
però, tenen altres orígens. Al CPN, només tenim desbaratament, que 
prové de l’italià i és T/A. Hi ha 2 termes T al CG (el 8,69 %); 1 terme T/A 
al CPN (el 6,25 %), que al CG representa el 10,43 %; 1 terme A al CG (el 
4,76 %); i 4 termes ni T ni A al CG (el 5,40 %). I excepte nostàlgia, que és 
T, la resta de termes del CG que provenen del grec són T/A: cataclisme, 
catàstrofe, drama, martiri i tragèdia (Font 2017, 220 i 228). 

3.3 Altres prefixos 

Al CPN, trobem 6 termes amb diversos prefixos. Són con- (‘junt, tot’): 
desconfort, desconhort (T) i malcontentament (ni T ni A); sub- (‘sota, en 
menys proporció’): insuportable (T) i desassossec (ni T ni A); i trans- (‘pas-
sar d’un costat a l’altre’): intranquiŀlitat (A). Els termes arquetípics no 
estan formats amb cap prefix.

Hi ha 3 termes T al CG (el 75 %) vs. 4 al CG (el 17,39 %); 15 termes T/A 
només al CG (el 13,04 %); 1 terme A al CPN (el 12,5 %), que al CG repre-
senta el 4,34 %; i 2 termes ni T ni A al CG (el 9,09 %) vs. 5 al CG (el 6,75 %). 
Els resultats dels termes T/A són semblants en els dos corpus. En canvi, 
tres quartes parts dels termes T del CPN tenen també un altre prefix: 
desconfort, desconhort i insuportable. L’angoixa també cobra pes al CPN, 
però no entre els termes T/A.

3.4 Els valors concessius

Al CG, hi ha dos termes que poden formar part d’un connector de con-
cessió: pesar i desgrat. Com en el patró anterior, trobem un sol terme al 
CPN: desgrat, que és igualment T/A. Hi ha 1 terme T al CG (el 0,42 %) i 1 
terme T/A (l’1,96 %, el 0,42 % al CG). Estem davant, en fi, d’un paràmetre 
poc representatiu en tots dos corpus. 

3.5 Les construccions semanticosintàctiques 

Prenem nota d’algunes construccions que són recurrents en diversos 
grups de termes: els verbs de llengua, la possessió, l’exclamació, el con-
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trari amb nominalització, el contrari amb exclamació i l’adverbi con-
nector. Considerem que és interessant recollir aquestes construccions 
perquè entenem que la agramaticalitat que manifesten amb la majoria 
de termes (per exemple, *tenir desesper) no pot obeir a una raó mor-
fològica ni sintàctica, sinó necessàriament semàntica o pragmàtica. 

Al CPN, recollim aquest paràmetre en 18 termes. En alguns casos, 
trobem termes que poden anar precedits d’un verb de llengua, o bé que 
admeten aquest tipus de verbs. A impertiència (T/A), el verb de llengua 
és explícit: dir impertinències. Així mateix, hi ha termes que iŀlustren 
l’esquema d’imatge de recipient, ja que els conceptualitzen com a 
objectes (comptables o no) que es poden donar, tenir i rebre. És el cas 
de malastrugança (T/A), que admet el verb tenir sense article (tenir malas-
trugança); i de desencís, disgust i desgràcia (T/A), que admeten el verb tenir 
amb article indeterminat: tenir un desencís / un disgust / una desgràcia. En 
aquest grup, també s’hi emmarquen, encara que parcialment, els dos 
arquetips: tenir una tristesa / angoixa (que no te l’acabes). I inquietud admet 
el verb tenir però subjecte a canvis semàntics: en plural, fa referència 
als interessos o aficions (tenir inquietuds). 

Així mateix, hi ha termes que admeten exclamacions amb el deter-
minant exclamatiu quin. És el cas de desencís, disgust, desgràcia, imper-
tinència i desesper (T/A), en què el nom admet admet el determinant en 
qüestió: quin disgust / desesper! / desencís / quina desgràcia / impertinència!. 
A infelicitat (ni T ni A), és l’adjectiu (substantivat) el que admet el de-
terminant exclamatiu quin: quin infeliç. En altres casos, l’adjectiu va 
acompanyat del quantitatiu ponderatiu que. És el cas d’insuportable 
(T) i de l’arquetip tristesa: que insuportable / trist!. I amb aquest mateix 
arquetip, l’adjectiu pot formar part d’una exclamació amb un possessiu 
en primera persona: trist de mi.

També trobem termes primitius que admeten la construcció [article 
determinat + nom sense prefix + de]. És el cas d’infortuna (T/A): tenir la 
fortuna de; i d’insatisfacció i dissort (ni T ni A): tenir la satisfacció / sort de. 
A desfavor (ni T ni A), l’estructura habitual es forma amb el verb fer: fer 
el favor de. Fixem-nos que, en aquesta construcció, el terme prefixat és 
més o menys inaudit, sobretot en el darrer cas.

Altres primitius permeten formar una estructura exclamativa amb 
el determinant exclamatiu quin. És el cas de desgràcia i descoratjament 
(T/A): quina gràcia / quin coratge!; i de desfavor, dissort i desmoralització 
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(ni T ni A): quin favor / quina sort / quina moral! En el cas de desànim (A), 
l’estructura es forma en plural: quins ànims!

En alguns termes, els equivalents verbals es presten a enunciats 
exclamatius, normalment de modalitat negativa. En el cas de desen-
cantament (ni T ni A), aquest significat expressa ‘retard’: no t’encantis. 

I quant als termes que permeten generar un adverbi connector, tro-
bem dissort (ni T ni A), a partir del qual tenim dissortadament; i desgràcia 
(T/A), a partir del qual tenim desgraciadament. Al CG, tan sols hi ha un 
altre terme més que admeti aquesta construcció: lament (T/A), a partir 
del qual lamentablement.

Hi ha 1 terme T al CPN (l’1,96 %) vs. 4 al CG (el 17,39 %); 9 termes T/A 
al CPN (el 56,25 %) vs. 66 al CG (el 56,52 %); 2 termes A al CPN (el 3,92 %) 
vs. 3 al CG (el 14,28 %); i 6 termes ni T ni A al CG (el 27,27 %) vs. 20 al 
CG (el 27,02 %). 

Els percentatges de termes ni T ni A i de termes T/A són gairebé 
idèntics. Per contra, la poca representativitat dels termes T i A cau. 
Això suggereix que la llengua és prou rendible per expressar alhora les 
dues fases del procés cognitivoemocional de tristesa i angoixa. Caldria 
investigar què passa amb la resta de processos cognitivoemocionals. 

4 Gradació de prototipicitat dels grups de termes

A partir dels resultats dels dos apartats anteriors, classifiquem els parà-
metres conceptuals i lingüístics en quatre grups, segons la prototipici-
tat que manifestin tant al CPN com al CG. Ens referirem a prototipicitat 
elevada (a partir del 75 % dels termes del grup), prototipicitat mitjana (del 
50 % al 54 %), prototipicitat baixa (del 25 % al 49 %), prototipicitat escassa 
(de l’1 % al 24 %) i prototipicitat nuŀla (el 0 %).

A la taula següent, sintetitzem els apartats 2 i 3 posant en relació els 
deu paràmetres conceptuals (apartat 2) i lingüístics (apartat 3) amb els 
quatre grups de termes segons la (dis)semblança amb els arquetips tris-
tesa o angoixa. El resultat són quaranta combinacions, de les quals se’n 
desprèn que la prototipicitat és elevada en un 10 % de casos, mitjana 
en un 7 %, baixa en un 17,5 %, escassa en un 30 % i nuŀla en un 35 %. El 
més comú, per tant, és que no hi hagi prototipicitat en els paràmetres 
tant conceptuals com lingüístics del procés cognitivoemocional de 
tristesa i angoixa.
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Taula 1. Gradació de prototipicitat dels grups de termes

T A T/A Ni T ni A

Destrucció–ruïna nuŀla nuŀla escassa nuŀla

Relacions de causa–efecte elevada escassa baixa escassa

Aspectes neurofisiològics nuŀla escassa nuŀla escassa

Aspectes socioculturals nuŀla baixa baixa escassa

Aspectes psíquics baixa elevada mitjana mitjana

Dominis lexicogràfics elevada escassa baixa baixa

Prefixos elevada escassa nuŀla escassa

Ètims no llatins nuŀla nuŀla escassa nuŀla

Valors concessius nuŀla nuŀla nuŀla nuŀla

Construccions  
semanticosintàctiques

escassa escassa mitjana baixa

La prototipicitat és elevada en un 30 % de T i en un 10 % d’A: no hi 
trobem mai els grups T o ni T ni A. En contrast, és mitjana en un 
20 % de T/A i en un 10 % de ni T ni A; també cal destacar els aspectes 
psíquics en el 50 % de casos. És baixa en el 30 % de T/A, en el 20 % de 
ni T ni A i en el 10 % de T i d’A; els aspectes socioculturals i la relació 
amb altres dominis lexicogràfics tenen un 50 % de representació. La 
prototipicitat és escassa en el 50 % d’A, en el 40 % de ni T ni A, en el 20 % 
de T/A i en el 10 % de T: hi predomina l’angoixa. La tristesa, en canvi, 
té un comportament més aviat polar. No hi trobem representació ni 
els aspectes psíquics ni en els valors concessius. I la prototipicitat és 
nuŀla en el 50 % de T i en el 30 % de la resta de grups. Hi trobem tots els 
valors concessius i cap de relacions de causa-efecte, aspectes psíquics 
o relació amb altres dominis lexicogràfics.

5 Gradació de prototipicitat dels paràmetres 
conceptuals i lingüístics

Si a l’apartat anterior hem resseguit la prototipicitat dels grups de 
termes a partir dels paràmetres conceptuals i lingüístics analitzats 
als apartats 2 i 3, ara avaluem amb més detall la prototipicitat de cada 
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paràmetre esmentat. Això ens servirà per acabar de perfilar no només 
quins paràmetres guanyen o perden prototipicitat del CG al CPN (o 
bé la mantenen), sinó en quants graus puja o baixa la prototipicitat 
en cada paràmetre.

5.1 Els conceptes de destrucció-ruïna

Tant entre els termes T com entre els termes A, la prototipicitat és 
escassa al CG i nuŀla al CPN; es perd un grau. Entre els termes T/A, la 
prototipicitat és mitjana al CG i escassa al CPN; es perden dos graus. I 
entre els termes ni T ni A, la prototipicitat és nuŀla sempre. En aquest 
paràmetre hi trobem els dos termes arquetípics. En resum, aquí la 
prototipicitat baixa un grau o dos o bé es manté inexistent. En tot cas, 
es tracta d’un paràmetre molt poc representatiu.

5.2 Relacions de causa-efecte

Entre els termes T, la prototipicitat és elevada als dos corpus. Entre 
els termes A, la prototipicitat baixa un grau: és baixa al CG i escassa 
al CPN. Entre els termes T/A, la prototipicitat és mitjana al CG i un 
grau menor, baixa, al CPN. I entre els termes ni T ni A, la prototipici-
tat és mitjana al CG i escassa al CPN; aquí la baixada és de dos graus. 
També hi trobem els dos termes arquetípics. Observem, en fi, que la 
prototipicitat es manté elevada en els termes T, mentre que baixa en 
la resta de grups.

5.3 Aspectes neurofisiològics de l’experimentador

Tant entre els termes T com entre els termes T/A, la prototipicitat és 
escassa al CG i nuŀla al CPN; baixa un grau. Entre els termes A, la pro-
totipicitat és mitjana al CG i escassa al CPN; cau dos graus. I entre els 
termes ni T ni A, la prototipicitat és escassa als dos corpus. Quants als 
termes arquetípics, s’hi emmarca angoixa. Així, en aquest paràmetre la 
prototipicitat baixa un grau o dos en tots els grups, excepte entre els 
termes ni T ni A, en què es manté escassa.
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5.4 Aspectes neurofisiològics de transició sociocultural de 
l’experimentador

Entre els termes T, la prototipicitat és baixa al CG i nuŀla al CPN. Tant 
entre els termes A com entre els T/A, la prototipicitat es manté baixa en 
els dos corpus. I entre els termes ni T ni A, la prototipicitat és baixa al 
CG i escassa al CPN; disminueix un grau. També hi trobem l’arquetip 
angoixa. La prototipicitat es manté baixa en els dos grups en què hi ha 
termes A; en la resta de grups perd força, fins al punt que en el grup 
de termes T esdevé nuŀla. De fet, angoixa conté paràmetres neurofisi-
ològics de transició sociocultural, mentre que tristesa no.

5.5 Aspectes socioculturals de transició psíquica de l’experimentador

Entre els termes T, la prototipicitat es manté baixa en els dos corpus. 
Entre els termes A, és mitjana al CG i elevada al CPN; puja un grau. 
Entre els termes T/A, la prototipicitat també puja un grau, però en 
aquest cas passa de baixa a mitjana. I entre els termes ni T ni A, la pro-
totipicitat es manté baixa. També hi trobem els dos termes arquetípics. 
Així doncs, en aquest paràmetre, la prototipicitat puja en els dos grups 
que tenen termes A. És més, en el grup purament A, esdevé elevada.

5.6 Els dominis lexicogràfics

Entre els termes T, la prototipicitat és baixa al CG i elevada al CPN; puja, 
doncs, dos graus. Entre els termes A, la prototipicitat passa de baixa a 
escassa: descendeix un grau. Entre els termes T/A i ni T ni A, es manté 
baixa. També hi trobem els dos termes arquetípics. Al CG, la prototi-
picitat d’aquest paràmetre era sempre baixa; al CPN, puja en els dos 
grups que tenen termes T, en particular entre els termes purament T.

5.7 Altres prefixos

Entre els termes T, la prototipicitat puja tres graus en el CPN: passa 
d’escassa a elevada. Entre els termes A, es manté escassa. Entre els ter-
mes T/A, de baixa cau a nuŀla: disminueix dos graus. I entre els termes 
ni T ni A, es manté escassa. No trobem cap dels dos termes arquetípics, 
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que no estan formats amb cap prefix. La gradació de prototipicitat 
experimenta un salt en els grups que contenen termes T: puja tres 
graus en el grup T i en baixa dos en el grup T/A. Sembla que els prefi-
xos que no indiquen negació s’especialitzen a expressar o bé tristesa 
o bé angoixa, i que es decanten per la tristesa (grup que, curiosament, 
recorre menys als prefixos de negació).

5.8 Els ètims no llatins

Excepte entre els termes T/A, en què la prototipicitat es manté escassa, 
en la resta de grups passa d’escassa a nuŀla: disminueix dos graus. No 
hi trobem cap arquetip.

5.9 Els valors concessius

Entre els termes T i T/A, la prototipicitat baixa un grau: passa d’escassa 
a nuŀla. És nuŀla en els grups A i ni T ni A en els dos corpus. Tampoc 
hi trobem cap terme arquetípic. La prototipicitat d’aquest paràmetre 
és nuŀla en tot el CPN: es manté estable en els grups amb termes T i 
baixa al grau 0 en els altres dos grups.

5.10 Les construccions semanticosintàctiques

Entre els termes T, la prototipicitat és baixa al CG, mentre que al CPN 
és escassa: baixa un grau. En els tres grups restants, es manté estable: 
escassa entre els termes A, mitjana entre els termes T/A i baixa entre 
els termes ni T ni A. També hi trobem els dos termes arquetípics. 

Remetent-nos als 40 grups de termes que hem sintetitzat a l’apar-
tat anterior, aquí veiem que en 3 casos (el 7,5 %) puja la prototipicitat, 
mentre que en 20 (el 50 %, exactament la meitat) baixa. En els 17 grups 
restants (el 42,5 %), es manté. Els números indiquen els graus de di-
ferència al CPN respecte al CG: el gris clar representa la pèrdua de 
prototipicitat, mentre que el gris obscur representa l’increment.
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Taula 2. Gradació de prototipicitat dels paràmetres  
conceptuals i lingüístics

T A T/A Ni T ni A

Destrucció–ruïna 1 1 2

Relacions de causa–efecte 1 1 1

Aspectes neurofisiològics 1 2 2

Aspectes socioculturals 2 1

Aspectes psíquics 1 1 1

Dominis lexicogràfics 2 1

Prefixos 3 2

Ètims no llatins 1 1 1

Valors concessius 1 1

Construccions semanticosin-
tàctiques

1

6 Conclusions

Dins els paràmetres conceptuals, pel que fa als conceptes de destrucció 
i ruïna, hem trobat només termes T/A (apatia, desbaratament): per tant, 
no es tracta d’un paràmetre gaire prominent, ja que no perfila clara-
ment ni la tristesa ni l’angoixa. Quant a les relacions de causa-efecte, 
trobem una majoria absoluta de termes T, que solen expressar pes i 
càrrega (desconhort, insuportable). L’estretor, per contra (desplaer), cons-
titueix una relació exclusiva de l’angoixa, fet que concorda amb l’ètim 
d’aquest terme. En canvi, no trobem la relació de pressió i aixafament 
al CPN, prou estesa al CG. 

Els aspectes neurofisiològics es relacionen sobretot amb l’angoixa 
(desalè, desassossec), però no constitueixen un tret prototípic. En els 
aspectes neurofisiològics de transició sociocultural (apatia, desengresca-
ment), trobem percentatges al voltant del 35 % als dos corpus. Pel que fa 
als aspectes socioculturals de transició psíquica, hi trobem la majoria 
de termes A (desànim, inquietud), en una tendència més accentuada que 
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al CG. També hi ha la meitat dels termes T/A (desgrat, disgust) i la meitat 
dels ni T ni A (desfavor, nefast). Quant a la relació amb altres processos 
cognitivoemocionals, els termes T només es relacionen amb l’enuig 
(insuportable). No debades, «en la fase de tristesa, la lluita és interna, 
amb un mateix (reclusió), mentre que en la fase d’angoixa, la lluita és 
externa (explosió)» (Font 2017, 282).

En la relació amb altres dominis lexicogràfics, tres quartes parts 
són termes T (impaciència, desconhort). Aquí, com en les relacions de 
causa-efecte, guanya la tristesa. Quant als ètims no llatins, cinc dels 
sis termes que provenen del grec són termes T/A: cataclisme, catàstrofe, 
drama, martiri i tragèdia. En el valor altres prefixos, també hi predomina 
el grup T, amb tres quartes parts dels termes (desconhort, desconfort). 
En aquest grup només hi ha quatre termes amb prefix de negació, els 
quals hem vist que conceptualment resulten bastant homogenis. El de 
valors concessius no és un paràmetre prototípic, ja que només acull 
un terme amb prefix (desgrat) i un terme sense prefix, aquest del CG 
(pesar). I el de construccions semanticosintàctiques és el paràmetre 
en què trobem un comportament més semblant entre els dos corpus, 
fins al punt que el percentatge de termes ni T ni A és idèntic. Val a la 
dir que la representativitat en els termes T i A cau. Sembla, doncs, que 
les estructures semanticosintàctiques reflecteixen el principi d’econo-
mia lingüística, ja que poden expressar alhora la tristesa i l’angoixa: al 
capdavall, totes dues constitueixen les dues fases d’un mateix procés 
cognitivoemocional. En la mateixa línia, hem observat que tots els 
termes T/A permeten la possessió (tenir un disgust) i que tres quartes 
parts de les estructures formades amb un verb més una exclamació 
es generen sempre amb termes T/A (No t’encantis!). 

D’aquests resultats se’n desprèn que: 1) els termes T (com ara descon-
fort i insuportable) perden i guanyen prototipicitat en més paràmetres 
(són termes conceptualment més rics, doncs); 2) els grups amb termes 
A (com ara desalè i intranquiŀlitat) tenen un comportament bastant ho-
mogeni; i 3) el paràmetre d’aspectes socioculturals de transició psíqui-
ca és el que acumula més prototipicitat.

També hem constatat una sèrie de comportaments en els quatre 
grups de termes. Amb referència als T, la prototipicitat baixa en sis dels 
deu paràmetres compartits amb els termes arquetípics: conceptes de 
destrucció-ruïna, aspectes neurofisiològics, aspectes neurofisiològics 
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de transició sociocultural, ètims no llatins, valors concessius i cons-
truccions semanticosintàctiques. En canvi, la prototipicitat puja en dos 
paràmetres: relació amb altres dominis lexicogràfics i altres prefixos.

En el grup A, la prototipicitat baixa en la meitat dels deu paràmetres 
compartits: conceptes de destrucció-ruïna, relacions de causa-efecte, 
aspectes neurofisiològics, dominis lexicogràfics i ètims no llatins. En 
canvi, la prototipicitat puja en els aspectes socioculturals de transició 
psíquica.

L’altre grup que conté termes A, o sigui, T/A, també perd prototi-
picitat en la meitat dels deu paràmetres compartits amb els termes 
arquetípics: conceptes de destrucció-ruïna, relacions de causa-efecte, 
aspectes neurofisiològics, altres prefixos i valors concessius. En canvi, 
la prototipicitat puja en els aspectes socioculturals de transició psíqui-
ca, igual que passa amb el grup anterior.

I el grup ni T ni A és el que perd prototipicitat en menys valors: 
relacions de causa-efecte, aspectes neurofisiològics de transició so-
ciocultural i ètims no llatins. En canvi, la prototipicitat torna a pujar 
en els aspectes socioculturals de transició psíquica.

En definitiva, l’angoixa té més prominència entre els termes amb 
prefix de negació que no la tristesa: al CPN, els termes T/A (desencís, 
desgana) passen de ser ben bé la meitat a una tercera part. En contrast, 
augmenta el percentatge de termes ni T ni A (desconsol, infaust). A més, 
els termes T són minoria, mentre que al CG la minoria eren A (encara 
que per una diferència de dos termes). Tot això ens indica que, per 
conceptualitzar la tristesa, prioritzem els termes primitius, almenys 
els que no tenen grau positiu i negatiu (al CG, trobem termes com 
enyor o pesar). Els prefixos de negació, per tant, es relacionen més aviat, 
per bé que no radicalment, amb l’angoixa (desventura, malaventura). No 
obstant això, en els termes d’angoixa n’hi ha prou formant el terme 
contrari (per exemple, inquietud → quietud, desalè → alè) per sortir de 
l’espectre cognitivoemocional, de manera que en termes quantitatius 
és més fàcil alliberar de la negativitat l’angoixa que no la tristesa.
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Resum: Aquest treball té com a objectiu conéixer el tipus de diminutius que existeixen 
en el valencià i descobrir-ne el funcionament. A través de la confecció d’un corpus 
propi (CoValC), que conté converses en català coŀloquial de diversos valenciano-
parlants, s’ha comprovat, d’una banda, quines són les formes de diminutiu i, d’una 
altra, si tenen un funcionament majoritàriament semàntic o pragmàtic. Tal com 
s’esperava, la forma de diminutiu -et i la seua flexió ha estat la més habitual a tot 
el corpus. Però, a més a més, el funcionament semàntic, açò és, la idea de ‘menu-
desa’ que incorpora el diminutiu al lexema, a penes s’empra un 3,8 % dels casos 
enregistrats al CoValC. Per contra, el funcionament pragmàtic ocupa més del 90 % 
dels casos, la meitat dels quals són de valor atenuant (estratègia de prevenció o 
reparació d’algun atac cap a l’interlocutor) i l’altra meitat de valor afectiu (estra-
tègia d’acostament a l’interlocutor mitjançant un diminutiu que entendreix una 
paraula), malgrat recollir també altres tipus de funcions, com ara el valor irònic 
com a afecte capgirat.

Paraules clau: diminutius, semàntica, pragmàtica, afecte, atenuació

Abstract: This paper has the objective to point out the diminutive types that exist in 
Valencian and to find out its working. Based on an own corpus (CoValC) that con-
tains colloquial Catalan conversations of speakers from Valencia, we checked, on 
the one hand, which forms of diminutive show up and, on the other hand, what its 
main function is: semantic or pragmatic. Just as we expected, the form -et and its 
flexion has been the most common throughout the corpus. Furthermore, semantic 
function (incorporation of smallness idea at lexeme) gets barely a 3.8 % of all cases 

1 Aquest estudi ha estat finançat pel programa de subvencions per a la contractació de personal 
investigador de caràcter predoctoral (ACIF/2018) de la Generalitat Valenciana, i forma part del 
grup de recerca «Variació lingüística en català (VaLingCat)» de la Universitat de València (Ref: 
GIUV2017-397) i del projecte d’investigació «Continuación de la Gramática del Catalán Moderno 
(1600–1833)» (FFI2015-69694-P - MINECO/FEDER) de la Universitat d’Alacant.
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situated in CoValC. However, pragmatic function occupies more than 90 % of the 
cases of this corpus, half of which is utilized for the mitigator value (strategy to 
avoid or reduction any attack to interlocutor) and, the other half for the emotional 
value (strategy for realise an approach towards interlocutor through a diminutive 
that turns one word cute or harmless), in spite of also picking up other types of 
functions, such as affection turned into irony. 

Key words: diminutives, semantics, pragmatics, affection, mitigation

1 Introducció

A més del significat semàntic de petitesa, els diminutius deixen entre-
veure valors pragmàtics com ara l’afecte, la ironia o l’atenuació. Hem 
dut a terme una anàlisi dels diminutius prenent com a base un corpus 
propi que hem anomenat CoValC i que s’adiu a un tipus de text, a un 
registre i a una zona concreta: la conversa coŀloquial valenciana. Ens 
interessa la conversa coŀloquial perquè es fonamenta en la immedia-
tesa, la qual cosa vol dir que no gaudeix de la planificació que sí que 
exigeix el terreny formal i, en conseqüència, hi ha com a resultat un 
diàleg més natural i menys controlat en el sentit que no es presta una 
atenció excessiva sobre la pròpia parla. 

D’una altra banda, el focus geogràfic s’ha posat sobre el valencià 
arran d’un treball anterior entorn a l’atenuació del castellà i català en 
l’esmentada zona, on Magraner (2020) ja va poder comprovar que els 
diminutius conformaven una estratègia d’atenuació més habitual en 
el català (en un 9,56 % dels casos) que en castellà (on tan sols represen-
taven un 3,52 %). Així doncs, amb aquest punt de partida, investigarem 
quins tipus de diminutius podem trobar i quins valors pragmàtics se 
n’obtenen, així com proposarem una explicació per a entendre per 
quina raó i amb quines intencions es poden emprar els diminutius.

2 Estat de la qüestió

2.1 Els diminutius

Un tipus de sufixació prou habitual al País Valencià és el diminutiu 
(Casanova 2011, 216), tal vegada més que en altres dialectes del català. 
Des d’un punt semàntic, els diminutius són un tipus de sufix que afe-
geix a la base lèxica el significat de menudesa. Dins de la classificació 
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de Cabré (1994, 34), aquesta mena de sufixos són aspectius, també 
anomenats apreciatius (Gràcia & Turon 1998, Provencio 2009). Aquesta 
categoria de sufixació no canvia el significat de la paraula, sinó que hi 
suma una propietat. Són sufixos poc rendibles a l’hora de formar nou 
lèxic; de fet, no hi ha un elenc gaire ampli d’aquests tipus de sufixació: 
diminutius (que, com ja hem comentat, aportarien el significat de 
‘xicotet’), augmentatius (que afegirien la idea de ‘gran’) i despectius 
(que indiquen ‘menyspreu’). 

D’altra banda, un altre tipus de sufixació més rendible en el procés 
de lexicalització és el sufix no aspectiu. Això significa que aquest sufix 
pot generar més fàcilment nous conceptes dins del repertori lèxic d’un 
parlant. A tall d’exemple, l’adjunció de sufixos com -er (forn > forner) o 
-isme (capital > capitalisme) constitueix noves entrades als diccionaris. 
En canvi, com hem dit, els diminutius no solen ser-hi inclosos; però, 
això sí, habitualment s’hi preveu la seua incorporació en cas que tinga 
una accepció diferent, cosa que assenyala en moltes ocasions que ja 
s’ha lexicalitzat. Per la seua banda, la lexicalització és un procés dia-
crònic en què una unitat perd el caràcter composicional i origina una 
nova unitat lèxica, és a dir, una nova referència dins de l’inventari lèxic 
del parlant, diferent de la que se’n deriva (Cabré 1994, 93–94, Turon 
2001, 452). Com que es tracta d’un procés, no sempre és fàcil reconèixer 
si la lexicalització s’ha completat o no (González 1962, xxiii); per això, 
podem trobar paraules amb diminutius no lexicalitzats en reculls lexi-
cogràfics de referència. Per exemple, el diccionari de la Real Academia 
Española inclou panecillo (García et al. 1997, 56) o, de la mateixa manera, 
nuet té la seua pròpia entrada al Diccionari Normatiu Valencià. 

Cal tenir en compte que, per bé que ara per ara el diminutiu no siga 
una categoria rendible, des del llatí fins al català ha estat un element 
imprescindible per a formar noves nocions semàntiques. Com explica 
González (1962, 239–240), el segle xv va suposar un gran canvi en 
aquest àmbit. Per un costat, hi havia un desgast dels diminutius més 
antics, com ara els sufixos -ell (orella < auricula, diminutiu d’auris) 
o -ol (esquirol < scuriolu, diminutiu de scurius) que, a més de no 
aportar cap matís afectiu ni expressiu, patien una pèrdua semàntica 
paulatina. Tot això va conduir cap a la creació de noves unitats lèxiques 
amb un significat diferent de l’original diminutiu. 
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2.1.1 Les funcions dels diminutius

Per a realitzar l’anàlisi funcional, han estat bandejades les formes fos-
silitzades, com ara bonica, xicotet, tapet, etc., ja que tal com indiquen 
Gràcia i Turon (1998, 20) i com hem assenyalat anteriorment, aquests 
diminutius pertanyen a un altre estadi de la llengua i a hores d’ara han 
perdut la seua funció. Per començar, hem determinat quines funcions 
poden exercir els diminutius: per a establir una classificació, hem par-
tit de dos treballs anteriors que es regien, d’una banda, per una visió 
semàntica (Gràcia & Turon 1998) i, de l’altra, per una visió pragmàtica 
(Albelda et al. 2014). 

La funció originària del diminutiu és la semàntica, la qual, com ja 
s’ha explicat, afegeix la qualitat de menut a la base lèxica. Si seguim 
l’esquema de Gràcia i Turon (1998), el primer valor que se n’extrau és 
l’extensió. A partir del valor d’extensió física menuda (casa > caseta ‘casa 
petita’) es derivaria també el valor de poc nombre d’elements d’un con-
junt (grup > grupet ‘grup de poca gent’) i de breu extensió temporal (tant 
per edat, gat > gatet ‘cadell de gat’; com per període de temps, estona > 
estoneta ‘estona curta’). Per un altre costat, hi ha el valor d’intensitat, 
ja siga d’una propietat que es redueix (alt > altet ‘de no massa altura’) 
o d’alguns noms, que segons Gràcia i Turon (1998, 31), tenen en un 
principi una interpretació negativa, com en castellà jefecillo (‘cap de 
poc valor’). Però, més endavant, comenta que «aquesta interpretació 
amb valor negatiu és més restringida que la que té valor positiu. […] 
Probablement l’explicació a aquest fet s’ha de buscar en qüestions 
lligades a la pragmàtica: aquest valor negatiu entra en conflicte amb 
el valor afectiu».

En esta línia, Coseriu (1977, 169–170) explica que «una casita puede 
ser tan grande como una casa o como un palacio, pero es que no se trata 
de una pequeñez real, sino de una aminoración lingüística». Si tenim 
en compte que les coses menudes produeixen compassió o tendresa 
(González 1962, 222), es pot concloure que, a banda de la funció semàn-
tica, hi ha un valor afectiu que es relaciona amb la funció més aviat 
pragmàtica dels diminutius. Ara bé, com adverteix Provencio (2009), 
el valor afectiu dels diminutius pot capgirar-se en violar la màxima 
griceana de qualitat i pot produir un efecte humorístic, la qual cosa de-
riva en ironia. Per exemple, el valor afectiu que habitualment desprén 
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el diminutiu en pobrecillo (‘pobret’) no s’utilitza per compassió, sinó de 
manera irònica i com a burla d’A a C:

C: = espantó un mogollón de tías → / y luego se puso a bailar con una rubia↑ 
y tú con– tú quedaste con Amparo// y salimos↑ y vosotros las cogisteis de la 
mano y yo me quedé colgao
A: pobrecillo (RISAS) […] así es– es la [vida]
(Provencio 2009, 254)

Però, a banda d’aquest valor afectiu, la funció pragmàtica també 
pot estar motivada per l’atenuació; és a dir, el diminutiu també pot 
ser utilitzat pragmàticament amb un valor atenuant: autors com Briz 
i Albelda defineixen l’atenuació com «una categoría pragmática en 
tanto mecanismo estratégico y táctico (por tanto, intencional), que 
tiene que ver con la efectividad y la eficacia del discurso, con el logro 
de los fines en la interacción, además de tratarse de una función solo 
determinable contextualmente» (Briz & Albelda 2013, 292). En altres 
paraules, es tracta d’una estratègia, ja que s’atenua per aconseguir 
l’acord o l’acceptació de l’altre, i d’un mecanisme retòric per a convén-
cer, persuadir i, alhora, cuidar les relacions interpersonals i socials o 
evitar que aquestes es deterioren. En el següent exemple podem veure 
un diminutiu amb valor atenuant: 

D: dame cocacola
A: falta un poquillo más de sombra pero vamos tampocoo
(Albelda et al. 2014, 12)

És un extracte d’una conversa entre amics que es troben en el camp 
i D ha elegit el lloc on seure tots per conversar una estona. Aleshores A, 
en veure que al lloc elegit per D fa molt de sol, utilitza aquest diminutiu 
amb valor atenuant per a minimitzar la càrrega discursiva i no danyar 
la imatge de D, ni la seua pròpia. Per tant, podem dir que el diminutiu 
amb valor atenuant té una funció eminentment pragmàtica, diferent 
del component afectiu o de la funció purament semàntica. 

2.2 La conversa coŀloquial valenciana i la cultura de l’acostament

L’estudi dels diminutius, com ja s’ha esmentat a l’inici, s’ha realitzat 
sobre un corpus de converses coŀloquials valencianes. Per tant, se cen-
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tra en el gènere conversacional, en el registre coŀloquial i en la varietat 
diatòpica del valencià. A continuació caracteritzarem cada tret. La 
conversa, en ser un procés elaborat sobre la marxa entre dues o més 
persones, pot semblar caòtica, ja que es produeixen falsos comença-
ments, discordances, eŀlipsis, etc., però diferents autors han mostrat 
que respon a una lògica interna. Cada vegada més autors s’interessen 
per analitzar, revaloritzar i donar-li un estatus propi a la gramàtica 
dialògica davant de la gramàtica tradicional, tendència que s’aprecia 
en diverses llengües. Precisament, crida l’atenció Linell (1996, 28) sobre 
el fet que la nostra concepció del llenguatge es veu influenciada per 
una llarga tradició que atorga superioritat a l’anàlisi del llenguatge 
escrit, cosa que repercuteix en l’aparell conceptual amb el qual ens 
acostem al llenguatge parlat −en textos, diccionaris, transcripcions−; 
això és el que Linell denomina the written language bias. Així, en aquest 
estudi hem partit de la hipòtesi inicial que la conversa es regeix per 
un conjunt d’estructures i estratègies de base pragmàtica, que es van 
constituint en el procés d’interacció i no responen, per tant, a una 
simple transgressió de la gramàtica oracional.

Pel que fa al registre informal o coŀloquial, els trets que el defineixen 
encaixen perfectament en la modalitat discursiva de la conversa, de ma-
nera que habitualment aquesta adopta el registre coŀloquial, sent doncs, 
la conversa, el mode discursiu prototípic del coŀloquial.2 Així doncs, la 
conversa coŀloquial es caracteritza per la presència d’uns trets situacio-
nals (relació vivencial de proximitat, marc d’interacció familiar i relació 
social/funcional d’igualtat entre els interlocutors) i discursius (presa 
de torn no predeterminada, to informal, absència de planificació, fi in-
terpersonal i dinamisme) concrets. Quant a això, Briz (1997, 14) conside-
ra només cal la presència d’un o diversos d’aquests trets perquè la con-
versa puga caracteritzar-se com a coŀloquial i davant de l’absència d’un 
dels trets coŀloquialitzadors, es planteja el procés de coŀloquialització.

Finalment, l’origen geogràfic i cultural del parlant resulta transcen-
dental, ja que hi ha territoris que tenen una cultura d’allunyament, i 
uns altres que tenen cultures d’acostament. Seguint Briz i Albelda (2013), 

2 No obstant això, aquest registre coŀloquial és susceptible d’aparèixer en altres tipus de discurs. 
Cal tenir en compte que la noció de registre coŀloquial (R.C.) és més extensa que la de conversa 
coŀloquial (C.C.)
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s’entén per cultura d’acostament aquella en la qual, a través dels seus 
patrons culturals, «se observa una tendencia a mostrar cercanía social, 
a acortar los espacios interpersonales, a interferir directamente en la es-
fera privada de los demás, a establecer puentes de relación y confianza 
entre los interlocutores» (Briz & Albelda 2013, 248). En canvi, una cultu-
ra d’allunyament seria aquella que es caracteritza pel contrari, «por 
respetar el ámbito y el espacio personal de los demás, por mantener la 
deferencia y precaución en las relaciones sociales» (Briz & Albelda 2013, 
248). Segons açò, podríem dir que Espanya, per exemple, tindria una 
cultura d’acostament, i Mèxic, una cultura d’allunyament, tot i compar-
tir tots dos la mateixa llengua. I això ja es fa molt més notori en el cas de 
territoris com Regne Unit o Alemanya, països on la cultura és clarament 
més de distanciament que la nostra.3 Seguint aquest raonament, la zona 
valencianoparlant tindria una cultura d’acostament que propiciaria 
un major ús de diminutius amb valor afectiu i també irònic, cosa que 
explicaria el predomini del diminutiu amb una funció pragmàtica. 

3 Metodologia

En conjunt, després de descartar els diminutius lexicalitzats, s’han 
analitzat els diminutius amb les funcions establertes a la següent 
classificació:

Taula 1 Classificació de les funcions semàntica i pragmàtica

FUNCIÓ SEMÀNTICA FUNCIÓ PRAGMÀTICA

1 valor d’extensió
1.1 Extensió física petita
1.2 Nombre d’elements d’un conjunt reduït
1.3 Extensió temporal breu

1 valor afectiu: vetlar per un ma-
teix mitjançant el reforç de la seua 
imatge positiva (definida per Brown 
i Levinson (1987, 62) com a «desig de 
cada persona que els altres aproven o 
valoren les seues intencions i accions»); 
majoritàriament, amb una voluntat de 
mostrar afecte. 

3 Per a poder reconèixer si una determinada cultura és d’allunyament o d’acostament, Briz 
(2006), detalla una sèrie de trets que poden contribuir, gradualment, a jutjar una cultura de més 
acostament o de més distancia. Briz i Albelda (2013, 249) organitzen aquests trets en un quadre. 



68

68 àngela magraner mifsud & pau martín miñana

FUNCIÓ SEMÀNTICA FUNCIÓ PRAGMÀTICA

2 valor d’intensitat
2.1 La intensitat reduïda d’una propietat
2.2 Poc valor en alguns noms

2 valor irònic: capgirar el sentit 
afectiu, principalment amb la intenció 
de crear humor.

3 valor atenuant
3.1 Funció 1: vetlar per un mateix per 
mitjà de l’autoprotecció per allò dit o 
fet (salvaguarda del jo, curar-se amb sa-
lut) amb un interés de guanyar o de no 
perdre imatge (autoprotegir-se)
3.2 Funció 2: previndre una possible 
amenaça a la imatge de l’altre o a un 
possible obstacle en la consecució d’una 
meta (salvaguarda del jo-tu).
3.3 Funció 3: reparar una amenaça a la 
imatge de l’altre o a una intromissió en 
el territori de l’altre (salvaguarda jo-tu).

Amb l’objectiu de conèixer els diferents diminutius que s’usen en 
el valencià coŀloquial i descobrir quina de les funcions descrites exer-
ceixen, s’ha confeccionat (enregistrat i transcrit) un corpus propi ano-
menat CoValC (Corpus del Valencià Coŀloquial). Les converses han estat 
obtingudes mitjançant gravacions secretes,4 cosa que suposa un gran 
avantatge pel fet que es tracta d’interaccions espontànies totalment 
verídiques i sense que els participants s’acoblen de cap manera a les 
expectatives que pogueren desxifrar en l’analista. En total, s’ha realit-
zat la gravació secreta de huit converses coŀloquials en català. La major 
part dels participants tenen entre 20 i 30 anys (75 %), la resta són adults 
que amb menys de 55 anys (excepte un major d’aquesta edat). El nivell 
sociocultural general és mitjà-alt (mitjà 46,4 % i alt 53,6 %).

Pel que fa al lloc de procedència dels parlants, tots parlen català 
sud-occidental, és a dir, valencià i pertanyen a diverses comarques 
valencianoparlants. Així, el corpus compta amb informats procedents 
de Tavernes de la Valldigna (la Safor, de l’Alcúdia, Carcaixent i Mon-
troi (Ribera Alta), de Sagunt (Camp de Morvedre), de Picassent (Horta 

4 El consentiment per a transcriure ha tingut lloc després de l’enregistrament i amb el permís 
dels participants que coneixen els fins acadèmics de la investigació i que han estat anonimitzats 
amb la marca <an> </an>.
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Sud), de València ciutat, Burjassot i Alaquàs (Horta Nord), de Xàtiva, 
Moixent i la Llosa de Ranes (la Costera), de Calp i Ondara (Marina 
Alta), d’Alfàs del Pi (Marina Baixa), d’Alcoi (l’Alcoià) i de Cullera (Ribera 
Baixa).

En suma, s’ha gravat, transcrit i recopilat un corpus propi de conver-
ses coŀloquials en català de 124 minuts, integrat per un total de 19.708 
paraules. Finalment, per a la transcripció d’aquest corpus, ens hem 
basat en els criteris de transcripció que segueix el corpus Val.Es.Co 
(Briz et al. 2002), adaptant-los a la llengua catalana.

4 Resultats

La primera anàlisi s’ha centrat en quins diminutius hi ha al corpus. 
Els resultats del corpus mostren que la forma -et i la seua flexió són 
clarament les formes més nombroses amb un total de 73 ocurrències. 
D’una altra banda, hem decidit incorporar el sufix -i atés que funciona 
com una mena de diminutiu, amb exemples al corpus com papi o cu-
llins. No és un grup molt nombrós: té un total de 6 casos. A més a més, 
també es pot trobar la forma -iu, amb un únic exemple: xucutiua. Per 
tant, aquest diminutiu és molt menys freqüent que -et.

Figura 1 Formes de diminutius al CoValC
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Recollim l’explicació de González (1962, 239–240), que exposa que el 
diminutiu ĭttu va irrompre al segle xv, mentre que altres diminutius 
(com ara, -ol < ŏlum o -ell < ĭculu) ja havien envellit i havien finalitzat 
el seu procés de lexicalització. Aleshores, la forma -et (< ĭttu) contenia 
un valor afectiu o expressiu que el faria constituir-se com un diminu-
tiu usual. És cert que hi ha formes lexicalitzades amb el diminutiu -et 
(anisset, careta, donyet, guionet…), però açò demostra que cal no deixar 
de banda la importància que pot tindre la funció pragmàtica en els 
diminutius. Per això, ara continuem amb les funcions dels diminutius 
més emprades al CoValC.

Figura 2 Funcions dels diminutius

Respecte a la funció semàntica, a penes té tres ocurrències (3,8 %) i 
totes tres són d’extensió física: servilletetes (‘tovallons menuts’), ratlletes 
(‘ratlles fines’) i carrets (‘carros menuts’).

(1) F: [però saps] quin paper és?
 E: noo ↓ 
 F: eixe de- dee- de servilletetes 
  (C2: 357–359)
(2)  se van omplint / i els- les ratlletes que té // en les botelles 
  (C5: 80)
(3) en seguida passa per darrere el senyor que ve sempre en els carrets 
  (C6: 613)
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Per tant, sembla que el valor d’extensió o d’intensitat dels diminutius 
no té gaire pes en la conversa coŀloquial, sinó que el gruix de la mostra 
l’engloba la funció pragmàtica, cosa que suggereix el pes d’aquesta fun-
ció en els diminutius des d’aquesta tipologia textual i d’aquest registre 
concret. Tant el valor afectiu com el valor atenuant obté 34 casos ca-
dascun. Ens centrarem, en primer lloc, en el valor afectiu. Aquest té un 
43,6 % de representació al corpus i destaquem els exemples següents:

(4) la copa de cervesa? per a beure-la fresqueta? 
  (C5: 23)
(5) L: però això són pèls seus
 K: això són bitxets / sí 
  (C5: 166–167)
(6)  E: i de xicoteta com ho deies tu? […]
 B: petxina
 C: ((la poma))
 E: petxineta 
  (C6: 89–96)

Un dels casos més interessants es pot veure a (4). El diminutiu no 
indica que la cervesa siga menys fresca, sinó que s’afegeix el valor 
afectiu i positiu al fet de prendre cervesa fresca. Per tant, només s’hi 
incorpora afecte, com si l’emissor pretenguera fer més bonic el missatge 
mitjançant el diminutiu, la qual cosa podria contribuir a una comu-
nicació de major proximitat. Atesa la cultura de proximitat pròpia del 
territori valencià es pot entendre que aquesta mena d’estratègia pot 
servir per a crear encara més proximitat.

Això sí, aquest efecte es pot dirigir cap a coses que, en un principi, 
no generen afecte. En (5) es parla d’uns bitxos que els dos biòlegs de 
la conversa estan estudiant i ens adonem que el diminutiu a bitxets els 
dota d’afecte. Com que els bitxos són uns éssers vius considerats molt 
sovint desagradables per part de la societat el diminutiu pot capgirar 
el valor despectiu per l’afectiu. Fins i tot, des d’aquesta perspectiva, el 
diminutiu pot funcionar com a eufemisme, ja que pot rebaixar l’agres-
sivitat que suposa la paraula tabú, com en (6), on s’utilitza petxineta per 
a referir-se a l’òrgan sexual femení.

Ara bé, si es trenca la màxima de qualitat de Grice, és a dir, si a tra-
vés del context es deixa entendre que la informació donada és falsa, 
el valor afectiu pot ser emprat de manera contrària: amb desafecció. 
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Això és el que ocorre en (7), on es malparla d’un xic amb bigot que ix al 
programa de Cámbiame que estan veient els participants a la televisió. 
El contrast entre el valor afectiu del diminutiu i la desafecció real que 
està transmetent D, genera un valor irònic que comporta un efecte 
humorístic. El valor irònic, realment, a penes té quatre ocurrències al 
text (5,1 %), de manera que al CoValC no té un ús tan generalitzat com 
el valor afectiu o atenuant. 

(7) D: eixe / a bigotet eixe
 B: o tampoc faré res de mal
 D: eixe es- li agrada la moda?
 A: eixe és estilista
 D: estilista?
 A: (RIURE) està pa que li peguen dos varaes (RIURE) 
  (C1: 308–313)

En acabant, cal remarcar el valor atenuant del diminutiu, ja que ha 
sigut el segon més utilitzat pels valencianoparlants del CoValC, amb 
un 43,6 % de representació al corpus. Podem veure casos diversos:

(8) H: i també com un- un projecte 
 G: exacte/ un projecte ex-explicatiu de l’associació i a banda el programa 

del que volem feer/ i ja quan ho tinguem intentarien tirar una maneta 
però clar// una maneta no és un congrés/ és una maneta (RIURES) 

  (C3: 168–171)
(9)  A: home pues que el dus un poc llarguet ja 
 D: però fa lleig?
 A: un poquet 
  (C1: 29–31)

Al primer exemple (8) trobem un diminutiu amb valor atenuant a la 
paraula maneta, que es repeteix fins en tres ocasions. Com la finalitat 
de l’informant G amb aquest diminutiu es la d’autoprotegir-se per a 
guanyar o no perdre imatge, l’atenuant faria la funció 1, funció que, 
per altra banda, és la més usada, amb un 82,4 % de representació dins 
dels valors atenuants del diminutiu. 

L’exemple (9) resulta interessant perquè hi trobem representades 
les altres dos funcions restants: a llarguet la funció 2, ja que A intenta 
prevenir una possible amenaça a la imatge de D, i a poquet la funció 3, 
atés que ja li ha dit que té el pèl massa llarg i està intentant reparar la 
intromissió en el territori de l’altra persona. Així, mentre que la funció 
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2 representa un 14,7 % dels casos atenuants, la 3 sols s’usa en els 2,9 % 
dels casos. A continuació es mostren els resultats dels valors atenuants 
en els diminutius amb les respectives funcions 1, 2 i 3: 

Figura 3 Valors atenuants en els diminutius

Com mostra la figura 3, és significatiu el fet que la funció 3 siga 
la menys usada, ja que açò ens indica que els valencianoparlants del 
corpus prefereixen autoprotegir-se o prevenir una possible amenaça 
abans de fer-la i haver de reparar-la. 

Per acabar, volem afegir que hem trobat diminutius que provenen 
d’una traducció, però han estat descartats perquè no contenen cap 
funció semàntica ni pragmàtica més enllà del significat del que s’ha 
traduït literalment: en (10) es conversa entorn a les paraules que fan 
referència a l’òrgan sexual femení, en aquest cas en italià (farfallina), 
aleshores es demana la traducció al català (papalloneta). Tot i això, sí que 
podríem pensar que apareix un cert valor afectiu al final del fragment, 
ja siga per la metàfora de papallona amb l’òrgan sexual femení, ja siga 
per la insistència afectiva del diminutiu.

(10)  B: farfallina (()) ↓
 E: és papalloneta / no? […]
 D: síí ↑ papalloneta ↓
 E: que boniic!
  (C6: 159–165)
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Per a finalitzar l’anàlisi, hem volgut també comprovar si l’ús comú 
de diminutius en l’àmbit valencià podria comportar un procés de 
gramaticalització més veloç, la qual cosa podria crear nous elements 
lèxics, o també, fer substituir la forma sense diminutiu per la forma 
amb diminutiu. Ja ens havíem adonat que formes com nuet (per nu) o 
aneguet (com a cria d’ànec) tenien la seua pròpia entrada al Diccionari 
Normatiu Valencià (DNV); així que hem emprat el Corpus Informatitzat 
del Valencià (CIVAL) per a veure el nombre d’ocurrències de les hui-
tanta paraules amb diminutius que ha registrat el CoValC i la forma 
corresponent sense sufix. 

Com que es tracta d’un corpus històric és complicat trobar paraules 
amb diminutiu, atés que els gèneres i els temes dels textos antics es 
resisteixen a l’ús del diminutiu (González 1962, 7). Per això, no hem 
trobat cap dada rellevant; de fet, la forma sense sufix sempre té moltes 
més ocurrències que la forma amb diminutiu, a excepció del cas de 
blanet, que es manifesta per primera vegada a la Rondalla de Rondalles de 
Lluís Galiana i té 102 casos en tot el CIVAL, mentre que bla té 195 casos. 
És cert que continua sent superior el nombre d’ocurrències sense sufix 
que amb diminutiu, però aquest acostament numèric de blanet a bla pot 
donar indicis del procés de gramaticalització de blanet, el qual potser 
substituïsca en un futur a bla. A més, hem de recordar que els sufixos 
aspectius, com són els diminutius, no tenen tanta facilitat de creació 
de nou lèxic com els no aspectius.

5 Conclusions 

El treball ha tret com a primera conclusió que -et i les seues formes 
flexives són les més emprades en el CoValC, la qual cosa suggereix, 
a partir d’aquesta petita mostra, que és possible que aquesta siga la 
forma de diminutiu més emprada en el terrreny coŀloquial valencià. 
Quant a les seues funcions, després de dividir entre el seu contingut 
semàntic (extensió o intensitat) i pragmàtic (afecte, ironia, atenua-
ció), ens hem adonat que els usos semàntics són ínfims (3,8 %). En 
canvi, s’ha constatat que en el CoValC la funció conversacional dels 
diminutius és eminentment pragmàtica (92,3 %). Així doncs, llancem 
la hipòtesi que l’ús habitual i continuat de la funció pragmàtica dels 
diminutius valencians podria contribuir a un major ús d’aquest tipus 
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de sufixació i, tal vegada, a una lexicalització futura més accelerada. 
En altres paraules, a llarg termini els diminutius podrien, d’una banda, 
generar nous significats i noves categories lèxiques (com ara, carrer i 
carreró, que tenen significats semblants però diferents) o, d’una altra 
banda, seria possible la convivència de la paraula sense sufix i la pa-
raula amb diminutiu sense cap canvi semàntic entre ambdues (com 
ocorre entre bla i blanet). 

Ara bé, respecte als valors pragmàtics dels diminutius, en el CoValC 
trobem equitat entre l’afectiu i l’atenuant (43,6 % cadascun), mentre 
que la ironia no hi apareix tan sovint (5,1 %). Com que el valor irònic 
seria un ús capgirat de l’afectiu, podem concloure que l’emprament 
d’aquests dos valors podria explicar-se pel fet que la societat valenciana 
es caracteritza per una cultura d’acostament. Però, per un altre costat, 
en relació amb la funció atenuant en el CoValC, hi ha una preferència 
clara de la funció 1, això és, l’autoprotecció o prevenció davant d’una 
possible amenaça (82,4 %) abans de fer-la o haver de reparar-la (funció 
2, 14,7 %; funció 3, 1,1 %), cosa que explicaria que, malgrat ser una cultura 
d’acostament, es prevenen atacs cap a l’interlocutor. En definitiva, de 
manera general, els valencians enregistrats en el CoValC procuren 
utilitzar els diminutius per a autoprotegir-se amb la funció 1 del valor 
atenuant i per a reforçar llaços amicals mitjançant el valor afectiu, fent 
també ús ocasionalment d’un diminutiu amb valor irònic.
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1 Introducció

Amb l’aparició, l’any 2001, del Marc europeu comú de referència per a 
les llengües (MECR), la didàctica de llengües estrangeres va començar 
a integrar els conceptes de llengua-cultura (Galisson 1994) i de inter-
culturalitat (Byram & Zarate 1997; Abdallah-Pretceille & Porcher 1996; 
Beacco 2011), com a nous eixos clau de la disciplina. En aquest sentit, 
la dimensió cultural associada a la comunitat de la qual estudiem la 
llengua esdevé essencial i prioritària. Això no obstant, es pot apreciar 
com segons el context geogràfic, educatiu i cultural en el qual ens 
situem, el concepte de cultura i la seva representació varien. A França, 
per exemple, les classes de cultura dels graus de filologia reben el nom 
de Civilisation, el qual reenvia, d’una banda, a les diferents maneres de 
viure i, de l’altra, a les institucions del país del qual s’estudia la llengua. 
A Alemanya el terme utilitzat seria el de Landeskunde, i es refereix lite-
ralment als diversos coneixements del país en qüestió. Als Estats Units 
utilitzen la paraula Culture per tal d’abordar la iniciació als costums i 
als comportaments i, a Anglaterra, escullen el concepte Background 
studies per a exposar els costums i la vida quotidiana (Byram 1992, 85).

Si prenem el cas francès per exemple, atès que és el que millor co-
neixem per la nostra experiència docent en aquest país, la dimensió 
cultural de la llengua és molt sovint tractada a partir dels diferents 
períodes històrics o dels moviments culturals i ideològics, del o dels 
països on la llengua estudiada es parla, i tot plegat mitjançant una 
panoràmica pluridisciplinària que englobaria la història, la geografia, 
l’art o la gastronomia, entre d’altres. Aquesta representació concreta 
de la cultura deixaria en un segon terme, doncs, alguns aspectes tant 
transversals, i subjectius, com són els sentits i les emocions. Tal com 
destaca Boris Cyrulink (2000), considerem que aquests dos aspectes 
són fonamentals en la interacció lingüística quotidiana, ja que més 
enllà del domini d’unes competències lingüístiques i socioculturals 
concretes, també caldria pensar en la manera d’introduir els senti-
ments en l’ensenyament de llengües estrangeres.

Efectivament, si un dels objectius principals del MECR és «promou-
re el desenvolupament favorable de la personalitat global de l’aprenent 
i el sentit d’identitat com a resposta a l’enriquidora experiència que 
suposa enfrontar-se a tot el que és diferent en els àmbits de la llengua 
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i la cultura» (Consell d’Europa 2003, 19), és a dir, a la interculturalitat, 
aleshores, ens alineem amb autors com ara Martine Abdallah-Pretcei-
lle i Louis Porcher (1996), els quals defensen el foment d’una pedagogia 
que privilegiï la dimensió social i humana per tal de reforçar el treball 
i la consciència dels sentits i les emocions.

És per això que la nostra aportació presenta un dispositiu pedagògic, 
creat per a l’aula de català com a llengua estrangera (CLE), que permet 
expressar les emocions a partir del desenvolupament de competències 
creatives relacionades amb l’art verbal de la improvisació. El principal 
objectiu de la nostra proposta pedagògica és demostrar que qualsevol 
expressió que posi en pràctica la cultura com a vehicle de l’expressió 
artística i emocional pot esdevenir un actiu intercultural. Així doncs, 
al llarg de l’article, exposarem com la pràctica del folklore entesa com 
a instrument social i cultural (Oriol 2002) permet familiaritzar i iniciar 
l’aprenent en el conreu artístic-literari, tot explorant, més concreta-
ment, algunes possibilitats didàctiques per a introduir la poesia oral 
improvisada d’arrel tradicional (o glosa) en l’alumnat de CLE.

2 Marc teòric

2.1 La interculturalitat a partir de la memòria coŀlectiva i el folklore

El concepte de interculturalitat ha estat estudiat de manera profusa 
per diversos autors, ja sigui des del punt de vista de la seva definició 
(Beacco 2011; Byram 2003; Byram & Zarate 1997; Zarate & Byram 1996), 
del seu desenvolupament (Beacco & Byram 2003; Zarate & Byram 1996) 
o des d’un punt de vista metodològic i pràctic (Abdallah-Pretceille & 
Porcher 1996; Camilleri & Cohen-Emerique 1989; Demorgon & Lipians-
ki 1999). Tanmateix, no trobem gaires estudis que tractin la qüestió 
centrant-se en el possible lligam entre aquest concepte i d’altres tant 
inherents a la cultura d’un territori com podrien ser la memòria coŀlec-
tiva o el folklore.

En aquest sentit, partim de la premissa que es pot desenvolupar la 
competència intercultural de l’alumnat de CLE treballant l’expressió 
creativa a partir de manifestacions culturals pròpies i arrelades al 
territori de parla catalana. El concepte de cronotop aportat per Mik-
haïl Bakhtín (1981), referint-se a la sensibilitat inscrita en l’espai i el 
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temps de la ficció o de la pròpia realitat, ens recorda la transcendència 
que pot adquirir la memòria com a dipòsit o recull de coneixements 
i expressions socials que es manifesten en un territori determinat i 
durant un període concret. Així, si partim del principi que tota socie-
tat o comunitat cultural disposa d’una memòria pròpia o, si més no, 
compartida en gran mesura, la nostra proposta didàctica tractaria de 
reprendre els elements que componen aquesta memòria coŀlectiva per 
tal que l’expressió de les emocions mobilitzades a l’aula sigui més sig-
nificativa per a l’estudiantat, d’acord amb la matèria ensenyada (això 
és, la llengua i la cultura catalanes més enllà del domini lingüístic).

Caldria, però, tenir en consideració la manera com ens apropem al 
coneixement de la cultura. El fet de prendre elements culturals propis 
de la tradició per a l’ensenyament de llengües ens recorda la necessitat 
de no erigir aquests elements en símbols propis d’un suposat etnotip 
cultural (això és, aquelles manifestacions o representacions identi-
tàries concebudes sovint com a normatives o canòniques al si d’una 
societat) ni, alhora, interessar-se únicament a explorar l’alteritat o la 
descoberta de l’altre des d’un punt de vista que ens podria fer caure en 
una reificació del fet diferencial, com si es tractés de quelcom exòtic 
(com ja desenvoluparen teòrics dels estudis postcolonials com Edward 
Saïd en la seva obra Orientalism de 1978). Més aviat, i contràriament 
a aquestes dues tendències eurocèntriques encara ben arrelades en 
el pensament i la cultura actuals, l’aproximació a les emocions en 
l’aprenentatge d’una llengua estrangera demana de proposar un diàleg 
amb el públic (en el cas que atenem, l’estudiantat de CLE) concebut 
com un vaivé cultural, des d’una dinàmica performativa, en cons-
tant construcció, en què la labor de creació i de recreació no cessi de 
reconfigurar les identitats de cadascú i els territoris de què formem 
part. De fet, si la memòria d’una societat es pot considerar un substrat 
de vida compartida al llarg d’un període per una part substanciosa 
dels seus individus, Aristòtil ja afirmava que, igualment, un poeta no 
és sinó un fabricant de «territoris» (tot usant el terme mite; Tally JR 
2013), entenent que la cultura és el canal i el motor que ens permet de 
desenvolupar i transformar de manera constant les nostres identitats 
per mitjà de les experiències, els sabers i les emocions que posem en 
circulació al llarg de les nostres vides.
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És des d’aquest prisma que ens interessem per la noció de folklore, 
caracteritzada per Dan Ben-Amos (Oriol 2002) com tota comunicació 
directa efectuada pels individus, expressada de manera artística i ge-
nerant actes únics a cada moment. El lore seria precisament el saber 
creatiu expressat de manera directa i immediata per la gent (o folk) i 
per a la mateixa gent. L’interès d’aquesta mena de saber per a la nos-
tra proposta didàctica rau en el fet que el folklore abraça l’expressió 
lingüística per mitjà del desenvolupament de competències artístiques 
i, per tant, ens permet relligar a l’aula de CLE la disciplina literària amb 
l’ensenyament de les llengües i l’expressió de les emocions. El conreu 
de l’expressió literària tractada des d’aquesta orientació folklorista es 
basa, doncs, en el seu caràcter improvisat, espontani, directe i, en la 
major part dels casos, també en el seu caràcter oral o, almenys, oralitzat 
(Oriol 2002). Les endevinalles, els contes, les llegendes o les cançons 
són mostres d’aquest tipus d’expressió literària folklòrica o etnopoètica 
(Jason 1977), la qual atén de manera privilegiada les emocions a l’hora 
de transmetre la cultura. En efecte, resultaria impossible separar els 
exemples literaris que mencionàvem adés de l’impacte emocional que 
produiran en el receptor, ja que són gèneres que s’articulen segons una 
intencionalitat afectiva determinada.

El nostre interès per aquesta branca de la tradició cultural es troba 
també en el caràcter sovint popular de l’expressió literària oral. La seva 
fràgil consistència, immediata o vaporosa, ens fa sovint desconèixer 
l’origen específic d’aquestes creacions, sotmeses (a l’igual que les nos-
tres identitats) a l’oneig gradual del canvi, generació rere generació. Per 
aquest motiu, no es pot identificar un sol autor com el creador singular 
d’alguna obra; el tarannà habitualment popular, social i espontani 
d’aquestes produccions no ens permet estirar del fil temporal que ens 
portaria a observar els processos de concepció i transmissió culturals 
esdevinguts en el passat en una obra pròpia del folklore. En oposició a 
això, l’obra literària escrita no tindria una fesomia tan mutable, ja que 
disposa de la traça material que fonamenta una major estabilitat en 
la seva difusió: el text, el manuscrit, el llibre, serien suports que habi-
tualment no han format part del caràcter folklòric de la cultura a causa 
del component radicalment oral del folklore, com ja hem comentat.

Aquesta situació resulta precisament fonamental per a la concepció 
del procés de creació a l’aula de CLE, on la participació i la voluntat 
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de compartir amb la resta de companys serà clau per a l’èxit de la 
proposta didàctica. D’aquesta manera, com en l’expressió folklòrica 
el creador, sovint anònim, és més aviat un reinterpretador d’elements 
pertanyents al llegat cultural compartit amb el seu entorn, tant el (re)
creador com el receptor tenen rols socials i artístics intercanviables, 
cosa que inscriu un caràcter essencialment dinàmic a l’expressió 
cultural. Tots dos (creador i receptor) són responsables de la mobi-
lització i l’actualització d’aquest saber coŀlectiu perquè poden ocupar 
indistintament tots dos llocs segons la situació determinada; això 
els fa co-creadors d’una expressió artística i, al capdavall, els permet 
afaiçonar progressivament la seva identitat al si de la societat. Els 
nusos afectius que entrelliguen el recreador (en tant que membre 
de la societat) amb el territori on aquest es desenvolupa esdevenen, 
doncs, especialment ferms i consistents en l’expressió folklòrica. El 
crític Raymond Williams es refereix en aquest sentit al concepte de 
estructures de sentiment (Tally JR 2013, 86) per insistir en la forta i inevi-
table relació emocional que s’estableix entre el conreu d’unes formes 
literàries concretes i l’experiència social d’un individu o d’un coŀlectiu 
en un territori. Robert Tally JR (2014) hi introdueix un altre concepte, 
el de topofrènia (topophrenia), per indicar la transcendència que té la 
construcció emocional i identitària de l’autor a l’hora d’explorar, de 
crear, nous «territoris» pertanyents a la pràctica artística.

Així doncs, els vincles socials i territorials que generen els proces-
sos creatius coŀlectius vinculats al folklore i a les emocions ens per-
meten apreciar la cançó improvisada com una eina que pot apropar 
l’estudiantat de CLE a la llengua i la cultura catalanes d’una manera 
significativa, entenent aquesta aproximació didàctica com un diàleg 
intercultural que pot estrènyer els llaços entre diverses llengües, cul-
tures i territoris que cada cop es troben més entrelligats.

2.2 La cançó improvisada als Països Catalans

La cançó improvisada d’arrel tradicional creada als territoris que in-
tegren els Països Catalans compta amb una llarga tradició i, en certa 
manera, una difusió i capacitat d’adaptació i transformació notables 
als nous temps. Tot i que no és el motiu d’aquest article desglossar la 
història i el desenvolupament de la cançó oral improvisada, sí que con-
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siderem oportú mencionar alguns estudis, projectes i iniciatives que 
recentment han considerat el caràcter folklòric d’aquesta expressió 
cultural des d’una perspectiva renovadora, intercultural i didàctica 
amb l’objectiu de difondre’n el seu ús més enllà dels àmbits lligats a 
la tradició, tal com proposem en el nostre estudi.

Així, podem fer referència en primer lloc al projecte interdisciplinari 
creat entre l’aula de música i l’aula de llengua, dins el cicle d’educació 
primària, Corrandescola (2010), coordinat pel professor de la UAB Albert 
Casals (la tesi doctoral del qual, de 2009, suposa una fita fonamental 
en l’exploració de les possibilitats d’introduir la cançó improvisada a 
l’aula). També cal mencionar el projecte Patrimoni cultural: poesia oral 
improvisada, impulsat pel professor de la UIB Felip Munar, el qual 
agrupa quatre centres de secundària dels Països Catalans (Bataller 
2017, 62); Munar és, alhora, l’autor d’obres d’interès pedagògic com ara 
Manual del bon glosador (2001), on s’explica com aprendre les diverses 
destreses que es mobilitzen en l’art de compondre versos de base oral 
i improvisada. Altres iniciatives on es posa en valor l’experiència di-
dàctica seria la de l’Escola d’Estiu de Glosa celebrada durant diverses 
edicions al municipi empordanès d’Espolla i organitzada anualment 
per l’associació Cor de Carxofa. Aquesta associació aglutina tot un 
seguit de trobades periòdiques (com ara l’anomenada «Dotze hores 
de glosa» o la Trobada de Cantadors d’Espolla) encaminades a la recu-
peració, la promoció i la difusió del glosat (tal com proposen referir-se, 
de manera global, a la cançó oral improvisada d’arrel tradicional) en 
català. Fruit d’aquestes experiències didàctiques i socials és l’aparició 
del documentari Glosadors (2014), el qual descriu de manera precisa el 
conglomerat d’iniciatives existents al voltant d’aquesta expressió po-
pular, amb un clar objectiu d’oferir una proposta renovada del gènere 
tradicional (acostant-lo, per exemple, a altres tradicions d’improvisació 
oral actuals com és el rap). Fet i fet, aquestes experiències en què rea-
floren, empeltades, noves iniciatives que recuperen i alhora revisiten 
la cultura popular i tradicional dels Països Catalans han estat definides 
amb el terme de transglosa (Bataller 2017, 53–54), és a dir, aquell cant 
improvisat que té lloc a territoris i contextos diferents als propis o 
habituals segons la tradició. Carles Belda, un dels músics i glosadors 
que més ha difós aquesta nova onada folklorista i modernitzadora en 
què ens situem, defineix i valora el fenomen en aquests termes: «és 
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enriquidor i alliçonador comprovar la capacitat creativa de les zones 
més industrials i urbanes per generar la transglosa, la modalitat que 
no és ben bé d’enlloc i que es nodreix una mica de tot arreu» (2014).

Així, podem afirmar que en l’actualitat, després de dècades de re-
culada en què s’aprimaven i fins i tot desapareixien les pràctiques 
folklòriques tradicionals, la cançó oral improvisada als Països Catalans 
es troba en un procés d’eixamplament o reterritorialització (segons el 
concepte aportat per Gilles Deleuze i Félix Guattari; 1972). En aquesta 
reterritorialització de les pràctiques tradicionals (en tant que resig-
nificació de contextos propis de la modernitat) cal comptar, també, 
aquelles pràctiques dutes a terme per l’ensenyament del català com a 
llengua estrangera, on han proliferat durant el darrer decenni nom-
brosos tallers de glosa, que és on situem de manera concreta el nostre 
estudi. Precisament, la irrupció d’aquests tallers en l’àmbit docent 
internacional ha crescut al caliu de la renovació efectuada portes en-
dins de la cançó improvisada, tal com caracteritzem. La glosa, en totes 
les seves aplicacions (des dels cicles de primària i secundària fins a la 
universitat, des dels tallers en l’educació en el lleure fins a les troba-
des de glosadors en actes festius, musicals i poètics), dibuixa actual-
ment un panorama engrescador i variat que demostra les nombroses 
possibilitats que existeixen per apropar al professorat, als educadors, 
formadors i curiosos en general la pràctica de la cançó improvisada 
d’arrel tradicional com una experiència no només didàctica sinó tam-
bé com un fet social i cultural ben rellevant en tot procés vivencial i 
d’aprenentatge.

La recuperació generalitzada d’aquesta pràctica cultural en els di-
ferents territoris de parla catalana coincideix, alhora, amb l’augment 
significatiu del nombre d’estudiants universitaris de CLE a tot el món 
durant aquests darrers anys (Lacueva & Subarroca 2016, 87). Segons 
Lacueva i Subarroca (2016, 87), aquest fet estaria estretament lligat a 
dos esdeveniments: d’una banda, l’augment exponencial d’estudiants 
internacionals en les diverses universitats que formen part de la Xarxa 
Vives d’Universitats i, d’altra banda, la gran tasca duta a terme per tot 
un conjunt de centres universitaris de fora del domini lingüístic, els 
quals han creat o incrementat l’oferta formativa d’estudis catalans. 
Així, segons les dades que proporciona l’Institut Ramon Llull per a l’any 
2019 en la seva memòria anual, els estudis universitaris de CLE al món 
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haurien estat oferts fins en un total de 150 universitats (22 als Estats 
Units, 20 a Anglaterra i a Alemanya, etc.), 86 de les quals van rebre un 
ajut financer d’aquesta institució (66 a Europa, 16 a Amèrica i 4 a l’Àsia) 
(Institut Ramon Llull 2020, 10). El nombre d’inscrits en aquestes 86 
universitats l’any 2019–2020 va ser de 6.971 (3.588 estudiants), la ma-
joria dels quals a França (1.901), a Alemanya (680) i al Regne Unit (533), 
amb un percentatge d’inscrits en les classes de llengua del 65 %, força 
més elevat que la relació d’inscrits en les classes de literatura, cultura, 
lingüística o traducció (35 %). Totes aquestes dades mostren la vitalitat 
i l’atractiu que generen la llengua, la literatura i la cultura catalanes 
fora del nostre domini lingüístic, més encara si tenim en compte que 
entre el curs 2002–2003 i el 2019–2020, l’augment d’estudiants fou de 
944 alumnes.

3 Metodologia i posada en pràctica

La nostra experiència passada com a professors de CLE en dues uni-
versitats franceses (ubicades a les ciutats d’Amiens i Tolosa de Llen-
guadoc) ens va permetre satisfer la nostra voluntat de crear tallers 
d’aprenentatge i de creació de garrotins (un dels molts tipus de cançó 
improvisada dels Països Catalans), amb l’objectiu de generar una pràc-
tica pedagògica que afavorís l’intercanvi intercultural entre la llengua 
i cultura catalanes i la dels estudiants. Durant el nostre període docent 
en cadascun d’aquests indrets, vam decidir seguir un enfocament 
orientat a l’acció (MECR) basat en la metodologia establerta pel Groupe 
Français d’Éducation Nouvelle (GFEN), fonamentada en l’auto-socio-
construcció del saber. Aquesta metodologia promou que siguin els 
mateixos estudiants els qui construeixin el seu propi coneixement, de 
manera progressiva, a partir del que ja saben, del seu saber fer i de les 
seves competències generals individuals, lingüístiques i socioculturals. 
El docent només exerceix un rol d’acompanyant en la construcció del 
saber, introduint paulatinament consignes molt precises que esti-
mulen l’estudiant a reprendre tant els seus coneixements inherents i 
inconscients com els adquirits i conscients.

Els tallers es van dissenyar en funció del públic amb què comptàvem 
en aquell moment, uns vint estudiants, a raó de dues hores de durada 
durant les quals es treballen les competències lingüístiques habituals, 



86

86 josep marqués meseguer & josep vidal arráez

és a dir, la comprensió i la producció oral i escrita i la interacció. En 
el seu origen, aquests cursos s’adreçaven als estudiants del nivell B1. 
Tanmateix, i amb el pas del temps, vam adonar-nos del seu potencial 
si també es posaven en pràctica en altres nivells inferiors de llengua, 
tot i que a partir d’una prèvia adaptació des del punt de vista lingüístic. 
Finalment, hem pogut constatar que són perfectament aplicables des 
d’un nivell A1+ fins a un nivell B2+. Sigui com sigui, el que mai varia 
són les cinc fases de les quals es compon el taller i que desglossem a 
continuació.

La primera fase del taller consisteix en una pluja d’idees general 
sobre els coneixements previs dels estudiants quant a les diferents 
festes i tradicions dels Països Catalans. Seguint la metodologia del 
GFEN, aquesta fase es du a terme en dos temps estructurats, al seu 
torn, en tres blocs. En un primer temps, es demana als estudiants que 
de manera individual pensin durant uns breus minuts en quines festes 
i tradicions catalanes coneixen o quines han sentit mencionar alguna 
vegada. Tot seguit se’ls demana que comparteixin la seva informa-
ció amb el company que tenen al costat i, posteriorment, que la facin 
conèixer a tota la classe, al mateix temps que el professorat anotem 
totes les aportacions a la pissarra. Els objectius són clars: pretenem 
que l’alumnat s’adoni de tot allò que ja sap, que ho comparteixi i ho 
confronti en petit grup i que, finalment, en faci partícips a tots els al-
tres companys. La plasmació final d’idees en els laterals de la pissarra 
permet al docent, a posteriori, d’interrogar els estudiants sobre quins 
són els punts en comú existents entre totes les respostes obtingudes, 
que també són recollides, aquest cop, en la part central de la pissarra. 
En un segon temps, però ara mitjançant un seguit de fotografies que 
els repartim sobre festes i tradicions desconegudes per a ells, el docent 
els demana de reflexionar de nou individualment i després en grup 
per, novament, exposar al conjunt de la classe allò que poden extreure 
d’aquestes imatges. Si arribats al cas, ningú arriba a proporcionar cap 
informació, és el professor qui explica de quines festes i tradicions 
es tracta, on es duen a terme i en què consisteixen. Finalment, i un 
cop tot afegit de nou a la pissarra, se’ls torna a demanar quins trets 
comuns caracteritzarien les festes i tradicions aparegudes fins ara. Al 
final d’aquesta primera fase, d’una banda, els estudiants acostumen 
normalment a destacar quatre o cinc aspectes clau com ara la música, 
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el cant, la llengua, la identitat i les emocions; d’una altra banda, peda-
gògicament, aconseguim fer aflorar tant els coneixements conscients 
com els inconscients al mateix temps que construïm el saber en grup 
gràcies a l’escolta activa i l’empatia vers els companys.

Durant la segona fase, el professor proposa escoltar un extracte au-
diovisual d’un garrotín sense dir als estudiants de què es tracta. Tot 
seguit i en funció del nivell, es procedeix a transcriure el que hem 
sentit (A2, B1, B2) o bé a repartir-los la transcripció ja feta (A1), tant per 
analitzar-la com comprendre’n correctament el significat i els trets 
principals definitoris. Gràcies a això, i de nou segons el nivell, treba-
llem la comprensió oral  i la producció escrita (nivells superiors a l’A1) 
o bé tan sols la comprensió oral i escrita (A1), tot plegat amb un doble 
objectiu: d’una banda, treballar i avaluar els coneixements lingüístics 
adquirits des de l’inici de curs i, de l’altra, obtenir les principals carac-
terístiques dels garrotins (melodia, ritme i prosòdia, mètrica, humor, 
ironia i crítica). Optem per escollir garrotins molt senzills i, sobretot, 
divertits, la qual cosa ens permet iniciar i captar l’atenció de l’alumnat 
respecte a la pràctica d’aquest model de glosa improvisada. L’objectiu 
és despertar la curiositat i l’empatia de l’estudiant quant a l’expressió 
dels sentits i les emocions observats en aquest document.

En tercer lloc, es reparteixen un seguit de quartetes amb l’objectiu 
que l’alumnat descobreixi per si sol el lligam artístic existent entre 
els garrotins i el gènere poètic. Un cop fet això, i si és possible acom-
panyats d’un instrument musical (com ara una guitarra, un violí, un 
acordió o una flauta), el professor els canta els poemes sobre la base 
melòdica dels garrotins. Així doncs, i un cop mostrada la simplicitat 
de la tasca, el professor i el grup-classe canten conjuntament les di-
ferents quartetes. L’objectiu és encoratjar-los i preparar-los cap a les 
dues darreres fases del taller. En aquest sentit, doncs, aquesta fase 
es tracta d’una tasca intermèdia que basteix els esglaons de la tasca 
final: la creació en parelles d’una estrofa (garrotín) i la posterior posa-
da en escena de la seva producció escrita, la qual serà recitada davant 
la classe, amb l’ajuda, si cal, del professor, tot fent servir els gestos o 
altres elements dramàtics i/o comunicatius que puguin ajudar-los a 
expressar el sentit de la creació proposada.

Les darreres dues parts del taller acostumen a desenvolupar-se en 
un ambient distès, divertit i festiu atès que la consigna donada és 
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crear quartetes focalitzades en la figura del professor, o d’un company 
de classe, tot introduint humor i bon rotllo. Durant aquestes dues fa-
ses, i per tal de crear una atmosfera adient, el docent pot acompanyar 
musicalment la creació dels garrotins, a fi d’ajudar els estudiants a 
assimilar-ne el ritme, la tonalitat, etc.

Els principals objectius d’aquest taller són que els estudiants pren-
guin consciència de la desimboltura lingüística que han anat adquirint 
al llarg del seu aprenentatge, que constatin llur capacitat d’elaborar 
creacions artístiques semblants als models presentats i, finalment, 
motivar-los i implicar-los suficientment perquè siguin capaços de 
produir garrotins tal com s’acostuma a fer en el folklore, és a dir, en 
un context d’expressió popular espontània i improvisada en la socie-
tat de la qual formem part. Precisament, podem afirmar que aquests 
objectius van ser assolits en bona mesura a la fi d’aquests tallers, ja 
que la pràctica de la cançó oral i improvisada no només serví perquè 
l’estudiantat fes un salt qualitatiu en la millora de les seves destreses 
lingüístiques, creatives i, al capdavall, comunicatives i socials en la 
llengua d’aprenentatge, sinó que en alguns casos fins i tot transcendí el 
marc estrictament formatiu i formal de l’aula per ser utilitzada, la pràc-
tica de la glosa, lliurement per l’alumnat en contexts no reglats (com 
ho demostra, a tall d’exemple i anècdota, el fet que alguns estudiants 
arribessin a enregistrar amb el mòbil garrotins fets per ells, al metro, 
mentre tornaven de festa). En aquest sentit, el reforç del vincle social, 
comunitari o identitari que s’efectua a través de l’aprenentatge de la 
poesia oral improvisada, demostra que aquesta pràctica contribueix 
(com ha ocorregut tradicionalment en la seva pràctica popular) tant 
a la cohesió del grup de classe com a la motivació de l’estudiantat per 
a prosseguir en l’estudi de la llengua catalana i la seva fidelització als 
cursos de CLE oferts en cada universitat. A més, aquesta aproximació 
pràctica i familiarització amb un element cultural que d’entrada era 
forà o aliè als estudiants, no fa sinó evidenciar el caràcter intercul-
tural de la pràctica proposada, pel fet que s’han creat a l’aula noves 
connexions entre diverses cultures i territoris; així, cal apreciar que 
l’aprenentatge de la cançó improvisada s’ha fonamentat en l’assimi-
lació per part dels estudiants d’un codi cultural d’altri que ara tam-
bé forma part d’ells, això és, la pràctica folklòrica o etnopoètica dels  
Països Catalans.
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4 Conclusions

La pràctica pedagògica de creació de versos improvisats i el seu cant 
demanen una adquisició simultània i harmònica de diferents compe-
tències lingüístiques, artístiques i socioculturals que són accessibles en 
qualsevol nivell d’aprenentatge de llengües estrangeres. L’expressió i la 
interacció oral i creativa entre els estudiants és el motor de la seqüèn-
cia didàctica que hem proposat. En aquest sentit, aquesta experiència a 
l’aula permet mostrar com l’estudi i la pràctica de la cançó improvisada 
pot reforçar, de manera alegre i festiva, la competència comunicativa 
intercultural oral així com la creativitat que apeŀla als sentits i les emo-
cions. Considerem oportú remarcar que, amb propostes com aquesta, 
és naturalitza el conreu de la poesia entre els estudiants, sovint con-
siderada inaccessible per als nivells inicials d’aprenentatge d’una llen-
gua, que són precisament els més habituals a les classes de CLE. Poten-
ciar l’aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes de forma oral, 
en vers, cantada i improvisada (o el seu acostament en la mesura de les 
condicions dels aprenents) recentra l’interès cap a unes formes folklò-
riques que sovint han estat deixades de banda per les cultures moder-
nes de manera oficial. Precisament, l’oralitat fou durant segles l’únic 
canal en què es transmeteren les llengües i les cultures, on la creació en 
vers tingué un rol destacat. Concretament, la pràctica de la poesia oral 
improvisada, tant la que ens arriba de manera més tradicional com la 
que ara reapareix en l’àmbit català com a transglosa, és continuadora 
d’aquesta basta tradició de les nostres cultures que ha permès l’in-
tercanvi d’experiències entre coŀlectius i societats al llarg dels segles. 
Igualment, a l’aula de CLE, l’aprenentatge de la llengua i la cultura 
catalanes fora del domini lingüístic aporta als estudiants una eina que 
els permet de crear, a ells també, versos on els nous coneixements i 
les emocions compartides no deixen de modelar les nostres identitats.
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Resum: L’objectiu d’aquesta investigació és realitzar un estudi de l’atenuació pragmà-
tica a partir de l’anàlisi d’un corpus de mostres escrites i orals recollides a l’aula. 
Considerem l’atenuació com un mecanisme encarregat de mitigar el missatge 
per tal de suavitzar les tensions, amenaces a la imatge pròpia i, especialment, a 
l’aliena (Briz 1998).

  En el cas de les mostres escrites, hem plantejat una activitat de simulació, pro-
posta als estudiants adolescents (12–16 anys) que consisteix en l’escriptura d’un 
WhatsApp en el qual es declina una invitació i un correu formal adreçat a un profes-
sor en el qual tractem una temàtica amb controvèrsia. Respecte a les mostres orals 
observem diferents mecanismes estratègics atenuants empleats pels adolescents 
a l’aula. D’aquesta manera, observarem, d'una banda, l’ús que fan els adolescents 
de l’estratègia pragmàtica de l’atenuació des del punt de vista oral i escrit, i, d’altra 
banda, ensenyarem i avaluarem la seua competència pragmàtica. 

  La metodologia seguida per a l’anàlisi de l’atenuació es basa en la proposta d’Al-
belda et al. (2014). A més, hem emprat el programa Praat per a l’estudi prosòdic dels 
elements atenuants del nostre corpus. En relació amb el nostre corpus, primera-
ment, s’han gravat, transcrit i etiquetat les intervencions a classe dels estudiants; 
en segon lloc, s’han analitzat tots els elements atenuants en funció del seu context, 
i per últim, s’ha estudiat fònicament el segment desencadenant. 

  La hipòtesi de partida mostra una clara necessitat social i comunicativa que  
tenen les persones d’aquesta franja d’edat quan han de justificar-se en realitzar 
un acte de parla de rebuig. 

Paraules clau: atenuació, didàctica, corpus, pragmàtica i competència comunicativa 

Abstract: The aim of this research is to conduct a study of pragmatic attenuation from 
the analysis of a corpus of written and oral samples collected in the classroom. We 
consider mitigation as a mechanism to mitigate the message in order to smooth 
tensions, threats to the image itself and especially to the allienna (Briz 1998).

  In the case of written samples, we have proposed a simulation activity, proposed 
to teenage students (12–16 years) which consists of writing a WhatsApp in which 
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an invitation and a formal post addressed to a teacher is declined. With regard to 
oral samples, we observe different strategic mitigating mechanisms employed by 
teenagers in the classroom. In this way, we will observe the use made by teenagers 
of the pragmatic strategy of attenuation from an oral and written point of view, 
and, on the other hand, we will teach and evaluate their pragmatic competence.

  The methodology followed for mitigating analysis is based on the proposal of 
Albelda et al. (2014). In addition, we have used the Praat programme for the prosodic 
study of the mitigating elements of our corpus. In relation to our corpus, first of all, 
student class interventions have been recorded, transcribed and labelled; secondly, 
all mitigating elements have been analysed based on their context, and, last but 
not least, the triggering segment has been studied.

  The starting hypothesis shows the social and communicative need for people in 
this age zone to justify themselves by performing a speech act of rejection.

Key words: attenuation, didactic, corpus, pragmatic and communicative competence

1 Introducció: l’atenuació és necessària?

L’aprenentatge i l’ensenyament de la competència pragmàtica és un 
dels grans blocs curriculars que traspassa les fronteres de les aules 
per a convertir-se en una necessitat fora de l’àmbit acadèmic. En l’ac-
tualitat, a pesar de la formació i preocupació del professorat, de les 
propostes metodològiques i dels recents estudis, l’ús d’estratègies 
pragmàtiques que manifesten una solvència per part de l’alumnat no 
és satisfactori. D’acord amb Magraner (2019), un important nombre 
d’estudiants finalitza l’etapa acadèmica obligatòria amb deficiències 
en aquesta competència. 

En el present treball es presenta la problemàtica de la didàctica de 
la competència pragmàtica en les aules espanyoles, el seu posiciona-
ment en el panorama educatiu i la seua rellevància respecte a una 
de les estratègies pragmàtiques que hauria d’estudiar-se en l’àmbit 
educatiu: l’atenuació —lloc que permet que els estudiants s’adeqüen a 
les situacions concretes que se’ls presenta. Tal com es pot observar en 
estudis recents (Magraner 2019), l’atenuació és una ferramenta idònia 
per a comprovar la competència pragmàtica en estudiants.

1.1 Justificació, objectius i hipòtesi

Per a poder dur a terme aquest estudi i fer front a les consideracions 
de la Pragmàtica en l’aula de Secundària, dins del marc teòric, ob-
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servarem quin és l’enfocament didàctic per mitjà del qual s’inclou la 
competència pragmàtica i com és utilitzada pels estudiants. D’aquesta 
manera, hem pogut dur a terme un estudi sobre l’atenuació que tinga 
en compte el nivell de competència pragmàtica i, conseqüentment, 
poder plantejar una millora a través de l’ensenyament d’estratègies 
atenuants.

En aquest sentit, el present estudi de l’atenuació pragmàtica s’ha re-
alitzat a partir de l’anàlisi d’un corpus de 87 mostres escrites i 20 orals, 
arreplegues en l’aula, i consisteixen en dues activitats de simulació o 
role-play. Aquestes activitats han sigut elaborades per estudiants de 1r 
ESO i 3r, d’entre 12 i 16 anys, i en aquestes han dut a terme l’escriptura 
d’un WhatsApp en què es rebutja una invitació prèvia i un correu 
formal a un professor/a en el qual han d’informar-lo/la d’un tema pro-
blemàtic. Respecte a les mostres orals, hem arreplegat un total de 20 
gravacions —14 de 1r ESO i 6 de 3r ESO— en què observem diferents 
mecanismes estratègics atenuants emprats pels adolescents després 
de les exposicions acadèmiques dels companys en l’aula.

Amb l’anàlisi de l’atenuació, es pretén avaluar la competència prag-
màtica (Bachman 1990) en persones d’aquesta edat i en una situació 
concreta determinada. A més a més, s’ha dissenyat un sistema d’ava-
luació de la competència pragmàtica que es basa en el major o me-
nor ús d’aquest fenomen pragmàtic, ja que, com s’ha mencionat amb 
anterioritat, l’atenuació és un indicador del domini de la coneguda 
competència.

Aquest sistema parteix de les propostes de Locher i Watts (2005) i 
Secchi (2017), ja que estableixen tres nivells d’adequació pragmàtica: 
adequat, inadequat per defecte i inadequat per excés. En aquest sentit, 
el primer nivell es correspon amb una bona adequació pragmàtica, és 
a dir, per l’ús dels mecanismes atenuants suficients i apropiats per a la 
situació comunicativa concreta. El segon nivell s’aplica als casos en què 
no s’ha aconseguit ser eficaç per no emprar suficients mecanismes. 
Finalment, el tercer nivell es correspon amb aquelles activitats en què 
veiem comportaments hipercortesos (Locher i Watts 2005) que també 
són perjudicials, ja que tal com indica Bernal (2007, 76); pot manifestar 
una aplicació pragmàtica fallida. 
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2 Marc teòric

En el present apartat, procedirem a dur a terme el marc teòric, és a dir, 
la revisió bibliogràfica dels antecedents de la investigació, acompanyat 
de les bases teòriques i legals de la competència pragmàtica. A més 
a més, es tracta d’una organització que parteix del tractament de la 
coneguda competència en l’aula (general) a la necessitat d’incorporar 
l’atenuació lingüística en l’Educació Secundària (específica). 

2.1 Marc legal: la competència pragmàtica a l’ESO

En primer lloc, observarem el tractament de la competència pragmà-
tica en l’Educació Secundària. 

Al llarg de la història, han sigut diversos els autors que han proposat 
models de competència comunicativa en què indiquen els seus com-
ponents. Alguns dels més importants són els de Canalé i Swain (1980), 
Bach man (1990) i Celce-Murcia, Dörnyei i Thurrell (1995). En aquest 
apartat, ens centrarem, prèviament, en el model proposat per Bachmann 
en 1990, per ser un dels primers a parlar de la competència pragmàtica 
i a referir-s’hi amb aquest terme. Els models anteriors al de Bachman 
(Hymes 1972, Canalé i Swain 1980, Canalé 1983 i Van Ek 1986) no fan 
referència expressa a la competència pragmàtica, si bé el seu contingut 
queda integrat en altres components de la competència comunicativa.

Segons Bachman, la competència de la llengua (amb aquest nom 
es refereix el que els altres autors anomenen competència comuni-
cativa) està format per la competència organitzativa i la competència 
pragmàtica, i alhora aquestes estan integrades per dues competències 
més; l’organitzativa inclou la competencial gramatical i textual, i la 
pragmàtica; la competència iŀlocutiva i la sociolingüística.

Seguint Magraner (2019), dominar la competència comunicativa 
implica produir, expressar i interpretar diferents tipus de discurs 
d’acord amb la situació comunicativa en diferents contextos socials 
i culturals, gràcies al coneixement i a l’aplicació efectiva de les regles 
de funcionament del sistema de la llengua, per al qual és necessari les 
habilitats tant lingüístiques com no lingüístiques.

Estudis recents reflecteixen que ensenyar a comunicar-se en una 
llengua no pot reduir-se a ser competents gramaticalment i textual-
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ment, sinó que resulta imprescindible ensenyar també mecanismes 
pragmàtics que ens ajuden, d’una banda, a aconseguir el nostre propò-
sit comunicatiu (competència iŀlocutiva) i, d’una altra, a reconéixer les 
característiques del context d’ús de la llengua per a produir enunciats 
o textos adequats (competència sociolingüística).

2.2 L’atenuació com a recurs pragmàtic

En el següent punt tractarem una de les estratègies més rellevants de 
la competència pragmàtica i que, partint d’un estudi previ en què es 
comprova la idoneïtat d’aquesta tàctica com a indicadora de la com-
petència pragmàtica en estudiants (Magraner 2019), s’ha avaluat l’ade-
quació en l’ús d’aquest mecanisme. No obstant això, és necessari partir 
d’una definició d’atenuació per a, posteriorment, parlar de les seues 
funcions i característiques.

D’acord amb Briz (1998, 146) l’atenuació és «una estratègia comu-
nicativa que consisteix a reduir la força iŀlocutiva del missatge amb 
el propòsit d’arribar a una meta o objectiu»; unes vegades afecta di-
rectament el dir (atenuació pragmàtica) i en altres es realitza a través 
del que s’ha dit (atenuació semanticopragmàtica). En contraposició 
dels analistes de la cortesia (Lakoff 1973, Brown & Levinson 1978), Briz 
argumenta que no té per què ser sempre una activitat de cortesia, ja 
que l’atenuació lingüística ha de veure sempre amb l’eficàcia i amb 
l’activitat argumentativa. En relació amb el fenomen de la cortesia, 
l’atenuació no és l’únic mecanisme que s’empra per a expressar-la lin-
güísticament. Per aquest motiu, autors com Hernández Flores (2004), 
Briz (2007), Albelda (2010) i Holmlander (2011), entre altres, no consi-
deren que l’atenuació i la cortesia siguen equivalents.

Ens basarem sobre la definició d’atenuació amb la qual tornen Briz 
i Albelda (2013, 293):

La atenuación es una categoría pragmática en tanto mecanismo estratégico y 
táctico (por tanto, intencional), que tiene que ver con la efectividad y la eficacia 
del discurso, con el logro de los fines en la interacción, además de tratarse de 
una función solo determinable contextualmente. Es una estrategia, puesto 
que se atenúa, argumentativamente hablando, para lograr el acuerdo o 
aceptación del otro (incluso, cuando esta sea solo una aceptación social). Luego, 
es un mecanismo retórico para convencer, lograr un beneficio, persuadir y, a 
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la vez, para cuidar las relaciones interpersonales y sociales o evitar que estas 
sufran algún tipo de menoscabo.

Pel que fa a les funcions d’aquest mecanisme, el parlant pot expres-
sar incertesa o fingir ignorància o incompetència davant del que s’ha 
dit per un altre interlocutor; manifestar la conformitat parcial com a 
preludi al desacord; reduir al mínim la disconformitat i impersonalit-
zar la disconformitat. 

D’acord amb els autors mencionats (Albelda et al. 2014, 8–11), les 
funcions generals que pot exercir l’atenuant en el discurs són quatre: 
vetlar per un mateix evitant o reduint el compromís del parlant amb 
què s’ha dit, sense que hi intervinga un interés directament de la imat-
ge, és a dir, autoprotegir-se; vetlar per un mateix autoprotegint-se pel 
que s’ha dit o pel que fa (salvaguarda del jo, curar-se en salut), amb un 
interés de guanyar o no perdre imatge, és a dir, una altra autoprotec-
ció; prevenir una possible amenaça a la imatge de l’altre o un possible 
obstacle en la consecució d’una meta (salvaguarda jo-tu) i reparar una 
amenaça a la imatge de l’altre o una intromissió en el territori de l’altre 
[salvaguarda jo-tu].

3 Metodologia

El treball que presentem a continuació és una investigació d’aula so-
bre l’ús de la competència pragmàtica i, sobretot, d’un tema concret: 
l’atenuació. Aquesta investigació s’ha realitzat amb l’alumnat de 1r i 3r 
d’ESO a HH. EE. CC. La Salle (Paterna), un municipi de València. Així 
mateix, les dades per al seu estudi s’han recollit per mitjà de la imple-
mentació d’una fitxa sobre l’ús de la competència pragmàtica que té 
com a fi observar el nivell de la dita competència i investigar l’ús de 
mecanismes o estratègies atenuants que empren. En altres paraules, 
metodològicament aquest treball es construeix a partir d’una investi-
gació qualitativa i quantitativa per mitjà de la comparació de les dades 
aconseguides (McMillian i Schumacher 2005).

Procedirem, en primera instància, a dur a terme una breu descripció 
sobre l’estudi de la competència pragmàtica en l’aula, posteriorment, 
aprofundirem sobre les mostres orals i escrites que s’han arreplegat i 
parlarem sobre la transcripció i etiquetatge del corpus oral. 



l’atenuació a les aules de secundària 99

3.1 Descripció de l’estudi

La investigació que hem realitzat mescla dos tipus de produccions, 
l’escrita i l’oral, com dues cares de la mateixa moneda en l’aprenentat-
ge de la matèria de Llengua i Literatura castellana, ja que: «L’ús de la 
llengua es du a terme en forma d’enunciats (orals i escrits) concrets i 
singulars que pertanyen als participants d’una esfera o altra de la praxi 
humana» (Briz 2007, 56). 

Per a dur a terme la primera part de l’anàlisi, s’ha creat un corpus 
propi, a través de l’omissió de dades en dos exercicis d’expressió escrita 
per part dels adolescents. Així, se’ls ha demanat que escrigueren, en 
primer lloc, un missatge de WhatsApp sota una sèrie d’instruccions 
molt concretes quant a la situació comunicativa: elaborar un acte de 
parla de rebuig per a dir-li al seu millor amic/ga, amb el/la qual han 
quedat per a anar al cinema que al final no hi podran anar: 

Enunciat per a la realització de l’activitat 1
Havies quedat amb el teu millor amic/ga aquesta vesprada per a anar al cinema, 
però t’ha eixit un pla millor i no saps com dir-li-ho. Escriu-li un WhatsApp i 
dis-li que finalment no podràs quedar amb ell/ella.

La segona activitat d’expressió escrita que havien de dur a terme 
també tenia instruccions molt precises, però se’ls donava llibertat 
quant a la temàtica —a pesar que haguera de ser polèmica o conflic-
tiva: escriure un correu formal a un docent en què l’informaren de la 
impossibilitat d’acudir a una eixida extraescolar, assistir a classe, no 
presenciar-se en un examen, etc.:

Enunciat per a la realització de l’activitat 2
Escriu un correu formal a un docent en què l’informes de la impossibilitat 
d’acudir a una eixida extraescolar, d’assistir a  una classe, de no presenciar-te 
en un examen, etc. Seleeciona el tema i escriu el correu.

Tal com es pot observar, les activitats que hem realitzat constituei-
xen un acte de parla de rebuig i, com a tal, s’espera l’ocupació de me-
canismes d’indirecció que ajuden a mitigar l’amenaça que aquest im-
plica. Entre aquests mecanismes, i en paraules de Magraner (2019, 4): 
«l’atenuació pot ocupar un paper primordial, en actuar com a meca-
nisme mitigador d’una potencial amenaça i en prevenir el dany o la 
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intromissió en el territori de l’altra persona». Però l’ús de l’atenuació, 
tal com argumentava Magraner (2019), que facen els adolescents ha 
de ser equilibrat i harmònic, és a dir, l’adequat a la situació proposada, 
ja que, tant els comportaments hipercortesos com els insuficients en 
el recurs a aquest fenomen, seran avaluats com a inadequats.

Pel que fa a les gravacions i compilació de les mostres orals, no s’ha 
creat una activitat ex professo sinó que s’ha gravat els estudiants en 
determinades situacions en què havien de valorar les exposicions o 
intervencions dels companys o quan havien d’opinar respecte d’un 
tema concret: la ramaraderia o la política. S’han recollit un total de 
20 enregistraments d’una duració de 15 minuts cadascun (5 hores de 
gravació, aproximadament). 

Aquest tipus d’intervencions són determinants per al nostre estudi, 
ja que impliquen l’adequació de la competència pragmàtica i propicien 
l’ús d’estratègies mitigadores en què els estudiants intenten minimit-
zar la força iŀlocutiva i, bé protegir la seua pròpia imatge respecte del 
que estan dient (funció 1), bé protegir la imatge del company (funció 
2) o bé justificar-se després de l’amenaça que han realitzat (funció 3).

3.2 Descripció de les mostres

A continuació, es detallaran les característiques dels informadors i del 
corpus. Les mostres es van obtenir durant el primer trimestre (gener-
març) del curs escolar 2019–2020, en HH. CC. EE. de Paterna (València). 
Un total de 42 estudiants —21 de 1r i 21 de 3r d’ESO— van acomplir les 
activitats explicades i van ser enregistrats. Se’n requeria, a més, les 
dades següents: sexe, edat, curs, grup i nacionalitat. Açò ens ha permés 
establir distintes variables com sexe, edat i nacionalitat, que ens han 
ajudat considerablement a comprendre les activitats de cada alumne 
i a avaluar-les. 

3.3 Transcripció i etiquetatge

En el següent apartat, procedirem a explicar com s’ha realitzat la 
transcripció i etiquetatge del corpus oral que hem arreplegat. Per a la 
transcripció del corpus ens hem basat en els criteris que segueix Val.
Es.Co (Briz et al. 2002), el qual consisteix en la segmentació en unitats 
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estructurals monològiques. Aquests segments, coneguts com a actes, 
són inferiors a la intervenció; els esmentats actes representen la mí-
nima unitat d’acció i intenció, que posseïx les propietats d’aïllament 
i d'identificació en un context donat. Tal com explica Briz i Val.Es.Co 
(2014, 52) l’acte:

[…] es aislable en tanto posee fuerza ilocutiva propia y es identificable por la 
presencia de ciertas marcas lingüísticas prosódicas y semánticas. Decir que 
un acto es identificable implica que el constituyente presenta límites 
reconocibles, límites que vienen dados por marcas lingüísticas que se sitúan 
en las fronteras del acto; también es identificable cuando, además, constituye 
una unidad melódica. Los actos se marcan con el signo de sostenido al 
comienzo y al final del segmento de discurso reconocido como tal: # #.

Així mateix, el corpus Val.Es.Co proposa una sèrie d’etiquetes que 
intenten reproduir els fenòmens conversacionals, amb la qual cosa es 
presta una gran atenció a les qüestions relacionades amb la successió 
immediata d’emissions, superposicions, reinicis, pauses i silencis, al-
ternança de torns, entre altres.

Pel que fa al programa emprat per a l’esmentada transcripció i eti-
quetatge, definirem breument el programa ELAN i en què consisteix. 
ELAN —https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/— és un programa disse-
nyat per a l’anotació lingüística que permet alinear les transcripcions 
amb l’àudio. També, aquest programa permet transliterar i transcriure 
la conversació per mitjà de diversos modes —anotació, segmentació 
i transcripció—, els quals s’han utilitzat per a l’anàlisi de la mostra. 
Tal com s’observa en l’exemple (1), transcrit i etiquetat, els enunciats 
emesos entre rialles es marquen directament (<entre riures> </entre 
riures>) en l’inici i final de la intervenció; i, finalment, l’allargament 
vocàlic es marca per mitjà d’aquest símbol (<allargament/>). Podem 
observar el següent exemple:

Professora: Llavors <allargament/> com consideres que ha sigut l’explicació 
de la teua companya? 
Alumne 1: Crec que <allargament/> <entre riures> bo a veure <entre riures/> 
podria haver-ho fet un poc millor.

https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
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4 Anàlisi de les dades 

En el següent apartat, tractarem de detallar l’anàlisi de les dades del 
nostre corpus, per tal de comprovar, posteriorment, els resultats de 
l’estudi. 

4.1 Paràmetres per a l’anàlisi de l’atenuació pragmàtica

L’atenuació com a fenomen pragmàtic necessita un sistema objectiu 
de reconeixement de tal funció comunicativa en les diferents formes 
lingüístiques. En aquest sentit, partim d’una metodologia que ens 
permeta demostrar que el parlant en la seua intenció inicial pretén 
atenuar a l’hora d’utilitzar determinades formes lingüístiques. Per 
aquest motiu, hem recorregut a la ja esmentada proposta metodològica 
d’anàlisi de l’atenuació (Albelda et al. 2014), la qual ha servit de base a 
diversos estudis de naturalesa pragmàtica.

En paraules de Magraner (2019), aquesta proposta inclou paràme-
tres situacionals, sociolingüístics i enunciatius, així com una llista de 
possibles procediments candidats a expressar les formes d’atenuació, 
la qual cosa permet tindre en compte totes les possibles influències 
contextuals extralingüístiques que puguen motivar i pressionar l’ocu-
pació de determinades formes lingüístiques. No obstant això, hem 
introduït una sèrie de modificacions en aquest llistat de recursos,1 ja 
que hem treballat amb un tipus de gènere escrit concret: un WhatsApp 
i un correu formal:

1. Modificadors morfològics interns: sufixos (diminutius).
2. Modificadors externs: quantificadors minimitzadors, apro-

ximatius o difusors significatius proposicionals o extrapro-
posicionals. 

3. Termes o expressions més suaus en el contingut significatiu.
4. Ocupació de paraules estrangeres.
5. Usos modalitzadors (dislocats) dels temps verbals. 

1 Les modificacions realitzades parteixen del llistat de recursos atenuants d’Albelda et al. (2014) 
i Magraner (2019).
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6. Ocupació de verbs, construccions verbals, així com de partí-
cules discursives amb valor modal que expressen opinions en 
forma de dubte o probabilitat. 

7. Ocupació de verbs, construccions verbals i partícules discur-
sives que expressen fingiment d’incertesa, d’incompetència 
o d’ignorància. 

8. Peticions, preguntes, mandats o ordres expressats de forma 
indirecta. 

9. Expressions de disculpa. 
10. Estructures sintàctiques o significats condicionals, concessius 

o temporals, que modifiquen i restringeixen l’abast de l’acte 
de parla. 

11. Partícules i construccions justificadores o d’excusa. 
12. Impersonalitzacions (I). 
13. Moviments de reformulació. 
14. Concessives.
15. Partícules discursives evidencials. 
16. Partícules discursives i expressions de control de contacte. 
17. Ús de formes de tractament i de fórmules apeŀlatives conven-

cionalitzades. 
18. Ocupació d’elements prosòdics, paralingüístics o gestuals.2 
19. Paraules o expressions que tenen un contingut semàntic que 

expressa solidaritat i empatia amb l’interlocutor a què es di-
rigeix. 

20. Ironia. 
21. Expressió de sentiments amb la finalitat de minimitzar o re-

parar el dany fet. 
22. Emoticones. 
23. Recompenses.

En les activitats d’expressió escrita hem generat dos tipus particulars 
d’actes de parla: el rebuig d’una invitació i un correu formal després de 

2 En un espai comunicatiu com el WhatsApp, els alumnes intenten imitar l’oralitat per mitjà 
de l’ús reiterat de rialles (hahaha, hehehe) —element paralingüístic—, de l’allargament de deter-
minades vocals (tiiooo) —element prosòdic— i de les emoticones o explicacions dels emoticones 
a través de què podem deduir alguns dels gestos que els adolescents farien si oralitzaren la 
conversa (careta trista, careta de llàstima).
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la impossibilitat d’acudir a un examen, a una activitat extraescolar, etc. 
En ambdós casos la gestió de l’atenuació pareix especialitzar-se en una 
sèrie de tàctiques lingüístiques concretes, com les que hem introduït 
en el llistat de recursos atenuants. El rebuig (activitat 1) o impossibilitat 
(activitat 2) constitueix un tipus de resposta no preferida, i com a tal, és 
més complexa i més llarga que la resposta preferida. Seguint el llistat 
que hem citat amb anterioritat, hem introduït cinc noves tàctiques 
lingüístiques d’atenuació que, a pesar de no ser realment atenuants, sí 
que ho són en aquest context concret de rebuig: l’expressió d’empatia, 
la ironia, l’expressió de sentiments (et vull, t’estime), les emoticones i la 
recompensa (quedem demà?, et pareix millor vindre a ma casa?); tàctiques 
que ocupen, respectivament, els números 19, 20, 21, 22 i 23 en el llistat 
mencionat anteriorment.

L’anàlisi qualitativa de cada acte de parla de rebuig i del correu for-
mal que informa sobre la impossibilitat d’un tema concret ens ha per-
més incloure aquestes tàctiques lingüístiques atenuants que no aparei-
xien en la fitxa inicial. En suma, s’han realitzat algunes modificacions 
en la fitxa d’ES.VAR.ATENUACIÓN que, sense alterar la seua estructura 
bàsica, complementaran aquesta ferramenta metodològica i ajudaran 
a realitzar una descripció més precisa de l’atenuació en el gènere escrit 
manejat en el corpus, el WhatsApp i el correu formal. 

4.2 Sistema d’avaluació de la competència pragmàtica

Per a poder avaluar les dades i observar el nivell de l’adequació pragmà-
tica dels adolescents del nostre estudi i, conseqüentment, observar el 
major o menor ús de l’atenuació en la realització de les activitats, hem 
dut a terme un sistema d’avaluació de la competència pragmàtica se-
guint el model actualitzat per Secchi (2017), però creat per Locher i Watts:

Seguint Secchi (2017), en el nivell adequat (1) l’alumne/a s’adequa 
perfectament a la situació comunicativa concreta que se li proposa, 
en la mesura que hi ha utilitzat les estratègies d’atenuació apropia-
des i necessàries; en el nivell inadequat per defecte (2) l’alumne/a no 
s’adequa a la situació comunicativa concreta que se li proposa, fins 
que no hi ha usat (suficients) estratègies d’atenuació. Finalment, en 
el nivell inadequat per excés (3) l’alumne/a no s’adequa a la situació 
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comunicativa concreta que se li proposa, atés que hi ha fet servir massa 
estratègies d’atenuació (overpoliteness).

5 Resultats i discussió

Després d’haver observat l’anàlisi detallada d’ambdues activitats d’ex-
pressió escrita i les mostres orals, finalitzarem aquest apartat amb els 
resultats generals de l’estudi realitzat de la competència pragmàtica.

Figura 1 Graella dels resultats de la primera i segona activitat

La graella 7 i 8 mostren com en la majoria dels casos (46,34 % i 
68,29 %) els alumnes han sabut adequar-se a la situació comunicativa 
proposta, fent un bon ús de la competència pragmàtica, per a la qual 
cosa s’han resguardat en les estratègies d’atenuació apropiades i ne-
cessàries en cada cas. No obstant això, cal dir que inclús les activitats 
que han sigut considerades adequades, podrien millorar-se a través de 
l’ocupació de l’atenuació, la qual cosa els permetria exercir un major 
ús retòric de la llengua i assegurar-se que els destinataris reben els 
missatges amb major acceptació. Així mateix, més del 20 % d’activitats 
han sigut inadequades, ja siga per defecte (43,90 % i 29,27 %) o per excés 
(9,76 % i 2,44 %).
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Tenint en compte la importància que diferents autors com (Bulnes 
Jiménez (1993); Llomes, Osoro i Tusón (1993); Llomes (1994) i Fernández 
Vallejo (1998) donaven a la competència pragmàtica i la necessitat d’ex-
plicar recursos atenuants després de l’estudi, observem com aquest 
resultat fa palesa la necessitat de dissenyar una proposta didàctica ba-
sada en la implementació de l’atenuació que els permeta desenvolupar 
una bona competència pragmàtica i ser eficients comunicativament.

A continuació, podem observar una sèrie d’exemples propis del cor-
pus. De dalt a baix tenim respostes adequades, inadequades per defecte 
o inadequades per excés tant de la primera com de la segona activitat, 
respectivament. 

Exemples activitat 1

Adequada:
Broo que al final no podré quedar. Que he d’ajudar al meu pare a una cosa de 
casa i no sé el que tardaré. Ja quedem un altre dia, no?? 
Ens veiem ?

Inadequada per defecte:
Tete, que al final no vaig, que no m’entra. Sorry germà?

Inadequat per excés: 
Holaa, una cosa, és que al final aquesta vesprada no podré quedar per a anar 
al cinema perquè m’han posat un examen totxo per a la setmana que ve i em 
jugue l’avaluació?, perdó de debò, a veure si podem quedar un altre dia?.

Exemples activitat 2

Adequada:
Bona vesprada Noelia, demà tenim un examen parcial i em tem que no podré 
assistir a causa de motius de salut. El dia que torne et comentaré sense cap 
problema. Gràcies per endavant per la teua comprensió. Una salutació i gràcies.

Inadequada per defecte:
Hola María Ángeles. Dilluns passat no vaig assistir a classe pel fet que vaig 
estar malalt. Fins al divendres.
Inadequada per excés: 
Bona vesprada, Jorge, demà no podré acudir a l’examen de Filosofia per motius 
mèdics, de tota manera presentaré el corresponent justificant per a poder 
realitzar-ho prèviament, però de qualsevol manera m’agradaria que estigueres 
assabentat per a evitar possibles malentesos.
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Pel que fa a les mostres orals, solament trobem un total de 10 exem-
ples en 20 gravacions —de 15 minuts cadascuna— en els quals s’em-
pra l’atenuació. En aquesta graella, podem observar dos exemples del 
corpus:

Professora: Què t’ha semblat l’exposició? Ha millorat respecte de l’anterior? 
Alumne 1: Doncs a veure <allargament/>Jo crec que sí, però parla una mica 
baixet. 
(Àudio 1, 3º ESO E)

Professora: Valora l’explicació de l’oració de la teua companya 
Alumna 3: A veure bé <allargament/>. La veritat és que ha estat bé, però 
<allargament/> sembla que mires al sostre i no a nosaltres. 
(Àudio 9, 3º ESO E)

Professora: Què t’ha semblat a tu? 
Alumne 6: <entre riures> bé <entre riures/> crec que no estaves molt recte, 
però has parlat bé eh 
(Àudio 10, 1º ESO B)

6 Conclusions

Tal com argumentaven Zabala i Arnau (2007, 31): «[…] la competèn-
cia, en l’àmbit de l’educació escolar, ha d’identificar allò que necessita 

Figura 2 Graella del sistema d’avaluació de la competència  
pragmàtica (Locher i Watts, 2005, 23)
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qualsevol persona per a donar resposta als problemes a què s’enfron-
tarà al llarg de la seua vida». El present treball ha pretés mostrar que 
l’atenuació és un mecanisme de gran utilitat que serveix per a treballar 
la competència pragmàtica i la comunicativa en l’aula de secundària.

En primera instància, hem realitzat una cerca dels estudis realitzats 
sobre la competència pragmàtica i el marc legal en el qual es troba. 
Posteriorment, hem analitzat la realitat educativa a fi de comprovar 
si realment era pertinent millorar les competències pragmàtiques. Els 
resultats d’aquest estudi revelen que, a pesar que en la majoria dels 
casos (46,34 % i 68,29 %) els alumnes han sabut adequar-se a la situació 
comunicativa en el registre escrit —encara que no tant en el registre 
oral, ja que s’han trobat mostres escasses on açò es realitze— en més 
del 30 % dels casos no s’hi han adequat, ja siga per defecte (43,90 % i 
29,27 %) o per excés (9,76 % i 2,44 %).

Tal com s’acaba d’exposar, hem observat un alt percentatge en l’ade-
quació pragmàtica del registre escrit. No obstant això, la mancança de 
respostes atenuades en les mostres orals manifesta un baix percentat-
ge en el desenvolupament pragmàtic del registre oral, motiu pel qual 
considerem que la nostra seqüència didàctica ajudaria a resoldre les 
esmentades mancances pragmàtiques, ja que els estudiants hi execu-
ten activitats d’expressió oral. Alhora, no hem d’oblidar que, encara que 
en un percentatge baix, continuen existint estudiants que no tenen 
desenvolupada l’esmentada competència —inadequat per defecte— o 
que no saben com adequar-s’hi pragmàticament —inadequat per excés. 

Per aquest motiu, no podem prioritzar l’alt percentatge dels estu-
diants que sí que manifesten l’esmentada solvència, ja que, en un fu-
tur, ambdós tipus d’estudiants —tant els que tenen desenvolupada 
la competència com els que no— hauran de posar-la en pràctica. Per 
la seua banda, la proposta didàctica que hem presentat està basada 
en la implementació de l’atenuació a fi que els permeta desenvolpar 
una bona competència pragmàtica i ser eficients comunicativament. 
Per això, s’ha dissenyat una proposta que compleix amb l’objectiu de 
millorar aquesta competència a través de l’atenuació, per mitjà de la 
simulació de situacions en què podran enfrontar-se en un futur tant 
dins com fora de l’àmbit escolar.

Aquesta investigació és una aportació a l’estudi de la llengua i, en 
especial, en l’àmbit de la pragmàtica. A més, seria necessari fer una 
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anàlisi més exhaustiva en l’aula i crear materials apropiats als resul-
tats obtinguts d’acord amb la investigació. Cal afegir que aquest és 
un petit i primer estudi en l’àmbit educatiu i que dona peu a futures 
investigacions en l’aula. 

En suma, l’atenuació és un mecanisme pragmàtic necessari perquè 
els estudiants puguen enfrontar-se al seu dia a dia. Ensenyar aquest 
tipus de recursos per a millorar la seua competència pragmàtica depén 
de molts de nosaltres, els futurs professors d’Educació Secundària.
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1 Rellevància de Das Katalanische

Prompte farà un segle que el romaniste suís Wilhelm Meyer-Lübke 
(1861–1936) publicà Das Katalanische (1925), que és no només «una de 
les obres clàssiques de la primera catalanística», un llibre que «[e]ls  
estudiosos de la història (i de la historiografia) de la llengua solen 
veure citat», sinó també «un text gairebé mític» en els estudis d’este 
romanç, segons informa el seu traductor Guillem Calaforra (1998, 14, 
19, 13).1 L’«excepcionalitat» de Das Katalanische es deu —explica Ca-
laforra— al fet que l’autor era «una llegenda viva de la romanística 
del moment»2 —el «patriarca» de la disciplina—, que «es tracta d’un 
llibre (no pas d’un article, un capítol d’un llibre més ampli, un tractat 
prescriptiu o una apologia de la llengua)», que el seu contingut és 
«descriptiu, comparatiu i històric» —i capaç de generar «discussions 
de llarg abast»— i que té una «vinculació amb la polèmica sobre la 
subagrupació romànica del català» (ib. 14, 19); caldria afegir —o espe-
cificar— la vinculació de l’obra amb la polèmica sobre l’estatus d’este 
romanç, ja que:

1 Les citacions traduïdes que farem de Das Katalanische corresponen a la versió de Calaforra 
mentre no s’indique el contrari.
2 Das Katalanische fon el darrer llibre de Meyer-Lübke publicat en vida d’este, segons informa 
Quintana (2000, 246).

https://orcid.org/0000-0002-2118-7607
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S’ha dit moltes vegades que, amb aquest text, Meyer-Lübke reconeixia per al 
català l’estatus de llengua romànica autònoma que sempre se li havia negat, i 
que la situava dins el bloc gaŀloromànic. (Calaforra 1998, 15)

Ara bé, en la introducció a la traducció, que fon publicada per l’Insti-
tut d’Estudis Catalans —vora tres quarts de segle després de l’original, 
la qual cosa ja mostra que Das Katalanische ha continuat interessant—, 
Calaforra (ib. 19) advertia de «la repetició mecànica de diversos tòpics 
al voltant del contingut del llibre» de Meyer-Lübke. Un d’ells seria la 
següent «concepció, molt arrelada entre no pocs estudiosos nostrats» 
(ib. 27):

Un dia, fa ja temps, es va començar a difondre una idea curiosa: el català, 
considerat com un dialecte de l’occità per la romanística vuitcentista 
tradicional, va veure reconeguda la seva independència a partir de la publicació 
de Das Katalanische. Se sol dir que, amb l’aparició d’aquest llibre, els romanistes 
van adonar-se de l’autonomia de la llengua catalana, i pocs van ser des de 
llavors els qui es mantingueren en la vella idea de la seva subordinació al veí 
septentrional. […] Però hem de començar amb una afirmació que desmunta 
ambdós raonaments: ni el català és reconegut com a llengua independent per 
primera vegada en el Katalanische, ni la romanística posterior ha estat tan 
unànime en aquest punt com se’ns ha dit sovint. (Calaforra 1998, 27)

El present article pretén contribuir a desmentir un altre tòpic sobre 
Das Katalanische que, com vorem, ha continuat repetint-se fins a l’ac-
tualitat: la idea que ací Meyer-Lübke hauria argumentat —i demostrat— 
que el català3 és, per les seues característiques glotològiques (intralin-

3 Atenent al requeriment de l’avaluació de l’article, en la present versió del text s’usa el glotònim 
català en compte de catalanovalencià. Recordem que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2005) re-
comana, en l’àmbit acadèmic, l’ús de fórmules duals per a denominar la llengua que, oficialment, 
s’anomena català o valencià segons els territoris. El glotònim catalanovalencià combina les deno-
minacions oficials en el mateix orde cronològic o geogràfic seguit en composts referits a altres 
romanços peninsulars: galaicoportugués, asturlleonés i navarroaragonés. Esta doble denominació 
no és cap novetat: ja ha sigut usada per múltiples autors, com mostra el CIVAL. De fet, Friedrich 
Diez (1794–1876), qui està quasi unànimement considerat el pare i fundador de la lingüística 
romànica (Munteanu 2005, 67), ja es referí en una ocasió a este romanç amb el glotònim dual 
«catalanisch-valencianische» en la Grammatik der romanischen Sprachen (1856, 105), una obra que, 
segons Kremnitz, assentà «dans un certain sens» les bases de la romanística moderna (2008, 8). 
Cal notar que en esta fórmula alemanya només flexiona el segon component; es tracta, per tant, 
d’un mot compost (únic), que es traduïx per catalanovalencià (no català-valencià). Per a un estudi 
de les denominacions duals, v. Cassany-Bates (2020, 21–32).
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güístiques), una llengua independent. Mostrarem que, contràriament 
al que múltiples lectors han pensat (o suposat), l’obra —és a dir, la seua 
primera part, dedicada a qüestions glotològiques— estudia la suba-
grupació del català i concretament si este s’assembla més al provençal 
o al castellà; i la seua conclusió implícita (o mig explícita) és que es 
tracta d’una llengua gaŀloromànica, amb la qual cosa l’obra subratlla les 
semblances que amb el provençal té el català, no les seues diferències. 
La interpretació en part errònia que s’ha fet de l’obra —problema sobre 
el qual potser Calaforra no incidí suficientment—4 es pot explicar per 
una banda pel fet que Meyer-Lübke no exhibix la seua nova posició 
sobre l’estatus actual del català ni explicita de manera clara l’objectiu 
de Das Katalanische ni la seua conclusió i per una altra banda per estar 
redactat en alemany, sense traducció fins a 1998.

2 Context de l’obra

L’estatus del català com a dialecte d’una gran llengua occitana o com 
a llengua a part fon molt debatut per la lingüística romànica en el 
marc de les primeres catalogacions de varietats romàniques, després 
de fundar-se la disciplina, en el segle xix.5 Segons Martí-Badia (2019) 

—en un article on estudia el posicionament, sobre la qüestió, dels ro-
manistes de fora de l’àmbit català en el període 1806–1906—, el pes de 
les dos opinions era llavors semblant, però el paradigma «oficial», per 
influència de la Grammatik der romanischen Sprachen de Meyer-Lübke 
(1890–1902), fon el que considerava el català una varietat de la llengua 
occitana, anomenada provençal.

En el primer quart del segle xx, la qüestió fon estudiada per diversos 
romanistes germanòfons. Schädel (1909) i els seus deixebles Krüger 
(1911) i Salow (1912) traçaren una frontera (un feix d’isoglosses) entre 

4 Un mostra d’això és que, en la ressenya a l’estudi i traducció de Calaforra (1998), Rasico (2007, 
321) encara considera que «the subject of the work» (Das Katalanische) seria «the status of Catalan 
as a dialect or an independent language and its linguistic affiliation, that is as a member of the 
Ibero-Romance or Gallo-Romance groups». Solament la segona part (sobre l’afiliació) és exacta.
5 D’aquell debat sobre l’estatus del català oferixen panoràmiques Martí-Badia (2019), Calaforra 
(1998, 27–34) i Müller (1983), entre altres. Nosaltres, a més d’aprofundir en el posicionament 
final de Meyer-Lübke, puntualitzarem el d’altres destacats participants citats en Das Katalanische: 
Diez i Saroïhandy.
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parlars catalans i parlars occitans i arribaren a la conclusió que uns i 
altres pertanyen a llengües diferents per la distància glotològica que 
els separa.6 Amb estos tres estudis, el problema quedava resolt, a pa-
rer d’un romaniste tan destacat com Walther von Wartburg (1922).7 I 
seguidament Meyer-Lübke publicà Das Katalanische (1925).

3 Pronunciaments de l’autor sobre l’estatus del català

Meyer-Lübke en esta obra no declara de manera visible (en parts 
destacades) que considere el català una llengua independent de l’oc-
cità. El títol de l’obra no inclou la paraula llengua (Sprache). El pròleg 
no tracta el català de llengua. En la introducció, l’autor exposa (1998, 
85) que l’estatus de llengua que Diez atorgà al català «ha trobat un 
assentiment bastant general»;8 però que ell mateix (Meyer-Lübke), 

6 «Els estudis en qüestió […] conduïen a la definició d’aquesta frontera i a l’afirmació de la 
separació entre ambdós idiomes», reporta Calaforra (1998, 34). És interessant afegir que, anys 
abans, Fritz Holle havia presentat, en el Primer congrés de la llengua catalana (1906), un treball 
titulat «La frontera de la lengua catalana en la Francia meridional» (1908).
7 Cal dir, per una altra banda, que Wartburg no considerava el català part del gaŀloromanç, sinó 
de l’iberoromanç: «Certes, personne ne voudra ni ne pourra contester que de tous les idiomes 
ibéroromans le catalan est celui qui a subi le plus profondément l’influence des parlers galloro-
mans. Mais de là à proclamer que le catalan c’est du galloroman, il y a loin» (1924, 487).
8 Cal matisar la posició de Diez. En la introducció del primer volum de la seua Grammatik der 
romanischen Sprachen (1836, 1), este autor presenta sis llengües romàniques que «atrauen la nostra 
atenció per les seues particularitats gramaticals o la seua importància literària» (la traducció és 
nostra; en l’original: «ziehen von Seiten grammatischer Eigenthümlichkeit oder litterärischer 
Bedeutung unsre Aufmerksamkeit auf sich»): italià, romanés (walachische), castellà (spanische), 
portugués, occità (provenzalische) i francés. En posteriors edicions, Diez afig una presentació 
general de la història, extensió geogràfica, primers documents i dialectes (Mundarten) de ca-
dascun dels dominis (Gebiete) romànics. I ací, l’autor considera també com a llengües el català 
o catalanovalencià (catalanische o catalanisch-valencianische, 1882, 93, 86) i, en menor mesura, el 
retoromànic (Churwälsch o Rhätoromanisch, ib. 111). Però els tracta al final dels capítols dedicats 
als dominis provençal (occità) i francés, respectivament; i no amplia el llistat de llengües de 
la introducció, que resta en sis. Tampoc equipara l’autor el català i el retoromànic a les altres 
llengües en el seu posterior Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (1878 [1853]). Esta 
obra, si bé inclou mencions a múltiples romanços, es focalitza en el portugués, castellà, occità, 
francés i italià. A més, en el seu pròleg, si bé l’autor avisa que no dedicarà cap secció al romanés 
ni el retoromànic, no menciona el català.
 Diez no pot considerar —afirma en la Grammatik— la llengua retoromànica «una germana 
de la mateixa classe que les sis llengües literàries» («eine ebenbürtige Schwester der sechs 
Schriftsprachen») per la manca d’una llengua escrita supradialectal, «cultivada i refinada» 
(«ein gepflegtes und veredeltes Idiom») —la qual cosa, en opinió de l’autor, li impedix arribar 
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en la seua Einführung,9 «situava el català com a dialecte provençal 
al mateix nivell que el gascó, llenguadocià, provençal, valdès, al-
vernyès, llemosí, aplegant-los tots com a “provençal”»;10 i més avant 
reporta la crítica que li fa Wartburg (1922) en la ressenya a la tercera 
edició de l’Einführung11 però no accepta (explícitament) esta crítica 

—tampoc la replica. Tot això donaria a entendre que Meyer-Lübke 
continua considerant el català un dialecte del provençal, si no fora 
perquè en Das Katalanische fa una constant distinció onomàstica 
entre provençal (o francés meridional, ocasionalment), català i espanyol  

—cosa que, en opinió de Calaforra, suggerix que «l’autor concedeix un 
rang equivalent a totes tres varietats» (1998, 35)— i hi ha passatges que 
mostren clarament un canvi d’opinió en l’autor suís:

1. En la introducció, Meyer-Lübke es referix al català com «la 
llengua del nord-est espanyol» (1998, 85; Sprache en la versió 
original, 1925, 1). Ara bé, ací l’ús de llengua podria explicar-se 
també pel fet que en este passatge s’està presentant la posició 
de Diez.

a una «independència completa» («zu völliger Selbständigkeit»)—, així com per la influència 
forastera en la llengua (deu referir-se a la influència germànica) (1882, 111). La quantificació de 
les llengües literàries en sis exclouria també el català. Però quan l’autor presenta este romanç 
(ib. 93), no tracta la seua exclusió del grup de les sis llengües.
 El motiu de l’exclusió del català no devia ser —pensem— la pèrdua de la llengua literària 

—encara no restaurada en l’època— ja que l’occità patia el mateix problema. Potser el català no 
presentava prou particularitats glotològiques per a interessar l’autor, ja que este considera que 
la llengua hauria sigut «al principi un idioma emparentat» amb l’occità («zunächst verwandtes 
Idiom», ib. 93) —i més avant comenta que, per influència castellana, ha substituït, per sí, l’afir-
mació hoch característica de la «rama provençal» («prov. Zweiges», ib. 96). A més, quan l’autor 
tracta la independència d’esta llengua, no destaca cap diferència, com sí que fa quan tracta la del 
portugués (ib. 81): este compartiria orígens («gemeinsame Quellen») amb el castellà, seria molt 
pròxim («sehr nahe») a ell i amb un vocabulari quasi idèntic («fast gleich») però el considera 
una «llengua amb una independència basada en el seus importants trets gramaticals» («durch 
wichtige grammatische Züge in ihrer Selbständigkeit geschützte Sprache»).
9 Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft (és a dir, Introducció a l’estudi de la 
lingüística romànica), que tingué una primera edició en 1901 i una tercera en 1920.
10 L’autor s’expressa en passat («situava») però això no és necessàriament rellevant, ja que està 
parlant d’una obra publicada un quart de segle abans.
11 «Incomprensiblement, apareix encara el català com a dialecte del provençal. La insolidesa 
d’aquesta hipòtesi ha estat pressentida per Morf i exposada clarament per Schädel, Krüger i Sa-
low. Però tampoc no es pot assignar el català a l’espanyol, ja que, com el portuguès, se’n distingeix 
tant per la conservació d’antics estadis evolutius com per l’evolució posterior. Indubtablement, se 
l’ha de considerar com una llengua peculiar» (Wartburg 1922, 372; traducció de Calaforra 1998, 87). 
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2. En l’interior de la llarga anàlisi glotològica, Meyer-Lübke fa 
referència, tractant fenòmens concrets, a una fase comuna o 
llengua catalanoprovençal antiga: 
a. «Com que aquesta e < -a no es dona en provençal, no és ab-

surd de suposar que l’emmudiment de -t pertany al període 
comú de català i provençal» (ib. 127).

b. «Quant a les concordances catalanoprovençals caldria, par-
lant amb rigor, distingir entre les originàries de temps antics 

—les del període que podem anomenar “de llengua comuna 
catalanoprovençal”— i les intrusions més modernes […]» 
(ib. 173).

3. En la recapitulació de la primera part, Meyer-Lübke descriu 
l’anàlisi glotològica precedent com una «comparació lingüísti-
ca […] entre tots tres idiomes» (1998, 205). Cal entendre l’idio-
mes usat per Calaforra en la traducció catalana com ‘llengües’, 
ja que la versió original alemanya parla de «drei Sprachen» 
(1925, 149). 

4. I també en la recapitulació, tractant l’oposició entre les vocals 
obertes del català i la diftongació castellana, Meyer-Lübke afir-
ma: «En l’època en la qual es realitzà este canvi rítmic o dinà-
mic que es presenta en l’espanyol siete, etc., el català estava en 
una relació més estreta amb el provençal que amb l’espanyol».12 
I més avall, en el mateix paràgraf, parla de «l’època de la plena 
independència del català» (1998, 205–206).

12 Traducció nostra (la de Calaforra no s’ajusta bé —al nostre entendre— a la versió original 
alemanya: «Zur Zeit, da also diese rhythmische oder die dynamische Umgestaltung, wie sie in 
span. siete usw. vorliegt, entrat, stand das Katal. in engerer Beziehung zu dem Prov. als zu dem 
Span.» 1925, 150). Cal dir que, literalment, este passatge podria implicar que, segons Meyer-Lübke, 
el català estaria en una fase posterior en una relació més estreta amb el castellà, o bé en una 
posició intermèdia entre les dos llengües veïnes. Però es poden descartar estes interpretacions. 
La primera xocaria amb el fet que en el pròleg l’autor rebutja —aparentment— «dividir el català 
del francès meridional mitjançant la /ü/ i construir segons això una relació més gran amb l’espa-
nyol»; casos com eixe serien «petites divergències» (1998 [1925], 81–82). I la segona interpretació 
xocaria amb la tesi implícita en l’obra que el català seria una llengua gaŀloromànica; a més, en el 
pròleg l’autor declara acceptar el «punt de vista» segons el qual en la Romània hi hauria «fron-
teres dialectals i grups lingüístics majors o menors amb diverses relacions de parentiu respecte 
dels seus veïns». Potser l’autor parla d’una època en la qual el català tenia més contacte amb el 
provençal que amb el castellà. La formulació seria, doncs, equívoca.
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Per tant, una lectura atenta al conjunt de Das Katalanische permet 
afirmar que, segons Meyer-Lübke, el català no seria independent del 
provençal en un primer moment; però sí després. 

Ara bé, els passatges que sostenen esta interpretació apareixen 
de passada, no en llocs destacats. I no trobem en Das Katalanische un 
passatge on Meyer-Lübke negue explícitament que el català siga un 
dialecte del provençal, és a dir on es desdiga explícitament de l’estatus 
que havia clarament presentat en obres anteriors.13 Com a resultat de 
tota eixa falta de claredat, no és sorprenent que, com ja notà Calaforra 
(1998, 26), alguns lectors interpretaren que Meyer-Lübke es mostrava 
ací favorable a la independència del català mentre altres entengue-
ren el contrari, que feia dependre el català de l’occità. La contradicció 
s’evidencia clarament comparant les següents afirmacions de Badia 
i Margarit, de Martínez i Sumien, de Iordan i Manoliu, de Baldinger, 
de Munteanu Colán i de Reichenkron:

• «Meyer-Lübke féu un llarg sojorn a Catalunya el 1922 i el 1923, 
durant el qual s’interessà a fons per conèixer la llengua i la ter-
ra catalanes. El resultat d’aquest contacte fou Das Katalanische 
[…]. D’acord amb la seva nova visió del tema, el català ja no era 
un mer dialecte de l’occità, sinó una veritable llengua indepen-
dent, en estreta relació, això sí, amb l’occità» (Badia i Margarit  
2004, 158).14

• «Meyer-Lübke (1925) […] dedicava tot un llibre a considerar la 
filiació lingüística del català, en el qual es reafirma en la proxi-
mitat dels parlars catalans respecte als parlars occitans, i plan-
teja que la llengua catalana forma part de la família lingüística 
de la Gaŀloromània.» (Martínez i Sumien 2006, 115)

• «[Meyer-Lübke en Das Katalanische] se muestra reservado, de-
jando al lector la decisión de inclinarse hacia la opinión de 

13 En l’Einführung, Meyer-Lübke situa el català entre les varietats del provençal en la seua classi-
ficació de varietats romàniques (1920, 24). I més avant afirma: «El català és un dialecte provençal 
estés amb el retrocés dels àrabs que comprén, a més de la costa mediterrània amb València i 
Barcelona, les Balears i les Pitiüses i que i a part es parla en l’Alguer en Sardenya» (p. 26–27).
14 Quant al viatge al qual fa referència Badia i Margarit, Calaforra comenta que «Ara com ara, 
és impossible d’esbrinar fins a quin punt aquesta estada a les nostres terres influí en les idees 
expressades en Das Katalanische, o si el contacte amb el país fou una de les raons que l’impulsà 
a reconèixer (presumptament) la independència del català» (1998, 23).
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Morel-Fatio15 o a otra, aunque él personalmente sigue creyen-
do que el catalán es un dialecto provenzal.» (Iordan i Manoliu  
1972, 1: 104). 

• «En 1890, y aún en 1925, había considerado Meyer-Lübke el cat. 
como un dialecto provenzal, introducido en España en el siglo 
viii» (Baldinger 1972, 125).

• Meyer-Lübke «en la monografía dedicada al catalán, destaca 
las semejanzas entre esa lengua y el provenzal y las diferen-
cias entre la misma y las lenguas iberorrománicas, concluyen-
do que, desde su punto de vista, el catalán pertenece al grupo 
galorrománico y es un dialecto provenzal» (Munteanu Colán 
2002–2004, 742).16

• «A partir d’aquest treball es pot veure que el català és només un 
dialecte de l’occità», afirmava Reichenkron l’any 1937, segons 
reporta (i traduïx) Quintana (2000, 248).

15 Línies abans, Iordan i Manoliu havien exposat que Alfred Morel-Fatio considerava el ca-
talà «como un dialecto provenzal» en «Das Catalanische», un capítol de la primera edició 
(1888, 673) del Grundriss der romanischen Philologie (vol. 1) editat per Gustav Gröber. Quant a esta 
obra, és interessant comentar de pas que, en la seua segona edició —i com nota Meyer-Lübke 
(1998, 86)—, el capítol dedicat al català fon parcialment reelaborat per J. Saroïhandy, segons 
el qual «a pesar de la gran similitud entre el català i el provençal existixen evidents diferèn-
cies entre les dos llengües» (1904–1906, 845, traducció nostra). Ara bé, cal dir que este autor 
fonamenta la independència del català enfront de l’occità sobre els següents dos arguments 
(id. 847). Per una banda, entre el català i el castellà no hi hauria una «separació abrupta» (ib. 
845): «Si es passa del català al castellà de la mà de l’aragonés, llavors l’abisme entre les dos 
llengües sembla menys profund». Per una altra banda, un «nombre de característiques» que 
abans s’estenien «per tota la península» s’haurien conservat en els parlars catalans i arago-
nesos però no en castellà (ib. 847). Cal dir també que Saroïhandy està alhora argumentant 
contra la tesi que el català hauria sigut trasplantat des del nord. Conclou l’apartat on tracta 
estes qüestions amb l’afirmació que «realment, cap dels seus trets essencials delata un origen  
estranger» (ib. 848).
16 A més, Munteanu Colán (2002–2004, 642) subratlla que Meyer-Lübke «incluye el catalán 
entre los dialectos provenzales» en l’edició castellana de 1926 (per tant, posterior a Das Katala-
nische) de la seua Einführung (Introducción a la lingüística románica, traducció d’Américo Castro de 
la tercera edició alemanya, de 1920). No obstant, cal advertir que mentre en la primera edició 
castellana (1914, Introducción al estudio de la lingüística romance, traducció de Castro de la segona 
edició alemanya de 1909) la portada diu «traducción, revisada por el autor», en l’edició de 1926 
desapareix eixa indicació.
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4 Relació de l’obra amb el debat sobre fronteres 
geolectals

En Das Katalanische també costa trobar explicitat quin és l’objectiu de 
Meyer-Lübke.

En el pròleg —que obri l’obra—, l’autor comença tractant les següents 
dos qüestions fonamentals de la romanística (1998 [1925], 81):

• La «polèmica» sobre l’existència o no de «fronteres dialectals» 
(Mundartengrenzen) en la Romània:17 Meyer-Lübke respon a la 
qüestió declarant-se partidari d’eixos límits i postula «grups 
lingüístics majors i menors amb diverses relacions de parentiu 
respecte dels seus veïns».18

• La «divisió definitiva de les llengües romàniques»: segons 
Meyer-Lübke, la impossibilitat d’una tal divisió (definitiva) hau-
ria estat brillantment confirmada per Schuchardt, per la «na-
turalesa de l’assumpte», per la seua «arbitrarietat» (ib.). Schuc-
hardt hauria adduït el cas català —si amb «precisament aquest 
exemple»19 Meyer-Lübke es referix, efectivament, al romanç 
que protagonitza l’obra—, que seria una mostra del problema.

Meyer-Lübke presenta, de fet, primer la segona qüestió (sobre l’agru-
pació dels romanços), i després la primera (sobre l’existència de ro-
manços). I, a continuació (immediatament), l’autor diu que prescindix 
d’argumentar per què assumix l’existència de fronteres i grups, «no 
sols per antipatia envers les discussions teòriques […] sinó també per-
què aquest llibre aporta tant de material a la qüestió que, en el fons, puc 
deixar a cada lector que jutgi com millor li semblarà» (1998 [1925], 81). 
Ara bé, Meyer-Lübke adjunta una pista: «Només vull pronunciar-me 
sobre un punt». I del passatge que continua, sobre l’oposició /u ~ y/ 

—on el català concorda amb l’iberoromanç—, s’entén que Meyer-Lübke 
considera que casos com eixe serien «petites divergències» —respecte 

17 És a dir, si el romanç és un contínuum progressiu (gradual) o no.
18 En el passatge original, Meyer-Lübke parla sobre explicar «warum ich Mundartengrenzen 
annehme, warum größere und kleinere Sprachgruppen, die zu ihren Nachbarn in verschiedenen 
Verwandtschaftsverhältnisse stehen» (1925, vii).
19 Traducció nostra. En l’original: «gerade dieses Beispiel» (Meyer-Lübke 1925, vii).
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al gaŀloromanç, cal entendre— que no negarien la «divisió» —entre 
iberoromanç i gaŀloromanç, entenem.20

Semblaria, doncs, que l’objectiu de Das Katalanische és mostrar que el 
romanç està dividit per fronteres geolectals (que no és un contínuum 
progressiu).

Eixa interpretació, no obstant, ja es pot qüestionar pels següents 
detalls del mateix pròleg (1998 [1925], 81–82):

• Meyer-Lübke considera que «segons el punt de vista que hom 
prengui en la polèmica» sobre la «justesa o impropietat de les 
fronteres dialectals», Das Katalanische «s’aprovarà o desaprova-
rà». Això dona a entendre que l’existència de fronteres seria un 
pressuposició de l’autor, no la qüestió central de l’obra.

• En el passatge sobre l’oposició /u ~ y/, Meyer-Lübke tracta alhora 
la qüestió de la subagrupació del català: s’entén que Meyer-
Lübke rebutja «dividir el català del francès meridional [= pro-
vençal] mitjançant la /ü/ i construir segons això una relació més 
gran amb l’espanyol».21

• Més avant, Meyer-Lübke advertix que no es proposa «descriure el 
desenvolupament complet del català amb les més o menys grans 
diferències dialectals» perquè solament té en compte «allò que 
podia servir per situar amb diafanitat la seva relació amb els veïns».

L’últim passatge orienta més clarament sobre quina és l’objectiu de 
l’obra. I amb veïns, Meyer-Lübke es referix al castellà i al «provençal», 
si atenem al títol complet de l’obra i al tipus d’anàlisi que fa en ella:

• El títol és: Das Katalanische: Seine Stellung zum Spanischen und Pro-
venzalischen sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt (això 
és, El català: La seua posició respecte a l’espanyol i el provençal descrita 
lingüísticament i històrica).22 

20 La concepció de Meyer-Lübke, expressada amb altres térmens, és que la idea de zona de 
transició no és incompatible amb la idea de frontera.
21 Meyer-Lübke qüestiona la validea de /y/ com a criteri definitori —de la gaŀloromanicitat, s’en-
tén— argumentant que també pronuncien [y] els bascòfons de Zuberoa (en França, actualment) i 
els germanòfons dels cantons suïssos del Valais/Wallis i dels Grisons. En el cas dels germanòfons, 
l’autor es referix a mots com du o Fluh que es pronunciarien amb [u] en alemany estàndard.
22 La traducció del subtítol és nostra; dargestellt pot traduir-se com descrita o exposada/presentada. 
Cal advertir que Calaforra reporta el subtítol (si bé no complet) alemany en la introducció a la 



123

Da s K ata l a nische, de meyer-lübke (1925) 123

• En l’anàlisi de la primera part de l’obra, Meyer-Lübke compara 
el català sistemàticament amb el castellà i el provençal.

Així doncs sembla que, tractant en el pròleg els debats sobre l’exis-
tència de romanços i sobre la seua agrupació, Meyer-Lübke hauria 
volgut, simplement, contextualitzar el problema de la posició del català.

5 Objectiu de l’obra (part glotològica)

En l’apartat anterior ha quedat clar que l’objectiu de Meyer-Lübke en 
Das Katalanische és determinar la posició del català en relació al castellà 
i al provençal. Però què vol dir l’autor exactament amb posició o relació? 

En la introducció de l’obra, l’autor recull citacions de diversos au-
tors que tracten tant la qüestió de la subagrupació del català (gaŀloro-
mànica o iberoromànica) com la del seu estatus (independent o no, 
enfront tant del provençal com del castellà) i fins i tot el seu origen (si 
és constitutiu o bé importat de la Gaŀloromània o de la Iberoromània). 
I després de constatar la «contradicció de les opinions» dels distints 
autors, Meyer-Lübke considera que «paga la pena, doncs, d’investigar 
novament la qüestió […] per tal d’assolir conclusions segures». Segons 
això, la qüestió estudiada en Das Katalanische seria triple.

Una de les tres qüestions seria la de l’estatus (llengua o dialecte) 
del català. Però el cert és que, en la primera part (glotològica) de l’obra, 
Meyer-Lübke li dedica molt poca atenció. Tant és així que Calaforra, 
tractant de determinar la postura de l’autor al respecte, recull els pas-
satges on «d’una manera més o menys explícita, l’autor avalua el tipus 
de relació existent entre ambdues varietats lingüístiques» —català i 
provençal— (ib. 40), és a dir on Meyer-Lübke toca de nou23 l’assumpte 
de l’estatus. Serien els següents:

1. «aquest llibre aporta tant de material a la qüestió que, en el 
fons, puc deixar a cada lector que jutgi com millor li semblarà» 
(1998 [1925], 81).

seua edició (1998, 19) però oblida el subtítol de l’obra de Meyer-Lübke en la versió catalana que 
oferix (ib. 77).
23 En la introducció de Das Katalanische hi ha altres passatges que fan referència al posicionament 
de Meyer-Lübke sobre l’estatus del català en obres anteriors.
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2. «Sota aquest “tot el territori” s’entén [de moment] només, és 
clar, el provençal, ja que si es volia estendre l’expressió a “pro-
vençal-català” se suposaria provat allò que encara està per 
provar» (ib. 94; la inserció entre claudàtors és nostra, mancava 
en la traducció de Calaforra).24

3. Les dos citacions que fan referència a una fase comuna o llen-
gua catalanoprovençal antiga, ja tractades adés (2a i 2b).

4. També apareixeria la qüestió de l’estatus en un passatge de la 
segona part de l’obra on Meyer-Lübke considera que una me-
nor població cèltica o gaŀla hauria caracteritzat la zona catalana: 
«Aquesta diferència etnològica constitueix el fonament de la 
separació entre el català i el provençal. No pas, per descomptat, 
en la manera en què es faria valer algunes peculiaritats lingüís-
tiques del català originades en els hàbits lingüístics de la pobla-
ció preromana no celta. Perquè el que divideix ambdós idiomes 
romànics són fenòmens més moderns. […] La base etnològica-
ment diferent només implica que la relació és menys estreta i 
que, així, una diferenciació tot just iniciada no va ser ofegada 
en el seu germen, sinó que segueix desenvolupant-se quan 
es donen condicions externes més favorables. Aquest és el cas, 
efectivament, i també Salow ho considera així» (1998, 219).

A més de ser pocs els passatges on Meyer-Lübke tracta l’estatus del 
català, els dos primers que reporta Calaforra no fan referència pròpia-
ment a eixa qüestió. El primer passatge es referix en realitat —com 
hem vist adés— sobretot (explícitament) a la qüestió de si existixen o 
no fronteres geolectals en la Romània i, secundàriament, a la qüestió 
de la subagrupació del català (junt al provençal o junt al castellà; és a dir, 
gaŀloromànica o iberoromànica). La referència a la qüestió de l’estatus 
del català és, en este passatge, molt indirecta:

• La citació que ressalta Calaforra forma part del passatge on 
Meyer-Lübke tracta la polèmica sobre l’existència de fronte-

24 En la versió original: «Unter diesem ‘ganzen Gebiet’ ist natürlich zunächst nur das Proven-
zalische verstanden, denn wollte man den Ausdruck auf ‘provenzalisch-katalanisch’ ausdehnen, 
so wäre als bewiesen vorausgesetzt, was erst zu beweisen ist» (1925, 13). Cal dir que zunächst, que 
hem traduït per de moment, també és traduïble per abans que res o en primer lloc.
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res en la Romània. Este passatge seguix a un altre, que obri el 
pròleg, on l’autor de Das Katalanische tracta la crítica de Salvioni 
a «l’edifici retoromànic construït per Ascoli» i la intervenció 
de Schuchardt, que «—sense prendre partit per una opinió o 
l’altra— va poder adduir [precisament]25 aquest exemple com a 
brillant confirmació de la idea que una divisió definitiva de les 
llengües romàniques és impossible per la mateixa naturalesa 
de l’assumpte, i que s’atorga a l’arbitrarietat un camp d’acció 
bastant ampli» (1998, 81). 

• Meyer-Lübke es referix a l’anomenada Questione ladina, una 
polèmica sobre si el grisó, el ladí dolomític i el friülà formen 
una unitat enfront de les altres varietats romàniques italianes 
septentrionals. De la unitat eren partidaris Graziadio Isaia As-
coli (que l’anomenava «favella ladina») i Theodor Gartner (que 
introduí el terme retoromànic); n’eren contraris Carlo Battisti i 
Carlo Salvioni.

• Ascoli, en els seus Saggi ladini (1873) —obra que havia inaugurat 
la Questione ladina a la qual fa referència Meyer-Lübke— havia 
afirmat que «[i] vincoli, pei quali la sezione friulana va congiun-
ta col resto della zona ladina, sono dunque ben forti, ma non 
tanto forti e stretti, quanto son quelli che unsicono fra di loro 
la sezione occidentale e la centrale» (es referix al grisó i al ladí 
dolomític); i havia considerat que «[i]l friulano avrà, nel sistema 
ladino, una indipendenza non guari diversa da quella che ha il 
catalano nel provenzale» (op. cit. 476).26

25 Manca en la traducció de Calaforra. En l’original: «gerade dieses Beispiel» (Meyer-Lübke 
1925, vii).
26 Segons Sabine Heinemann (2015, 59) —que oferix un panorama de la Questione ladina—, «Ascos-
li non parte dunque affatto dall’ipotesi di un’area ladina omogenea. Si delinea piuttosto — come 
da ultimo chiarito nei confronti del francese e dell’occitano — che i tratti che definiscono il tipo 
linguistico ladino non devono per forza comparire esclusivamente nelle varietà così raggruppate. 
Parimenti non è necessario che tutte le caratteristiche che vengono considerate come essenziali 
per un tale tipo linguistico siano rappresentate assieme in tutti gli idiomi». V. també Ascoli 1876, 
385–388. Entre els trets que caracteritzen el ladino segons Ascoli —els recull Heinemann en un 
llistat (2015, 59)— hi ha, per exemple, la palatalització de /k/ i /g/ davant de /a/, la conservació de 
la -s final i de /l/ postconsonàntica.
 L’autor dels Saggi ladini presenta el seu objecte d’estudi en un «Cenno prelimilare», que co-
mença així: «Comprendo sotto la denominazione generica di favella ladina, o dialetti ladini, quella 
serie d’idiomi romanzi, stretti fra di loro per vincoli di affinità peculiare, la quale, seguendo la 
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• Meyer-Lübke, en el passatge inicial de Das Katalanische, conside-
ra que Ascoli havia construït la seua tesi «amb una mà forta» i 
que Salvioni l’havia atacada amb «una destral molt insuficient-
ment dèbil per a l’empresa».27 

Ara bé, Meyer-Lübke no explicita la tesi d’Ascoli, per la qual cosa no 
podem saber si compara la situació del friülà a la del català.28 

En el segon passatge que reporta Calaforra, extret d’un dels primers 
punts de la part glotològica de l’obra, Meyer-Lübke, després de citar 
un altre treball seu que parlava de «tot el territori», aclarix que es re-
ferix de moment al «provençal» ja que la unitat «“provençal-català”» 
estaria encara «per provar» (1998, 94). Però Meyer-Lübke es referix a 
la coincidència de les dos llengües en un fenomen molt concret: en 
este apartat, l’autor tracta de respondre a la pregunta de si el català 
participà de la diftongació de les vocals protoromàniques [ɛ] i [ɔ] da-
vant d’un element palatal (per exemple, en mĕdiu > [mɛʤo] > mièg 
o lŏnge > [lɔɲe] > luònh), que es dona en «tot el territori» occità; la 

curva delle Alpi, va dalle sorgenti del Reno-anteriore in sino al mare Adriatico; e chiamo zona 
ladina il territorio da questi idiomi occupato». A continuació, Ascoli dividix eixa «serie d’idiomi» 
en «tre sezioni», que corresponen al que actualment s’anomena grisó (o romanx), ladí dolomític 
i friülà; i explica que «la continuità della zona ladina più non sussiste, avendola rotta, in più d’un 
punto, il soverchiare della favella tedesca da settentrione e d’altri dialetti romanzi da mazzodì», 
així com «all’estremo lembo orientale […] qualche frapponimento veneto e pure slavo». A més 
de la pèrdua de continuïtat de la «zona ladina», Ascoli destaca el «difetto di grandezza politica 
e di splendide lettere».
 Després torna a tractar les divergències internes: a les que són fruit d’evolucions pròpies 
(«differenze ingenite», «naturali sviluppi») s’afigen les «alterazione» que els «dialetti ladini» 
han experimentat «per l’influsso di estranee favelle […], nella sintassi, nel lessico, nella tempra 
fonetica»; en els Grisons, degut a la influència germànica, l’autor considera que «si adoperi 
meteria romana con ispirito tedesco»; i en altres zones hi hauria «varietà che si possono dire 
nell’ultimo stadio di quella metamorfosi per cui da favella ladina passano in altra favella roman-
za; così che non è facile un criterio che separi questi esemplari evanescenti da quei dialetti, o 
lombardi, o veneti, in cui restano vestigia, più o meno sporadiche, di favella ladina». (1873, 1–2).
27 Estos detalls es perden en la traducció de Calaforra: «Salvioni va escometre amb indulgència 
l’edifici retoromànic construït per Ascoli» (1998, 81).
28 Per a interpretar amb més seguretat el principi del pròleg de Das Katalanische, caldria localitzar 
i consultar la crítica de Salvioni a Ascoli —de la qual Meyer-Lübke no aporta referències bibliogrà-
fiques— i la intervenció de Schuchardt (la referència que dona Meyer-Lübke és: «Sitzungsber. der 
preuß. Akademie, 1917, 520, 1»), el qual entenem que devia comparar el cas català amb el d’alguna 
varietat retoromànica (el friülà?); però açò no és explicitat per Meyer-Lübke.
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seua conclusió —implícita— és, de fet, que el català sí participà d’esta 
diftongació.29 Per tant, el passatge no dona a entendre que l’objectiu 
(o un dels objectius) de l’autor en Das Katalanische siga determinar si 
el provençal inclou o no el català. 

Els següents passatges mostren que Meyer-Lübke, en la part gloto-
lògica, estudia la subagrupació del català, i ho pretén fer tractant de 
determinar si s’assembla més al provençal o al castellà:

• En el pròleg, després d’exposar que el seu objectiu és estudiar la 
«relació» del català amb els «veïns», Meyer-Lübke advertix que 
«les relacions amb el gascó» i «les concordances amb el sard» 
queden «fora dels límits» que s’havia marcat (ib. 82). Donat 
que és inversemblant pensar que Meyer-Lübke es planteja si 
el català forma part de la llengua sarda, sembla que l’autor s’in-
teressa per les semblances («concordances») d’aquella varietat 
amb les veïnes.

• Al principi de l’anàlisi comparativa —que constituïx el gruix 
de la primera part i de tota l’obra—, Meyer-Lübke explica que 
presentarà «en primer lloc, la coincidència entre català i proven-
çal i després la de català i espanyol; finalment, allà on resulta 
interessant, descric el desenvolupament especial del provençal, 
i després el del català» (1998 [1925], 89). Segons això, les parti-
cularitats lingüístiques del català enfront del provençal (o del 
castellà) no són el focus d’atenció de Meyer-Lübke.

• L’autor comença el capítol de recapitulació de la primera part 
(Zusammenfassung, pròpiament ‘resum’) anunciant que es pro-
posa mostrar, de la precedent «comparació lingüística […] en-
tre tots tres idiomes», els resultats que són rellevants per a la 
«qüestió de la posició del català» (ib. 205). Cal entendre —com 
ja hem dit— idiomes com ‘llengües’ (drei Sprachen, 1925, 149). Per 
tant, l’anàlisi pressuposa que el català és una llengua diferent 
de les altres dos. 

29 Per a comprendre el passatge cal tindre en compte que Meyer-Lübke està comparant esta 
diftongació amb la de [ɛ] i [ɔ] en contacte amb un element velar final (com en iŏcu > j[ɔ]c > 
juòc), que en occità està més o menys estesa geogràficament segons el mot elegible —i en català 
és pràcticament desconeguda. La conclusió explícita de l’autor en este apartat 5 és que el català 
«no participà d’aquesta segona diftongació», més tardana.
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• En la recapitulació de la primera part, Meyer-Lübke conclou que 
«el sistema fonètic del català és absolutament gaŀloromànic, no 
pas iberoromànic» (1998, 205). Esta és la conclusió més explícita 
i clara de tots els àmbits tractats en l’anàlisi precedent (sons, 
morfologia, formació de mots, sintaxi i lèxic): fins i tot està res-
saltada per l’autor espaiant les lletres —detall que es perd en 
l’edició catalana de Calaforra—, i no trobem en eixe capítol cap 
altre passatge ressaltat així. Cal tindre en compte, a més, que 
Meyer-Lübke exemplifica, segons Sánchez Miret, la «postura 
clásica» que considera els resultats de l’anàlisi de l’evolució 
fonètica «decisivos a la hora de llegar a una conclusión» (2016, 
803). 

Per tot això, es pot afirmar que Meyer-Lübke en esta obra partix de 
la base que el català és actualment una llengua independent —estatus 
que no argumenta—; i que el que estudia en la primera part (glotolò-
gica) és si s’assembla més al provençal o al castellà amb l’objectiu de 
determinar la seua subagrupació gaŀloromànica o iberoromànica.30 
Eixa afirmació no és invalidada pel fet que en la segona part de l’obra, 
dedicada a investigar els «fonaments històrics» de la «posició parti-
cular del català»,31 Meyer-Lübke tracte, entre altres qüestions extralin-
güístiques, el motiu que «divideix ambdós idiomes romànics» (català 
i provençal) (ib. 219).

6 Conclusió de Meyer-Lübke

En Das Katalanische, l’autor tampoc explicita de manera clara la seua 
conclusió sobre la subagrupació del català. 

• Ja hem dit que en el passatge del pròleg que tracta l’oposició /u ~ 
y/, s’entén que Meyer-Lübke rebutja «dividir el català del francès 

30 Segons Calaforra, Das Katalanische està vinculat amb la polèmica sobre la subagrupació romà-
nica del català, «de la qual és un dels detonants» (1998, 14). Sánchez Miret (2016), de fet, tracta Das 
Katalanische com una obra que estudia la classificació del català entre les llengües romàniques (és 
a dir, la seua subagrupació); i afirma que «dentro del conjunto de obras dedicadas a la cuestión, 
el libro de Meyer-Lübke es el trabajo que mayor cantidad y variedad de datos presenta» (ib. 802).
31 Calaforra no traduïx «posició» sinó «situació», que no és tan fidel a l’alemany «Stellung» 
(1925, 158).
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meridional mitjançant la /ü/ i construir segons això una relació 
més gran amb l’espanyol» (1998, 81–82). 

• A més, entre els fenòmens estudiats per l’autor en la part central 
de l’obra, segons Munteanu Colán «resulta evidente que las 
correspondencias entre el catalán y el provenzal son más nu-
merosas que las correspondencias entre el catalán y el español» 
(2002–2004, 643). 

• I en la recapitulació, Meyer-Lübke conclou i ressalta que «el 
sistema fonètic del català és absolutament gaŀloromànic» (1998, 
205), com ja hem dit. 

Per tot això, es pot afirmar que l’autor s’inclina per l’agrupació del 
català dins de la Gaŀloromània. Així ho interpreten també Calaforra 
(1998, 41),32 Martínez i Sumien (2006, 115), Radatz (2012, 204)33 i Sánchez 
Miret (2016, 801).

7 Dificultats d’interpretació

Das Katalanische de Meyer-Lübke fon, segons Calaforra, «un dels textos 
sobre el català més discutits de la primera meitat del segle» (1998, 19). 
A això deu haver contribuït la falta de claredat de l’obra: hem constatat 
que l’autor no exhibix la seua nova posició sobre l’estatus del català 
ni explicita de manera clara l’objectiu de l’obra ni la seua conclusió; 
per a aclarir eixos aspectes hem hagut d’analitzar l’obra i fixar-nos en 
múltiples detalls. 

Per una altra banda, l’alemany hauria restringit entre parlants romà-
nics l’accés al contingut de l’obra de Meyer-Lübke —fins a 1998. N’hau-
ria transcendit, principalment, el fet que el patriarca de la romanística 
de l’època passava a considerar el català una llengua independent (1998 

32 Calaforra interpreta que Meyer-Lübke, en Das Katalanische, considera que «català i occità» 
estan suficientment distanciats per a ser considerats dos «idiomes» amb el «mateix rang», però 
que provenen d’una «unitat lingüística anterior» —«esquerdada més tard per fenòmens diversos 
(innovacions catalanes, sobretot)»— i, en primer lloc, provenen d’un «diasistema llatinovulgar» 
gaŀloromànic (1998, 40–41).
33 «Meyer-Lübke (1925) no va dubtar ni un segon que el català, encara que llengua independent, 
tenia forts vincles amb l’occità i havia de considerar-se una llengua gaŀloromànica.» (Radatz 
2012, 204)
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[1925], 206). I pel fet de no conéixer-se l’obra de primera mà, el seu es-
tudi glotològic comparatiu hauria sigut confós amb una argumentació 
a favor d’eixe estatus independent. Calaforra assenyala que el llibre 
ha passat «a la galeria dels mites disciplinaris, especialment per als 
catalanòlegs sense coneixements d’alemany»34 (1998, 14). 

Ara bé, cal subratllar que la falta de claredat de Das Katalanische tam-
bé ha sigut i és una dificultat per als lectors d’alemany, fins i tot natius. 
Wartburg començà la seua ressenya (1928) tractant l’estatus del català, 
com si esta qüestió fora la que prova de respondre Meyer-Lübke amb 
el seu llibre:

Entre les llengües romàniques [(romanischen Idiomen)] hi ha, junt a aquelles la 
independència de les quals mai ha sigut dubtada per ningú, algunes la posició 
de les quals ha sigut interpretada molt diversament en el transcurs de les 
últimes dècades. […] A estes pertany també el català. […][35]
Tots els arguments que s’han fet valdre fins ara es basen solament en certs 
detalls. Mai s’havia intentat, en el marc d’una presentació de conjunt, ponderar 
el poder probatori [(die Beweiskraft)] i el valor relatiu del trets individuals del 
català, els uns contra els altres. Este camí seguix ara Meyer-Lübke.
El llibre ens oferix, per tant, fonètica, morfologia, formació de paraules, sintaxi 
i un estudi sobre els elements característics del vocabulari català, sempre 
comparats amb els veïns de l’oest i del nord.36 (Wartburg 1928, 157–158)

I, recentment, Radatz ha afirmat que en Das Katalanische Meyer-
Lübke «defensava l’estatus independent del català. Amb això quedà 
conclòs el primer debat[37] i des d’aquell moment el català va ser accep-
tat unànimement dins el catàleg oficial de les llengües romàniques» 
(Radatz 2012, 203). Esta interpretació és semblant a la d’altres autors 
llatins que ja han pogut consultar la versió catalana de Calaforra, com 

34 Das Katalanische de Meyer-Lübke «és més citat que no pas llegit», observava Colón (1993 [1976]: 
22) quan encara estava disponible només la versió original alemanya.
35 En la resta del primer paràgraf, Wartburg presenta breument les diverses alternatives en 
debat: «dialecte [(mundart)] del provençal», «llengua particular [(besondere Sprache)] del grup del 
gaŀloromanç» o «llengua particular de la branca iberoromànica» (ib.).
36 Wartburg no explicita quina seria la conclusió de l’autor sobre la qüestió de l’estatus. Acaba la 
ressenya de la primera part de Das Katalanische reportant que «Meyer-Lübke, en conjunt, s’inclina 
a assignar el català al sistema gaŀloromànic abans que a l’iberoromànic» (1928, 159).
37 «El primer debat: és el català una llengua romànica independent o només una “simple va-
riant del provençal”?» (Radatz 2012, 202) vs. «El segon debat: el català pertany a la gaŀlo- o a la 
iberoromània?» (ib. 203).
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Valls i González (2016, 10) i Martí-Badia (2019, 77), que consideren que 
Das Katalanische «va cloure» el debat sobre l’estatus del català.38 Per 
tant, la manca d’una versió romànica de l’obra fins a 1998 no seria 
tant l’origen dels tòpics erronis que sobre ella circulen sinó, més bé, 
una de les causes que estos tòpics no hagen sigut corregits abans que 
s’escamparen.

8 Conclusió

Das Katalanische de Meyer-Lübke ha sigut interpretat per alguns com 
una espècie de certificat d’independència de la llengua catalana emés 
per la romanística internacional. I s’ha cregut que l’obra estudia si és 
independent del provençal (occità) o no i que argumenta i demostra que 
ho és, amb la qual cosa hauria tancat el debat acadèmic sobre l’estatus 
(llengua o dialecte) d’aquella varietat romànica. 

Una anàlisi detallada de l’obra ens ha permés determinar que Meyer-
Lübke passa a considerar el català actual una llengua gaŀloromànica 
independent —però procedent d’una antiga «llengua comuna catala-
noprovençal» (1998, 173)—, amb la qual cosa ajusta la consideració de 
dialecte occità que li havia donat en obres precedents. Però no argu-
menta —ni tan sols explicita— este canvi de criteri: la part glotològica 
de l’obra argumenta que el català s’agrupa en el gaŀloromanç i, per tant, 
subratlla, de fet, les semblances amb l’occità.

Els mèrits de Meyer-Lübke a Das Katalanische rauen, doncs, més que no pas en 
el reconeixement o no del català com a llengua romànica de ple dret, en el fet 
que algú de la seva anomenada dins de la romanística dediqués un llibre sencer 
a la llengua catalana, que així deixava d’ésser una llengua digna tan sols 
d’algun breu excurs o una nota escadussera —semblantment a com faria 
Rohlfs amb el seu Le Gascon. (Quintana 2000, 248)

38 «El debat sobre la independència lingüística del català es va cloure amb la contribució de 
Meyer-Lübke Das Katalanische (1925)» (Valls i González 2016, 10). «[Entre els romanistes, es man-
tingué la discussió sobre esta qüestió amb] vaciŀlacions entre ambdues teories fins a l’any 1925, 
quan el mateix Meyer-Lübke —aleshores líder de la romanística internacional— va publicar Das 
Katalanische, l’obra que el conjunt de la romanística i de la catalanística consideren l’estudi que 
va cloure aquesta discussió filològica.» (Martí-Badia 2019, 77)
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Finalment, cal destacar que en la bibliografia ha passat general-
ment desapercebut el fet que Meyer-Lübke, en Das Katalanische, postula  

—però de passada— una fase antiga comuna occitanoromànica: un 
«període comú de català i provençal», «un període que podem ano-
menar “de llengua comuna catalanoprovençal”» (1998 [1925], 127, 173). 
Això podria explicar, segons Quintana (2000, 248), que alguns, com 
hem vist, hagen interpretat que Meyer-Lübke continuava considerant 
el català un dialecte de l’occità.
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Resum: La societat francesa i la catalana són comparables en molts aspectes culturals, 
però no pas en la situació sociolingüística. Aquest fet suscita una problemàtica pel 
que fa a la traducció de textos, del francès al català, que presenten variació fun-
cional i social dels registres coŀloquials o dels sociolectes de coŀlectius marginals 
o de baix nivell socioeconòmic. El registre coŀloquial o els sociolectes d’algunes 
zones del nostre domini lingüístic estan massa influïts pel castellà, motiu pel qual 
resten massa marcats i lligats al propi context sociocultural. En conseqüència, 
una representació realista hauria d’incloure vocabulari argòtic i estructures que 
podrien afectar l’acceptabilitat i l’adequació de la traducció. Mitjançant l’anàlisi 
de la variació lingüística en francès i en català, ens adonem que aquestes variants 
socials i funcionals tenen punts comparables en totes dues llengües. Per tant, a la 
recerca de l’efecte equivalent postulat per Nida, convindria transgredir la norma 
quan es faci en l’original o, com a mínim, el traductor haurà de reflexionar-hi, atès 
que aquest ús marcat fa valdre la realitat d’una comunitat lingüística; sorgeix d’una 
intenció reivindicativa, de solidaritat o d’identitat.
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Abstract: French and Catalan society is comparable in many cultural respects, but not 
in the sociolinguistic situation. This fact raises a problem about the translation of 
texts, from French to Catalan, which presents the functional and social variation of 
the colloquial registers or the sociolects of marginal or low socioeconomic groups. 
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linguistic domain, which is why they remain too marked and linked to the socio-
cultural context itself. Consequently, a realistic representation should include slang 
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translation. Through the analysis of linguistic variation in French and Catalan, we 
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languages. Therefore, in the search for the equivalent effect postulated by Nida, it 
would be advisable to transgress the norm when it is done in the original or, at least, 
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linguistic community; arises from an intention of vindication, solidarity or identity.
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1 Introducció

La societat francesa i la catalana són comparables en molts aspectes 
culturals, però no pas en la situació sociolingüística. El francès és om-
nipresent en qualsevol àmbit, mentre que el català en té alguns vetats. 
La convivència amb el castellà durant segles ha provocat que la llengua 
catalana hagi quedat fora de determinats entorns socioeconòmics, tant 
desfavorits com de les elits, atès que el castellà és la llengua majoritària 
en aquests segments de població (Boix i Vila 2006), per diverses raons 
històriques. Aquesta situació sociolingüística dista molt de la del fran-
cès a França, el qual disposa d’un registre coŀloquial força homogeni 
arreu del territori1 i d’una varietat de sociolectes considerable. 

Abans de res, és important diferenciar la variació funcional de la 
social, tenint en compte que alguns autors les confonen. La variació 
diafàsica, la que fa referència als usos, sempre està present en qualse-
vol situació i context per mitjà de marques (pistes de contextualització, 
marcadors o indicadors, segons la terminologia i el tipus de tret2),els 
parlants nadius són capaços de reconèixer i d’emprar totes les varie-
tats funcionals de la seva llengua. Per bé que a causa d’alguns factors 
externs (sobretot socioculturals), el repertori lingüístic li permetrà 
tenir més desimboltura en uns registres determinats. 

En canvi, l’ús de sociolectes només es produeix en parlants que per-
tanyen a un coŀlectiu social. La presència de sociolectes en obres lite-
ràries o audiovisuals (i en qualsevol obra artística) fa valdre la realitat 
d’una comunitat lingüística; presenten un ús marcat del llenguat-
ge que pot tenir diverses interpretacions. La presència de variació 
social sorgeix d’una intenció reivindicativa, però també de solidaritat 
o d’identitat, ja sigui d’un coŀlectiu social o d’una època. No només es 
tracta de traduir, sinó també de reflexionar sobre elements sociocul-
turals (polítics i d’ideologia).

Quin model de llengua ha de tenir una traducció al català d’una 
noveŀla escrita en francès coŀloquial o vulgar, o amb presència de so-
ciolectes de coŀlectius desfavorits? No és una qüestió que el català no 

1 Tot i que no manquen estudis sobre les particularitats del francès de les diverses regions de 
França (Thibault 2009).
2 Per a més informació sobre aquests conceptes, veg. Mayoral (1999).
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tingui la capacitat expressiva necessària, en tant que llengua moderna 
i de cultura, sinó que es tracta d’un problema de caire sociolingüístic. 
El registre coŀloquial d’algunes zones del nostre domini lingüístic està 
massa influït pel castellà, motiu pel qual resta massa marcat (a més 
d’estigmatitzat) i lligat al propi context sociocultural; en conseqüència, 
una representació realista corre el risc d’incomodar alguns parlants 
(perquè hauria d’incloure castellanismes i, segurament, canvi de codi 
pel que fa a algunes expressions). Basant-nos en aquestes reflexions, 
la dificultat es troba a mantenir l’efecte equivalent en el lector de la 
traducció, en una dualitat constant que osciŀla entre versemblança i 
genuïnitat. 

Tot i tenir un català «vulgar» en l’imaginari coŀlectiu, les editorials 
i les empreses audiovisuals no gosen transgredir la normativa més 
del que és necessari, ni tan sols característiques coŀloquials o vulgars 
que podríem considerar genuïnes («‘nem-se’n», «enrecordar»…). Però 
si en la llengua original es transgredeix la norma, per què no se se-
gueix aquest precepte en el text d’arribada? Una possible explicació 
al fenomen és que cada llengua s’emmarca en una cultura i en un 
context particular, fet que provoca divergències en els límits d’ade-
quació i d’acceptabilitat de les traduccions. Així és que en el cas català, 
sembla preferir-se un estil estàndard en textos traduïts (malgrat que 
sempre trobarem excepcions, obres concretes en què la norma és la 
transgressió).

Aquest tipus de variació es produeix sobretot en l’oralitat. Per això, 
cal recordar que la veu fictícia en qualsevol llengua sempre serà «ar-
tificiosa», perquè al capdavall ha estat elaborada.3 En aquest sentit, 
Cheshire (1996) oposa elements fònics i gramaticals; fa la hipòtesi 
que l’oralitat, per ser molt més freqüent, marca els trets funcionals o 
socials més que no pas l’escriptura, basada en altres condicionaments 
lingüístics, cognitius o estilístics. Per consegüent, l’oralitat fictícia 
presentarà menys marques que l’oralitat real, d’aquí la importància de 
parar atenció a l’argot, perquè és el tret més visible en un text.

Aquest article pretén posar en relleu la problemàtica de la traducció 
de textos, del francès al català, que presenten variació funcional i social 
dels registres coŀloquials o dels sociolectes de coŀlectius marginals o 

3 Per a més informació sobre la traducció de l’oralitat fictícia, veg. Brumme (2012).
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de baix nivell socioeconòmic. Recull algunes de les conclusions a les 
quals vam arribar amb l’estudi La traducció de les varietats funcionals i 
socials a «Vernon Subutex» (Sarmiento 2018). Així, doncs, es presenten les 
característiques d’aquestes varietats i les especificitats en totes dues 
llengües. En aquesta anàlisi, no només s’evoca el model de llengua 
francesa d’escriptors com Albert Simonin o Virginie Despentes, els 
quals fan servir sociolectes i registres coŀloquials en les seves obres; 
sinó que també s’evoca un model de llengua del món publicitari (Boyer 
2001), del cinema (Fievet 2008), dels còmics (Méla 1991), de la música 
(Fayolle & Masson-Floch 2002) i de la premsa (Kourdis 2014). De fet, 
aquest recurs pren una importància cabdal en algunes obres que pre-
tenen aportar una visió particular del món. 

2 La variació lingüística

La variació és una característica intrínseca de les llengües naturals o 
de la manera com aquestes se’ns presenten en forma de dades (Payra-
tó 1990, 42). La variació lingüística fa referència a qualsevol tipus de 
variació de la llengua, la qual es produeix per diferents motius: l’estil 
del parlant, els recursos de la llengua, els valors del significat, el con-
text social, la ideologia, entre d’altres (Mayoral 1999). Aquests condi-
cionants alteren la llengua de l’usuari: el lèxic, la sintaxi, la fonètica… 
Bàsicament, són maneres diferents d’expressar el mateix —encara que 
l’ús de formes concretes pot comportar connotacions que hi afegeixin 
un matís. Segons Halliday (1978, 2), és l’expressió dels atributs fona-
mentals del sistema social: la variació dialectal expressa la diversitat 
de les estructures socials de qualsevol tipus, mentre que la funcional 
expressa la diversitat dels processos socials. Amb tot, Coseriu 1958 
[1973] ja havia definit els termes diatòpic i diastràtic, encunyats per 
Flydal (1952, 240–257), als quals va afegir el terme diafàsic. 

Si la variació diatòpica ha estat l’objecte d’estudi de la dialectologia, 
la variació diafàsica (relacionada amb els usos) comença abans de la 
sociolingüística amb l’estilística, tot i que aquesta àrea d’estudi sempre 
ha estat més enfocada cap a l’anàlisi estètica i literària que no pas cap 
a la funcional i sociocultural. L’estilística es basa en l’ús del llenguatge 
literari i la sociolingüística en l’ús real. A partir dels anys seixanta amb 
el sorgiment de les teories de Labov (1966), Joos (1962) i Halliday (1964) 
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s’enceten els primers estudis sobre variació funcional, els quals es 
divideixen en dues branques principals: d’una banda, els qui estudien 
les relacions entre els factors extralingüístics i el sistema lingüístic —
en destaquen Saussure 1916 [2016], Catford 1965 [1978] o Coseriu 1973 
[1981]—; de l’altra, qui estudia les relacions entre els factors extralin-
güístics i el significat lèxic, com Mounin (1963). En l’actualitat, els 
corrents traductològics més estesos proposen l’estilística translacional 
per a l’anàlisi de la variació en l’original i en la traducció. Són d’aquest 
parer Malmkjær (2004), Jean Boase-Beier (2006) i Bigruglia (2013).

La sociolingüística cerca trobar la regularitat que es produeix en tota 
variació. En els primers estudis, s’analitzava el canvi lingüístic, però 
amb el temps també la variació lingüística. Malgrat les crítiques que 
sovint rep aquesta disciplina (sobretot pel nombre d’informants, en 
què es basen els estudis) continua sent l’única capaç de mostrar una 
fotografia sincrònica (encara que sigui parcial) de la llengua i dels 
processos que s’hi produeixen. Per més que hi hagi casos com el de 
Martinet 1945 [1971], que l’any 1942 va fer una enquesta sobre diverses 
variables fonètiques en una presó d’oficials militars: amb una mostra 
homogènia va obtenir resultats totalment dispars. 

Els estudis sociolingüístics i el propi bagatge lingüístic haurien de 
servir al traductor que cerqui la versemblança; de la mateixa manera 
que un traductor interessat en la variació diatòpica haurà de tenir bons 
coneixements en aquest àmbit. Aquesta afirmació, però, és tractada 
d’idealista per Mayoral (1999) i Bigruglia (2013). Fonamenten aquesta 
crítica amb la teoria de l’Skopos, ideada pels funcionalistes alemanys, 
Reiss i Vermeer 1984 [1996], i Nord (1991). Segons aquests autors, la 
traducció dels marcadors sociolingüístics dependrà de les condicions 
i de les exigències d’un encàrrec específic. En tot cas, sempre hi haurà 
iniciatives com les de Mallafrè (1991) a Llengua de tribu, llengua de polis: 
bases d’una traducció, que mostren com de vegades el traductor gaudeix 
de la llibertat necessària per a dur a terme la seva comesa creativa. 

Els treballs de Catford 1965 [1978], Nida (1969) i House (1977) estudien 
la variació en traducció. La qüestió principal en la traducció de la varia-
ció és, principalment, la recerca d’una equivalència (a fi de transmetre 
el significat denotatiu i connotatiu alhora). Catford 1965 [1978] pensa 
que totes les llengües tenen prou recursos perquè n’hi hagi una, en-
cara que el nombre i la naturalesa de les varietats sigui diferent d’una 
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a l’altra. Tanmateix, Nida —igual que Mayoral— considera que tot 
depèn de la competència del traductor, tot i que també afirma que és 
possible trobar-la o, segons el cas, fer servir tècniques que permetin la 
«compensació» dins el text (la tècnica per exceŀlència per a traduir la 
variació funcional i social). En resposta a aquestes qüestions, Catford i 
Nida proposen que la relació entre el text d’origen i el d’arribada sigui 
d’equivalència textual o situacional (Catford 1965 [1978]: 27–31, 49–55), 
o bé d’equivalència dinàmica (Nida 1982, 129) —sempre a la recerca de 
l’efecte equivalent postulat per aquest autor (Nida 1964).

2.1 La variació funcional

La variació diafàsica presenta les varietats de la llengua que porten 
associades tot un seguit de característiques lingüístiques relacionades 
amb un àmbit o amb un context d’ús determinat (Payrató 1990, 44)  

—també anomenades varietats funcionals o registres (niveau de langue 
en francès). Els corrents sociolingüístics més estesos han tendit a 
emfasitzar l’existència de normes comunes i compartides per la tota-
litat d’una comunitat, tant en l’ús com en l’avaluació de les varietats 
lingüístiques; i han estudiat com aquestes dinàmiques socials queden 
reflectides en la llengua dels usuaris. 

En aquest àmbit, «registre» i «estil» són termes que alguns autors 
consideren sinònims, però d’altres no. El segon terme està relacionat 
amb les característiques pròpies i amb els usos personals de la llen-
gua d’un parlant o d’un moviment concrets. En canvi, —els registres 
estan estesos en tota la comunitat lingüística i els usuaris els reconei-
xen i en reconeixen les variables. Els parlants adapten la seva manera 
de parlar segons les situacions comunicatives, els interlocutors i la 
finalitat. Els primers estudiosos a tractar aquest tema són Halliday, 
McIntosh i Stevens (1964), i més tard Gregory i Carroll (1978). A partir 
de la dècada dels vuitanta es publiquen ja força estudis de registres 
concrets. Aquests treballs estan dedicats majoritàriament a l’anglès, si 
bé es poden trobar nombrosos treballs monogràfics sobre determinats 
registres, com ara l’estudi de Payrató (1990) Català coŀloquial: aspectes de 
l’ús corrent de la llengua catalana.

Payrató (1998) —basat en les classificacions d’Halliday i de Gregory 
i Carroll (1978)— identifica quatre factors determinants per a caracte-
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ritzar-los: el camp o tema, el rerefons de l’acte de parla, sobre allò que 
parlem; el mode fa referència al canal, bàsicament oral i escrit, i al grau 
de preparació del text, planificat o espontani; el tenor, els propòsits de 
l’ús lingüístic i de les funcions del llenguatge; i el to, la relació entre 
els interlocutors, el grau de formalitat de la interacció.

Segons sembla, la variació diafàsica se centra en l’aspecte lèxic. A 
més a més, tal com afirma Gadet (2007), tots els parlants nadius en 
tenen consciència: coneixen les implicacions de la seva manera de 
parlar segons el context. Fins i tot, els coŀlectius més marginals adap-
ten la seva manera de parlar. Seguin i Teillard (1996) han estudiat l’ús 
de la variació funcional que fan els joves d’àrees metropolitanes i no 
s’allunya de la de molts adults d’altres coŀlectius (tot depèn del que els 
autors anomenen pressió). 

La lexicografia és un àmbit en què la denominació dels registres 
ha estat un veritable caos. Un dels casos més notoris és el dels termes 
popular i coŀloquial, perquè no és gens clar quina diferència hi ha entre 
els dos (i què dir-ne, del vulgar). De fet, cap justificació no avala aquesta 
nomenclatura, ni la de la majoria de diccionaris. I aquest fenomen 
és recurrent en la majoria d’obres lexicogràfiques: no expliquen de 
manera exhaustiva el significat de cadascuna de les etiquetes que 
fan servir. El mateix s’ha esdevingut en francès. Un cas concret que 
convé clarificar en francès és el del terme familier, el qual fa referència 
al registre coŀloquial, i populaire al vulgar. 

Pel que fa a la classificació dels registres, la Gramàtica de la llengua ca-
talana (Institut de d’Estudis Catalans 2016) ho fa prou bé i estableix els 
registres oficials del català. La seva classificació està basada en «mar-
ques»: registre molt formal, formal, informal i coŀloquial. Si bé sembla 
una ordenació bastant simple, no s’allunya de les dels estudiosos de la 
variació funcional. El nombre de nivells ha estat un tema molt contro-
vertit, la majoria d’estudiosos en categoritzen cinc, entre els quals hi 
ha Nida. En una de les últimes publicacions, els va anomenar: ritual, 
formal, informal, coŀloquial i íntim (Nida, 1996, 28).

El francès de França (la situació és diferent en altres països francò-
fons) presenta una variació diafàsica molt rica. Gadet (2007, 17) té la 
hipòtesi que a França després d’una dominació de la variació diatòpica 
(procés que finalitza amb l’expansió de la llengua francesa per tot 
el territori francès) s’evoluciona a la variació diastràtica, tesi també 
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sostinguda des de força abans per Boutet (1987). Aquest fenomen s’ini-
cia amb la industrialització i a la urbanització, però no serà fins més 
endavant quan la variació diafàsica guanyi rellevància (distribució de 
les feines, especificitats del discurs…). En efecte, la variació diatòpica 
a França és ínfima: els motius principals són el model de llengua dels 
mitjans de comunicació i la universalitat de l’educació. Això no obs-
tant, la variació diatòpica sí que es dona entre fronteres polítiques de 
manera més marcada (el francès de Bèlgica, del Canadà o de Suïssa).

El problema dels registres és bàsicament la manera de distingir-los 
i de classificar-ne els diferents marcadors. En primer terme, hi hauria 
els elements discursius o pragmàtics que indiquen el grau de forma-
litat de la interacció: poden indicar solidaritat, superioritat o respecte; 
mots per adreçar-se a l’altra persona (com ara: senyor, senyora, company, 
tio, pava, Pepet…) i en relació amb aquesta tria, hi ha el tractament de 
tu o de vostè (i encara en algun cas el vós). Hi incloem en aquest grup 
les salutacions i les fórmules de comiat (hola, holi, bon dia, adeu, deu, que 
vagi bé…). Però amb aquests marcadors no n’hi ha prou per explicar 
tota la varietat de registres i les dificultats per a establir-ne els límits: 
Bernal i Sinner (2008) estudien de quina forma les varietats se solapen 
i es barregen en un contínuum.

En francès, a més a més, l’ús de la llengua sí que varia molt entre 
l’esfera pública i la privada: a cap usuari nadiu no se li acudiria tractar 
de tu a un desconegut (en una botiga, en el taxi, amb una persona que 
acaba de conèixer…), només en situacions de solidaritat de grup (dos 
estudiants joves, per exemple) es toleraria el tractament de tu des d’un 
principi. En català, però, tractar de tu és més normal, l’estratègia de la 
formalitat és una altra: se soluciona a còpia d’afegir mots o estructures 
que atenuïn el discurs (si us plau, m’agradaria…). 

Un cas paradigmàtic de la dificultat que suposa establir límits als 
registres (fins i tot simplificant la terminologia a «estàndard» i a «no 
estàndard») és el que ofereix Gadet (2007, 132–135): les estructures 
interrogatives en francès aporten molta informació del context. Ho 
demostra amb un estudi que consistia a fer ordenar 13 preguntes, entre 
l’extrem «estàndard» i «no estàndard». El resultat és sorprenent: els 
seixanta estudiants a qui se’ls havia proposat l’exercici només coinci-
dien en una, en la forma considerada més formal. Les altres variaven 
considerablement d’un alumne a un altre: quand est-ce que vous venez?; 
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vous venez quand?; quand/vous venez?; quand que vous venez?; quand c’est 
que vous venez?; quand que c’est que vous venez?; etc.

2.2 Els sociolectes

Les comunitats humanes no constitueixen un desori desordenat 
d’individus, sinó que estan interrelacionades. L’estructura social està 
formada per una sèrie d’actors socials: els individuals i els coŀlectius, 
també coneguts com a grups socials. El nombre de grups és conside-
rable i molt variat, quasi impossible de quantificar. Això no obstant, 
la sociologia ha establert nombrosos criteris per a classificar-los. A 
partir de la ideologia, se n’han fet diversos intents, però el criteri més 
estès és el del nivell socioeconòmic (rics, pobres, classes socials, grups 
socioprofessionals, entre d’altres).

No n’hi ha prou amb tots aquests factors per explicar per què els 
locutors parlen d’una manera concreta; l’ús de diversos recursos lin-
güístics i de les actituds no sempre estan relacionades de manera 
inequívoca amb la pertinença a un d’aquests grups socioeconòmics. 
D’aquí prové la importància d’analitzar també les dinàmiques de les 
interaccions socials entre interlocutors (Gadet 2007, 85), fet que ens 
remet als termes de mercat lingüístic i de xarxa social. El primer fa refe-
rència a la teoria del capital i del mercat (Bourdieu 1977, 17–34), en la 
qual es fa a un símil entre la societat i el mercat en termes d’economia, 
amb tot un seguit de lleis que en regulen el funcionament. 

Pel que fa al terme xarxa social, encunyat per Milroy (1980), fa re-
ferència a les relacions que varien segons el grau d’interacció o de 
proximitat entre els locutors. Es tracta de les diferents configuracions 
relacionals que permeten analitzar les estructures socials en diversos 
nivells: la família, les amistats, els companys de feina, els veïns, la gent 
que comparteix una afició… La sociolingüística ha utilitzat aquests 
conceptes per a estudiar el funcionament de les normes lingüístiques, 
amb l’objectiu d’analitzar quin efecte produeixen aquestes relacions 
en la manera de parlar d’un individu. Per posar-ne un exemple, segons 
Kroch (1978), la causa de la diferenciació fonològica estratificada s’hau-
ria de buscar en les avaluacions i en la ideologia del locutor. 

Finalment, per definir els sociolectes, em sembla adequada la de-
finició de Rabadán (1991): ús divergent respecte al que considerem 
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criteri estàndard i que funciona de factor distintiu entre els diversos 
grups socials que conformen una comunitat lingüística. Aquesta au-
tora també afirma que les variants socials es poden traduir sempre 
que els contextos situacionals i l’organització social siguin relativa-
ment equiparables en els dos polisistemes (entenent el terme definit 
per Even-Zohar com una representació funcional per a l’anàlisi d’una 
cultura concreta,4 sobretot aplicat al món de la traducció.) El grau 
d’equivalència potencial que es pugui aconseguir en el text d’arribada 
dependrà del grau d’equiparació social. 

2.2.1 Els sociolectes del català

L’Enquesta Metropolitana de Barcelona (Subirats 1990) fa palès que 
tant la classe mitjana com la classe alta de Barcelona parlen més català 
que no pas la baixa, sector en què predomina el castellà. Aquesta dis-
tribució explica, perquè el castellà té connotacions de llengua popular 
i gaudeix de prestigi, almenys a Barcelona i rodalies: tant els rics, com 
els treballadors el parlen (Boix-Fuster 2003). Les enquestes elaborades 
els darrers anys5 analitzen altres factors i n’exclouen la classificació per 
classes. La dada més rellevant és que el català a l’àrea metropolitana 
de Barcelona (regió més poblada de Catalunya) no té gaire pes i que 
continuem perdent parlants any rere any. 

A banda d’això, al català popular barceloní o al xava, minoritari en 
el seu sector perquè la majoria del grup parla i s’expressa en castellà, 
se’l priva d’aquest reconeixement per la doble estigmatització que 
pateix, titllat de vulgar i poc genuí (Ballart 1996) —i encara més, per-
què alguns catalanoparlants el veuen com un parlar no català. Val la 
pena dir que aquesta varietat sempre ha estat objecte de les passions 
més primitives, d’amor i d’odi: ja el criticava Alcover «horriblement 
mestallat i sollat de castellanismes» (Boix 1996). Recollint tot el que 
s’ha dit, arran de les dades esmentades, es pot afirmar que el català no 
té la diversitat de sociolectes que poden assolir els territoris amb una 
sola llengua, perquè hi ha grups socials en què els parlants de català 

4 Per a més informació sobre la teoria dels polisistemes, veg. Even-Zohar (1990).
5 Respecte d’aquest tema, veg. els informes elaborats per la Direcció General de Política Lin-
güística de la Generalitat (2021).
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són minoritaris.6 Aquest fet provoca que els catalanoparlants d’aquests 
sectors o àrees hagin de conviure amb el castellà. En conseqüència, es 
restringeix l’ús del català a amistats concretes o a l’àmbit familiar, amb 
les repercussions que això té sobre la pròpia llengua. 

López del Castillo (1976) és el primer a estudiar els sociolectes cata-
lans, entre els quals distingia: en primer lloc, un català «bleda», parlat 
per les classes dominants; el català «xava», propi de classes populars 
d’alguns barris de Barcelona i de l’àrea metropolitana; i en darrer lloc, 
el català «xarnego», varietat dels castellanoparlants que parlen català. 
Aquest camp d’estudi està mancat justament de recerques amb prou 
dades i que tinguin en compte tot el territori lingüístic, no n’hi ha ni 
tan sols de tot Catalunya. Pel que fa a la terminologia, considerem més 
adient la de Tuson (1985b, 63–85), malgrat que l’estudi estigui basat 
només en la ciutat de Barcelona i que el corpus d’anàlisi tampoc no fos 
gaire extens: com a mínim, cerca noms més tècnics o neutres. La seva 
terminologia és «xava», «apijat» i «parlar no català», respectivament 
amb les denominacions de López del Castillo, per a «xava», «bleda» i 
«xarnego». És un camp prou verge com per a fer-ne estudis, perquè els 
que s’han fet, han quedat obsolets. S’haurien d’actualitzar i fer-ne de 
més rigorosos amb l’objectiu de crear una veritable classificació que 
tingui en compte cadascun dels factors sociolingüístics del domini 
lingüístic. 

El xava és un sociolecte parlat a Barcelona i la seva àrea metropo-
litana, es caracteritza per una sèrie de trets fonètics associats amb la 
influència del castellà, basat en l’ensordiment de diversos sons sonors. 
Ballart (2012) el considera un accent, perquè afirma que els canvis que 
s’hi produeixen només són fonètics. Tot i que gràcies als diferents es-
tudis es pot constatar que s’hi produeixen modificacions sintàctiques, 
morfològiques i del lèxic. Entre els trets propis, hi ha l’ús incorrecte 
d’alguns pronoms febles —abús, pleonasmes o supressió— o l’ús de 
lèxic, argot i frases fetes del castellà. López del Castillo (1976, 53–62) 
explica que el terme xava es feia servir en un principi per a referir-se 
als joves de classe obrera, però que amb el pas del temps ha esdevingut 
el nom de la seva parla, amb tota una sèrie de connotacions negatives: 

6 Una altra qüestió serien les llengües de la immigració, situació que sí que es viu a França 
(Boutet 1987).
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«[…] parlar molt desmanegat del jovent de barriades populars barcelo-
nines». Un dels primers estudis sobre les variables d’aquest sociolecte 
és el de Mier (1986), sobre les variables dels sons sibilants amb variants 
sordes i sonores. L’estudi mostra que l’únic so que no depèn de l’esta-
tus socioeconòmic és [z] que es manté estable en cadascun dels estrats. 

En aquesta línia, pels volts del 2004, que Ballart (2012) fa una recerca 
profunda sobre aquest sociolecte i obté dades empíriques sobre les di-
ferents variables lingüístiques. Els resultats mostren que les variables 
no depenen del context d’estil, sinó de la classe social i del fet que sigui 
la llengua materna. A tall d’exemple, la vocalització de la neutra, [a] o [ɐ] 
en comptes de [ə], és més comuna en les classes baixes i a mesura que 
pugem en l’estratificació social esdevenen més estranyes. El mateix 
succeeix amb el so [z], però en aquest cas la majoria de catalanopar-
lants nadius la fan sonora indiferentment de la classe.

La forma de parlar de les classes dominants també ha estat objecte 
d’estudi. Tot seguit, presento un sociolecte d’aquests estrat. Es tracta 
de l’«apijat», el qual té característiques similars a les del xava, encara 
que d’aquest sociolecte sí que no hi ha estudis en profunditat, només 
en trobem els de López del Castillo i Tuson amb una breu descripció del 
sociolecte, per bé que no s’hi especifica com arriben a descriure’ls així. 
Els trets són l’absència de velarització de la l i de reducció vocàlica en 
[u] en mots com moto o foto. També refusen d’emprar cert vocabulari 
per considerar-lo vulgar: usen vas en comptes de got. 

2.2.2 Els sociolectes del francès

Segons l’informe de l’OIF (2019), Organisation International de la Fran-
cophonie, prop de 300 milions de persones fan servir quotidianament 
la llengua francesa. Aquest fet origina de manera inevitable que la 
varietat de sociolectes sigui innombrable, si es pren en consideració 
cadascun dels països on es parla i les diferents situacions sociolingü-
ístiques. La quantitat d’estudis sobre el tema també és molt vasta. Això 
fa que hi hagi un ventall de varietats tan gran que dificulta fer-ne un 
recull acurat. Per això, em cenyeixo als més coneguts i importants de 
França.7 

7 Les varietats del francès parlades al Canadà, a Suïssa i a Bèlgica mereixerien una anàlisi a part, 
atès que conviuen amb altres llengües i es donen situacions ben diverses. Respecte a aquest 
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En general, el francès ha estat una llengua homogeneïtzadora, motiu 
pel qual són difícils les desviacions de la norma; no obstant això, també 
n’hi ha com en totes les llengües, de variants socials. L’estat francès és 
fortament centralista, de la mateixa manera que ho ha estat al llarg de 
la seva història. Tot plegat ha motivat que en alguns períodes histò-
rics el sociolecte de la burgesia parisenca hagi estat percebut com un 
registre més del francès estàndard arreu del domini lingüístic. Si bé 
avui dia el francès estàndard encara està basat en la varietat parisenca, 
n’ha aconseguit neutralitzar algunes característiques. Els sociolectes 
francesos són variats i hi ha molta controvèrsia pel que fa a les deno-
minacions. 

El «francès popular» pot fer referència al registre populaire (argòtic o 
vulgar); però també al sociolecte: el francès de final del segle xix parlat 
a l’àrea metropolitana de París (en aquella època, eren els suburbis, les 
faubourgs). Bauche 1920 [1946] és un dels primers a fer servir aquest 
terme, més aviat amb una intenció etnogràfica que no pas sociolin-
güística. Aquesta varietat és una altra mostra del centralisme francès, 
perquè també està basat en la varietat específica de París —amb la 
posterior difusió a la resta de França. Des d’un punt de vista lingüístic, 
el francès popular de París es confonia amb els registres coŀloquials, 
ja que les característiques eren quasi indestriables. El lèxic d’aquesta 
varietat és una mescla d’argots, els quals provenen dels propis recursos 
de la llengua francesa, diferència important amb altres sociolectes 
actuals. L’evolució de la societat industrial i l’expansió de les àrees me-
tropolitanes de les grans ciutats franceses han motivat que el francès 
popular hagi estat substituït per diversos sociolectes nous. 

El français de banlieue,8 «francès d’àrea metropolitana», és un socio-
lecte concebut com un signe d’identitat i, alhora, com un llenguatge 
críptic. Tanmateix, el seu ús i el seu argot estan tan estesos que alguns 
mots han passat a formar part dels registres coŀloquials. Hi ha forta 
discussió sobre el nom que hauria de tenir: nouveau français, parler 
jeune, langue des cités, parler caillera… A pesar d’aquesta discussió termi-
nològica, està fortament arrelat en la classe baixa i posa en valor que 

tema, veg. Thibault (1995) i (1996). 
8 Per a més informació sobre aquest sociolecte, veg. Boutet (2003): en proporciona una biblio-
grafia immillorable.
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hi ha un problema d’integració, una fractura social (Goudaillier 1997). 
Encara en falten estudis, alguns investigadors comencen a fer llum 
sobre el tema. Seguin et Teillard (1996, 31) no s’estan de criticar-lo. En 
efecte, creuen que empobreix la llengua dels joves i que en redueix 
el vocabulari dràsticament, literalment diuen: «el nostre diccionari 
establert per alumnes de dotze anys, comporta quatre-cents mots […] 
No és res més que un reflex de les seves preocupacions quotidianes.» 
D’altres autors, en canvi, sí que lloen aquest sociolecte i el cataloguen 
de fèrtil, original i creatiu (Pierre-Adolphe, Mamoud et Tzanos 1995). 
Després de veure ambdós posicionaments, conclouríem que es basen 
més en opinions personals que en estudis rigorosos. 

Les característiques del sociolecte ja han estat estudiades i descri-
tes, tot i la forta variabilitat que manifesta, perquè pot divergir d’una 
àrea metropolitana a una altra, d’un dia a l’altre, d’un idiolecte a un 
altre… Per bé que hi ha una tendència de les variants parisenques 
a acabar estenent-se a la resta del país. Gadet (2007, 19) caracteritza 
aquest sociolecte contemporani de llenguatge argòtic, al qual enca-
ra no se li ha donat un nom per manca de consens, difós gràcies als 
mitjans de comunicació. En relació amb la fonètica, l’autora en des-
taca l’entonació, el ritme i l’accentuació sobre la penúltima síŀlaba i 
no sobre la última; realització glotalitzada de la /r/; africació de les 
oclusives velars i dentals; l’increment en la freqüència d’aparició del 
so [œ]… Amb caràcter general, és un sociolecte que modifica certes 
construccions sintàctiques tradicionals, desenvolupa processos de 
formació lèxica força innovadors, refusa de la conjugació d’alguns 
participis o d’algunes formes verbals; i té tendència a la hipèrbole i a 
l’ús d’expressions fossilitzades (de vegades, manllevades de la publi-
citat, X de chez X que prové de l’anunci riche de chez riche, i que significa  
‘molt ric’, ‘molt X’). 

Els processos de formació del lèxic són els de qualsevol llengua. En 
relació amb els préstecs, aquest sociolecte agafa mots de l’àrab (kif, 
‘agradar’; toubib, ‘metge’; i chourave, ‘robar’), de llengües africanes (go, 
‘noia’), a l’anglès (destroy, fucking, oh my god, lol…), entre d’altres. L’afèresi 
també es mostra una tècnica prou prolífera: problème esdevé blème; 
controleur, leur… Així mateix, hi apareix la duplicació, zonzon de prison. 
L’expansió del sociolecte origina, en aquesta cerca constant de domi-
nar un llenguatge críptic, nous processos de formació de paraules. El 
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procés per exceŀlència de creació de vocabulari argòtic és el verlan, que 
consisteix a modificar la forma d’un mot: s’inverteixen les síŀlabes o 
les lletres de la paraula (toi, oit; bizarre, zarbi; femme, meuf; lourd, relou…). 
Això ha donat lloc a la creació de formules fixes o a la manca de con-
jugació en alguns participis: casse-toi (‘fot el camp’) esdevé sécaoit; j’ai 
chopé (‘he agafat’ o ‘he lligat’), j’ai pécho; comme ça també es verlanitza i 
es transforma en akeum, asmeuk, sakom o fins i tot asmok…

Un altre sociolecte molt important és l’anomenat français branché, 
‘francès guai’ o ‘de moda’. Merle (1986, 36), autor del Dictionnaire du fran-
çais branché, afirma que es tracta d’un sociolecte relacionat amb coŀlec-
tius concrets, força diversos i de totes les classes socials. Verdelhan-
Bourgade (1991) és una autora que fa recerca sobre aquesta varietat, 
també anomenada faux-jeune (Vandel 1993), «fals parlar jove». En un 
estudi descriu les característiques dels parlants, arriba a la conclusió 
que és la llengua habitual d’individus de professions diverses; que 
llegeixen certes publicacions, com ara Libération, Le Nouvel Observateur 
o Le Monde. A més a més, el gruix d’aquests parlants pertanyen a la 
classe mitjana (són inteŀlectuals, executius, professors…).

El français branché està establert en el registre informal —entenent 
aquest terme dins l’estàndard—, però una de les característiques prin-
cipals és que mira de jugar amb recursos dels altres registres i sociolec-
tes per raons estilístiques. Fa servir els recursos de la pròpia llengua per 
a la creació lèxica i d’argot, encara que també s’hi observa un nombre 
elevat d’anglicismes: dreadlocks, too much, stress, junkie, se shooter, rouler, 
leader… Però hi ha moltes altres característiques, ho iŀlustra l’excés de 
paraules formades per composició (spécial-cul, mieux-disant, docu-télé, 
etc.) o per repetició (dur-dur, limite-limite, etc.) amb una intenció d’in-
tensificació; el truncament amb una terminació en o o os (alcoolo, écolo, 
fluo, musicos, classicos, craignos, matos, ringardos…); o bé apòcope en vocal 
o en consonant (giga, créa, cata, petit déj, scenar, appart…). 

En conclusió, la majoria de fenòmens d’aquest sociolecte són els tra-
dicionals de la llengua, però és cert que implementa canvis semàntics 
amb molta més freqüència. Una bona mostra és l’anglicisme overdose, 
el qual designa el fet d’estar fart d’alguna cosa; trouer (foradar) modifica 
el sentit i passa a significar ‘sobtar’; i un mot argòtic tradicional, raide 
(‘sense diners’, ‘borratxo’, ‘dur’ o fins i tot ‘rígid’), modifica el significat 
a molt. Un altre fenomen destacable és el de la polisèmia que adquirei-
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xen verbs tradicionals, fàcil d’exemplificar amb craindre i assurer, que 
passen del significat inicial ‘témer’ i ‘assegurar’ respectivament a tenir 
tot un ventall de significats efímers. Craindre agafa el valor semàntic 
aproximat de ‘ser dolent’ o ‘no ser gaire bo’, o fins i tot de ‘ser lleig’ i 
assurer, ‘tenir el poder’, ‘reeixir’ o ‘ser el millor en alguna cosa’.

3 La traducció de les variants funcionals i socials

La traductologia catalana ha abordat el tema de la traducció de la va-
riació lingüística, tot i que els estudis en les últimes dècades s’han 
centrat principalment en les traduccions de l’italià al català —i con-
cretament en la variació diatòpica (a causa de la concepció del dialecte 
en la llengua italiana): n’és un bon exemple Bigruglia (2013). Però ante-
riorment, Marco (2002) havia entomat aquesta tasca amb la proposta 
d’una anàlisi per a la traducció de textos grecollatins (que també es feia 
càrrec dels registres i de la resta de varietats). Aquest autor proposa 
tres dicotomies a l’hora de traduir la variació lingüística, en concret 
de la variació dialectal, però aplicable a la variació funcional o social: 
traduir amb marques o sense marques; traduir sense transgressió o 
amb transgressió; i traduir amb naturalitat mitjançant dialectes reals 
o mitjançant varietats artificials. Boix (2006) fa un recull d’obres per 
mostrar cada dicotomia amb varietats funcionals i socials.

En l’àmbit de la literatura, hi ha casos de traduccions transgressores: 
la versió catalana de Maria Antònia Oliver d’Una conxorxa d’enzes de 
John Kennedy Toole, en què l’autora segueix l’estratègia d’introduir 
pistes de contextualització que evoquen les característiques del parlar 
xava, amb l’objectiu de transmetre la vulgaritat que connota el black 
english de Nova Orleans; i Pigmalió amb dues versions, la de Joan Oliver 
,en què la protagonista parla xava, i la de Bru de Sala, en què parla un 
català L2. 

En aquest recorregut per la traducció de la variació, cal fer esment es-
pecífic de la traducció d’Ulisses de Joaquim Mallafrè (1981), ja que posa 
molta cura en la traducció dels registres, perquè la noveŀla n’és una 
barreja. Les veus dels diferents personatges mostren el seu caràcter 
i són versemblants, s’adapten als àmbits d’ús. Mallafrè (1991) explica 
fins a quin punt ha hagut d’anar amb cura per definir el registre de 
cada personatge i per reeixir amb la narració del flux de consciència 
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—fins i tot ha fet esment a la variació que presenta un mateix perso-
natge, a la recerca de la versemblança. Així mateix, recrea un passatge 
de l’obra que simula l’anglès medieval: com que el català està mancat 
del període equivalent, fa servir els períodes de tot just abans i després, 
amb l’ajuda d’estudiosos en la matèria i amb l’ús d’un estil romàntic.

L’ús d’un llenguatge groller que escandalitzi és molt present en algu-
nes obres que volen transmetre certs clixés socioculturals i l’hostilitat 
d’alguns entorns. Un altre cas destacable és la traducció del guió Jackie 
Brown per Laura Escorihuela (Pujol 2015). Aquesta autora se serveix 
d’un model de llengua fortament castellanitzat per a la representació 
de l’slang americà. Una bona mostra d’aquesta sintaxi castellana en 
la caracterització del registre vulgar és: mal ús dels pronoms febles 
(abús, omissió o incorreccions); abús del pronom es per influència del 
castellà, «ja se’t passarà» en comptes de «ja et passarà»; estructures 
sintàctiques calcades, «em jugo algo a que» o «obre el paquet de Mild 
Seven’s i li ofereix un al Max»; etc. (Pujol 2015, 252). Pel que fa als cas-
tellanismes lèxics, el text n’està farcit: talego, calada, pijo, cutre, apretar, 
alevosia, trullo… En aquesta traducció, fem referència al registre, perquè 
no presenta alteracions fonètiques que permetin parlar de sociolecte. 

La traducció d’obres transgressores amb un llenguatge marcat, hau-
ria de tenir la seva correspondència en català. Sembla, però, que s’albira 
una normalització en aquest sentit, almenys en l’àmbit audiovisual. 
El coŀloquial mediatitzat de TV3 en la traducció audiovisual o en les 
sèries de producció pròpia s’acosta a un model de llengua coŀloquial 
prou sòlid, el qual cerca sobretot l’acceptabilitat. A tall d’exemple, a la 
peŀlícula Dr. Dolittle, el famós veterinari que parla amb els animals, 
s’hi poden sentir mots argòtics com ara jalar, i a la sèrie d’ànime ja-
ponès Nana, el doblatge no estalvia castellanismes com xoxet, pija… 
Això mateix és el que passa amb les sèries de producció pròpia, a tall 
d’exemple: Merlí, Plats Bruts o Benvinguts a la Família —aquest últim 
exemple frega la caricatura. Però no només passa en català, en alguns 
doblatges francesos de sèries americanes (com ara American gods), ja 
no és estrany sentir-hi: nada o amigo, en un intent de recrear l’oralitat 
real mitjançant l’ús de vocabulari argòtic.

D’autors catalans que han trencat la normativa n’hi ha molts, alguns 
com Vallmitjana o Solsona, aquest molt transgressor amb el model de 
llengua a L’home de la maleta. Finalment, són les dèries artístiques i les 
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passions personals les que inciten els autors a moure la seva obra en 
una direcció determinada; Mercè Rodoreda amb els diàlegs a la Plaça 
del Diamant intentava mostrar una llengua real (n’és un exemple l’ús 
de conquistar en comptes de conquerir). Sense oblidar casos particulars: 
Jaume Cabré, a la recerca de la versemblança oral genuïna, o Marta 
Rojals, amb un llenguatge coŀloquial i dialectal.

4 Conclusió

La majoria de l’argot català actual i el que es crea, es manlleva del 
castellà. Aquesta afirmació coincideix amb la de Pujolar (1997, 220), o 
en altres paraules segons Boix i Vila (1998): «Així, no és tant que no 
hi hagi “argot català” sinó que aquest és absolutament tributari de les 
formes argòtiques castellanes, que són manllevades i calcades amb 
gran facilitat». La frase de Sergi Pàmies, citada per Toni Soler, conegut 
humorista televisiu, defineix la realitat de la llengua catalana: «ens 
agradi o no, l’argot del català és el del castellà». Tal com ell afirma (Soler 
2003), no hem de castigar-nos per aquest fet, tan normal en situacions 
de llengües en contacte i, en general, en qualsevol llengua. L’important, 
però, és que aquest ús marcat només és inserible en la nostra realitat. 

Per més que la situació sociolingüística predisposi crítiques puristes 
envers aquesta mena d’afirmacions, cal no perdre de vista que és la 
realitat d’algunes zones del territori de la llengua. El català és una llen-
gua molt consolidada, hi ha molts tòpics en l’imaginari coŀlectiu que 
permeten al lector captar les connotacions de la variació lingüística. 
La qüestió de la genuïnitat és gairebé filosòfica i convé no perdre-s’hi 

—no deixa de ser una qüestió d’ideologia, de purisme. La majoria de 
l’argot contemporani del francès prové de l’àrab i de l’anglès —la ma-
joria de les paraules argòtiques noves que entren en la llengua, ho fan 
per aquesta via—, i fins i tot d’altres llengües africanes o de llengües 
de l’est d’Europa. Aquest fenomen també escandalitza alguns sectors 
de la societat francesa, però això no impedeix que la gent en faci ús i 
continuï discernint què és correcte i adequat segons el context. 

La situació de bilingüisme entre el català i el castellà ocasiona que 
l’argot s’origini en connivència entre les dues llengües, de manera 
que sorgeix gairebé de manera paraŀlela (encara que a vegades sigui 
diferent del de la resta de territoris castellanoparlants). La traducció 
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en la indústria editorial contemporània defuig de la transgressió: el 
model de llengua és completament estàndard i evita transgressions in-
necessàries, fet que implica que s’obviï la variació lingüística, i encara 
més la funcional o la social. Poques obres travessen la frontera entre 
el registre informal i el coŀloquial, perquè la diferència fonamental 
rau en el fet que: l’informal pertany a l’estàndard, el coŀloquial no; per 
tant, els fenòmens transgressors no tenen espai vital per aparèixer-hi. 

Aquesta realitat ens aboca a un model de llengua únic, que només 
coneix dos registres, l’informal i el formal, tots dos estàndards. Però 
aquest fenomen no només es produeix en sentit descendent: poques 
traduccions mostren un registre realment formal i culte, encara que 
la versió original faci gala de formes totalment literàries. En particular, 
cal fer referència al desterrament del passat simple en la traducció 
contemporània i al bandejament de connectors cultes o estructures 
formals. I en el món audiovisual, a la pèrdua de la prosòdia típica del 
català amb la dextralocació.

El públic catalanoparlant comença a tenir un imaginari coŀlectiu 
sobre la manera en què els personatges de coŀlectius marginals o d’en-
torns socioeconòmics desfavorables parlen; o de la manera de parlar 
dels joves (random, cunde, etc.). A aquest fenomen cal afegir-hi el dels 
cantants de trap, hip-hop o rap. Joves que fan gala del xava, un socio-
lecte de la nostra llengua. En destaquen: Lildami, Good Jan, PAWN 
gang, Theuma Thug, Bad Gyal o Baya Baye, entre d’altres. Realment el 
seu model de llengua mereixeria un estudi detallat; vocabulari argòtic, 
canvi de codi, fonètica particular…

Les línies de recerca per a la traductologia i per a la lingüística són 
innombrables. Estem mancats d’estudis quantitatius i qualitatius 
sobre les varietats funcionals i socials del català —i els que n’hi ha, 
s’han quedat obsolets—: ens ajudarien a comprendre els processos que 
s’hi produeixen i la manera en què la llengua evoluciona. Així mateix, 
ajudaríem a consolidar models de llengua, a la recerca d’una llengua 
vàlida per a qualsevol context, situació o coŀlectiu. Paraŀlelament, per 
concloure, en el camp de la traducció del francès al català, convindria 
fer recerca sobre la manera de traduir tota aquesta riquesa en l’original, 
aquest ús específic del llenguatge amb la realitat que mira de trans-
metre, per tal de proporcionar estratègies de traducció i un model de 
llengua versemblant, que inclogui les connotacions de l’original.
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Resum: L’objectiu d’aquest treball és reflexionar sobre l’entrada i la persistència de 
catalanismes en el lèxic del regne de Nàpols durant els segles xvi-xviii, època 
en què l’ús de la llengua en el sud d’Itàlia estava fortament influït pel castellà. Per 
això, aquest estudi es basa en l’anàlisi lèxica i etimològica de formes procedents 
de fonts jurídiques com les Pragmàtiques. En concret, s’han pres com a referència 
exemples lèxics del llenguatge tèxtil, econòmic i mariner. Aquests àmbits lingü-
ístics ofereixen una mostra d’insercions catalanes en la llengua escrita de Nàpols, 
tot i que el contacte més fort amb els catalans del regne d’Aragó ja havia acabat.

Paraules clau: catalanismes, napolità, lèxic, pragmàtiques.

Abstract: The aim of this work is to reflect on the entry and persistence of Catalanisms 
in the lexicon of the Kingdom of Naples during the xvi-xviii centuries, when the 
use of the language in southern Italy was heavily influenced by Spanish. For this 
reason, this study is based on the lexical and etymological analysis of forms from 
legal sources such as Pragmatics. In particular, lexical examples of the textile, eco-
nomic and marine language have been taken as reference. These linguistic areas 
offer a sample of Catalan inserts in the written language of Naples, although the 
strongest contact with the Catalans of the Kingdom of Aragon was over at the time.

Key words: catalanism, neapolitan, lexicon, pragmatics.

1 Influències lèxiques del català en el napolità  
des d’un punt de vista històric

El treball que es presenta aquí està inspirat en un dels textos jurídics 
més importants del virregnat espanyol que van circular a Nàpols des 
del segle xvi fins a principi del xix. Estem parlant de les Pragmàti-

Nota: Dono les gràcies a l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes 
per haver-me acollit al II CIAJILLC el mes d’octubre de 2018. Haver de tractar de temes tan im-
portants com les relacions entre dues llengües que estimo, dins d’una institució, la Universitat 
de Lleida, on he cursat els meus estudis de doctorat durant dos anys, ha estat per a mi una 
experiència incomparable.
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ques sancions, les lleis imperials destinades a regular tant la matèria 
constitucional i eclesiàstica com l'administració del comportament 
públic o de situacions ocasionals. Aquestes normes van ser el principal 
instrument legislatiu dels dominis d’Habsburg d’Espanya.

L’edició més recent de pragmàtiques napolitanes és la Nuova colle-
zione delle prammatiche del Regno di Napoli del 1803–1808 editada per 
Lorenzo Giustiniani, consta de 15 volums impresos a Nàpols a la Casa 
de la impressió Simoniana. Aquests textos han estat poc explorats des 
del punt de vista històric, lingüístic, textual i lèxic, i és per això que 
representen un arxiu immens i valuosíssim per a nous estudis sobre 
la llengua. Estan escrits en una varietat d’italià ja prou madura, a la 
qual s’afegeix una aportació plurilingüe del llatí jurídic, del castellà (i 
iberismes) i del substrat local.

Tot i que el nostre objectiu és estudiar la presència de mots pro-
cedents del català entre els segles xvi-xviii, la presència de cata-
lanismes a Itàlia es pot rastrejar des del segle xiii en les llengües 
vulgars dels territoris pertanyents a la corona catalano-aragonesa (en 
particular a Sardenya i al sud d’Itàlia) com ens recorda també Germà 
Colón (1993, 153): 

Les relacions entre Itàlia i Catalunya han estat molt intenses i remunten, si 
més no, a la darreria del segle xiii, arran les Vespres Sicilianes. Sardenya i 
Sicília són les terres amb què la corona aragonesa ha estat més en contacte ja 
en l’edat mitjana.

Concretament, la presència catalana a Nàpols data del segle xiv 
durant el període d’Angevin (1282–1442), quan comencen les relacions 
comercials entre el port de Barcelona i el de Nàpols. Famílies i comer-
ciants catalans es traslladen a aquesta ciutat angevina renovada i vivaç, 
se situen sobretot en els nous espais mercantils i portuaris i marquen 
la seva presència en la toponímia dels carrers propers a la mar, com la 
Rua catalana o bé Vico Gavine (De Blasi 2012, 20).

Amb l’arribada d’Alfons el Magnànim a Nàpols el 2 de juny de 1442,1 
augmenta el component català que, a més, desenvolupa papers actius 

1 A la ciutat de Nàpols, l’entrada triomfal d’Alfons el Magnànim queda representada en el baix 
relleu del Castel Nuovo, antiga residència reial.
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en la societat, en el clergat i en l’administració del Regne.2 Els catalans 
que arriben són artistes, mercaders o cancellers, entre altres profes-
sions. El cronista napolità Loise de Rosa descriu la nombrosa presència 
de catalans a Nàpols a mitjans del segle xv dient: «tutta la citate de èy 
pina!» (De Rosa 1998, 656).

Des del punt de vista lingüístic, cal recordar que el català actua prin-
cipalment, en el lèxic de la llengua parlada a Nàpols, en el nivell del 
substrat (Compagna 1991, 137) o mitjançant insercions aŀloglotes cons-
cients (Barbato 2003, 2) a través de textos literaris, escrits napolitans de 
catalanoparlants, traduccions del català o registres oficials. Tot i que 
la llengua de la cancelleria és el canal de transmissió més interessant 
i eficaç per a estudiar tal influència, no és l'únic, com podem veure 
a partir d’exemples lèxics trobats per acadèmics i historiadors de la 
llengua en documents datables fins al segle xv: acordio, alguzino ‘agent 
judicial’ (< cat. algutzir), xamellocto ‘teixit groller’ (< cat. xamellot), casar, 
enantar ‘avançar’,3 setì i setino ‘teixit de lligat quadrat’, carriaggio ‘conjunt 
de carros’ (< cat. carriatge, carruatge), inforra i inforrar, cintero, falconero, 
banchero, morato, carmesì, ciamellocto, camerero,4 affartarse ‘sadollar-se’ 
(< cat. fart), attillato ‘elegant’ (< cat. atillade), basca ‘malestar, inquietud’ 
(< cat. basca), carapuzo ‘caputxa’ (< cat. carapuça), cemenera ‘xemeneia’, 
congoscia ‘angoixa, opressió de l’esperit’, conortare (< cat conortar), mon-
gile ‘manteleta’ (< cat. mongil ‘vestit de monja”), pantascio ‘anhel cansats’ 
(< cat. panteixar), pintare, spantare (< cat. espantar), untare ‘ungir’.5

Generalment, els estudis sobre els catalanismes també s’enfronten 
amb el problema de com establir el criteri de penetració dels vocables 
a Itàlia, tema que resulta sovint opac i de difícil solució. A grans trets, 
s’assenyala l’edat mitjana, incloent-hi el període en què part d’Itàlia 
pertanyia al regne d’Aragó, com la fase més rica d’introduccions lè-

2 A la Cancelleria reial i al Castel Nuovo es crea una situació de plurilingüisme composat per 
català, llatí (Hausenbaur-Venetz 2009, 273) i una mena de vernacle meridional mixt (De Blasi 
2012, 51). L’ús del vulgar local en els escrits de cancelleria s’afirma per la influència dels catalans, 
acostumats a utilitzar el seu propi idioma en els documents oficials (Lubello 2017, 48).
3 Fins aquí tenim exemples procedents de documents napolitans del Codi de Chigi, objecte del 
TFM de Monica Rubino (1997, 107–109).
4 Fins aquí hi ha exemples extrets de textos de tresoreria i albarans, recopilats per Compagna 
(1979, 18).
5 Aquests últims exemples lèxics estan documentats per Barbato (2003, 6–11) i procedeixen de 
textos genèrics del napolità del segle xv.
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xiques, especialment en el sud d’Itàlia. Bona part d’aquest intercanvi 
lingüístic va estar afavorida per la presència dels aragonesos dins 
d’aquests territoris (D’Agostino 1994, 793).6 Tanmateix, moltes paraules 
catalanes resten dins d’un àmbit limitat en el nivell regional fins als 
principis del segle xiv.7

La recerca que es presenta en les següents línies parteix d’aquells 
textos, com les pragmàtiques, que es publiquen més enllà del període 
de contacte entre napolitans i catalans, fins i tot quan la relació d’ads-
trat gairebé s’havia acabat. La recerca lèxica que vam fer en la nostra 
tesi doctoral «Gli usi linguistici delle Prammatiche sanzioni del Vice-
regno spagnolo di Napoli» (Marra 2015) demostra, entre altres coses, 
una longevitat i una permanència de vocables i usos lingüístics del 
català dins del napolità de l’edat moderna. Per raons de brevetat, ens 
centrarem en alguns casos lèxics trobats a les pragmàtiques napolita-
nes dins de l’àmbit del tèxtil, dels accessoris, de l’economia i de la mar.

2 Lèxic tèxtil i dels accessoris

«Uno dei settori notoriamente più ricchi di spagnolismi è costituito 
da voci designanti nuove fogge del vestire importate od imitate dalla 
Spagna», explica Beccaria (1968, 95) a propòsit del vocabulari de la 
indumentària present a Nàpols.

La indústria tèxtil representava un dels sectors de major prestigi per 
al sud d’Itàlia durant l’edat moderna, un sector regulat estrictament 
per les directives de Madrid i que mantenia una xarxa de comunicació 
forta entre la cort espanyola i la napolitana. A través d’aquest canal, 
han penetrat nombrosos tecnicismes ibèrics a Itàlia, sobretot en els 
territoris del sud.

Alguns exemples de pragmàtiques publicades al virregnat napolità al 
voltant de temes tèxtils són les Lex Sumptuaria (Giustiniani 1803–1808, 

6 «una voce di probabile origine iberoromanza, di attestazione medievale e la cui area di diffuu-
sione include Sicilia, Sardegna e Regno di Napoli è con ogni verosimiglianza un catalanismo» 
(Varvaro 1974, 87).
7 Els estudis que tracten la penetració dels hispanismes en italià, consideren que molts d’aquests 
han passat a la llengua per la intermediació dels dialectes: és en àmbits dialectals, de fet, que 
per als etimòlegs resulta complicat distingir entre castellanismes i catalanismes (D’Agostino 
1994, 792).
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7: 25–73), promulgades per a estalviar en despeses privades i públiques 
i prohibir els excessos en els accessoris i en la roba; Serificium (ivi, 14: 
84–141), en què es donen instruccions per a tenyir les sedes de negre 
o d’altres colors; De magistris artium, seu artificibus (ivi, 7: 136–183), que 
regulen l’artesania en el regne de Nàpols adreçat al treball de cuojai 
‘adobers’, indoratori ‘dauradors’ i tessitori ‘teixidors’ de seda.

Malgrat l’esperable preeminència de castellanismes en el napolità 
d’aquella època, persisteixen en aquest sector termes de teixits que 
podem interpretar com a catalanismes: és el cas de gramaglie, reponto, 
soprattavola, arrucate.

2.1 Gramaglie

Les gramaglie són vestits de dol. La lliçó gramaglie es troba per primera 
vegada a les pragmàtiques napolitanes en el 1559 (ivi, 7: 28): 

che la coltra, che si costuma fare alla pompa funerale, al portare del defunto 
nell’Ecclesia, non si possa fare d’imbroccato, imbroccatello, tela d’oro, nè di 
tela d’argento, nè di velluto alto o bascio, ma si permette che si possa fare di 
velluto o seta d’ogn’altra sorte: e le gramaglie tanto per li parenti del defunto, 
come per servitori et famegli, non si possano fare, si non di panno di Napoli 
o di meza rascia, o de infodera. 

El terme es pot rastrejar sense gaire dificultat als diccionaris de 
llengua italiana, als diccionaris de llenguatge especialitzat i també als 
vocabularis dialectals: gramàglia (Carena 1851, 11; Tommaseo & Bellini 
1865–1879, 4; GDLI; GRADIT); grammaglia (Galiani 1789; Rocco 1891;8 
D’Ascoli 1993), gramàgghia (Michel 1996).

Segons Coromines (DECat, s. v. gramalla) gramalla és un mot català 
antic que designa una ‘vestidura llarga i solemne’. El seu origen és 
incert, tot i que el mot està documentat a partir del 1271 i mostra una 
àmplia difusió a Catalunya i potser també a les terres del nord d’Itàlia. 
A més, està documentada en textos aragonesos del 1397 com a grama-
lla, referida als vestits típics usats pels magistrats de la cort d’Aragó 

8 Pel que fa a les citacions de Rocco (1891), cal recordar que fem servir dues publicacions: la part 
editada el 1891, que conté els lemes de la A fins a la F, i també l’edició crítica de Vinciguerra (2014), 
que conté la part inèdita (F-Z) del diccionari de Rocco. 
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(vegeu DECat, ibídem; Cortelazzo & Zolli 1999, s. v. gramàglia; Nocentini 
& Parenti 2010, ibídem). Algunes de les grafies antigues són gramaya, 
gramàsia o gramàtia, que, per qüestions etimològiques, es podrien rela-
cionar amb el llatí medieval vestis grammatica ‘vestit propi dels notaris 
i escrivans’, que es deien grammatici (DECat, s. v. gramalla).

Molts estudis italians consideren les gramaglie un castellanisme 
que va entrar en l’italià el 1505 amb les Lettere de Castiglione (GRADIT, 
s. v. gramaglia) o més tard, el 1540, amb Giovanni della Casa (Zaccaria 
1927, 212–213). Contràriament a aquesta proposta etimològica, Coluccia 
s’inclina a considerar el terme com a un catalanisme. Coluccia troba 
suport a favor d’aquesta hipòtesi en DCECH (s. v. gramalla), el qual afir-
ma que el terme ha estat un manlleu pres pel castellà del català i l’únic 
dubte que persisteix és si el terme és un italianisme en el català o bé 
un catalanisme en l’italià. En la mateixa línia, l’estudiós salentí sosté 
que les documentacions napolitanes de gramaglia mostren sempre 
datacions anteriors9 respecte a l’italià i dona notícia dels casos de les 
Effemeridi de Leostello (1488) o de les quatre ocurrències en la Cronaca 
de Ferraiolo (segona meitat del segle xv) Coluccia (1987, 60). Finalment, 
Bruno Migliorini (1949, 136) troba el terme gramaglia el 1486 gràcies a 
un altre cronista napolità que descriu l’episodi de la condemna a mort 
del comte de Policastro a Nàpols.

En conclusió, tant a Nàpols com a la resta d’Itàlia, aquest tipus de 
vestit ha tingut en una fase inicial un significat genèric de túnica o 
vestit de gala dels poderosos i nobles, o bé de draps normalment foscs, 
utilitzats en funerals o cerimònies de celebració pels difunts per deco-
rar l’església o el taüt (Cornagliotti 2014, 101–102). Des del principi del 
segle xvi es propaga amb aquest sentit, mentre que, per un fenomen 
de reducció semàntica, gramaglia a Itàlia designa de manera exclusiva 
l’abito lugubre, o sigui el ‘vestit del dol’, només a partir del segle xvii 
(Zaccaria 1927, 213).10 Aquest darrer significat queda reforçat per la 
influència de gramo ‘afligit’, de procedència germànica (Coluccia 1987, 
60; vegeu també Migliorini 2007, 75). 

9 Gràcies a la presència aragonesa a Campània (Cornagliotti 2014, 102).
10 Tot i això, el 1570 Cristóbal de las Casas ja tradueix l’italià gramaglia com a ‘dol’ i gramagliarse 
com a ‘endolar-se’ (DCECH, s. v.).
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2.2 Reponto

El substantiu reponto es refereix a un ‘tipus de brodat realitzat amb 
dues teles superposades’. El terme apareix a les pragmàtiques a partir 
de la meitat del segle xvi amb grafies diferents. Per ordre de datació, 
trobem reponto (1561), riponto (1561), ripunti (1603): «Nelle librere se vie-
tano vestiti di velluto o d’altra seta, et si permetteno di panno con una 
sola fascia di velluto o d’altra seta, di larghezza di un terzo di palmo, 
con semplice reponto, o cositura per banda» (Giustiniani 1803–1808, 
7: 27); «le fascie se possano tagliare, pur che non vi sia più d’un ripon-
to» (ivi, 7: 36); «nè tampoco si possano fare lavori con ripunti, nè con 
trinette in niuna sorta di vestiti» (ivi, 7: 40).

En català, el repunt és «un tipus de cosit en el qual la basteta de fil de 
cada punt cavalca una mica pels seus extrems amb les bastetes dels 
punts anterior i posterior» (DCVB s. v.). L’italià, per a definir aquesta 
acció tèxtil, fa servir trapuntatura, mentre que en castellà se’n diu pes-
punte. Potser el napolità va estar influït pel català, on trobem la forma 
reponto i les seves formes derivades en textos literaris. D’Ascoli (1993, 
s. v. repontato) ens ofereix un exemple a partir d’un text napolità del 
1612 escrit per Giulio Cesare Cortese, en què apareix l’adjectiu repon-
tato ‘enconxat’: «portava no ieppone ragamato, / E no cauzone de tela 
bottana, / Tutto de filo ruggio repontato».

2.3 Soprattavola

En una pragmàtica napolitana del 1603 de les Lex Sumptuaria, la soprat-
tavola apareix en el mateix context que els padiglioni i les travacche, que 
representen teles d’adorn: «che ne’ Padiglioni, Travacche, Soprattavola, 
e qualsivoglia altra cosa di casa non si possa porre oro, nè argento, nè 
ricamo» (Giustiniani 1803–1808, 7: 40). El context de lleis sumptuàries 
en què ens trobem ens duu a deduir que la soprattavola podria ser 
una ‘tela que es posa sobre la taula per adorn, neteja o comoditat’. La 
definició sembla natural, especialment si la comparem amb el català 
sobretaula (DECat s. v. taula; DCVB, s. v. sobretaula) o el castellà sobreme-
sa (DCECH, s. v. mesa), ambdues amb el mateix sentit de ‘tapet’, ‘tela’, 
‘cobretaula’. És també evident com la paraula napolitana representa 
més un calc del català que no pas del castellà. Tanmateix, aquest terme 
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no es troba als diccionaris d’ús italians o napolitans, almenys no amb 
el mateix significat. La soprattavola es registra en el diccionari de la 
llengua italiana (GDLI) o en els diccionaris del napolità (D’Ascoli 1993; 
Rocco 1891) amb un significat diferent i metafòric ‘última fase d’un 
dinar o sopar; desco molle’.

2.4 Arrucate 

El terme representa un hapax en les pragmàtiques. Està documentat 
el 28 setembre de 1560, en un context en què, probablement, designa 
un accessori i, possiblement, un tipus d’arracades: «si permette, che 
le donne possano portare cordoni, collari, pontali, bottoni, maniglie, 
sciorche, arrucate seu cercielli, et ciappette di oro di martello» (Gius-
tiniani 1803–1808, 7: 30).

Com que només se n’ha trobat un testimoni, el cas és més complex, 
especialment perquè no se n’ha documentat cap altra mostra ni en 
literatura ni en la lexicografia italiana ni ibèrica. No obstant això, si 
es pren com a referència la fonologia, la similitud entre arrucate i el 
mot català arracada, la definició general de ‘tipus d’ornament’ sembla 
acceptable.

En síntesi, podem dir que els exemples del terme permeten afirmar 
que el lema pertany des de l’antiguitat al català, al castellà arcaic i 
dialectal (en la forma arracada) i al portuguès (arrecada). Com a pri-
mera documentació del català tenim arrequades (1430: vegeu DECat, 
s. v. arracada) que prové de l’hispano-àrab *al-quarrâṭ. Arracada es pot 
localitzar al principi del segle xiv també en el castellà en la Serranilla 
del Marqués de Santillana (ibídem) i s’estén fins al segle xvi, moment 
en què passa a convertir-se en un arcaisme (reemplaçat per pendientes 
i zarcillos) o relegat als dialectes d’Astúries, Lleó i Múrcia (ibídem).

Pel que fa a la concurrència d’arracada i cercielli (en castellà zarcillo), 
se n’han identificat alguns exemples al corpus CORDE: «por esto dezía 
Salomón, que la reprehensión que se da al discreto, es sarcillo de oro, y 
arracada de diamantes» (1612); «a tanto fue oscureciendo el gracioso 
sobrecejo, hasta que, sacándose de la linda oreja, no un zarzillo ni arra-
cada, sino un trozo de cigarro de corachín negro» (1847).

Aquest iberisme sembla haver arribat als dialectes del sud i del cen-
tre d’Itàlia com a manlleu del català, sobretot en la forma diminutiva 
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arrecadeta i radechetta ‘banya de corall, penjoll’ a les Marques (DECat, s. 
v. arracada). A Sardenya, el manlleu està ben documentat, especialment 
amb la pretònica en -a-: rakára, arakára a l’Alguer (DCVB, s. v. arraca-
da), raccara i arraccàda a Sassari (Lanza 1980); arrakkāδ̍as a Villacidro; 
arrekāδ̍as a Cagliari i arrekkāṛ̯̍aṣ a Sant’Antioco (AIS, c. 1571).

La comparació del vocable als distints punts geogràfics palesa el 
moviment de la vocal pretònica entre els sons palatals i no pas entre 
vocals velars, ja que la u en arrucade sona realment estranya. Ha estat 
necessari, doncs, dur a terme una investigació de tipus filològic de les 
edicions de pragmàtiques napolitanes per a comprovar els antecedents 
gràfics del terme en qüestió. Els resultats mostren que la forma arruca-
te amb u apareix en l’edició més antiga i dins a la mateixa pragmàtica 
del 28 de setembre 1560 (vegeu Prospero Caravita 1590, 634; Scipione 
Rovito 1611, 2: 360; Francesco Leggio 1790, 1: 293). 

És sorprenent, però, com la situació canvia en l’edició del 1566 de les 
pragmàtiques sicilianes (Prospero Caravita 1566, 136), en què la citació 
de la pragmàtica del 28 de setembre 1560 s’escriu d’aquesta manera: 

Item si permette che le donne possano portare cordoni, collari, pontali, bottuni, 
maniglie, sciorche, & arracate, seu corcelli, & ciappette di oro de martello, & 
scoffioni, & gorghere guarnite d’oro di martello, & ciapparie, quali ciapparie 
se intendano ogni sorte di pezi d’oro, & perle, & gioie, di ogni sorte, & valore

La citació anterior no només confirma la presència del terme en 
Sicília, sinó que a més fixa catorze anys abans la documentació del 
lema. Malauradament, no se’ns diu si la paraula al napolità ha pervis-
cut amb la fonètica velaritzada de la pretònica o no. Malgrat això, la 
possibilitat que es pugui tractar d’un error tipogràfic està reforçada 
pel fet que el compilador de les dues coŀleccions de pragmàtiques és 
el mateix i que els dos regnes estaven governats per la mateixa corona 
espanyola en aquella època.

Si la lliçó arracate pertany al descriptus de les pragmàtiques sicilianes, 
pot haver-hi una transcripció desencertada que ha generat un error 
conjuntiu des de la primera fins a la darrera edició de pragmàtiques 
napolitanes, cosa que ha provocat una tradició equivocada que no 
permet saber avui l’ús exacte d’aquesta paraula.
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3 Lèxic relatiu a l’economia

La ciutat de Nàpols, amb paper de virregnat espanyol, representa un 
nucli estratègic per al regne d’Espanya i per la seua gestió financera 
de tipus polisinodial. L’aparició de nous instruments de crèdit i òrgans 
financers fa necessari un contacte assidu entre les dues corts i, com a 
conseqüència, una interferència continuada entre les dues llengües 
en el lèxic relatiu a l’economia, difós també gràcies a les escriptures 
administratives. Per a mostrar aquesta influència, n’hem escollit un 
exemple representatiu. Es tracta d’un catalanisme extret de les coŀlec-
cions De Vectigalibus, et Gabellis (Giustiniani 1803–1808, 15: 40–207) i De 
Iuribus, et exactionibus fiscalibus (ivi, 6: 287–312).

3.1 Tande

La tanda és un ‘pagament d’impostos’, mot específic del català (DECat, s. 
v. tanda) que data del segle xiii. La tanda s’esmenta en una pragmàtica 
del regne de Nàpols de 1640: «detto pagamento si debba fare nelle tande 
promesse negli affitti, e nelle locazioni» (Giustiniani 1803–1808, 15: 85) 
i també de 1657: «debbono quelle esigere da’ debitori di esse Universi-
tà, che non avranno pagato nelle Tande debite quello, che dovevano» 
(ivi, 6: 302). Aquest terme ha arribat als dialectes del sud d’Itàlia com 
a catalanisme (ibídem).

Resulta sorprenent que la lexicografia napolitana documenti a penes 
aquest vocable. L’únic testimoni de la tanna napolitana surt a la part 
inèdita del diccionari del Rocco «tanna ‘Rata, Quota’» (Rocco 1891). En 
canvi, la forma del sicilià tanna està ben testificada des del 1570 en els 
diccionaris etimològics (vegeu DEI s. v. tanda; Michel 1996 s. v. tànda) i 
pel Dizionario italiano del linguaggio storico ed amministrativo del Rezasco 
(1881, s. v. tanda) com a catalanisme pertanyent al vocabulari del llen-
guatge econòmic entrat en italià a través del sicilià: «voce portata a’ 
Siciliani dagli Aragonesi» (ibídem).

4 Lèxic mariner

En una ciutat de tradició portuària com Nàpols, la mar és considerada 
la via de comunicació més important i alhora un recurs econòmic. És 
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per això que sovint s’estableixen normatives legals detallades sobre el 
transport o la importació de béns, especialment per evadir els riscos 
de contagi. En aquest sentit, cal destacar que les principals causes 
d’infeccions de pesta es produeixen, de fet, per les rutes marítimes. 
Les 151 pragmàtiques recopilades sota el títol De officio deputationis pro 
sanitate tuenda, quemadmodum pestilentiae provideatur, ac in ejus suspicione 
caveatur et de salubritate aeris (Giustiniani 1803–1808, 9: 1–321) regulen, 
entre altres coses, el tractament de la porga de mercaderies, la qua-
rantena, els mètodes de concessió de llicències (patenti) de salut, amb 
les quals els magistrats poden determinar si obrir o tancar l’accés del 
port al qual arriben els vaixells carregats de productes.

4.1 Patente netta; patenti brutte

Aquests termes són dos exemples tardans. A finals del xviii hi ha 
documentació sanitària que certifica l’estat higiènic d’una nau per a 
obtenir el permís necessari per a atracar als ports: la patente netta i la 
patente brutta.

La patente netta fa referència al fet que la «llicència sanitària docu-
menta que el lloc d’origen del vaixell i els llocs intermedis d’aterratge 
no tenen patiments epidèmics o contagiosos». La patente brutta s’ob-
tenia quan «els llocs de procedència i aterratge del vaixell no estan 
exemptes de malalties contagioses, en el qual cas el vaixell es manté 
en quarantena». Vegeu a continuació la citació de 1771 de les pragmà-
tiques napolitanes (ivi, 9: 247): 

in alcune si dichiara, che nel luogo, dond’è partito vi regni in atto il contagio, 
e queste si chiamano patenti sporche, o brutte, ovvero lorde. In altre si attesta, 
che vicino al luogo, ove la patente si spedisce, sia occorso caso di peste, e questa 
si chiama patente postillata. In altre poi si certifica, che nel luogo, ove sia 
spedita, si goda perfetta salute, senz’alcun sospetto di peste, o malattia 
contagiosa, e questa è la patente, che si chiama libera, e netta.

El sintagma patente netta s’inclou en el GDLI (s. v. patente2), en GRA-
DIT (s. v. patente), en el Dizionario di marina medievale e moderno (Bertoni 
1937); patente brutta només és present en el GDLI (s. v. patente2) i en el 
Bertoni.
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El diccionari Aguiló (1918–1934, 6) explica que la patent és un terme 
marítim i un certificat sanitari. La font primària és Mahó (1785), que 
informa sobre una subdivisió de les patents en netas, tocadas i brutas. 
Igual com en el document napolità esmentat, en català la patent neta 
és la que certifica que el vaixell no ve d’un port infestat per epidèmia 
(DCVB, s. v. patent) i la patent bruta és la que declara que un vaixell 
ve d’un port infestat per epidèmia (ibídem). En aquest sentit, els dos 
sintagmes trobats en les pragmàtiques no solament es remunten a 
una data anterior a la que apareix en la documentació catalana,11 sinó 
que també representen una datació més antiga dins de la lexicografia 
italiana sol datar aquest sintagma a mitjans del segle xx.

En aquests casos és difícil establir el sentit de transmissió del terme 
així com determinar si els tecnicismes han evolucionat independent-
ment i tenen la seva font original en el llatí. Tanmateix, es pot analitzar 
el grau de difusió del llatí brutus dins de l’àrea napolitana, junt amb els 
significats que ha adquirit diacrònicament.

El significat de brutto més present, i també més recent, tant en na-
polità com a la resta d’Itàlia, és ‘lleig, grosser, deshonorós’12 (Altamura 
1956; D’Ascoli 1993; Rocco 1891; GRADIT; GDLI; Tommaseo & Bellini 
1865–1879; LEI, s. v. brūtus). En català el terme brut també expressava 
aquest mateix significat, encara que, a partir del segle xv, se li va 
atribuir prioritàriament el sentit de ‘llord, sollat’, el qual, de fet, va 
substituir la paraula sutze més difosa a l’edat mitjana (DECat, s. v. brut)

En fi, l’únic significat de brut que ens ajuda a comparar napolità i 
català és el de ‘llord, contaminat’, un significat poc present a Itàlia i 
que no s’ha trobat pas als diccionaris napolitans;13 cal esmentar que, 

11 Hem pogut trobar només testimonis catalans posteriors a 1785, per exemple, en el Diccionari 
de marina (Canyameres 1983) o en el periòdic Saitabi (Barona & Vilar 1998, 48: 351), on es parla de 
patent bruta i de lleis de sanitat que daten del 1855 i 1866.
12 El significat originari en italià ha estat el de ‘llord’, que GDLI (s. v. brutto) etiqueta coma arcaic 
i literari, aportant citacions procedents de Dant, Guittone d’Arezzo, Boccaccio, etc. El terme brutto 
a Itàlia ha tingut també una àmplia circulació com a peso brutto ‘pes d’una mercaderia ensems 
amb la tara’, en oposició a peso netto ‘pes un cop deduït el pes del continent, la tara’ (Nocentini 
& Parenti 2010 s. v. nétto).
13 L’adjectiu brutto ‘llord’ és present sobretot en els dialectes antics; pel que fa als moderns, es 
pot trobar més aviat en els dialectes centre-nòrdics (lígurs, llombards, corsos) (vegeu LEI, s. v. 
brūtus). En napolità no ha estat possible trobar el lema amb aquest significat (que, en canvi, hem 
vist aparèixer a les pragmàtiques) ni en la lexicografia napolitana ni en el LEI (ibídem). 
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en canvi, en les pragmàtiques napolitanes s’empra sovint brut (en el 
substantiu derivat bruttezze) amb el sentit propi de ‘llordeses’.14

La paraula netto no proporciona tanta informació a l’analista. És 
possible trobar-la en el sintagma italià peso netto ‘lliure de tara’ o, més 
sovint, amb el significat de ‘sa, clar, nítid’ sense que això determini 
necessàriament una relació amb el català.

5 Conclusions

El contacte d’adstrat i de superstrat que hi va haver entre napolitans i 
catalans ha estat intens i ha deixat rastres lingüístics evidents.15 Una de 
les raons pot ser, evidentment, l’agermanament entre les dues llengües, 
que permet que les paraules i els usos lingüístics puguin influir-se 
mútuament. 

Els escrits oficials revelen traces interessants per aquest tipus d’in-
vestigacions. Els textos que han estat escollits per aquesta contribució 
representen només un punt de partida per a indagacions futures i 
més exhaustives sobre la influència del català a Nàpols després del 
regne d’Aragó.

La recerca podria basar-se, per exemple, en un corpus de textos d’es-
crits oficials. Aquest corpus hauria de contenir, en primer lloc, tots els 
textos de pragmàtiques napolitanes com a representació màxima del 
llenguatge jurídic de la Nàpols espanyola. Posteriorment, s’haurien 
d’afegir al corpus altres tipus d’escrits forenses i administratius (avisos, 
decrets, discursos oficials, consultes, actes jurídics, excomunicacions, 
etc.) almenys fins a la fi del segle xviii, per avaluar fins a quin punt 
els catalanismes perduren arrelats dins d’un idioma amb el qual han 
entrat en contacte, encara que hagi estat per poc temps.

14 En 1487: «tutt’ i Cittadini in dì di Sabbato debbano far nettare le bruttezze davanti le case, e 
mandarle a buttare fuora della Città», «che niuna persona, nè di dì, nè di notte, abbia da buttare 
alle strade cantarate, nè altre bruttezze, sotto pena d’un terì per ciascuna volta» (Giustiniani 
1803–1808, 9: 295–296); en 1569 «si mischia con quella solima, ed altre bruttezze, ed anche grani 
tristi, e vecchi co’ nuovi, e buoni» (ivi, 4: 51).
15 «la presenza catalana a Napoli, nonostante sia durata solo un cinquantennio e sia stata molto 
più superficiale che in Sicilia e Sardegna, ha lasciato ugualmente un’orma profonda nella scripta 
antica e nei dialetti meridionali» (Barbato 2003, 11).
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6 Apèndix: observacions de fonètica i morfologia

Incloem aquí altres suggeriments —que haurien de ser investigats amb 
detall— que revelen funcionaments lingüístics semblants per al català 
i per al napolità, emprant exemples presos de les pragmàtiques. Pel 
que fa al nivell fonètic, podríem considerar com el derivat participial 
del llatí excalefacĕre evoluciona en el català escalfada i en el napolità 
scalfata,16 per tant, amb un ús fonètic similar. En una pragmàtica del 
1509 llegim: «quando la tonina fosse scalfata, se venda alo ponticello 
del mercato ad occhio» (Giustiniani 1803–1808, 2: 168; vegeu també 
D’Ascoli 1993, s. v. scarfato). 

Igualment, l’adjectiu del llatí tardà bassu(m) continua en el català 
baix i en el napolità à bascio: documentem el terme a través de una 
pragmàtica del 1559: «possano ponere sopra loro veste di seta una 
fascia di seta intorno la veste, di larghezza di mezzo palmo à bascio» 
(Giustiniani 1804, 7: 26). Les dues formes presenten palatalització de 
la sibilant llatina a diferència de l’italià basso. 

El llatí capsa, encara, ofereix resultats semblants en la palatal del 
català caixa i del napolità cascia ‘banc, empresa; també contenidor’: en 
el 1557 es llegeix: «ardisca portare Archibuscietto a focile da tre palmi 
in basso, inclusa la Cascia» (ivi: 2, 294) i en el 1612: «corpi situati alla 
cascia militare dal primo di Gennaro 1612 avante» (ivi: 10, 332); en italià 
se’n diu cassa.

En relació amb els fenòmens morfològics, caldria fer esment de l’ús 
particular del participi feble del napolità dels verbs de segona conju-
gació que afegeixen -uto a la desinència i que es comporten com en 
català. Més en general, molts dels verbs d’aquesta conjugació, que en 
l’italià presenten formes fortes, en els dialectes del sud d’Itàlia pre-
senten el tipus feble (Rohlfs 1966–1969, 2: 369–371), com en català en 
el cas dels verbs en -er/-re. El participi passat feble en -uto en els verbs 
de segona i tercera conjugació és força típic en napolità (De Blasi-
Imperatore 1998, 190) també pel fet que molts verbs de la classe en 
i han passat a la classe amb e, que fan els participis regulars en -uto 

16 O probablemet, aquest, a través del provençal, del català i del portuguès (vegeu D’Ascoli 1993, 
s. v. scarfà). En italià el terme es tradueix amb scaldato/scaldata.
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(vegeu chiagnire/chiágnere17 ‘llorar’, scennire/scénnere ‘baixar’, mettire/
méttere, patire/pátere, sentire/sèntere, tenire/tènere, vestire/vèstere en Rohlfs 
1966–1969, 2: 361–362). La literatura napolitana, en efecte, ofereix fre-
qüents osciŀlacions entre els usos de participis de segona conjugació: 
chianto/chiagnuto, sciso/scennuto, miso/mettuto, prommiso/promettuta, 
vinto/vinciuto, spase/spannute, cuouto/cugliute, etc. (vegeu ivi, 2: 369–371 
i Ledgeway 2009, 582–585). Tanmateix, l’alternança entre la forma 
feble i la forta en els participis del napolità és més evident en els textos 
del passat (per exemple en textos del segle xiv, com el Libro di Troya, 
s’alternen formes com schyaruto/clarito, vegeu De Blasi-Imperatore 
1998, 190), mentre que a partir del segle xv s’imposa majoritàriament 
l’ús del participi feble (en els Ricordi loisians, edició Formentin 1998, 
apareixen rendute (ivi, 514), renduto (ivi, 547), en italià és reso; auduto (ivi, 
535), en italià udito; traduta (ivi, 557), en italià tradita; obbeduto (ivi, 574) 
en italià obbedito). El participi feble en -uto d’aquests verbs napolitans 
de segona conjugació funciona, com ja s’ha explicat, com molts verbs 
en -er/-re del català, probablement a causa de la influència ibèrica (ivi, 
190). Aquesta característica morfològica peculiar persisteix en el na-
polità en els segles següents, i les pragmàtiques ho reflecteixen amb 
prou claredat: en el 1568 es llegeix «ci è paruto con voto, e parere del 
Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente 
Prammatica» (Giustiniani 1803–1808: 1, 332); en el 1585 «nel detto pane 
bianco non ci entri nè farro, nè redita, e sia cernuta colla stamegna 
stretta» (ivi: 12, 284); en el 1648: «per adesso si darà ad ogni uno il paga-
mento della rata, che gli toccherà di quello, che avranno renduto i detti 
Arrendamenti» (ivi: 15, 103); en el 1771 «dovranno i suddetti Magnifici 
Deputati farlo riconoscere dal Medico della Deputazione per vedere 
se fosse mai sopra il medesimo apparuto qualche segno di contagio»  
(ivi: 9, 267), etc.
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Resum: Els amazics comencen a establir-se a Catalunya a partir dels anys 70, quan els 
altres països europeus tanquen les seves fronteres a les migracions internacionals, 
arran de la crisi del petroli. En alguns casos, els seus fills, nascuts a Catalunya o 
arribats de petits, han acabat els estudis i han accedit al mercat laboral. Malgrat 
que les enquestes assenyalen que, majoritàriament, els fills d’origen marroquí 
només assoleixen els nivells educatius obligatoris, una minoria ha pogut accedir 
als estudis superiors, i per tant, a feines més qualificades. El nostre estudi de cas 
d’una família d’origen amazic, a través de l’anàlisi d’entrevistes i narratives, ens 
dona pistes sobre la integració dels joves, fills de migrants a Catalunya, i confirma 
el que altres investigacions ja indicaven: que les trajectòries d’èxit dels fills de 
migrants marroquins tendeixen a feminitzar-se. En aquest estudi ens centrem en 
la capitalització del tamazight de dues joves i el seu germà. En el cas de les noies, 
queda palès la singularitat de les seves trajectòries a través de la negociació de 
les seves identitats en l’àmbit laboral. En el seu cas, capitalitzar una llengua de la 
migració és possible en àrees on s’atén públic migrant, on els treballadors conei-
xen bé els orígens ètnics de la població a Catalunya. En el cas del germà, el gènere 
i la classe social han determinat la seva construcció identitària i fan que la seva 
condició de subjecte diaspòric hagi limitat la seva agència. 

Paraules clau: tamazight, identitat i gènere, capitalització lingüística, mercat laboral

Abstract: The Amazigh people began to settle in Catalonia in the 1970s, when other 
European countries closed their borders to international migration as a result 
of the oil crisis. In some cases, their children, born or raised in Catalonia, have 
finished their schooling and entered the labour market. Although surveys show 
that the majority of children of Moroccan origin only reach compulsory education, 
there’s a minority that have been able to access higher education, getting more 
qualified jobs. Our case study of a family of Amazigh origin, based on the analy-
sis of interviews and narratives, gives us clues about the integration of young 
people, children of migrants in Catalonia, and confirms what other researches 
already indicated: successful careers of Moroccan migrants’ children tend to be 
feminised. In this study, we focus on the capitalisation of the Tamazight language 
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by two young women and their brother. In the case of the girls, the uniqueness of 
their careers is clearly defined through the negotiation of their identities in the 
workplace. In their case, capitalising a language of migration is possible in areas 
that are in contact with migrant population, where workers are well aware of the 
ethnic origins of the population in Catalonia. In the case of the brother, gender and 
social class have determined his identity construction and his status of a diasporic 
subject has limited his agency.

Key words: tamazight, gender and identity, linguistic capitalisation

1 Introducció

Els resultats que presentarem a continuació són els primers que hem 
obtingut del treball de camp portat a terme a Catalunya entre els me-
sos d’abril i maig de 2018 per a la tesi doctoral, que consisteix en un 
estudi sociolingüístic multi-situat (Marcus 1995) sobre la construcció 
identitària dels joves de la diàspora rifenya a Catalunya i França. Per 
una banda, ens interessen les representacions lingüístiques d’aquests 
joves i de les seves famílies sobre les llengües del seu repertori, el bilin-
güisme o la condició de les llengües minoritàries, i per l’altra, el discurs 
sobre la identitat, entesa com a procés i no com a producte (Bucholtz 
i Hall 2004, Dubar 2010, Hall 1996), un procés en què la intersecció de 
variables com l’edat, el gènere i la classe social és clau. Ens sembla que 
els estudis comparatius d’aquest tipus, tal com afirma Nancy Green, 
ens poden aportar informació valuosa «per avaluar la importància 
relativa del bagatge importat o de les condicions que s’han trobat en 
el nou lloc les diàspores modernes»1 (2002, 31). 

La presència d’amazics a Catalunya és difícil de quantificar per-
què els censos i altres còmputs oficials recullen la nacionalitat de la 
poblacio migrant, però no les províncies o regions d’on és originària. 
Segons l’Idescat, al 2019 gairebé el 20 % de la població estrangera de 
Catalunya era originària del Marroc. Akioud i Castellanos estimaven 
l’any 2013 en dos terços la població amaziga, entre totes les persones 
d’origen nord-africà. En el cas concret dels rifenys, els dos consulats 
principals a Espanya, el de Madrid i el de Barcelona, xifraven en un 
48 % el percentatge de la població marroquina provinent de les pro-

1 La traducció és nostra
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víncies rifenyes de Nador i Alhuceima per al període 1971–1975, i d’un 
37,4 % de 1985–1990 (López García 1996, 72).

Si hem triat aquesta comunitat és perquè ens interessa estudiar una 
minoria lingüística migrant en dos espais en què els discursos sobre 
el contacte de llengües són molt diferents. Si Catalunya és coneguda 
per la seva situació de contacte de llengües i per les polítiques lingü-
ístiques a favor del manteniment de la llengua catalana, França ho 
és més aviat per una desconfiança vers el bilingüisme i les llengües 
regionals. Segons Tabouret-Keller (1988,19) les altres llengües a part 
del francès no han tingut cap reconeixement fins fa poc i les varietats 
regionals només són un afer de lingüistes. La tria de la franja d’edat 
dels participants, de la majoria d’edat als 35 anys, respon a una man-
cança els estudis d’aquesta mena, ja que la majoria de treballs sobre 
aquesta comunitat se centren en l’etapa escolar, que ha estat descrita 
conjuntament amb d’altres o han estat l’objecte d’articles i no de tesis 
(Llompart, 2016; Vila et al., 2013; Areny; 2007). Més endavant presentem 
una taula amb les dades obtingudes de l’Idescat sobre els nivells d’ins-
truccio assolits pels alumnes marroquins com a punt de partida de les 
etapes posteriors. Així doncs, eixamplant la variable de l’edat esperem 
observar altres dinàmiques que no tenen lloc en etapes precedents, 
ja que alguns dels joves estan cursant estudis superiors, han tingut 
fills o s’han incorporat ja al món laboral. Aquestes noves etapes vitals 
ens aportaran altres informacions, com per exemple, la transmissió 
lingüística en la diàspora o l’ús que fan del català i el castellà amb el 
pas del temps, en el cas de Catalunya. 

A més de la situació lingüística, la història i la realitat sociopolítica 
de cada un d’aquests espais en motiva la tria. França és un país amb 
una llarga història de migració on la presència de marroquins ha estat 
documentada des de l’any 1910 (Atouf 2009, 37). En canvi a Espanya co-
mencen a arribar-hi als anys 73–74, arran de la crisis del petroli, quan la 
resta de països europeus tanquen les seves fronteres a les migracions 
internacionals i limiten l’entrega de passaports (Brossard 1979, 24). 
Aquestes realitats socials tant diferents fan que mentre en el primer 
cas el debat sobre la integració dels migrants hagi estat prolífic des de 
fa anys, sobretot al voltant de la presència de la religió musulmana en 
l’espai públic, en el cas d’Espanya aquest debat no existia fins fa poc. 
Segons Montesinos (1994, 261):
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El sistema polític espanyol, la monarquia, l’estructura pseudofederal i les seves 
comunitats autònomes fan que el debat apassionat que ha viscut França sobre 
l’Estat-nació, la laïcitat i l’ensenyament laic aparegui a Espanya diluït en les 
relacions que manté l’estat amb les seves regions autònomes i amb d’altres 
tipus de comunitats o associacions d’orígens diversos. 

La gran majoria dels amazics, com és el cas dels migrants en general 
a Espanya, han ocupat llocs de treball poc qualificats perquè el perfil 
«obrer» és el tipus de treballador que ha atret l’estat (Artiles, López-
Roldán i Molina 2011, 1318). Segons aquests autors els immigrants 
han ocupat principalment llocs vacants en el sector de la construcció, 
l’hostaleria i el servei domèstic. Quant als seus fills, els estudis socio-
lògics duts a terme fins ara assenyalen que tenen més dificultats per 
accedir als estudis postobligatoris, i per tant, a llocs de treball quali-
ficats, ja que per als seus pares, per la seva condició de migrants, no 
ha estat fàcil reproduir els diversos tipus de capital de què disposen 
ja sigui econòmic, cultural o simbòlic, per fer realitat el seu projecte 
migratori (García-Borrego 2011, 56). Un altre estudi aprofundit sobre 
la integració dels fills de migrants indica que la majoria de fills de 
migrants d’origen marroquí a Barcelona i Madrid només assoleix el 
nivell educatiu obligatori. (Aparicio 2007, 1177). 

Segons el Departament d’Ensenyament les xifres d’alumnes mar-
roquins en etapes no obligatòries a Catalunya, per a l’any 2018–2019 
són les següents: 

Taula 1 Nombre d’estudiants a Catalunya  
per a l’any 2018–2019

Tipus  
ensenyament

Nombre  
total  

estudiants

Nombre  
d’estudiants  
estrangers

Nombre  
d’estudiants  
marroquins

ESO 323.334 38.376 9.186

Batxillerat 92.584 7.858 1.260

Font: Dades del Departament d’Educació de Catalunya  
corresponents al curs 2018–2019.



la llengua amaziga com a llengua de migració a catalunya  181

Expressat en termes relatius, en l’etapa obligatòria l’11,8 % dels estu-
diants són d’origen estranger, dels quals 2,8 % originaris del Marroc. 
Quant al Batxillerat, 8,4 % dels estudiants tenen una nacionalitat es-
trangera, 1,3 % del total d’estudiants són marroquins. Els marroquins 
reperesenten el 24 % dels estrangers a l’ESO i el 16 % a Batxillerat. El 
Departament d’Universitats i Recerca publica anulament les memòries 
del Consell Interuniversitari de Catalunya que inclouen un resum 
de les activitats portades a terme. Segons la darrera que s’ha publi-
cat, l’any 2017, un total de 16 candidats amb nacionalitat marroquina 
es van matricular a les PAU, dels quals 12 es van acabar presentant. 
Només 3 van aprovar les proves. Per als candidats de nacionalitat es-
panyola 784 estudiants les van aprovar, d’un total de 834. Tot i que 
molts dels fills de migrants ja deuen haver obtingut la nacionalitat 
espanyola, pensem que durant el Batxillerat aquest també pot ser el 
cas. En canvi, en aquesta etapa la proporció d’alumnes estrangers és 
del 6 %. De tots els estudiants que acabaran cursant estudis universi-
taris l’any 2017, 0,3 % són marroquins. Així doncs, hi ha una davallada 
clara del nombre d’estrangers a mida que augmenten els anys d’estudi  
postobligatoris. 

Actualment, alguns dels joves amazics han acabat els estudis i ja 
s’han incorporat al món laboral, de manera que són sovint els primers 
de la seva família a ocupar llocs de treball més qualificats i a respondre 
a les expectatives de mobilitat social que els pares havien dipositat en 
ells. Aquesta nova situació a Catalunya, ens sembla molt interessant 
per esbrinar si els joves han capitalitzat el seus recursos lingüístics i 
com perceben la seva incorporació en l’àmbit laboral. 

En el primer apartat presentarem el perfil sociolingüístic de la fa-
mília entrevistada que anomenarem CAT1 i les eines metodològiques 
utilitzades per a l’anàlisi. En el segon analitzem el pes que té el gènere 
en la construcció identitària de les dues germanes. El seu cas és un 
exemple de com les trajectòries d’èxit tendeixen a feminitzar-se al nos-
tre país: elles han accedit als estudis universitaris i mostren una forta 
identitat com a professionals. Els relats de la negociació dels seus rols 
com a professionals a la feina posen de manifest que la capitalització 
lingüística d’una llengua de la migració és possible en sectors estreta-
ment lligats amb la migració, com el de l’assistència social, però no tant 
en d’altres on el públic migrant no sigui majoritari, com l’hospitalari, 
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en aquest cas. En el tercer apartat, ens interessarem per l’experiència 
del germà, que ha optat per no fer estudis universitaris. La seva és 
una trajectòria marcada per la intereseccionalitat entre gènere i cons-
ciència de classe perquè la seva condició d’home i de primer fill en la 
fratria l’ha condicionat i fa que la seva condició de subjecte diaspòric 
prevalgui per sobre de tot. 

2 Perfil sociolingüístic de la família CAT1 i 
metodologia

Quan vam començar a buscar famílies participants, vam contactar els 
ajuntaments catalans de les poblacions amb més migració provinent 
del Marroc. L’ajuntament de la població de la família CAT1 ens va re-
comanar de contactar el president de la mesquita, que es va oferir a fer 
una crida durant la pregària del divendres, la que aplega més assistents. 
La família CAT1 va ser l’única que va respondre a la nostra demanda, 
d’entre un miler de famílies, segons el president de la mesquita. Aquest 
mètode no ens va funcionar enlloc més, la qual cosa ens dona una idea 
de l’excepcionalitat del cas d’aquesta família. Tal com assenyala Mau-
ger sobre les dificultats del treball de camp amb la classe treballadora 
(1991, 133), les entrevistes són vistes gairebé com un examen i només 
s’hi prestaran si poden donar una bona imatge d’ells mateixos. 

Dies després vam quedar amb el president i el pare per conèixer-nos 
i explicar-los els detalls de la nostra recerca. Quan ens vam quedar 
sols amb el pare, vam seguir parlant-li en tamazight, tal com hem fet 
sempre amb la gent de la seva edat. Ell respondia només en castellà, i 
quan va acabar canviant al tamazight vam sentir la seva impaciència i 
decepció, la qual cosa va fer que acabéssim decidint que la llengua d’in-
tercanvi amb ell havia de ser el castellà i que si seguíem en tamazight 
se sentia deslegitimat com a parlant del castellà. Quan ens va convidar 
a casa uns quants dies després per conèixer els altres membres de la 
família, i en constatar que es dirigien a nosaltres en castellà, tret de la 
mare que ho feia en tamazight, vam decidir que utilitzaríem les ma-
teixes llengües que ells. A l’hora d’enregistrar les entrevistes, els vam 
deixar clar que ho podien fer en castellà, català o tamazight. Tots van 
triar el castellà, tret de la mare, que la va fer en tamazight.
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La família CAT1 s’instaŀla a Catalunya l’any 2003.2 En aquest moment 
l’Anas té 11 anys, la Samira, 10 i la Hanan, 6. Tenen un germà petit, el 
Fadil, que neix a Catalunya l’any 2007. El pare vivia a Melilla des dels 
6 anys (1967) i la mare s’hi instaŀla quan es casa (1988), abans vivia a 
prop d’Alhuceima. El pare és bilingüe (tamazight–castellà) des de la 
infància, com gran part dels rifenys de Melilla, i parla castellà amb tota 
la família. La mare utilitza més el tamazight, la seva llengua primera, 
tot i que recorre sovint al castellà, la llengua segona, si els fills no l’han 
entès bé. La mare ha assistit a classes de català per a adults i el pare l’ha 
après amb els companys de feina, però el parlen poc sovint. El català, el 
castellà i el tamazight formen part del repertori truncat dels fills, és a 
dir, que la seva competència lingüística en cada llengua no és idèntica i 
depèn dels àmbits i de l’ús que en fan (Blommaert 2005, 3). Pel que ens 
en han dit, a casa i amb els amics parlen més el castellà. El tamazight 
l’utilitzen sobretot amb la família al Rif i, a vegades, amb la mare, tot i 
que li responen en castellà gairebé sempre. El català és la llengua que 
empraven a l’escola i a l’institut i, acutalment, la dels intercanvis en 
espais com els comerços, les adminsitracions i les entitats financeres, 
i la feina i les pràctiques, en el cas de les noies. Un exemple d’aquesta 
competència és l’ús que fan del català i el castellà explicat per la Hanan, 
quan una de les professores els deixa lliurar un treball en la llengua 
que vulguin: «en ese momento dije “ah vale, pues mira, lo puedo hacer 
en castellano” , pero cuando, enfrente del ordenador, cuando empecé 
a escribir, digo… estaba empezando a escribir y lo estaba haciendo 
en catalán y digo “pues ya está, en catalán”». L’àrab l’entenen els dos 
germans grans, l’Anas i la Samira, però no el parlen.

Pel que fa l’àmbit laboral (les dades corresponen a l’any 2018), el 
germà (26) treballa en una fàbrica perquè no ha trobat una feina esta-
ble després d’haver acabat una formació de grau superior. La segona 
(25) té un màster en logopèdia i treballa en hospitals públics; la petita 
(21) està cursant el tercer any del grau de Treball Social, i ara fa unes 
pràctiques a la Creu Roja de la seva ciutat. La mare assisteix a classes 
d’alfabetització i no té cap activitat remunerada tot i que havia format 

2 Per un desig exprés de la família entrevistada, no direm de quina ciutat són, ja que el seu re-
corregut vital és atípic i, malgrat que utilitzem pseudònims per garantir-ne l’anonimat, podrien 
ser fàcilment identificats si donem aquesta informació.
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part del personal de neteja d’un banc quan van arribar. El pare va cursar 
un cicle de FP a Melilla i ha treballat sempre en la mateixa fàbrica (des 
de l’any 2004).

Tant el pare com la mare tenen cadascun 10 germans i, com moltes 
famílies rifenyes, la seva també és transnacional.3 Ella els té tots vivint 
a Europa (Espanya, França i Holanda) tret del darrer, que viu al Rif. Els 
germans del pare segueixen tots a Melilla tret d’ell i dues germanes 
(Espanya i Alemanya). Són ja la tercera generació en aquesta ciutat 
autònoma des que l’avi dels joves s’hi instaŀlés als 13 anys fugint de les 
condicions miserables4 del Rif i decidís portar-hi també la seva dona 
i els fills l’any 1967. La raó principal que els va empènyer a marxar de 
Melilla va ser donar un futur millor als fills, ja que eren conscients que 
en aquesta ciutat les condicions eren més difícils i la possibilitat de 
garantir estudis superiors als fills eren més magres: no hi havia uni-
versitat i els joves s’havien de desplaçar a Granada o Màlaga si volien 
cursar estudis superiors. Des del principi van comptar amb el suport 
dels germans que ja vivien a Catalunya, un matrimoni format per una 
germana de la mare i un germà del pare, que els van acollir durant un 
any a casa seva. Aquesta cerca de mobilitat social ascendent per part 
dels pares i el capital social mobilitzat per la família extensa marca 
profundament la seva trajectòria vital i es desprèn de les entrevistes 
portades a terme amb tots els membres.

Els resultats que presentarem a continuació corresponen al primer 
estudi de cas d’una investigació més àmplia. És una investigació qua-
litativa que s’ha dut a terme mitjançant la recopilació de narratives, 
d’entrevistes semidirigides sobre els usos i les pràctiques lingüístiques 

3 En l’obra editada per Bryceson i Vuorela sobre les famílies transnacionals a Europa, les defi-
neixien com “les famílies que viuen separades la major part del temps, però que creen i mantenen 
juntes quelcom que pot considerar-se un sentiment de seguretat coŀlectiva, d’unitat i de clima 
familiar, fins i tot més enllà de les fronteres (2002, 3). (La traducció és nostra). Bryceson D. et 
Vuorela U., dir 2002. The transnational family: New European Frontiers and Global Networks. New 
York: Berg Publishers. 288p.
4 Per saber més sobre les causes que han empès els rifenys (i altres marroquins) a la migració 
podeu consultar les obres següents: Noin, Daniel, 1970. La population rurale du Maroc. Presses 
universitaires de France; Bossard, Raymond, 1979. Un espace de migration: les travailleurs du Rif 
oriental (Province de Nador) et l’Europe (Doctoral dissertation, Centre national de la recherche 
scientifique, ERA 506, Organisation de l’espace rural); Aidi, Hisham, 2017. «Les blessures ouvertes 
du Rif». Multitudes, 2017, no 3, p. 10–18.
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i de discussions grupals sobre la identitat i la integració. El corpus to-
tal està format per 4 famílies a Catalunya i 4 a França. Les pràctiques 
declarades són contrastades per mitjà de la triangulació i l’observació 
participant. Tot plegat permet que la investigació es vagi enriquint ja 
que les preguntes no són tancades i que els participants tenen total 
llibertat per abordar els temes que vulguin. La raó que fomenta la tria 
d’aquestes eines metodològiques és que són les que més s’adiuen al 
tipus de recerca que portem a terme, ja que la identitat no és cap veritat 
absoluta que es pugui observar. Per aquesta raó les narratives, com a 
pràctica social que són, ens aporten molta informació sobre la identitat 
dels participants si s’analitzen en relació amb processos socials més 
amplis (De Fina i Georgakopoulou 2008, 379). 

Cal dir que tot i que el nostre objecte d’estudi sigui els joves, ente-
nem que la migració és millor abordar-la en una dimensió més àmplia, 
traçant al mateix temps la trajectòria dels pares i de tots els germans, 
ja que si no es tenen en compte qüestions com el pes de la filiació, 
l’ordre dins de la fratria, el gènere, etc. ens poden passar inapercebuts 
certs fenòmens com el que presentem en aquest article. Per això hem 
inclòs tota la família en l’estudi i n’hem entrevistat tots els membres, 
els pares i els 3 germans majors d’edat. Devem aquesta influència 
als treballs que es duen a terme a França inspirats per Sayad5 a partir 
dels anys 1970, que ja plantejava aleshores que les migracions s’havien 
d’enfocar tenint en compte que l’emigració i la migració són cares de la 
mateixa moneda. Segons aquest sociòleg, s’han de tenir en compte tant 
les condicions que expliquen les causes de la migració com la situació 
actual al nou país per defugir lectures esbiaixades (Sayad 1977, 59–60).

Els fragments que analitzarem a continuació han sigut evocats o bé 
durant el relat de les narratives o les pràctiques lingüístiques declara-
des. Per analitzar-los utilitzarem algunes eines metolològiques com el 
concepte de cronòtop (Bakhtin 1982) tal com l’han descrit aplicant-lo 
a l’anàlisi sociolingüística De Fina i Blommaert (2015) i, més concreta-
ment a les narratives, Woolard (2016) . Segons aquests autors, a cada 

5 Alguns autors que han seguit investigant la migració tenint en compte les famílies a França 
són: Zeroulou, Zahia, 1985. Mobilisation familiale et réussite scolaire. Revue européenne des migra-
tions internationales, vo1. 1, núm 2, 107–117; Delcroix; Catherine, 2007. «Entre volonté de s’en sortir 
et discrimination, une trajectoire éclairante». Nouvelles questions féministes, vol. 26, Núm 3. 82–100.
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cronòtop, és a dir, a cada marc espaciotemporal li corresponen unes 
activitats, unes interaccions o uns comportaments determinats perquè 
formen part de l’experiència compartida. Aquesta determinació, doncs, 
fa que sigui una eina adient per analitzar les categories identitàries, els 
rols i les negociacions que es duen a terme en la interacció ja que les 
nostres expectatives sobre els rols i les identitats són fixos, lligats als 
marcs espaciotemporals. Una altra eina utilitzada conjuntament amb 
els cronòtops és el footing o posicionament (Goffman 1981) perquè ens 
permet analitzar com es posicionen els participants en interacció res-
pecte als enunciats que expressen en els relats, sobretot quan reporten 
(o animen) les paraules dels altres i, d’aquesta manera, queden palesos 
els seus alineaments o desalineaments amb aquestes veus. També ens 
fixarem en la prosòdia (Günthner 1998) i l’alternança de codi (Auer 
1998) per analitzar els posicionaments i les identitats que es negocien.

3 Capitalització d’una llengua de la migració i 
feminització de les trajectòries d’èxit

Tal com afirmen De Fina i Georgakopoulu (2008, 381) sovint en l’anàlisi 
de les narratives s’obvien alguns tipus de relats perquè s’allunyen de 
l’esquema clàssic, ni tampoc es tracten aspectes que afecten la narració, 
com l’hora, el lloc o els temes que s’han abordat abans i després del 
relat. En el nostre cas, el lloc on ens vam donar cita amb les participants 
no afecta el relat en sí, però sí que ens aporta informació valuosa sobre 
el nostre tema d’estudi. La Hanan ens va donar cita al bar de la seva 
universitat, i la Samira, a la sortida de l’hospital on treballa.

Al final de la seva narrativa la Hanan ens diu «también algo que 
destacar es que de momento somos solo chicas que hemos llegado 
a la universidad» i «es como un punto que marca». Ella mateixa ja 
percep la importància que té aquest fet que qualifica, en certa manera, 
de turning point, és a dir, esdeveniments importants que marquen les 
trajectòries pel seu caràcter retrospectiu, en relació amb esdeveni-
ments passats, però que afecten també el present i el futur (Abbot, 2001, 
191–193). Finalment algú de la família paterna arriba a la universitat, 
un esdeveniment que canviarà significativament la trajectòria habi-
tual de la família i només ho han aconseguit dones. Alguns germans i 
germanes de la mare, en canvi, sí que han pogut cursar estudis supe-
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riors i tenen avui en dia feines més qualificades. Els llocs on es duen 
a terme les entrevistes, doncs, en aquest cas estan íntimament lligats 
a la construcció identitària de les noies per la rellevància del gènere 
en aquest procés.

Si les narratives de la Samira i la Hanan presenten turning points és 
perquè el seu relat s’emmarca en el que Woolard ha descrit com a cro-
nòtop autobiogràfic (2016), és a dir, que narren la seva vida a l’estil de 
la Bildungsroman o novel noveŀla de formació, i presenten els fets com 
etapes i gestes individuals que els han permès madurar, arribar a l’edat 
adulta i ocupar la posició social actual. En canvi, el relat del germà, 
com veurem més endavant, s’emmarca en un cronòtop sociohistòric 
(Woolard 2016) en què presenta les seves vivències i les eleccions que 
ha hagut de fer, no tant com el resultat d’un recorregut vital forjat per 
ell mateix, sinó com a resultat d’un cert determinisme social.

Quant al concepte de capitalització i descapitalització, el forja Mar-
tín-Rojo (2010) en la seva recerca sobre les interaccions a les aules de 
Madrid. Aquesta autora sosté que una bona tria de les activitats que es 
proposen als alumnes estrangers, una bona gestió de les interaccions 
dins de l’aula, valorar les llengües o varietats que parlen els alumnes, 
entre altres, permeten que l’alumnat senti que el seu capital simbòlic 
és valorat, i per tant, pugui adquirir-ne més i incoporar-se al mercat 
de treball en igualtat de condicions que els «autòctons». En canvi, la 
descapitaltizació té lloc quan els alumnes perceben les representacions 
negatives que el professorat té d’ells, vehiculades a través d’una mala 
gestió de les interaccions, del poc valor atorgat a les seves llengües o 
varietats, etc., que els deslegitimen com a participants i impedeixen 
que segueixin acumulant capital simbòlic que els prepari per al mercat 
laboral.

En aquest article no tractem el concepte de capitalització en rela-
ció amb les interaccions a l’aula perquè els nostres participants han 
superat les etapes obligatòries i dominen les llengües cooficials del 
país gràcies o a la família, o a l’escola. El concepte de Martín-Rojo ens 
sembla adient per a la nostra anàlisi lligat al concepte de cronòtop. En 
el cas dels relats de les noies, les llengües del seu repertori són citades 
i, sovint, mobilitzades com a capital. En canvi, en el cas del germà, la 
llengua és una simple eina de comunicació i no menciona l’ús que fa 
del seu repertori lingüístic en el seu lloc de treball.
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Atès que a Catalunya el nombre de rifenys és elevat en algunes 
poblacions, les dues germanes afirmen que el tamazight els ha sigut 
útil a la feina. En el cas de la Hanan, en fa menció durant l’entrevista 
semidirigida, quan diu que al tamazight, tot i que no sigui una llengua 
útil, li té molta estima. Després d’això rectifica i evoca el cronòtop de 
la feina per explicar com li va anar l’entrevista6 de les pràctiques a la 
Creu Roja:

Exemple 1
PARTICIPANTS: Hanan (HAN) i Ikram (IKR)
01 HAN que también es es trabajadora social (.) (la directora de la
02  Creu Roja)me: sí que me pidió cuántos idiomas hablaba entonces
03  le dije el catalán el: el castellano (.) el inglés (0.2) y:
04  el amazigh
05 IKR vale sí
06 HAN y se soprendió se soprendió pero: yo también me soprendí/
07 IKR ((riu))
08 HAN porque ella lo conocía
09 IKR ah: claro
10 HAN entonce me decía el bereber/ y yo sí(.)y entonces se soprendió 
11  y dijo <((en català))ah pues perfecte (.) molt bé perquè>
12  porque dijo que venían mucha:- mucha:s mujeres (.) que
13  hablablan [bereber
14 IKR [bereber claro
15 HAN y entonces sería vamos fenomenal de que yo pudiera:
16 TOTS hablar con ellas
17 HAN Y: me dijo también sabes el: el
18 IKR darija
19 HAN no
20 IKR ah
21 HAN el del Atlas/
22 IKR ah vale
23 HAN <((rient)) o sea que enciama SABÍA las [diferencias>
24 IKR   [las diferencias
25 TOTS ((riuen))
26 HAN <((rient)) pero esta mujer>
27 TOTS ((riuen))
((42:19))
((fragment no transcrit))
((43:42))

6 Hem utilitzat les convencions ICOR (nivell bàsic).
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28 HAN y: y de repente pues puedo hablar con esa persona y: y que sea
29  importante el hecho (.) de que de que sé eh: tamazight porque 
30  también me acuerdo en una reunión que hicimos con (.) con del 
31  equipo
32 IKR sí
33 HAN dijeron (.) mi tutora dijo: si por ejemplo en algún caso hay:
34  hay una: viene alguna mujer o un hombre que: no sabe: mucho el
35  español o el catalán y que habla tamazight/ pues no os
36  preocupéis porque aquí tenéis a la Hanan
37 IKR ah:
38 HAN que ella puede traducir o intentar
39 IKR sí
40 HAN y claro y en ese momento (.)eh es el tamazight sentí que era
41  importante
42 IKR claro
43 HAN porque a diferencia del darija pues mira era un sitio que se le 
44  daba valor
45 IKR mmm
46 HAN eh/ que aquí hay una persona que sabe (.) y puede comunicarse
47  con ellos
48 IKR sí sí
49 HAN y claro (.)me me generó: o sea: sentí: ilusión porque claro
48  quién me iba a decir que aquí: en Cataluña/ en un (.) una
49  institución (.) haciendo prácticas pues (.) el tamazight iba a 
50  ser importante/

Primerament, és important ressaltar l’orde en què presenta les llen-
gües del seu repertori. Les presenta per ordre d’importància que els 
atribueix (3–4): en primer lloc les que creu que seran més valorades 
en el context de les pràctiques en la seva població (català i castellà), 
seguides de l’anglès (llengua internacional) i en darrera posició el ta-
mazight, llengua d’identificació que menciona segurament de manera 
simbòlica. La reacció de la directora, que valora el seu coneixement del 
tamazight per damunt de tot pel gran nombre d’usuaris que parlen 
aquesta llengua que atén la Creu Roja, és del tot inesperada per la 
Hanan perquè és la darrera llengua la que capta la seva atenció i no 
les que ella havia presentat en primer lloc. Tot això fa que la trobada 
sigui singular, com si ni una ni l’altra no s’hagués imaginat mai que 
s’acabaria trobant amb una interlocutora semblant. Per això la Hanan 
repeteix tres vegades el verb sorprendre a (6), conjugat tant a la primera 
com a la tercera persona del singular.
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A continuació la Hanan anima (11–17) la veu de la directora en català, 
per indicar el canvi de footing, però passa de seguida al castellà, esta-
blint així la llengua en què animarà aquesta veu fins al final. Aquesta 
hesitació s’explica pel marc espaciotemporal mateix, és a dir, la inte-
racció que ens relata correspon a una entrevista de feina prototípica i 
no necessita recórrer al code-switching. Així doncs, la llengua d’aquest 
cronòtop és el castellà, com l’entrevista sencera. A més, l’entrevista-
da no ha de negociar la seva identitat en aquest nou àmbit, se sent 
ja part de l’equip tal com es dedueix de l’ús de primera persona del 
plural: en una reunión que hicimos (30). També se sent part de l’equip 
de treballadors socials perquè els companys recorreran a ella si cal, 
només si abans han passat per l’etapa prèvia d’esbrinar si l’usuari es 
pot comunicar en castellà o català (34–36) i insistint en puede traducir 
o intentar (38). Així doncs, amb l’ús del verb modal poder es deixa clar 
que no és responsabilitat seva exclusivament fer-se entendre amb els 
usuaris aŀloglots.

Tot plegat fa que l’experiència sigui viscuda de manera molt positiva 
perquè el substantiu tamazight apareix dues vegades unit a l’adjectiu 
importante (41 i 50) i per la seva excepcionalitat, tal com es desprèn de 
l’acumulació de sintagmes: quién me iba a decir, aquí en Cataluña, en una 
institución, haciendo prácticas (48–50). Finalment, el que compta també 
per a la Hanan és que el tamazight sigui més valorat que el darija, la 
llengua àrab del Marroc (43).

Vegem ara el cas de la Samira que explica com viu l’etapa laboral en el 
relat autobiogràfic. Just abans ens deia que l’etapa universitària havia 
sigut important per a ella perquè no s’havia sentit categoritzada, tot i 
ser l’única estudiant d’origen marroquí. En el seu cas, el fet de parlar 
una llengua de la migració com el tamazight, tot i que li hagi sigut útil 
per comunicar-se amb alguns pacients, té altres implicacions:

Exemple 2
PARTICIPANTS: Samira (SAM) i Ikram (IKR)
01 IKR y en el trabajo/ dirías que pasa lo mismo como en la
02  universidad/
03 SAM sí bueno hay más diferencia eh/ lo veo más (.) no otra vez
04  eh/ es que a mí me ayuda verlo en otro contexto que no sea yo
05 IKR mm
06 SAM por eje:mplo: (.) por ejemplo cosas que veo que digo por qué
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07  no/ de m: gente que viene inmigrante no/ de después que está la
08  (.)lengua
09 IKR mm
10 SAM ya no se plantean no/ de darle una oportunidad (.) a ver si
11  sabe/
12 IKR mm
13 SAM ya ven el nombre (.) y de entrada ya crece un prejudi- un:
14  prejucio no/
15 IKR mm
16 SAM dicen no me va a entender (.)
17 IKR mm ya
18 SAM tiene un pañuelo dicen no me va a entender no/
19 IKR mm
20 SAM entonces ya: te llaman no/ Samira a ver si puedes: mm esta 
21  familia y tal (.) y luego traducirle algo no (.) y luego digo 
22  si hablo castellano qué va a pasar no/
23 TOTS ((riuen))
24 SAM <((rient)) quizás me [entiende no//>
25 IKR   [sí sí
26 SAM y me encuentro con esto o cosas de por ejemplo tenemos una
27   lista de espe:ra no/
28 IKR mm
29 SAM y tenemos que ir cogiendo no y se nos adjudica un niño (.) en 
30  las reuniones pues (.) es así eh Samira <((en català)) Samira 
31  té mm:: Marta té no/>
32 IKR mm
33 SAM es como va:: a boleo no/ no es
34 IKR sí [sí claro
35 SAM [no se para a mirar es lo que toca y ya está
36 IKR mm
37 SAM me encuentro con pero <((en català i lent)) ai/ aquest nen (.)
38  aquesta mare no sé si entén no/> XX digo poco a poco voy a ir 
39  creando como un mini gueto <((rient) de pacientes solo
40  marroquíes no/ digo esto qué es//>
41 TOTS ((riu))
42 SAM no/
43 IKR <((rient)) sí:>
44 SAM y me preocupa realmente parece es gracioso pero realmente me
45  digo por qué// no hablan tanto de integració:n no/ digo por qué 
46  los tengo que coger yo//
47 IKR sí/ y y los has planteado alguna vez/
48 SAM sí/ sí yo siempre lo suelto no/ digo a ver/ <((rient)) no se
49  nota eh/ no> me dicen <((imitant)) no:: per si de cas ta:l no>
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50 IKR qué fuerte [sí
51 SAM  [sí y no me acab- no:no estoy contenta en este
52  sentido no/ porque indirectamente están haciendo una
53  discriminación no/
54 IKR sí sí
55 SAM incluso a mí no/ tú te coges el grupo este porque tú: tambié:n
56  eres de diferente y eres de fuera no/
57 IKR mm::
58 SAM cositas así que son indirectas// pero uno lo nota/

En primer lloc, a la pregunta si l’àmbit de la feina és com el de la 
universitat on no se sentia categoritzada, la Samira busca un exemple 
per iŀlustrar la situació actual esmentant la gente inmigrante que acut a 
l’hospital i la lengua. Avança ja que aquest binomi serà el tema de dis-
cussió posant l’accent en la llengua al centre de la discussió (7–8). La 
llengua es converteix en un instrument d’exclusió a l’hospital, ja que 
els seus companys de feina no intenten parlar les llengües del país amb 
els pacients d’origen immigrant. Seguidament afegeix que la situació 
es deu als prejudicis dels companys, que pressuposen que els pacients 
d’origen estranger no parlen les llengües del pais (13).

A (30–31) la Samira anima la veu dels seus companys de feina, en 
català. Aquest canvi de llengua indica canvi de footing i introdueix, 
alhora, que el tema del relat girarà al voltant d’aquesta transgressió 
de la manera de fer habitual a la seva feina. Els seus companys, de qui 
parla sempre en plural, recorren a ella perquè faci de traductora, ja que 
la repartició de pacients al voltant de la seva consulta s’acaba fent per 
nacionalitat, el que ella connota de mini gueto (38–39). Seguidament 
comenta l’opinió que li mereix aquesta dinàmica, que defineix com 
a paradoxa ja que es parla molt d’integració, però al mateix temps 
els pacients marroquins els atén sobretot ella. A la pregunta si s’ha 
queixat als companys, anima la veu canviant de llengua i de prosòdia; 
del castellà al català, una prosòdia més lenta i allargant les vocals, per 
ridiculitzar-los i expressar desalineament amb aquesta actitud (per si de 
cas tal). A (52), indirectament, el que ella percep i entén cada vegada que li 
endossen els pacients marroquins, que l’exclusió és doble: incluso a mí, 
la pateixen els pacients i ella, de retruc. Aquestes dinàmica tú te coges 
el grupo este porque tú también eres de fuera que es reforça per la repetició 
del pronom tu, la primera vegada unit al grup nominal de pacients 
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marroquins i la segona a l’adverbi també, la lliga definitivament al grup 
estranger. La suma de l’adverbi fora l’acaba deixant completament al 
marge del grup dels companys de feina, que la tracten com si fos una 
traductora o mediadora cultural.

En el cas de la Samira, aquesta situació es dona força sovint. En 
aquest segon exemple relata una altra anècdota, aquesta vegada amb 
pacients d’origen sirià. L’àrab marroquí forma part del repertori trun-
cat de la Samira; l’entén, perquè és una llengua parlada pels seus amics 
i veïns del seu barri, però no el parla.

Exemple 3
PARTICIPANTS: Samira (SAM) i Ikram (IKR)
01 SAM y llego y me dicen sí está allá (.) y me encuentro con una mamá 
02  que yo le estaba hablando y no me entendía y yo (.) árabe <((en 
03  català)) no entenc>
04 IKR <((en català)) ja clar>
05 SAM <((en català))i em diu per què tu saps àrab no/> y yo: pues no/
06 IKR claro sí sí sí
07 SAM digo <((rient)) por qué dais por supuesto que yo sé/ árabe/ por 
08  el apellido o: [cómo/>
09 IKR  [sí
10 SAM <((imitant i en català))ah no pensàvem que sí: no sé què:> digo 
11  no// dice <((en català))bueno pero algún dia si que has fet
12  algú:n> digo cosas se:ncillas digo yo no tengo la res- la esto 
13  es una responsabilidad se tiene que transmitir la información 
14  entera al: [a la
15 IKR  [sí
16 SAM le digo <((en català)) porteu un traductor> no estoy en
17  condición de hacer se:ñas ni la mamá tampoco de recibirlas
18 IKR ya claro
19 SAM no/ entonces tienes que buscar a veces y decir (.)
20 IKR sí sí claro y además que: un ref- o sea sirio habla: el árabe 
21  sirio/
22 SAM e:xacto no/ es como to:do es árabe to:do es sirio to:do es
23  musulmán
24 TOTS ((riuen))
25 IKR ergo
26 TOTS ((riuen))
27 IKR Samira
28 SAM <((riu))venga Samira> y aparte de eso no después salta u:na en 
29  un tono no sé qué: tono era <((en català i imitant))ja és clar 
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30  és que tu no ets traductora ets logopeda i no t’hem de donar
31  aquesta feina> y digo bu:eno eso lo has interpretado tú/ yo
32  no lo he dicho no/

Els protagonistes ara són les companyes, una família de refugiats 
sirians acabats d’arribar a Catalunya i ella mateixa. Les companyes 
recorren a ella perquè faci de traductora ja que es pensen que sap àrab 
(5). Ella anima la seva veu en català, indicant un cop més desalinea-
ment amb aquesta pressuposició, que atribueix al seu cognom (6–7). 
Les companyes, que ridiculitza un cop més animant-les canviant de 
llengua i de prosòdia, esgrimeixen que altres vegades ja ha fet de tra-
ductora, a la qual cosa ella respon que «cosas sencillas» (12). Segueix la 
Samira justificant perquè no pot fer sistemàticament de traductora, i 
deixa la frase inacabada. Just després afegeix que és una responsabilitat 
per expressar(13) que pateix una certa explotació laboral.

Segueix animant la seva pròpia veu, aquesta vegada en català (16), 
per expressar desalineament amb aquesta actitud i deixar clar que tra-
duir no forma part de les seves obligacions. L’entrevistadora expressa 
alineament amb ella i comenta que no hi ha només una llengua àrab 
(20–21), una informació que coneixen les dues, i la Samira aprofita per 
introduir l’explicació: els seus companys confonen ser musulmà amb 
ser àrab, que expressa utilitzant tres vegades l’adjectiu indefinit todo, 
acompanyat de árabe, sirio i musulmán (22–23). L’èmfasi que posa en 
la primera o cada vegada que diu todo, allargant de manera exagerada 
la o, dona un to d’exasperació i divertit alhora al seu enunciat, la qual 
cosa provoca un segon alineament de l’entrevistadora. En fan broma a 
(24–27) i tot seguit la Samira explica quin ha sigut el resultat d’haver-se 
mostrat ferma: ha provocat que les companyes s’alineïn amb ella tu no 
ets traductora, ets logopeda i no t’hem de donar aquesta feina (30–31).

Malgrat això, la Samira segueix relatant la seva autobiografia i 
insisteix en el fet que està a gust a la feina, però que és inevitable 
no sentir-se estrangera. L’últim exemple li serveix per explicar una 
altra situació que viu a l’hospital. A part d’adjudicar-li els pacients 
marroquins i els arabòfons de qualsevol país, també li passa que les 
companyes recorren a ella quan els pacients parlen llengües d’altres 
coŀlectius d’immigrants.



la llengua amaziga com a llengua de migració a catalunya  195

Exemple 4
PARTICIPANTS: Samira (SAM) i Ikram (IKR)
01 SAM pero estoy contenta eh porque si es verdad que: (.) siempre
02  está no/ el sentirte diferente un poco
03 IKR sí/ dirías que sí/ sie:mpre te pasa/ o sea dirías que en tu
04  vida en general/
05 SAM sí (.) aunque lo intentes/ siempre ya sea por el nombre (.)
06  ya sea <((rient))porque tienes el pelo negro no sé>
07 TOTS ((riuen))
08 SAM son cosas/ que ya te ven <((en català i imitant)) per què tu> 
09  por ejemplo es que es (.) vino una mujer que e:ra que hablaba 
10  urdu/
11 IKR sí
12 SAM vale/ yo no sé nada de urdu como de chino
13 IKR ((riu))
14 TOTS ((riuen))
15 SAM viene rápido <((en català i imitant)) sami:ra no sabrás urdú/>
16 IKR ((riu))
17 SAM [y digo no
18 IKR [<((en català i rient)) i tu saps urdú>
19 SAM no y tú// [así
20 IKR  [li dius directament
21 SAM  [no y tú/ <((rient)) no> o cosas así <((en català))
22  per què l’urdú d’on és pregunta-li amb ella no/ porque como yo 
23  ya soy ((riu))
24 IKR ((riu))
25 SAM domino otra len:gua pues: dan por sentado que domino todas las
26  del mundo/ o no sé

La Samira segueix explicant altres anècdotes que fan que se senti di-
ferent, animant la veu de les companyes en català i imitant-les. Aquesta 
veu ja indica que la conversa tractarà al voltant d’una transgressió dels 
costums, que té a veure amb la llengua urdú (10). Que la compari al 
xinès, implica llunyania (12). A continuació la Samira anima la veu de 
la seva companya en català i canviant de prosòdia, per marcar desali-
neament amb la seva actitud quan es dirigeix a ella per preguntar-li 
si parla urdú (15). Tot plegat fa que l’entrevistadora s’alineï amb ella i 
proposi una resposta: i tu saps urdú? (18). En fan broma fins a (25) quan 
explica per què creu que li passa: dan por sentado que domino todas las 
del mundo, és a dir, que li preguntin si sap altres llengües que els seus 
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companys tampoc coneixen significa per a ella que l’estan categorit-
zant com a estrangera.

Amb l’anàlisi d’aquests exemples hem pogut veure que l’experiència 
de la Hanan és diametralment oposada a la de la seva germana Sa-
mira. En el cas de la Hanan, malgrat que sorprengui encara que algú 
d’origen estranger faci pràctiques a la Creu Roja, les seves llengües 
han sigut identificades amb un país i un territori (el Marroc, l’Atlas). 
A més, aquest coneixement no ha estat utilitzat com a un instrument 
d’exclusió, s’ha sentint part del grup de treballadors des del primer 
moment i no se sent explotada laboralment. És probable que el fet que 
els treballadors de la Creu Roja coneguin la realitat sociocultural dels 
usuaris hagi fet possible que capitalitzi una llengua de la migració com 
l’amazic. En el cas de la Samira, en cap moment no es fa menció de la 
llengües del seu repertori i ens podem preguntar si els seus companys 
saben quines llengües parla. És identificada amb tot allò estranger 
(marroquí, sirià, urdú) i se sent explotada ja que fer de traductora és 
una responsabiliat adicional que, a més, sovint eclipsa la seva identi-
tat professional, la de logopeda. En aquest cas, que parli una tercera 
llengua a part del català o el castellà és un marcador identitari més 
que l’exclou sistemàticament de l’endogrup i que fa que acabi atenent 
una majoria de pacients amb qui comparteix l’origen. Així doncs, en 
un sector com l’hospitalari, on s’atén una població més heterogènia, la 
presència de treballadores d’origen immigrant encara és escassa i, per 
tant, capitalitzar una llengua de la immigració és més difícil.

4 Renúncia a la individualitat

Amb el germà gran de la família CAT1 ens vam donar cita a la seva 
població. Es va oferir a venir a buscar-nos amb cotxe a l’estació de tren 
i vam anar al bar d’un parc una tarda, ja que aquella setmana li tocava 
el torn de dia (la seva fàbrica va per torns rotatius de dues setmanes 
de matí, tarda o nit). L’entrevista va girar al voltant de la seva infància 
i joventut, la integració, els plans de futur i la família, sobretot, i poc 
al voltant de la feina actual. Vegem-ne un extracte:
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Exemple 5
PARTICIPANTS: Anas (ANA) i Ikram (IKR)
01 ANA y mi padre me acuerdo siempre me decía “tú primero sácate el
02  Bachillerato (.) es lo mínimo” y la gente dice que la ESO es
03  lo mínimo pero no (.) para nosotros lo mínimo tiene que ser
04  el Bachillerato (.) mínimo
05 TOTS ((riuen))
06 ANA y (.) yo seguía mucho los consejos de mi padre lo:s seguía
07  pero mucho (.) me motivaba es un gran motivador
08 IKR ah sí/ tu padre es un gran motivador/ eso está bien
09 ANA es una persona que cua:ndo haces algo mal o: la cagas (.) no
10  es el típico padre: de nuestra cultura digamos (.) o no de
11  nuesta cultura (.) que te echo una bronca increíble que
12  te (.) doy un tortazo no (.) él coge (.) la otra cara de
13  la moneda
14 IKR ah interesante
15 ANA Y: te dice «siéntate ahí» (.) te sientas con él y te habla
16  (.) y de la manera en que te habla(.)es que te cambia el
17   chip (.)radicalemente(.)te dice nos motivaba mucho que que
18  cuando suspendía por ejemplo “que quieres ser (.) quieres
19  acabar como ese como el otro (.) quieres (.) esto para tu
20  futuro (.) quieres seguir (.) quieres pasarlo mal (.)
21  quieres trabajar en la obra”
22 IKR mm
23 ANA dice «demuestra lo que vales» nos motivaba mucho (.) y eso me
24  ayudaba también me premiaba (.) cuando era mas chiquito (.)
25  me decía si apruebas todas en el primer semestre (.) te
26  compro un billete a (.) mritʃ (.) a melilla y yo me ponía
27  las pilas
28 TOTS ((riuen))
29 ANA yo me ponía (.) yo tenía un obsesión con mi tierra (.) en
30   esa época

Quan relata els estudis que ha fet, evoca les paraules del seu pare, 
que els empenyia a superar-se. Tots els germans confirmen que el 
pare els ha insistit sempre a esforçar-se més que els «autòctons» ja 
que, com ens va dir ell mateix durant l’entrevista que li vam fer, con-
sidera que hi ha una «doble barra de medir» que fa que «autòctons» 
i «estrangers» no siguin tractats igual. Queda clar quan l’Anas anima 
el pare que els ha transmès que hi ha dues categories, un «nosaltres» 
i un «ells». A (2) «la gente», que són «els autòctons», en tenen prou 
amb l’ESO, però per als «immigrants» el mínim n’ha de ser un altre, 
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el Batxillerat. Tot plegat fa que l’Anas ens parli de com és el seu pare, 
primer recorrent a una imatge estereotipada del ’pare nord-africà, com 
a algú irascible o violent, per subratllar l’excepcionalitat de tenir una 
figura paterna com la seva. Segueix narrant com el pare els animava 
a seguir estudiant (15–27) i com el premiava a ell amb bitllets d’avió 
per anar a Melilla. A (29) acaba el relat afirmant yo tenía una obsesión 
con mi tierra.

A diferència de les seves germanes, un part destacable del relat de 
l’Anas s’emmarca en un cronòtop sociohistòric. L’Anas, tal com obser-
va Woolard (2016) en els relats d’aquest tipus, centra més el seu relat 
al voltant de la seva ascendència i no tant dels seus coetanis. La seva 
entrevista comença amb el record de la seva vida a Melilla, quan vivia 
amb la seva família extensa, un relat tenyit de nostàlgia per la seva ciu-
tat, que presenta com un paradís perdut. Segueix amb els premis que 
obtenia per part dels pares si s’esfroçava amb els estudis perquè anés 
a veure la família de Melilla i la relació amb els comapanys d’escola, 
de qui s’allunyava intencionadament. Això té a veure amb l’edat a la 
que va arribar, als 11 anys, a una edat que ell mateix defineix com : «no 
es como un niño de 3 o 4 años que te lo llevas donde quieres como un 
paquete». Al cap d’uns 4 anys aquest sentiment desapareix i comença 
a sentir-se bé a Catalunya. Del cronòtop de l’Anas, en ressalta el seu 
posicionament com a subjecte diaspòric, ja que fa referència a Melilla 
com a «mi tierra» i en tamazight (mritʃ),7 la qual cosa no hem observat 
en el cas de les germanes. Aquesta condició, entre altres, ha influït en 
la seva trajectòria, tal com ens relata en el fragment següent. Fins a 
aquest moment, l’Anas presentava una imatge positiva d’ell mateix 
durant tota l’entrevista (face en la terminologia de Goffman, 1973, 9–42).

Exemple 6
PARTICIPANTS: ANAS (ANA) i IKRAM (IKR)
01 ANA la gente pasaba de estudiar (.) Melilla tampoco te da muchas
02   facilidades (.) hay mucho paro (.) no hay nada que estimule
03  a los jóvenes a decir «mira voy a labrar mi futuro» (.) que
04   les queda (.) irse a la esquina y: fumarse un porro (.)
05   entonces (.) mi padre (.) claro yo no veía (.) yo era un
06   niño mi padre pues veía eso

7 Hem optat per transcriure fonèticament el nom de la ciutat de Melilla en tamazight.
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07 IKR claro sí sí
08 ANA y veía «yo no voy a dejar a mis hijos aquí» (.) entonces pues 
09   mira ya lo ves la Samira (.) licenciada (.) la Hanan en
10   camino yo bueno (.) yo soy un poco la oveja negra de la
11  familia pero
12 IKR no tanto no/
13 ANA hamd li-Lah tampoco estoy tan mal
14 IKR   [también has hecho un montón de cursos
15 ANA sí exacto sí sí (.) mi madre siempre me ha dicho “tienes que
16   hacer una carrera” (.) pero: me falta:n no ganas pero: soy
17  mu:y ansioso quiero trabajar ya ganar dinero ya (.) no soy de 
18   esas personas que piensan
19 IKR no piensas a largo plazo seguramente no (.) no tan a largo
20   plazo
21 ANA y también porque pienso en mi familia (.) digo yo quiero: lo
22  (.) rápido (.) yo quiero traer dinero a casa (.) yo no
23  puedo estar 4 año:s y que mi padre me esté pagando los 4 años 
24  esos
25 IKR ah sí/ vale
26 ANA es uno de los motivos por los cuales (.) pero bueno yo:
27  quería eso quería soluciones rápidas entiendes/ me saco el
28  Bachillerato hago un grado superior (.) ya tengo una edad
29   (.) necesito trabajar (.) y ahora poco a poco pues (.)
30  intento mejorar mi calidad de vida no quedarme ahí:

Al principi enumera les causes que van fer que el pare prengués 
la decisió de migrar, la qual cosa qualifica d’encert pels resultats ob-
tinguts: les seves germanes han tingut unes bones trajectòries i han 
accedit als estudis universitaris. A (10) s’autocategotiza com a «ovella 
negra» perquè ell no ha seguit el mateix camí. L’entrevistadora mostra 
el seu desacord «no tanto» i ell rectifica introduint la frase en àrab 
«hamd li-Lah»8 (Alabat sigui Déu) per indicar la falta d’agència per 
canviar la situació, ja que en part és un designi diví. L’entrevistadora 
torna a fer una valoració positiva del seu recorregut, la qual cosa fa 
que ell comenci el relat per justificar per què no ha seguit el mateix 
camí. A (15) anima la veu de la seva mare, que hagués volgut que ell 

8 Hem transcrit el mot aplicant les normes de la transcripció àrab simplificada de l’IEC «XII. 
Proposició sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català», del 21 
de desembre de 1989.
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també estudiés. A continuació anima la seva pròpia veu per explicar 
perquè no ho ha fet esgrimint que ell era massa ansiós. Aquesta vegada 
és l’entrevistadora la que proposa una valoració negativa de la seva 
manera de ser, la qual cosa provoca un desalineament i que expliqui 
aquesta vegada la raó principal: volia ajudar econòmicament la seva 
família. A (22) yo no puedo estar 4 años y que mi padre me esté pagando los 
4 esos años y a (28) ya tengo una edad assenyala les responsabilitats que 
ell atribueix al seu rol de germà gran. El seu rol és portar diners a casa, 
com diu a (22) i ja més endavant ja millorarà la seva situació laboral, 
quan hagi complert aquesta obligació.

Aquest sacrifici que fa el germà gran per assegurar el benestar de 
les germanes i de la família ha estat poc estudiat. Portes i Fernández-
Kelly (2008, 33) afirmen:

The fate of immigrant children-as of children in general-is also shaped by 
their  relationship with other siblings and by the resulting roles assigned to 
them. In some  cases, that role may bolster ambition and develop 
responsability; in others, it may erode aspirations and thwart a sense of self. 
(…) Although we do not know enough about the delicate balance between birth 
order, gender, and social roles within immigrant families, our study suggests 
that these factors can also be of critical importance, leading to different 
outcomes among children of the same familiy

En definitiva, el gènere, la consciència de classe i l’ordre de la fratria 
en aquest cas semblen haver influït en la construcció identitària de 
l’Anas, malgrat que la seva família hagi gaudit de certs avantatges o 
hagi mobilitzat estratègies per assegurar l’èxit dels fills. Una de les 
estratègies és aquesta capacitat motivadora que ens descriu l’Anas i 
de la qual ens han parlat també les germanes, que Delcroix (2009, 141) 
anomena «recursos subjectius», és a dir, l’energia física, mental o 
moral que els immigrants posseixen o desenvolupen per complir els 
projectes individuals o familiars. L’altra són els coneixements sobre 
el funcionament de la societat d’acollida, el «know-how» que segons 
Portes i Fernández-Kelly (2008, 29) posseeixen les classes mitjanes o 
altes i als quals les més modestes no tenen accés. Aquest és el cas de la 
família CAT1, que pel fet d’haver viscut a Melilla, compten amb aquest 
avantatge, a diferència d’altres famílies rifenyes de la mateixa condició 
social. Tal com ens va explicar l’Anas «a dos pasos de casa teníamos 
un colegio, el colegio Mediterráneo, no tenía muy buena fama y mi 
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padre no quería que nosotros ingresemos ahí a estudiar y nos llevaba 
lejos en un colegio con clase».

5 Conclusió

La transició de la joventut a l’edat adulta dels fills d’immigrants ama-
zics, analitzada a través de les narratives sobre el seu accés al món 
laboral i de la capitalització dels seus recursos lingüístics ens ha apor-
tat algunes pistes sobre la integració dels joves fills d’immigrants a 
Catalunya. Per una banda, els seus relats ens han permès observar 
que, tal com ja ha estat descrit per Bertran Tarrés, Ponferrada-Arteaga 
i Pàmies Rovira (2016), les noies immigrants d’origen marroquí acce-
deixen als estudis superiors en una proporció més alta de la que es pot 
trobar ens els nois del mateix coŀlectiu. Per l’altra, també és una mostra 
més de com aquestes noies tenen dificultats per accedir a feines no 
«etnicitzades» que no estiguin relacionades amb l’atenció i gestió d’un 
públic immigrant. 

A parer nostre, els estudis que inclouen més d’una generació d’una 
mateixa família tots els membres ens aporten informació valuosa 
sobre la integració dels joves als països d’acollida, treuen a la llum fenò-
mens que no ens havíem plantejat abans d’emprendre la investigació. 
Si ens haguéssim centrat només en els processos emancipadors de 
les trajectòries femenines que es donen cada vegada més a Catalunya, 
ens hauria passat per alt el sacrifici que a vegades fan alguns nois 
per contribuir a assegurar el benestar de la seva família i que sovint 
és interpretat com una mala actitud, poc interès pels estudis o una 
inclinació materialista.

Tot plegat ens convida a reflexionar sobre els fenòmens lligats a la 
migració més enllà de la simple aplicació del la teoria de la reproducció 
de Bourdieu i Passeron, com afirmen Brinbaum i Delcroix (2016, 76) 
per tractar com aquestes famílies donen sentit als seu recorregut. I la 
llengua és un instrument privilegiat per revelar com es va duent a ter-
me la integració al nou país a través de les històries que ens expliquen 
i ens expliquem per construir la nostra localitat. 
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Convencions ICOR Laboratori UMR 5191 ICAR Lyon 2 i ENS Lyon:

(.) pausa curta
[ superposició 
/  // entonació que puja
: so allargat
- mot inacabat
< > descripció 
XX síŀlaba inaudible 
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2 Perspectives comparatístiques

Des de ja fa més de dues dècades s’ha insistit en la necessitat d’en-
tendre el procés d’obertura internacional que ha viscut la literatura 
catalana, com un gest no només de visibilització i circulació cap a 
l’exterior, sinó més aviat, posant èmfasi en la recepció i permeabili-
tat que han tingut tot un conjunt de referents literaris —però també 
teòrics, estilístics, metodològics— d’abast mundial, posant en valor 
sobretot la tasca de la traducció i el comparatisme. Tanmateix la lite-
ratura catalana ha dialogat, molt i sempre, amb tot allò que passava 
fora de les seves fronteres físiques, i si no ho han fet explícitament 
les obres, crítics i estudiosos han invertit esforços per establir-ne les 
connexions. Seguint aquesta estela, en aquesta secció presentem vuit 
articles sobre literatura catalana que estableixen diversos diàlegs, ja 
sigui entre gèneres artístics —amb especial presència de la poesia—, 
amb autors clàssics o amb veus femenines de renom internacional. Per 
una banda Meritxell Matas i Mireia Marimont s’apropen a la poesia de 
Maria Mercè Marçal des d’una mirada situada en el bell mig dels es-
tudis literaris feministes contemporanis que posen de relleu aspectes 
tan importants com el cos o la sexualitat femenina; en el cas de Matas, 
també hi trobem recollides les figures d’Anne Sexton i Sylvia Plath com 
a influències fonamentals en la poesia marçaliana. Al seu torn, Mireia 
Casanyes, ens proposa un estudi poètic comparatiu entre Anna Dodas 
i Gertrud Kolmar, on la corporalitat també hi té un paper fonamental. 
Pel que fa a la presència d’altres disciplines artístiques cal destacar-ne, 
sobretot, la musical. Així doncs, els articles de Xavi Hernàndez i Marta 
Gort, posen en relació, per una banda, les influències de Mozart i Bach 
amb la figura d’Eugeni d’Ors, en el cas d’Hernàndez. I per l’altra, Gort 
explora les interconnexions entre la poesia de Joan Brossa, la música 
de Juan Eduardo Cirlot i, finalment també, la pintura de Joan Ponç. En 
una direcció similar, Francesc Marco Palau presenta un text centrat 
en la relació interdisciplinària entre el poeta Jaume Ferran i el pintor, 
escultor i ceramista Maties Palau Ferré. Per últim, les aportacions 
d’Àngel Cano i Sergi Castellà es fan ressò de la importància que han 
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tingut grans clàssics, com ara els dramaturgs grecollatins (Aristòfa-
nes o Plaute)  en l’assagisme de Joan Fuster, o la petjada luŀliana en la 
poesia de Jacint Verdaguer, respectivament.



Mirades de gènere i diàlegs poètics
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Resum: Aquest assaig construeix una proposta de diàleg entre la poesia d’Anna Do-
das i Gertrud Kolmar, dues poetes que a través de l’escriptura construeixen una 
corporalitat travessada per l’alteritat i encarnada en la natura teŀlúrica, estenent 
l’esquinçament de les seves veus en els llibres Paisatge amb hivern (1986) i Das Wort 
der Stummen (1933). Ambdós poemaris, publicats pòstumament, fan palès el desen-
caix i alhora desencaix entre cos i natura que en aquest assaig prentem explorar. 
Tot i partir de poètiques divergents a nivell epocal —la veu de Kolmar sorgeix dels 
llibres cremats i supervivents de l’alemanya nazi, i la de Dodas en un context poètic 
català de principis dels 80—, emergeixen dos imaginaris corporals que s’agermanen 
a partir del desencaix i de l’esfondrament vers una natura desplegada, i que obre 
les possibilitats d’uns mons que, tot i no trobar-se en el temps, es parlen vívida i 
gebradament, des de l’afecció de la diferència ontològica i de la construcció d’un 
imaginari propi.

Paraules clau: corporalitat, poesia, Anna Dodas, Gertrud Kolmar, diferència sexual

Abstract: This essay traces and constructs a dialogue between the poetry of Anna 
Dodas and Gertrud Kolmar, two poets who construct a corporality affected by 
otherness, embodied in plant nature, extending the tearing of their voices in the 
books Paisatge amb hivern (1986) and Das Wort der Stummen (1933) form a parallel 
reading, with the attempt to propose the work of both into a new reading. These 
are two poems published posthumously, which tear the link or the mismatch 
between body and nature. Despite starting from divergent poetics at an epochal 
level —Kolmar’s voice emerges from the burned books and the context of the 1930s 
in Nazi Germany, and that of Dodas in a Catalan poetic context of the early 1980s—, 
this essay explores the bodily imaginaries that draw from the disengagement and 
collapse towards nature and that opens up the possibilities of worlds that, despite 
not being in time, are spoken vividly and icy, from the affection of the difference 
and from the collapses and sorrows that cross the poetic corpus.

Key words: corporality, poetry, Anna Dodas, Gertrud Kolmar, sexual difference
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1 Introducció: «El meu cor pertany / a la grapa  
d’un ogre»

La ciutat / com en un somni fòssil / esperava
anna dodas

Und sehne mich nach ew’ger Nacht
else lasker-schüler

«El meu cor pertany / a la grapa d’un ogre» és un dels versos oriünds de 
Paisatge amb hivern, primer llibre de la poeta i narradora catalana Anna 
Dodas, veu escapçada per la mort que estruncà la seva joventut amb 
només vint-i-tres anys. Quaranta-tres anys abans, la poeta, narradora i 
dramaturga Gertrud Kolmar (Berlin, 1984 – Auschwitz, 1943) trepitjava 
per últim cop la neu berlinesa abans de ser deportada a Auschwitz, 
mentre els seus llibres serien cremats a la Bücherverbrennung de 1933, 
any en què gestà Das Wort der Stummen (‘La paraula de les mudes’). Es 
tractava d’un poemari que veuria la llum pòstumament, d’un recull 
travessat per veus i cossos inscrits en una absència històrica,1 la de les 
dones jueves, i que es manifesten a través d’un esquinçament radical 
del silenci on pervivien. Són cossos parlants des de les escletxes, des 
de batecs i universos onírics que presenten el naixement d’una veu 
teŀlúrica que aquí intentarem resseguir.

Aquest assaig s’orienta, d’una banda, a explorar els universos sim-
bòlics que fan sentit a través del cos en la poesia d’ambdues autores, 
i de l’altra, vol proposar una lectura que vagi més enllà del diàleg in-
tertextual, conjugant la seva escriptura amb el pensament d’Hélène 
Cixous i del feminisme de la diferència dels 70, tot posant de manifest 
allò que comparteixen ambdues poètiques: un imaginari teŀlúric i un 
descabdellament de les possibilitats del cos, d’un imaginari corpori-
natural que fa sentit en el poema. 

Ens proposem observar —des d’una mirada constructiva i teixidora— 
com els versos de Kolmar poden ser llegits en continuïtat amb els de 
la poeta catalana Anna Dodas (Folgueroles, 1962 – Montpellier, 1986). 
Anna Dodas va publicar tan sols un llibre en vida, Paisatge amb hivern, 
amb el qual guanyà l’Amadeu Oller —amb Maria-Mercè Marçal al 
jurat, que més tard esdevindria admiradora de la jove Dodas. El llibre 

1 Sabaté 2010, 101
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fa palès l’imaginari soterrat, corpori, nascut al besllum d’una natura 
en estat latent, no revelat del tot; i que trobarà, en el tacte breu però 
profund, una tija nodridora per a les poètiques futures de les quals la 
poesia catalana contemporània encara beu i degota.2

Així doncs, l’assaig presenta una lectura partint de la materialitat del 
cos esquerdat que hem llegit en cada poemari. Seguidament, proposa 
un recorregut a través d’allò més materi de la «hivernació», d’una ban-
da considerant que forma part i que radicalitza la vivència del cos en les 
autores, proposant el desvetllament d’un nou ordre a través de l’escrip-
tura de la diferència sexual de les pensadores dels 70. Acollint el pensa-
ment que passa per transcendir els límits del cos únic, unitari, veurem 
com aquest s’esparpella i s’obre a partir del desencaix. Es tracta, doncs, 
de la necessitat de creació d’un nou ordre simbòlic a partir de les seves 
escriptures i símbols que emergeixen des d’una corporalitat tangible.

Trontollen indecisos els camps Les meves sabates
de neu. Terribles ombres Duen la pols de mil camins
allargassades Sense treva, sense treva
als marges. Sempre m’arrossega
(Dodas 1986, 11) El mal pas.
 (Kolmar 1989, 56)

Així, la lectura que proposem prové d’una tria de poemes que neixen 
d’espais tematològics compartits. Els poemes s’acompanyen d’unes 
traduccions pròpies, basades en les que s’han fet en llengua castellana 
citada a la bibliografia, atès que l’obra de Kolmar no disposa encara de 
traduccions al català. Aquí el primer fragment pertany al quart poema 
de Paisatge amb hivern, i el segon és l’estrofa repetida d’«Ewiger Jude»: 
veiem, doncs, una doble caiguda: mentre que en Dodas trobem un cos 
que es declara orfe de llum i a la vora de la neu, en Kolmar trobem la 
pols en tant que rastre del camí, marca en el moment de fugir de la seva 
terra: «Meine Schuhe / Bringen Staub der tausend Strassen mit. / Keine 
Ruhe, keine Ruhe; / Immer weiter schleppt mit böser Schritt». Notem 
també una forta aŀliteració del so [ʃ] que es perd en la traducció catalana. 

La veu poètica que enceta Dodas és, segons Caterina Riba «colpido-
ra, d’una bellesa esfereïdora» (Riba 2019, 138). Afegiríem que duu una 

2 Vegeu l’assaig de Maria Sevilla «Anna Dodas i la violència estàtica’, dins AUSA, Vol. 28, Núm. 
180 (2017)
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bellesa que transmuta en un cos esqueixat, que sent la natura com allò 
que la travessa: una natura hivernal. Si bé a Welten palpem l’escorça 
per entrar en un univers oníric i de caire expressionista —per la defor-
mació i l’exageració de les escenes, així com l’expansió entre la ciutat 
esberlada per la misèria i el bosc en la seva teŀlúrica potència—,3 a «La 
paraula de les mudes» es concreten les veus que van fornint l’entona-
ció d’un llibre poètic coŀlectiu, fent d’allò comú una manera d’enun-
ciar-se. Trobem poemes com «Wir Juden» o dos poemes dedicats a les 
presoneres d’Auschwitz, escrits el 1933, «Die Gefangenen» i «An die 
Gefangenen». Dels vint-i-dos poemes, dels quals en llegirem quatre, 
resultants de la lectura que n’hem fet a l’ombra de Paisatge amb hivern.

«Ich bin fremd», «Soc [la] forana»: així s’inicia el cicle Wiebliches 
Bildnis, un poemari coral que inicià gran part dels temes que es des-
cabdellen en els llibres posteriors. És també on veiem la petja fòssil del 
que Monika Shafi anomenà la «Doppelte Entfremdung» (Shafi 1995, 
65): la doble estranyesa des d’on parteix el cant del jo poètic de Kolmar. 
Petjada que deixa un rastre («Spur») del moviment del caminar, i que, 
encarnat en un cos desplaçat i travessat, apareixerà en forma de glop 
i de batec a Paisatge amb hivern.

A Welten llegim el poema «Fruchtlos», (‘Sense fruit’) on la veu poetit-
za l’experiència d’un avortament, desdibuixant carn —cos informe— i 
somni, des de la «mater-realitat» del cos:4 d’un esberlament de les 
costures de la carn de la mare, en aquest cas, i que trobem ja al poema 
«Begraben», en el moment d’enterrar el cos del fill. Es repeteixen dues 
presències de natures que anomenarem «corpòries»: la de l’arbust i 
la de la neu, que Kolmar transfigura en un sol mot que es condensa, 
«Schneebeersträucher». En aquest poema anterior trobem una clau 
de lectura que obre el contacte amb el cos teŀlúric, corporalitat que 

3 Cf. amb el poema «Aus dem Dunkel», «De la foscor» (escrit el 1937), poema en què una dona 
inicia una travessia per una ciutat nocturna, a l’encontre d’animals entre orgàniques restes d’un 
mercat destruït, i on el cant esdevé l’única esperança per seguir el camí, tal com resa el final del 
poema: « i cantava això amb una veu fina i trista / (…) vaig oblidar això fa temps, no coneixia res 
més que la fam i la set / mai escoltada» (v. 23–28 de la versió original).
4 Per a Luce Irigaray, el principi de la diferència sexual ontològica, que no s’inscriu en el binaris-
me sinó en una «estructura mater-real». Aquesta es concreta en una relació de l’alteritat com a 
mediació, des d’on podem explicar la relació concebuda com a originació, d’allò que es resisteix 
a la representació, al discurs: això serà, en la poesia de Dodas, el rastre d’allò latent, i en la poesia 
de Kolmar, el cos unitari. (vegeu pàgina 9)



la poesia d’anna dodas i gertrud kolmar 213

emergeix de la terra i que s’arrela a la mirada del jo poètic, un jo que 
esdevé, tal com assenyalava Silka Nowak, «transitorisches-Ich», és a 
dir, d’un «jo» en constant muda (Nowak 2007, 170). 

Mudesa i mudança teixeixen el batec de fons a Das Wort der Stum-
men: des de «Die Kröte» («El gripau»), que para l’oïda al murmuri de 
la nit (recordem que el mot ‘Rauschen’ és aquí una runa romàntica 
del crepitar del bosc; i que aquest poema beu del cant bíblic d’«An die 
Gefangenen» arribant a l’enyorança per la màtria de «Heimweh»). Les 
arrels jueves es palpen també des de les parpelles d’una mare, «Die jü-
dische Mutter», que permearà en un text en prosa de la mateixa autora. 

2 El cos esquinçat i el dol hivernal

En Kolmar trobem també una desidentificació del jo poètic com a sub-
jecte femení: a manera de travessia, aquest assumeix diferents cossos, 
com el de fera a «die Kröte», de vídua, o de modista a «die jüdische 
Mutter»: «nur eine arme Jüdin, die für Geld euch Kleider näht» (només 
[soc] una pobre jueva, que per diners us cus la roba) o d’anciana de múl-
tiples cants. El vestit és una de les figures que vesteix alguns dels seus 
crepusculars reculls com Weibliches Bildnis, on assenyala que el llibre és 
«ein Mädchens Kleid», un vestit de nena; i ara a Das Wort der Stummen 
ens diu que és «Kleidermächerin», literalment «cosidora de vestits», 
modista. En Dodas trobem la radicalització d’aquest gest a través de 
les latències que llegeix Ester Pou al seu assaig sobre Dodas i Plath:

«D’adscripció a una poesia d’arrels teŀlúriques, l’arbre i la vegetació —no ens 
ha d’estranyar— són imatges recurrents per explicar el món, una realitat 
luctuosa. Compartiren una predilecció per la nit, escenari de silenci i solitud 
(…) i l’arbre com a lloc de trobada entre els dos móns, d’unió entre el cel i la 
terra. És a dir, entre la vida i la mort, que té clavades les arrels a la matèria, però 
que transcendeix el context d’allò que és purament contingent» (Pou 2015, 196)

Podem trenar, doncs, una geneologia teŀlúrica en el sentit temato-
lògic que s’explica a través de les veus soterrades encarnades en la 
natura: la veiem en Kolmar, en Dodas i també en boca de Plath, com 
explica Pou. Des d’aquí ens interroguem per si son, aquestes veus, 
trenades a l’ombra de les catàstrofes del segle xx, les que han vingut a 
cantar la història, a través de les natures corpòries que s’hi representen 
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(amalgama vegetal de rels, arbustos, arbredes, fruits silvestres, pun-
xes)? La lectura ordida des de la diferència sexual ens situa en un lloc 
d’interstici: no llegim una natura ‘vegetal’ en el sentit de passiva, sinó 
que la seva vivesa traspassa una experiència corporal i l’afecta, és a dir, 
la transforma radicalment. Aquesta tranformació en Kolmar neix d’un 
sentiment concret, que Erika Langman veu com «die Erfahrung der 
Unerfülltheit», és a dir, una experiència de l’irrealitzable, construida a 
partir imatges latents, que s’empelten a través d’un enyor irrepresenta-
ble («Sehnsucht») que representa com a fil negre «schwarzer Faden». 
(Langman 2008, 172). I en Dodas, la transformació esdevé en la llavor la-
tent dels versos que planteja. Prenent aquest fil, moltes de les imatges 
no-resoltes sorgeixen i desemboquen en el cos, com flors nascudes en el 
gebre. Tant a Paisatge amb hivern com a Das Wort der Stummen trobem mo-
ments d’aquests estat no-realitzat, que transmuten l’estat d’hivernació. 

Baixen els flocs Ploren, ploren les
i es disparen les estrelles campanes.
cap a un firmament lletós. Una aixeta degota
L’embranzida, el sotrac. com un plor
El meu cor pertany a la grapa d’un ogre. que rellisca.
Galopa, galopa Tot dorm.
salta  (Dodas 1986, 9)
galopa, galopa
Les muntanyes com un mar 
furient.

Tot rere meu s’ha enfonsat com un degoteig
que s’ha begut la terra. 
Seguiré i seguiré
I aniré abans del crepuscle a les muntanyes, i les estrelles
ja minven. 

De la foscor arribo,
a través dels carrerons passejo sola,
i de sobte s’inclina l’urpada llum
la suau negror s’esquinça
el lleopard, la cérvola 
(Kolmar 1989, 56)5

5 Traducció a partir de la versió de Berta Vias Mahou a l’Editorial Acantilado, publicada el 2005. 
Actualment no hi ha traduccions de Gertrud Kolmar al català, és per això que hem proposat 
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Les dues poètiques es besen en aquest degoteig, des d’un ritme in-
quietant i corporal, on el gebre es desfà i la natura es desmembra a les 
muntanyes. El cos teŀlúric és, tant en Dodas com en Kolmar, sobrepas-
sat pel silenci i reclòs, al final del poema, en un estat minvat: l’estat 
de son en l’una, i la minva dels astres en Kolmar. «Aus dem Dunkel», 
«De la foscor» és el vuitè poema del recull Welten, i ressegueix el pas 
d’una dona per una ciutat sumida en la misèria. El poema de Dodas, 
en canvi, és el que obre el llibre, i amb un to de sentència i de sotrac, 
inicia i cavalca a ritme equí: «Baixen els flocs / i es disparen les estre-
lles / cap a un firmament lletós. / L’embranzida, el sotrac. / El meu cor 
pertany a la grapa d’un ogre. / Galopa, galopa / salta / galopa, galopa / 
les muntanyes com un mar / furient.» La violència de les imatges 
comença a desemmascarar el que s’amaga sota l’‘hivern’ del títol: no 
es tractarà, doncs, d’un hivern plàcid, sinó d’un embolcall de punxes i 
d’un dol que es desplegarà. Entrant a les repeticions del segon poema, 

“Un ramat de núvols / carreteres blanques / neu neu neu. / Sageta de 
silenci / s’ajeu l’aire quiet. / Muda / la vida». El paisatge es colga i s’em-
blanqueix, però no emmudeix, ans al contrari: comença a parlar amb 
tot els seus brolls, el seu Rausche,6 contrari del silenci de la terra («die 
Erde Schweigen») que llegim als darrers versos de «Begraben», dins 
«La paraula de les mudes»:

L’he enfonsat
Pregon entre les arrels de la calç,
La terra sobre seu he estès
I sobre el silenci de la terra.
I tot i així no he plorat…
(Kolmar 1933 34)7

«Muda / la vida», ens duu a pensar en aquesta impossibilitat, d’una 
banda en el silenci que sumeix la vida és a dir, la mudesa («Das Wort 

aquesta traducció, després d’una profunda, sempre inacabada espeleologia del seu imaginari 
simbòlic. 
6 ‘Rauschen’ fa referència al so o al cruixir, on batega una reminiscència de l’alemany antic 
que, com dèiem, es referia al moviment impetuós i salvatge de les criatures vivents. El podem 
traduir per ‘murmuri incessant’, o un ‘sorollós murmuri’, és a dir, com una mena de crit silent 
de la natura. (font: dwds.de)
7 «Ich habe ihn eingesenkt / Tief zwischen die Wurzeln der Linde, / Hab’ Erde auf ihn gebreitet / 
Und über die Erde Schweigen. / Und ich habe doch nicht geweint…» (Kolmar 1989, 34)

http://dwds.de
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der Stummen»), i d’altra banda en la mudança, el constant canvi: l’ai-
gua transmutada en gebre, i el gebre degotejant en la fosa. La neu de 
les carreteres la trobem colgant els matolls a ‘Begraben» («Enterrat»):

Vinc del jardí
Porto una pala,
Aní als arbustos de maduixeres nevades
I cavo un solc. 
(Kolmar 1989, 34)8

Els arbustos nevats apareixen també al final del poema, «Fruchtlos», 
(«Sense fruit») dins Welten (1937), que podem llegir com a continuació 
d’aquest: «(…) Demà agafaré una pala, sota els matolls nevats aniré i 
t’enterraré». El solc esdevé lloc on enterrarà el seu fill, i diríem, lloc del 
poema: cobert per la neu, els símbols ocults i els fils negres («schwar-
zen Fäden») que l’arrelen a les forces teŀlúriques i al propi cos. El gest 
de cavar un solc és, diríem, llaurar el dol, un dol irresoluble que circum-
vala els poemes kolmarians i que alhora teixeix un fèrtil diàleg amb 
la poesia de Dodas. Veiem també les «arrels de calç», que en Dodas 
es transfiguren en una veu abans del desvetllament, al sisè poema:

el riu
el llarg mirall
arbres morts
fredes arrels
puja i baixa
la saba antiga 
dels salzes moribunds 
(Dodas 1986, 19)

La «saba antiga» esdevé les venes que creuen l’interior de l’escorça, 
l’interior del cos del jo poètic que crida: «qui ve, qui ve / a destorbar / 
el son?» El tall entre els versos i la repetició de la pregunta situa la 
nostra lectura en un lloc inquietant, d’escolta: la veu ve a desestabi-
litzar alguna cosa. Veiem, doncs, que en Dodas traspua el batec del 
d’un dol teŀlúric, que surt de la terra, que li ve a recordar al cos el seu 

8 «Ich komme aus dem Garten, / Ich bringe eine Spaten, / Ich war bei den Schneebeerbüschen / 
und habe eine Loch gegraben.» (Kolmar 1989, 52)



la poesia d’anna dodas i gertrud kolmar 217

lligam perdut. Dol teŀlúric que encapçala el poemari a través d’una cita 
de Verdaguer,9 És dol que encercla també el cinquè poema del llibre:

(…) S’adorm el cor
I els cristalls xops 
Les lentes gotes
Com s’abalteix
    El món
(Dodas 1986, 17)

El to cansat, precedit d’una natura silent fa bategar a ritme cardíac i 
de pluja la veu que parla en el poema i que fineix en un món simbòli-
cament desplaçat, abaltit, al marge. Un cor adormit, que pertany «a la 
grapa d’un ogre», com ens deia Dodas: un cor pres, per la llengua i per 
impossibilitat de resoldre el poema. L’òrgan és també força teŀlúrica 
i corpòria que emergeix del bosc en el poema «Das Herz», també de 
«La paraula de les mudes»:10

Caminava a través d’un bosc.
Hi creixien molts cors. 
Eren vermells de dolor,
Eren orgullosos, freds i verds. 

Gotejaven i penjaven
D’una fina branca, d’un brancam de cirerer.
(Kolmar 1989, 56)11

El poema, nascut d’una força onírica s’assembla a la narració d’un 
somni, i és que pertany al conjunt de poemes exclosos de Kolmar, «Aus 
dem Zyklus ausgeschiedene Gedichte». El cor en tant que centre rítmic 

9 I tal com desvetlla la lectura que Antoni Pladevall féu d’El volcà, «hi ressona sobretot Verdaguer 
i, concretament els cants viii i ix de L’Atlàntida, malgrat la distància estètica, de sabor èpic i 
líric respectiavament, que separa unes obres tan diferents». Pladevall i Arumí: «Anna Dodas: El 
volcà». Revista de Catalunya [Barcelona], núm 59. 1992, p. 129–131.
10 El cor com a motiu vertebrà també l’obra Mein Herz de l’autora que va encetar el moviment 
expressionista en terres germàniques, Else Lasker-Schüler (1869–1945), mare de profund ressò en 
la poesia de Gertrud Kolmar, de la que pren part de la seva herència jueva, on ambdues autores 
esquincen el cos i l’ordre social i polític de les ciutats després de la Primera Guerra Mundial. Es 
tractà d’un moviment nascut als marges, fruit de la revista Der Sturm (Berlin, 1910–1932).
11 «Ich ging durch einen Wald. / Da wünschen viele Herzen. / Sie waren rot in Schmerzen, / 
Sie waren stolz und grün und kalt. // Sie rieselten und hingen / Von dünnem Ast, Morellenast» 
(Kolmar 1989, 45)
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del cos impregna de rastre els versos d’ambdues poetes: si en Dodas 
trobem una poesia que condensa tot el pes simbòlic en l’escletxa entre 
cant i imatge, en Kolmar veiem el desplegament d’un onirisme que 
comença i acaba en un lloc de semblança: la veu esquinçada, no resolta 
i oberta: que travessa el gebre i alhora muda constantment de cossos, 
pell i espais. La mudança constant es desprèn, doncs, del que hem ano-
menat «natures corpòries» i que es fa present en les dues poètiques. 
Les restes d’aquesta «mudesa» les veiem en els poemes, i el vestit és 
en aquest cas una capa significant entre la nuesa i la natura orgànica, 
con veiem als següents versos d’esfondrament en una cova bevedora. 

L’anhel vital vertebra també gran part del poemari de Dodas: pensem 
que és el seu debut literari, on veiem el desembocament d’una veu 
i d’una boca jove, però amb una forta presència i plena de pregun-
tes, com es deixa llegir en el vuitè poema de Paisatge amb hivern: «(…) 
Estrepitoses marees / i un enyor ferotge / on és la calma / l’anhelada 
promesa?» (Dodas 1986, 23). L’«enyor ferotge» del què parla coincideix 
amb el dol que permea tot el poemari: el dolor d’un cos que, travessat 
per la natura i sentint-la a les seves venes, no pot assolir la calma, 
sota diversos noms, d’un mateix enyor, que en alemany s’expressa 
amb «Sehnsucht» : el son, on davalla Dodas, i el solc que cava Kolmar. 
L’enyor es transforma en el record d’un temps que es repeteix, ja no a 
ritme de «neu neu neu» sinó novament galopant: 

El bosc nocturn
oculta el trepig 
angoixant el clac clac
les petjades
i els renills
    salvatges. 
(Dodas 1986, 25)

El bosc, sumit en la foscor en Dodas i ple de vísceres en Kolmar, es-
devé lloc oníric on el crepitar de les criatures vivents («Rauschen»), 
anunci d’allò que està latent, tal com apuntava Maria Sevilla, per a la 
qual trobem en els poemes de Dodas un reguitzell d’«estats latents 
o en potència», naixents del silenci o millor dit, de la necessitat de 
dir-se des del silenci, des d’una concavitat que creen. (Sevilla 2017, 365) 
Una necessitat que nosaltres llegim com a enclotada, inscrita en els 
elements que combrega la seva poètica: els sons (vibracions invisibles), 
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les gotes (l’aigua), les arrels (la materialitat de la terra). Paisatge amb 
hivern ens presenta, doncs, un món a punt d’esclat, «a punt de neu». 
Ens duu les cavitats des d’on brolla la veu jove, nascuda de la saba an-
tiga dels salzes, de l’arbreda ardent de la tradició. I ho fa amb la fúria i 
la salvatgia de qui vol esquinçar la branca del gran cirerer, com veiem 
en el poema de Kolmar. És també el rastre del fracàs d’una enunciació 
que voldria a arribar a fondre’s amb el cos, però que s’abalteix, i esdevé 
balba perquè el ritme del món és el ritme de la llei faŀlocèntrica, in-
cisiva, violenta. La violència es troba ja en la natura que, com dèiem, 
no és plàcida per a Dodas. Tampoc ho és per a Kolmar, tan sols en els 
moments onírics com el de «Legende», recollit al cicle Tierträume (ca. 
1932), «Somnis animals»:

I profundament brilla el lli, i profundament s’enfonsa
La somiadora. Cor de la cova. 
La muntanya s’ajup al meu costat i m’agafa i beu
el lent degoteig, el lloc del mineral
(Kolmar 1989, 68)12

La muntanya té en Kolmar una significació còncava, és cova i solc: cova 
on dir-se i desplegar el seu cos oníric; i solc on enterrar l’infant, llau-
rant el seu dol per la pèrdua (fem memòria dels poemes «Begraben» 
i «Fruchtlos»). El lent degoteig indica, tant en ella com en Dodas, la 
desfeta del gebre, el pas d’un temps que avança de diferents maneres: 
en els joves versos de la poeta catalana veiem una no-resolució, un 
món que queda deturat per l’hivern, que no arriba a néixer: es gebra 
abans de fer-ho. I veiem com el silenci que emblanquina la pàgina és 
també allò que, coagulat, no deixa sinó el seu rastre.

En Gertrud Kolmar, en canvi, trobem una presència de la vellesa, 
l’última etapa del cos abans de la mort: amb la presència de l’anciana, 
anunciant alhora l’enyor i un bri d’esperança, que trobem ja a l’inici 
de ‘La paraula de les mudes», amb el poema «Trauriges Lied» («Can-
çó trista»), i a «Die alte Frau», aplegat a Welten. En el primer poema 
esmentat, una veu inicia els versos tot espellant records de la seva 
joventut fins arribar a la vellesa:

12 Und tiefer strahlt der Lein, und tiefer sinkt / Die Träumer ein. Gehöhltes Herz. / Hockt neben 
ihn Berg und greift und trinkt / Das mählich Tropfende, der Bettstatt Erz. (Kolmar 1989, 78) 
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(…) Da schwamm er im Schattensee Allà nedava ell al mar d’ombres
Da ward ich sein tragendes Boot Allà vaig ser jo la seva barca
Auf Inseln in funkelndem Schnee En les illes de neu brillant
Aus Feldertiefen wuchs Brot. Dels camps profunds creixia el pa
(…) Und da ich den Spiegel schau’ I allà el mirall m’emmiralla
(…) Ist leise mein Antlitz welk Silenciós el meu rostre es marceix
Wie das einer alter Frau.  Com el d’una dona vella. 
(Kolmar 1989, 85)

3 Un cos que no és u13

El penúltim poema del cicle Das Wort der Stummen és «Heimweh», de 
títol intraduïble que fa referència a l’enyorança per la màtria, esfondra 
en els darrers cabdells de la veu que s’apaga a les acaballes del poemari, 
amb la imatge d’un temple que comença a minvar i amb el jo poètic 
enfonsat, un enfonsament que veurem com també agafa les regnes 
en la poesia de Dodas.

Profund en el roig so de l’arna de foc
En la verda escriptura de l’herba 
Descansaré enfonsant-me, llindar abandonat 
On el temple de la costa desapareixerà:
Pols. I llavors veuré l’ona 
Sota el cap com una mà.
(Kolmar 1989, 94)14

Anna Dodas amb el seu Paisatge amb hivern empra una poesia hermè-
tica i d’imatges murmurants. Trobem un punt d’encontre ja al primer 
poema «el meu cor pertany / a la grapa d’un ogre» (v. 5–6), on comença 
a dibuixar-se una corporalitat-víscera a través de la figura de l’ogre. 
Pel que fa a aquesta corporalitat, la pensem des del que afirma Luce 
Irigaray (2007), segons la qual «la dona no és u ni dos, és una altra en 
ella mateixa». Així, en el cos no podria residir-hi una única «veritat» 
per l’escriptura poètica de Dodas i de Kolmar: si en la poètica de Dodas 
trobem un cos que es fa fonedís i que es solidifica a través de la natu-

13 Del títol de Luce Irigaray, Ce sexe qui n’est pas un (1977).
14 «Tief im roten Klang der Feuerfalter, / in des Grases grüner Schrift /Will ich sinkend ruhn, 
verlassene Schwelle, / Wo der Ufertempel schwand: / Staub. Und manchmal scheu die Welle /
Unterm Haupt wie die Hand» (Kolmar 1989, 94)
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ra, per exemple en el seu setè poema de Paisatge amb hivern: «caldran 
molts freds / molts més freds / per desfer la mineral duresa / de la 
sang / fossilitzada», trobem també que tant en Dodas com en Kolmar 
la cova i el tro son matèria compartida: la presència del tro com un so 
que esqueixa el paisatge, i la cova resulta lloc per la concavitat, lloc 
dels ecos i de la repetició. Un paisatge sonor que travessa, també, els 
versos de l’autora alemanya, com llegíem anteriorment a «Heimweh»: 
«Profunda en el roig so de l’arna de foc», «Tief im roten Klang die 
Feuerfalter».

El moviment de l’enfonsament i de no-unitat del cos s’agermana 
amb els moviments que permeen en la poesia de Dodas, de sotrac, i del 
gest d’alè expressionista que Kolmar empra: deforma i desvetlla en la 
mirada una imatge vibrant, pigmentada en roig i verd, que en Dodas 
trobem manifestada a través d’un rastre, d’una punta que traça el pai-
satge que sobresurt. Tot i així hem d’assenyalar el fet que es tracta de 
poètiques molt divergents a nivell formal: trobem la poètica de Dodas 
amb versos blancs i rimes trencades, acompanyades de pentagrames; 
i quant a Kolmar, predominen els versos llargs, d’herència romàntica 
i de remor bíblica, com a An die Gefangenen.15

Seguint amb la diferència sexual, l’estudiosa Stephanie Hammer 
recull la intertextualitat que en aquest sentit s’entreveu a partir de la 
lectura de Gertrud Kolmar amb la imatge del doble cap de Janus:

«(…) Kolmar looks simultaneously forward and back —both relying upon and 
attempting to dismantle the Classical European tradition governing the 
(masculinist, heterosexist) literary iconography of romantic, sexual, 
relations—» (Hammer 1998, 33).16 

15 L’esquema rítmic en alemany segueix el del Càntic de la pitonissa Dèbora, a la Bíblia de 
Luter (Jutges, 5).
16 La potència subversiva s’inscriu, segons l’autora nord-americana en les escriptures jueves 
mitjançant una relectura de la Torà, amb els personatges femenins —en son exemples Ruth i 
Naomi, que Hammer rellegeix com un possible amor lèsbic, o la història d’Eva i Lilith que tornen 
a l’Edèn per reconstruir-lo plegades.
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4 Paisatge amb hivern: la veu que s’entotsola

El rastre d’allò latent és a Paisatge amb hivern, i tal com obre Caterina 
Riba, l’esquelet a partir del qual es desplaça la veu poètica que l’inte-
gra. Un rastre que es transfigura en sons, en ritme de galop o de batec 
del cor, i també en imatges que no resolen el poema sinó que el duen, 
formant sediments simbòlics que no arriben a desembocar —és a El 
volcà on ho faran. Prenent el batec com a ritme en què Dodas es basa, 
podem parlar de l’estructura que Irigaray va assenyalar com a «ori-
ginària” de la diferència sexual, d’allò matern en tant que originari, i 
d’allò que resisteix a la representació i al discurs, que no es pot arribar 
a dir. El cos teŀlúric, que escolta el «Rauschen», el murmuri de la na-
tura —mot d’arrels romàntiques, hülshoffianes—,17 poesia que arriba 
també a la boca de Kolmar i d’on ella beu, d’igual manera que Dodas 
es nodreix de la deu verdagueriana. Una veu entotsolada que es recrea 
en els sons i en un món que no acaba d’aflorar, que existeix enfonsat 
en el gebre, com una boca naixent, encara glaçada. I glateix encara al 
cor de l’hivern, espera l’ardència per començar a emergir, i repeteix 
un ritme constant amb preguntes i imatges que trenen quelcom que 
«ha d’arribar», una promesa hivernal: «Aquella tova catifa / vermella 
taronja / és el foc / les flames blanques» (Dodas 1986, 15), ens diu el 
quart poema del llibre. Tergiversant l’ordre cromàtic del foc, que pel 
fred hivernal, sembla que s’hagi assecat i empaŀlidit. No existeix la 
flama: tan sols és rastre transformat en catifa, solc blanc esperant la 
l’escalfor que mai arriba. 

Prenent aquesta imatge, contrastem l’impuls kolmarià cap a la «qui-
mera» (Sabaté 2016, 230): vers la creació desbordant, on podem afegir 
el fet que hi ressona un pregon rastre de dol i d’un abandó, d’un forat 
oriünd. Si bé és certa la implicació espiritual en la seva poesia en tant 
que dona jueva, el que palpem és, concretament, la travessia d’una veu 
entre l’antiguitat de la tradició religiosa, que veiem a «Ewiger Jude», 
on recrea el motiu del jueu errant que vagava per Europa des de l’Edat 

17 Annette von Dröste-Hülshoff (1797–1848) va ser una de les mares del romanticisme alemany. 
Ens en fem eco aquí recuperant el ‘Rauschen’ bíblic, que ella emprà com a verb «Ich hör / ihn 
rauschen durch Geröll und Sand», «escolto / el seu murmuri a través dels còdols i la sorra» ( 
«Des Arztes vermächtnis», dins Die wichtigsten Werke, Musaicum Books, 2017).
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Mitjana. Al parlar de «cos teŀlúric» ens referim a la corporalitat que 
emergeix d’un desencaix amb allò que surt directament de la terra, i 
que palpem al poema «Garten», «Jardí», on l’arbust i el cos apareixen 
esberlats, només units pels ulls que hi miren, però on s’expliquen 
els moviments de la natura, natura que llegim aquí també com una 
transformació del cos en altre:

Die Beerensträucher wuchern, verrotten
Fahl und unform im Westen
Schwerfällig lösen sich Bergamotten
Aus tragenden Ästen.

Els arbustos de móres s’estenen, podrint-se.
Pàŀlid i deforme a l’est.
Es desprèn lentament la bergamota
De branques cansades. 
(Kolmar 1989,73)

5 L’«hivernar» del cos teŀlúric

En la poesia de Dodas trobem que tot allò que torba la corporalitat son 
en certa mesura, les forces externes: hi ha una busca i un desencanta-
ment present, que es desprèn del vuitè poema «estrepitoses marees / 
i un enyor ferotge / On és la calma / de l’anhelada promesa?», o la 
presència del bosc al poema que el segueix «El bosc nocturn / oculta el 
trepig / angoixant / el clac clac / les petjades / i els renills / salvatges». 

Cal esmentar també el fet que l’imaginari de Kolmar sobre l’hivern 
fa sentit en llegir-se amb les veus que s’hi consteŀlen en sentit epocal. 
Dels mateixos arbustos nevats, el clam poètic hivernal gebrà també les 
boques d’altres coetànies que escrivien en alemany com Ilse Aichinger, 
Mascha Kaléko o Marie Louise Kaschnitz. El crit de la natura, verte-
brat ja en les poetes romàntiques com Annette von Dröste-Hulshoff, i 
en Jacint Verdaguer en el cas d’Anna Dodas, esquinça els cossos i les 
veus que apareixen en els textos assajats aquí. El «Rauschen», broll 
d’arrels romàntiques fa referència al so del cruixir, en reminiscència 
de l’alemany antic, en referència al moviment impetuós i salvatge de 
les criatures vivents. El traduïm per «murmuri incessant» o «sorollós 
murmuri», en tant que crit silent de la natura. 
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Conjunció de cos teŀlúric, d’un cos que no és u, la relació Dodas 
amb l’estació freda prové d’aquests estats «en potència», com assajava 
també Maria Sevilla (2017). Dodas manlleva també el que Ester Pou veu 
en Sylvia Plath com una metàfora de la neu «Això és l’hivern, això és 
la nit, amor petit: / una mena de negra crinera» (Pou 2016, 14). Negra 
crinera, fosca metàfora que manifesta per una banda la corporalitat 
animal, del cavall; i el pigment negre, transportador de la nit, amb el 
qual Kolmar també pigmenta el fons dels seus versos, per exemple a 
«Der Misshandlete», dins «La paraula de les mudes»:

(…) Ich steh’ und sinke ein bei Wasser und wenig Brot 
Stunden und aber Stunden. Wie gut, wie gut ist die Tod!

Hingelegt…und verschlossene in tiefem, dunklem Schacht,
Keine Grelle Lampe. Nur schlaf. Nur stille. Nacht…

Em llevo i m’enfonso amb aigua i un xic de pa
Hores i hores. Què bella, què bella és la mort!

Ajaguda, i tancada en un profund, fosc pou
Sense cap llum que brilli. Només son. Només silenci. Nit…
(Kolmar 1989, 106)

El son que se’n desprèn resulta calcari al que trobem al final dels 
poemes de Paisatge amb hivern: un estat del cos sumit en la no-revelació, 
en la condensació, de l’aire en el baf de les finestres, tal com assenyala 
Sevilla, el mecanisme és, en certa manera, anàleg al de Dodas: «dient, 
llavors, no pas la cosa, sinó la traça de l’absència de la cosa i dient, en 
definitiva, espais d’exili… que són alhora espais necessaris d’existència 
en potència de tota mena de possibilitats» (Sevilla 2017, 366). En aquest 
sentit, podem afirmar que «La paraula de les mudes» ens mostra, 
doncs, una cavitat de silenci d’on se’n desprenen les veus, on s’enfons-
en: en l’aigua, en el son, en el silenci, en la nit. I és que els darrers versos 
de Paisatge amb hivern tracen també una imatge emblanquida pel pas 
de la neu, i pel pes simbòlic de tot el que ha carregat el cos teŀlúric que 
s’hi vessa, tant en el dotzè com en el tretzè poema del recull:

Regust suau d’absències colgades
Aquell finíssim gust d’eternitat 
Ancorada en un mar de plata 
I la lenta plana a sota 
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La blana llosa de marbre.
(Dodas 1986, 31)

Es rebolca l’albada 
retruny de trons.
Sona, ressona
Per carrers balbs. 
La llum s’hi vessa
Amb tota la pena.
Des de quan
      Els ocells
Són orbs?
(Dodas 1986, 33) 

Les «absències colgades» son el topall coagulat, la impossibilitat de 
dir aquest rastre corpori que la natura deixa en el cos, per veure un es-
quinçament de llum a partir dels trons: l’anunci previ a una tempesta. 
I l’interrogant final, de caire oníric, on la ceguesa dels ocells anuncia 
un proper desvetllament: serà El volcà, el poemari pòstum on tot el món 
que excava hivernant, es desferma i esclata. Així, compartim l’afirma-
ció de Caterina Riba en dir que en la poesia de Dodas trobem «anhel 
desarrelat». Del desarrelament com un estat corpori que s’empelta 
amb el pensament sobre la diferència. La troballa d’aquesta lectura ha 
estat, doncs, un solc d’expressió —en el sentit d’Ausdruck expressionista, 
és a dir, de portadora d’una manifestació des d’allò visceral i corpori, 
des del lloc on es «pateix» la diferència irigaraiana—, que no s’entén 
deslligat de la natura però que alhora pateix el dol teŀlúric de la sepa-
ració i la destrucció d’aquesta a mans del llenguatge. La poesia com a 
lloc on llaurar el dol, diríem, i també com lloc de resistència dels exilis 
interiors, mons enfonsats que gràcies a la veu poètica poden arribar a 
ser consteŀlats i transformar la realitat que revelen.

Tant Paisatge amb hivern com el recull pòstum dels seus darrers poe-
mes, titulat El volcà (Edicions del Mall, 1986) fan patents uns estats 
teŀlúrics d’una veu que, amb les cordes vocals enfonsades en el gebre, 
agafà impuls per emergir entre l’escalfor de la lava i implosionar cap 
a l’obertura d’allò que havia nascut clos. Cal assenyalar també que 
tant la recuperació de Dodas a principis de la dècada dels noranta no 
ha permeat encara en les lectures i al seva recepció ha estat, com la 



226 mireia casanyes dalmau

de tantes altres intraduïdes, escassa. L’obra de Kolmar segueix sent 
desconeguda i orba per les lectores catalanes. 

6 Conclusions

El desè poema de Paisatge amb hivern fina amb una confluència en el 
firmament: «i en la nit consteŀlacions / contemplant-se entotsolades», 
amb una closa de les parpelles per pensar «què son Gertrud Kolmar 
i Anna Dodas, sinó dues veus summides en una nit profunda, que 
ara es tracen consteŀlades i consternades?». La humitat del gebre, la 
natura alhora ferida i transformadora: les pomes cremades al foc, les 
ardències del volcà. Parlen també a través de la boca de Kolmar: d’una 
boca ferida, d’uns ulls foradats que no poden reunir fil i agulla, com 
llegim al poema «Die alte Frau»: «Meine Augen sind trüb geworden 
und bringen Garn und Nadelöhr kaum noch zusammen», visió que 
palpa les parpelles i des d’unes mans de misèria, però que obre també 
escletxes en el blanc per imaginar altres futurs, possibles cels, com a 
les darreries d’aquest mateix poema: «amb el meu lleuger vestit gote-
jant a través de l’herba / els prats van fluir / i l’alegria de la meva alosa / 
se n’anà al cel obert» (Kolmar 1989, 94).

A tall de conclusió, hem vist com l’imaginari corporal fa sentit en els 
poemes, i que permet estudiar les relacions de les veus de dues autores 
llunyanes en el temps i en l’espai però sostingudes per un mateix solc, 
el del cos teŀlúric. 

L’èmfasi i punt de partida en la diferència sexual i en els textos de 
Luce Irigaray ha resultat un punt de partida per desplegar els possibles 
sentits dels poemaris treballats. Tot i tenir produccions poètiques molt 
diverses, tant Kolmar com Dodas apleguen un teixir des d’uns matei-
xos espais corporis i conceptuals: d’una banda, trobem els ritmes que 
glateixen des d’un solc a la terra, que esdevé calcari al cos. De l’altra, 
el trencament de la mudesa i la seva transformació en cant i presèn-
cia («La paraula de les mudes»). El que hem intentat traçar és el fet, 
d’una banda, de proposar l’escriptura poètica com a portadora d’un 
cisell, d’una eina per a l’obertura cap a altres corporalitats, i de l’altra, 
per repensar la relació d’aquestes amb la natura, una natura doble, 
bífida, que com el cos, tampoc és una: que travessa i és travessada per 
l’existència d’un món desmembrat, i que en el fons és també, en Dodas 
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i en Kolmar, record de solcs interiors, llauradora de dol i memòria ge-
brada, i al mateix revers, un vol obert en escoltar les seves veus i poder 
teixir diàlegs futurs entre la poesia en català i en alemany, així com la 
seva traducció i estudi, per poder pensar i construir «amb el que no 
existeix encara» (Collin 2006, 91), però que existeix, paradoxalment, 
soterrat i enfonsat, amb desig d’emergir, com els versos d’Anna Dodas 
i Gertrud Kolmar.
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Resum: Emmarcada en una tasca de creació d’una genealogia autorial femenina, Maria-
Mercè Marçal va recórrer a diverses escriptores i pensadores anteriors com a font 
d’inspiració i de diàleg. Dues de les més importants van ser Sylvia Plath i Anne 
Sexton, especialment pel seu tractament del cos, de les malalties, dels anhels, i de 
la mort. Una lectura comparada dels poemes dona llum a la relació de Marçal amb 
les dues autores de Massachusetts. De Plath, en recollí especialment les qüestions 
sobre el patriarcat, la figura del pare, l’atreviment en l’exploració literària, l’escrip-
tura a la pell i la maternitat, que també compartí amb Sexton. D’ella en ressona 
més l’espiritualitat, el tractament del desig i l’erotisme. La dualitat de l’article es fa 
palesa amb l’atenció sobre les poetes catalanes actuals per observar com també s’hi 
pot llegir la influència de les nord-americanes, tan per lectures pròpies com a través 
de Marçal. A partir del nou miŀlenni es pot parlar sense embuts d’una recuperació 
de la tradició autorial femenina, i les poètiques del cos —pensem en el simbolisme 
de la matrius, les marques a la pell, el trencament de tabús— són un vehicle ben 
suggeridor per traçar aquestes línies i diàlegs, que estan en moviment constant i 
no deixen de crear teixits nous. Aquest article n’és una baula més.

Paraules clau: poètiques del cos, genealogia femenina, poesia catalana contemporània, 
gènere. 

Abstract: As a part of the task of creating a female authorial genealogy, Maria-Mercè 
Marçal turned to various previous writers and thinkers as a source of inspiration 
and dialogue. Two of the most important were Sylvia Plath and Anne Sexton, espe-
cially for their treatment of body, disease, desire, and death. A comparative reading 
of the poems sheds light on Marçal’s relationship with both Massachusetts authors. 
From Plath, she especially embraced questions about patriarchy, the figure of the 
father, how to deal with audacity in literary exploration, writing on the skin, and 
motherhood, a thing she also shared with Sexton. She resonates when thinking 
about spirituality, the treatment of desire, and eroticism. The duality of the article 
is evident with the focus on some current Catalan poets and how the influence 
of these authors can also be read, both through their own readings and through 
Maria-Mercè Marçal. From the new millennium onwards, one can speak bluntly of 
a recovery of the female authorial tradition and the poetics of the body or corporal 
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poetry: the symbolism of the womb, the marks on the skin, the breaking of taboos 
are a very suggestive vehicle to draw these lines and dialogues, which do not cease 
to create new fabrics. This article is another thread. 

Key words: corporal poetry, female genealogy, contemporary Catalan poetry, gender

1 Introducció

La manca de referents femenins poètics en l’àmbit literari català va 
portar Maria-Mercè Marçal, un cop esgotada la via masculina, a bus-
car a fora allò que ja no trobava a dins —sense oblidar la seva tasca 
de lectura o recuperació d’autores com Clementina Arderiu o Rosa 
Leveroni. La seva mirada es va posar sobre les filòsofes italianes com 
Luisa Muraro o en les pensadores nord-americanes dels anys 60 i 70 
amb noms tan influents com Adrienne Rich, Tillie Olsen o Audre Lorde. 
«L’esforç de Marçal per acostar-se i comprendre determinades obres 
és tan intens, el seu interès tan radical, que acaben formant part d’ella 
mateixa i del seu projecte poètic» (Riba 2014, 23); per això és cabdal 
proposar-ne una lectura comparada, promovent el diàleg pel qual ella 
apostava. Les poetes catalanes del segle xxi tornaran a girar la vista 
enrere cap a aquestes autores que, en proposar un llenguatge sense 
pudors i corporal, ja havien experimentat amb el desig i la materialitat 
dels cossos. Concretament, en aquest article em centraré en la relació 
de dues poetes de Massachusetts —Anne Sexton i Sylvia Plath— amb 
la poeta d’Ivars i com aquesta ascendència arribarà per partida doble 
en l’actualitat: a través de lectures directes (les nord-americanes s’han 
reeditat amb traducció de Montserrat Abelló) i també a través dels 
poemes de Marçal. La dualitat es vol fer present, també, ja des del títol. 
La fórmula «Com elles», fa una referència binària, per una banda a 
l’antologia de Mireia Vidal-Compte, Com elles = Their kind: una antologia 
de poetes occidentals del segle xx, del 2017; i per l’altra, al nom escollit 
per l’antologia en català de les traduccions d’Anne Sexton d’Abelló 

—Com ella: poemes escollits (1960–1975). Per assolir-ho, en primer lloc pre-
sentaré breument les autores i el seu context i, posteriorment, i a través 
d’una selecció de poemes, resseguiré els elements cabdals que les tres 
poetes han llegat a la poesia catalana, tot traçant-ne paraŀlelismes i 
amb la intenció de mostrar una tradició autorial.1 

1 Una tasca que continua la dels estudis de Laia Climent, Lluïsa Julià, o Maria Antònia Massanet.
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2 Sylvia Plath i Anne Sexton: autores fars

Fem servir el concepte d’«autores fars», tal com el va plantejar Lluïsa 
Julià (2014, 9). En el cas de Sylvia Plath, que va néixer a Boston el 1932, 
la major part de la seva publicació és pòstuma, excepte The Colossus i 
The Bell Jar, que van sortir sota pseudònim i que no van arribar als Estats 
Units fins al 1971. Tanmateix, va anar publicant peces des de molt jove, 
fet que li va permetre d’obtenir una beca per l’Smith College. El 1955 
va guanyar una Fullbright per estudiar a Cambridge, on va conèixer 
Ted Hughes, amb qui es va casar el 1956 i amb qui va tenir dos fills. 
Quan, el 1962, Ted Hughes la deixà per una altra dona, Sylvia Plath va 
caure en una depressió que l’acabaria portant al suïcidi el 1963. Durant 
aquests dos anys, però, la seva escriptura va ser intensa i va escriure la 
noveŀla The Bell Jar i els poemes d’Ariel, on, tot i que seria un error veure 
un alter ego poètic en tota la seva obra, sí que hi ha algunes correla-
cions autobiogràfiques directes. És més, com apuntà Susan Bassnett: 
«She did not see poetry as primarily as a conduit for her personal 
feelings, but rather as a conscious process of crafting through which 
experience and emotion could be refined in an alchemical sense and 
transformed into something new» (2005, 2). Una reflexió que de ben 
segur es podria dir també de Maria-Mercè Marçal. En els seus versos 
«trobem un jo problemàtic múltiple en pugna constant, que beslluma 
un dolor profund i sostingut» (Riba 2014, 136) que sorgeix del seu inte-
rès en les figures dobles de James Joyce i Dostoievski (va escriure una 
tesi sobre aquest recurs en l’autor rus) i en el desdoblament que ella 
mateixa experimentava entre l’esforç de ser la dona americana ideal 
complint amb totes les expectatives socials dipositades, i els seus de-
sitjos i anhels interns. Completen la seva obra Crossing the Water (1971) 
i Winter Trees (1972).

Anne Sexton també va néixer a Massachusetts, ella el 1928. Sexton 
va tenir una relació complicada amb els seus pares, va estudiar en un 
internat i després al Garland Junior College. Als dinou anys es va casar 
amb Alfred Sexton i va començar a treballar de model. Va tenir dos 
fills i va patir constants depressions i crisis que la van fer ingressar 
en nombroses institucions. Va conviure amb la depressió fins que es 
va suïcidar el 1974 als quaranta-sis anys. L’últim període de la seva 
vida va ser molt prolífic i, com es llegeix a les seves cartes, ja tenia al 
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cap tots els llibres posteriors a Transformations (1972) en el moment de 
la seva publicació, com The Book of Folly (1972), O Ye Tongues (1973), The 
Death Notebooks (1974) i 45 Mercy Street (1976). Durant la dècada dels 60 
va publicar To Bedlam and Part Way Back (1960), All My Pretty Ones (1962), 
Live or Die (1966) i Love Poems (1969). Les dues poetes es van arribar a 
conèixer i admirar mútuament. Adrienne Rich (1979, 123) va escriure 
de la seva coŀlega:

I think of Anne Sexton as a sister whose work tells us what we have to fight, 
in ourselves and in the images patriarchy has held up to us. Her poetry is a 
guide to the ruins, from which we learn what women have lived and what we 
must refuse to live any longer

Sexton, a diferència de Plath, «abraça una estètica surrealista ali-
mentada pel seu interès en la psicoanàlisi i l’inconscient» (Abelló 1998, 
125) i qüestiona «el contingut sexual, paternalista i androcèntric» (132) 
amb Transformations, una revisió de contes infantils clàssics. També 
s’interroga «sobre els mites sagrats, Déu o les Escriptures, però d’una 
manera informal, un xic irreverent» potser buscant «aquell ajut que 
no trobava en la recerca del seu nom com a dona [o] poeta», un «Déu 
que volia conèixer i una religió en la qual desitjava creure» (133), com 
també farà Marçal sobretot a Raó del cos. Montserrat Abelló, parlant de 
les dues escriptores, destaca que formen part de la mateixa generació 
als Estats Units: classe mitjana, mestresses de casa, mares, i que escri-
vien amb l’estil formalista americà dels anys 50. Amb el confessionalis-
me, sobretot desenvolupat per Sexton, una etiqueta que ella es posa i es 
treu sovint, s’obre «un espai on tractar temes molt relacionats amb la 
seva experiència com a dones, que abans del confessionalisme haurien 
estat impropis de la poesia» (Abelló 1998, 123). Els seus poemes neixen 
«d’una experiència viscuda: l’experiència d’una cultura hostil», no no-
més per ser poetes «ja de per si un acte de dissidència», sinó «també i 
molt especialment per ser dones» (121). Extrec una frase dels diaris de 
Plath (2000, 99) com a exemple de com vivien elles aquesta hostilitat:

I am jealous of men. (…) It is an envy born of the desire to be active and doing, 
not passive listening. I envy the man his physical freedom to lead a double  
life — his career, and his sexual and family life. 
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Insistim-hi, som als Estats Units durant els anys 60. Com es van 
rebre aquests poemes? Montserrat Abelló escriu que a mesura que 
s’aparten de «l’ideal imperant» els elogis esdevenen crits de cons-
ternació per part de molt crítics escandalitzats que van arribar a dir 
que la poesia de Plath i Rich no era tal cosa, sinó «“enrabiades d’estil” 
fruit de la histèria i un altre, exclamà que parlar de menstruacions 
és “la gota que fa vessar el got” en la poesia de Sexton» (1998, 121). A 
les seves cartes també hi veiem aquesta tensió constant entre el que 
volia escriure i la recepció que sabia que tindria. Parlant del seu editor, 
observa: «The only important thing I have to say about cutting is that 
we don’t cut the strong ones. In these so-called “unpleasant poems” he 
is being a Fellini of the word» (Sexton 2004, 331). Els unpleasant poems, 
els poemes desagradables, són una etiqueta interessant: ho són pels 
temes o per què els escriuen dones? I dones blanques, de classe mitja-
na, i mares. Sexton anotà també a les seves cartes: «I feel, sometimes, 
sorry about my poetry, they say it isn’t anything “like me”, it is so “de-
pressing” or “cruel”, and I know that it is, in truth, like me inside. And 
you see, “inside”, is the place where poems come from» (2004, 147). El 
discurs agafa un to de justificació, d’haver d’explicar per què tracten 
temes potser abjectes, que difícilment hauria d’explicar un home. Com 
explica Christine Planté, «una mujer escritora constituye una doble 
excepción: a la regla de su sexo y a la de la creación literaria. Si además 
tiene éxito, y quizá precisamente porque tiene éxito, se convierte en 
un auténtico monstruo» (2019, 106). Ella ho va escriure, però… com expo-
sava Joanna Russ a How to Suppress Women’s Writing el 1983. La mateixa 
Plath confessa als seus diaris que les eines que té al seu abast no són 
suficients: «Si fuera un hombre podría escribir una novela sobre lo que 
me ocurre, pero ¿por qué, siendo mujer, solo puedo llorar y esperar?» 
(2016, 278). Finalment, va escriure una noveŀla subvertint el rol que 
ella veia que tenia assignat.

3 Maria-Mercè Marçal: la creació d’una tradició 
femenina

«Davant la manca de definicions externes satisfactòries, les poetes 
esdevenen les seves pròpies mares per crear-se elles mateixes i cons-
truir-se el seu propi llenguatge» (Abelló 1998, 120). Això que diu Abelló 
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sobre Plath i Sexton també esdevé més que cert respecte Maria-Mercè 
Marçal, que realitzà una tasca de creació de genealogia femenina o 
de tradició literària de dones per compensar la manca de models i 
contrarestar el pes dels patrons masculins. El compromís de Marçal 
anava més enllà del purament creatiu o literari, ja que també buscava 
promoure un diàleg teòric i una crítica literària feminista. La poeta se 
servia dels seus textos i dels d’aquestes autores que l’acompanyaven 
per repensar el concepte dona allunyat dels binarismes i de la mirada 
patriarcal; així com per dotar-se d’eines d’expressió. Anne Sexton i 
Sylvia Plath van formar part de l’estudi quasi acadèmic que desen-
volupà minuciosament sobre l’escriptura de les dones que l’havien 
precedit: com havien encaixat el seu rol social d’escriptores en el seu 
període històric, quines havien estat les seves estratègies, renúncies, 
aspiracions. Així, «d’una banda evidencia els límits i l’esgotament de 
la via femenina per viure la vida, però de l’altra permet explorar les 
escletxes de l’imponent mur que s’alça davant d’elles» (Riba 2014, 124). 
L’admiració i influència de Sylvia Plath és clara i es fa palesa sobretot a 
Desglaç, on «enceta una nova etapa poètica de diàleg amb veus d’altres 
tradicions» (Julià 2017, 284). De Plath n’agafa el risc i la possibilitat 
d’explorar terrenys encara no indagats literàriament. Com ella mateixa 
declarà en una entrevista: «Penso que tenim pesos enormes, damunt la 
llengua, sobretot les dones, i veure que algú altre, més temerari que tu, 
va a llocs perillosos (aquests llocs porten a Plath al suïcidi) facilita que 
tu hi vagis i que el perill no et sigui mortal» (2017, 284). D’aquí el con-
cepte de far mencionat abans, la llum que marca el camí i acompanya, 
que obre noves possibilitats per a la llengua, maneres diferents de dir, 
que tot i la distància temporal aquí encara no havien estat explorades. 
Escriure dins d’una tradició no serà el mateix que escriure en isolació. 
L’interès per Anne Sexton quedà recollit, per exemple, en una entre-
vista de 1989 on en parla com a part d’una obsessió —quan Marçal 
es comprometia en alguna cosa no tenia límits: ho hem après de les 
seves biògrafes— per cercar dones poetes fora de la tradició catalana. 
Tot i la manca de referències directes, sabem que la va llegir i que es 
va interessar per Tranformations. 

Un segon vincle que cal esmentar entre Marçal, Plath i Sexton —re-
cordem que tot va de dobles —, vindrà a través de la principal traductora 
al català d’aquestes autores i amiga íntima de Marçal, Montserrat 



la doble influència de sylvia plath i anne sexton  235

Abelló. Una relació molt estreta, sobretot a principis dels anys noranta, 
que es correspon al moment en què Abelló va engegar el projecte de 
versionar «un gruix important de poetes anglosaxones contempo-
rànies, força desconegudes i menys traduïdes» (Julià 2017, 399) que 
s’enriquí amb converses amb l’amiga entorn dels poemes, ajudant 
així a teixir aquesta xarxa genealògica femenina que defensava. Fruit 
d’aquestes connexions contínues també serà el volum Cartografies del 
desig (1998). Així doncs, no estem davant d’un camí unidireccional, sinó 
d’una obra de comunitat.

Temàticament, les qüestions que tractaven les poetes nord-america-
nes eren d’una gran familiaritat per Marçal, que també les explorava. 
Les més importants són la focalització en el cos i la seva escriptura; 
el tractament de les ferides, les sutures, i les cicatrius; el desig; l’ex-
periència de la malaltia al cos (totes tres escriuen sobre el seu pas 
pels hospitals); i la maternitat, ja que van ser mares i ho van tractar 
de manera explícita. Molts d’aquests interessos han arribat fins a les 
poetes del xxi que han recuperat l’exploració del cos, la investigació 
de la pell marcada, la cerca per expressar el desig propi, la sang i la 
menstruació, i el trencament dels tabús.

4 Com elles: els poemes

Marçal fa més explícit el seu diàleg amb aquestes autores a partir de 
Desglaç (1984), i ara és oportú centrar-se en aquest llibre i el que el se-
gueix, el pòstum Raó del cos, per aquesta lectura comparada.2 L’autora 
s’inspirà en Sylvia Plath per afrontar la creació literària després de la 
mort del pare, on els poemes de la poeta nord-americana es treballen 
com a guia i com a recurs per a escriure les seves emocions respecte a 
aquesta experiència que tant la marcà. El llibre comença amb el títol 
«Daddy» i el vers de Plath: «Feixuc com el marbre, un sac ple de Déu» 
(Marçal 2017, 363). La figura del pare és tractada conflictivament per 
ambdues autores com a representant de l’autoritat, alliberada ara per 
la mort, que crea una tensió entre l’amor, la pèrdua i la manca de pa-
raules: «No sé com enyorar-te, no sé com estimar-te / ara que la mort 

2 Caterina Riba ha analitzat els poemes de La germana, l’estrangera en relació, sobretot, amb la 
dualitat de les personalitats, la figura de la impostora i els miralls. 
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deixa / que et pugui dir de tu» (Marçal 2017, 378). La relació amb el 
progenitor es va anar complicant, sobretot arran del seu paper en el 
casament de Maria-Mercè Marçal amb Ramon Pinyol, i l’associació 
que l’autora feu de la seva figura amb l’opressió patriarcal; fet i fet, una 
«relació inconclusa» a causa de la mort, per a ambdues autores, que 
representen «un llast pesat com el marbre» (Riba 2014, 169). Certament, 
trobà en Plath una mare literària i una proveïdora de paraules, una 
dona que ja havia recorregut aquell camí. 

En aquest poemari, també hi té un pes rellevant la maternitat, que 
serà tractada per les tres autores sota el signe de la corporalitat. Fi-
xem-nos en Anne Sexton (2011, 30): 

Yours is the only face I recognize.
Bone at my bone, you drink my answers in.
Six times a day I prize
your need, the animals of your lips, your skin
growing warm and plump. 

I ara, en Marçal (2017, 390): 
I tu menges, dissolta
en el meu pa, la guerra,
liquada en els meus ossos
i fosa dins la sang
que s’agleva en amor
difícil cap a tu.

Els cossos de la mare i del fill estan units des de l’interior, són ali-
ment l’un de l’altre; els límits s’han diluït i l’èmfasi es posa en la ma-
tèria: els ossos, els llavis, la sang. L’amor és tractat com la gana i la set, 
unes boques que es xuclen en dos plans, el merament supervivent (el 
fill necessita la mare per alimentar-se i per sobreviure), però també el 
lligam materno-filial com a font de coneixement. Contrasta la duresa 
dels ossos amb l’escalfor i la tendresa del «growing warm and plump» 
i la fluïdesa de la relació marcada amb els mots «dissolta», «liquada» 
i «fosa». Tanmateix, la qüestió de la maternitat també s’ha plantejat 
de manera metafòrica per abordar la creació artística de les dones, i 
aquestes autores no en són cap excepció —més aviat, en fan bandera. 
Escriu Susan S. Friedman (2019, 198): 
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La fascinación de Sylvia Plath por el embarazo y el parto es evidente en varios 
poemas innovadores sobre la ambivalencia de las mujeres hacia los cambios 
corporales e identitarios que acarrea la maternidad, como en «Three Women: 
A Poem for Three Voices», «Metaphors», «Morning song», «You’re», «Heavy 
Women» y «Nick and the Candlestick». (…) Las metáforas del parto de Plath 
referidas a la creatividad están dominadas por el autoaborrecimiento y el 
miedo a la maternidad como trampa biológica. 

N’agafem l’exemple de «Childless Woman» (2018, 188):
The womb
Rattles its pod, the moon
Discharges itself from the tree with nowhere to go.
 …
This body
 …
Uttering nothing but blood

En aquest poema, Friedman hi veu una metàfora del buit de la seva 
ment creativa (2019, 199) i Bassnett (2005, 76) una demostració de com 
cercava un ideal d’equilibri entre les dues tasques: 

It would be far too simplistic to suggest that childbearing and writing are 
antithetical to each other in Sylvia Plath’s later work. That she tried so hard 
to balance these different parts of her life shows how concerned she was to 
have both and how her ideal state of existence would have been the achieving 
of that state of perfect equilibrium. 

Tot i que, certament, s’hi poden llegir aquestes idees, també es pot 
remarcar aquest «uttering» —pronunciar, dir, proclamar— com a mitjà 
de la seva expressió. La sang com a tinta pels seus mots, una idea que 
Marçal sabrà desenvolupar més endavant. Cal ressaltar, a més, l’ús de 
la paraula «womb», que ressonarà en molts poemes posteriors com a 
matèria principal de creació. 

Les tres autores van narrar el seu pas pels hospitals i la seva relació 
amb les malalties, i tot i fer-ho de maneres diverses, sempre van tenir 
el cos com a element central. Així, escriuen de la pell, dels òrgans, dels 
metges, els silencis, les esperes, les llums, el dolor, les ferides, les cica-
trius, i com mencionava anteriorment, la sang. Veiem «The Surgeon 
at 2 A.M» (Plath 2018, 304) i «Pèrdua» (Marçal 2017, 469):
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The white light is artificial, and hygienic as heaven.
The microbes cannot survive it.
They are departing in their transparent garments, turned aside
From the scalpels and the rubber hands.
The scalded sheet is a snowfield, frozen and peaceful.
The body under it is in my hands.
As usual there is no face.
 …
The blood is a sunset. I admire it.
I am up to my elbows in it, red and squeaking. 

PÈRDUA 
Com la florida
entre la neu, sobtada,
la sang, la taca:
el senyal de la pèrdua
desmentint la mort.

La mirada del poema de Plath és significativa, ja que la veu poètica 
és externa al cos, és un cirurgià, fet que afegeix distanciament i fredor 
respecte al cos que hi ha a la taula i permet al lector de connectar més 
amb el patiment. Les imatges, no obstant això, tenen bellesa. Les dues 
autores contrasten la blancor de la neu amb la vermellor de la sang i, 
en ambdós casos, no es tracta pas d’una pèrdua. Per a Plath la sang es 
relaciona amb la posta del sol i genera admiració, fins i tot li atorga 
veu amb el mot «squeaking». Per a Marçal, la sang que sorgeix de la 
ferida és el símbol d’un cos que encara batega. També en aquest poema 
la mirada és exterior i alçada, una certa objectivitat que tornem a llegir 
en aquests versos: «Morir: potser només / perdre forma i contorns / 
desfer-se, ser / xuclada endins / de l’úter viu, / matriu de déu / mare: 
desnéixer» (Marçal 2017, 483). La mort aquí és tractada com un procés 
més, com a part del camí de la vida i no com una desaparició, sinó com 
a canvi i com a requisit previ per tornar a l’inici i formar part d’una 
maternitat coŀlectiva i creativa, ressaltada per la presència de costat 
dels mots úter i matriu, signes significatius i circulars en un poema 
sobre el final de la vida. 

Ho explora també Plath amb «Lady Lazarus», en aquest cas pre-
sentant un personatge que ressuscita, una feminització del Llàtzer 
evangèlic, que enllaça amb la fascinació que sentia per la idea dels 
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renaixements: «The last poems do show a fascination with death and 
with pain, both physical and mental. (…) But that same poem also 
shows (…) the myth of the phoenix, of the rebirth of suffering» (Bass-
nett 2005, 20). Atès que és un poema molt extens i que s’ha analitzat 
des de punts de vista prolífics —des dels trauma studies s’ha estudiat 
en relació al nazisme—, aquí escollim uns versos que reflexionen més 
sobre la mort (2018, 34): 

The nose, the eye pits, the full set of teeth?
The sour breath
Will vanish in a day.

Soon, soon the flesh
The grave cave ate will be
At home on me.
 …
Dying 
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well. 

Aquestes línies podrien ser la materialització del «perdre forma i 
contorns» de Marçal, una imatge de la caducitat de la matèria orgànica 
escrita quasi des de la fascinació. Sigui com sigui, les dues autores 
s’aproximen a la mort de cara i hi reflexionen a bastament. 

Si Marçal va tenir Plath com a companya i far per com tractar la mort 
—la del pare o la pròpia— també es pot proposar una lectura comparada 
amb Anne Sexton quan escriu sobre l’exploració del desig; no en va la 
poeta nord-americana és l’autora d’un dels poemes més inspiradors i 
transgressors (recordem que escrivia als anys 60) sobre la masturbació, 
«The Ballad of the Lonely Masturbator» (2011, 138): 

Finger to finger, now she’s mine. 
She’s not too far. She’s my encounter. 
I beat her like a bell. I recline 
in the bower where you used to mount her. 
You borrowed me on the flowered spread. 
At night, alone, I marry the bed. 

Amb el primer vers la veu poètica reconquereix el seu desig mitjan-
çant la recuperació del cos i descriu com es mou allà on la parella ja no 
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hi és, remarcant amb més força que ja no necessita l’altre per satisfer 
el seu anhel. En un sentit similar, Marçal escriví (2017, 420): 

I en tu trio la meva desmesura.
Aquest era el senyal i la paraula,
salconduit viu per la meva sang.
Entra, doncs, ja, hoste del meu desig.
En tu, per tu, soc jo qui em posseeixo,
triomfant en la teva desmesura.

El fet distintiu d’aquest poema aparentment d’amor és el vers «soc 
jo qui em posseeixo»: tot i que sí que hi ha un tu a qui s’adreça, l’accent 
recau en el plaer propi. I no només aquí coincideixen les dues poetes, 
sinó també en el fet d’escriure sobre el desig lèsbic. Potser el poema 
on Anne Sexton ho fa més directament és a «Rapunzel» del llibre 
Transformations (2011, 150):

A woman
who loves a woman
is forever young.
 …
Give me your nether lips
all puffy with their art
and I will give you angel fire in return.
 …
We are two birds
washing in the same mirror.
We were fair game
but we have kept out of the cesspool.

La reinterpretació que feu dels contes clàssics li permeté d’explorar 
la sexualitat femenina i el desig entre dues dones, la Rapunzel i la mare 
Gothel, entre les quals també hi ha la qüestió de l’edat i l’experiència. 
Llegim-lo juntament amb aquests versos de Marçal (2017, 431):

T’estimo quan et sé nua com una nena,
com una mà badada, com un reclam agut
i tendre que em cridés des d’una branca nua,
com un peix que oblidés que existeixen hams.
 …
Tan nua com un pit enganxat als meus llavis.
Com el llavi desclòs d’un vell desdentegat 
encarat a la mort. 
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En els dos fragments es troba una sensualitat molt marcada; s’hi 
aborda la qüestió de la joventut; així com l’atracció que suscita l’al-
tra a la veu poètica, la relació amb els elements de la natura com les 
branques, els ocells o els peixos; i, sobretot, l’ús que fan dels llavis que 
suggereixen imatges altament eròtiques i que s’associen a la gana i a 
l’apropiació del cos desitjat.

5 El present, el futur i les conclusions

Repetim-ho un cop més, la influència d’aquestes autores no s’aturà 
amb Marçal —precisament ella volia crear una cadena— i ha continuat 
fins a l’actualitat. No debades l’octubre de 2019 l’editorial Periscopi va 
tornar a publicar La campana de vidre en català, com a exemple de la 
seva vigència. «Partim de la idea que tota creació textual és una mena 
de terreny de trobada on es produeix un intercanvi» (Pou Jutglar 2015, 
194): sota aquest paraigua de reciprocitat i de llegat, podem llegir al-
guns poemes d’autores posteriors al 2000. Malgrat que no en tots els 
casos podem saber si hi ha hagut una lectura directa, això no impedeix 
de traçar línies de contacte entre les temàtiques principals, com ara el 
simbolisme d’Anne Sexton amb la matriu (2011, 101): 

I was thinking of a son. 
The womb is not a clock 
nor a bell tolling. 
 …
Blood worn like a corsage 
to Bloom 
one on the left and one on the right— 
It’s a warm room, 
the place of the blood.

Aquests versos estan plens d’elements simbòlics: la matriu que no 
és un rellotge o una campana que anuncia (una negació per parlar de 
significats que sí que se li atribueixen, el pas del temps per les dones, 
les oportunitats perdudes, i l’envelliment). També hi surt el «weaving» 
teixint, un altre element comú en moltes poetes actuals. Més específi-
cament, el «Bloom» i la sang ens recorda «Exorcisme» de Maria Sevi-
lla (2017, 38): «Esbudellà-se’m la matriu com avortant, / esqueixelada, 
la còncava promesa retornant-me. / Esponcellà-se’m la florida dins del 
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ventre, / esbardissà’s furtivament el marge». Un altre element comú 
és el tractament del desig i la sexualitat femenina, que hem subratllat 
en Marçal, i que reactualitzen diverses poetes com Laia Claver, Mí-
riam Cano o Lucia Pietrelli amb diverses intencions i significats, però 
sempre amb la voluntat de recuperar la veu i el poder sobre el propi 
cos i desig. En aquest sentit, comparteixo un fragment de «Masturb 

-ador -ació» de Lucia Pietrelli (2011, 14): «Un dit / al sexe / omple / la 
hipèrbole / del buit». La centralitat és l’excitació sexual femenina, fora 
de l’alteritat, «de ningún modo subsidiaria al deseo masculino, sino 
partiendo de y con un único interés en la satisfacción personal que 
no depende de la mirada del otro» (Joana Sabadell-Nieto 2007, 131). La 
dona se situa al centre com a subjecte i objecte. Continuo amb Pietrelli, 
en aquest cas amb «Anatomia IV» (2013, 35): 

Que el got
ens desafiava,
que cada sòlid
és matriu
paridora
de líquids potents. 

El poema recull l’imaginari que Sylvia Plath havia desplegat a 
«Childless Woman», on l’autora unia les seves meditacions sobre la 
maternitat amb les seves preocupacions com a escriptora, fent servir 
les metàfores del part d’una obra literària, la gestació, etc. Finalment, 
després de la matriu i la sang, ens queda la pell, un vincle cabdal amb la 
poesia actual, un nucli de significats tant per Plath com per les poetes 
del segle xxi. «Lady lazarus», comentat en relació amb Maria-Mercè 
Marçal, continua oferint nombroses oportunitats exegètiques, ja que 
no només traça i estripa la pell, sinó que ho fa en referència a la història 
coŀlectiva. Escriu Iona Gruia (2011, 212): 

«Lady Lázarus» elabora un yo femenino dividido en una secuencia de muertes 
y resurrecciones. La comparación («my skin/ Bright as a Nazi lampshade») va 
incluso más allá: la piel no sólo se convierte en el lugar de inscripción de una 
infame historia colectiva, sino que deja de existir como tal para iniciar una 
atroz metamorfosis. El foco en la piel es muy significativo para subrayar que 
el trauma colectivo pasa por la piel.
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En la poesia contemporània, la pell és també origen i frontera d’iden-
titat. Paro l’atenció només en dos exemples per apropar-la. «Si no s’as-
sequen les voreres», de Maria Sevilla (2015, 43): 

Al límit de la pell hi ha la metàfora
de dir-te sense mi.

… Des del carrer. Des del límit de la pell
fent-se metàfora: a l’extrem
de tota identificació hi ha la
blanca asfíxia descomposta
de la indiferència.

I «Dermatologia», d’Helga Simon (2017, 15):
Quanta pell 
que ens envolta 
com una sutura 
delimitant 
el nostre espai 
de dins: 
una bassa 
on s’esquitxa 
de vermell la calma 
i glops de sang 
brollant amb pressa 
del cor.

Així doncs, el diàleg entre Anne Sexton, Sylvia Plath i Maria-Mercè 
Marçal encara és ben viu, possible i sobretot productiu en les poetes 
actuals. Des del 2020, es pot parlar d’una autèntica recuperació de la 
tradició autorial femenina que es veu en les lectures comparades que 
escriptores i crítiques suggereixen. L’escriptura corporal —sobretot, 
tot i que no únicament— permet teixir un entramat entre les teories 
de gènere i l’expressió poètica. I, en l’evolució de la poesia en les dues 
primeres dècades del segle xxi, la cadena ja disposa de suficients 
baules per assegurar un futur poètic engrescador.
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El desig lèsbic i el cos femení en la poesia  
de Maria-Mercè Marçal

Mireia Marimont i Àlvarez
Universitat Pompeu Fabra

Resum: En un context d’efervescència feminista i de lluites culturals i socials és inevi-
table que Maria-Mercè Marçal ressoni. De fet, segurament sigui el creixement del 
moviment feminista dels darrers anys el que ha incentivat la redescoberta d’una 
autora que a les acaballes de la dictadura va posar al centre del seu discurs l’expe-
riència com a dona. Si entenem la història com aquell relat que se’ns ha transmès 
per tal de donar sentit al passat, estarem tots d’acord en què, en la versió canònica, 
tant el protagonisme com el punt de vista narratiu corresponen exclusivament al 
sexe masculí. Marçal era conscient que la dona llegia aquest mateix relat, no només 
als llibres, sinó inscrit als carrers, a les parets, als cossos de la gent. Era —i continua 
sent— una narrativa històrica estesa i poc qüestionada. De la mateixa manera, en 
l’àmbit cultural s’ensumava la manca d’un cànon literari femení; la genealogia de 
la cultura era una genealogia masculina, i davant d’això, Marçal reivindicava que, 
si l’experiència masculina i la femenina havien estat enormement diferents durant 
miŀlennis, calia obrir camins per a noves formulacions de la identitat femenina. 
Així, malgrat que l’obra marçaliana es pot tractar des de molts i diversos punts de 
vista, farem aquí quatre pinzellades en relació al desig lèsbic i al cos femení en la 
seva poesia. Per fer-ho, ens valdrem d’una breu selecció de poemes i versos per 
iŀlustrar determinats supòsits, a la vegada que la lectura que en farem serà des 
d’un punt de vista psicoanalític i de gènere.

Paraules clau: Marçal, poesia, psicoanàlisi, desig, cos, mirada, dona

Abstract: Maria-Mercè Marçal’s will ring true in a cultural ans societat context of fem-
inisme and social struggles. In fact, it is the growth of the feminist movement in 
recent years that has enabled the rediscovery of an author who put her experience 
as a woman at the center of her discourse at the end of the Spanish dictatorship. 
The story is understood by us as the narrative that has been passed down to us 
in order to give meaning to the past, so it is no wonder that the narrative of the 
story aligns exclusively with the masculine sex. Marçal knew that the woman read 
this same story, not only in books but also inscribed on the walls, inscribed in the 
streets, or even inscribed on her own skin. It was —and still is— a relatively unques-
tioned historical document. Furthermore, since there is no female literary canon, 
the genealogy of culture is overwhelmingly masculine, leading Marçal to argue 
that the masculine and feminine experience must be very different for millennia; 
the way had to be paved for a new conception of female identity. Marçal’s work 
may also be explored from a variety of angles, but here we will take a brief insight 
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regarding lesbian desire and women’s bodies in her poetry. We will illustrate cer-
tain assumptions with a selection of poems and verses, while reading them from 
a psychoanalytic and gender point of view.

Key words: Marçal, poetry, psychoanalysis, desire, body, gaze, woman

Aquesta proposta va néixer de la curiositat que em desperta Maria-
Mercè Marçal. És un interès que sorgeix en paraŀlel a un context 
d’efervescència feminista i de lluites culturals i socials que fa que sigui 
inevitable que Marçal ressoni. És més, si centrem la mirada en el femi-
nisme, és fàcil adonar-se com la lluita feminista s’ha apropiat de la seva 
poètica. L’exemple més paradigmàtic el trobem en la famosa divisa que 
encapçala el seu primer poemari, Cau de llunes (1973–1976), convertida 
en consigna: aquest «A l’atzar agraeixo tres dons» que sovint trobem 
en pancartes, pintades o piulades. En certa manera, els seus versos han 
perdut l’autoria per convertir-se gairebé en poesia popular, cosa que 
no fa més que evidenciar com la figura de la poeta i la seva obra conti-
nuen despertant interès encara ara per la seva veu rabiosament actual. 

En el fons, segurament sigui el creixement del moviment feminista 
dels darrers anys el que ha incentivat la redescoberta d’una autora 
que a les acaballes de la dictadura va posar al centre del seu discurs 
l’experiència com a dona. En la seva trajectòria, resulta evident que 
el fet de tenir un cos de dona condicionava la seva manera de veure 
i expressar el món. Si entenem la història com aquell relat que se’ns 
ha transmès per tal de donar sentit al passat, estarem tots d’acord en 
què, en la versió canònica, tant el protagonisme com el punt de vista 
narratiu corresponen exclusivament al sexe masculí. Marçal era cons-
cient que la dona llegia aquest mateix relat, no només als llibres, sinó 
inscrit als carrers, a les parets, als cossos de la gent. Era —i continua 
sent— una narrativa històrica estesa i poc qüestionada. De la mateixa 
manera, en l’àmbit cultural s’ensumava la manca d’un cànon literari 
femení que la va portar a reflexionar en els seus escrits —i també a 
través de la seva poesia— sobre la qüestió de la dona i l’escriptura. La 
genealogia de la cultura era una genealogia masculina, i davant d’això, 
Marçal reivindicava que, si l’experiència masculina i la femenina ha-
vien estat enormement diferents durant miŀlennis, calia obrir camins 
per a noves formulacions de la identitat femenina per tal de trencar 
amb el centralisme excloent masculí.
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Pel que fa a aquesta breu aportació, malgrat que l’obra marçaliana 
es pot tractar des de molts i diversos punts de vista, farem aquí quatre 
pinzellades en relació al desig lèsbic i al cos femení en la seva poesia. 
Per fer-ho, ens valdrem d’una breu selecció de poemes i versos per iŀlus-
trar determinats supòsits, a la vegada que la lectura que en farem serà 
des d’un punt de vista psicoanalític i de gènere. Cadascun d’aquests 
enfocaments teòrics centra els seus esforços en una dimensió dife-
rent i sovint contraposada: la individual i la coŀlectiva, respectivament. 
Mentre que els estudis de gènere mostren uns resultats evidents a 
l’hora de tractar Marçal, l’òptica psicoanalítica funciona molt bé com  
a eina interpretativa per obtenir noves aportacions des d’una altra 
perspectiva. Marta Marín-Domine, en la seva tesi Traduir el desig. Psico-
anàlisi i llenguatge (2004), ho sintetitza afirmant que «la pràctica psicoa-
nalítica és, en si mateixa, una pràctica de la traducció» (Marín-Domine 
2004, 16), en traduir el desig de l’inconscient al llenguatge comú de la 
consciència. En aquest sentit, l’interès d’una poètica psicoanalítica 
radicaria a proporcionar un sentit a certes estructures textuals que 
passarien desapercebudes entre la multiplicitat de formalitzacions 
possibles i a confirmar que aquestes formalitzacions retòriques no 
només es plasmen en el llenguatge, sinó que (co)responen a processos 
psicològics fonamentals d’un abast simbòlic general.

1 La condició de dona com a lloc d’enunciació

Una bona manera d’encarar l’obra de Marçal és analitzar la importàn-
cia que ella atorga a la figura del cos. Mentre que, d’ençà de Plató, la 
tradició occidental ha negligit el cos com a part de l’exercici inteŀlectual 

—com a part d’un tot—, les pensadores feministes han elaborat el seu 
discurs al voltant d’aquest concepte. Camp de batalla per a teòriques, 
activistes i detractors, el cos ha estat objecte d’estudi des de molts i 
diversos punts de vista que han originat corrents de pensament hete-
rogenis. Tanmateix, tots ells coincideixen en la necessitat de teoritzar 
sobre el cos del subjecte que sempre ha estat conceptualitzat com un 
apèndix del discurs principal: el de la dona. 

En efecte, bona part de l’opressió i la conducta coercitiva que s’ha 
exercit sobre les dones s’ha fet a través de les seves relacions personals, 
la més íntima de les quals és la relació amb el propi cos. És fonamental, 
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en aquest sentit, examinar quins són els models que la dona pren com 
a referència, quin paper té la mirada de l’altre en la pròpia percepció 
corporal, i com s’anomena. Especialment a partir del segle xviii, i 
sobretot durant el xix, es va produir un intent de «disciplinar» el cos 
per mitjà de la «biopolítica»,1 en termes foucaultians (Foucault 2012, 
168). D’aquí que Foucault establís a Histoire de la sexualité (1976) que «el 
cuerpo no sólo es una realidad biológica sino también un producto de 
los discursos, las leyes y las instituciones de cada momento histórico» 
(Foucault 2012, 121). En aquest sentit, el corrent del feminisme radical 
que va sorgir als Estats Units a finals dels 60 i durant la dècada dels 
70 sota la famosa proclama «allò personal és polític», anava ben en-
caminat quan subratllava la dimensió política dels cossos, en especial 
del cos femení.2 

Però, malgrat la indiscutible centralitat que té el cos en el si del fe-
minisme, la connexió entre la dimensió corporal i el projecte feminista 
ha estat matèria sensible i objecte de controvèrsia. Inevitablement, ha 
derivat en un debat encara obert sobre el reconeixement i la importàn-
cia del cos en la lluita contra el sistema patriarcal hegemònic. De fet, 
aquest desacord ha derivat en una varietat de posicions i perspectives 
que rebutgen, o bé reconeixen, la corporalitat com a font de coneixe-
ment en la producció del pensament feminista i la consideració subse-
qüent de la identitat i la realització de les subjectivitats (Díaz 2014, 14).

Aquesta controvèrsia sobre la identitat femenina va ser igualment 
abordada per Marçal tant en la seva obra poètica com especialment 
assagística. En un recull d’articles de l’autora publicats fa uns anys —i 
reeditats més recentment per Comanegra (2020)— amb el títol Sota 

1 Foucault va identificar una forma d’exercir el poder, no pas sobre els territoris, sinó sobre 
la vida de les persones. Pel filòsof francès, el «cos polític» sotmet els cossos individuals a una 
«domesticació», un ensinistrament que reafirma les relacions de poder establertes, conferint a 
aquests cossos un seguit de valors culturals que són immediatament naturalitzats per a impedir 
tota oposició política. Així, el cos, en aparença natural, prefixat, anatòmic i estàtic, es revesteix 
amb el pas dels anys de discursos normatius que el travessen i que assumirà com a propis —com 
a naturals— en l’articulació entre gènere, raça, classe social i identitat sexual. En conseqüència, 
el cos esdevé el text que resulta de la (re)inscripció dels discursos culturals. 
2 En l’àmbit acadèmic de casa nostra, caldria destacar el «Grup de recerca Cos i Textualitat», 
dirigit per la doctora Meri Torras, constituït l’any 2005 i vinculat al Departament de Filologia 
Espanyola de la UAB. Partint de la premissa que el cos és quelcom construït i en transformació 
constant, n’estudien la seva natura com a àmbit de reescriptura dels discursos culturals.
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el signe del drac (2004), hi plana una certa sensació d’abandonament, 
d’exclusió social i cultural, fins i tot acadèmica, especialment pel fet 
de ser dona. Segurament per això, l’exili com a concepte té molt de 
pes en la seva poesia, i malgrat que pren moltes cares, el que aquí ens 
ocupa és un exili resultant de la confrontació amb la tradició cultural 
que l’emmarcava. 

La poeta urgellenca, doncs, era conscient d’aquesta problemàtica del 
cos i la seva dimensió política. Com a militant d’esquerres i feminista, 
estava molt sensibilitzada amb les qüestions de gènere, i la seva trajec-
tòria professional i vital certifiquen el seu inconformisme. En un dels 
seus poemes, en què aŀludeix a la necessitat de desaprendre per con-
figurar el propi camí, hi trobem aquests versos: «talló en rodó / el cap 
de tot esquema» (SO, 216). D’esperit lliure i inconformista de mena, la 
poeta va qüestionar incansablement les convencions que l’encotillaven, 
tot lluitant en contra de tota autoritat castradora, ja fos el poder del 
pare (real o simbòlic, com veurem), el poder polític o el de les forces ine-
ludibles, com el temps, el destí o la mort. En clau de gènere, la poesia de 
Marçal es presta, tal com assenyala Caterina Riba en el seu estudi Cos 
endins. Maternitat, desig i malaltia en l’obra de Maria-Mercè Marçal, a «re-
considerar els axiomes a partir dels quals s’organitza la societat» (Riba 
2015, 23), trencant el silenci i denunciant, a través de la seva obra, el 
rol imposat a la dona per la societat (hetero)patriarcal, tal com s’exem-
plifica en el poema «Drap de la pols, escombra, espolsadors» (CL, 43). 
Com veurem, serà a través de la plasticitat del llenguatge que la poeta 
va posar en entredit la tradició cultural que li havia estat imposada. 

Tot plegat partia de l’assumpció de Marçal d’habitar un cos de dona i 
sobre el qual no havia tingut ni veu ni vot: «De primer van foradar-me 
les orelles / i de llavors ençà duc arracades», deixava escrit a Bruixa de 
dol (1977–1979, 88), el seu primer poemari. Unes arracades coŀlocades 
per un plural indefinit (que podrien ser els pares, o tal vegada la socie-
tat patriarcal en el seu conjunt) que la marcaven genèricament i que 
anaven acompanyades implícitament d’un reguitzell d’expectatives 
que no estava disposada a satisfer. Això acaba per fer aflorar en Marçal 
una relació ambivalent amb el cos, la seva expressió i la seva concep-
tualització. En més d’una entrevista reflexionava sobre què era tenir 
una identitat de dona. Cito aquí un petit fragment on reivindicava una 
vivència específica femenina (Montero 2004, 268):
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Els meus poemes provenen d’una dona que és conscient de ser-ho i que hi ha 
pensat molt. Em sembla que el fet de ser dona és central i determinant en la 
manera d’estar al món. En soc conscient, i aleshores lògicament la poesia ho 
reflecteix.

Així doncs, de la mateixa manera que la seva poesia posa en evi-
dència les seves conviccions i ideals, també manifesta les seves con-
tradiccions, desplegades totes elles sense vergonya ni autocensura al 
llarg del seu recorregut vital. Una d’elles seria la conciliació d’una tria 
que li ha vingut donada, però que en canvi vol assumir com a pròpia 
d’acord amb els seus propis paràmetres. La popular divisa àmplia-
ment coneguda i repetida en excés que obre el seu primer recull, Cau 
de llunes (1973–1976), fa explícites les seves preocupacions (i implica-
cions) tant polítiques com socials i literàries: «A l’atzar li agraeixo tres 
dons: haver nascut dona, / de classe obrera i de nació oprimida. / I el 
tèrbol atzur de ser tres voltes rebel» (CL, 75). Totes elles condicions 
en principi no triades que es converteixen, a través d’un agraïment 
quasi irònic, en conscients i assumides. Es tractaria, en definitiva, de 
tota una declaració de principis i d’intencions que inaugura la seva 
obra de forma especialment significativa amb el qüestionament de 
les lleis que regeixen el discurs normatiu i supediten la dona, per raó 
del seu cos, a una posició subsidiària. Marçal es revolta contra aquesta 
manera d’operar que pren allò masculí com a referència i no permet 
reconèixer la diferència si no és en termes d’analogia o contraposició. 
En tot cas, la seva posició com a escriptora compromesa amb el món 
a través de si mateixa i del seu cos dota de qualitat i vigència tota la 
seva obra. Deia en una entrevista (Sabadell 1998, 16):

No debades tenim un cos diferent. Ens movem en una cultura que ha 
minimitzat molt el cos; el cos és la natura, l’important —sembla— és la raó i 
la raó no té sexe! Penso que hi ha, de segur, una vivència concreta de les dones, 
una vivència específica diferent.

En canvi, aquest discurs entraria en disputa amb una de les postures 
més controvertides de l’espectre identitari: el pensament queer, popu-
laritzat i encapçalat per Judith Butler i Teresa de Lauretis. Tot i que el 
terme «queer» va ser encunyat per primera vegada per de Lauretis, 
l’obra inaugural va ser, sens dubte, Gender Trouble (1990), de Butler. 
Contràriament al feminisme de la diferència, la posició de la teoria 
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queer de tradició butleriana proposava la deconstrucció del sexe com a 
signe d’opressió, però buscava fer-ho sense reforçar cap classe d’identi-
tat. Es tractava d’una autèntica subversió de la lògica de la identitat en 
general que buscava combatre que els cossos només fossin inteŀligibles 
dins l’estret esquema que postulava la realitat natural d’únicament 
dos sexes. Encara que no fos una teòrica queer, la pensadora feminista 
Monique Wittig, una de les fundadores del Mouvement de libération des 
femmes (MLF), coincidia amb Butler i de Lauretis que la categoria de 
sexe no era ni invariable ni natural, sinó que més aviat constituïa una 
eina política al servei de la sexualitat reproductiva: «No hay ningún 
sexo. Sólo hay un sexo que es oprimido y otro que oprime. Es la opre-
sión la que crea el sexo, y no al revés» (Wittig 1992, 22). 

Tot plegat evidencia que, per a les teòriques feministes, la necessitat 
simultània d’afirmar i desconstruir la identitat femenina constitueix 
una gran paradoxa. De fet, l’obra de Butler va ser la resposta crítica i 
contundent a determinades premisses i formulacions d’altres teories 
feministes, com la desenvolupada a França i Itàlia, l’anomenat femi-
nisme de la diferència, influït per les aportacions de Lacan i Derrida 
(Riba 2015, 69). De fet, potser perquè era deutora de certes pensadores 
feministes com Irigaray, Muraro o Cixous, la veu poètica de Marçal 
assumeix sempre la condició de la diferència sexual. El cert és que 
l’autora va mantenir una amistat des de 1991 fins a la seva mort amb 
Luisa Muraro, filòsofa que va encapçalar l’escola feminista italiana 
de la diferència3 que advocava per partire da sé, una posició política 
que abraçava la qüestió de la subjectivitat de la dona, així com la seva 
representació i visibilitat social en el discurs (Climent 2013, 24). Sigui 
com sigui, un dels grans valors de l’obra de Marçal va ser, justament, 
la reivindicació de ser una dona escriptora, en tenir una veu arrelada 
al cos d’una dona. 

Per altra banda, la recerca d’un espai d’autorealització com a altaveu 
individual i coŀlectiu és ben explícita a la divisa del segon llibre, Bruixa 
de dol (1977–1979, 75): «Jo tinc un nom». Un nom que malda per gaudir 
del reconeixement social i cultural que ha mancat a les dones i que 
Marçal s’esforça a testimoniar per posar de manifest que els cossos 

3 Anomenat il pensiero della differenza sessuale, i integrat per autores tan notables com Luisa 
Muraro, Carla Lonzi i Adriana Cavarero. 
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posseeixen una significació política de primer ordre. Es tracta d’una 
afirmació que, en definitiva, traspua la preocupació latent per integrar 
la veu femenina al món de la cultura, situant al centre la qüestió del 
gènere i la identitat. A propòsit, el títol original en francès d’un dels 
textos de Cixous és Poésie e(s)t politique. Si en Marçal el feminisme era 
una actitud vital, quotidiana, que determinava el com i el què dels seus 
poemes, l’expressió de Cixous li escau particularment. Però prendre 
la paraula implicava també la recerca d’un nou llenguatge per anome-
nar-se. De fet, era atenent a aquest «altre llenguatge» que Marçal va 
triar anomenar la seva antologia com a «llengua abolida», condensant 
la força dissident que encarnaven tant ella com els estudis de gènere i 
els moviments feministes de l’època. 

2 La subversió del llenguatge

La insuficiència del llenguatge per interpeŀlar-la, per narrar la seva 
experiència com a dona i com a lesbiana, és la que va empènyer a la 
poeta a reformular en la seva poesia el llenguatge tradicional i andro-
cèntric. De fet, la clau de volta de la seva obra passa per la resistència 
i el rebuig a fer ús d’un llenguatge heretat. «Em despullo de tot / […] 
Dels alfabets que he après» (SO, 216), escriu al poema «Decapitació 80». 
En aquest sentit, la falta de referents femenins va ser una oportunitat 
per poder subvertir a la seva manera el camp simbòlic vigent. Sobre 
com Marçal ho va posar en pràctica ho veurem a continuació a través 
d’alguns exemples, però abans cal tenir present que tot plegat partia de 
la premissa que el llenguatge, com sabem, no és innocent. La mateixa 
poeta era conscient de la presència de certes retòriques històricament 
determinades que es trobaven arrelades a l’inconscient i que nosaltres 
reproduïm (de paraula i d’acció) gairebé sense adonar-nos. En aquest 
sentit, resultava evident que si l’experiència directa del cos era filtrada 
pel llenguatge —i per tant, per la cultura—, aquest era designat pel 
subjecte que articulava l’ordre social: el masculí. És en aquest punt 
quan el feminisme apeŀla per primera vegada als lingüistes. Si sexua-
litat i poder estan enllaçats, cal prendre la paraula per reaprendre una 
identitat sexual femenina.

Totes aquestes consideracions pretenen explicar des de l’òptica del 
gènere una noció pròpia de l’àmbit psicoanalític lacanià: el Nom-del-
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Pare. En poques paraules, aquest concepte faria referència al conjunt 
de normes que s’instaŀlen en l’inconscient del subjecte des de la infan-
tesa a través del llenguatge (Marín-Dòmine 2004), una idea que tindria 
molt en comú amb el superjò descrit per Freud.4 Allò que ens interessa 
aquí d’aquest concepte és que, en la psicoanàlisi lacaniana, l’entrada 
de l’infant al llenguatge equival a l’accés al món simbòlic, en la mesura 
que la parla li permet designar la realitat i, en conseqüència, simbo-
litzar la vida. Però per a Lacan el llenguatge —el que ell anomena com 
a «Nom-del-Pare»— es converteix en el tercer element en discòrdia 
que intervé en l’univers fusional que formaven mare i fill en un inici. 
L’anomena amb aquest terme perquè per a Lacan, en aquest triangle 
relacional que formen mare-pare-nadó (entenent que aquí ens movem 
en paràmetres heteronormatius), el llenguatge exerceix aquí la funció 
paterna. De tot plegat se’n deriva que un cop l’infant aprèn a parlar, està 
obligat a reconèixer la Llei del Pare en acceptar el llenguatge heretat 
sense qüestionar-lo.

Ens topem aquí amb dues qüestions. D’una banda, si tot llenguatge 
és el llenguatge del pare, com es podrà dir el femení? I, per altra banda, 
l’entrada al llenguatge per la psicoanàlisi implica automàticament 
l’anuŀlació del món anterior a la paraula, com si el vincle amb la mare 
no hagués existit mai. En Marçal, aquesta problemàtica es resol amb 
una reivindicació de l’oralitat i la tradició popular que li havia estat 
transmesa per la mare, sobretot en el primer llibre, Cau de llunes. Per 
citar un exemple, el poema «Cançons de paper fi» està dedicat a la 
seva mare amb versos com el que trobem aquí: «Duc llunes i cançons / 
per arracades» (CL, 53). Per tant, la manera que va fer servir la poeta 
per recuperar la figura materna —i, a la vegada, la possibilitat d’una 
llengua no estigués sotmesa a La Llei— va ser a través de la cultura po-
pular. Paraŀlelament, Marçal també va voler subratllar la importància 
de la relació primària de la mare amb el nadó a través de la invenció 
de paraules i expressions com ara «màtria» com a conseqüència de la 
contradicció inherent al femení «pàtria». És en el seu poemari pòstum, 
Raó del cos, on hi trobem aquesta expressió: «Però els ulls, orfes / de 

4 De fet, va ser arran de la lectura de la psicoanàlisi freudiana que Lacan va introduir aquest nou 
concepte en una conferència de 1949 a Zuric sota el títol «Le stade du miroir comme formateur 
de la fonction du “je”».
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llum, percacen àvids / l’engruna verge / d’una màtria abolida.» Tot i 
que va acabar d’escriure’l l’any de la seva mort, no es va publicar fins 
al cap de dos anys, al 2000. 

En canvi, la llengua escrita s’apunta com un nexe entre el pare real 
i el simbòlic, com ara a Desglaç (1984–1988, 376), on la veu poètica li 
demana que deixi «les taules / on es glaçà la llei» per tal que es puguin 
apropar. De fet, en l’obra marçaliana la figura del pare es transcendeix 
per convertir-se en el signe de l’autoritat a la qual s’ha hagut d’ajupir 
històricament la dona. De manera que en la seva poesia hi trobem una 
doble lectura del pare: com a progenitor (real) i com a encarnació de 
les lleis del discurs (simbòlic). En qualsevol cas, tot i l’ambivalència de 
partir de models literaris masculins5 i, alhora, de reconèixer el llegat de 
la veu de la mare, Marçal va saber reconciliar el caràcter conflictiu de 
tots dos patrimonis. Així ho subratlla en l’agraïment als seus pares que 
consta en l’article «Llengua abolida: poesia, gènere i identitat» dins 
Sota el signe del drac: «A la mare li dec el sentit, la riquesa de la llengua. 
I el cant. Al meu pare, l’estímul cap a la cultura» (Marçal 2004, 190). 

Agafem ara un dels poemes sense títol recollit a La germana, l’estran-
gera (1981–1984), que pot ser llegit tant en clau de maternitat com de 
gènere. D’entrada, la veu poètica trenca el silenci amb un plany rei-
vindicatiu, conscient que no pensa ni diu ni fa allò amb què combrega 
(GE, 301): 

Qui em dicta les paraules quan et parlo?
Qui m’incrusta de gestos i ganyotes?
Qui parla i fa per mi?

Es pregunta per un «qui», per un «algú» que la reemplaça violen-
tament, violant la seva capacitat d’acció i determinant tots i cadascun 
dels seus moviments: «em posseeix com un amant tirànic». La veu 
poètica se sent aquí manipulada, com una «titella d’una fira», a ex-

5 El seu primer recull va estar marcat per l’herència d’un cànon literari patriarcal, aquella «Gran 
Veu» de què parlava Montserrat Roig a Digues que m’estimes encara que sigui mentida (1991). En són 
un bon exemple les citacions literàries que poblaven la seva primera edició, totes elles versos de 
poetes homes: Joan Brossa («Els meus trasbalsaments els duu la lluna»), Ausiàs March («Llir 
entre cards, dintre mi porte un forn / coent un pa d’una dolça sabor, / i aquell mateix sent de 
gran amargor»), Miquel Martí i Pol («Si ens besem pels carrers / trontollaran les cases»), Bal-
tasar Rosselló-Pòrcel («La nit és alta i s’abraça / amb mi —tots sols pels carrers»), entre d’altres. 
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penses d’algú que no dubta a identificar ben aviat, en el tercer vers: «la 
Impostora». Una impostora que tal vegada podria ser la llei paterna en 
majúscules, el llenguatge patriarcal per boca de tots, assumit des de 
ben petits de forma inconscient: «M’habitava sense que jo ho sabés». 
Si a les primeres estrofes la veu poètica identifica el paràsit que l’habita 
i la suplanta («I sovint, al mirall, la veig a Ella»), cap al final s’exhorta 
a si mateixa, apeŀlant a la seva consciència perquè no escolti aquesta 
Llei encara que li sigui familiar: «No li facis cap cas quan Ella et parla, / 
encara que m’usurpi veu i rostre». Més endavant, a Desglaç el jo poètic 
cercarà una via per fugir del discurs hegemònic i reflexiona sobre la 
possibilitat d’escapar-se’n (Riba 2014, 93). Però la lluita contra els relats 
establerts no és pas fàcil, i conscient d’això, el jo poètic es compromet 
a arribar fins a les últimes conseqüències: «I si et barra la porta de 
sortida / […] cal que la matis sense cap recança». Una demanda que 
es fa efectiva uns poemes més enllà, a Desglaç, poemari que neix, pre-
cisament, de la mort del pare de la poeta, i en el qual confessa: «Jo he 
escanyat la filla / obedient de Tu» (D, 370). 

Tanmateix, la veu poètica s’adona de les contradiccions de la relació 
ambivalent amb el pare real i simbòlic. Per posar un exemple, en un 
intent de renegociar la posició discursiva envers la figura paterna, es 
produeix una transsubstanciació a través de la poesia que converteix 
el pare en hòstia sagrada amb la qual tindrà lloc una «comunió darrera, 
vi, verí» (D, 379). Aquesta unió «enverinada» que denota el caràcter 
tòxic d’aquesta comunió, evidencia també l’ambivalència dels senti-
ments envers el progenitor, palesa en els versos següents: «T’he fet 
carn de la carn, t’he menjat i he escopit la teva por corcada, com els 
ossos als cans» (D, 378). Sense pare i sense el llenguatge que la confor-
mava fins aleshores, la veu poètica no sap on aferrar-se: «Carnívora 
de tu, no sé com enyorar-te».6 I malgrat que la mort iguali i permeti 
acostar posicions, hi ha un cert impediment que li dificulta l’efecte 
sincer: «No sé com enyorar-te, no sé com estimar-te / ara que la mort 
deixa / que et pugui dir de tu». En última instància, és la pèrdua del 
pare la que condueix al desglaç de la relació amb ell i li permet acostar 

6 A propòsit, el canibalisme aquí patent (encara que sigui concebent el pare com a hòstia sagrada) 
forma part de diversos rituals vinculats amb la mort, i tindria relació amb el desig d’assimilar 
les qualitats vitals del difunt (Segarra 2014, 41). 



256 mireia marimont i àlvarez

posicions. Però fins i tot aleshores, en aquest nou escenari en el qual 
la mort iguala i permet un cert apropament, hi ha inicialment un im-
pediment que dificulta l’efecte sincer quan el jo líric confessa «No sé 
com enyorar-te, no sé com estimar-te». 

Finalment però, és el traspàs del pare (que té lloc en aquest darrer 
recull) el que comporta la mort de la Llei del Pare. Aquesta mort, doncs, 
posa punt i final a l’opressió patriarcal i a l’exili del subjecte poètic, i 
a la vegada això li permet renéixer. Un trànsit que Marçal anomena 
«desnéixer», un fet que implicaria la regressió a l’úter matern com a 
oportunitat per fer tabula rasa. Una idea que enllaçaria amb el poema 
«Com un nen tot petit entre els meus braços» (D, 379) que trobem 
també a Desglaç, en què s’hi representa un intent de recuperar el pare. 
L’única manera d’estimar el pare aquí és que ell abandoni l’antiga llei 
i es transformi en un nen com a receptacle d’innocència amb totes les 
possibilitats intactes. 

3 La representació del desig lèsbic

En la poètica de Marçal, malgrat l’omnipresència de l’amor, un dels 
seus trets definitoris és la presència desbordant del desig en tots els 
versos. Acostumats com estem a una producció poètica centrada en 
l’amor, l’obra de Marçal trenca amb aquest tipus de producte literari 
gràcies a l’exaltació del desig. Però per què desig i no pas amor? Potser 
fos perquè l’amor, que es troba connotat amb una forta càrrega andro-
cèntrica, està més institucionalitzat, més codificat. En un context en el 
qual el desig heterosexual ha estat el predominant durant centenars 
anys, l’amor s’ha erigit com a institució que articula i fa prevaldre 
aquest desig heteronormatiu. En canvi, el desig és una pulsió més 
visceral, més instintiva, relativa al cos, que quan tendeix a expressar-se, 
ho fa fora de la mesura preestablerta; en conseqüència, reclama noves 
formes, li cal dotar-se d’un nou llenguatge. Des de la psicoanàlisi se 
subratlla que el sexe pertany al terreny de les pulsions, que malgrat 
que no es trobi fora de la cultura, tampoc és del tot cultural. Així, les 
pulsions sexuals i la seva expressió no serien susceptibles de mani-
pulació perquè no es troben reglamentades, no són unívoques, sinó 
que escapen de la lògica del discurs. De fet, Freud ja havia dotat d’una 
explicació a aquest procés en la teoria de l’origen psíquic del desig, 
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tot elaborant un recorregut que s’iniciava en la necessitat, es fixava 
en la pulsió, i trobava en el desig la seva manifestació (Marín-Dòmine 
2004, 55).

En tot cas, alguns crítics s’han aventurat a afirmar que Marçal es 
tractaria de la primera escriptora de la literatura catalana que expressa 
el desig homoeròtic sense complexos. A Desglaç, per exemple, la veu 
poètica malda per desfer-se de la cotilla d’una societat encara massa 
rígida: «On trobar-nos, enllà d’aquest espai / marcat, sota el segell / 
reial de l’esparver» (D, 438). Aquest «segell reial de l’esparver» que 
en d’altres poemes del mateix recull anomena «Pare-esparver» i que 
podria fer referència a l’heteropatriarcat com a model estructural, com 
a sistema sociopolític. Hi ha, per tant, una urgència d’un espai on ser i 
des d’on estimar que en aquest poema s’explicita particularment: «sa-
ber / on ets tu, on sóc jo. Qui ho sap… nosaltres…» (D, 438). Una neces-
sitat que en el darrer vers es converteix gairebé en una súplica: «I un 
altre nom, si us plau, per a l’amor». Tot i que en podríem trobar molts 
d’altres, aquest poema ens és útil per constatar el desemparament 
del coŀlectiu lèsbic per falta d’una nomenclatura que les interpeŀlés. 
Marçal es troba que l’experiència entre dones encara està per escriu-
re, i és el desig el que s’acaba convertint en el motor d’aquesta nova 
expressió poètica on cos, erotisme i alteritat juguen un paper central, 
tant en l’articulació d’un nou imaginari arrelat al cos, com també en 
l’expressió singular del desig lèsbic. Així doncs, en aquesta nova repre-
sentativitat del desig lèsbic, el cos pren diversos usos metafòrics, com 
és el de territori, i hi trobem també una identificació del cos femení 
amb el món vegetal i el món animal. Destacarem aquí dues imatges 
recurrents en la seva poesia per tal d’observar com Marçal es val d’una 
nomenclatura tradicional referent al cos per després subvertir-la en 
funció de les seves necessitats expressives.

D’entrada, a Bruixa de dol la poeta fa servir una imatgeria medieval 
per referir-se a la relació amorosa lèsbica, però ho fa subvertint el seu 
significat tradicional. És el cas de l’espasa com a símbol dels genitals i 
la virilitat masculina per exceŀlència, i el cos femení entès com a castell, 
metàfora present i ben coneguda al Tirant lo Blanc de Joanot Martorell: 
«Tirant vencé la batalla e per força d’armes entrà lo castell» (Martorell 
1983, 338). Però si bé Carmesina acaba rendint-se a la «batalla delitosa» 
després d’oposar una aferrissada resistència, el jo poètic en Marçal 
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restringeix l’accés a la fortalesa. Només l’absència de l’arma abaixarà 
la guàrdia de l’amant: «Perquè venies sense armes / t’he obert les set 
portes del castell» (BD, 101). La veu poètica s’exposa d’aquesta manera 
a la intempèrie del camp de batalla que tradicionalment s’ha associat a 
l’amor; una obertura que aboca a la vulnerabilitat i que contrasta amb 
l’hermetisme propi del cos masculí amb la constitució d’un individu 
«autosuficiente y centrado en sí mismo» (Segarra 2014, 26). De fet, 
resulta evident que el binarisme sexual afecta la imatge dels cossos 
i és un factor determinant a l’hora de concebre el cos femení com a 
«agujereado y penetrable», mentre que el masculí com a «imperme-
able» (Segarra 2014, 91). En un altre poema del mateix recull, segueix 
(BD, 109): 

Amor, amor, la lluna és a la guerra
i no li escau ni llança ni punyal.
Quan decanti combat tan desigual
farem nostra la nit arran de terra.

En aquest sentit, com s’explicita a «Sextina-mirall» (GE, 244–245), 
l’amor lèsbic és una «dansa sense espasa» perquè exclou tant l’ele-
ment bèŀlic com la voluntat d’assimilar l’altre. La rigidesa de la fulla 
i la seva forma fàŀlica la converteixen en «símbolo simultáneo de la 
herida y del poder de herir» (Cirlot 1992, 192), en l’instrument adient 
per penetrar la carn del rival. Però la relació lèsbica exclou l’element 
bèŀlic per definició, així com la voluntat d’assimilar l’altre: «Amor, hi 
ha la cançó de l’onada que em venç / sense arma ni combat» (SO, 155), 
o més explícitament «No vull l’amor amb nom de lluita. / El vull peu 
nu i desarmat pels besos!» (GE, 264). En aquest context, l’amor entre 
dones només es pot donar «lluny dels topants que defineix l’espasa». 
Un vers que podria molt bé llegir-se com la reivindicació del sexe feme-
ní com a independent del masculí, amb entitat per si sol. S’enllaçaria, 
d’aquesta manera, amb la crítica que el feminisme fa a la psicoanàlisi 
freudiana per la concepció de la nena com a castrada, marcada per 
l’absència del faŀlus. Si ens fixem en l’origen llatí del mot, rebia el nom 
de gladius («glavi», «espasa»), per oposició al qual el sexe femení va 
passar a anomenar-se vagina («beina» o «baina», referent a l’estoig per 
guardar-hi l’espasa). Però el sexe femení es governa aquí seguint les 
seves pròpies lleis, i el jo poètic trenca amb el dogma de la castració 
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psicoanalítica amb un cant a l’amor lèsbic que en aquest poema corona 
amb el vers següent: «Tu i jo i la terra que anomenem sexe / colguem 
la runa i corferim l’espasa» (GE, 245).

Enllaçant amb aquesta nova representativitat del desig lèsbic, un 
altre dels usos metafòrics que pren el cos és el de la casa. L’elecció 
d’aquest element com a figuració d’un anhel no és innocent: pel seu 
caràcter habitable, es produeix una forta identificació entre casa i cos. 
Però Marçal també en fa una assimilació per analogia: la casa com a 
espai domèstic per antonomàsia on la dona ha estat confinada durant 
segles. De la mateixa manera, el cos també ha funcionat com a presó, 
«casa de carn i sang» (RC, 499), sobretot en la nostra cultura d’arrels 
judeocristianes. Els místics fins i tot han arribat a considerar-la tradi-
cionalment com l’element femení de l’univers per exceŀlència (Cirlot 
1992, 120). És per això que Marçal pren la noció de casa per figurar 
la càrrega opressiva amb la qual se l’ha connotat al llarg dels anys. 
Però tal com passa amb d’altres conceptes com la lluna o la bruixa, 
el jo poètic en capgira el sentit inicial. De manera que la casa perd la 
càrrega opressiva que l’ha caracteritzat i el jo poètic reprèn el motiu 
d’arrel clàssica, el de l’oikos com a espai de protecció i de recer. La casa 
esdevé, aleshores, un espai de realització personal, en el qual l’amor 
entre dones és possible: «No vull res més: els peus dins de la terra / i 
el meu amor i el teu fent una casa» (GE, 256). 

En un dels poemes més paradigmàtics de la poesia catalana, «El 
meu amor sense casa» (D, 439), s’exemplifica molt bé el lament per la 
manca d’un sostre que aixoplugui el seu amor no normatiu. Aquesta 
zona inexplorada, incontrolable, vetada, que ha esdevingut espai de 
subjecció, és representada aquí per l’«ombra» del seu amor sense casa. 
Un rere l’altre, els versos esdevenen les bigues d’una construcció so-
miada, i s’encavalquen amb l’afegit d’un nou element a cada vers. Una 
estructura que, malgrat l’aparent consistència, s’edifica en el poema 
sostinguda pel no-res, marcada pel contrast d’imatges intangibles: 
una casa feta d’ombra, de fulles, de vent… d’imatges quasi intangibles, 
però que, malgrat tot, permeten que els ulls hi vegin més enllà, que 
«hi arrelin» i «s’hi emmirallin». Una mirada —o un voler veure— que 
sembla materialitzar allò a què aspira: la creació d’un espai social on 
habitar i simbolitzar-se. És més, la mirada com a motiu no només 
aŀludiria a la projecció d’un determinat imaginari, sinó també a aquella 
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visió condicionada pels anys. Tot allò que s’interposa entre el subjecte 
i la visió original actua com a filtre que deforma i contamina la imatge 
o missatge inicial: «les ulleres, l’escut / que et fa cec» (GE, 356). Serà 
només quan el subjecte es desempallegui de les ulleres com a símbol 
de la cultura que podrà veure i percebre el món segons el seu propi 
criteri: «Quan et treus les ulleres ets un xiquet nounat» (SO, 153). I pre-
cisament perquè el jo poètic atén a la mirada com a posició del subjecte 
en el món, apeŀla a la societat a mirar-veure-entendre per acabar amb 
prejudicis i estereotips que empresonen als subjectes i desitjos situats 
fora de la norma: «als ulls demano unes altres paraules / per dir-nos» 
(GE, 356). En una instància, fa una crida a cercar «noves paraules que 
eixamplin l’espai» i, al seu torn, «a les paraules demano camins / que 
ens assenderin les noves petjades» (GE, 356). 

Malgrat el motiu de la mirada en aquest poema, generalment l’ero-
tisme femení en Marçal s’expressa a través del tacte per damunt de 
la mirada, més pròpia del masculí. Tant per la poeta com per d’altres 
feministes de la diferència, el desig de la dona és —i s’expressa de 
manera— diferent al masculí. D’acord amb això, l’imaginari femení 
s’articularia en relació a allò tàctil, a la proximitat, a la fluïdesa entre 
objecte i subjecte que, en tocar-se, difuminen els límits i fan desapa-
rèixer les distincions entre qui dona i qui rep. Per a la filòsofa de la 
diferència sexual, Luce Irigaray (Cardenal 2021, 359):

[…] la prevalencia de la mirada y de la discriminación de la forma, de la 
individualización de la forma, es particularmente ajena al erotisme femenino. 
La mujer goza más del tacto que de la vista.

En conseqüència, la llengua del desig és, per la dona, l’òrgan físic. En 
paraules de Marçal: «quan el desig no troba les paraules per a dir-se, 
sovint s’expressa a través del cos» (Marçal 2004, 178).

4 Conclusions

Vint anys s’han escolat des de la mort de Maria-Mercè Marçal, i des 
d’aleshores la seva obra segueix suscitant interès per la seva veu rabio-
sament actual. La publicació de la quarta edició de Llengua abolida ara 
fa un parell d’anys és un reflex de la curiositat que encara ara desperta. 
Sospito que el creixement del moviment feminista dels darrers anys 
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ha incentivat el descobriment d’una autora que a les acaballes de la 
Dictadura va posar en el centre del seu discurs l’experiència com a 
dona. De fet, resulta evident al llarg de l’exposició que, en la trajectòria 
de Marçal, el fet de tenir un cos de dona condicionava la manera com 
veia el món i l’expressava. En aquesta recerca d’una veu i un espai 
des d’on ser i estimar lliurement, Marçal va entrar en contacte amb 
pensadores que van influir profundament en les seves conviccions, i la 
lectura de les quals va acabar integrant en la seva obra, com Irigaray o 
Muraro. De fet, la presa de consciència de Marçal en relació a la posició 
històrico-social de la dona en el marc d’una societat patriarcal, li va fer 
acostar posicions amb la comprensió italiana de la diferència sexual, 
amb qui compartia unes mateixes premisses teòriques. De manera 
que la seva obra és també producte del diàleg amb la teoria feminista 
del moment, de la qual n’és manifestament deutora.

Com hem mirat d’apuntar, Marçal va habitar el terreny aspre dels 
marges, va patir un cert exili, però sabia que només en aquest terri-
tori pot créixer una certa llibertat, una mena d’autonomia pròpia. La 
Maria-Mercè Marçal plural que ens mostra la seva obra ens convida a 
estudiar-la i reprendre-la des de molts i diversos punts de vista, i en el 
cas concret de la seva lírica, es podria dir que fa de la vulnerabilitat la 
seva bandera. Conscients com som que el parlar no és mai neutre, part 
de l’excepcionalitat de la seva obra rau, precisament, en la franquesa 
amb què s’expressa. En el fons, la seva obra és un crit de llibertat: de 
la voluntat de ser lliure per dubtar, per contradir-se, per afirmar(-se) 
rotundament, per desitjar sense ordre ni concert, per estimar sense 
concessions, per enyorar al pare, la mare i altres dones, per retre ho-
menatge als seus referents, per acceptar i abraçar la mort, per ser dona 
i reivindicar-ho, per voler i no voler ser mare, per posar en entredit 
els discursos apresos. La voluntat de ser lliure per tot això i molt més. 
D’aquesta manera, la lírica marçaliana ha demostrat una doble vessant 
inaugural, com a dona i com a lesbiana. No obstant, la seva obra defuig 
de tota classificació i no admet ser inclosa en cap casella definitòria. 
Tanmateix, la creació d’un nou imaginari arrelat al cos i la clara vo-
luntat de dinamitar la neutralitat del llenguatge són dos dels atributs 
de la poètica marçaliana que he mirat de tractar breument. D’aquesta 
manera, la poeta posa damunt la taula un nou subjecte femení que de-
sitja i és desitjat, cosa que suposa un canvi de paradigma considerable 
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en revocar la passivitat inherent al rol femení com a objecte sexual. 
En el fons, el que fa Marçal és plantejar-se el desig des d’una posició 
política: en no ser un desig normatiu, no és només una elecció personal 
d’àmbit privat, sinó que també té un abast polític. 

Per últim, tot i la presència irrisòria de Marçal en les institucions 
educatives, el cert és que la seva obra no ha passat desapercebuda 
entre els cercles acadèmics, que n’han dinamitzat la seva obra grà-
cies a la producció d’una bibliografia exhaustiva i actualitzada sobre 
l’escriptora. La publicació als anys 80 de la seva obra —d’una qualitat 
literària i d’una vigència ineludible— va marcar un abans i un després 
en un país orfe de referents poètics femenins. Sense anar més lluny, 
Marçal ha esdevingut mare literària d’altres autores, nascudes sobretot 
entre els 70 i 80 com Mireia Calafell, Mireia Vidal-Conte o la mateixa 
Sònia Moll. La perspectiva que aporten els anys permet afirmar que 
va superar en escreix la seva voluntat inicial.

A La passió segons Renée Vivien, la seva única noveŀla, hi deia per boca de 
la seva protagonista que «tota vida és radicalment incompleta» (Mar-
çal 1994, 334). De la mateixa manera, el present article ha dut a terme 
una temptativa d’anàlisi que, en última instància, deixa la porta oberta 
a ser reprès i completat. Al capdavall, qualsevol aproximació pot ser re-
presa i completada per retornar a una autora que ens parla encara ara. 
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Resum: L’estudi analitza des d’una visió panoràmica la relació interdisciplinària entre 
el poeta Jaume Ferran Camps (Cervera, 1928 – Smyrna, 2016) i el pintor, escultor 
i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000). Així, es posa el focus en 
l’evolució d’aquest vincle inteŀlectual des de la seva coneixença, a la dècada dels 
cinquanta, fins a les seves darreres trobades, ja als anys noranta. Aquest és un 
periple literari i artístic a cavall entre Syracuse, Cervera, Montblanc i París.

Paraules clau: Palau Ferré, Jaume Ferran, literatura, pintura, segle xx

Abstract: This study analyses from a panoramic point of view the interdisciplinary 
relationship between poet Jaume Ferran Camps (Cervera, 1928 – Smyrna, 2016) and 
the painter, sculptor and ceramicist Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921–2000). 
The research is focused on the evolution of their intellectual link since its firsts 
meetings, in the fifties, to its latest reunions, already in the nineties. This is a 
literary and artistic journey between Syracuse, Cervera, Montblanc and Paris.

Key words: Palau Ferré, Jaume Ferran, literature, painting, 20th century

1 Introducció

Les relacions entre escriptors, artistes plàstics, arquitectes, fotògrafs i 
cineastes són freqüents, i és habitual que a partir de la seva coneixença 
i amistat s’estableixin coŀlaboracions professionals i, sovint, les seves 
carreres estan mútuament influïdes per aquest vincle. Aquest és el cas 
del poeta Jaume Ferran i el pintor Maties Palau Ferré.

Els de Jaume Ferran i Palau Ferré són dos noms singulars de la 
cultura catalana de la segona meitat del segle xx que van destacar en 
els seus àmbits respectius —Ferran en el de la poesia, Palau Ferré en 
el de les arts plàstiques. Ambdós van gaudir d’una influència mútua i 
de coŀlaboracions a partir de la seva coneixença i amistat, a cavall entre 
la literatura i les arts plàstiques (Marco-Palau 2013a). 
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Jaume Ferran (Cervera, 1928 – Smyrna, 2016) era un poeta de la Terra 
Ferma que després d’estudiar Dret i Filosofia i Lletres a la Universitat 
de Barcelona de la post-guerra i fer el pas a Madrid, al costat d’Eugeni 
d’Ors, va instaŀlar-se als Estats Units. Va ser a Nord-Amèrica on Jaume 
Ferran va desenvolupar la seva carrera docent com a professor d’Estu-
dis Hispànics a les universitats de Syracuse i Colgate. Membre de la 
Generació de Mig Segle, o del 50, són nombrosos els seus poemaris en 
català i castellà publicats des dels anys cinquanta, així com antologies 
de Joan Maragall, assajos al voltant de J.V Foix o traduccions de Josep 
Carner. La seva obra, «extensa, engrescadora i testimonial», continua 
avui, tanmateix, desconeguda per a bona part del públic (Pont 1991).

Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921–2000) era un pintor, escultor 
i ceramista que després d’estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts 
Sant Jordi de Barcelona i exposar en diverses edicions dels Salons 
d’Octubre, va ampliar la seva formació a París, a la segona meitat de 
la dècada dels cinquanta. D’estil sempre figuratiu, les seves obres són 
d’influència cubista, fauvista i expressionista i es caracteritzen pels 
colors intensos, pels seus paisatges primaverals, les natures estàtiques 
de fruits saborosos, els arlequins, els quadres mitològics i les figures 
femenines d’ulls ametllats (Marco-Palau 2020a).

2 La coneixença: 1957

Ja havent enllestit els seus estudis de Belles Arts, Maties Palau Ferré 
fa les seves primeres exposicions individuals i coŀlectives al llarg de 
la dècada dels cinquanta. Són els anys de les seves mostres a la pres-

Figura 1 Maties Palau Ferré, 
al centre, i Jaume Ferran,  
a la dreta. Estació de tren 
de Cervera, dècada de 1960. 
(Arxiu particular)
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tigiosa Sala Gaspar, de les exposicions de primavera i dels crucials 
Salons d’Octubre de la ciutat de Barcelona. En aquest marc, i després 
d’una primera exposició de Palau Ferré a Madrid —a la galeria Clan—, 
el maig de 1957 els seus quadres tornen a la ciutat del Manzanares per 
mostrar-se a l’Ateneo. 

Entre els que assisteixen a l’acte d’inauguració de l’exposició hi tro-
bem diversos membres de la comunitat catalana resident a Madrid. 
Entre ells, el poeta cerverí Jaume Ferran, que durant els seus anys 
acadèmics a Barcelona s’havia relacionat amb Alfonso Costafreda i 
Carlos Barral, entre d’altres (Manent 2008). Des d’aquella coincidència 
a l’Ateneo de Madrid, poeta i pintor entaularan una molt bona amistat 
que mantindran al llarg de les següents quatre dècades i a través de la 
qual concretaran distintes coŀlaboracions.

Són diversos els elements que ajuden a comprendre el nexe entre els 
dos creadors i que situen un cert paraŀlelisme entre les seves trajectò-
ries culturals: (1) la generació a la qual pertanyen, (2) la territorialitat 
viscuda i (3) el moment vital, això és, els passos seguits fins aleshores 
i les perspectives de futur.

La generació. Quan Jaume Ferran i Maties Palau Ferré es troben el 1957 
en aquella sala artística del Prado de l’Ateneo de Madrid, coincideixen 
dues persones d’una mateixa generació. Així, tot i la diferència d’edat 
entre ambdós —Palau Ferré és del 1921 i Jaume Ferran, una mica més 
jove, del 1928—, tots dos formen part d’aquells que han nascut abans 
de la Guerra Civil i que el conflicte bèŀlic els ha estroncat la infantesa o 
la joventut i que han de sobreposar-se durant la postguerra. D’aquesta 
manera, amb el fatídic parèntesi del 36–39, tots dos estudien al llarg 
del segon lustre de la dècada dels quaranta.

Figura 2 Díptic de 
l’exposició de Maties Palau 
Ferré, a l’Ateneo de Madrid, 
on té lloc la coneixença amb 
Jaume Ferran. Madrid, 1957. 
(Arxiu particular)
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La territorialitat. En aquell moment, el 1957, poeta i pintor han fet un 
mateix periple geogràfic. Tots dos són fills del món rural i de comarques 
limítrofes —la Segarra i la Conca de Barberà— que han fet el pas a Bar-
celona pels estudis i que en certa manera s’estan vinculant també amb 
el món cultural del Madrid de l’època. Així, doncs, tenen unes arrels co-
munes que els identifiquen i que també en defineixen la manera de fer. 
A més, tots dos tenen una perspectiva internacional que pocs mesos 
després es materialitzarà, els dos volen veure món, volen anar més enllà.

El moment vital. Podem constatar que, a més de formar part d’una 
mateixa generació i de disposar d’uns mateixos referents geogràfics, 
Jaume Ferran i Palau Ferré comparteixen un mateix moment vital. 
Els dos s’han inclinat per carreres acadèmiques vinculades a l’esperit 
humanista: un Filosofia i Lletres, l’altre Belles Arts i, el 1957, és un mo-
ment d’explosió per a ells. Després anys de preparació, és el moment 
de fer un salt endavant en els seus respectius àmbits.

3 Trajectòries paraŀleles:  
el paper de la internacionalització 

En el vincle entre el poeta i l’artista plàstic, el factor internacional hi 
té un paper cabdal. El mateix 1957, després d’exposar a la National 
Book de Londres, Maties Palau Ferré fa el pas a la capital europea de 
la cultura, i residirà a París, a la Cité Universitaire, becat pel govern 
francès, fins al seu retorn definitiu, el 1963. En el cas de Jaume Ferran, 
la seva marxa ja seria definitiva i, així, després d’algunes estades tem-
porals al continent americà, el de Cervera s’instaŀla permanentment 
als Estats Units a partir de 1960, des d’on continua impartint classes i 
escrivint poemes (Cardona 1996).

En el marc d’un franquisme previ encara al desarollismo dels anys 
seixanta, la mirada exterior ofereix als creadors culturals unes oportu-
nitats de desenvolupar-se i créixer que la dictadura els impossibilitava 
si es quedaven a la península Ibèrica. França i els Estats Units es con-
verteixen, així, en espais de llibertat, no només des d’un punt de vista 
polític, sinó també d’idees i de pensament. L’imaginari quotidià de 
París o Syracuse els possibilita connectar amb la modernitat, amb els 
corrents més trencadors del moment, amb aquelles noves tendències 
que no tenien espai sota el règim franquista (Bonet 2013). 
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El factor internacional també reforçarà la mirada que tots dos tin-
dran respecte les seves poblacions. Si Cervera és ben present en les 
temàtiques dels versos que escriu Jaume Ferran, els paisatges que 
pintarà Palau Ferré seran els de la primavera de Montblanc, entenent 
la vila ducal com el seu paradís particular: el Pont Vell, les muralles, 
el riu Francolí i els arbres fruiters. És així com, des de lluny, Cervera 
i Montblanc són idealitzades en poemes i quadres (Hernández 1991; 
Vallès 1997; Marco-Palau 2013b).

El factor internacional també propiciarà que el nexe entre tots dos es 
vehiculi a través d’una correspondència postal enviada per avió, i que 
només puguin retrobar-se als estius. (Hernández 1996). Quan tenen 
vacances, Jaume Ferran i la seva dona Carmen Rodríguez de Velasco 
tornen a Catalunya, a Cervera o a la Costa Daurada, i busquen sempre 
l’ocasió per anar a Montblanc, a conversar i conèixer les novetats del 
seu amic. De vegades, als Ferran els acompanyen altres professors uni-
versitaris americans que s’interessen per la vigència de l’art de Palau 
Ferré: «Hem anat, el pelegrinatge gairebé anual al seu taller, perdut en 
una carretera solitària, a prop del seu poble —i en certa manera, del 
nostre— (…) poc a poc, la realitat, com en un dels seus quadres, ha anat 
perfilant-se com un designi superior» (Ferran 1970).

4 Les coŀlaboracions: entre la premsa i els catàlegs

A més de les cartes postals i les llargues converses dels dies d’estiu, ja 
siguin a Montblanc, al monestir de Poblet o a la Baixa Segarra, Jaume 
Ferran i Palau Ferré entaulen coŀlaboracions mútues que es reflectiran 
tant en l’àmbit de la poesia com en el de la pintura. «Anant o venint 

Figura 3 Montblanc i el tren.  
Oli sobre tela de Palau Ferré.  
(Coŀlecció particular)
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de Cambrils, Montblanc era una festa. Allí ens esperava un dels teus 
admiradors, el pintor Maties Palau Ferré, que et va fer el millor retrat, 
poc després de conèixer-te a Madrid», detallava el poeta en referència 
a la seva esposa (Ferran 2008). Així, un dels pocs retrats personals 
que pintarà el montblanquí en tota la seva carrera artística serà el de 
l’esposa del poeta (Juncosa 2018). Es tracta d’un dibuix fet amb ceres 
sobre paper tela on Palau Ferré plasma esquemàticament l’essència 
de la seva personalitat.

Al mateix temps, Jaume Ferran tindrà el pintor com a font d’inspi-
ració d’algun dels seus poemes, on hi destacarà el seu vincle amb el 
territori. Als escrits, fins fa poc inèdits, el cerverí evocarà l’essència de 
la pintura, la connexió amb les arrels culturals i personals de Palau 
Ferré i la profunditat dels seus plantejaments vitals. Al poema «Maties, 
el pintor», escrit l’agost de 1967, Jaume Ferran ens detalla els records 
del moment en que es van conèixer: «Amb paraules de Hindemith / 
és a dir / amb estricta correspondència de color i música / vaig voler 
un dia fixar el teu pas apressat / pel Madrid de la nostra / joventut». 
Jaume Ferran, en un altre moment del poema, també ens parla del seu 
vincle amb Montblanc, tot lloant la dualitat intrínseca entre creador 
i territori: «Vaig preguntar per casa teva / però vaig saber de sobte / 
que a Montblanc tota casa era casa teva / però / ja havia preguntat».

A més, en la seva faceta de coŀlaborador de premsa escrita, Jaume 
Ferran publicarà articles on glossarà obres singulars de l’artista. Un 
d’aquests exemples el trobem en l’article d’opinió que va escriure a la 
revista Destino al voltant del Via Crucis ceràmic que Palau Ferré con-
feccionarà a finals dels cinquanta per a la capella del balneari de Vall-

Figura 4 Noia llegint. Cera sobre paper-tela de 
Palau Ferré. (Coŀlecció particular)
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fogona de Riucorb. Al seu article, Ferran animava els lectors a creuar el 
pont sobre el riu Ondara i apropar-se a la capella del balneari per poder 
contemplar aquelles obres imaginatives de l’artista (Marco-Palau 2014). 
El text s’inicia amb un evocador: «No et recomanaré avui que visitis el 
rector de Vallfogona, però sí que no et perdis la visita als seus dominis, 
en el verd cor de la Segarra», per continuar, tot seguit, endinsant-se en 
el propòsit de l’article: «però jo et demanaria més. Passat el pont —a 
peu o a cavall— remunta el curs del rierol fins a la moderna capella, on 
trobaràs una de les obres mestres de la nostra imaginaria contempo-
rània: el Via Crucis de Maties Palau Ferré» (Ferran 1971).

L’abril de 1970, quan els quadres primaverals de Maties Palau Ferré 
s’exposen de nou a Madrid, a la Biblioteca Nacional, és Jaume Ferran 
qui en redacta la presentació, que es publicarà com a pròleg al catàleg 
de la mostra. Al text, el de Cervera fa especial èmfasi en el vessant 
d’inspiració i artesania que projecta el pintor i com les seves pintures 
transmeten al poeta el consol exacte, la companyia precisa i la visió 
heroica de l’artista, tot destacant la necessitat que sent de passar per 
Montblanc cada vegada que torna dels Estats Units a Catalunya: «Jo 
necessito, sí, una vegada a l’any, el refugiar-me en aquest món, el tornar 
a Montblanc, on el trobaré (…) és llavors quan haurem sabut —amb 
absoluta certesa— que els meridians i els paraŀlels de la nostra pintura 
passaven per aquell Montblanc oblidat, al que cada any ens prometíem 
tornar». (Ferran 1970).

5 1971: el Guer-Blanc als Estats Units

La coŀlaboració que marcarà més el seu vincle serà, sens dubte, la del 
1971. Per tal de commemorar el 90è aniversari de Pablo Picasso, el Mu-
seu Everson de Nova York i la Universitat de Syracuse preparen un 
homenatge nord-americà al pare del cubisme. Amb aquest objectiu, 
es demana a Maties Palau Ferré, com a únic pintor convidat, que ideï 
una obra artística dedicada a l’aniversari (Martí 1971; Marco-Palau 
2010; Marco-Palau 2020c).

L’artista, que sempre havia defugit el qualificatiu de «Picasso nú-
mero 2» amb que sovint era qualificat per part de la premsa, concep, 
llavors, el seu Guer-Blanc. Aquest és un quadre de dimensions con-
siderables que beu del crucial Gernika de Pablo Picasso, la tela que 
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el malagueny va idear pel Pavelló que l’Espanya republicana tenia a 
l’Exposició Universal de París del 1937 (Marco-Palau 2010).

A diferència de la cruesa del Gernika de Pablo Picasso, al Guer-Blanc, 
Palau Ferré dibuixa un cant a la vida i l’esperança, en una composició 
curulla d’elements aŀlegòrics (Marco-Palau 2020c). L’equilibri entre 
l’ésser humà i la irracionalitat, la força lumínica del sol, l’esveltesa del 
cavall blanc, l’equilibri i la serenor del context general, la música de 
les figures femenines… aquell seria un quadre icònic de la carrera de 
Maties Palau Ferré (Salcedo 2011). I en l’acceptació de la proposta per 
part del pintor, Jaume Ferran hi té un paper destacat. De fet, és el ma-
teix Ferran qui en glosa l’obra a la inauguració dels actes d’homenatge 
nord-americans a Pablo Picasso (Piñol 1971). Encara una dècada des-
prés, quan es parla de la possibilitat que el Gernika de Picasso s’exposi 
permanentment a l’estat, el poeta cerverí recorda des de Syracuse la 
importància del quadre de Palau Ferré en un article d’opinió a El Correo 
Catalán (Ferran 1980).

6 La perspectiva dels anys

Amb el pas dels anys, el vincle i la influència que Jaume Ferran re-
coneixia de Palau Ferré no va minvar. Així, ja després de la mort del 
pintor, l’1 de gener del 2000, el poeta començaria a preparar les seves 
memòries, que acabaria publicant el 2001 i el 2008 en dos volums, 
Memòries de Ponent i Diari de Tardor. En la seva visió panoràmica de la 
vida, l’escriptor cerverí rememoraria en diferents passatges l’estreta 

Figura 5 Fragment del reportatge  
del diari El Correo Catalán del 29 d’agost de 1971. 
(Arxiu particular)
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relació inteŀlectual que havien mantingut i com els seus versos i la seva 
cosmovisió també havia estat influïda, entre d’altres, també pel pintor 
(Ferran, 2001; Ferran 2008). Recentment, es publicaria pòstumament 
un tercer volum memorialista, El cercle daurat, (Ferran 2019) en el qual, 
de nou, el poeta recorda els bons moments passats amb l’artista. 

El seu record no s’havia esborrat i, d’aquesta manera, a les seves me-
mòries rememorava, per exemple, la bona sintonia de quan l’anaven 
a visitar, i Palau Ferré «ens acollia amb un somriure de montblanquí 
passat per París i tornat a redós del poble per sempre. Brindàvem amb 
vi de la Conca i admiràvem les seves últimes obres: gira-sols agegan-
tats, roselles enceses, noies somiades amb un colom als llavis» (Ferran 
2008). Així mateix, pocs mesos abans de la seva mort, el poeta reiterava, 
de nou, des dels Estats Units, en una entrevista telemàtica amb l’autor 
d’aquest estudi, la significació simbòlica que per a ell havia tingut la 
coneixença amb l’artista, seixanta anys després d’haver-se produït. 

7 La mirada actual

Si el pintor Maties Palau Ferré moria l’any 2000, el poeta Jaume Ferran 
ens deixava una dècada i mitja després, el 2016. Ja en l’ultima etapa del 
poeta Ferran i, sobretot, en aquest primer lustre del seu comiat, són 
diverses les iniciatives que han permès anar-se apropant al diàleg d’art, 
literatura i amistat que conferia el vincle entre ambdues personalitats. 

Així, a més de diversos articles divulgatius (Marco-Palau 2013c; Mar-
co-Palau, 2015; Marco-Palau 2020b) o acadèmics (Marco-Palau 2013a), 

Figura 6 El poeta Jau-
me Ferran i la filòloga 
Rosa de les Neus Palau, 
neboda del pintor Palau 
Ferré. Montblanc, 2001. 
(Arxiu particular)
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el 2018 va enllestir-se un llargmetratge documental, Decàleg Ferran, al 
voltant de deu vessants del literat i professor, un dels quals era el seu 
vincle amb l’artista (Juncosa 2018), i l’any següent un dels poemes que 
el poeta va dedicar a l’artista s’incloïa a l’antologia poètica de Jaume 
Ferran Caudal de vida y poesia que es publicava coincidint amb la capi-
talitat cultural catalana de Cervera (Pont 2019). En la mateixa línia, una 
recerca guardonada per un dels Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estu-
dis Catalans i centrada en un dels quadres icònics del pintor cubista 
Guer-Blanc, el Guernica català. La història d’un quadre singular de Palau Ferré. 
permetia aprofundir en el nexe entre ambdós (Marco-Palau 2020c).

L’any 2021, en el marc de l’Any Palau Ferré, decretat pel govern de 
la Generalitat de Catalunya com a commemoració oficial dedicada a 
celebrar el centenari del pintor, tenia lloc al Museu de Cervera, del 28 
de gener al 21 de març, l’exposició Jaume Ferran i Palau Ferré. Un vincle 
inteŀlectual, a la qual s’acompanyava un llibret-catàleg homònim (Mar-
co-Palau 2021) i diversos clips audiovisuals, entre els quals destaca un 
videoclip en el qual la filòloga Alba Granell Rosich recita els versos del 
poema «Maties, el pintor», que Jaume Ferran va dedicar al seu amic 
Palau Ferré i que clou els seus versos explicitant que:

«He tornat a repetir / amb paraules de Hindemith, / és a dir, / amb estricta / 
correspondència de música i color / el títol / que un dia / al Madrid de la nostra / 
joventut et va atorgar / que és el que amb lúcida / voluntat d’homenatge / 
presidint aquestes línies / que voldrien tenir / la secreta harmonia / que ordena 
els teus colors / a anomenar-te / avui com abans / Maties, el pintor». 

Figura 7 Un detall de 
l’exposició al voltant de Jaume 
Ferran i Palau Ferré al Museu 
de Cervera, en el marc del 
centenari de l’artista (Cervera, 
2021). (Arxiu particular)
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8 Conclusió

Tal com hem pogut anar resseguint al llarg de la recerca, es constata 
que el nexe entre el pintor Maties Palau Ferré i el poeta Jaume Ferran 
havia estat un vincle amical des de la seva coneixença, el 1957, i que 
es mantindria al llarg de les seves vides, a través d’una relació episto-
lar i de les trobades festives d’estiu, quan la família Ferran tornava a 
Catalunya per passar les vacances universitàries a Cervera i Cambrils. 

Així mateix, s’ha fet èmfasi en què aquesta relació d’amistat entre 
ambdós també havia produït fruits culturals, tant en l’àmbit literari 
com en l’artístic. D’aquesta manera, hem fet referència, entre d’altres, 
al retrat que Palau Ferré va idear de Carmen Rodríguez de Velasco, l’es-
posa de Jaume Ferran, i dels articles de premsa, pròlegs i poemes que 
el poeta cerverí dedicaria a l’art i els valors de Palau Ferré en diferents 
moments de la seva vida, i que també seria present als diversos llibres 
autobiogràfics del poeta de Ponent. 

En aquesta mateixa línia, s’ha posat de manifest que Jaume Ferran 
també seria partícip d’una de les fites internacionals més destacades 
de la trajectòria de Palau Ferré, la de la seva participació com a únic 
pintor convidat a l’homenatge nord-americà al norantè aniversari de 
Pablo Picasso de 1971, en el qual idearia una obra pictòrica que acabaria 
convertint-se en una de les icones del seu art. 

A més, hem detallat com aquests darrers anys, el nexe entre les dues 
personalitats ha estat present en diferents recerques, publicacions, do-
cumentals i exposicions, fet que evidencia l’interès que aquest vincle té 
per a conèixer la trajectòria individual de cadascun dels seus protago-

Figura 8 Esbós de la reinterpretació del Gernika  
de Picasso per part de Palau Ferré (Montblanc, 1971).  
(Arxiu particular)



278 francesc marco-palau

nistes. Caldrà, doncs, al llarg dels propers anys, aprofundir en l’estudi 
d’aquest vincle inteŀlectual entre Jaume Ferran i Maties Palau Ferré.
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1 Introducció

Aquest treball pretén analitzar la relació entre tres obres que correspo-
nen a diferents formes de representació artística: literatura, pintura 
i música. L’anàlisi se centra en posar en relleu la intertextualitat que 
presenten tres obres de l’avantguarda catalana de postguerra: el so-
net «Caldera d’abelles» de Joan Brossa, la cançó «Sonet. Para soprano 
y trompeta» de Juan Eduardo Cirlot i el quadre «Nocturn» de Joan 
Ponç, tenint en compte la sintonia que aquestes obres presenten amb 
l’avantguardisme, i intenta explicar les interseccions entre les tres 
creacions, amb el teló de fons de la revista Dau al Set, fundada el 1948, 
entre d’altres, per Brossa i Ponç, als quals es va afegir poc després Cirlot. 

És difícil establir una cronologia segura de les tres obres, ja que la 
pintura i la partitura es van publicar sense especificació del mes. No 
hi ha cap dubte que el sonet «Caldera d’abelles» va ser la primera de 
les tres composicions a sortir a la llum, atès que es va publicar —sense 
títol— al primer número de l’esmentada revista Dau al Set el setembre 
de 1948. L’anàlisi de les altres dues obres indueix a pensar que després 
va aparèixer la pintura de Ponç i, finalment, la cançó de Cirlot. Aquesta 
darrera presenta constants referències a les onades, que hi esdevenen 
un Leitmotif. En el poema de Brossa, per contra, l’aigua és simplement 
un element més de la naturalesa, mentre que en la pintura de Ponç el 
mar esdevé l’escenari de fons que omple tota la tela i, per tant, cobra 
molt més protagonisme. Aquest és l’indici, doncs, que sembla indi-
car que Cirlot devia conèixer «Nocturn» —el quadre de Ponç— en 
el moment de musicar el poema de Brossa l’any 1950, moment que 
coincidiria amb el d’acabament del quadre que, segons Lubar (1994, 
27), Ponç havia «posiblemente empezado en 1948 pero no acabado 
hasta dos años después». 

2 Brossa

«Caldera d’abelles», com ja he dit, va aparèixer publicat per primer cop 
al número 1 de Dau al set, de setembre de 1948 (p. 7), i després Brossa el 
va recollir, amb algunes variants, dins Fogall de sonets: 1943–1948 (Bar-
celona: Edicions 62, 1985, p. 27). Vet aquí la primera versió:
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Qui encisa agulla i fil per a aquest plec 
nocturn? El peix naval de quina gerra 
aplaca els meus desigs, de nit quan gec?
Hi ha metalls a l’entranya de la terra 4 

formant-se com planetes. Hi ha un aplec
d’arenes i de cendres a l’esquerra
dels ocells. Homes marxen a peu sec
sobre el mar, la mirada envers la serra.  8

Però el matí no em vingui a espantar
com una làmina al final d’un llibre.
Poso color mòlt dins la flauta i ja 11

cosits els ulls del llangardaix amb fibra
de seda, el sol comença a aspirar
les aigües. La terra és un home i vibra. 14

Aquest poema s’inscriu dins la primera etapa productiva del poeta, 
que coincideix amb la primera postguerra i la repressió franquista 
(1941–1949), un període en què Joan Brossa escriu, sobretot, «sonets 
hermètics de tècnica surrealista» (Bordons 1988, 38). En aquest sonet, 
l’autor no pretén identificar una realitat definida ni representar pensa-
ments sinó que intenta evocar sensacions a partir d’imatges. És pràcti-
cament impossible comprendre aquest sonet des de la perspectiva de 
la lògica, i segurament la millor manera d’entendre’l és endinsant-se 
en el món màgic i irreal que representa a partir de la figuració de les 
imatges. Tal com exposa Bordons:

El jove poeta intenta transformar les seves primeres provatures (imatges 
hipnagògiques) en sonets […]. El vers utilitzat és el decasíŀlab. El poeta s’acara 
a una estructura tancada i rimada, en què necessàriament ha de sintetitzar les 
imatges produïdes anteriorment. Gràcies a aquesta cotilla, el llenguatge 
quedarà concentrat al màxim. Això, unit al caràcter oníric de les imatges, farà, 
en moltes ocasions, quasi ininteŀligibles els poemes. Els seus temes seran 
personals i universals alhora: la vida, el pas del temps, la mort. S’expressaran 
a través de frases més aviat curtes amb gran predomini de l’element nominal 
sobre el verbal. Aquestes oracions estaran aparentment desconnectades, però 
lligades interiorment per analogies subconscients (1988, 41). 
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«Caldera d’abelles» és un sonet de versos decasíŀlabs de rima con-
sonant, amb un esquema de rimes que respecta el del sonet italià per 
exceŀlència: ABAB ABAB CDC DCD. En aquest punt, Brossa s’allunya de 
l’arquitectura lliure defensada pels surrealistes, que buscaven fugir de 
les constriccions formals, però, com veurem, s’acosta al seu ideari pel 
que fa al recurs a les imatges en el poema. El rigor formal és fruit pro-
bablement de la influència de Foix, qui va aconsellar Brossa de seguir 
la pauta del sonet en els seus inicis com a poeta, l’any 1941 (Bordons 
1988, 18). Com és sabut, Foix era del parer que

qui fa un sonet i no sap d’escriure una Carta-postal és que, si ens hi fixem bé, 
el sonet és més dolent encara que los quatre ratlles mal redactades. Qui escriu 
versos sense puntuació, o mots en llibertat, o gaudeix component un «puz» 
literari ha de saber escriure correctíssimament un sonet (1925, 70).

El poema funciona a partir d’imatges hipnagògiques que provoquen 
associacions mentals, és a dir analogies subconscients. Sense arribar 
a la paronímia, la similitud fonètica entre enfilar i encisar justifica l’ex-
pressió «encisar agulla»: «enfilar agulla» és una conjunció de mots 
usual, mentre que «encisar agulla» no té cap sentit lògic o literal. En 
aquest punt, l’associació de paraules es produeix a nivell de forma (la 
fonètica) i no de significat. Aquest mateix tipus d’associació fonètica 
es dona en el dispròforon dels mots gerra i gec, amb la repetició del so 
fricatiu palatal sonor i la e oberta inicials. 

A banda de les vinculacions formals entre mots, n’apareixen altres 
de semàntiques. Les imatges del poema corresponen a quatre isoto-
pies vinculades a la naturalesa, en concret, al món animal («abelles», 
«peix», «ocells», «llangardaix»), a l’aigua («naval», «gerra», «mar», 
«aigües»), a elements del medi natural («metalls», «arenes», «cen-
dres», «serra», «terra») i, finalment, a preposicions espacials («es-
querra», «damunt», «dins»).

A més a més, també cobra rellevància el camp de la costura, amb la 
menció dels termes «agulla» i «fil» en el primer quartet i «cosits», 
«fibra» i «seda» en el darrer tercet, conferint així al poema una es-
tructura circular, en tant que s’obre i es tanca amb el mateix camp 
semàntic: una altra mostra de la importància que Brossa devia donar 
a l’estructura de les seves composicions.
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D’altra banda, cal destacar la presència de repeticions semàntiques 
en el poema. La iteració del terme «terra» i, per sinonímia, del terme 
«nit» mitjançant «nit» i «nocturn», per exemple. O la reunió de sig-
nificants amb semes comuns i, doncs, estretament relacionats per les 
seves característiques, com ara «arena» i «cendra», que comparteixen 
un tacte similar i estan constituïdes per petits granets. 

El biaix surrealista del sonet porta el poeta a bandejar la lògica comu-
na per enllaçar els versos, i aleshores, per cohesionar les estrofes del 
poema ha de recórrer a altres procediments. Principalment, mitjançant 
l’ús de les repeticions i sinònims. Però també l’explicitació del pas del 
temps, perquè el text presenta una clara progressió temporal: en els 
quartets predomina la nit («plec nocturn» i «de nit») i en els quartets 
l’inici del dia («els matins» i «el sol comença d’aspirar»). Així doncs, 
aquest recurs esdevé un element lineal que cus els versos transversal-
ment i evita que el poema es converteixi en una simple juxtaposició 
d’idees soltes i més o menys inconnexes.

En l’últim vers apareix la concepció brossiana del món, basada en 
la interconnexió de tots els éssers vius de la terra. Brossa es va sentir 
atret per la filosofia oriental, que se sustenta en una visió cosmogònica 
de la natura i l’home: «als sonets de Brossa, especialment als primers, 
hi ha una comunió entre tots els éssers de l’univers que arriba al punt 
de no poder-los distingir els uns dels altres. Així és fàcil passar de ser 
un home a ser un ocell o un peix. En la unitat de tot està l’autèntic 
coneixement» (Bordons 1988, 25). La correlació dels elements de la 
natura és propiciada per la metamorfosi i, de fet, al poema tenen lloc 
dos transformacions evidents. D’una banda, els metalls, que esdeve-
nen planetes: «hi ha metalls a l’entranya de la terra / formant-se com 
planetes», i d’una altra, la terra, que es transforma en un ésser humà: 
«La terra és un home i vibra».

Per acabar, no serà ociós d’esmentar, donat l’enfocament compa-
ratístic d’aquest treball, la conjunció de les tres formes artístiques 
aquí tractades que es dona en el poema, perquè Brossa fa referència a 
la literatura mitjançant el terme «llibre», a la pintura amb «color» i, 
finalment, a la música amb l’esment de «flauta». La síntesi artística 
en la seva obra té una raó biogràfica: «Brossa té una formació […] més 
artística que no pas literària. Des de sempre ha sentit més atracció per 
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la pintura que per la literatura. I també s’ha relacionat amb més pintors 
que no pas amb escriptors» (Bordons 1988, 20).

3 Cirlot

La cançó «Sonet. Para soprano y trompeta» de Cirlot1 s’allunya de la 
instrumentació clàssica: una cançó per a cantant sol anar acompanya-
da pel piano, que proporciona la base harmònica complerta. La combi-
nació instrumental de soprano i trompeta és extremadament inusual. 
Com que la soprano i la trompeta comparteixen una tessitura molt 
similar no es complementen bé harmònicament: d’una banda els man-
quen els tons greus i, d’una altra, les dues línies melòdiques es veuen 
obligades a ocupar el mateix fragment de ventall sonor. L’elecció de la 
trompeta va estar condicionada per l’atracció que el compositor sentia 
cap a l’estil jazzístic. De fet, l’obra va ser escrita, segons assegura Enri-
que Granell (2011, 95), especialment per al I Saló de Jazz de Barcelona. 
Les exposicions d’aquestes efemèrides eren una mostra de la voluntat 
d’estimular el vincle entre les diferents formes d’expressió artística ja 
que «se presentaban simultáneamente un cuadro, un texto y un disco 
de jazz. Tal vez este Sonet, al ser ya música y letra, fue compuesto para 
acompañar la presentación de algún cuadro» (Granell 2011, 95).

La partitura tampoc segueix les regles de l’harmonia clàssica: és una 
cançó que no consta de cap armadura ni es pot definir des del punt de 
vista de la modalitat (major o menor) i que encaixa, doncs, dins l’ato-
nalisme: «en el terreno de la música, el primero en el que se manifestó, 
era ya un adelantado con obras pre-atonales, atonales y dodecafónicas, 
siguiendo a Ravel, Scriabin o Schönberg» (Parra 2001, 267).

Apareix la repetició sistemàtica de l’interval de segona, de vegades 
de manera ascendent i d’altres descendent. L’interval simula visual-
ment les onades en la partitura ja que el dibuix que fan les notes en 
el pentagrama recorda el suau moviment de pujada i baixada de les 
ones. El moviment d’intervals de segones és més freqüent en la part 
de cant que en la de trompeta. Aquest motiu de les onades seguides i 
petites és repetit vuit vegades en el cant de la soprano: ascendent als 
compassos 6–8, 19–21, 37–38 i 56–58 i descendent als 1–3, 10–11, 30–32 

1 La partitura de la cançó es troba als annexos.
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i 43–45, però només apareix dos vegades en la partitura de la trompeta: 
en els compassos 20–21 de manera ascendent i en 43–44 descendent.

Quant a l’acomodació de síŀlabes a la melodia, cal assenyalar que Cir-
lot conserva l’elisió entre «encisa agulla» i la posterior sinalefa «agulla 
i» però trenca la sinalefa entre «qui encisa» perquè ofereix una nota 
separada en cada síŀlaba i impossibilita que la cantant pronunciï les 
dues síŀlabes en un sol cop de veu, tal com demana el recompte siŀlàbic 
del vers, de tal manera que es produeix un desplaçament accentual que 
converteix el ritme iàmbic del primer vers en trocaic. El compositor fa 
coincidir les síŀlabes tòniques amb la segona superior, mentre que les 
síŀlabes àtones corresponen a la nota inferior de l’interval. En aquest 
sentit, Palacios ha posat en relleu la voluntat de Cirlot d’emmotllar el 
discurs verbal a les conveniències musicals de la partitura:

Ese universo cerrado de la poesía, conceptual […] Cirlot insiste en que quede 
perfectamente acotado en la cadena temporal del discurso por unidades 
rítmicas, es decir, respiratorias, a modo de compases, con sus segmentos 
fónicos aunados en aquéllas unidades rítmicas y cualificados por el tono 
acentual: doblegarse la poesía a la música, en definitiva (2017, 71).

A banda del motiu constituït per les petites onades comentades, 
un segon motiu simula també onades molt més marcades i àmplies, 
caracteritzat per tenir una obertura més gran i per estar format per 
una pujada i subsegüent baixada. L’interval final està constituït per 
una sèrie d’intervals contigus ascendents o descendents: per exemple, 
un interval final de quinta ascendent (do-sol), estarà compost per cinc 
intervals ascendents de segona (do-re-mi-fa-sol). El motiu de l’onada 
àmplia apareix un parell de vegades en la partitura de la trompeta: als 
compassos 19 i 34–35, i quatre vegades en la part de la soprano: als com-
passos 12–13, 22, 39–40 i 46–47. Aquest segon motiu abraça intervals 
que fluctuen des de la tercera fins a la sexta. En tot cas, l’amplada del 
segon motiu és sempre superior a l’interval de segona característica 
del primer motiu. 

Apareixen dos passatges en forma gairebé recitada, ja que la soprano 
es manté repetidament sobre la mateixa nota (fa). Aquests dos punts 
recitats (compassos 14–17 i 35–36) coincideixen amb els darrers versos 
dels dos quartets. Per tant, Cirlot té en compte la forma del sonet i 
reforça l’estructura poètica amb un paraŀlelisme musical que remarca 
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l’arquitectura de les estrofes de Brossa assenyalant, mitjançant l’ús del 
recitat, el final de cada un dels quartets.

Així doncs, sorgeixen dos punts en contacte entre el text i la música 
en la partitura de Cirlot. En primer lloc, la representació visual en el 
pentagrama del mar, que és present en el sonet de Brossa a partir dels 
mots «naval» i «aigües». Cirlot aconsegueix simular el mar a par-
tir dels intervals de segona (per les petites onades) i d’intervals més 
amplis (per les onades més grans). En segon lloc, la partitura reforça 
l’estructura del poema mitjançant la inclusió dels dos recitatius de la 
soprano que marquen el final dels quartets del sonet de Brossa. 

4 Ponç

Els símbols que utilitzen el pintor Ponç a «Nocturn» i el poeta Brossa 
a «Caldera d’abelles» són pràcticament els mateixos. La pintura, en el 
fons, expressa el mateix que el sonet; així ho exposa Bordons:

De fet, quadre i poema representen una mateixa escena. Al segon vers del sonet 
trobem la paraula «nocturn», títol del quadre de Ponç. A continuació hi ha una 
pregunta: «¿El peix naval de quina gerra / aplaca els meus desigs, de nit quan 
jec?». I, si observem l’oli, veurem que la barca carregada d’arlequins té forma 
de peix i que, al davant, hi ha un home que jeu sobre les aigües. Al poema «hi 
ha metalls a l’entranya de la terra / formant-se com planetes», mentre que a 
la pintura el cel apareix farcit de planetes. Al text «homes marxen a peu sec / 
damunt el mar, la mirada a la serra» i efectivament al quadre els arlequins 
miren cap a les muntanyes «a peu sec» (dins de la barca). Mentre el poeta diu 
«poso color mòlt dins la flauta», al cim que apareix a la dreta de la pintura de 
Ponç hi ha un home que toca aquest instrument. Finalment, la identificació 
que fa Brossa de la terra i l’home al final del sonet —«La terra és un home i 
vibra»— es correspon amb les paraules escrites a l’esquerra del quadre: 
«muntanya i cos, dofí, arbre i ocell». Tot plegat, l’explosió d’una cosmogonia 
on s’apleguen els diferents éssers de la terra (2010, 38–39). 

Als paraŀlelismes apuntats per Bordons, s’hi podria afegir que la nit 
també és representada amb l’aparició de tres mitges llunes en el cel. 
Cal recordar que el poema narrava la transició entre la nit i el dia: «el 
sol comença a aspirar». En el quadre de Ponç s’intueix l’astre del sol 
pintat en color taronja. La personificació de la terra que apareix en 
l’últim vers de Brossa també és representada amb la humanització del 
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primer turó de la dreta del quadre, en el qual el pintor hi ha dibuixat 
una boca i uns ulls que recorden un rostre humà.

Es tracta d’una pintura amb connotacions autobiogràfiques: «Sem-
bla ser que Foix havia convidat els pintors amb relació a l’encàrrec 
d’uns quadres per a la seva casa de Port de la Selva i decidí de portar-los 
per mar a casa de Dalí» (Bordons 2010, 38). I de fet, el quadre de Ponç va 
passar a ser propietat de Foix i es pot veure actualment a la Fundació 
que porta el nom del poeta. Per la seva banda, Foix també va crear un 
poema en record d’aquest viatge, titulat «Balada dels cinc mariners 
exclusius i del timoner que era jo» (Dau al Set 1950, 7–8). Com fa notar 
Enjuanes (2015, 131), aquest títol «planteja una primera divergència 
amb la pintura de Ponç en el nombre d’ocupants de la barca». L’autora 
resol aquest desajust comentant que Foix comptava com a ocupants 
de la barca dos filles d’un pescador del Port de la Selva que solien 
acompanyar els artistes en les seves excursions amb barca. 

Foix va ser una figura molt influent en la vida de Ponç i esdevingué 
un dels seus màxims referents avantguardistes. El jove pintor assistia 
regularment a les tertúlies que tenien lloc els diumenges a casa de 
Foix, i aquestes van tenir un gran impacte en la seva trajectòria artís-
tica. Val a dir que «Muntanya i cos» és un dels primers títols, després 
rebutjat, de la prosa «La veïna» de Tocant a mà… (Foix 2004, 892) i, com 
assenyala Enjuanes, el pintor també fa referència a la poesia de Foix 
en «Nocturn»:

Les paraules enigmàtiques que acompanyen l’arlequí que roman en silenci, 
«Muntanya i cos, dofí, arbre i ocell!» són un vers del primer poema de Les irreals 
omegues de Foix. Aquest recull de poemes es va editar per primera vegada el 
1949 i se’n conserva un exemplar amb una dedicatòria autògrafa del poeta: 
«Per a Joan Ponç / J. Foix / El Port de la Selva / 28. VII. 50 / en record de la lectura 
d’ahir (2015, 132).

En l’obra queda reflectida la visió ponciana de l’artista. Enjuanes 
(2015) identifica l’arlequí amb Foix i, per extensió, amb tots els artistes 
en general. Com acabem de veure, les paraules que apareixen a la vora 
de l’arlequí ens condueixen directament a la veu del poeta i, a més, la 
seva posició «es pot assimilar a la de l’artista pel fràgil equilibri de la 
seva situació social» (Enjuanes 2015, 136). L’arlequí és un personatge 
de la Commedia dell’Arte caracteritzat per un tarannà subversiu que 



290 marta gort 

el porta a allunyar-se de la societat; en el quadre es situa a l’extrem 
esquerre de la composició, des d’on contempla l’escena apartat de 
la resta de figures i interpreta amb les seves pròpies paraules el que 
veu. Aquesta concepció de l’artista com a ésser allunyat de la resta de 
la societat rau, en part, a l’aïllament social que va patir Ponç en l’inici 
de la seva carrera pictòrica. A la seva biografia s’explica la reacció del 
públic davant la primera exposició organitzada a Bilbao per Joan Vi-
nyals en què va participar: «los trabajos expuestos causan el espanto 
del público, que me mira como un pequeño monstruo. […] Fracaso total. 
Pero no me preocupa, pues siento que estoy haciendo algo necesario, 
que lucho contra una pintura oficial, falsa, servilmente comercial» 
(Ponç 1978, 178). 

És significatiu que tots els éssers que apareixen en el dibuix tenen 
un ull ben definit en el rostre però, en canvi, no tenen pas nas o boca. 
Aquest és l’indici, doncs, que els ulls cobren una rellevància especial en 
l’obra de l’artista; Omer explora la simbologia de l’ull en l’obra de Ponç:

El ojo, en la obra de Joan Ponç, es un testigo llamado a declarar en la audiencia 
del Ser aprehendido. La comunicación, significada por el ojo, es un leitmotif 
a través del cual el artista trata de establecer un diálogo entre lo implícito y lo 
explícito, la doble naturaleza de la realidad. El órgano externo del aparato visual 
es el punto de partida para las primeras visiones de Joan Ponç, en las cuales 
por primera vez un mundo subjetivo hace su aparición (1972, 6).

El quadre presenta característiques pròpies del corrent surrealista, 
com ara la utilització de colors primaris o la representació d’escenes 
inversemblants. Pren bàsicament rellevància el color blau, que cons-
titueix la major part de la pintura. També destaquen el vermell en la 
roba de l’arlequí, el peix i la cama del nadador; el groc en el flautista i 
en el sol; i finalment, el verd en l’ombra de les muntanyes. Les quatre 
rodones que acompanyen les paraules de l’arlequí sintetitzen els colors 
primaris, propis de la infantesa, etapa de la vida, precisament, reivindi-
cada pels surrealistes com ara Breton al primer Manifest del surrealisme:

Potser és la infantesa qui s’acosta més a la «vida veritable»; la infantesa, més 
enllà de la qual l’home disposa tan sols, a més del seu passi, d’algunes entrades 
de favor; la infantesa, en què tanmateix tot concorria a la possessió, eficaç, i 
sense fets atzarosos, de si mateix. Gràcies al surrealisme, sembla que aquestes 
possibilitats tornen (Molas 1995, 208–209).
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5 Conclusions

Les tres obres analitzades són una mostra de les relacions entre dife-
rents arts pròpies de l’època i de l’avantguarda. El sonet de Brossa va 
servir de fonament i estímul per a l’elaboració de la cançó de Cirlot i 
del quadre de Ponç: «Caldera d’abelles» esdevé la lletra del «Sonet. 
Para soprano y trompeta» i les imatges que apareixen en el poema són 
representades pictòricament en el quadre de Ponç. 

Quant a les intertextualitats entre el sonet i la composició musical, 
Cirlot estableix una doble connexió entre la música i el text de Brossa. 
En primer lloc, el compositor representa en el pentagrama l’escenari 
aquàtic descrit en el poema amb la simulació d’onades, efecte que 
aconsegueix a partir dels intervals de segona —per representar ones 
petites— o successions de segones —per ones més grans—, amb una 
imatge marítima que enllaça, a la vegada, amb el paisatge del quadre 
de Ponç. En segon lloc, la partitura mostra un paraŀlelisme estructural 
amb el sonet ja que els dos fragments recitatius de la cantant es cor-
responen amb el final dels quartets del poema. Pel que fa al quadre, el 
pintor pren els mateixos símbols i isotopies que Brossa i materialitza 
en el llenç les imatges hipnagògiques del poema: Ponç hi reuneix les 
diferents imatges representades en el sonet —el llangardaix, l’aigua, 
els homes, la flauta, els planetes, la nit i el pas del dia, el peix— davant 
un teló marí de fons. 

Totes tres obres tenen un caràcter clarament avantguardista. El so-
net de Brossa i el quadre de Ponç s’emmarquen en el context surrea-
lista en tant que segueixen la línia estètica d’allunyament de la lògica 
tradicional pròpia d’aquest moviment. Semblantment, la cançó de 
Cirlot s’escapa també de les regles clàssiques per atansar-se a l’atona-
lisme propi de la música avantguardista. Un dels grans referents del 
corrent avantguardista català a la postguerra és Foix, el mestratge del 
qual resulta decisiu per a Brossa, a qui aconsella d’escriure sonets, i per 
a Ponç, a qui dona a conèixer el món de les avantguardes històriques. 
L’obra de Ponç, a més, conté referències clares a la del poeta de Sarrià, 
per exemple, mitjançant les paraules de l’arlequí. A més, aquest qua-
dre, conservat actualment a la Fundació Foix, va ser propietat de Foix. 
Finalment, també cal recordar les aportacions de Miró i Joan Prats en 
el moviment avantguardista català. De fet, la biblioteca de Prats −la 
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qual contenia monografies de pintors avantguardistes, així com tam-
bé llibres d’André Breton o Tristan Tzara− va permetre aproximar les 
avantguardes de preguerra a Brossa, Ponç i Cirlot.
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6 Annexos

6.1 I. Sonet de Joan Brossa, Dau al Set 1, setembre 1948, p. 7
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6.2 II. Partitura del «Sonet. Para soprano y trompeta», de Juan 
Eduardo Cirlot (1950)
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6.3 III. «Nocturn», de Joan Ponç (1950)
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Resum: Aquest article estudia el pensament estètic d’Eugeni d’Ors a propòsit de l’obra 
de J. S. Bach i W. A. Mozart. El nostre objectiu és aprofundir en l’estètica arbitrària, 
de la qual el glosador és el principal teòric, a través de l’anàlisi dels seus textos sobre 
Bach i Mozart; mostrar la importància de la música per a l’arbitrarisme, i situar 
les reflexions crítiques d’Ors dins la història de la recepció dels dos compositors 
a escala europea. 
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Abstract: This paper studies the aesthetic thinking of Eugeni d’Ors about the work of 
J. S. Bach and W. A. Mozart. Our goal is to deepen into the arbitrary aesthetics, of 
which the glosador is the main theoretician, by analysing his texts on Bach and 
Mozart; to show the importance of music for the arbitrarisme, and to place the 
critical reflections of Ors within the history of the reception of the two composers 
on a European scale.
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1 Introducció

Bach i Mozart són dos dels músics més mitificats del nostre pensa-
ment coŀlectiu i comparteixen una mateixa característica: una obra 
incompresa en el seu moment històric que va començar a ser entesa i 
reivindicada durant el segle xix. Durant aquest període també es de-
senvolupen les estètiques que més incidiran en els escriptors catalans 
de principis del segle xx. El pensament espontaneista de Joan Mara-
gall, per exemple, comparteix lligams estrets amb el romanticisme i la 
cultura alemanya. En canvi, l’arbitrarisme d’Eugeni d’Ors defensa uns 

Nota: L’autor vol fer constar que aquest article es beneficia d’una ajuda per a la contractació de 
personal investigador de caràcter predoctoral «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació 
de la Universitat de València.
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valors antitètics del romanticisme que són hereus de l’École romane i 
l’Esprit nouveau francesos. En aquest temps, a Catalunya, es produei-
xen forts debats estètics en què la música no podia quedar relegada 
a un segon pla, atés que s’havia aconseguit una certa normalització 
de l’activitat musical a Barcelona. Els escriptors coŀlaboraran amb les 
noves entitats musicals i aportaran una manera inèdita de pensar i 
escriure sobre música. Eugeni d’Ors no només gaudirà de formació 
musical i assistirà als concerts del Liceu o de l’Orfeó sinó que també, 
com a glosador atent a les palpitacions del temps, deixarà constància 
de les seues opinions sobre música a les pàgines de La Veu de Catalunya. 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar els escrits sobre música més 
rellevants d’Eugeni d’Ors sobre Bach i Mozart i comprovar com el glo-
sador els integra dins el seu pensament estètic. Per tal d’aconseguir-ho, 
repassarem breument les característiques de l’estètica de l’escriptor, 
l’arbitrarietat, i abordarem la recepció que aquests compositors van 
tenir en el huit-cents. A continuació, estudiarem l’encaix que tenia la 
música dins el pensament orsià i analitzarem els diferents textos en 
què aquest dedica més atenció als compositors, com el capítol «Música 
de Bach» de L’home que treballa i juga o les diverses aŀlusions que hi fa 
al Glosari, Lletres a Tina o La Vall de Josafat. 

Amb tot, pretenem fer visible el pensament musical d’un dels assa-
gistes més importants de la literatura catalana contemporània sobre 
dos músics cabdals de la història de la música, així com mostrar les 
relacions entre aquest escriptor i els corrents estètics europeus que 
demostren la modernització que la cultura catalana aconsegueix en 
el tombant de segle.

2 La recepció estètica de Bach

En abordar l’estètica musical de J. S. Bach ens trobem amb una situació 
semblant a la que veurem amb W. A. Mozart. Segons John Butt (2004a, 
52), els paràmetres actuals de l’estètica musical només ens poden do-
nar una visió parcial del geni compositiu de Bach, donada la distància 
temporal. En conseqüència, la visió més completa sobre l’estètica del 
compositor cal buscar-la en la història de la recepció i, més concreta-
ment, en la crítica del huit-cents que reivindica Bach a través d’una 
nova concepció de la música, entesa com un art autònom i absolut. És 
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el 1829 quan la interpretació de Mendelssohn de La passió segons Sant 
Mateu BWV 244 revifa l’interés pel compositor. Amb tot, el revival de 
Bach no es tracta d’un fet aïllat sinó del resultat de diversos esdeveni-
ments i factors que es donen després de la seua mort i culminen en el 
seu reconeixement com un dels més grans compositors de la història 
(McKay 1999, 1). 

Butt (2004a, 54) extreu dels pocs documents en què Bach parla de 
la seua música la idea d’una concepció religiosa musicocèntrica. Una 
concepció que derivaria de la teologia natural i que es troba present 
en la mateixa concepció de Luter sobre la música. D’altra banda, el 
compositor va ser el causant d’una de les polèmiques estètiques més 
importants de l’Alemanya de l’època. Originada per una crítica del mú-
sic Johann Adolph Scheibe que va establir els motius estètics i culturals 
que van fer incomprensible l’art de Bach per al racionalisme i l’iŀlu-
minisme (Fubini 2005, 241). Scheibe trobava en la música vocal del 
compositor un excés d’art: escrivia amb massa ornamentació i totes 
les veus havien de tenir la mateixa dificultat amb la qual cosa cap veu 
podia ser reconeguda com la veu principal. El músic acusava Bach 
d’anar en contra de la raó, atés que el racionalisme francés considerava 
l’art com a sinònim d’artifici i, per tant, contrari a l’equilibri natural del 
món (Fubini 2005, 242). Aquesta opinió era compartida per la major 
part de crítics amb l’excepció de Johann Abraham Birnbaum, advocat 
i home de lletres de Leipzig que va defensar Bach en la disputa. Butt 
(2004a, 56) apunta que la resposta de Birnbaum coincideix amb altres 
opinions estètiques del compositor i que podria haver rebut informa-
ció d’aquest de primera mà per tal d’organitzar la seua argumentació. 
Consegüentment, d’aquesta defensa es poden extraure punts clau del 
pensament estètic del compositor, com que les regles de la música són 
una part determinada de la natura, la concepció del compositor com un 
artesà que pot aconseguir el que es propose, o que través de les regles 
eternes de la música es pot aconseguir la completesa o perfecció d’una 
idea musical (Butt 2004a, 57). Aquesta relació entre perfecció i comple-
tesa, la paraula alemanya Vollkommenheit, esdevé un motiu principal 
de l’assaig de Birnbaum que acusa Scheibe de tenir un coneixement 
superficial de la música bachiana. 

El desenllaç d’aquest debat va fet que la música de Bach passara 
a ser vista com un assumpte per als especialistes a causa de la seua 
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complexitat, per tant, rarament era interpretada (Butt 2004a, 58). Tant 
és així que els fills de J. S. Bach gaudiren de més fama com a compo-
sitors que el seu pare en vida i es dedicaren a difondre la seua obra 
sobretot amb una finalitat educativa. Les corals de Bach servien com a 
exemple per a ensenyar elaboració harmònica ja des de 1758 i El clavecí 
ben temperat prompte es va convertir en un vehicle per ensenyar inter-
pretació i contrapunt per a compositors tan importants com Brahms o 
Beethoven (McKay 1999, 4). No ens ha d’estranyar que un dels primers 
compositors importants en usar elements de l’estil de Bach en el seu 
propi treball fora Mozart, la influència del qual es pot notar en obres 
tan importants com La Flauta Màgica o la Simfonia Júpiter. 

Per a Zenck (2004, 227), la influència de Bach en Mozart és a la base 
de la reinterpretació del compositor durant el Romanticisme. En efecte, 
a les acaballes de segle, els crítics comencen a veure Bach com més que 
un mestre d’un estil antic i a causa d’això Felix Mendelssohn podrà 
interpretar La passió segons Sant Mateu el 1829 (McKay 1999, 5). Aquest 
concert encara és considerat com un dels més significatius en la his-
tòria de la música alemanya i va significar la consagració de Mendels-
sohn com a jove director i líder del revival (Lefever 2009, 2–3). L’èxit del 
mateix es va estendre per tota Alemanya i va donar lloc a nombroses 
representacions de les obres de Bach tant instrumentals com vocals. 
S’ha de tenir en compte que Mendelssohn va fer moltes modificacions 
en l’obra original de Bach com també faran la resta de compositors 
romàntics per tal d’adaptar-lo al gust de l’època (Stauffer 2004, 210). 

La fama del compositor continuà en progressió com ho demostren 
un gran nombre d’escrits entre els quals es poden destacar les mo-
numentals biografies de Carl Heinrich Bitter (1865) i Philipp Spitta 
(1873–1880). E.T.A. Hoffmann també va recuperar Bach com a músic 
romàntic situant-lo al mateix nivell que Palestrina, Haydn i Mozart 
(Fubini 2005, 294). Per la seua banda, Nietzsche parlava d’una ascen-
sió lluminosa en la música alemanya des de Bach fins a Beethoven i 
des de Beethoven fins a Wagner. El filòsof alemany veia en Wagner 
el renaixement de l’esperit dionisíac de la música, entesa com a in-
dependent i superior al contingut poètic i dramàtic, del qual Bach és 
un primer exponent. Els romàntics no només trobaven en Bach una 
estètica musical agradable sinó també l’expressió de la riquesa de les 
emocions humanes, que concordava amb la ideologia del seu temps, 
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i la seua obra com una expressió única i original (McKay 1999, 6). De 
manera paraŀlela, Bach és utilitzat pel nacionalisme alemany de la nova 
Confederació Germànica, que necessitava un fort patrimoni artístic 
nacional per assegurar la unitat de la confederació i poder superar les 
humiliacions militars que havia causat l’etapa napoleònica (McKay 
1999. 7). En aquest sentit, es poden entendre les paraules de Wagner 
sobre el compositor que ens recorda Pirro (198, 441), «Si l’on veut com-
prendre, dans une image d’une éloquence incomparable, la merveilleu-
se particularité, la force et la signification de l’esprit allemand, il faut 
considérer, avec une attention pénétrante et judicieuse, l’apparition 
presque inexplicable du thaumaturge de la musique, Sébastien Bach». 

Malgrat l’interés esponerós per la música de Bach al llarg del se-
gle xix, a principis del xx, Bach és vist com una figura massa distant 
i austera per erigir-se en alternativa al neowagnerisme, ja que segueix 
sent associat a la música seriosa, religiosa i acadèmica. No obstant 
això, al mateix temps, dins del món de l’ensenyament i la interpretació 
existeix un moviment de recuperació dels instruments i la manera 
de tocar del Barroc (Stauffer 2004, 211). Com a exponent principal del 
revival del clavecí destaca la intèrpret i compositora Wanda Landowska 
la qual va tindre una gran influència en Eugeni d’Ors ja que, és a partir 
de Landowska que Ors «redescobreix el gust per la música i retroba 
Plató» (Cuscó 2010, 58). 

3 La recepció estètica de Mozart

Les relacions reals de Mozart amb el pensament estètic de la seua 
època només han sigut estudiades a partir de les últimes dècades del 
segle xx, quan es van començar a trencar els mites creats entorn de 
la seua figura utilitzant documentació que abans no s’havia tingut en 
compte o reinterpretant Mozart dins del seu context històric (Schroe-
der 2003, 48). Tanmateix, la figura del compositor austríac gaudeix 
d’una extensa literatura que es configura molt abans, sobretot al llarg 
del segle xix, i que presenta, una sèrie de visions canviants i contradic-
tòries. La multiplicitat d’imatges sobre Mozart que sorgeixen durant 
més de dos-cents anys de recepció cristaŀlitzen en un moviment global 
de reivindicació del compositor anomenat «back to Mozart». Tot i 
això, la fama de la qual gaudeix Mozart actualment arribarà, també, 



302 xavier hernàndez i garcia

ben entrat el segle xx, sobretot després de l’estrena del film de Miloš 
Forman, Amadeus (1984), que contribuirà a convertir-lo en el compositor 
més conegut del món i a augmentar la seua figura de jove geni per ex-
ceŀlència (Smaczny 2003, 198). En conseqüència, Eugeni d’Ors se situa 
en una posició privilegiada dins la recepció del compositor a escala 
europea, en el moment culminant de la seua recepció inteŀlectual i 
encara lluny del fenomen de masses en què es convertirà.

L’obra biogràfica que es desenvolupa just després de la mort de Mo-
zart és ja en si abundant i ben diversa. A tall d’exemple, la primera obra 
biogràfica sobre el compositor, el Nekrolog (obituari) de Schlichtegroll 
(1793), proporciona ben prompte al segle següent el mite, encara vigent, 
de Mozart com a etern xiquet. Ja entrats en el huit-cents, la Nouvelle Bio-
graphie de Mozart (1843) d’Alexander Ulïbïshev, s’endinsa en el terreny 
de la psicobiografia i es basa en la premissa romàntica segons la qual 
l’obra creativa d’un artista és una finestra oberta al seu ésser interior. 
En aquesta línia, l’obra més coneguda i reeditada sobre Mozart, publi-
cada en 1856 per Otto Jahn, tracta la interdependència entre la vida del 
compositor i el seu art. Jahn destaca la universalitat de Mozart com la 
seua virtut principal, que s’explica per la seua transformació de cada 
sentiment humà en una obra d’art (Daverio 2003, 173).

Durant tot el segle hi ha una gran permeabilitat entre els fets empí-
rics i ficcionals entorn de Mozart (Daverio 2003, 174). Així, una noveŀla 
de ficció com Mozart auf der Reise nach Prag de Mörike, que deriva de la 
idea d’Ulïbïshev que Mozart estava inspirat per veus del més enllà, al 
seu torn, té un gran impacte en l’obra de Jahn i en el treball posterior 
d’Hermann Albert. D’altra banda, els treballs poètics i filosòfics d’E.T.A. 
Hoffman o Søren Kierkegaard sobre Don Giovanni no tenen com a 
principal objectiu fer una crítica de l’òpera mozartiana sinó, més aviat, 
utilitzar-la com a mitjà per explicar les seues pròpies teories estètiques. 
També Joan Maragall, a El drama musical de Mozart (1905), triarà el Don 
Giovanni per a iŀlustrar la seua teoria de la paraula viva. La interpretació 
musical de les obres de Mozart durant aquest període serà decisiva 
en la seua recepció. Les obres seran presentades en versions alterades 
radicalment de la versió original, especialment en el cas de les òperes 
que eren traduïdes i adaptades al gust romàntic (Daverio 2003, 175).

Existeix l’opinió generalitzada que Mozart va ser primerament re-
but com a romàntic i reinterpretat més tard com a clàssic. No obs-
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tant això, els crítics del seu temps no l’entenien ni com a clàssic ni 
com a romàntic, sinó com un compositor difícil que havia fet algunes 
concessions a les masses (Daverio 2003, 176). Així ho feia Friedrich 
Rochlitz comparant-lo amb Rafael, una comparació que és utilitzada 
freqüentment en els escrits sobre Mozart i que, fins i tot, és emprada 
per Eugeni d’Ors, com veurem més endavant. Rochslitz i altres crítics 
del seu temps destacaven de Mozart la bellesa de les seues obres però, 
al mateix temps, la seua complexitat, afectació i obscuritat. Aquests 
adjectius se sumaven al que el filòsof i crític Friedrich Schlegel englo-
bava dins la categoria de característic (Daverio 2003, 176). 

Com assenyala Fubini (2005, 295), és E.T.A. Hoffmann, al voltant de 
1810, qui s’encarrega de mitificar Mozart com a compositor romàn-
tic. Per a Hoffman, tots els grans compositors són en certa mesura 
romàntics: «[la música] es la más romántica de todas las artes puesto 
que tiene por objeto lo infinito». Hoffmann també afirma que l’òpera 
Don Giovanni és una composició ultraromàntica. L’escriptor manté que 
Mozart era un compositor no comprés pels crítics anteriors, insensi-
bles a la seua imaginació, el seu sentit de l’humor i la seua extravagant 
abundància d’idees. En la crítica de Hoffman, es compara Mozart a 
Shakespeare pel seu poder expressiu. Una comparació que també as-
soleix un gran recorregut i que utilitzarà Stendhal el 1814 (Daverio 
2003, 177).

No obstant això, ben prompte la visió romàntica de Mozart va ser 
desplaçada per una altra molt diferent. A mitjans de segle, les aŀlusions 
a la seua raresa i excentricitat es van deixar enrere i el compositor va 
començar a ser associat amb la idea de bellesa, la qual implicava les 
idees de perfecció, ordre, simetria, unitat harmoniosa i universalitat. 
La imatge de Mozart com a Déu del classicisme la podem trobar clara-
ment representada en els escrits de Robert Schumann dels anys trenta: 
«Cheerfulness, repose, grace, the main features of ancient works of 
art, are also those of Mozart’s school. Just as the Greeks gave their 
thundering Zeus a merry expression, so too does Mozart withold his 
lightning bolts» (Daverio 2003, 178). Schumann, però, no oposa Mozart 
als compositors romàntics com Amadeus Wendt, que invoca una estra-
tègia hegeliana per a diferenciar Haydn, Mozart i Beethoven (Daverio 
2003, 178). Per a Ulïbïshev i Jahn, en canvi, el classicisme de Mozart es 
basa tant en el seu domini de la forma, com en la seua atemporalitat 



304 xavier hernàndez i garcia

i universalitat. Una universalitat que no es pot deslligar de la seua 
capacitat com a autor d’allunyar-se de la seua obra i no deixar que hi in-
terferisquen els seus motius o les seues intencions (Daverio 2003, 179). 

Com podem observar, les visions entre els diferents comentaristes 
de l’obra de Mozart canvien radicalment al llarg del huit-cents. Cap a 
la meitat i la darreria de segle, els crítics tendeixen a associar els as-
pectes característics del compositor a la seua habilitat per a sintetitzar 
tendències antitètiques en una unitat superior de forma. És el cas de 
compositors com Tchaikovsky, Busoni o Charles Gounod, el qual de-
fineix Don Giovanni com la unió de la bellesa de la forma i de la veritat 
emocional.

A principis del segle xx arriba al seu màxim exponent el «back to 
Mozart», un moviment de recuperació del compositor austríac. Es 
tracta del resultat d’una desconfiança cap a la tradició wagneriana 
per part dels músics alemanys i, al mateix temps, de la culminació 
d’un segle de discussions sobre l’ànima i el significat de Mozart. Per 
al compositor Felix Weingartner, en 1907, la música s’ha tornat histèrica 
des de la mort de Wagner i el públic se n’ha distanciat. La música podrà 
tornar a tenir bona salut només mirant als «translucent child-like eyes 
of Mozart’s art» (Botstein 1993, 6–7). 

El neowagnerisme semblava dominar el gust dels compositors i el 
públic en el tombant de segle. En canvi, els defensors del revival de 
Mozart consideraven la música neowagneriana com un fòrum indis-
ciplinat per a la iŀlustració extravagant de l’emoció i del subjectivisme 
(Botstein 1993, 5). Mozart era el compositor idoni per a una renovació 
estètica ja que Bach semblava massa distant i Beethoven estava asso-
ciat amb el romanticisme i, en conseqüència, amb Wagner. Per contra, 
Mozart era reverenciat i comparat amb els clàssics com Shakespeare, o, 
fins i tot, Sòfocles en la biografia de Jahn. El debat resultava ben com-
plex ja que el propi Wagner havia integrat Mozart dins el seu discurs 
en declarar-se l’últim dels Mozartians (Daverio 2003, 182). 

Mozart estava en el centre del debat estètic de principis de segle 
com es pot observar en els escrits de l’historiador Adolf Prosniz de 
1915 (Botstein 1993, 9). Aquest historiador considerava que, durant el 
Romanticisme, la música de Mozart havia estat en retirada però que, 
en l’actualitat, Mozart era més necessari que mai per la bellesa i la 
puresa de la seua música, en contrast amb la música predominant, 
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considerada com tumultuosa i superficial. Convé destacar que, dins 
del moviment de recuperació de Mozart, compositors tan importants 
com Schoenberg i Strauss no es quedaren només amb una visió sim-
plement reaccionaria o depassada del compositor sinó que veieren en 
Mozart un nou aŀlicient per a les seues composicions (Daverio 2003, 
183). 

Fet i fet, l’estudi de la recepció del compositor és ben complex i no es 
pot sintetitzar una imatge objectiva de l’estètica mozartiana —nosal-
tres només n’hem realitzat un esbós—, sinó que en aquesta dificultat 
«radica la dinámica que forma el estímulo indefinido, sensual e inte-
lectual del fenómeno “Mozart”» (Gruber 2008, 14).

4 La música segons Ors

La importància de la música en el pensament d’Eugeni d’Ors es veu 
reflectida en diverses glosses. Ja en 1907, el glosador estableix que la 
música representa «la volada més alta de l’art i l’esforç més gran d’ar-
bitrarietat» (1996, 406–407). I més endavant, el 1917, Ors definiria la 
música com: «la llengua divina […] que no es presta al joc perillós dels 
equívocs mundans» (1991a, 133). D’altra banda, la música adquireix 
un lloc preeminent entre els inteŀlectuals noucentistes que realitzen 
judicis estètics sobre determinats compositors, encara que aquests 
es deguen principalment a l’adscripció de valors i nocions musicals a 
certs aspectes del classicisme (Piquer 2012, 131). 

Ors, com a teòric principal de l’arbitrarisme, va configurar els atri-
buts bàsics del noucentisme musical a través de les seues glosses: 
mediterranisme d’inspiració, inteŀlectualisme de concepció i antilocalisme 
d’intenció. Uns trets que formen la base de l’estètica arbitrària. Tanma-
teix, en parlar de música, convé destacar dos aspectes més: «la tradició, 
el retrobament amb uns procediments estilístics fonamentalment 
setcentistes barrocs que la cridòria romàntica va menystenir, però 
que, en canvi, conformen els autèntics pilars en els quals recolza el 
domini de qualsevol dels bells oficis, i consegüentment, el secret de 
l’“obra ben feta”» (Calmell 2004–2005, 98). «Tradició» i «obra ben feta» 
seran conceptes clau per a la interpretació que Ors realitza de Bach 
i Mozart. D’altra banda, la visió musical de l’inteŀlectual arbitrarista 
va lligada amb la concepció pitagòrica i platònica de la música. Ors 
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compartia amb els clàssics grecollatins la visió de la música com a una 
expressió que permet veure l’ordre de la llei matemàtica de la realitat 
(Cuscó 2010, 59). L’ordre, junt amb l’equilibri i el sentit de la proporció 
en l’obra d’art, formen part de les qualitats clàssiques que el glosador 
valora en tota expressió artística i vital (Piquer 2012, 138). 

Tanmateix, no sempre la música té igual valor per a Ors. Per exemple, 
al text «Signe de Joan Maragall en la història de la cultura» (1936) l’au-
tor associa la música a l’espontaneisme maragallià com a representació 
del vessant artístic més allunyat de l’ordre i la raó. Això ocorre, però, 
només en les èpoques barroques o romàntiques, mentre que durant 
el classicisme es recorre el camí invers: la música es torna poètica; la 
poesia, gràfica; la pintura plàstica, i l’escultura, arquitectònica (Piquer 
2014, 141). Per això, l’assagista afirma que no s’ha d’apropar a la música 
qui no siga geòmetra i tria com a primer músic noucentista Jaume 
Pahissa, sobretot per la seua formació acadèmica (Chavarria 2014, 49). 
En els seus escrits, Ors destaca la relació de Pahissa amb les matemàti-
ques, l’arquitectura, el dibuix i la tragèdia clàssica, així com el caràcter 
antiregional de la seua música i els seus versos. 

Per al glosador, era ben important la diferència entre un nacionalisme 
localista i el caràcter imperialista de l’arbitrarietat: «voluntat civilitzado-
ra d’un poble que no es resigna a sobreviure sinó que vol projectar-se 
en els altres» (Calmell 2004–2005, 96). L’imperialisme es troba present, 
segons el glosador, en altres compositors com Cèsar Franck del qual 
destaca l’esperit musical autèntic que mira de fit a fit la universalitat 
(Ors 1991b, 133). Resulta curiós que Ors reivindique, des del seu ideari 
estètic, un dels músics que els modernistes van triar com a bandera 
per al programa de la Segona Festa modernista, celebrada a Sitges 
en 1893. Cal entendre, naturalment, que l’un i els altres en feien una 
interpretació diferent. 

Des dels seus primers articles, Ors apostarà per la futura mediter-
ranisació de la música, situant-se al costat d’un ampli moviment de 
recuperació de la consciència de la tradició grecollatina i de rebuig 
del pessimisme, l’obscuritat i la malenconia propis del romanticisme 
germànic que té com a epicentre l’École romane. Piquer (2012, 135) es 
fixa en aquesta relació de l’escriptor amb l’École romane i afegeix que 
Ors considerava «el mediterranéismo [sic] como la expresión racial 
del clasicismo» i França com un «ideal de universalidad». Per tant, si 
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Debussy es va veure influenciat pel mediterraneisme francés a l’hora 
d’utilitzar procediments més rigorosos en La mer, és ben natural que 
el glosador reivindique aquest compositor afirmant «que Debussy és 
l’ordre operant sobre la feblesa». Ara bé, el compositor impressionista 
no semblava satisfer del tot el gust estètic del glosador, ja que també 
afirma que la seua música és «la Representació sense Voluntat» (Ors 
2003, 63). La voluntat és importantíssima per a d’Ors. Cal destacar 
que l’arbitrarista defensa que l’art no pot sorgir espontàniament, en 
ser autònom ha d’obeir només al seu propi codi, sense sotmetre’s a 
la fatalitat o a la natura; ha de sorgir només de l’exercici de la lliure 
voluntat del creador, una voluntat que s’autojustifica per si mateixa i 
per l’interés general. 

En la mateixa glosa en què menciona Debussy, «Segona vetlla de 
concert», 1-3-1910, Ors afirma: «La bellesa, igualment en música que 
en literatura, consisteix en que la Representació ordeni la Voluntat. 
[…] Anomeno “Albir” la Voluntat ordenada per la Representació. La 
doctrina d’això, “Arbitrarisme”». La música en què això no ocorre, és 
una música sensual, descontrolada, com la de Richard Strauss: «la for-
ça que s’escapa de l’ordre, la Voluntat sense Representació» (2003, 63). 
Ors també carrega contra Strauss a la glosa «Ellen Key», 28-2-1910, (Ors 
2003, 60–61) en què l’agrupa amb qui ell considera els últims represen-
tants del romanticisme: «Així la nostra acció se dirigeix globalment, i 
alhora, contra Maragall, contra Strauss, contra William James, contra 
Unamuno, contra Henri Bergson i contra Ellen Key». En aquesta glosa 
de 1910, Ors escriu: «amem la vella música, on la voluntat és ordenada 
per la representació» (2003, 61). Amb la qual cosa, l’assagista expressa 
el seu gust per retrobar la tradició del període anterior a la irrupció de 
l’expressionisme romàntic, reivindicació que els noucentistes ja ha-
vien dut a terme a propòsit d’altres arts. El segon compositor qualificat 
de noucentista per Ors, Cristòfor Taltabull, reuneix també aquestes 
característiques (Calmell 2004–2005, 99). 

Per a Eugeni d’Ors, avanç i tradició es retroben en la música, sobretot, 
en un aspecte importantíssim: el domini tècnic en la creació artística 
(Cuscó 2010, 58). En conseqüència, el glosador ha de fixar el seu interés 
en els intèrprets que s’han dedicat a recuperar els repertoris dels se-
gles xvii i xviii, ja que aquests no només es fixen en la tradició sinó 
que també representen un gran domini de la tècnica que deriva en la 



308 xavier hernàndez i garcia

creació d’una obra autònoma, capaç d’explicar-se ella mateixa a través 
de les lleis de la seua estructura. La figura que millor reuneix aquest 
respecte a la tradició i el domini tècnic sobre l’obra d’art en aquells 
moments a escala europea no és altra que Wanda Landowska, la cla-
vecinista precursora de la interpretació històrica amb instruments 
d’època. Per tant, a «Reflexions sobre l’art de Vanda Landowska», 20-
6-1910, Ors propugna:

Però quan Vanda Landowska toca el clavecí la multiplicitat es redu-
eix a la unitat, amb una meravellosa claredat. Significa el seu art com 
una divina exaltació del seny. 

Per això els seus autors, no ja afavorits sinó exclusius, són els mestres del xvii 
i xviii, els doctors de la Raó feta música… Ja els coneixíem. Però Vanda, la 
clara, restaurant el clavecí, els ha purificats de tot residu del modernisme, de 
les interpretacions habituals, de tota descripció, de tot sentiment. «El 
sentiment? —deia a Xènius, Vanda Landowska—. Jo odio el sentiment» (Ors 
2003, 194).

El glosador troba en la interpretació de Landowska l’aliança que 
buscava entre passat i modernitat, al mateix temps que un rebuig al 
sentiment romàntic o modernista a favor de la inteŀligència (Calmell 
2004–2005, 99). Paraŀlelament, el caràcter transgressor de l’estil de-
purat de Landowska el retorna a les arrels iŀlustrades i al classicisme. 
Landowska aposta per l’ordre i la geometria, en compte de deixar-se 
emportar pel geni com feien els romàntics i demostra que la «música 
antiga és quelcom sublim» i el classicisme, tradició i continuïtat his-
tòrica: «Si ésser romàntic vol dir haver el deliri dels començaments 
absoluts, ésser clàssic significa fer coŀlaborar en la pròpia feina la suma 
d’esforços de les passades generacions» (Ors 2003, 455).

4.1 Bach, un artista religiós

La relació de Landowska amb la música de Bach és molt important, ja 
que les seues actuacions van ser clau a l’hora d’interpretar les obres  
del compositor amb els instruments de tecla en què s’havien compost 
originalment com el clavicordi. Així, Landowska va establir les bases de 
les interpretacions historicistes de la música del compositor després 
de la Segona Guerra Mundial (Stauffer 2004, 213). Però, Ors ja havia 
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mostrat la seua admiració per Bach dos anys abans del seu article 
sobre Landowska a L’home que treballa i juga (1908) en què li dedica el 
següent capítol:

Avui a l’Orfeó, festa religiosa: música de Joan Sebastià Bach.
Bach és, per essència, un artista religiós, perquè és un artista de puresa 
matemàtica. La pura matemàtica ja vol dir una intimitat amb el diví. «Déu es 
fa present —deia Spinoza— en el fet que la suma dels angles interiors d’un 
triangle valgui igual que dos angles rectes» I Leibniz: «Quan Déu calcula, el 
món es fa» (Dum Deus calculat, fit mundus). 
Cada obra de Joan Sebastià Bach és un càlcul que ens fa assistir a la naixença 
d’un món. 
Món de transparència exquisida —ciutat geomètrica d’aigua i cristall.
Un pur androgin al bell mig consuma un sacrifici i eleva al zenit una columna 
d’encens.
I, com que tot vent ha mort, la columna s’alça en verticalitat absoluta.
Ara, en secret —de mi a tu, lector—, i que cap romàntic ens senti:
El vers de Racine és sovint una cosa tan transparent, tan pura, tan religiosa, 
com la música de Bach. I els que malparlen del primer no tenen cap dret a 
fer-nos creure que entenen el segon (Ors 1988, 58).

La identificació de Bach amb els valors del classicisme és ben evi-
dent en aquest text. Pot semblar un contrasentit, però Ors troba en el 
barroc, concretament en la música de Bach que pot ser interpretada 
en clau matemàtica i numèrica, el seu classicisme estètic. Piquer (2012, 
156) manté que l’adscripció de Bach a uns cànons clàssics prové dels 
escrits de Maurras i Romain Rolland de l’École romane i que no només 
va ser adoptada per Ors sinó també per altres crítics noucentistes com 
Ferran i Mayoral, Jaume Pahissa i Joan Llongueras. Aquest últim des-
tacava l’adequació entre esperit i forma en la música de Bach. Per a 
Llongueras l’esperit de Bach era inteŀligència, lògica i ritme clàssic, 
d’un primitivisme civilitzat, és a dir, la perfecta unió entre tradició i 
classicisme que Ors defensava (Chavarria 2014, 47).

Ja hem vist com Ors considerava l’ordre: «una cosa divina». Per una 
banda, en el camp de la música aquesta és una noció que el lliga direc-
tament als pitagòrics i a Plató, però, d’una altra banda, estableix una 
clara relació en el camp del pensament amb els filòsofs racionalistes 
Leibniz i Spinoza que l’autor cita directament al text sobre Bach. La 
relació entre aquests pensadors i el compositor alemany no és casual 
si tenim en compte la visió del món que comparteixen, com ha de-
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mostrat Butt (2004b, 60). Segons aquest autor, la teologia natural del 
filòsof Leibniz no entrava en conflicte directe amb el luteranisme or-
todox de Bach. D’altra banda, Leibniz representava juntament amb la 
teoria musical alemanya l’última aproximació pitagòrica a la música 
especulativa (Butt 2004b, 61). Liern (2009, 113) també ha destacat la 
contribució de Bach a una època d’una autèntica revolució inteŀlectual 
representada per científics i matemàtics com Leibniz, Euler i New-
ton. A més de fer un repàs de la simbologia numèrica en la música de 
Bach i l’estructura geomètrica de les seues obres, aquest autor destaca 
l’entrada de Bach en la Sozietät der Musicalischen Wissenschaften, 
una societat que tenia el propòsit d’investigar la relació entre música 
i matemàtiques. El fundador de la societat, L. C. Mizler, era alumne 
de Bach, i alhora va ser un filòsof i matemàtic important responsable 
de publicar el famós assaig de Leibniz en què aquest afirmava que la 
música és l’exercici ocult d’aritmètica en què una ment inconscient 
calcula (Butt 2004b, 60).

Sense aprofundir massa en la relació entre els filòsofs racionalistes i 
Bach que s’ha establert en l’actualitat, ja podem observar l’atractiu que 
Ors pot trobar en aquesta comparació. Encara més, el fet que l’associa-
ció amb Leibniz només es trobe present en la crítica sobre Bach a partir 
de 1950 (Butt 2004b, 60) erigeix el glosador en un autèntic precursor 
d’aquesta. Ors admirava en el filòsof l’intent d’escapar del relacionisme 
i el monisme moderns per tal d’encaminar-se cap a un plantejament 
ontològic pluralista (Martínez Carrasco 2013, 222). Un intent que Ors 
intenta plasmar també en la seua concepció musical, com apunta cla-
rament en el text sobre Landowska:

Seny no vol dir pas lo que solem anomenar, per aquests volts, «sentit comú». 
Seny vol dir Raó. I la raó no és cosa abstracta, sinó viventa. És la concreta, fluida, 
lliure harmonia entre lo múltiple i lo u. «Tot és u», digueren els antics Eléates, 
com ara els monistes moderns. «Tot és multiplicitat, canvi, apariència, 
ilusions», deien els Ionians. Vingué Plató, i aquesta fou la seva revelació: «Tot 
és u i múltiple a la vegada». La diversitat pot ésser percebuda com a unitat, en 
quant és harmonia. L’harmonia és la unitat en la diversitat. L’harmonia, en 
quant és percebuda per l’esperit, s’anomena Raó (Ors 2003, 193).

La relació entre aquest pensament leibnizià i la música de Bach en 
què la tendència cap a la varietat desafia, i és desafiada, constantment 
per la tendència cap a l’ordre i la unitat, ha sigut també provada per 
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Butt (2004b, 64). Ors cita a Spinoza, tant en la seua comparació sobre 
Bach com en la seua segona glosa sobre Landowska, «Wanda Lan-
dowska», 25-1-1911: «I lo que em sembla “diví”, com a l’avi Spinoza, és 
que sempre els angles d’un triangle valguin dos rectes» (2003, 455). 
Així mateix, Butt (2004b, 65) destaca que Spinoza comparteix amb el 
compositor alemany característiques similars pel que fa al moment 
històric en què escriu: «like Bach, Spinoza could not have written as 
he did without the historical context of his particular age (in his cas, 
the rationalist revolution of Descartes); yet he was largely misunders-
tood and ignored during his own lifetime». Malgrat que l’ortodòxia de 
Bach haguera considerat herètic la major part del seu pensament sobre 
Déu, Spinoza i el compositor també semblen compartir certes concep-
cions que podrien haver interessat el glosador. N’és un bon exemple, la 
tendència cap a la perfecció formal que cerquen tant el filòsof com el 
músic. Segons Spinoza, Déu és l’ésser més perfecte que pot ser con-
cebut, per tant, les coses com més perfectes són, més se li assemblen. 
Amb la intenció d’assolir aquesta perfecció divina, Bach treballava 
meticulosament en diferents versions de les seues obres i intentava 
unir-hi diferents gèneres i tècniques compositives (Butt 2004b, 67).

Si bé Ors, potser, no era conscient de fins a quin punt podia arribar 
l’afinitat de pensament entre aquests filòsofs i Bach, és pioner a es-
tablir-ne una relació que li permet defensar la música de Bach com 
la millor representant del seu pensament d’estètica musical. En les 
obres de Bach, troba l’harmonia, l’ordre i la geometria matemàtica 
que explica millor la realitat. En canvi, rebutja la recepció romàntica 
del compositor, «que cap romàntic ens senti», i arriba a comparar-lo 
amb un clàssic tan consolidat com Racine. 

La importància de la figura de Bach en el pensament musical orsià 
es veu reflectida també a la glosa que aquest li dedica dins La vall de 
Josafat, 20-6-1918, en la qual torna a fer aŀlusió a la religiositat de la 
música de Bach i la defineix com «una arquitectura en moviment»: 
«No solament sap representar-se les coses en l’espai (al cap i a l’últim, 
això s’anomena inteŀligència), sinó que proporciona als auditors mag-
nífiques associacions espacials» (1987, 116). Per a Ors, Bach representa 
«la imatge d’una augusta catedral», metàfora que fa referència a la 
religiositat del compositor i al seu domini de l’estructura. També es 
menciona a Bach com a «arquitecte» en la glosa dedicada a Beethoven, 
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30-11-1918. En aquest text, mentre Bach i Mozart s’inclouen dins l’es-
tètica clàssica que promou l’ordre i el sentit de la proporció —Mozart 
és considerat «un dibuixant»—, Beethoven s’ubica en el límit amb 
un romanticisme perillós del qual no forma part gràcies a la «clare-
dat» de la seua música: «Però no som encara en la torrentia [sic] de 
l’Inconscient. La Inteŀligència hi té un tron, i el nom d’aquest tron és 
Claredat» (1987, 186). 

En el Glosari, Bach és presentat com un místic, però no en el sentit 
romàntic del terme, sinó com un artista religiós d’una forta voluntat: 

Vet aquí Bach. Vet aquí la salut atlètica unida al misticisme més pur. Bach és 
capaç de desorientar a tots els teòrics, a tots els xerraires, a tots els professionals 
de la profanació qui volen veure en el misticisme una malaltia, o almenys una 
forma de decadenta sensualitat. I no es cansen de retreure’ns son etern Buda…! 
Buda, el de la panxa obesa i fluixa, podia ésser un místic; però Joan Sebastià 
Bach, el de les fortes espatlles, era un místic també (2003, 82).

És en aquest sentit que, en gloses com «Del Cubisme», 9-10-1911, Ors 
distancia la música de Bach del romanticisme i de compositors com 
Wagner, que representen tota una altra forma d’entendre el fet musi-
cal: «Entengui’s que parlem de la música com d’una cosa sensual. Ja sé 
que, en altre sentit, és absolutament anàlega a l’arquitectura. Mes ara 
preníem, com a tipo de músic, més aviat Wagner que Bach» (2003, 749). 

4.2 Mozart: classicisme adolescent

Al text aŀludit adés «Signe de Joan Maragall en la història de la cultu-
ra», Ors no només parla de música, sinó que menciona explícitament 
Mozart com a un artista relacionat amb el classicisme i les seues ca-
racterístiques, que es veuen representades pel Logos i la lira:

Dins de cada segle, dins de cada país, dins de cada art, hi ha qui serveix Pan, 
hi ha qui serveix el Logos. Veieu dins la música mateixa, com es mostra el 
simbòlic concurs entre la sensual flauta i la lira numeral. Veieu com un Mozart, 
per exemple, pertany a la lira i al Logos: al pol oposat en l’arquitectura, 
Churriguera és un músic (Maragall 1981, 1258). 

La menció que Ors fa de Mozart és una mostra de l’adscripció del 
compositor al vessant arbitrarista de la música. Tanmateix, tant Pi-
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quer (2013, 156) com Chavarria (2014, 46), quan parlen de la valoració 
arbitrarista que Ors fa de Mozart, fan referència a un text ben anterior 
de l’assagista, el seu discurs de 1915 «Defensa del Mediterráneo en la 
guerra grande». D’aquest text destaquen la definició de Mozart com 
a compositor de l’inteŀlecte i els valors com la llibertat i l’equilibri que 
el glosador li atorga. En canvi, Gené (2010, 9) afirma que la música de 
Mozart no satisfà el gust estètic d’Ors, el qual prefereix el classicisme 
de la música de Bach.

Si consultem el discurs del glosador de 1915, podem observar que les 
opinions sobre Mozart funcionen en una comparació que s’estableix 
entre una «germania adolescente» i un «viejo Mediterranéo filósofo» 
(Ors 2005, 316). Aquests són els dos bàndols de la guerra del 14, en què 
Mozart representa els valors germànics i Rafael els mediterranis. Com 
hem assenyalat, la comparació entre els dos artistes és habitual en la re-
cepció clàssica de Mozart durant el segle xix. Amb tot, el discurs d’Ors 
no pretén igualar aquestes dues personalitats dins del classicisme, sinó 
més aviat marcar-ne les diferències per tal de deixar clar que prefereix 
la sensibilitat de l’italià a la de l’austríac. De fet, Ors copia i tradueix 
aquesta comparació, originalment escrita en català a la xlii de les 
Lletres a Tina, 8-10-1914, en què se centra més en la figura de Rafael que 
en la de Mozart per tal de lloar el seu classicisme i mediterranisme. 
La comparació pot resultar confosa i així ho hem fet notar en treballs 
anteriors (Hernàndez 2019), ja que el text sembla indicar que la figura 
de Mozart no resulta satisfactòria per al glosador: 

[…] no trobem en aquell [Mozart], dic, notes essencials que vénen a les ànimes 
de «la llibertat, filla del barbre Septentrió» i que són del tot incompatibles amb 
el secret de la tradició mediterrània? Una entre aquestes notes, és la de 
l’«humor», la capacitat de caricatura. Mozart la té en grau admirable. Rafael 
n’és radicalment incapaç. […] ¿No donarà això, immediatament, un valor 
distint, a aquestes dues gràcies? L’una és feta de somrient Noblesa: l’altra, de 
Vivacitat elegant; l’una supera tota dificultat o conflicte: l’altra els precedeix, 
no sembla haver-los trobat encara; l’una ens porta la imatge d’un tranquil 
capvespre d’estiu: l’altra, d’un picant matí primaverenc; el mot de l’una és la 
Serenitat: el mot de l’altra, la Innocència… Rafael ja és un Filosop; però Mozart 
no és més que un Adolescent (1993, 121).

Si ens fixem, Ors associa a Mozart uns adjectius, «Vivacitat», «Inno-
cència», «Adolescent», que estan molt lligats a la interpretació romàn-
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tica del compositor i que, per tant, són totalment contraris a la seua 
estètica, que es veuria representada en la «Noblesa», la «Serenitat» 
i la filosofia de Rafael. De fet, al discurs de 1915, Ors conclou que la 
victòria en la gran guerra serà per al «viejo Mediterráneo filósofo», 
ja que «en la batalla entre la Filosofía y la Adolescencia, aquélla vence 
siempre; porque la Filosofía es una Adolescencia reconquistada» (2005, 
316). Ara bé, en el mateix text, també es destaca que els dos personat-
ges són «dos hèroes insignes de la Grècia» i que «resultaria més fàcil 
afiliar Mozart a mestres llatins, que Rafael a Savonarola!» (1993, 121). 
Així doncs, sembla que convé acudir a altres aŀlusions a Mozart, per 
tal d’aclarir si Ors el reivindica com a un dels seus.

A La Vall de Josafat, per exemple, en un seguit d’aforismes anomenats 
«Vides paraŀleles», 14-6-1918, Ors reprén la comparació amb Rafael: 
«Mozart no és, com Rafael, incapaç de caricatura». També el compa-
ra, però, amb Debussy en uns termes que fan pensar que prefereix al 
compositor austríac que al francés: «La musa de Debussy s’anomena 
Sorpresa, com la musa de Mozart s’anomena Previsió» (1987, 112). Pa-
raŀlelament, en una glosa dedicada a Lavoisier, 26-1-1918, inclou Rafael 
i Mozart dins d’una mateixa «família», «De la família benhorosoa que 
compta amb Mozart i Rafael […] era Lavoisier. Heus aquí un “cap clar”», 
i una mateixa «raça»: «la dels qui ja rebien la llum patrimonialment, 
gratuïtament, la raça dels bons fills de Febus» (1987, 19). Més enllà de 
la comparació amb Rafael, Mozart també apareix citat diverses vega-
des com a exemple de classicisme. En la glosa «Delícies», 1-7-1911, un 
fragment de Mozart s’equipara a l’estàtua de la «Corredora grega», a 
«l’epigrama de Marcial a Poŀla», a un «admirable vers de La Fontaine» 
i a un «croquis de Constantin Guys». Encara que, cal assenyalar, que 
l’objecte principal de la comparació és «la manera com les dames, quan 
van assegudes dins d’un cotxe, posen els peus» (2003, 676). 

Així les coses, potser és en les gloses «iii Vetlla de Concert», 7-3-1910, 
i «iv Vetlla de Concert», 17-3-1910, en què es veu més clarament el gust 
estètic del glosador. En la primera, aquest relaciona Mozart amb la sen-
sibilitat francesa del segle xvii i l’alemanya del xviii, és a dir, amb el 
racionalisme de filòsofs com Descartes, Leibniz o Kant, però sobretot, 
amb la figura de Pascal: «Mozart és, potser, en el fons, un jansenista. 
Hi ha més, en ell, de Port Royal que de Versailles. Jo n’he tinguda la 
revelació al visitar, cercant-hi la ombra de Pascal amiga, els dos con-
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vents» (2003, 71). En aquesta glosa, no s’està tampoc de fer aŀlusió a 
l’obra més comentada estèticament de Mozart: «La famosa serenada 
de Don Juan, ¿no es diria un pensament, ple d’indulgència amarga, del 
cavaller de La Rochefoucauld?». Tant Pascal com La Rochefoucauld 
són autors de capçalera del glosador, representants de la inteŀligència 
i el racionalisme que aquest defensa. Així doncs, sembla evident que 
Ors es decanta per la lectura clàssica de la música de Mozart i que 
aquest esdevé un representant més de la música arbitrarista enfront de 
la sensualitat romàntica. En aquest sentit pensem que cal interpretar 
l’aforisme present en la glosa dedicada al segon concert: «Se surt de 
Wagner com d’una orgia. Se surt de Mozart com d’un bany» (2003, 83).

5 Conclusions

La recerca dels diferents textos sobre Mozart i Bach d’Eugeni d’Ors 
ens ha permés inserir l’autor dins de l’àmplia història de la recepció 
dels dos compositors. De la mateixa manera que va fer Maragall amb 
El drama musical de Mozart i, abans que ell, altres escriptors i pensadors 
europeus com Hoffman, Kierkegaard, Nietzche o Sthendal, l’escriptor 
arbitrarista examina la música de Mozart i Bach des del punt de vista 
del seu pensament estètic. Aquest tipus de reflexions sobre música 
corresponen a una societat que intenta assolir una certa normalitat 
cultural i equiparar-se amb la resta del continent en l’àmbit inteŀlec-
tual, cosa fonamental per a les aspiracions imperialistes d’Ors. L’obra 
de dos compositors tan importants en el tombant de segle, havia de 
formar part del debat noucentista que dona una resposta particular 
al neowagnerisme dominant a l’Europa de principis de segle, i més 
concretament, entre la inteŀlectualitat catalana.

Pel que fa a Bach, el glosador es veu ràpidament seduït per la inter-
pretació historicista de Landowska i, això fa que el considere l’exemple 
perfecte de la tradició clàssica que els arbitraristes han de reivindicar, 
i de l’obra autònoma, que han d’aconseguir. Com hem pogut observar, 
la comparació de Bach amb els filòsofs racionalistes ha sigut ratificada 
en l’actualitat i, de fet, el mateix pensament de Bach, segons alguns 
autors, està molt relacionat amb la manera pitagòrica i platònica d’en-
tendre la música que s’exemplifica en el capítol de L’home que treballa i 
juga. Ors veu en Bach, Leibniz i Spinoza una forma d’explicar la realitat 
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a través de l’ordre i l’harmonia matemàtica que s’associen a la perfecció 
divina. És per això que Bach és reivindicat com un arquitecte de cate-
drals, un místic amb les espatlles fortes per imposar la seua voluntat 
a través de la música i, per tant, exercir un acte d’arbitrarisme.

El fet que Ors no li dedique gloses exclusives a Mozart per tal d’ads-
criure’l als seus ideals estètics i que no hi haja consens entre els in-
vestigadors sobre la seua percepció del compositor austríac, em va 
portar a concloure en un treball anterior (Hernàndez 2019) que Ors no 
el reivindicava clarament com a compositor arbitrarista. Tanmateix, 
aquesta nova investigació m’ha permés aprofundir en els textos d’Ors 
i constatar que el glosador no desaprova la música de Mozart, com 
si ho fa amb la de Strauss, Wagner i Liszt, sinó que la situa dins les 
expressions clàssiques que els noucentistes han d’imitar entre noms 
com Marcial, Rafael, Lafontaine, Pascal o La Rochefoucauld. La pre-
ferència per Rafael en el text ubicat a Lletres a Tina, així doncs, equival: 
d’una banda, a una presa de partit per la cultura mediterrània davant la 
germànica en un context de guerra europea —per a Ors, una guerra ci-
vil—; d’una altra, a una gradació estètica, que també efectua amb altres 
compositors com Debussy o Beethoven. Si bé sembla que Bach és d’una 
perfecció estètica quasi impecable, Mozart i, encara més, Beethoven i 
Debussy, s’allunyen de la tradició barroca del set-cents i de la seua Vo-
llkommenheit. Tot i això, encara són autors que per la seua previsió, ordre 
o claredat escapen de la torrentia romàntica. Amb tot, podem observar 
com Ors incorpora els elements que més li interessen de la recepció 
occidental d’aquests compositors per a justificar la seua estètica, tot re-
butjant-ne les lectures romàntiques que seguien autors com Maragall, 
contra l’estètica del qual es dreçava l’arbitrarisme (Hernàndez 2019). 

Comptat i debatut, podem afirmar que aquest treball ens ha ser-
vit per a omplir un buit dins dels estudis sobre el pensament estètic 
d’Eugeni d’Ors, per a comprendre d’una manera més completa la seua 
obra i per a situar-lo dins els corrents estètics del pensament de l’èpo-
ca a escala europea. La literatura sobre música en català arriba fins 
als nostres dies amb grans escriptors com Jaume Cabré, passant per 
figures com Joan Maragall, Josep Pla o Joan Fuster. Malauradament, 
encara es realitzen pocs estudis en aquest sentit a causa d’una desco-
neixença generalitzada dels textos sobre música d’aquests autors o 
dels coneixements d’estètica musical necessaris per a abordar-los. En 
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aquest sentit, aquest treball vol despertar, modestament, l’interés per 
a futures investigacions en aquest camp. 
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1 El vici impune de Joan Fuster

Joan Fuster va confessar en diversos papers que llegir era una de les co-
ses —l’única, com matisà en l’«Informe autobiogràfic de Fuster a Josep 
Pla» (1997, 277), on lamenta, a més, que les necessitats professionals li 
deixen molt poc de temps per practicar-la— que sempre l’havien di-
vertit. És curiosa i significativa l’anècdota que ell mateix relata en una 
entrevista amb Lluís Alpera, quan conta que el pare del seu amic José 
Albi1 li aconsellà que llegira un llibre diàriament, cosa que no deixà de 
fer: «“Juanito, has de llegir un llibre cada dia”, i tant m’ho vaig creure 
que estic fent-ho encara» (2003, 273).

L’etiqueta amb què encapçalem aquesta introducció està extreta de 
l’entrada «Lectura», del Diccionari per a ociosos, i l’escriptor la utilitza 
per a qualificar l’activitat lectora: segons el suecà, «la lectura és un 
solaç —el vici impune de Larbaud» (2009, 156), en clara referència al 
títol Ce vice impuni, la lecture (1925), de Valéry Larbaud, però no és l’única 
apreciació que ens regalà en aquest sentit. Fuster, que, com ell mateix 
es defineix en diverses ocasions, és un «personatge tremendament 
interferit per les lectures», un «lector voraç», un «viciós de la lec-
tura», viu l’acte de llegir com una activitat vital, com una necessitat 
bàsica més; la lectura, per a l’assagista, formarà part indestriable de la 
seua quotidianitat. L’estreta relació que Fuster estableix entre llegir 
i viure es fa patent, per exemple, en el conegut aforisme «els llibres 
no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres» (2002, 
255), o en el final de l’esmentada entrada del Diccionari per a ociosos, en 
què afirma que «al capdavall, llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a 
la seva manera» (2009, 157).

Com a conseqüència, Fuster no entén —no pot entendre— l’acte de 
llegir separat de l’acte d’escriure, de manera que la lectura és la matèria 
primera que li basteix l’escriptura. Per al suecà, llegir és un mode de 
viure que no es pot deslligar de la condició d’escriptor: «Les poques 
lectures aparten de la vida; les moltes ens hi acosten» (2002, 258). Així, 
d’acord amb Carme Gregori (2011, 88), Fuster percep la realitat com un 

1 Carme Gregori postiŀla que la biblioteca personal del pare de José Albi «va constituir una 
valuosa font de subministrament de materials literaris per a l’aleshores jove escriptor» que era 
Joan Fuster (2011, 86).
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reflex de la literatura; l’assagista pensa i interpreta el món a partir de 
l’experiència lectora. De fet, ell mateix reconeixia, en l’entrevista adés 
esmentada amb Lluís Alpera, la importància i la utilitat de la mediació 
literària, ja que, més enllà de ser, posem per cas, «una història de lla-
dres i serenos», era —recordem el context d’opressió cultural i social 
que visqué gran part de la seua vida— «l’única manera de connectar 
entre un senyor en un reducte de poble i un altre senyor que viu en el 
lloc més cosmopolita del món» (2003, 271). Les lectures, efectivament, 
i parafrasejant-lo, l’acostaven a la vida.

D’altra banda, Fuster ens confessa una de les tècniques que més 
realitza durant el procés lector: «m’agrada de llegir amb un llapis a 
la mà, i practico el vici de subratllar en els llibres els passatges que 
m’ofereixen un motiu o altre d’atenció», tot i que humilment considera 
aquests motius d’atenció «obvietats», perquè, en definitiva, desta-
ca «alguna cosa que, per ella mateixa, estava destinada a destacar-se 
des d’un principi» (1968, 285–286). Per aquesta raó, Gregori l’etiqueta 
com un «lector professional» que «subratlla, pren notes i fa fitxes 
de lectura amb l’objectiu de facilitar-ne la consulta i refrescar-ne la 
memòria en el moment escaient» (2011, 91). El dipòsit de lectures —el 
Diari actuarà com a viver de materials, de notes de lectura— l’ajudarà a 
formar-se la seua cosmovisió. Un clar exemple d’aquest modus operandi, 
el trobem a l’article «La geometria, per exemple», publicat a Serra d’Or  
el juliol de 1973:

En un apunt de lectura trobo una cita que em fa certa gràcia de recordar. Deu 
fer molts anys que la tinc anotada. No sé quants. […] La Science et l’Hypothèse es 
titulava l’obra en qüestió. En conservo una idea vaguíssima. Però la frase, 
aïllada, com totes les «frases», sense més context que la pròpia aventura 
enunciadora, no deixa de ser suggestiva. (1973, 34)

A grans trets, doncs, els seus assaigs són el resultat, o la continua-
ció, de les seues lectures. És freqüent, per tant, que el suecà cite en 
els seus escrits un text o un autor, normalment al servei d’una ar-
gumentació pròpia, dins de la qual la citació sol utilitzar-se com a 
pretext, com a exemple o com a corroboració de les idees exposades. 
Molt poques vegades, però, se’n servirà com a argument d’autoritat o 
com a testimoni d’erudició (Gregori 2012, 179). És a dir, moltes de les 
reflexions de Fuster prenen com a pretext un autor o un personatge  
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literari —i allò que representa; un ús metonímic— a partir dels quals 
formarà el comentari (que podrà ser d’identificació, de refutació, de 
distància irònica, de matís, d’interrogació) o n’edificarà la pròpia ar-
gumentació. 

L’objectiu de les línies que segueixen és analitzar aquells textos en 
què apareixen concretament, o bé dramaturgs clàssics, o bé alguns 
dels personatges del teatre clàssic, com a representació dels valors d’un 
món que Fuster, com a humanista, encara coneix, però que potser el 
lector contemporani ja no. Així, per exemple, en l’entrada «Avarícia», 
del Diccionari per a ociosos, utilitza les paraules d’un personatge de l’Au-
lulària, de Plaute, per a caracteritzar —o caricaturitzar— l’avar. En un 
altre paper, Antígona o Èdip li serveixen per a parlar de la diferència 
entre el sentit original del terme tragèdia i el tractament que té en l’ac-
tualitat; Èdip, en un altre article, també el porta a reflexionar sobre el 
complex a què ha donat nom. D’altra banda, coneixem la seua opinió 
sobre el paper de la dona en la societat a partir d’una divisió de les he-
roïnes clàssiques i de les heroïnes modernes, a més de la importància 
de la Lisístrata d’Aristòfanes, al voltant de la figura de la qual gira la 
vaga que el periòdic Le torchon brûle havia proposat a les seues lectores. 
D’aquesta manera, el gran nombre de citacions en l’assaig fusterià 
només fa patent un dels trets característics de l’assaig, tal com l’entén i 
el conrea l’autor; comptat i debatut, ens recorda el suecà, «la literatura 
consisteix a parlar de literatura» (2002, 283).

2 Els clàssics: una presència constant 

2.1 Els dramaturgs grecollatins com a exemples de l’argumentació

D’acord amb el que acabem de comentar, no sobtarà a ningú si afir-
mem que Joan Fuster fou un gran coneixedor dels clàssics, no sols dels 
de la literatura catalana, sinó també dels de la literatura universal. És 
molt freqüent l’aparició del nom d’un escriptor o de la seua obra (Ausi-
às March, William Shakespeare, Honoré de Balzac, Fiodor Dostoievski 
o Miguel de Cervantes, entre d’altres; Ulisses, Crim i càstig, Hamlet o la 
Divina Comèdia, per ser breus), d’un personatge literari (Tirant lo Blanc, 
el Quixot, Dràcula o Werther, per posar casos propis de diferents li-
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teratures) o d’una citació,2 ja siga per a bastir l’assaig en qualsevol de 
les seues formes (article, aforisme, entrada de diari o de diccionari, 
etc.), ja siga com a exemple o corroboració en l’argumentació que està 
portant a terme.

En aquest sentit, és interessant l’aportació complementària d’Isidre 
Crespo al volum Joan Fuster, viciós de la lectura (2005), que arreplega les 
comunicacions que tingueren lloc durant la II Jornada Joan Fuster, ce-
lebrada a Sueca el 2004. En aquesta introducció, Crespo proposa un llis-
tat a mode de «cànon literari fusterià» (2005, 158–166) justament del 
que hem assenyalat —autors, obres i personatges—, a partir del que el 
mateix escriptor deixà escrit en diferents articles de premsa. D’aquesta 
espècie de cànon, per al nostre objectiu, només ens quedarem amb els 
autors, obres i personatges relacionats amb la dramatúrgia clàssica.

D’altra banda, no resulta estrany que el suecà incorpore referents 
de l’Antiguitat clàssica en el seu discurs; la interpretació política dels 
clàssics per part dels escriptors del segle xx, per exemple, és una pràc-
tica freqüent. Sense anar més lluny, hi ha una sèrie d’iŀlustres prece-
dents de la tradició pròpia, com Joan Crexells o Carles Riba, que Fuster 
coneixia molt bé. Del primer, entre d’altres, tenim l’article del 24 de 
juliol de 1924 que publicà a La Publicitat amb el títol d’«Els clàssics i la 
política». Aquest paper és una reflexió sobre el perill que pot suposar 
per a una democràcia —ens trobem en el període d’entreguerres— el 
fet de creure que, una vegada obtinguda «ara i en tots els temps, amb 
un esforç dels seus partidaris», es pense «en desenrotllar una “mis-
sió històrica”, bo i esperant el que durà l’etapa superior del progrés», 
sense necessitat de protegir-la. Per a l’escriptor, al contrari, «s’ha de 
defensar, perquè les forces reaccionàries són tan vives i tan potents 
com qualsevol altre moment de la història», raó per la qual advoca per 
«la lectura dels clàssics i la reflexió sobre l’època clàssica» (1996, 532). 

En el cas de Riba, l’article «Sòcrates davant els jutges», que sortí el 
20 de maig de 1926, també a La Publicitat, és una reflexió sobre el paper 
de l’inteŀlectual quan veu perillar els propis drets i llibertats; són els 
anys, no ho oblidem, de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Sò-

2 El lector interessat en el tipus de citacions de Joan Fuster pot llegir el llibre Anotacions al marge. 
Els aforismes de Joan Fuster (2011) i l’article «L’art de la citació en Joan Fuster» (2012), de Carme 
Gregori, la referència completa dels quals trobarà a l’apartat de Referències bibliogràfiques.
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crates —la seua ferma fidelitat a les conviccions pròpies sense deixar 
de restar sotmès a les Lleis de la Ciutat— li serveix per exemplificar 
que «tot deure intensament sentit en el mateix centre de consciència 
dels propis valors, ha d’esdevenir per força una missió, una missió 
indefugible i directament referida a la causa primera» (Riba 1985, 327), 
un principi que, en opinió de Jordi Malè (2017, 35), hauria d’orientar la 
tasca de qualsevol inteŀlectual que vulga influir realment en la coŀlec-
tivitat. Per a Riba, el filòsof, que «ha exercit el seu mestratge en el pla 
polític», però que, en canvi, «no ha fet política perquè almenys algú 
restés a la guàrdia dels eterns conceptes, de les grans realitats […] de la 
Justícia i del Dret», tindrà l’oportunitat de «fugir i no voldrà» i «amb 
el seu cos mortal, pagarà a les Lleis de la Ciutat; amb el seu sacrifici, 
comprarà l’únic mitjà calculable perquè la Justícia enterbolida per la 
condemna pugui un dia tornar a resplendir»; no obstant això, recorda 
que aquesta conducta no s’hauria pogut produir sota una oligarquia, 
atès que una de les virtuts que diferencia una democràcia d’una tirania 
és «la del penediment» (Riba 1985, 329).

El nostre focus per tal de marcar uns límits dins l’ampli ventall de re-
ferències que manejava Fuster, ja ho hem dit, se situarà sobre el teatre 
clàssic. Així, per exemple, en l’article «El regreso de la virtud», publicat 
a La Vanguardia el 16 de gener de 1972, en què el suecà reflexiona sobre 
les paraules pronunciades per l’escriptor francès Paul Morand en un 
discurs on es preguntava sobre la revalorització literària de la virtut, 
hi veiem, entre molts altres autors o personatges, les referències al 
teatre clàssic:

En el fondo, es decir, en el propósito y en el resultado, un porcentaje elevadísimo 
de la manufactura occidental, cristiana, precristiana y poscristiana, se 
caracteriza por reconocer y consagrar la victoria de la «virtud». Se ve en los 
trágicos griegos y en el descarado Aristófanes, en Shakespeare y en Balzac, en 
don Rafael Pérez y Pérez y en Dashiell Hammet, en Goethe y hasta en Boccacio 
y en el divino Pietro Aretino. La presentación del «vicio», en la escena o en la 
narración, desembocaba, a la larga, en un explícito o implícito obsequio a la 
«virtud». Son muy raras las excepciones. La literatura suele ser agresivamente 
moralizante. La «moral» de base varía, pero no demasiado. En las «historias» 
de amor o de codicia, de odio o de poder, siempre gana la «virtud», y si la 
«virtud» aparece vencida, el lector y el espectador sacan una consecuencia 
instructiva, de signo consolador. Desde Antígona a Justina, desde Edipo a don 
Juan y a Raskolnikov, desde Lisístrata a Julien Sorel, la Karenina o la Bovary, y 
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Romeo y la Celestina, y Pipa, y Candide, y Swan, todo es moral: un esfuerzo, 
no siempre voluntario, de exaltar la «moral». (1972, 15)

També en l’article «De lo pintado a lo vivo», publicat de nou a La 
Vanguardia el 10 de febrer de 1974, i parlant de la crisi de la noveŀla 
en una reflexió sobre el paper de la crítica, Fuster esmenta Plaute o 
Aristòfanes:

Sin «crítica», sin una especie u otra de crítica, no habría «literatura»: novelas, 
versos, dramas y esas cosas. Corrijo: habría novelas, versos, dramas y lo 
restante, pero no serían «literatura». No era «literatura» el «Roman de la 
Rose», ni lo era el «Cantar del Mío Cid», ni el «Llibre de Amic e Amat», y ni 
siquiera Villon (sí Plauto, sí Aristófanes, sí san Jerónimo, sí Bernat de 
Ventadorm). Me gustaría hacerme entender en el barullo de tantas alusiones… 
En cualquier caso, y para improvisar una comparación abrupta, cabría decir 
que la crítica es el andamio colaborador que un día tuvo el Partenón, que tuvo 
tal o cual aguja gótica, o la torre Eiffel: desmontando, una vez erigida la «obra» 

—imposible sin su ayuda—, se le ignora. Es la vida. (1974a, 15)

O en l’article «Literatura de consumo», del 10 de juliol de 1974, al 
mateix diari català, en què aprofita l’anunci de jubilació de Georges 
Simenon, al qual etiqueta com un «pequeño Balzac», per a reflexionar 
sobre on s’estableix la línia que separa la «literatura de consumo» o 
«infraliteratura» de la «“literatura” de alto copete». Ací, torna a fer 
referència, entre d’altres, a Èdip: 

Porque no hay historia sin crimen. Ni novela. Ni literatura… Desde la «Odisea» 
y «Edipo Rey» hasta los cuentos folklóricos, o las taimadas bobaliconerías tipo 
«El oratorio festivo» de mi infancia… La «literatura de consumo» es menos 
hipócrita que la otra. Involuntariamente, sí. Y Simenon, a su aire, explotó, la 
mina… (1974b, 13)

Amb aquests tres fragments ens podem fer una idea del gran co-
neixement que tenia Fuster dels clàssics en general, i dels que ens 
interessen en particular: Aristòfanes i Lisístrata, Sòfocles i Antígona i 
Èdip. Fins ací, els ha utilitzats com a exemples dins de la pròpia argu-
mentació. En el primer cas, per remarcar la presència de la virtut en 
la literatura, ja que sempre apareix en contraposició al vici, com una 
recompensa en la victòria contra aquest —«el Mal sigue en pie: es la 
única manera de “destacar” el Bien» (1972, 15)—, però que difícilment 
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pot sorgir com a tema del noveŀlista o del dramaturg, perquè tenen 
com a punt de partida un conflicte. En el segon exemple, per a exposar 
quin és el paper de la crítica en la decisió sobre què és literatura i què 
no ho és, i sobre si realment hi ha hagut mai una crisi de la noveŀla, 
ja que «nunca dejó de haber novelas interesantes» (1974a, 15). En el 
tercer fragment, en una enumeració d’històries que tenen en comú 
l’existència d’algun crim o conflicte, característica bàsica, segons el 
suecà, sobre la qual descansa tota noveŀla.

Encara voldríem comentar l’aparició de Plaute i l’Aululària en l’entra-
da «Avarícia», del Diccionari per a ociosos. Per a Fuster, l’avar és, simpli-
ficant-ne l’exposició, però parafrasejant-lo, un fetitxista de la moneda: 
«es concentra en el “diner”: en allò que el diner és en si mateix» (2009, 
69). I, segons la imatge heretada «pel folklore, la de la tradició escèni-
ca», l’avariciós sol complir dues característiques que considera, però, 
marginals —en contraposició a la que sí que en seria diferencial: «el 
patètic fervor» en el tractament dels diners—: la gasiveria i la usura 
(2009, 70–71). És a l’hora d’iŀlustrar-les quan recorre a dos exemples 
literaris. Per a la usura, utilitza el personatge d’Harpagon, de L’avar 
de Molière, però és per a la gasiveria on cita una frase del servent 
Estròbil, de la comèdia de Plaute, en què es refereix a Euclió: «Un dia 
d’aquests, el barber li havia tallat les ungles; doncs ell va replegar tots 
els retallats, i se’ls va emportar» (2009, 70). L’assagista, en la mateixa 
línia que Valentino Bompiani i Robert Laffont (1999, 105–106), coneix 
perfectament que l’avar de Plaute és un prototipus d’aquest pecat ca-
pital, un personatge que encarna aquest vici.

Fins ara, només hem donat una petita mostra de com els clàssics 
grecollatins passegen amb total normalitat pels escrits del suecà. Re-
cordem que la literatura l’ajuda a concebre el món, així que és habitual 
que l’assagista n’empre referències per a iŀlustrar-ne el discurs. Tot  
seguit, però, comentarem alguns dels textos en què es veu més cla-
rament que Joan Fuster, com a inteŀlectual, com a humanista que és, 
concep el món a partir de les lectures. La seua cosmovisió, amb els 
valors que la conformen, no és, però, la mateixa que la d’un lector con-
temporani.
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2.2 Els valors d’un món que es perd

2.2.1 La crisi de l’humanisme acadèmic

Joan Fuster va viure a cavall de dos temps. Josep Iborra ens ho recorda 
amb la reproducció d’una anècdota del mateix Fuster, el qual repassava, 
de menut, les iŀlustracions de la coŀlecció La Esfera. Per a Iborra, el suecà 
poc podia intuir «que el món d’aquestes imatges —i les màximes que 
tots els dies llegia en El Mensajero del Corazón de Jesús— estava a punt 
d’esclatar a trossos, amb els seus valors i les seues formes de vida» 
(2012, 61). Fuster, doncs, coneixedor de les velles mentalitats i dels 
nous costums, els pot contrastar i en pot examinar amb coneixement 
de causa els canvis que hi ha hagut (Iborra 2012, 61). 

En un dels aforismes recollit a l’apartat «Poques paraules», de Sagi-
tari, Joan Fuster reflexiona sobre el mot tragèdia:

Avui, cau un avió, coŀlideixen uns cotxes, es produeix una conflagració 
domèstica, i hi ha uns quants difunts: els titulars dels diaris en diuen 
«tragèdies». Malament! «E són dites tragèdies per ço com contenen dictats 
plorosos de crueltats de reis e de grans prínceps…». Antígona era Antígona, i 
Èdip era Èdip, i els fantasmes de Shakespeare portaven corones. El vocabulari 
es deteriora. (2005, 107–108)

Si acudim al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC 2007), tam-
bé trobarem aquestes dues definicions: d’una banda, com a primera 
accepció, el «gènere dramàtic que presenta una acció seriosa i greu, 
generalment entre personatges importants i en què el protagonista 
és emmenat per una passió o la fatalitat a una catàstrofe» o l’«obra 
teatral, literària o cinematogràfica pròpia d’aquest gènere»; d’una altra, 
com a segona, la conseqüència de la caiguda d’un avió, la coŀlisió d’uns 
automòbils, la violència domèstica, entesa com un «esdeveniment 
funest». Curiosament, el DIEC recull les accepcions en l’ordre en què 
sembla que Fuster les prioritze.

Veiem una clara oposició —un dels tipus d’arguments més freqüent 
en l’assaig fusterià— entre el terme tragèdia tal com s’entenia original-
ment i tal com s’entén en l’actualitat. La tragèdia com a «esdeveniment 
funest» és l’ús que se’n dona avui en dia en els «titulars dels diaris» 

—per tant, un mitjà, el periòdic, més estès, cosa que en provoca un ús 
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més general—, mentre que l’altra definició ens ve donada amb una 
cita d’Antoni de Vilaragut, conseller de Pere III, que traduí, o millor dit, 
adaptà al català algunes de les tragèdies de Sèneca —per tant, un clàs-
sic, amb un abast més aviat restringit. Aquesta antiguitat o originalitat 
del terme ve justificada, a més de per la cita del segle xiv amb què el 
traductor es refereix a les tragèdies de Sèneca, per l’acompanyament 
dels personatges clàssics d’Èdip i Antígona, de les obres homònimes de 
Sòfocles, i de la referència a Hamlet, la tragèdia de William Shakespeare. 
És interessant el paraŀlelisme nom – verb ser – nom («Antígona era 
Antígona i Èdip era Èdip») amb què Fuster subratlla la categoria única, 
elevada, dels personatges, amb tots els valors que porten al darrere.

La posició de Fuster no admet dubtes gràcies als mecanismes de 
modalització: en primer lloc, l’adverbi negatiu acompanyat d’una ex-
clamació («Malament!») ja ens dona una idea de la seua postura cap 
a aquesta definició de tragèdia més actual, en què podríem intuir, fins 
i tot, una espurna de lament o d’enuig. Aquest punt de vista queda 
demostrat quan a l’última frase sentencia que «el vocabulari es de-
teriora», és a dir, que perd el valor que tenia anteriorment, un valor 
que ell, com a humanista i com a inteŀlectual, encara coneixia. Fuster 
ací utilitza les referències al teatre clàssic com a metonímia d’aquest 
món que veu superat. 

Un altre exemple, el trobaríem a l’article «La historieta d’Èdip», pu-
blicat originalment al número 715 de la revista Jano (1978), però que 
nosaltres citarem traduït del volum Discordances (2010, 65–67). En 
aquest paper, Fuster reflexiona sobre la denominació atorgada per 
Freud per a aquest complex que engloba la mort del pare i l’incest. 
Recordem que els designis divins, per boca de Tirèsies, ja li han marcat 
el destí al rei de Tebes: sense ser conscient de qui són en realitat, Èdip 
assassinarà el seu pare, Laios, i es casarà amb la seua mare, Iocasta.

De nou, observem una actitud semblant a l’apuntada amb l’evolu-
ció del mot tragèdia: la resignació per la pèrdua de coneixement de la 
referència primigènia per al complex. El suecà comença referint-se a 
la transformació en «tòpic de conversa banal» del complex d’Èdip. Se-
gons sembla, en l’origen es denominava «“complex del pare” o alguna 
cosa per l’estil», sense esmentar-se el nom d’aquest rei de la tragèdia 
grega, raó per la qual es pregunta encuriosit com és que ha «prosperat 
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aquesta aŀlusió llibresca i refinada», ja que, «a aquestes alçades, ben 
mirat, qui sap qui va ser Èdip?» (2010, 65)

En l’actualitat —tornem a veure, doncs, la clara oposició entre abans 
i ara—, afirma Fuster, allò que sabem del rei tràgic, allò que coneixem 
de la cultura, prové d’informacions secundàries: 

Cert: tots i sempre ens hem mogut i ens movem cada vegada més, quan es 
tracta de «cultura», en un terreny d’informacions de segona mà. Els uns amb 
les lletres, els altres amb les ciències, i la majoria amb les lletres i les ciències. 
No hi ha temps ni ocasió per a «saber-ho tot». Ni tan sols una estona per 
fullejar Sòfocles. La cosa no té remei. Ens resignem a nodrir-nos de resums, 
abreviacions i nocions vagues. (2010, 65)

En aquesta primera part de l’article, que és la que ens interessa, 
notem el punt de lament de l’assagista: la pregunta retòrica sobre el 
desconeixement de la figura d’Èdip, la resignació per no tenir temps 
per llegir els clàssics o per haver-se de conformar amb aquestes in-
formacions filtrades, resumides, abreviades. De fet, si coneixem el 
personatge grec, «aquest individu fabulós», és gràcies a les enciclopè-
dies o els manuals d’història literària, perquè —i ací rau la declaració 
explícita d’allò que apuntàvem adés— «el vell i venerable “humanisme” 
acadèmic va fer crisi, i s’esvaní el costum de llegir els “clàssics”» (2010, 
65). Es repeteix la posició de Fuster, el qual accepta contra la seua vo-
luntat l’ensorrament de l’humanisme, del qual, com a inteŀlectual que 
és, forma part. 

A un «viciós de la lectura», a un «lector voraç» com Fuster, no se li 
podia escapar, per tant, el sentit de l’etiqueta d’aquest complex, una 
referència al món clàssic que cada vegada menys gent coneix i que, 
si ho fa, mai no és a partir de la consulta de la font original, que seria 
la tragèdia grega. En l’argumentació, torna a destacar el paper de la 
premsa en l’expansió i banalització del concepte, el qual, «en saltar al 
carrer —o als periòdics— des dels gabinets dels analistes, va perdre el 
seu presumpte rigor científic, i es va traduir, a escala divulgadora, en 
esquema d’una combinació neuròtica que inclou el parricidi i l’incest» 
(2010, 65–66). Observem, de nou, aquest reducte humanístic en el qual 
se situa el nostre autor enfront de l’àmbit més general, materialitzat 
en el carrer o, com abans amb el mot tragèdia, difós per la premsa.
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2.2.2 La fatalitat de les heroïnes clàssiques i l’emancipació 
femenina

En la constant indagació sobre la condició humana, Joan Fuster incor-
pora en els seus escrits el paper de la dona —de l’individu dona— en 
la societat. Convé recordar, però, el context sociocultural en què el 
suecà escriu, un context en què el discurs feminista, tan present en 
els nostres dies, és gairebé inexistent o subterrani. Dins del seu dis-
curs en favor de l’igualitarisme entre gèneres, hi tornen a aparèixer 
personatges de la tradició clàssica que, amb tot el que representen, li 
serveixen d’argumentació per a desenvolupar la tesi.

Per exemple, en l’article «Hombres, mujeres…», publicat original-
ment al número 474, de la revista Jano (1981) i traduït i recollit en el 
volum Més discordances (2011, 42–44). A partir de l’observació de Günter 
Grass, segons el qual «en la literatura “universal”, l’home de vegades 
assumeix el paper grotesc, el de pallasso gloriós, mentre que la dona 
té assignat sistemàticament el rol dramàtic, i més encara, tràgic» (2011, 
42), hi enumera tot un seguit de personatges masculins i femenins 
que han anat conformant una divisió patriarcal de la tradició en rols. 
Si bé entre la multitud de personatges femenins amb aquest «rol dra-
màtic» cita Electra, Antígona o Ifigènia, entre els masculins no s’està 
d’aportar-hi excepcions que escaparien d’aquest paradigma d’home 
ridícul, per considerar-los «personatges masculins tenebrosos». Un 
d’aquests casos seria el d’Èdip, en què entenem l’ús de l’adjectiu «tene-
brós» per ser un impulsiu, violent i colèric, i, sobretot, per estar cridat 
pels designis divins a cometre parricidi i incest (Bompiani & Laffont  
1999, 724). 

Fuster es remunta a Freud i afirma que «la dona-sexe, quasi en di-
ríem la dona-vulva, i sobretot, la dona-mare, segons els esquemes de 
la psicoanàlisi, tenen un paper decisiu en les obsessions masculines» 
(2011, 43). Més encara: són les pors i els mites projectats sobre la dona 
els que sostenen qualsevol construcció cultural vigent. De fet, segueix 
el de Sueca, «el públic lector, masculí o femení, hereta la fascinació 
antiga de les dones tristes: de la “mare”, de la “verge”, de l’“esposa”, fidel 
o adúltera, de la “filla”» (2011, 44). Això és: s’assenten, amb les heroïnes 
clàssiques, les bases per a l’estereotipació femenina. 
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Per a Fuster —i per a qualsevol lector mitjà—, la tradició és masculina 
i masclista. Una idèntica enumeració sobre el paper de la dona, ja l’ha-
via feta uns anys abans a l’entrada «Amor», del Diccionari per a ociosos: 

L’Antiguitat, l’Orient, l’Alta Edat Mitjana, van ser civilitzacions exclusivament 
masculines. En elles, la dona era mare o prostituta, serva o vestal, muller o 
monja, objecte de cobejança o de desdeny, «vas d’iniquitat» o «goig dels 
homes»: en qualsevol cas, doncs, aliena al pla en què l’home —el baró— es 
coŀlocava a si mateix. (2009, 53)

Tot i que, si ens atenim al fragment, sembla haver-hi un contínuum 
temporal des de l’època clàssica fins a l’època medieval, l’assagista en-
cara diferencia dos grans grups entre les heroïnes literàries segons la 
presència de l’amor —una novetat dels trobadors— o no. Així, «Fedra, 
Antígona, Medea, són figures que assoleixen la grandesa per una o 
altra energia moral, i no per cap decisió sentimental», mentre que Laura, 
Beatrice, Emma Bovary o Anna Karènina són heroïnes de l’amor (2009, 
54). En simetria, Èdip o Ulisses no estarien relacionats amb l’amor, 
mentre que Werther, Tenorio o Romeo, sí. Fuster, doncs, aprofita com 
a argument la presència d’aquests personatges femenins que, més 
enllà de servir com a elements dins de l’enumeració, hi aporten un 
valor metonímic i simbòlic emmarcat en aquest humanisme que hem 
comentat. Igualment, remarca els noms de la dramatúrgia clàssica en 
concret per a separar-los d’aquells en què la presència del concepte 
de l’amor, invenció del segle xii, canvia el motiu de la fatalitat de les 
heroïnes.

En l’article «Hombres, mujeres…», a més, també utilitzava el nom 
d’Antígona a mode de metonímia per a iŀlustrar, justament, la distància 
existent entre els tòpics literaris femenins que denuncia i la realitat: 
«la veritat és que la literatura no passa de ser “literatura”, i la vida dià-
ria ofereix pocs Falstaff i poques Antígones» (2011, 43). No existeixen 
dones fora de la literatura, això és, en «la vida diària», que siguen filles 
d’un rei que ha comès incest amb la seua mare, ni que hagen estat abo-
cades al paper d’heroïnes resistents (Schmidt 2016, 16), condemnades 
a mort per saltar-se el decret terrenal de soterrar el germà —infidel a 
la pàtria, segons les lleis de Creont— per seguir la «llei no escrita» de 
la justícia divina (Bompiani & Laffont 1999, 67), i que s’hagen acabat 
penjant, com la filla d’Èdip en la tragèdia de Sòfocles.
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Tanmateix, si hi ha un text en què veiem un Fuster totalment a favor 
de la necessitat que la dona té d’escapar dels rols que la tradició li ha 
assignat, aquest és «La sombra de Lisístrata», publicat a La Vanguardia 
el 23 de juny de 1974. L’assagista parteix d’una notícia que ha llegit  

—queda demostrada, una vegada més, aquesta experiència lectora— en 
què es diu que la revista parisenca Le torchon brûle ha suggerit a les se-
ues lectores que repetisquen «la “huelga” de “Lisístrata”» (Fuster 1974c, 
15). Sembla que la revista tenia molt present la figura de Lisístrata, 
«une des figures les plus originales de la littérature de tous les temps»; 
no oblidem el paper d’aquesta enèrgica i emprenedora mestressa de 
casa atenesa de gran esperit, el nom de la qual ja ens dona una pista 

—«aquella que dissol els exèrcits»—, en la guerra que estava destruint 
Grècia (Bompiani & Laffont 1999, 616–617). 

Com adés en el cas del complex d’Èdip, malgrat que els lectors pu-
guen conèixer l’argument de la comèdia d’Aristòfanes —de fet, el ma-
teix suecà afirma que «es bien conocido»—, no s’està d’explicar-ne la 
trama: a grans trets, la negació de l’acte sexual per part de les dones 
d’Esparta i d’Atenes, liderades per Lisístrata, amb la qual cosa es va 
aconseguir la pau en la guerra dels homes, ja que van acabar pactant.3 
Com a curiositat, veiem que el suecà marxistitza o socialitza, potser per 
acostar-la al lector contemporani, la revolució encapçalada per Lisís-
trata amb la consigna que li atribueix a la protagonista: «Mujeres de 
toda la Hélade, ¡uníos!» (Fuster 1974c, 15), una paràfrasi del vell lema 
comunista «Proletaris del món, uniu-vos!».

La revista francesa pren aquest precedent, però va més enllà de la 
negació del sexe per part de la dona: «las damas emancipadas de “Le 
torchon” proponen que el resto de las madres de familia se apliquen a 
practicar un “no” resuelto» (1974c, 15) a totes les activitats de la llar i la 
família. També, per exemple, que passen el dia al llit llegint la revista 
Temps modernes, o que porten els fills a la fàbrica o l’oficina perquè en 
tinguen cura els patrons. Tanmateix, Fuster ens confessa que l’opera-
ció Lisístrata, tal com la proposaven les redactores de Le torchon, «era 

3 És interessant l’article «Mujeres al poder: Una lectura de Lisístrata», d’Elsa Garcia (1991), en 
què l’autora, a partir de la confrontació entre Lisístrata i la resta de les dones, entre les dones i 
els homes, i entre els atenesos i els espartans, argumenta que aquest personatge era feminista 
i no un joguet còmic.
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una tontería» i «un fracaso, antes de empezar», ja que, si bé les dones 
d’Aristòfanes eren un poc més d’una vintena i amb la funció repre-
sentativa concreta, la «mujer-oficinista» no és tan fàcil de mobilitzar 
(1974c, 15). Apunta, com una causa del problema, l’alienació, però, so-
bretot, que la dona francesa segueix sent, malgrat els aires de moder-
nització i consumisme, «un reducto rural y prehistórico» (1974c, 15).

No obstant això, i ací rau la que creiem que és la part més important 
de l’article, el pla en si no és cap bajanada: si l’home ha muntat —que, 
segons Fuster, ho ha fet— la seua societat a partir de la dona i aquesta, 
seguint l’esquema de Lisístrata, fera una vaga general, se sotragarien 
totes les estructures, «un cataclismo social infinitamente superior 
a las más enérgicas trifulcas de classe» (1974c, 15). El suecà, amb un 
posicionament que connecta amb les revoltes i les campanyes del fe-
minisme actual, aprofita el personatge clàssic amb caràcter metonímic 
per reflexionar i, fins i tot, instar a l’emancipació, a l’alliberament de la 
dona, perquè la dona, conclou ara, no és només el «reposo del guerre-
ro», sinó també de l’advocat, del metge, del cap d’administració o del 
taxista. Tanmateix, conscient del context en què ho enuncia, això «no 
está al alcance de todas las fortunas» (1974c, 15).

Una vegada més, doncs, Fuster basteix el seu discurs, la seua reflexió, 
la seua argumentació, a partir d’una referència literària. I hi insistim: 
ho fa —ho pot fer així— perquè percep la realitat a partir de la literatura.

3 Conclusions

Després d’aquestes pinzellades que hem esbossat, no descobrirem res 
si afirmem que Joan Fuster fou un escriptor amb una cultura literària 
vastíssima, que incorporava tot allò que llegia als seus assaigs o, mi-
llor dit, que conformava els assaigs a partir del que llegia. Per posar 
un símil amb el narrador o amb el poeta: allà on —simplificant-ho a 
l’extrem— el primer poa de la imaginació i el segon, dels sentiments, 
l’assagista beu de les idees, i en el cas fusterià, aquestes idees provenen 
majoritàriament de la seua activitat lectora.

En aquest article tan sols ens hem centrat, d’acord amb el nostre 
objectiu, en l’aparició de dramaturgs o personatges d’obres teatrals 
del món clàssic, però si ampliàrem el focus i ens passejàrem per tota 
la seua obra, veuríem centenars de referències que només fan patent 
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el diàleg que estableix amb la tradició literària, com la discuteix i la 
debat, o com s’hi identifica. Joan Fuster, que creà un microcosmos en 
la seua casa de Sueca —«una mena d’universitat alternativa o paraŀlela 
a l’oficial, on tothom acudia en cerca de la lliçó i l’assessorament», 
com destaca Vicent Simbor (2012, 39)— en un context sociocultural i 
inteŀlectual com el que li tocà viure, no abandonà, malgrat la velocitat 
i la rapidesa quotidianes dels nous temps, i la resignació pel canvi de 
mentalitat i costums que sura per moltes de les seues pàgines, aquest 
reducte humanístic.
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Resum: La crítica filològica ha identificat amb encert la vocació luŀlista de la poesia 
tardana de Verdaguer. Aquesta investigació enceta la descripció de les condicions 
de possibilitat de la recepció creativa de Llull en la poesia catalana contemporània 
tot vinculant els precedents estètics i inteŀlectuals de Verdaguer amb la seva pròpia 
aproximació al Libre de amic e amat en les Perles. L’amic i l’amat (1908).
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Abstract: Philologists have soundly identified the lullist vocation in late Verdaguer’s 
poetry. This research undertakes the description of the conditions of possibility for 
Llull’s creative reception in Catalan contemporary poetry through the connection 
of Verdaguer’s aesthetic and intellectual predecessors to his own approach to the 
Libre de amic e amat in Perles. L’amic i l’amat (1908).
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1  

La tradició, noció antropològica, literària o teològica, és d’un temps 
ençà tot sovint representada per descripcions que prenen com a punt 
de partida teòric les presumpcions següents: en primer lloc, que als 
éssers humans contemporanis no els és possible de pensar o pensar-se 
en règim de transcendència absoluta respecte la pròpia contingència 
(Duch 2012, 287). La canceŀlació de les expectatives escatològiques 
transcendentals exclou també de tota realitat possible una existència 
o un pensament radicalment extra-cultural i, per conseqüència, extra-
tradicional. D’altra banda, la percepció contemporània acostuma a 
convenir que la condició tradicional dels éssers humans manifesta un 
punt de fuga indissoluble i constituent que allunya de tota possibilitat 

1 L’autor ha elaborat la present investigació i article amb el suport d’un Ajut per a la formació 
del professorat universitari (FPU).
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de compleció els projectes de la consciència orientats a conceptualit-
zar la tradició, aquest ésser tradicional, o els seus fonaments, en cas 
d’atenir-se, en exclusivitat, als principis d’identitat i de no-contradicció 
(Panikkar 2011, 52). Els mestratges de Heidegger i Sartre, referències 
de primer ordre per als pensadors que han contribuït a aquesta visió 
permanentment oberta del sentit de la tradició i de la relació que hi 
establim, prenen camins ben diversos. El primer transigia en la consi-
deració de la tradició poètica com a via d’accés a la intuïció sacralitzada 
de la propietat de l’ésser, capaç de recompondre i de guiar, fragmen-
tàriament i mai no definitiva, la contingent vida humana (Heidegger 
1996, 201). El segon, al seu torn, tornava irrellevant el compromís o 
la dependència existencial respecte el que ja no és present, atesa la 
llibertat radical que duria l’ésser humà a desfer-se de tot jou, culpa o 
orientació no immanentment triades (Sartre 1943, 34). Autoritats tan 
diverses com Bloch, Gadamer o Derrida matisaren la crítica sartriana 
del passat i no renunciaren a enfrontar-se a la relació conflictiva dels 
éssers humans amb els productes de la memòria o la tradició, bo i 
emfasitzant un perfil antropològic interrogatiu-responsorial que no 
és capaç d’esgotar la fertilitat significativa del passat, ni de clausu-
rar-lo en un contínuum conceptual universal. Vattimo apunta, tot 
estirant aquests fils, que la complexa tradició conciliar de l’Església 
catòlica exemplifica la constant revisió coŀlegiada i crítica de les passes 
que componen el passat (Vattimo 1996). El filòsof entén que aquest 
exercici de renovació contínua de la interpretació sobre els textos sa-
grats, constant recurrent en totes les tradicions religioses o literàries, 
recorda que el dogmatisme es caracteritza precisament per l’oblit i 
el menyspreu, o bé la cristaŀlització immòbil, del passat constituent 
però mai no definitori ni definitiu (Vattimo 2012, 226–227). Relegere, 
observar la tradició i sotmetre-la a crítica ensems, és el mot emprat 
per Duch (2012, 121–123) per a fer referència a la dimensió històrica 
ineludible de la relació humana amb la inquietud religiosa, però hi 
escauen també nocions provinents de la teoria de la literatura, com 
és el cas de la intertextualitat. El vincle entre més d’un escriptor, més 
d’un pensament o més d’una època, que és simultàniament escrit però 
que excedeix els límits estrictes del vehicle en què es manifesta, ha 
estat assenyalat com un existenciari propi de tota ment, prenys de la 
tradició a l’abast en el precís instant de disposar-se a escriure (Aparicio 
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2013, 136). Steiner (2005, 175) metaforitzà i resseguí el bagatge profètic 
d’aquesta realitat a partir de la noció d’«eco fèrtil». Orienta la present 
investigació a l’entorn de la recepció luŀlista l’estela hermenèutica de 
Jauss i Gadamer que entén la història de la literatura mai no com a 
mera successió diacrònica d’artefactes artístics, sinó com a dinàmi-
ca xarxa de relacions inteŀlectuals i afectives entre textos a l’abast i 
receptors amatents (Jauss 2000, 125). La tradició luŀlista, nascuda en 
vida de Llull, sostinguda i ininterrompuda des d’aleshores, involucra 
pensadors, crítics i devots per igual, atrets tots ells per diversos ele-
ments de la seva figura, obra i pensament. La labor del luŀlisme inclou 
l’anàlisi filològica del llenguatge emprat per Llull, l’estudi filosòfic de 
la seva Ars combinatòria i de les seves doctrines teològiques, i també 
la ressenya històrica de les vicissituds del luŀlisme, l’antiluŀlisme i el 
pseudoluŀlisme. Aquí comprenem la relectura de la tradició com a 
assaig de retrobar en el passat una nova fertilitat, és a dir, la concor-
dança d’algun aspecte concret o general del pensament del Llull i les 
necessitats expressives del present, i apuntem, a més, que aquesta 
perspectiva no és únicament vàlida quant a la investigació acadèmica, 
sinó que és la principal condició de possibilitat de la recepció creativa 
que a continuació ressenyem. 

2  

D’ara endavant ens centrarem en gran mesura en la fortuna del Libre 
d’amic e amat en el sí de la literatura catalana dels volts del 1900, atès 
que la recepció contemporània que el panorama inteŀlectual barcelo-
ní feu de l’obra de Llull passà per la gran revaloració del filòsof com 
a poeta místic, i específicament del Libre d’amic e amat com a mostra 
paradigmàtica de l’abast inteŀlectual del seu autor. El Libre d’Evast e Blan-
querna no era desconegut ni inèdit per als més fervents luŀlistes, atès 
que, a partir d’una edició valenciana de 1521 sota autoria de Bonllavi 
o Bonlabii, aparegué l’any 1749 una edició anònima en castellà feta a 
Palma, fruit dels contactes entre la ciutat mallorquina i Magúncia que 
dinamitzaren els darrers anys del luŀlisme científic peninsular. Més 
endavant, fou Marcelino Menéndez y Pelayo qui reedità el Blanquerna 
de Bonllavi en traducció castellana, el 1881, a Madrid. La darrera edició 
catalana d’aquesta obra capital de Llull era, per tant, del segle xvi, i, a 
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més, els acadèmics coincideixen en considerar-la una còpia molt cor-
rompuda pels localismes anacrònics i les lliçons espúries de Bonllavi 
(Rubió i Balaguer 1926, 92). Jeroni Rosselló, inteŀlectual mallorquí i 
Mestre en Gai Saber, va assumir la tasca de depurar aquest Libre perta-
nyent al Blanquerna, i per a tal fi consultà manuscrits mallorquins dels 
segles xv i xvi, i contrastà críticament l’edició de Bonllavi i també una 
edició llatina impresa a París durant el segle xv (Casasses 2007, 20). 
Tot i que prematurament desaparegut, Mateu Obrador elogià Rosselló 
en el proemi del Libre de amich e amat publicat a Palma l’any 1904 per 
haver sabut confegir en una edició nova una erudita versió crítica de 
l’original luŀlià, tot i que moltes de les aportacions decisives per a la 
versió final del volum les feu ell mateix (Obrador 1904, 11). L’opuscle 
místic del Blanquerna no només no era desconegut, sinó que les doctes 
opinions i aproximacions d’editors o inteŀlectuals de la mesura de Je-
roni Rosselló, Marià Aguiló, Francisco de Paula Canalejas o Marcelino 
Menéndez y Pelayo, ja havien percebut en els textos i en el personatge 
de Llull trets d’iŀluminació, espontaneïtat i inteŀligència que, ja en les 
seves poesies hereves dels trobadors provençals però sobretot en els 
versicles del Libre d’amic e amat, els feien detectar un esperit místic 
ple d’amor diví inflamant (Rosselló 1859, 96–110), que Verdaguer no 
abandonaria en familiaritzar-se intensament amb Llull.

El precedent literari immediat de vinculació explícita amb Llull que 
Verdaguer hauria conegut és el dels poetes mallorquins que, en motiu 
de l’aplec poètic celebrat el 1877 al monestir de Miramar i organitzat 
pel que en fou restaurador i patró del luŀlisme contemporani, l’arxiduc 
Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, publicaren un Homenage conjunt 
en honor del sisè centenari del Coŀlegi fundat per Llull al monestir. Els 
poemes que Alcover o Costa i Llobera presentaren a aquest aplec són 
casos paradigmàtics d’allò que els germans Carreras i Artau anome-
narien, anys més tard, «luŀlisme sentimental», inscrit en la tradició 
romàntica tardana de l’Escola de Mallorca: «la gracia popular y la dis-
tinción aristocrática del lenguaje luliano reverdecen en la literatura 
moderna de Mallorca» (Carreras i Artau 2001, 2: 402):

Com l’águila que posa son niu damunt l’abisme,
Ahont sos fills nodrint-se d’espay y d’heroisme
Dins la blavor altíssima s’afanyan á volar;
Axí l’Ánima augusta que prop del cel vivia
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Dins les augustes penyes hi va posar un día
Lo niu de Miramar.
(ddaa 1877, 147, vv. 1–6)

El petit fragment del poema «Miramar», de Costa i Llobera, ha de ser 
comprès en el marc de les circumstàncies que són a la seva gènesi, però 
transmet també la voluntat d’establir un homenatge a Ramon Llull, i 
de destacar-ne la fecunditat i la potència vitalista. Maribel Ripoll ha 
analitzat la simbologia luŀliana present en aquest poema, i ha descrit la 
comparació del filòsof amb una àguila com una imatge d’exemplaritat 
quant al vitalisme i la prolixitat creativa: «El Doctor iŀluminat nodreix 
l’estol de deixebles valents, que han d’estendre l’Art arreu» (Ripoll 2007, 
430). Més que cap doctrina específica de Ramon Llull, els poemes de 
la dècada dels anys 70 pertanyents a autors de l’Escola de Mallorca 
i vinculats amb el filòsof, són obres laudatòries de la seva grandesa, 
esforços poètics que malden per vincular-s’hi deliberadament, i que, 
en la mesura en què estan fortament influïts per la percepció popular 
devota de la figura de Llull, apunten al fervorós amor per Déu com a 
llegat conjunt de la seva heroïcitat i magnificència: «[La] metàfora 
d’Amor de Déu entronca perfectament amb la imatge luŀliana de l’Amic 
i l’Amat: l’amic meravellat i corprès lloa la creació de l’amat» (Ripoll 
2007, 432–433).

No pretenem escodrinyar a fons les relacions entre els sistemes 
culturals barceloní i mallorquí, però sí constatar que es tracta d’una 
trama complexa de relacions que hom ha d’eixamplar a dimensió eu-
ropea, atesa la participació, en la construcció d’un ambient cultural 
propici per a la intensa recepció del luŀlisme a Barcelona, d’inteŀlectuals 
com Littré i Hauréau (1885, 3), que cregueren eixorca la deu filosòfica 
luŀliana però es feren ressò dels temptejos filològics que reclamaven 
la paternitat luŀliana de la literatura catalana, o els ja esmentats Ca-
nalejas i Menéndez y Pelayo. Si el primer es mostrava convençut que 
la passió devota i compromesa era el que motivava en l’obra de Llull 
l’ús de ficcions i aŀlegories que desplegaven la intuïció de la dinàmica 
interrelació de l’ànima amb Déu, i, per tant, que els seus esparsos ver-
sos místics eren un coroŀlari voluntarista de l’Ars (Canalejas 1870, 85); 
Menéndez y Pelayo entenia, en una opinió molt més consonant amb 
la crítica actual del luŀlisme, que la retòrica ocupava un espai central 
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en la filosofia i la poesia de Llull precisament perquè el llenguatge era 
el vehicle de les formes reals, el nexe d’harmonia i concordança de la 
lògica i la metafísica, i, per tant, l’espai en què els criteris de Bellesa 
i Veritat acompanyaven els de Substancialitat i Necessitat, a què la 
retòrica s’havia d’emmotllar (Menéndez y Pelayo 1960, 403–409). En 
aquest recorregut per a figurar els termes en què la recepció creativa 
de Llull es produí, a més del patrocini poètic de l’arxiduc Lluís Salvador 
i de la contribució dels Mestres en Gai Saber i dels editors mallorquins 
a què hem fet breu referència, serà particularment dúctil la considera-
ció d’una obra molt particular de Jacint Verdaguer, l’origen de la qual 
trobem també al monestir de Miramar, i que constitueix no sols una 
anècdota biogràfica o un testimoni de producció poètica luŀlista, sinó 
un bon paradigma de la recepció poètica contemporània de Llull.

3  

No és necessari estendre’s amb els detalls biogràfics més accessoris, 
però convé recordar que el turmentat Verdaguer, assetjat pel descrè-
dit o el desconcert amb els qui havien protegit la seva labor poètica i 
procurat l’estabilitat i el benestar, el bisbe de Barcelona i el marquès de 
Comillas; es desplaça el Nadal de 1893 a l’illa de Mallorca, i és allotjat 
per l’arxiduc d’Àustria al monestir de Miramar. Allà l’aristòcrata filan-
trop li demana un poema èpic, petició a què Verdaguer no respondria, 
atès que el Libre d’amic e amat n’absorbeix tota atenció des que Lluís 
Salvador li mostra la versió encara inèdita de Jeroni Rosselló (Casasses 
2007, 11). A la Biblioteca Provincial de Sant Joan, per indicació de Marià 
Aguiló, ja havia llegit Verdaguer l’edició de Bonllavi de 1521, però ell 
mateix reconegué que, el 1894, els versicles luŀlians li feren «una im-
pressió tota nova», i hi detectà un «sentit i sabor mística superior a la 
de tota mística fora dels llibres sagrats» (Verdaguer 2007, 38). La seva 
estada a Mallorca estigué molt marcada pels passejos que compartí 
amb Lluís Salvador. Aquest li mostrà els diversos racons de l’illa en 
què la tradició popular localitzava el beat, i junts cercaren els espais 
d’iŀluminació, meditació i contemplació luŀlians (Torrents 2003, 27), tot 
reflectint les seves vides en els relats o planys autobiogràfics del Cant 
de Ramon i El desconhort, o en les experiències d’en Blanquerna en el 
capítol 98 del seu «Libre v», en què el protagonista resta, meditabund 
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i atribolat, sota el cel estrellat de la serra de Tramuntana, vora el mar: 
«Aprés lo sol post, Blanquerna se puyava en lo terrat qui era sobre la 
ceŀla e stava en oració tro al prim son, esguardant lo cel e les steŀles ab 
hulls ploroses e ab cor devot, consirós en los honraments de Déu e en 
los falliments que los hòmens fan en est món contra Déu» (Llull 1981, 
259–260). Fruit de l’aproximació espacial i poètica entre Verdaguer i 
els versicles del Libre de l’amic e amat, i conscient Verdaguer que res no 
podia ell o el seu temps afegir o llevar a la pulcritud de les joies divi-
nes luŀlianes, que, a parer seu, vessen per totes bandes «l’esperit de 
l’Evangeli» i «lo perfum de la més alta poesia» (Verdaguer 2007, 37–41), 
nasqueren entre 1894 i 1902 les Perles. L’amic i l’amat, obra publicada 
pòstumament (1908) en què Verdaguer reproduí quasi tots els versicles 
de Llull. En paraules de Miquel dels Sants Oliver, poeta de l’Escola de 
Mallorca contemporani d’Alcover i Costa i Llobera, «a la distància de 
sis centúries, la poesia, la paraula viva d’en Verdaguer, respon a la 
paraula viva dels capítols essencials de Blanquerna» (Oliver 1908, 33). 
Verdaguer elaborà per a cada breu diàleg entre l’amic i l’Amat un petit 
poema, una apropiació artística de la labor luŀliana que reflectia alhora 
la proximitat que Verdaguer detectà entre la seva sensibilitat poètica 
i la de Llull, i la distància inevitable entre els dos processos creatius. 
Rosalia Guilleumas, que ha analitzat la influència de Llull en tota l’obra 
poètica de ressons místics de Verdaguer, indica que les Perles són el 
reflex de la somatització que la literatura romàntica catalana fa de la 
tradició medieval: a partir del simbolisme de la personificació de les fa-
cultats de l’ànima en el Libre d’amic e amat, que sintetitza l’exemplaritat 
abstracta i la manifestació poètica dels fruits místics de la imbricada 
lògica de Llull; les Perles ofereixen una romantització íntima, una secu-
larització psicologista i preeminentment afectiva de les impressions i 
els efectes de la recepció de la tradició medieval (Guilleumas 1953, 125).

Val la pena deturar-se en un aspecte concret d’aquestes variacions 
poètiques que apunta però no desenvolupa Guilleumas. El trànsit entre 
la sensibilitat poètica i teològica del segle xiii, i la del segle xix, és 
també el recorregut de secularització cultural que caracteritza el curs 
de la modernitat europea: d’un ordre social i metafísic en què la veritat 
la fan aprehensible a la limitació humana un ús ordenat de la fe i la raó, 
emprada aquesta mateixa sota l’infaŀlible dictat de la iŀluminació i l’es-
tructura lògica combinatòria —parlem, com és natural, de l’Ars—; hom 
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desplaça en el sí de la interioritat humana, inflada per l’ardor poètic 
dels elegits per la Gràcia, la possibilitat remota de captar algun besllum 
de veritat metafísica. Tanmateix, Llull s’enfrontava, ja en el seu temps, 
a les dificultats immenses per temptar una afirmació de l’essència de 
Déu, tal com s’hi enfronta tota la tradició poètica i filosòfica:

Acabament pot ésser en vós sens defalliment; mas defalliment no pot ésser 
significat sens vostre acabament, ni lo vostre acabament no pot ésser significat 
a nosaltres sens que l’ànima no hagués coneixença de defalliment (Contemplació, 
xxii. Llull 1960, 952).

Bonea no poria esser per granea sens que granea no fos Es, e asó metex de 
granea, qui no poria esser | per bonea sens que bonea no fos Es. No deim, 
emperó, que sia differencia enfre .i. Es e altre per existencia e essencia, mas 
per manera de fi, so es a saber, que bonea es per so que granea sia bona e granea 
es per so que bonea sia gran, e asó metex de lurs actus (És de Déu. Llull 2010, 52).

No és en aquest sentit que percebem distància entre creadors tan 
distints, sinó en el marc estructural de les idees que empren per provar 
de conduir el llenguatge a una situació de ductilitat suficient per afi-
gurar, o renunciar a la figuració, de la infinitud, l’eternitat o el vincle 
entre Déu i l’ésser humà. Jacint Verdaguer, com a poeta sense parió 
en el tardà verger del Romanticisme en llengua catalana, materialitzà 
el doble vincle amb la divinitat i amb Llull a partir de la dramatitza-
ció afectiva de la natura que caracteritza aquest moviment literari. Si 
Llull esdevé un company de viatge vàlid per a Verdaguer és perquè el 
darrer troba en el primer una via poètica d’expressió de l’inexpressable 
que se li apareix com a interpeŀlant: «C’est la Religion descendue des 
sphères de la spiritualité et devenue palpable, sensible, rendue affec-
tion, d’intellectuelle qu’elle était dans le dogme et la doctrine» (Probst 
1914, 3). Els estudiosos del vincle entre ambdues obres reconeixen que 
l’apropiació de Verdaguer pot respondre a les necessitats expressi-
ves pròpies del poeta, que d’uns anys ençà vivia sota indescriptibles 
pressions i turments, i trobà en l’obra de Llull un «consol, un guia, un 
acompanyament, font de forces» (Verdaguer 2007, 40), com ell mateix 
reconeixia al pròleg de les Perles. L’aportació de Verdaguer és destacable 
perquè no es limita a enarborar la bandera del luŀlisme com a baula 
històrica de la tradició, com feren Torras i Bages (1892, 331) o la major 
part dels poetes que participaren en un nou Homenatge a Llull, organit-
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zat a Barcelona el primer de gener de 1901 pel fervorós luŀlista Salvador 
Bové; sinó que en la recepció del luŀlisme, i, en especial, de la seva 
expressió mística, Verdaguer cercava i depurava les lliçons poètiques, 
científiques i metafísiques que adreçaven inquietuds i incògnites vi-
gents, amb què Llull s’enfrontà en el seu temps, i que seguien tenallant 
l’existència moderna. Miquel dels Sants Oliver diria, en el seu pròleg 
a les Perles, que el paraŀlelisme Llull-Verdaguer conformava amb el 
Càntic dels càntics un testimoni trinitari de la paraula viva en el seu eco 
històric, des de l’esplendor de la Paraula revelada del Càntic, a través 
del verger trecentista d’austeritat immaterial del Libre, fins arribar a la 
suavitat meŀlíflua i aromosa de les Perles (Oliver 1908, 29–31), en rítmica 
percussió de la sensibilitat mística, aquesta expressió poètica que és 
sempre el desplegament d’un combat contra els límits de l’expressió 
lingüística per tal de dir l’indicible.

Verdaguer, com hem apuntat, coneixia l’obra mística luŀliana des 
dels anys 70, i és per això que la crítica ha detectat el rastre dels temes 
luŀlians en les obres Idiŀlis i cants místics (1870–1879), Lo somni de Sant 
Joan (1882–1887); Roser de tot l’any (1893), i Flors del Calvari (1895), però 
ha anat poc més enllà de la constatació de l’apropiació dels termes de 
la relació mística luŀliana per a la pròpia vida i obra. Verdaguer fou el 
poeta luŀlista més important d’aquesta època perquè en la seva recep-
ció de l’obra de Llull percebé, quant al missatge místic, el mestratge diví 
que l’havia inspirat, és a dir, la seva perfecció en tant que adequació. En 
paraules de Milà i Fontanals (1888, 14), referència del pensament estètic 
de l’època, «las excelencias de los objetos naturales son el reflejo de 
las perfecciones de Dios y ofrecen visibles huellas del Poder que los 
ha criado, de la Sabiduría que les ha dado la forma conveniente y del 
Amor que se ha complacido en dirigirlos á sus fines». En aquest sentit, 
Verdaguer comprengué l’exercici literari luŀlià com un dels més elevats 
exemples de geni artístic, és a dir, d’excelsa labor mimètica d’harmo-
nització de les formes pròpies de cada ésser real i captació privilegiada 
de les relacions naturals que sostenen l’ordre còsmic. Milà i Fontanals 
recordava, així mateix, que l’Art no pot alterar les relacions naturals de 
les coses, i, per tant, no pot subvertir el cosmos. Aquesta noció estètica 
fou hegemònica arreu d’Europa fins l’adveniment de les avantguardes, 
en què el caràcter transformador social de l’Art començà a mostrar 
entitat autònoma a partir de la crisi de la mimesi. El mestre de Ver-
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daguer llista els testimonis recents o contemporanis de falsa mimesi 
que avorreixen la perfecció i contribueixen sols al descrèdit de la labor 
dels artistes. Són la versificació de la trivialitat i el culte a la lletjor —el 
manual Principios de estética de Milà apareix el 1857, el mateix any que 
Les fleurs du mal—, el bucolisme fictici i artificiós, el naturalisme que 
es deleix sols en la vulgaritat de la vida humil, l’alambinada i encar-
carada tragèdia clàssica francesa, la noveŀla sentimental i l’escultura 
neoclàssica (Milà i Fontanals 1888, 112–115).

Que l’any 1918 aparegués, de la mà d’Agustí Valls i Vicens, una obra 
anomenada Flors luŀlianes, en què l’autor versificava amb pràctica lite-
ralitat les tres-centes seixanta-cinc metàfores morals del Libre d’amic 
e amat, implica la persistència de l’atracció luŀlista en el panorama 
literari català de les primeres dècades del segle xx, però no afegeix a la 
recepció del filòsof medieval cap element nou per a la nostra anàlisi. En 
un poema que clou el volum, Valls i Vicens (1918, 245) valora Llull com a 
font de guariment per al temps de la mort de l’Amor per l’oblit de Déu, 
la modernitat. En definitiva, el major mestratge luŀlià que es desprèn 
de la recepció creativa luŀliana immediatament anterior i posterior al 
1900 és l’espontani fervor creatiu al servei de Déu, i l’amorós i dinàmic 
vincle i entrega a la divinitat per voluntat, enteniment i memòria, com 
a camí vers la compleció humana. En aquesta labor cal destacar el 
considerable impacte del delit luŀlista de Verdaguer, atès que, tal com 
Guilleumas recull, és un dels principals motors difusors de la figura i 
l’obra del polígraf més enllà de cenacles i tertúlies: «La seva poesia és 
la seva veritable arma de propaganda, com li ha estat, en altres aspectes, 
la seva veritable arma de defensa» (Guilleumas 1953, 158). L’any 1903, 
a la revista Joventut aparegué un article anònim que assegurava que 
«’[e]l coneixement del solitari de Randa’l deuhen a mossén Cinto molts 
dels nostres escriptors joves» (1903, 15), i, el mateix any, un Carner de 
dinou anys escrivia en un petit article anomenat «Benvingut siga el 
Beat Ramón Lull entre nosaltres»: «Lo primer qu’arrivá fins a mi de 
Ramón Lull en la simplicitat de la meva infantesa foren els lemes dels 
Idilis den Verdaguer» (Carner 1903, dlvi). La imbricació de la recepció 
luŀliana d’aquesta època la mostra també la coexistència cronològica 
de textos luŀlistes provinents de religiosos seculars o regulars que, 
com sor Eulàlia Anzizu (ddaa, 1901, 85) o el pare Salvador Bové (1903), 
perceberen el pensament luŀlià des de la identificació confessional 
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amb el filòsof; amb altres obres pertanyents a inteŀlectuals laics, que 
cercaren paràmetres de connexió amb Llull que no tenien necessària-
ment a veure amb la compartida devoció catòlica (Rubió i Lluch 1911). 
Això no vol dir, per descomptat, que les personalitats pertanyents al 
primer grup fonamentessin sempre i únicament la seva admiració o 
crítica per Llull en la seva condició de beat. El sol exemple de Verdaguer, 
vertebrador de la recepció poètica del luŀlisme, prova a bastament que 
la sensibilitat religiosa i l’artística són conjugades harmoniosament, 
sense que la condició de mossèn impedeixi la valoració estètica dels 
versicles luŀlians. En altres paraules, cal responsabilitzar tant la pietat 
de Llull com l’excelsitud de la seva prosa poètica, en un contínuum sin-
tètic percebut genial per la sensibilitat romàntica, per haver despertat 
l’interès de Verdaguer i haver-ne adequat la recepció a les necessitats 
expressives. Ni el dinamisme central de l’amor i la pau trobada «enfre 
la vinya e el fenollar» (Cant de Ramon. Llull 1928, 30, v. 16), ni tampoc la 
identificació biogràfica a través de la lectura i els passejos pels entorns 
de Miramar; cap d’aquests dos elements, centrals en la composició 
de les Perles, operaria adequadament en la recepció verdagueriana si 
el poeta de Folgueroles no hagués pres Ramon Llull des d’una àmplia 
perspectiva: beat, doctor iŀluminat, polígraf, filòsof, teòleg, místic i 
geni literari són reunits i converteixen l’experiència receptora de Llull 
en quelcom que sobrepassa les apreciacions estrictament religioses:

L’ermita de Miramar
és talment un colomar
ont un vol d’ànimes belles
volen entre flors i estrelles
entre cel i terra i mar.
(Verdaguer 2007, 43, vv. 1–5)

La passió, l’entusiasme i el zel de Llull són destacats unànimement, 
tant per crítics religiosos com laics, des de Rosselló fins a Carreras i 
Artau; però la revisió de les fonts textuals permet observar un major 
èmfasi en el caràcter creatiu del filòsof per part del segon grup. Si bé els 
autors religiosos destaquen la creació luŀliana com un assentiment da-
vant de Déu, com un exemple beatífic de compleció vital en la voluntat 
harmonitzadora, difusora i apostòlica de la Paraula de Déu; els crítics 
laics tendeixen a contribuir a la secularització dels esforços científics i 
filosòfics, i a vincular la creativitat i l’originalitat de Llull a les nocions 
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modernes del geni o l’artista, que en el cas català foren sistematitzades 
per Manuel Milà i Fontanals, entre d’altres, i que Kandinski sintetitzà 
(1977, 53), tot assenyalant que la inspiració advenia sobre l’artista per 
via mística: «The work of art is born of the artist in a mysterious and 
secret way. From him it gains life and being». Josep Bernad i Durand, 
participant en l’Homenatge de 1901 amb «Lo beat Ramon Lull», estilitza 
els propòsits i la creació luŀlians, i valora positivament la potència afir-
mativa de l’organisme, la literatura i la doctrina de Llull. Aquest caràc-
ter optimista i afirmatiu del filòsof és destacat transversalment en el 
segment històric que ens ocupa, però Bernad i Durand (ddaa 1901, 87) 
bandeja qualsevol insinuació de desmesura en favor de la sublimitat 
genial, és a dir, la intimitat que Llull prengué amb Déu mateix per, en 
abismar-s’hi, captar-ne les meravelles. Jeroni Rosselló (1859, 37 i 120) 
també apuntava a la condició natural de geni que Llull posseïa, i ho feu 
a través de la revaloració de la noció de conversió. Posada en compa-
nyia de la dels sants Agustí i Francesc, la conversió de Llull no només 
mira endavant, a l’amor retrobat per Déu, sinó també a l’experiència 
vital acumulada, al punt de partida de l’epistrophē, constituent del nou 
ésser un cop dissolt i convertit. Mateu Obrador, al seu torn, qualificava 
la creativitat luŀliana en termes molt pròxims als de la sensibilitat de 
Milà i Fontanals o Maragall, i n’assenyalava el caràcter divinalment 
eròtic, la vibració i el flameig, els «llampechs de genial inspiració», i 
l’elevació de l’esperit a les regions de la més excelsa poesia (Obrador 
1904, 19). Rúbrica d’aquests parers fou la decisió de Carreras i Artau 
de qualificar Llull, amb Sant Francesc, de filòsof cordial: «Los califi-
camos de cordiales y no de “sentimentales”, porque lo que caracteriza 
a dichos filósofos es una maravillosa unidad personal y de doctrina, la 
cual imprime a su vida una firmeza a todo evento». Els investigadors 
afegien que el positivista segle xix havia malentès en molts casos 
la cordialitat luŀliana i l’havia feta passar per sentimentalisme caduc 
(Carreras i Artau 2001, 1: 234 i 235).

4  

En esbossar les necessitats expressives de l’ambient cultural i inteŀlec-
tual que promogué la reimpressió, la revaloració i la difusió de l’obra 
luŀliana, hom pot comprendre que el luŀlisme contemporani radicat a 
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Mallorca i Barcelona entre els segles xix i xx no fou responsabilitat 
particular de cap escola de filosofia sistemàtica, ni dels científics més 
destacats d’aquell temps, sinó que fou obra d’escriptors i poetes, des 
de Costa i Llobera fins a Verdaguer. Les més diverses sensibilitats 
poètiques catalanes reberen, per primera vegada en la història, la influ-
ència del luŀlisme, i se n’hi sentiren travessats, ja fos a través de l’edició 
valenciana del segle xvi o de la reedició de Rosselló i Obrador, en el 
cas del Libre d’amic e amat; o de les edicions castellanes o manuscrites 
del Libre de contemplació, el Blanquerna i el Fèlix, però, sobretot, gràcies a 
la labor dels ja esmentats editors, així com de Marià Aguiló o Salvador 
Galmés. En tot cas, però, és innegable, que l’obra poètica i narrativa 
de Llull fou rebuda pels poetes contemporanis i integrada entre els 
recursos de la tradició a l’abast, una tradició reguanyada després de 
segles desplaçada per l’intensa pugna del luŀlisme i l’antiluŀlisme cien-
tífics i doctrinals. La caracterització del Llull com a escriptor místic 
és un dels elements interpretatius que més consens generen en el 
luŀlisme contemporani; ja sigui vinculant o no Llull a la tradició sufí, 
anterior, o a la castellana, posterior. Mossèn Joan Avinyó, ja influït per 
tres dècades de recepció de Llull com a escriptor místic, el qualificà 
de «místic aureolat de santedat i zel tan actiu, com solament el tenen 
aquelles ànimes escollides en les quals la força de les lleis divines no 
esmussa el sentit de les realitats més humils i més humanes» (Avinyó 
1935, 12). No obstant, les lloances que foren expressades durant tot el 
període no són indici suficient per captar l’impacte de la mística luŀlia-
na en la tradició que investiguem. El tret més característic és, en tot 
cas, la centralitat de l’amor en l’esquema místic luŀlià, sigui pel valor 
instrumental de la composició mística en la disposició de les sensuali-
tats del lector vers l’ascens místic (Badia, Santanach i Soler 2013, 443); 
sigui per l’original combinació luŀliana de l’amor i la inteŀligència, en 
permanent diàleg amb la memòria, que apareix en els textos luŀlians i 
que captaren, en general, tots els lectors erudits del Libre d’amic e amat. 
Galmés (1997, 98) el qualificà de «síntesi admirable d’inteŀligència 
i amor, una reverberació ardent i lluminosa de la infinida veritat i 
bellesa de Déu, font de gràcia i de tot bé». També Probst detectava el 
rebuig per l’ociositat de Llull quant a les virtuts divines i pel que fa al 
vincle entre l’ésser humà i Déu. L’apologia luŀliana de la Trinitat davant 
les errades teories de jueus i musulmans sobre la simplicitat de la 



352 sergi castellà martínez

immòbil unitat de Déu n’impregnava tots els textos, i el conduïren a 
apostar per l’acció permanent de la memòria, l’enteniment i la volun-
tat, interrelacionades, en l’aproximació mística a la divinitat (Probst 
1914, 17). La fórmula anselmiana credo ut intelligam, central en l’erudita 
i pionera crítica luŀlista de Carreras i Artau (2001, 1: 353), no aparegué 
en cap de les recensions dels poetes i inteŀlectuals anteriors, però això 
no vol dir, com hem provat d’expressar amb anterioritat, que la tradi-
ció catalana, en la seva recepció de Llull, no tingués molt en compte, 
com a part de la comprensió de l’escriptura mística del polígraf, que 
la conformitat, concordança i harmonia entre les virtuts divines i les 
facultats humanes era clau en el sistema filosòfic, teològic i literari 
de Llull. En un món ordenat per la dinàmica xarxa d’interconnexió de 
les virtuts divines i la seva expressió concordant en totes les criatures, 
fins «la vinya e el fenollar», la remor de la mar encalmada al peu de 
Miramar, els ocells que la sobrevolen, o els estels que contemplava 
Blaquerna ermità, són susceptibles d’expressar, en un vincle afectiu i 
inteŀlectiu alhora, la veritable i fidel relació de l’ésser humà amb Déu. 
També, com va reiterar Verdaguer en la seva reescriptura poètica de 
les metàfores morals, els turments soferts per qualcú al llarg de la vida 
eren harmonitzats en el particular epitalami luŀlià a través de l’amor 
per Déu, capaç de vivificar l’amor de Déu mateix, i de dur l’ésser humà 
a la intensa plenitud de la vida:

Muria l’amich per plaer, e vivia per 
languiments ; e·ls plaers e·ls turments 
s’ajustaven e s’unien en ésser una cosa 
matexa en la volentat del amich. E per açò 
l’amich en un temps mateix muria e vivia.
(Libre de amic e amat, 196.
Llull 1981, 55)

Per plaer l’amic moria
i per llanguiment vivia,
i el plaer i lo dolor
duien ensems a son cor
lo remei amb la ferida,
dant-li la mort en vida.
(Perles, 190/197.  
Verdaguer 2007, 149)

El concret i el particular, i, amb ells, el sofriment i el gaudi, són punts 
de vista sensuals o afectius de la captació mística de la gratuïtat de 
l’amor de Déu, de la intimitat del vincle amb Ell (Lacoste 1994, 9), i, 
alhora, són exempla del convenciment luŀlià de l’ordre cognoscible del 
món: «se enfrenta Llull directamente a quienes ven en la teoría y el 
entendimiento —la ciencia como un abstracto— el máximo a que pu-
ede aspirar el ser humano» (Mata 2006, 151). Un sistema com l’Ars, 
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que reuneix les virtuts de la infaŀlibilitat matemàtica, de la mecànica 
i reproduïble aprehensió, i de prescindir aparentment de tota mena 
de bagatge filosòfic-teològic, responia a l’optimisme luŀlià, la sincera 
concepció de la realitat com a fruit concordant de la bondat, la voluntat, 
la grandesa i totes les altres virtuts divines per igual (Carreras i Artau 
2001, 1: 501). Així encaixa la mística luŀliana en la categoria de ‘litera-
tura religiosa lírica contemplativa’, segon estadi de la lírica occidental 
segons recollí Milà i Fontanals al Compendio del arte poética (1888, 418). 
Segons Milà, aquest tipus de literatura emprenia la tasca de vivifica-
ció verbal de la meditació, i acostava el sensualisme propi de la lírica 
apassionada primitiva a l’elevació espiritual per mitjans diversos, des 
de l’especulació interrogativa fins l’assumpció tàcita de la presència 
o absència de l’objecte de contemplació a través del llenguatge eròtic 
de caire neoplatònic.

Imbuïts els lectors de l’obra mística luŀliana per la consciència d’ha-
ver-hi trobat un model literari fundacional, original i permanentment 
menystingut; dirigiren els seus esforços a vincular, com hem vist al 
llarg de l’assaig, l’esforç creatiu de Llull amb el furor creatiu dels ge-
nis romàntics. No debades, Miquel dels Sants Oliver entengué que 
la mística luŀliana era amarada tota ella d’una serenor impertorbable 
pròpia de qui «transcrivís la música de les estrelles» (Oliver 1908, 17). 
En aquest aspecte es recolzà, al seu torn, Ricard Torrents per plantejar, 
en la seva anàlisi de les Perles de Verdaguer, la hipòtesi de la simpoesia 
transcendental quant a la relació poètica i religiosa entre el poeta i 
el filòsof: «Els dos textos neixen de la mateixa font, d’una mateixa 
inspiració, d’un text no escrit primordial, fins a l’extrem d’arribar a la 
fusió en què s’eliminen les nocions de text anterior i text posterior» 
(Torrents 2003, 31).

Encerchava l’amich a son amat, e atrobà 
un home qui muria sens amor; e dix 
que gran dampnatge era d’ome qui 
muria a nulla mort sens amor. E per açò 
dix l’amich al home qui muria: —
Digues: per què mors sens amor?—. 
Respòs: —Per ço cor sens amor vivia.—
(Libre de amic e amat, 85. Llull 1981, 30)

Cercant l’amic a l’Amat
trobà un home que moria,
que moria sens l’amor
de Jesús i de Maria:

—Per què moriu sens amor?
—Perquè sens amor vivia.
(Perles, 84. Verdaguer 2007, 99)
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Entre les necessitats expressives pròpies del temps de Verdaguer 
trobem el desassossec espiritual i profà, creixent en la mesura que 
creixia el malestar modern per la insuficiència afirmativa de les facul-
tats racionals humanes; així com el típicament romàntic abrandament 
passional vers la intuïció poètica del vincle personal i amorós de l’és-
ser humà amb Déu. Si Verdaguer anhelava la captació intuïtiva de la 
centralitat vital de l’amor com a condició indispensable de plenitud i 
transcendència, en el marc de la inspiració poètica individual; trobà 
en la lectura fragmentària de l’obra de Llull, i en l’enaltiment de la seva 
obra mística, la mida de la tradició a què mesurar-se. Les claus inter-
pretatives luŀlianes, al seu torn, amidaven l’ordre còsmic per trobar-ne 
la concordança harmònica i poder, així, obrir la porta a la comprensió, 
reconeixença, captació i intuïció humanes de la presència real de Déu 
en el món. És en l’enfrontament amb la sensibilitat vuit-centista ro-
màntica que la figura, l’obra i el pensament de Ramon Llull recuperen 
de nou la intempestivitat, caràcter que ja mai no perdrien. Roman 
oberta la pregunta sobre l’abast de l’expressivitat verdagueriana fe-
cundada per la tradició luŀlista reguanyada, i sobretot la detecció dels 
paràmetres filosòfics i literaris que, més enllà de la mística, puguin 
iŀluminar la comprensió que els versos de Verdaguer manifesten de 
la integritat de l’obra de Llull.
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3 Perspectives historicistes

La història de la literatura ha estat, certament, la disciplina més con-
solidada dins del camp d’estudi de les lletres catalanes, des del seu 
naixement al segle xix fins ben bé l’arribada del nou miŀlenni i, per 
això mateix, no podíem tancar el volum sense oferir una mostra prou 
representativa dels treballs que els joves investigadors han dut a terme 
recentment des d’aquesta perspectiva. Els dos primers articles s’inte-
ressen per diferents aspectes de la literatura de l’edat moderna, parti-
cularment la del segle xvii: August Darder explora la figura del poeta 
barroc Rafael Bover en contrast amb el relat que en van fer els crítics 
vuitcentistes i Arantxa Llàcer, la circulació d’obres manuscrites que 
formaven part de les biblioteques d’inteŀlectuals barcelonins. Encara es 
tracti d’una xifra més aviat simbòlica de la recerca que es fa en aquest 
àmbit, aquestes dues aportacions ens permeten intuir que la nova 
generació d’investigadors troba obsoletes etiquetes historiogràfiques 
com «Decadència». El segon capítol ens trasllada ja al tombant del 
segle xix i a les primeres dècades del nou-cents, amb aproximacions 
no només a la narrativa i a la poesia, sinó també a la crítica literària. 
Són objectes d’estudi els Drames rurals de Víctor Català i la construc-
ció dels espais de violència a l’article de Carla Riera. Clàudia Costa fa 
llum a l’obra poètica de Joaquim Ruyra, íntimament vinculada a les 
estètiques finiseculars (simbolisme, decadentisme, parnassianisme…) 
i, finalment, Ivan Costa examina el pensament crític d’Andreu Nin, 
permeable a la crítica marxista i especialment a les idees de Trotski 
a l’article titulat «Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica» i als 
pròlegs de les seves traduccions d’obres russes al català.





Literatura moderna, segle xVII





361

Difusió de la figura i obra del poeta 
mallorquí Rafael Bover (s. xvii)
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Resum: Rafael Bover és un autor mallorquí siscentista considerat referent literari del 
segle xvii illenc. Tot i així, la seva obra no ha estat estudiada en profunditat, i 
creiem que hi ha motius per qüestionar, com a mínim, part de les afirmacions que 
s’han fet sobre aquest poeta. Hem analitzat un manuscrit, antigament en poder 
del comte d’Aiamans i actualment ubicat a la biblioteca de Montserrat, que és el 
principal document on podem trobar poesies de Bover; també hem dut a terme 
un estudi del que sobre aquest autor digueren Josep Maria Quadrado i Joaquim 
Maria Bover, el qual ens ha mostrat la dificultat de corroborar el concepte que hom 
té d’aquest escriptor, que sembla basar-se, en gran part, en les interpretacions que 
en feren els erudits esmentats; efectivament, la informació que trobem sobre el 
nostre poeta des de la segona meitat del segle xix fins a l’actualitat mostra la in-
fluència d’aquests estudiosos. En aquest article volem mostrar que el contingut del 
manuscrit de Montserrat no corrobora les afirmacions que s’han fet posteriorment 
sobre Rafael Bover, sinó que planteja dubtes: sobre la manera com fou interpretat 
el document, però també sobre la possibilitat que hi hagi altres manuscrits que no 
hem vist: Joaquim Maria Bover mateix parlà de més documents amb poesies de 
Bover l’ubicació dels quals és desconeguda. La nostra anàlisi es basa en el manuscrit 
Aiamans, que és el que sembla que feren servir els primers estudiosos de Bover, és 
a dir, J. M. Quadrado i J. M. Bover. 

Paraules clau: Rafael Bover, poesia mallorquina, literatura mallorquina, bucolisme, 
barroc

Abstract: Rafael Bover is a seventeenth century Majorcan writer that is considered to 
be a prominent literary islander author. However, his work hasn’t been studied in 
depth and we think that there are reasons for questioning, at least in part, some of 
the statements about this poet. We have analyzed a manuscript, which is the main 
document containing poems written by Bover, that belonged to the count of Aia-
mans, nowadays to be found at the library of Montserrat; we have also studied the 
affirmations that Josep Maria Quadrado and Joaquim Maria Bover made about this 
author, which have shown us the difficulty to confirm the idea developed about 
this writer, which seems to be mostly based on the interpretations of the mentio-
ned scholars; this can be seen in the information written about our poet since the 
second half of the nineteenth century until the present day. In this article we want 

https://orcid.org/0000-0003-3845-7834


362 august darder moll 

to show that the content of the Montserrat manuscript doesn’t confirm the state-
ments that have been done later on about Rafael Bover, but it raises doubts: about 
the way how the document was read, and also about the possible existence of other 
manuscripts that we haven’t seen yet: Joaquim Maria Bover talks about more docu-
ments with poems written by Rafael Bover whose location is nowadays unknown. 
Our analysis is based on the Aiamans manuscript, the one that seems to have been 
used by the first ones who studied Bover, that is, J. M. Quadrado and J. M. Bover.

Key words: Rafael Bover, Majorcan poetry, Majorcan literature, bucolism, baroque

1 Introducció

L’obra que ens ha arribat de Rafael Bover es troba al manuscrit 86 del 
fons Aiamans de la biblioteca de Montserrat.1 Conté poesies —d’autors 
diversos— i una lloa per a una obra teatral, del també escriptor Jaume 
Pujol. En total, hi ha 27 composicions en català i 40 en castellà. De les 
darreres, set estan musicades. Una part de les castellanes són còpies 
o reelaboracions d’obres d’escriptors espanyols, però no porten nom 
d’autor; a part d’això, 19 no les hem identificat, és a dir, no les hem 
trobat en altres obres; n’hi ha dues que al manuscrit estan atribuïdes 
a un madrileny anomenat Juan Gallego i una tercera que, pel tema, 
també podria ser seva. Gallego era de pas a Mallorca el 1655, però no 
hem trobat informació sobre aquesta persona. 

A part de les pàgines amb poemes (1v-67v), n’hi ha 8 en blanc (un full 
abans de l’1, el full 68, el 70r [101r],2 el 71r [102r] i el que faria 73, que no 
està numerat). Creiem que el manuscrit és de tres mans diferents. La 
data de redacció la podem situar a partir de: a) l’època a què pertanyen 
les poesies castellanes copiades —sobretot de la primera meitat del 
segle xvii—; b) les dates que apareixen al manuscrit, 1655 i 1664, de 
dues mans diferents: el primer any és el de l’estada de Juan Gallego 
a Mallorca; el segon forma part de les anotacions que féu al final del 

1 Segons J. M. Bover també tenien manuscrits amb composicions de R. Bover Joaquim Villalonga 
i Desbrull i Jeroni Rosselló (Bover 1868, 1: 117). Actualment, només coneixem el de Montserrat; els 
altres dos no estan localitzats (Mas 1989, 250). D’altra banda, a la Societat Arqueològica Luŀliana 
hi ha un quadernet de Tomàs Aguiló amb composicions que podrien ser de Bover (Mas 1989). 
Dues d’aquestes poesies foren publicades per Aguiló a La Roqueta amb l’afirmació explícita que 
l’autor era Rafael Bover (1892, 2–3; Mas 1989, 250 n. 5).
2 La numeració canvia a partir de la pàgina 68v: la següent porta el número 100, i el contingut 

—anotacions diverses— apareix invertit, excepte a 103r.



difusió de la figura i obra del poeta mallorquí rafael bover 363

manuscrit un estudiant anomenat Andreu Veny. Com que aquesta és la 
data més tardana, suposem que Veny afegí les seves anotacions quan 
la resta del text ja estava elaborat.

Una sola poesia du el nom de Rafael Bover, tot i que se li atribueixen 
bona part de les composicions. El seu nom apareix juntament al de la 
dona a qui va dirigit el poema, que representa ser la seva estimada, 
Joana Jaume; noms i cognoms estan escrits formant dos semicercles 
cada un i separats per una copa sobre la qual hi ha un cor travessat 
per una fletxa. Curiosament, sembla que aquesta poesia no ha estat 
publicada, a diferència d’altres que no porten el nom de R. Bover. 

2 Etapa anterior a La Palma 

Pel que hem pogut veure, de R. Bover no se’n parla abans que ho fessin 
Josep Maria Quadrado a l’article «Poetas mallorquines», publicat a la 
revista La Palma (1841), i J. M. Bover a la Memoria biográfica de los mallor-
quines que se han distinguido en la antigua y moderna literatura (1842). Hem 
consultat algunes de les obres que el darrer diu haver utilitzat com a 
fonts (veg. 1842, 503–504) i altres que esmenta al llarg del llibre. Tot 
i que la recerca no ha estat exhaustiva, la considerem representativa. 
De totes maneres, no podem passar per alt que els reculls d’escriptors 
d’aquesta època (segles xviii i principis del xix) formen part de con-
junts heterogenis, com la història d’una vila, d’un orde religiós, o de 
Mallorca en conjunt, on surten els «Varones ilustres» corresponents. 
Ja podem dir per endavant que no l’hem trobat a cap dels reculls con-
sultats, entre els quals n’hi ha d’erudits com José Vargas Ponce (1787), 
Antoni Ramon Pasqual (1789), Josef Barberí (1807), Francesc Tallades 
(1892) o Joan Cervera (1758), entre altres. 

3 La Palma: «Poetas mallorquines»

El 18 d’abril de 1841 apareix a La Palma l’article de Quadrado «Poetas 
mallorquines»,3 en el qual dona una visió sintètica de la història de la 
poesia a Mallorca des de la conquesta el 1229. En aquest treball, afirma 
que J. M. Bover li ha proporcionat bona part dels materials que utilitza 

3 Núm. 29, p. 229–234.
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(1841, 232 n.). En la nostra opinió, la informació que l’erudit li facilità 
foren les composicions que apareixen a l’article, a més d’algunes da-
des sobre els autors, mentre que Quadrado hauria redactat l’escrit. En 
aquesta època, J. M. Bover encara no havia publicat cap obra on sortís 
el poeta siscentista, però tenia una sèrie de poemes del manuscrit Aia-
mans copiats al volum vii de les seves Misceláneas. Aquest tom està da-
tat el 1832, cosa que ens confirma que l’erudit posseïa materials sobre 
el nostre poeta quan Quadrado escriví els «Poetas mallorquines». La 
informació que acompanya les poesies a les Misceláneas és la següent: 
«En el archivo del M. Y. S. Conde de Ayamáns se halla una Miselanea 
[sic] M. S. en la cuál entre otros papeles recopilados en 1664. se leen 
varios poemas en mallorquín entre los cuales los de mejór gusto son 
los siguientes» (1832, 263r). Al final del recull hi ha la següent

Nota. Tenemos la desgracia de no sabér los AA. de los atecedentes [sic] poemas, 
peró sin embargo conocemos p.r ellos que en todos siglos ha tenido Mallorca 
musas esclarecidas, me parece q.e el n.º 1.º son tres distintas producciones y p.r 
lo mismo las he dividido aunq.e estén unidas en el orig.l (1832, 269v). 

La Palma reprodueix, totalment o parcial, dues composicions que 
es troben a la Miscelánea esmentada. Hi ha, encara, un petit detall a 
destacar, del qual sembla que fins ara n’era responsabilitzat Quadrado: 
aquest, a l’article, no diu Rafael Bover, sinó Rafael Bonet. Tot i haver 
estat considerat error del ciutadellenc —hem de deixar clar que al ma-
nuscrit Aiamans es veu clarament que posa Bover—, al final del petit 
recull de poemes de la Miscelánea, J. M. Bover té escrit, entre parèntesi, 
«Rafel Bonét» (1832, 269v). És probable que l’equivocació tampoc sigui 
cosa d’aquest erudit, ja que existeix una còpia de les poesies catalanes 
del manuscrit de Montserrat a la biblioteca Lluís Alemany de Palma4 
que també posa Bonet; encara més, reprodueix el dibuix de la copa i la 
disposició circular de les lletres dels noms. És temptador pensar que les 
composicions de les Misceláneas reprodueixen les d’aquest manuscrit; 
però no sabem del cert quan es féu aquesta darrera còpia i té les poesies 

4 La descripció del catàleg, que reprodueix el títol que hi ha a la part superior del primer full, 
és la següent: «Copia de un manuscrit del añ 1665 [sic; la data que en realitat posa el manuscrit 
és 1664], o, llibre vell ahont hey ha varias poesias mallorquinas y castellanas algunas de ellas 
incompletas y de moltas no se sap el nom del autor: és dit llibre del S[eny]or Conte d’Ayamans 
[Manuscrit]»; entre altres detalls diu que es troba dins una carpeta que posa «Bover». 
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clarament delimitades, de manera que no hi ha dubte sobre on comen-
ça una i acaba l’altra; a més, concretament les que J. M. Bover ha separat 

—amb encert— al seu recull, no estan juntes al de Lluís Alemany: hi ha 
altres composicions entremig, cosa que fa impossible que fos necessari 
indicar que no formaven una sola composició. D’altra banda, tot i que 
Bover afirma que les composicions són del manuscrit Aiamans, tampoc 
estan juntes en aquest les poesies que ell separa. Sembla, doncs, que 
hauríem d’atribuir el canvi Bover-Bonet a un text no localitzat, del qual 
procedirien el de la Miscelánea i el de la biblioteca Lluís Alemany. Val a 
dir que tant l’un com l’altre tenen bastants elements en comú que els 
diferencien de les altres còpies que hem vist. 

4 La Memoria biográfica de Joaquim M. Bover

Ara mirarem de mostrar com, en la nostra opinió, l’explicació que Qua-
drado dona sobre el poeta R. Bover a La Palma fou adoptada, gairebé li-
teralment, per J. M. Bover. L’any 1842, aquest darrer publicà la Memoria 
biográfica; però abans, entre el 1838 i el 1842, es va publicar en fascicles 
una versió «prèvia» de la Memoria, avui molt difícil de trobar, perquè 
hi foren incorporades les rectificacions que donarien lloc a l’edició de 
1842. És a dir: una part dels fulletons repartits entre els subscriptors 
contenien dades que després foren modificades, de manera que es 
repartiren nous plecs per substituir els que tenien la informació antiga. 
El que ens interessa és que en un primer moment R. Bover no apareix 
a la Memoria, i en canvi hi ha una breu entrada per a R. Bonet, que diu: 
«poeta vulgar del siglo xvii, cuyas producciones recopiladas en 1664 
en un tomo MS. las posee el Sr. Conde de Ayamans» (1838, 45). Doncs 
bé, les pàgines de la versió de 1842 on surt R. Bover es troben entre les 
que han estat substituïdes, però, curiosament, en aquesta edició es 
conserva l’entrada per a Bonet. El que es diu de R. Bover és, en bona 
part, el que ja havia aparegut a La Palma, de manera que trobem im-
prescindible reproduir els fragments d’ambdues publicacions —sense 
els poemes, ja que no afecten el que volem mostrar; la Memoria té més 
informació perquè inclou més poemes. 

En parlar de R. Bover, diu La Palma: «Pero á la última mitad del siglo 
xvii nos hallamos repentinamente con los versos de Rafael Bonet uno 
de los cantores de quienes la posteridad nada conoce sino la voz, segun 
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espresion de Lamartine: la de nuestro cantor era por cierto melodio-
sa» (Quadrado 1841, 233). Al principi de l’entrada corresponent, posa 
la Memoria: «poeta mallorquin, que floreció á última mitad del siglo 
xvii, de quien la posteridad nada conoce sinó la voz, segun espresion 
de La-Martine: la de nuestro cantor era á la verdad muy melodiosa» 
(Bover 1842, 49). A continuació ve un poema, el mateix en els dos casos, 
i La Palma segueix així: 

Este pensamiento [el del poema] es el mismo que emplearon con tanto éxito 
Virgilio y Garcilaso, espresado con mas sencillez, pero no con menor armonía. 
En el poema de Bonet del Anciano que desea rejuvenecer domina un sentimiento 
y melancolía, muy del gusto de nuestro siglo, que contrasta no poco con la 
época del culteranismo en que nació. Pero donde agota el autor la suavidad de 
sus tonos, donde triunfa nuestro tiernísimo dialecto es en este romance: […] 
(Quadrado 1841, 233).

Equivalent a aquest fragment, diu la Memoria: 

Este pensamiento es el mismo que emplearon con tanto éxito Virgilio y 
Garcilaso, espresado con mas sencillez, pero nó con menor armonía. En el 
poema del Anciano que desea rejuvenecer domina un sentimiento y melancolía 
muy del gusto de nuestro siglo, que contrasta no poco con la época del 
culteranismo en que nació (Bover 1842, 50). 

A continuació, J. M. Bover inclou un poema que no surt a La Palma, 
després del qual diu: «Compuso muchas poesías amorosas y una que 
tituló la Borratxéra. Pero donde agota la suavidad de sus tonos, donde 
triunfa nuestro tiernísimo dialecto es en este romance: […]» (Bover 
1842, 50), i aquí reprodueix la mateixa poesia que Quadrado al lloc on 
l’hem deixat. A partir d’aquest punt ja no hi ha fragments coincidents 
entre els dos textos: Quadrado anomena R. Bover «Garcilaso mallor-
quin» i diu que després d’ell la poesia illenca decau (1841, 233); Bover 
afegeix una altra poesia (1842, 51).

Creiem, com ja hem dit, que l’elaboració del text fou cosa de Quadra-
do, tot i que és lògic demanar-se si J. M. Bover no tenia el text manus-
crit, ja redactat, i l’altre el copià; però hi ha un petit detall que creiem 
pot servir per apuntalar la nostra hipòtesi: la cita del poeta francès 
Lamartine. El fragment a què es fa referència pertany al poema «Le 
poète mourant», del recull Méditations poétiques (1820), concretament 
l’estrofa que comprèn els versos 31–36: 
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Le poète est semblable aux oiseaux de passage,
Qui ne bâtissent point leurs nids sur le rivage,
Qui ne se posent point sur les rameaux des bois;
Nonchalamment bercés sur le courant de l’onde, 
Ils passent en chantant loin des bords; et le monde 
Ne connaît rien d’eux que leur voix.
(Lamartine 1942, 83–84).

El petit detall que esmentàvem és que Quadrado diu «uno de los 
cantores de quienes la posteridad […]», mentre que J. M. Bover passa 
per alt que pertanyi als cantors —als ocells que passen cantant— i diu 
directament que la posteritat només en coneix la veu. En la nostra opi-
nió, això serveix de base per pensar que Quadrado coneixia l’original 
i que J. M. Bover agafà la cita de La Palma.

A banda d’aquest argument, cal remarcar que la reproducció literal 
d’informació aliena fou una activitat prou practicada per J. M. Bo-
ver. En dir això, entrem en el terreny de l’opinió que hom s’ha format 
d’aquest erudit, que no és una qüestió banal per al tema que estem 
tractant. A part de la informació que ens donen els seus defensors i 
detractors, la presència de textos d’altri en les seves obres és indubta-
ble: una recerca entre les fonts que J. M. Bover mateix afirma haver fet 
servir —i que cita sovint— permet trobar fragments reproduïts sense 
indicar-ne la procedència. Ara, però, no podem estendre’ns més sobre 
aquest punt, d’altra banda prou conegut.

5 Desenvolupament de la biografia de Rafael Bover

J. M. Bover va anar afegint dades al material sobre R. Bover, sobretot 
a la biografia. En aquest sentit, és important centrar-se sobretot en 
dos reculls: un conjunt de materials manuscrits per a la Biblioteca de 
escritores baleares i l’obra publicada pròpiament dita. Els fulls manus-
crits formen part d’una sèrie de documents pertanyents a la biblioteca 
Lluís Alemany, alguns redactats per J. M. Bover, però també n’hi ha 
d’altres mans. Les referències biogràfiques sobre Rafael Bover i els 
poemes que les acompanyen —molts més que els publicats fins aquell 
moment, i també alguns en castellà— tenen tots la lletra de J. M. Bo-
ver. La informació publicada a la Biblioteca es correspon en bona part 
amb el material manuscrit esmentat, però també hi ha diferències. A 
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les dues versions dona la impressió que els elements biogràfics han 
augmentat amb informació extreta dels poemes. Tot i que la datació 
dels papers és aproximada, sembla segur que en aquestes alçades J. M. 
Bover ja havia vist el manuscrit Aiamans —o potser algun altre dels 
que esmenta, però d’aquests no en coneixem el contingut i no podem 
opinar al respecte. Tot i ser una mica llarga, considerem necessari per 
al nostre propòsit reproduir la biografia que es troba entre els papers 
de la biblioteca Lluís Alemany. Són dues pàgines que porten la nume-
ració 215–216: 

Rafael Bovér
De este insigne poeta, que floreció â mediados del siglo xvii, nada conoce la 
posteridad sino su voz segun espresion de La Martine. En efecto ninguna 
noticia suya hemos podido adquirir mas que las pocas que nos da en sus 
melodiosos versos. Entre ellos se encuentran unos gozos â la virgen de 
consolación, y esto nos hacía sospechar si su autor sería natural de Villafranca, 
en donde está muy estendido el apellido Bovér, y no muy distante de aquella 
población existe el santuario de consolacion de la villa de San Juan; pero 
despues de leidos nos convencimos de que Bover cantó los gozos â la virgen 
de consolación de Santañy, porque en ellos se habla de S.to Domingo, San 
Roque y S.ta Escolastica que se veneran en la misma hermita. Que vivía en una 
posesion con muger ê hijos, se prueva p.r otra produccion suya, como 
igualmente que odiaba las grandes poblaciones y los empleos, que en su 
mocedad estuvo enamorado de una Señora de Alcudia, de la que recibió 
amargos desdenes, y luego lo estuvo de otra de Manacor, llamada Juana Jaume, 
y por último que trató amistosamente al poeta madrileño D.n Juan Gallego, 
quien le dirijió en 1655. un Romance y otras poesías â las que le contestó 
contandole su modo de vivir retirado del bullicio del mundo. 
 Cultivó â un mismo tiempo la poesía mallorquina y la castellana: conocía la 
musica y el canto, pues en el tomo de sus producciones que tenemos original 
â la vista, las hay puestas en solfa por su propia mano.
 He aquí las composiciones poéticas de Rafael Bovér que hemos podido 
copiar, algunas de ellas con mucha dificultad por estar corroido el papel â causa 
de lo cargada de caparrosa que estava la tinta con que las escribía. Segun el 
certamen poetico en honor de la B. Cat.a Tomas, mantenido en Mall.ca en 1625, 
Bovér fue uno de los competidores, como se lee en el final de la Sent.a de 
aquella justa, despues de haver hecho mencion de los poetas q. mas se 
distinguieron en ella:

Escales, Ginard, han hecho
con Colom, Bovér, Juaneda, 
Roig, muestra de honrados pechos.

http://Mall.ca
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Com podem veure, la quantitat d’informació ha augmentat considera-
blement, tot i que el mateix J. M. Bover afirma que només es pot basar 
en les poesies. Estem d’acord amb el que diu dels goigs a la Verge de 
Consolació, però que fos de Vilafranca és simplement una hipòtesi. 
L’afirmació que viu al camp amb dona i fills i que no li agraden les 
grans poblacions deu provenir de la composició titulada «Liras a un 
amigo que escribió otro de la aldeia» (55r-57v), que no es pot considerar 
biogràfica perquè és una còpia d’un altre autor, Francesc de Vilalba 
(1629, 115). Aquest alaba el camp i la vida retirada i critica els ambiciosos. 

Pel que fa a l’amor, la referència a una dona d’Alcúdia —el seu nom 
és Isabet— forma part d’un conjunt de tres composicions en català: 
un romanç, unes quartetes i una endecha, totes amb un cert caràcter 
epistolar, mitjançant les quals es comuniquen dos enamorats. Aquests 
poemes no estan signats, de manera que no podem descartar que si-
guin de R. Bover. La dona de Manacor, Joana Jaume, apareix al poema 
on surt el nom del nostre poeta. Si podem atribuir amb certesa alguna 
composició a Rafael Bover, sens dubte és aquesta, i no és inversemblant 
que pugui tenir una base biogràfica. 

Ve a continuació l’amistat amb Juan Gallego i els poemes que «diri-
jió» (envià?) el 1655. Però al manuscrit Aiamans, al peu de dues d’aques-
tes composicions, posa: «De don Juan Gallego, de Madrid, siendo de 
paso en Mallorca, abril 25 1655». Potser Bover i Gallego es conegueren 
quan aquest darrer fou a l’illa, on és de suposar que els poemes foren 
escrits; no hi ha motiu per pensar que els enviés. La pretesa resposta de 
Bover sobre la seva vida retirada del món ja sabem com interpretar-la. 

Sobre el bilingüisme del nostre poeta hem de ser prudents, però 
certament, algunes de les poesies castellanes no les hem pogut atribuir 
i hi ha les reelaboracions; les catalanes no les hem localitzat, excepte, 
com és natural, a les edicions que ja s’han fet d’alguns poemes de R. 
Bover. I, efectivament, hi ha poemes musicats; que sigui «por su propia 
mano» és més dubtós. 

Finalment, la participació al certamen de la Beata és un altre dels 
punts a aclarir, ja que el que J. M. Bover reprodueix és tot el que hi ha 
sobre el Bover que hi va prendre part: no en sabem el nom de pila ni 
tampoc quina o quines de les composicions que surten al certamen 
escriví. 
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Si passem ara a l’entrada que per a Rafael Bover hi ha a la Biblioteca 
podrem comparar-la amb el que hem vist fins aquest moment. La 
primera cosa que crida l’atenció és la frase següent: «Este poeta […] 
fué mallorquin como él mismo lo dice en varias de sus producciones» 
(1868, 1: 117). Que sapiguem, no hi ha cap poema on es faci tal afirmació; 
hi ha referències a llocs concrets de l’illa, però enlloc la persona que 
«parla» declara d’una manera explícita que hi pertanyi. A continuació, 
J. M. Bover aclareix que no ha pogut esbrinar cap dada sobre l’autor 

—externa a les poesies, s’entén—, i tot seguit diu: «El Sr. Quadrado, que 
ha hablado de él primero que nosotros, dice que la posteridad nada 
conoce de Bover sino su voz, y que esta á la verdad era muy melodiosa» 
(1868, 1: 117); aquí retrobem l’expressió de Lamartine —que també surt a 
la biografia manuscrita, com hem vist, però sense esmentar Quadrado. 
En tots els casos, quan J. M. Bover fa aquest comentari, passa per alt els 
«cantors» que ja hem esmentat. És interessant que atribueixi la frase a 
l’historiador, i especialment que digui que parlà de R. Bover abans que 
ell, perquè sense dir-ho explícitament, en certa manera confessa que 
la primera redacció de la biografia és de Quadrado. Així i tot, Bover no 
s’està de reproduir altre cop determinats fragments sense atribuir-ne 
l’autoria al ciutadellenc. 

A continuació del darrer fragment esmentat, diu que «[d]e sus pro-
ducciones consta que en sus juveniles años galanteaba una señora 
de Manacor llamada Juana Jaume, á la que dirigia preciosas compo-
siciones». Joana Jaume només surt a una poesia, però aquí se la fa 
destinatària de diversos poemes, mentre que d’Isabet d’Alcúdia no se’n 
diu res. Tot seguit es repeteix la hipòtesi sobre l’origen vilafranquí de 
R. Bover, però sense parlar dels goigs ni de Consolació; simplement es 
fa menció de la presència del cognom Bover en aquesta vila i de la seva 
proximitat amb Manacor. Parla també de la possible identificació entre 
el Bover que participà al certamen de la Beata i R. Bover (1868, 1: 117) i 
reprodueix la part del vexamen on apareix el cognom. A continuació 
fa referència a la vida retirada (1868, 1: 117), que ja hem comentat. El 
que segueix és una mica desconcertant: «Tuvo correspondencia con 
varios de los poetas de su siglo, cambiándose de vez en cuando epís-
tolas en verso castellano. D. Juan Pacheco, residente en Madrid, era al 
parecer el que tenia mas intimidad con nuestro vate» (1868, 1: 117); el 
que ens sorprèn és el nom, que no sabem d’on surt. En aquesta versió 
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s’han multiplicat els destinataris de cartes, ha desaparegut Gallego i 
apareix un Pacheco. Podria tractar-se d’una mala lectura dels originals? 
De moment, és l’única hipòtesi que se’ns acut, tot i que al manuscrit 
que hem vist no hi ha gaire marge per a l’error; és possible que n’hi 
hagués més d’una còpia, o potser versions diferents: amb el que hi ha 
a la carpeta d’esborranys per a l’elaboració de la Biblioteca no hi ha prou 
material per dur a terme l’obra. 

Segueix una afirmació curiosa: «Pero, en obseguio [sic] de la verdad, 
sus poesías en castellano carecen de la sublimidad de pensamientos 
que se observa en las mallorquinas» (1868, 1: 117); fa gràcia pensar que 
entre les poesies castellanes n’hi ha de grans escriptors del Segle d’Or 
espanyol, tot i que les del manuscrit no tenen perquè ser de les més 
bones, és clar. 

J. M. Bover segueix parlant de les diferents versions que coneix dels 
manuscrits, que ja hem esmentat, i reprodueix un poema: «Aldèa, qui 
ets tan trista», que ja surt a La Palma, per a dir tot seguit: 

Este pensamiento es el mismo que emplearon con tanto éxito Virgilio y 
Garcilaso, espresado con mas sencillez, pero no con menor armonía. En el 
poema del Anciano que desea rejuvenecer, domina un sentimiento y melancolía 
muy del gusto de nuestro siglo, que contrasta no poco con la época en que 
nació nuestro poeta (1868, 1: 118). 

El mateix, amb poques variacions, que Quadrado digué a La Palma. Tot 
seguit mescla elements que hem vist a diferents bandes: 

En la coleccion de sus poesías predominan las amorosas; hay una que tituló 
Borratxera, que es composicion de mucho ingenio, y gozos á varias imágenes, 
particularmente á las de la vírgen que se veneran en los santuarios de los 
montes de Petra y de Porreras. Pero donde agota la suavidad de sus tonos, 
donde triunfa nuestro tiernísimo dialecto, es en este romance: […] (1868, 1: 118). 

La referència al poema Borratxera —que no és el títol original— ja l’haví-
em vist, i també el fragment sobre la suavitat dels tons i el tendríssim 
dialecte; però apareixen elements nous que, altre cop, no sabem d’on 
surten, com les referències a les muntanyes de Petra i Porreres, que 
contrasten amb la informació que dona sobre Consolació la versió ma-
nuscrita de J. M. Bover. Al manuscrit Aiamans també hi surt una estro-
fa que pertany a unes cobles dedicades a Sant Salvador de Felanitx. Per 
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això, les mencions de Petra i Porreres són tan desconcertants que ens 
reforcen en l’opinió que el nostre erudit féu servir material que no hem 
vist. Després del romanç, acaba dient: «Mostrándose siempre celoso 
á la hermosa por quien tanto suspiraba, la dirigió un dia los consejos 
de este bonito fragmento: […]» (1868, 1: 118–119), i amb el poema acaba 
l’entrada. Veiem, doncs, que també han desaparegut la dona i els fills. 

J. M. Bover també dona dades del nostre poeta a la biografia de Jau-
me Pujol, de qui ja hem parlat. Concretament, diu: «Doctor en ámbos 
derechos, abogado de la ciudad de Palma que gozó merecida reputa-
cion de insigne poeta. Cuéntalo por tal su contemporáneo Rafael Bover 
en varias cartas que le escribia […]» (1868, 2: 202). No tenim cap prova 
de l’existència d’aquestes cartes, ni sabem si Bover i Pujol es coneixien. 
Estem temptats d’atribuir aquesta correspondència al contingut d’al-
gun poema, tal com passa amb Juan Gallego, però no hem trobat cap 
fragment que sigui la lloança d’un poeta o escriptor. Potser hi ha més 
informació als textos no localitzats; en tot cas, sobre aquest punt, amb 
els coneixements que tenim ara, no podem dir res.

6 Ressò de Rafael Bover

A partir de la publicació de la Memoria comencem a trobar erudits que 
parlen del nostre poeta; després d’aparèixer la Biblioteca, les referències 
augmenten. Per raó d’espai, ens hem de limitar a donar uns pocs títols 
com a exemple. 

Ja al segle xx, la informació més desenvolupada és la dels dicciona-
ris. El 1979, al Diccionari de la literatura catalana, hi ha un esbós biogràfic 
escrit per Massot i Muntaner:

No en tenim, ara com ara, cap referència documental. Coneixem una part de 
la seva producció gràcies al ms. 86 de la Biblioteca de Montserrat, procedent 
de la del comte d’Aiamans, sens dubte un dels esmentats per Joaquim M. Bover 
(hi identifiquem totes les peces que cita a la Biblioteca de escritores baleares). Si 
tots els poemes d’aquest manuscrit són de Rafael Bover, hem de creure que 
era un noble, de posició folgada, que passava temporades fora de la ciutat (un 
dels seus temes és el del Beatus ille, sobre el qual escriví una llarga composició 
en castellà, influïda per fra Luis de León), tenia una bona cultura clàssica i 
havia estudiat sens dubte teologia, segons que es desprèn de les seves poesies 
eucarístiques. Coneixia força bé el castellà; el seu català és ric i bastant pur, 
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malgrat els castellanismes sovintejats i els dialectalismes. La seva obra, d’una 
relativa qualitat, impregnada de bucolisme, és sobretot amorosa i religiosa, i 
satírica o burlesca alguna vegada. Imita els models espanyols del segle xvi, 
però també hi trobem goigs segons els esquemes tradicionals i poesies que 
podrien semblar escrites per glosadors (DLC 1979, s. v. Bover, Rafael).

Com podem veure, una de les fonts d’on parteix és, lògicament, J. M. 
Bover; altres observacions són noves. Com veiem, es considera versem-
blant que el contingut del recull de Montserrat sigui obra exclusiva 
del nostre autor. Ja hem vist d’on ve el tema del Beatus ille i l’afirmació 
que R. Bover «passava temporades fora de la ciutat». No hi ha base 
per dir que era noble, si ho hem de deduir de la mateixa composició. 

El 1988, Antoni-Lluc Ferrer escriví l’article «“Ennoblecerás a tu pa-
dre y a tu madre” o las fantasías genealógicas del erudito Joaquín Ma. 
Bover de Rosselló (1811–1865)» on criticava severament J. M. Bover, 
acusant-lo d’inventar autors. Entre els sospitosos de ser producte de 
la imaginació de l’erudit hi figura el nostre poeta. El punt que defensa 
Ferrer és que J. M. Bover hauria volgut crear-se avantpassats cèlebres. 

L’any 2000 es publica el Nou Diccionari 62 de la literatura catalana, di-
rigit per Enric Bou, amb una entrada bastant extensa: 

Bover, Rafael (Mallorca, segle xvii). Poeta. D’origen desconegut, però Joaquim 
M. Bover sospita que probablement fou de Vilafranca, car adreçà unes poesies 
a Joana Jaume de Manacor. També escrigué goigs a la Verge dels santuaris de 
Petra i de Porreres. J. M. Bover creu que el 1625 participà al certamen poètic en 
honor a la Beata Catalina Tomàs. Fou considerat per J. M. Quadrado el «Garcilaso 
mallorquí». Era un notable coneixedor de la cultura clàssica i de la tradició 
cristiana. De les seves composicions eucarístiques es dedueix que coneixia la 
Teologia. La seva poesia tracta l’amor, la religió i la sàtira. Adés palesa alguns 
ecos de la poesia castellana del segle xvi: Garcilaso de la Vega i Fray Luis de 
León, amb els quals coincidí amb el tema bucòlic i amb el tractament del beatus 
ille. No debades, a les seves poesies afirma que vivia al camp, allunyat del brogit 
de la ciutat i dels càrrecs públics. Adés segueix els metres de la poesia popular: 
el goig i la glosa. De la seva obra gairebé inèdita, es conserva un manuscrit a la 
Biblioteca de Montserrat, originari de la del Comte d’Aiamans. Va escriure en 
castellà i en català. Hom ha considerat que la seva producció catalana és 
literàriament superior a la castellana. Malgrat els castellanismes que Bover usa, 
el seu llenguatge és ric i pur (ND62 2000, s. v. Bover, Rafael).

El 2008 apareix una nova edició del Diccionari de la Literatura Catalana; 
en aquest cas, l’entrada sobre Bover és de Pep Valsalobre, que en diu: 
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Poeta. Estava relacionat amb Jaume Pujol i possiblement era natural de 
Porreres. Sembla que es pot identificar amb el Bover que apareix com a 
participant en el certamen en honor de la beata Caterina Tomàs, celebrat el 
1625 (recull imprès a Barcelona, 1636). Poeta en català i castellà, els fragments 
poètics que transcriví J. M. Bover a la seva Biblioteca i els versos que es 
conserven en un cançoner manuscrit de l’Abadia de Montserrat (de la primera 
meitat del s. xvii, amb poesies amoroses, religioses i burlesques, en castellà i 
català, sense nom d’autor) el mostren com a autor de poesies predominantment 
amoroses, tema tractat des del gènere bucòlic. J. M. Bover li atribueix goigs a 
la Mare de Déu dels santuaris de Petra i Porreres (DLC 2008, s. v. Bover, Rafael). 

Aquesta llista d’exemples ens permet veure que el nostre poeta forma 
part de la història de la literatura catalana; però no sempre se’l mencio-
na. Hem localitzat algunes obres que cauen dins el període cronològic 
que hem estudiat (des del 1841 fins a l’actualitat) on no apareix; aquests 
estudis pertanyen gairebé tots al segle xix. No ens podem estendre en 
aquest punt, però és important tenir-lo en compte per a una valoració 
adequada de l’impacte del nostre autor.

7 Conclusió

Amb aquest repàs que hem fet podem veure que R. Bover està consi-
derat un autor rellevant de l’edat moderna mallorquina; una mirada 
ràpida sobre les obres que hem comentat ens mostra que els aspectes 
que hom més ha destacat, a part de la figura del poeta, és que la seva 
obra és bilingüe, de temàtica amorosa —concretament bucòlica— i 
religiosa, i que participà al certamen de 1625. Hem provat de mostrar 
com s’han anat consolidant aquestes característiques i les dificultats 
que existeixen per fer afirmacions que siguin segures i puguin servir 
de base per estudiar l’obra i la vida de Rafael Bover. Pensem que l’anàli-
si en profunditat del manuscrit de Montserrat és essencial en aquesta 
tasca, tant pel que fa als poemes i les seves característiques temàtiques 
i formals com la identificació dels altres noms que hi apareixen. D’altra 
banda, trobar els materials que segons J. M. Bover contenien obra del 
nostre poeta és crucial per conèixer l’abast de la seva obra i, potser, 
per obtenir dades sobre la seva vida i aclarir algunes afirmacions que 
surten a la Biblioteca l’origen de les quals, ara per ara, no està clar.
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Per acabar, una breu reflexió sobre la possible autoria de Rafael Bover 
al manuscrit de Montserrat. Els poemes que hi ha es poden dividir en 
tres grups, segons si estan signats —és el cas del de Bover—, si són atri-
buïts —dos de Juan Gallego i la lloa de Jaume Pujol— o si són anònims. 
Entre aquests darrers hem vist que n’hi ha de diversos autors, i altres 
que no hem pogut identificar. La qüestió és saber com hem de consi-
derar els que no estan signats. Pensaven els copistes —entre els quals 
no té perquè haver-hi Rafael Bover— que els lectors reconeixerien els 
textos d’autors peninsulars? O pretenien que passessin per propis? Si 
pensaven que els poemes podien ser reconeguts, amb els que no cone-
gués hi havia dues possibilitats: que restessin sense identificar o que 
fossin considerades obra d’algú que fos al manuscrit. I si les que estan 
identificades amb nom d’autor es poden dividir en signades i atribuï-
des, podem pensar que és l’autor mateix qui ha signat; en cas contrari, 
la poesia no portaria firma, sinó que estaria atribuïda. Per tant, l’autor 
probable de les anònimes seria Rafael Bover. Però si les composicions 
sense signar no tenien perquè ser identificades quan pertanyen a un 
autor conegut, llavors totes aquestes poesies podrien ser considera-
des anònimes; o el lector podia aplicar el raonament que hem fet més 
amunt, però sense identificar les composicions d’autors peninsulars: 
llavors Bover podria ser considerat l’autor de tots els poemes que no 
porten signatura —com, de fet, ha passat sovint. 
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Resum: Mitjançant aquest article reflexionem sobre la convivència lingüística en 
l’època moderna i sobre els diferents mètodes a través dels quals es van difondre 
les obres en català. Més concretament, posem el focus d’atenció en els volums 
que formaven part de les biblioteques dels inteŀlectuals barcelonins de la primera 
meitat del segle xvii, especialment pel que fa a les obres que es van difondre i 
conservar en format manuscrit. L’estudi ens valdrà, a més a més, per veure com 
els relacionaven els inteŀlectuals més influents de l’època i quins eren els textos 
que despertaven major interés entre ells. 

Paraules clau: manuscrits, Barcelona, cercle erudit, historiografia, biblioteca

Abstract: Through this article we ponder about the linguistic coexistence in the modern 
age and about the different methods in which works were disseminated in Catalan. 
More specifically, we pay attention to the volumes that were part of the libraries 
of the intellectuals of Barcelona in the first half of the 17th century, especially as 
regards the works that were disseminated and preserved in manuscript format. 
The study also helps us to see how they were related to the most influential inte-
llectuals of the time and which books were the most interesting to them. 
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1 L’època moderna: del manuscrit a l’imprés? 

D’entrada cal dir que la instauració de la impremta a la ciutat comtal 
va ser un procés lent que en el segle xvi va trobar alguns entrebancs; 
en aquest sentit, Lamarca (2015, 15) apunta tres factors rellevants per 
entendre els impediments en l’avanç cap a la impressió d’obres: la 
situació precària dels estudis universitaris a Barcelona,1 les múltiples 
epidèmies de pesta que van conduir cap a una crisi demogràfica i, al 
seu torn, cap a una crisi econòmica.

1 En aquest primer factor Lamarca segueix la teoria establerta per Fernández (2005). 
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A més a més, hem de tenir ben present el funcionament de l’aparell 
legal darrere de la impremta: l’establiment en les Corts de 1542 i 1599 
d’imprimir les sentències de la Reial Audiència i les Constitucions, 
respectivament, afavoreixen les xifres d’impressió en català a partir 
del segle xvi. Posteriorment, amb la instauració de la censura a Cas-
tella el 1502, i que arribarà a Catalunya en forma de pragmàtica a les 
darreries del segle xvi, tots els impresos hauran d’anar acompanyats 
d’una llicència d’impressió. Però, aquesta nova directriu sembla que 
no va tenir una gran repercussió en la impremta catalana atès que el 
mecanisme per accedir a la llicència era més senzill que a Castella, la 
qual cosa va afavorir que alguns textos que a altres territoris trobaven 
més dificultats per editar-se i imprimir-se s’estampen als territoris de 
la Corona d’Aragó (Camprubí 2011–2012). El resultat és que les xifres 
s’incrementen però no acaben de ser representatives de la realitat 
lingüística del territori. 

Encara més, ens hem de plantejar no solament què s’imprimia sinó 
en quin idioma es feia. Com ja hem vist, la documentació oficial, les 
sentències i les Constitucions començaran a passar per la impremta 
a partir del segle xvi i fins el Decret de Nova Planta, i ho faran en la 
llengua oficial de l’administració, el català. Ara bé, què passa amb la 
resta de textos susceptibles de ser impresos? Rossich (2010) ja apun-
tava que l’expansió de la impremta havia estat un factor rellevant en 
l’evolució natural de la literatura catalana en català. Si bé en un estadi 
inicial les primeres impressions optaven per fer servir el llatí per ser 
un idioma neutre, posteriorment la llengua amb més potencial per 
crear un mercat cultural era el castellà, entre d’altres, per qüestions 
demogràfiques. 

Si a aquest factor demogràfic sumem el desplaçament de la cultura 
de prestigi en l’època moderna, que va passar a ser la castellana, con-
juntament amb tot un seguit de canvis polítics que dificulten la comu-
nicació entre els territoris catalanòfons i que els obliguen a centrar els 
seus esforços a sufocar episodis bèŀlics, la situació de la llengua dins 
el mecanisme imprés no sembla millorar. Alguns investigadors fins 
i tot parlen del fenomen de la impremta en el nostre territori com un 
mecanisme d’inhibició de la literatura en català, ateses les poques pos-
sibilitats que semblava tenir una obra escrita en aquesta llengua per ser 
estampada front a l’alt índex d’impressions d’obres castellanes en els 
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territoris catalanòfons, i que va crear, en conseqüència, un precedent 
negatiu en els escriptors potencials en català (Rossich, 2010, 31–32). 

La difusió de les lletres castellanes, conjuntament amb la dificultat 
d’imprimir obres, va entrebancar al llarg de tota l’època moderna la 
producció de literatura de creació en català equiparable a la ingent 
producció en castellà, però alhora el català va trobar el seu espai de 
pervivència en altres gèneres que eclosionaren en l’època moderna i 
que en molts casos es transmeteren en format manuscrit: memòries, 
biografies, llibres de família, cròniques o diaris. Amb això no pretenem 
fer una associació exclusiva entre l’escriptura en català i el format ma-
nuscrit, perquè de fet també es van conrear puntualment altres tipolo-
gies d’acord amb una fita rellevant, com tots els efímers confegits amb 
motiu de la Guerra dels Segadors, discursos i tractats historiogràfics, 
etc.; una part de la producció escrita en català també va passar per la 
impremta, com veurem i, al seu torn, també hi va haver moltes obres 
castellanes que es van difondre en format manuscrit o van comptar 
amb testimonis d’aquest tipus, atès que el format manuscrit quedava 
exempt d’haver d’accedir a un permís d’impressió i quedava al marge 
de l’aplicació de qualsevol censura externa a l’autor. 

A més a més, a l’estudi del conreu d’obres en format manuscrit se 
sumen múltiples dificultats, algunes d’elles comunes als estudis de 
l’època moderna. En primer lloc, ens trobem davant la necessitat de 
catàlegs complets en format digital. En segon lloc, hem de fer front a 
la manca de més estudis específics sobre el període, obres i autors a 
partir dels quals seguir avançant en la recerca d’aquest àmbit. En tercer 
lloc, i en referència a l’estudi de manuscrits específicament, hem de 
tenir en compte la possibilitat de pèrdua i reutilització dels volums 
per a finalitats diferents com, per exemple, un cas que recull Dadson 
(1998, 39) d’un pastisser que va comprar uns volums en una subhasta 
per a després utilitzar els fulls per embolicar pastissos. Finalment, 
també hem d’afrontar el fet que no sempre els inventaris, memorials 
o catàlegs detallen en quin format es conserven els testimonis. Encara 
més, en molts casos és difícil discernir en quins casos els inteŀlectuals 
comptaven amb els llibres en propietat i quan havia estat una cessió 
temporal d’una obra per a una consulta puntual o un trasllat que no 
sempre es va dur a terme. Com ja explicitaven Marías i Bustamante 
(1981, 45) en referència a la utilitat dels inventaris:
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Como es natural, un inventario de libros no agota en absoluto el campo de 
lecturas de su propietario. Hay que tener en cuenta que, al lado de los textos 
inventariados, el lector dispondría de otros volúmenes a su alcance, prestados 
y devueltos, comprados y perdidos u olvidados, leídos y regalados. Un 
inventario nunca podrá identificarse con lo leído por un hombre, como 
tampoco se desprende de una lista de títulos que llegara a leerlos todos. 

Habitualment les fonts que es fan servir per tal de conéixer els dife-
rents volums d’una biblioteca són els catàlegs, els inventaris postmor-
tem o la lectura dels seus textos originals que, en el millor dels casos, 
apleguen tot un seguit de referències a la seua activitat lectora. En la 
nostra recerca sobre la circulació d’obres manuscrites hem hagut de 
tenir en compte tots els factors just dalt descrits i, en alguns casos, hem 
hagut de treballar a partir de la lectura de les obres originals d’algun 
autor. Aquesta metodologia, malgrat que suposa una feina costosa i mi-
nuciosa, també ens permet accedir a moltes de les fonts dels escriptors 
moderns, tot tenint en compte que les referències bibliogràfiques que 
hi incorporen no es poden acceptar com volums de les seues llibreries 
sinó, d’entrada, com a lectures. 

Com ja hem esmentat anteriorment, les circumstàncies van difi-
cultar la impressió d’obres en català, però en cap cas van suposar un 
criteri d’exclusió inequívoc. Per exemple, l’obra Catalunya iŀlustrada 
d’Esteve de Corbera es va publicar el 1678, molt després de la mort 
de l’autor, gràcies al patronatge de Rafael Vilosa i una cosa semblant 
va passar amb la seua obra Vida y hechos maravillosos de Doña Maria de 
Cervellón, llamada Socors, que va passar per la impremta amb el suport 
econòmic de la família Montcada (Baró 2009, 109 i 120). Jeroni Pujades, 
per la seua banda, va presentar la primera part de la crònica als con-
sellers el febrer de 1604 perquè es feren càrrec de la impressió, la qual, 
no exempta d’alguns detractors, va comptar amb l’ajut del Consell de 
Cent. Finalment l’obra s’imprimí entre 1609 i 1610 —1609 d’acord amb 
la portada de l’imprés, 1610 segons les dades del dietari de l’autor (Casas 
1975, 15–16). També era habitual que els autors deixaren les obres pre-
parades per passar per la impremta en cas que trobaren el mecenatge 
escaient o, en altres gèneres com la memorialística, els textos estaven 
pensats i escrits per romandre en un format d’accés més restringit,  
el manuscrit. 
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2 L’activitat inteŀlectual del cercle erudit barceloní

Tractant d’acotar la recerca sobre les obres manuscrites, ens centrarem 
en un dels nuclis d’estudi i difusió de les lletres catalanes en el període 
modern: el cercle erudit barceloní, especialment actiu entre els anys 
1620 i 1630. En formaven part tot un seguit d’historiadors i inteŀlectuals 
que s’unien sota el propòsit d’enaltir i refer la visió de la història de 
Catalunya, una temàtica que va captar l’interés de molts autors en tota 
la Península. En el cas català, a més a més, se suma el fet que durant el 
segle xvi hi ha un constant debat al voltant de la necessitat d’un cro-
nista oficial que narre la història del Principat i comtats,2 la qual cosa 
va afavorir la proliferació de textos d’autors que aspiraven a aquest 
càrrec, com Antoni Viladamor, Francesc Calça, Pere Gil, Francesc Diago 
o Jeroni Pujades, per esmentar-ne uns pocs.

Aquesta tendència, estesa en l’època moderna, juntament amb 
l’aspiració dels autors per contrastar les fonts i arribar a una història 
que pretenien que fora vertadera va conduir cap a una proliferació de 
textos i de còpies i, en definitiva, cap a la creació d’un circuit literari 
d’obres impreses i manuscrites: compartien tractats de caire histo-
riogràfic, se citaven en les seues biblioteques privades per debatre els 
textos que havien llegit i discutir si una informació que s’hi trobava era 
vertadera o falsa, es prestaven volums per completar els seus textos o 
resoldre les seues inquietuds. 

En aquest espai compartit de saviesa trobem personatges del re-
nom d’Esteve de Corbera, Francesc de Moncada, Dídac de Rocabertí, 
Rafael Cervera, Jaume Ramon Vila, Esteve Garcia de Bruniquer, Felip 
Vinyes, Dídac de Montfar o Jeroni Pujades. Un estudi en curs al voltant 
de les seues xarxes de sociabilitat i la seua biblioteca privada ens ha 
deixat entreveure la importància d’estudiar tots aquests personatges 
amb una visió de conjunt, atès que compartien interessos però també 
obres, manuscrites i impreses. Especialment ens resulta útil aquesta 
recerca de conjunt perquè hem d’entendre que autors inserits en les 
mateixes coordenades temporals, espacials i inteŀlectuals ben segu-
rament llegien les mateixes obres i, per tant, trobaríem coincidències 

2 De fet, l’acta de de les Corts de 1564 deixa constància de l’encàrrec a Viladamor de la redacció 
d’una crònica, la Història general de Catalunya (Orriols 1999). Citem a partir de Baró (2009, 119). 
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en els títols que fornien les seues biblioteques privades. Si a aquesta 
premissa sumem la subsistència d’alguns gèneres en català a través 
del manuscrit i l’alt risc de perdre testimonis únics d’aquest tipus, la 
proposta investigadora està més que justificada.

Generalment, les biblioteques es podien conformar a partir de l’he-
rència de volums, la compra de llibres (a llibreters o llibres de segona 
mà) i, en alguns casos, mitjançant l’encàrrec de còpies d’obres per en-
càrrec. Per comprovar-ho, engeguem aquesta visió panoràmica fixant 
la nostra atenció en el cas de Joaquim de Setanti, que tot i que no forma 
part d’aquest cercle erudit n’és un precedent important.3 Era el propie-
tari d’una biblioteca amb 370 volums de 338 obres diferents, escrites 
majoritàriament en castellà, però també en català, llatí, francés i italià; 
de tots aquests volums, sols dos són manuscrits i, de retruc, cal dir que 
són obres que també tenia en format imprès. 

Baró destaca l’interés de Setanti tant per la història de Catalunya 
com per la història i la política europees, les obres més rellevants pos-
teriors a la reforma tridentina i obres clàssiques ben diverses, des de 
clàssics literaris com Ovidi, filosòfics com Ciceró, fins a clàssics his-
toriogràfics com Titus Livi. De fet, posant el focus d’atenció sobre les 
lectures historiogràfiques, Setanti comptava amb exemplars de l’obra 
de Pere Miquel Carbonell, Pere Antoni Beuter, Ambrosio Morales, Flo-
rián de Ocampo, Hernando del Pulgar, Esteban de Garibay, Jerónimo 
Zurita, Francesc Tarafa o Pere Tomic entre d’altres, noms d’allò més 
habituals en les biblioteques de l’època. I, si fem una visió de conjunt, 
ja Baró (2009, 99–100) esmenta que «els vectors identitaris que es po-
den percebre a partir de l’estudi de la biblioteca de Setantí reflecteixen 
els gustos de la noblesa catalana de la primera meitat del segle xvii». 

Aquesta afirmació segueix l’estela d’Espino, qui ja descrivia els con-
tinguts de la biblioteca remarcant que les temàtiques més destacades 
en Setanti s’articulen dins les tendències comunes de l’entorn barce-
loní de principi de segle, i definia els seus gustos com a superiors.4 La 

3 Per veure detalladament quins llibres formaven part de la biblioteca de Joaquim de Setanti, 
vegeu Espino (2001). També en fa una revisió de conjunt Baró (2009). 
4 Setanti destaca, a més, per tenir un gust especial per les obres sobre la formació política i sobre 
l’art de la guerra. Però, al seu torn, també comptava amb múltiples obres literàries i religioses, 
com ara Petrarca, Ausiàs March, Lope de Vega, Boscà, Ramon Llull, Sant Vicent Ferrer o Santa 
Teresa de Jesús, per esmentar-ne uns pocs (Espino 2001, 66). 
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raó per la qual fixem la nostra atenció en la figura d’aquest escriptor 
està més que justificada pel fet que, a la seua mort el 1617, part de la 
seua abundant biblioteca passarà a mans de l’arxiver i historiador 
Dídac de Montfar (Espino 2001, 57; 47).

Dídac de Montfar i Sorts, historiador i arxiver, va aconseguir, per 
la seua banda, reunir en la seua biblioteca privada 1115 llibres,5 alguns 
comprats a Joaquim de Setanti, uns altres provinents de la biblioteca 
de Jordi de Fluvià i, segons apunta Batlle (1999, 74) alguns per encàrrec 
a partir dels trasllats d’un altre inteŀlectual, Jaume Ramon Vila, del qual 
parlarem més endavant. L’amalgama de volums comprats, els encàr-
recs i d’altres possibles mètodes d’adquisició el van dur a confegir una 
vasta llibreria en què es podien trobar «mil cent-y-quinse llibres entre 
grans y mitjansers y petits, lo major part d’ells contenen històries, y los 
demés tràctan de istòrias de sants de diffarents vides, y entre ells hi ha 
tres textos y quatre decretals».6 Malgrat el volum d’obres que acumula-
va, esmentats en un memorial postmortem, no ens consta l’existència 
d’un estudi específic d’aquest memorial, si bé sí que podem apuntar 
l’existència d’algunes obres manuscrites, com ara diverses genealogies 
dels comtes de Barcelona, una crònica de Jaume I, l’obra Història de 
don Jaime de Aragó, comte de Urgell o els Diálogos d’Antoni Agustí.7 Cal 
esmentar que en el cas del trasllat de la Història de don Jaime de Aragó, 
també coneguda com La fi del comte d’Urgell, es va dur a terme a partir 
d’un exemplar provinent de mossén Jaume Ramon Vila que Montfar 
va completar amb notes al marge, algunes de les quals provenien d’un 
dietari de Rafael Cervera, de qui parlarem a continuació. 

5 Després de la seua mort l’any 1652 serà el seu fill, Miquel Montfar i Sorts qui heretarà ínte-
grament la biblioteca, com consta en un memorial fins ara inèdit (AHSCSP Herències, llegats. 
Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 39/25). 
6 AHPB, Jacint Borràs. Llibre d’inventaris i almonedes, 1652–1672, f. 55–63, 20 de març de 1654. 
Citem a partir de Torras (2012, 114; 140). Citarem tots els textos aplicant-hi els criteris d’edició 
d’Els nostres clàssics. 
7 Ens referim als manuscrits 1609 i 2013 de la BNE, el manuscrit 69 de la BUB, el manuscrit 
9/5868 de la RAHM i el manuscrit LXXVI de la BLM, respectivament. Remarquem que tots 
aquests trasllats provenen de la biblioteca del seu coetani, Jaume Ramon Vila. Concretament 
en els folis 6 i 7 de l’exemplar s’especifica que: «hallóse una copia de ellos en poder de Galcerán 
Albanell, cavallero catalán […]. Este cavallero, que era deudo del dicho arçobispo de Tarragona, 
dio la dicha copia d’ellos al señor Jayme Ramón Vila, cavallero catalán y sacerdote, que los me 
dexó a mí, Diego Monfar, haziéndome en esto y otras cosas mucha merced y favor».
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A mode d’apunt perquè copsem el valor de les biblioteques privades, 
cal que les concebem no sols com una estança que reunia llibres sinó 
que allà mateix els inteŀlectuals exposaven algunes de les peces d’art 
més valuoses de les seues coŀleccions, un interés que en el millor dels 
casos s’estenia des d’una sola estança al conjunt de la casa.8 N’és un 
exemple Jeroni Pujades, de qui Pujol (1985, 171) esmenta que complia 
amb aquesta tendència d’aplegar llibres però també molts altres ele-
ments artístics, o Jaume Ramon Vila, de qui sabem que va aplegar 
una gran quantitat de quadres, mapes i peces de materials diversos a 
la seua casa al Born. 

Tornant als continguts bibliogràfics, fa un moment ens referíem a 
la producció dietarística de Rafael Cervera. Certament, Cervera va dur 
a terme múltiples activitats relacionades amb la lletra escrita, la qual 
cosa també es va reflectir en la seua biblioteca privada: va ser un gran 
coŀleccionista de relacions impreses i gasetes, heraldista, transcriptor 
d’inscripcions d’edificis públics, traductor i historiador. Un altre factor 
a tenir en compte per copsar la importància d’aquest personatge és el 
seu cercle social i els diferents càrrecs que va exercir al llarg de la seua 
vida: va estar al servei del duc de Maqueda i del duc de Sessa, amb qui 
es va desplaçar per diferents corts com la castellana, la napolitana i 
la romana (Genís 2012, LXIII); de volta a la ciutat comtal va ostentar 
diversos càrrecs força importants com el de mostassà de Barcelona 
(1593), jurat del Consell de Cent (1609), mestre racional de la cort reial 
(1611–1633) i, finalment, el de conseller segon (1627). 

Malgrat que actualment els investigadors no han estat capaços de 
localitzar la biblioteca de Rafael Cervera, sí que trobem indicis que 
ens permeten apuntar alguns dels seus continguts i amb qui els va 
compartir. D’entrada hem de partir d’algunes hipòtesis compartides, 
com que Cervera comptaria —o hauria tingut en el seu poder almenys 
temporalment— les mateixes obres que interessaven els seus coetanis 
i que ja hem enumerat abans; parle de Tomic, Carbonell, Tarafa, Beuter 
o Pujades d’una banda i, d’una altra, textos com ara les Constitucions 
o els Usatges. També hem de suposar que comptava amb els Anales 
de Jerónimo Zurita, atés que és una referència constant en la seua 
traducció de la crònica de Bernat Desclot (Genís 2012, LXXX). Hem 

8 En parla a bastament sobre el tema Torras (2012).



el circuit d’obres manuscrites en la barcelona del segle xvii  387

de sumar-hi, però, tot un seguit de manuscrits que trobem documen-
tats en el Repertori de manuscrits catalans de l’edat moderna, com alguns 
volums misceŀlanis en què s’aplega documentació de caire historico-
jurídic, històric i literari —per exemple notes sobre la llegenda d’Otger 
de Cataló o còpies manuscrites de gasetes i relacions provinents de 
Roma, Ferrara, Anvers, Colònia o Venècia.9 Pel que fa a obres completes, 
Cervera posseïa una còpia de la Guerra de Granada de Diego Hurtado de 
Mendoza,10 un exemplar del Flos mundi que va prestar a Jaume Ramon 
Vila perquè en fera una còpia —i qui, al seu torn, la va prestar a Dídac 
de Montfar (Genís 2012: lxxix)—, un exemplar de la Crónica de Enrique 
IV de Alfonso de Palencia i un trasllat de La fi del comte d’Urgell, ambdues 
obres també prestades a Vila (Batlle 1999, 12–13). 

Per a la seua traducció de la crònica de Bernat Desclot comptaria, 
com a mínim, amb un exemplar de l’obra. En aquest punt, les hipòtesis 
recollides per Genís (Genís 2012, CXCVI-CXCVII) en la seua tesi doc-
toral apunten cap a dues direccions contràries: d’una banda, el trasllat 
propietat de Jaume Ramon Vila podria haver estat fet a partir del ma-
teix manuscrit que Cervera utilitzà com a font per a la traducció de la 
crònica o, d’una altra banda, la traducció a càrrec de Cervera podria 
haver seguit el text traslladat per Vila. En tot cas, Genís no acaba de 
decantar-se per cap de les dues possibilitats, però sí que deixa palesa 
la transferència de l’obra entre ambdós inteŀlectuals, en una direcció 
o en una altra; però, dels manuscrits de Vila, que ens han anat sorgint 
de forma molt recurrent, en parlarem més endavant. 

Arribem així a la figura de l’inteŀlectual Jeroni Pujades. Jurista, his-
toriador i autor de diversos dietaris, va reunir una biblioteca amb més 
de cinc-cents volums, alguns dels quals podria haver adquirit per he-
rència del seu pare o del seu germà (Pujol 1985, 175). Pujades va estar 
un gran compilador d’informacions sobre la història de Catalunya, i 
va acumular una gran quantitat de documents mitjançant l’adquisició 
d’originals, còpies o bé extractant-ne fragments, que després es van 
convertir en els fonaments de la Crònica universal de Catalunya, però 

9 Em referisc als manuscrits següents: BC, ms. 501; BC, ms. 505, BUB, ms. 753, AHCB, ms. A-1 i 
ACA, Monacals d’Universitat, 163. Molts d’ells eren inicialment de Rafael Cervera però compten 
amb afegits d’altres mans i períodes. 
10 BUB, ms. 1181. 
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que també van afavorir l’existència dels Flosculi o fins i tot apareixien 
referits en la seua obra memorialística (Casas 1975, 11; Miralles 2010, 
23). De l’inventari de llibres que ens ha pervingut i que descriu Pujol 
(1985) es poden desprendre els interessos de Pujades, que eren va-
riats: conservava obres que l’investigador ha denominat de «caràcter 
tradicional» de temàtica jurídica, històrica i moral, però també obres 
cronològicament més contemporànies com les Constitucions de Ca-
talunya de finals del segle xvi o obres dels seus coetanis.

En la prestatgeria de Pujades s’acumulen títols sobre religió, de caire 
històric —històries, cròniques, memorials, privilegis a càrrec d’autors 
de referència en el moment com Beuter, Agustí, Diago, Montaner, 
Desclot o Montfar— obres literàries en diferents idiomes (grec, llatí, 
català, francés o italià, per esmentar-ne alguns) i també una amalgama 
de textos de natura diversa com gramàtiques, tractats de medicina, 
epístoles, textos de filosofia o geografia, etc. El cas de Pujades, a més, 
ens resulta especialment interessant perquè hi ha moltes obres que 
superen els límits de la seua professió, el dret. En quin format s’han 
conservat tots aquests volums és, ara com ara, una qüestió que no po-
dem respondre, atès que l’inventari no explicita el format i materials 
en què es conservaven aquesta ingent quantitat de volums; Pujol (1985, 
174) considera que la majoria d’aquestes obres eren impreses, però no 
arriba a exposar els arguments que el condueixen a aquesta hipòtesi. 
En la qüestió que just ara hem plantejat sumem, alhora, el fet que 
aquesta densa biblioteca es va fragmentar immediatament després 
de la mort del seu propietari el 1635, de manera que rastrejar-la resulta 
quasi impossible (Miralles 2010, 24). 

Un altre membre d’aquest entorn inteŀlectual va ser Esteve de Cor-
bera. Historiador i ciutadà honrat de Barcelona, era el secretari del 
comte de Quirra, alhora que mantenia una estreta relació amb Gaspar 
Galceran de Castro, comte de Guimerà, Rafael Cervera, Jaume Ramon 
Vila, Jeroni Pujades o Francesc de Montcada. En la redacció de les seues 
obres originals se serví, com els seus coetanis, de fonts arxivístiques i 
de les obres d’altres autors amb interessos comuns, com ara de Jeróni-
mo Zurita, Francesc Diago, Pere Miquel Carbonell o Pere Tomic per a 
la redacció de la Catalunya iŀlustrada (Baró 2009, 107 i 114). Era propietari, 
igual que els autors fins ara esmentats, d’una important biblioteca de 
llibres i manuscrits que es van vendre després de la seua mort, per 
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manament del mateix Corbera a la seua esposa; malauradament no 
ens consta cap inventari dels volums que haurien format part de la 
seua biblioteca (Baró 2009, 108). 

Més enllà de la seua producció original, sabem que va comptar amb 
un trasllat dels Diálogos d’Antoni Agustí,11 dut a terme a partir d’un 
exemplar de Galceran Albanell, dues versions diferents de l’obra Las 
prosperidades infelices;12 uns esborranys d’una obra sobre la família Car-
tellà i dos còpies de les Iŀlustracions dels comtats de Rosselló y Cerdanya y 
Conflent, de Francesc Comte, una d’elles conjuntament amb un trasllat 
de la carta-discurs de Puivecino de l’any 1579.13 

Tanquem aquesta visió panoràmica sobre alguns dels inteŀlectuals 
del cercle erudit barceloní i les seues biblioteques privades amb Jaume 
Ramon Vila, que ja ha anat sorgint recurrentment en parlar dels seus 
coetanis. Tot i que fins ara havia restat quasi invisible davant els pro-
jectes investigadors d’època moderna, les dades amb què treballem ens 
condueixen a imaginar la biblioteca d’aquest personatge com un espai 
més d’encontre i de debat humanístic.14 Podem dir que Jaume Ramon 
Vila va dedicar la seua vida a dues devocions diferents: Déu i la història. 
Beneficiat de la seu de Barcelona, i conegut com el bisbe del Born, va 
treballar en la seua obra magna, el Tractar d’armoria, durant dècades, 
fent servir una metodologia molt semblant a la que se’ns descriu en 
el cas de Pujades: acumulant i epilogant notícies. Torres Amat (1836, 
655), i també Serra i Postius (1726, 335–336), el definia com un «varón 
aplicadísimo y muy noticioso de las antiguedades, papeles, historias y 
cosas memorables de este Principado»; potser va ser aquesta intenció 
d’acumular documents que després aplicaria a textos més complexos 
la que el va impulsar a la compra i encàrrec de trasllats d’obres histo-
riogràfiques i cronístiques que just a continuació descriurem. 

El respecte de Vila entre els seus coetanis ha aparegut referit en 
Torres Amat i Serra i Postius, però també el podem comprovar mit-
jançant una troballa recent. Concretament en la Biblioteca Nacional 
d’Espanya es conserven un seguit de cartes que ens donen a conèixer 

11 BC, ms. 2270. 
12 BC, ms. 145 i BNE, ms. 1215.
13 El trasllat que recull les Iŀlustracions i la carta és el ms. 615 de la BNE; al seu torn, el ms. B-184 
de l’AHCB conté un altre trasllat de les Iŀlustracions.
14 Per saber més sobre l’autor i la seua producció escrita vegeu Llàcer (2015) (2018a) (2018b). 
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com el comte de Guimerà va escriure a Vila perquè li fera arribar la 
seua obra heràldica, a la qual aquest es va negar aŀlegant que era una 
obra molt extensa i que no li podia fer una còpia del text, tot i que 
li prometia anar informant-lo dels continguts que s’hi tractaren. A 
més a més, Jaume Ramon Vila en la carta aprofitava per informar el 
comte d’altres obres historiogràfiques que podien ser del seu interés, 
esmentant la imminent sortida —o publicació, sense especificar-ne 
el format— d’una obra a mans d’Esteve de Corbera sobre els barons 
catalans; alhora aprofitava per posar en entredit els Diálogos d’Agustí, 
especialment en els apartats corresponents a la història de Catalunya, 
aŀlegant que «no tiene authoridad que en leyes y canones tiene, y así 
en esto se tiene de hazer poco caso de lo que él y los referidos authores 
dizen».15 Intuïm que la correspondència amb el comte de Guimerà fou 
extensa, tot i que no conservem quasi material epistologràfic, però 
aquesta mostra ja ens permet fer-nos una idea del caliu del personatge 
que estem descrivint16. 

D’aquest historiador sabem, a més, que va ser autor d’una biografia 
del canonge Pere Font, d’un o diversos dietaris i que va ser un gran 
compilador de materials efímers. Vila, a més a més, destaca per la cre-
ació d’un espai per a l’estudi i conservació de manuscrits, mitjançant 
alumnes als qui feia copiar exemplars que altres personalitats li havien 
cedit i que, ben segurament, ell cediria a altres coetanis: per exemple, 
les «Carònicas o conquestas dels dos darrers comtes de Barcelona e 
dels primers quatre reys d’Aragó post unionem, compostes e ordena-
des per en Bernat Desclot», còpia a càrrec del mallorquí Antoni Ardona. 

Un altre cas és el de l’estudiant Jaume Ferrer, natural de Granollers 
i posteriorment persona de confiança del mossén, que va dur a ter-
me els trasllats d’algunes obres com ara els Dialogos d’Antoni Agustí 
(1603), un trasllat confegit a través d’un manuscrit cedit pel cavaller 
Galceran Albanell, parent d’Agustí; la Crónica de Diego Enríquez del 
Castillo (1622–1623), duta a terme a través d’un llibre provinent de 
Castella, propietat del valencià Francesc de Montcada, fill del marqués 
d’Aitona. Recordem que just al servei de Francesc de Montcada hi va 

15 BNE, ms. 7377, f. 160r. 
16 Per llegir sobre la correspondència entre Vila i Guimerà consulteu Llàcer (2021).
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estar l’historiador i membre d’aquest mateix cercle erudit, Esteve de 
Corbera, amb qui Vila mantenia correspondència. 

El Llibre dels feits de Jaume I (1619)17 hauria estat copiat a través d’uns 
«papers y escriptures autènticas y verdaderas»18 que li havia deixat 
Joaquim Llàtzer Bolet, fill de Pau Bolet, a qui Vila descrigué com un 
home versat en història i qui li havia promès que l’obra que li prestava 
havia estat copiada directament de l’original escrit pel rei Jaume. Ben 
segurament aquesta afirmació era un tant exagerada, però sí que és 
cert que de les diferents branques de manuscrits que traslladaren la 
crònica del rei en Jaume, l’exemplar a partir del qual es va confegir el 
trasllat encarregat per Vila era l’anomenat manuscrit de Poblet, com 
esmenta Ferrando (2013, 190).

Altres estudiants també van ser copistes al seu servei com ara Joan 
Pau Corsà, estudiant d’Arenys de Mar, que va transcriure la Crónica 
d’Alfonso de Palencia (1622), la qual estava copiada de dos llibres, un 
prestat per Bernat de Pinós, un cavaller amb gran afició a la història 

—segons diu l’autor en el pròleg— i d’un segon llibre que li havia prestat 
Rafael Cervera, ciutadà honrat de Barcelona i també molt versat en 
història.19 En canvi, en altres ocasions sabem que els trasllats es van dur 
a terme a mans d’un copista, d’un criat segons esmenta l’autor, però 
no podem especificar-ne el nom, és el cas de La fi del comte d’Urgell l’any 
1624; del trasllat de la Crònica de cavallers catalans de Francesc Tarafa 
que, ja a la portada esmenta que ha estat «feta copiar de son original 
per mi, Iaume Ramon Vila, prevere».20 Roca (1927, 173–174; 1918, 14) en-
cara aporta un parell de copistes més, entre ells un estudiant d’origen 
desconegut cognomenat Nicolau, que li havia escrit uns quaderns i, 
d’origen mallorquí, Guillem Drusian, qui hauria estat l’artífex d’al-
gunes còpies que es conservaven a la Biblioteca del Convent de Sant 
Domènec de Barcelona.

17 Ens referim al trasllat que es conserva a la Biblioteca Universitat de Barcelona, ms. 69.
18 Llibre dels feits (BUB, ms. 69, f. 2v). Citem a partir de Batlle (1999, 129). 
19 Al voltant de Cervera esmenta en el pròleg de La fi del comte d’Urgell que era una «persona tanbé 
molt versada en història, tant universal y de Hespanya com particularment de Cathalunya, de 
la qual té molts llibres axí impresos com escrits de mà, trets de verdaders autors y de arxius y 
escriptures autènticas». La fi del comte d’Urgell, BC, ms. 704, f. 5r. Citem a partir de Batlle (1999, 140). 
20 Crònica de cavallers catalans de Francesc Tarafa (AHCB, ms. B-131).
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Amb aquestes dades no podem negar que la casa de Jaume Ramon 
Vila va constituir un espai per a activitats inteŀlectuals ben diverses, 
especialment la biblioteca que sovint anava afegint nous títols i que, 
segons esmenten alguns investigadors, hauria pogut ser el lloc de 
reunió dels erudits barcelonins, un espai on debatien assumptes re-
llevants, compartien els seus escrits i nodrien les seues inquietuds 
humanístiques.21 Més enllà de la circulació manuscrita, tenim cons-
tància que Vila no sols copiava llibres sinó que també en comprava 
a llibreters de la ciutat, i fins i tot de vegades li arribaven obres des 
d’Itàlia. Era habitual que comprara obres als llibreters barcelonins Joan 
Simó i Miquel Manescal, Llorenç Déu o Sebastià Matevad, que li va 
imprimir un memorial del pare Monterde (Torras 2012, 190).22 

3 Conclusions 

D’aquesta revisió bibliogràfica extraiem algunes conclusions com 
ara que les coŀleccions dels inteŀlectuals que hem descrit, així com la 
dels seus coetanis, són el resultat de la combinació de dos factors: el 
moment en què viuen i les temàtiques en què estan interessats, de 
manera que els autors que s’adscriuen al mateix moment històric, la 
mateixa ciutat i, fins i tot, el mateix cercle inteŀlectual, no han de ser 
propietaris de biblioteques idèntiques, però sí semblants en molts as-
pectes. Hi trobarem molts nexes entre ells, com per exemple la lectura 
de les quatre grans cròniques o d’altres obres lligades a la història del 
Principat i, paraŀlelament trobarem diferències pel que fa als títols 
vinculats a la seua professió, a la seua adscripció a un estament o un 
altre o als gustos i preferències dels seus avantpassats, si part de la seua 
biblioteca ha estat heretada. Ara bé, sense cap mena de dubte l’estudi 
en conjunt d’aquests inteŀlectuals ens permet identificar algunes obres 
com peces clau de les seues llibreries. 

A més a més, en aquest propòsit de catalogació d’obres en general i 
de manuscrits en particular, la dificultat rau en discernir quins volums 

21 Més concretament Villanueva (2004, 88–90) es refereix a la biblioteca de Vila com un punt 
d’encontre dels membres del «cercle erudit» barceloní d’entre 1620 i 1630.
22 Alhora aquestes dades estan extretes d’un dels llibres de comptes de l’historiador (ACA, Mon. 
His., v. 2500). 
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eren de la seua propietat i quins havien passat per les seues mans 
temporalment, tot tenint en compte les poques dades de què disposem 
al respecte dels inventaris de les seues llibreries i la multiplicitat de 
fonts sensibles de contenir dades rellevants en la recerca (inventaris, 
testaments, concòrdies, llibres de comptes, etc.). No podem deixar de 
banda, a més a més, la possibilitat que coneguen un autor o una obra 
a través de les mencions d’un tercer, i no directament, la qual cosa 
implica que no s’han llegit de primera mà alguns dels textos que s’es-
menten en la seua escriptura original. 

La nostra aportació naix de la premissa que no podem estudiar les 
obres o els autors de forma aïllada, perquè això ens conduiria a perdre 
informacions, relacions i nexes importants. Estudiar aquest entorn i 
quines obres eren del seu interés és molt important perquè ens per-
meten conèixer la cultura de l’època, el circuit literari a què ens hem 
referit adés i tractar de conèixer amb més profunditat la seua persona-
litat. Si tenim en compte les premisses que hem exposat just a l’inici, 
està més que justificat que fixem la nostra atenció en un circuit d’obres 
que demostren la pervivència i l’interés per les lletres catalanes, tot i 
que el format manuscrit resulte de vegades difícil de seguir i catalogar 
ja que són peces úniques i no creades en sèrie com fa la impremta.

Què ha passat amb totes aquestes biblioteques personals? Doncs tot 
i que és difícil poder resseguir el rastre d’aquestes ingents coŀleccions, 
ja hem apuntat en alguns casos com el de Pujades o Setanti que les 
seues llibreries es van fragmentar a la seua mort, venent els volums 
a aquells que estigueren interessats en la seua adquisició. En altres 
casos, però, els llibres passen als hereus segons les estipulacions tes-
tamentàries —un sol hereu pot acumular tota la biblioteca del difunt 
o la llibreria es pot distribuir d’acord amb les últimes voluntats del 
propietari. Fins i tot en algunes ocasions els volums poden passar a 
mans d’una institució o una ordre religiosa, com és el cas de Jaume 
Ramon Vila que va cedir tota la seua biblioteca privada al monestir 
badaloní de Sant Jeroni de la Murtra amb indicacions ben concretes: 
els seus llibres estarien disposats en unes prestatgeries diferenciades 
dels volums propietat del monestir, anirien marcats amb el seu ex-
libris i, en cap cas podrien eixir del monestir, independentment de qui 
fera la soŀlicitud de cessió. Hem de dir que aquesta no va ser una dèria 
exclusiva del mossén sinó que era habitual en molts bibliòfils, que 
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entenien els llibres com un material preciós i molt valuós que volien 
protegir fins i tot després del seu traspàs. 

Referències d’arxiu
ACA, Monacals d’hisenda, v. 2500.
ACA, Monacals d’Universitat, 163. 
AHCB, ms. A-1, Recull de dietaris i notícies dels anys 1249–1628, de Rafael Cervera.
AHCB, ms. B-131, Crònica de cavallers catalans, de Francesc Tarafa. 
AHCB, ms. B-184, Discu[rsos…] y geográphicos por la división de Espanya y Francia según 

el cap. 42 de las paces del Pirineo.
AHPB, Jacint Borràs. Llibre d’inventaris i almonedes, 1652–1672, f. 55–63.
AHSCSP, Herències, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 39/25.
BC, ms. 145, Las prosperidades infelices, d’Esteve de Corbera. 
BC, ms. 1621, Crònica, de Bernat Desclot. 
BC, ms. 2270, Diálogos, d’Antoni Agustí. 
BC, ms. 501, Misceŀlània historicojurídica.
BC, ms. 505, Misceŀlània històrica.
BLM, ms. LXXVI, Diálogos, d’Antoni Agustí. 
BNE, ms. 1215, Las prosperidades infelices, d’Esteve de Corbera. 
BNE, ms. 1609, volum misceŀlani propietat de Dídac de Montfar.
BNE, ms. 2013, volum misceŀlani propietat de Dídac de Montfar.
BNE, ms. 615. 
BNE, ms. 7377, Papeles históricos y políticos referentes, en parte, al Condado de 

Ribagorza.
BUB, ms. 1181, Guerra de Granada, de Diego Hurtado de Mendoza. Trasllat de Rafael 

Cervera. 
BUB, ms. 69, Llibre dels fets de Jaume I. Trasllat a càrrec de Jaume Ramon Vila (1619).
BUB, ms. 753, Misceŀlània sobre història. 
RAHM, ms. 9/5868, Història de don Jayme de Aragó, últim compte de Urgell. Trasllat 

propietat de Dídac de Montfar. 

Referències bibliogràfiques
Baró, Xavier. 2009. La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585–1709). Barce-

lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Batlle, Mar. 1999. Patriotisme i modernitat a «La fi del comte d’Urgell»: una aproxima-

ció a les fonts de l’obra, l’anònim autor i l’historiador Jaume Ramon Vila. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Camprubí, Xevi. 2011–2012. «La llei d’impremta a la Catalunya moderna (1568–
1723)». Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 53: 91–122.

Espino, Antonio. 2001. «La biblioteca de don Joaquim Setantí. Las lecturas de un 
tacitista catalan». Bulletin Hispanique 102, 2: 43–74.



el circuit d’obres manuscrites en la barcelona del segle xvii  395

Fernández, Antonio. 2005. La universidad de Barcelona en el siglo xvi. Barcelona: 
Edicions i Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Ferrando, Antoni. 2014. «A la recerca de l’arquetip del Llibre dels feits del rei en 
Jaume I. Una traditio rica i multilingüe». Estudis Romànics 36: 185–221. 

Genís, Daniel. 2012. «La Historia de Cataluña de Rafael Cervera». Tesi doctoral, 
Universitat de Girona.

Lamarca, Montserrat. 2015. La impremta a Barcelona. Barcelona: Biblioteca de Ca-
talunya i Departament de Cultura. 

Llàcer, Arantxa. 2015. «Aproximació a les fonts del Dietari de Jaume Ramon Vila 
(AHCB, ms. b-100)». Mirabilia / MedTrans 1: 159–175.

 —. 2018a. «Jaume Ramon Vila i la seua relació amb Sant Jeroni a través dels 
manuscrits del monestir». Revista carrer dels arbres 3: 58–73. 

 —. 2018b «Memòries o història? Sobre els límits dels gèneres en la literatura 
de l’edat moderna». Revista Internacional d’Humanitats 42: 105–116. 

 —. 2021. «La història contada entre prestatges i missives: la correspondència 
inèdita entre el comte de Guimerà i Jaume Ramon Vila». Revista Valenciana de 
Filologia 5 [en premsa].

Marías, Fernando, i Bustamante, Agustín. 1981. Las ideas artísticas de El Greco: co-
mentarios a un texto inédito. Madrid: Cátedra. 

Miralles, Eulàlia. 2010. Sobre Jeroni Pujades. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 
Orriols, Lluís. 1999. Antoni Viladamor i la seva «Història General de Catalunya»: la 

invenció de la història. Barcelona: Rafael Dalmau.
Pujades, Jeroni, ed. 1975–1976. Dietari. Edició de Josep M. Casas d’Homs. Barcelona: 

Fundació Vives Casajuana.
Pujol, Miquel. 1985. «Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. Una biblioteca 

particular de començament del segle xvii». Annals de l’Institut d’Estudis Empor-
danesos 18: 233–347.

Rossich, Albert. 2010. «Panoràmica de la literatura catalana moderna». Dins Eu-
làlia Miralles, coord., Del cinccents al setcents. Tres-cents anys de literatura catalana. 
Bellcaire d’Empordà: Viteŀla. 

Serra i Postius, Pedro. 1726. Prodigios y finezas de los santos ángeles, hechas en el prin-
cipado de Cataluña. Barcelona: Impr. de Jaime Surià.

Torras, Santi. 2012. Pintura catalana del Barroc: l’auge coŀleccionista i l’ofici de pintor al 
segle xvii. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Torres Amat, Fèlix. 1836. Memórias para ayudar a formar un diccionario critico de los 
escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. 
Barcelona: Impr. de J. Verdaguer.

Villanueva, Jesús. 2004. Política y discurso histórico en la España del siglo xvii. Las 
polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña. Alacant: Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 





El tombant de segle





399

L’esguard del mal: mirades i violència  
en la narrativa breu de Víctor Català

Carla Riera
Universitat de Girona
https://orcid.org/0000-0001-8732-7142

Resum: L’article explora la construcció dels «espais de la violència» als relats de Drames 
rurals (1902) a través de l’estudi de les referències explícites als ulls com a òrgan 
de relació amb l’entorn, però també dels punts de vista. S’hi analitzen les diverses 
capes de mirades, partint de la perspectiva presa per l’autora i passant per les dels 
narradors i les dels personatges. D’una banda, aquest procediment revela com es 
representen els espais on succeeix la violència, que van des dels més íntims —com 
l’interior de la llar— fins als espais públics —com la plaça del poble.

  De l’altra, la mirada esdevé una eina per mostrar unes relacions interpersonals 
marcades per la tragèdia i el dolor. En aquest sentit, sobresurten tres categories de 
personatges que miren de manera diferent: l’ésser violent o malvat —que anticipa 
o acompanya l’agressió amb la mirada—, el poble o coŀlectiu —que es posiciona 
com a observador i jutge, però també com a executor de la violència— i la víctima 
o individu isolat —que, sovint, no pot verbalitzar i s’expressa a través dels ulls. 
L’anàlisi mostra que els esguards permeten comprendre la construcció del subjecte-
personatge en relació amb el seu entorn físic i amb la societat que l’envolta. 
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Abstract: This article explores the construction of the «spaces of violence» in the short 
stories of Drames Rurals (1902), through the study of explicit references to the eyes as 
organ of relationship with the environment, but also of point of view. Different lay-
ers of gaze are analyzed, starting from the author’s perspective, and passing through 
those of the narrators and the characters. On one hand, this procedure reveals how 
spaces where violence take place are represented, ranging from the most intimate 

—such as the interior of the home— to public spaces —such as the town square. 
  On the other hand, gaze becomes a tool to reveal interpersonal relationships 

marked by tragedy and pain. In this regard, three categories of characters, who look 
differently, stand out: the violent or evil being —who anticipates or accompanies 
the aggression with the gaze—, the people or collective —who positions himself 
as an observer and judge, but also as an executor of violence—, and the victim or 
isolated individual —who often cannot verbalize and has to express him or herself 
through the eyes. The analysis shows that glances allow us to understand the con-
struction of the subject-character in relation to his or her physical environment 
and to the society that surrounds him or herself. 
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La violència és transversal en l’obra de Víctor Català: l’autora la vin-
cula a espais ben diversos —des del poble a la ciutat, passant per les 
llars, la muntanya, els camps o la fàbrica— i a una gran tipologia de 
personatges —d’edat, gènere i condició social ben dispars. En concret, 
però, aquest breu estudi se centra en els contes situats en l’esfera rural 
i pertanyents al seu primer llibre, Drames rurals (1902). En aquesta obra 
s’anuncien ja molts dels trets que caracteritzen l’escriptura de l’autora, 
sobretot en els relats breus. 

Amb una acèrrima voluntat de capturar el món que l’envoltava, Ca-
talà va expressar en diverses ocasions el seu objectiu de plasmar-lo 
també gràficament. El 26 de desembre de 1902 escrivia a l’editor Fran-
cesc Matheu: 

Cada hu veu com veu y sent com sent: y sí á mes, es sincer, procura traduhir 
lo que ha vist y sentit ab la major fidelitat possible. Aixó es lo que he fet jo: y, 
tal volta per haver comensat á estimar l’art per sos aspectes plástichs, m’agrada’l 
relleu en tot y’m sembla que may ne dono prou á las sensacións que traduheixo 
(Muñoz i Pairet 2005, 131)

La «traducció» de les sensacions, i la seva transmissió durant l’acte 
de lectura, es vehicula parcialment a través dels espais on es desenvo-
lupa la narració. En la conferència inaugural del congrés internacional 
«La construcció literària del territori», celebrat el 2015 a la Universitat 
de Girona, Bertrand Lévy, sintetitzava alguns elements fonamentals 
per a establir el vincle entre sensacions i entorn, enumerant el «joc 
amb l’espai viscut, la multisensorialitat de la percepció de l’espai [i] la 
seva dimensió sinestèsica» (Lévy 2018, 28). En l’obra de Víctor Català, 
la sinestèsia és fonamental, i no es pot desmerèixer el paper que hi juga 
la combinació de sentits, així com la qüestió auditiva —com ara l’ús de 
sons com a motiu dinàmic, la sonoritat dels mots escollits, etc. Amb 
tot, la mirada hi té un paper primordial. La vista ha estat el sentit més 
privilegiat a l’hora de pensar en la representació artística en la tradició 
occidental, però també en la subjectivitat i les emocions, així com en 
la relació del subjecte amb el món que l’envolta (Tuan 1974). L’esguard, 
en tots aquests sentits, és bàsic en l’univers narratiu de Català. 

En un estadi inicial de l’anàlisi, cal destacar la mateixa mirada de 
Català, entesa com a la perspectiva presa en enfocar la narració, de la 
qual se’n deriven les del narrador i dels personatges. Com apuntava 
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Castellanos, la perspectiva amb què s’enfoca el drama és fonamental 
per comunicar sensacions a través de la «suggestió».1 El mateix autor 
recorda que Català defensa:

l’afinitat emotiva com a via de selecció temàtica i de superació de la visió 
externa, contingent, de la realitat, cosa que només es pot assolir a través de la 
visió personal, de la interiorització, de la recreació per part de l’artista. Però 
Víctor Català es preocupa també de la «composició», és a dir, de la recerca de 
l’efecte a produir en el lector (Castellanos 1997, 57–58)

Margarida Casacuberta anomena la mirada de l’autora «la pers-
pectiva de l’ombra», des de la qual Català presenta «l’espectacle de la 
tragèdia humana» (Casacuberta 2002, 37–39) i posa davant la societat 

—o, al menys, la societat lectora— un mirall. Em sembla que aquesta re-
flexió sintetitza encertadament els elements que construeixen l’òrbita 
visual on conviuen autora, narrador i personatges. No oblidem, però, 
el paper del lector davant d’aquest mirall, davant la materialització de 
l’horror kurtzià: 

el lector o lectora que exigeix i que prefigura aquest tipus de literatura és un 
individu —home o dona indistintament— amb criteri propi, conscient del 
paper que, com a persona que és, li té reservat el món, capaç tanmateix de no 
deixar-se sorprendre, d’aguantar la mirada sobre la superfície que li torna el 
mirall deformat de les noveŀles o dels contes que té al davant i que li projecten, 
sense miraments, la imatge —de vegades difícilment suportable— del Mr. 
Hyde que tothom porta dintre (Casacuberta 2002, 45)

L’ombra és plena d’una violència que l’autora concebia com a inhe-
rent a la humanitat, una idea ben propera al «dolor universal» anun-
ciat per Arthur Schopenhauer.2 Català representa un ésser humà en 
constant crisi, una situació propensa per a la comissió d’actes malvats, 
com sintetitzava el filòsof Rüdiger Safranski:

El hombre no quiere lo que puede, y no puede lo que quiere. Ve algo hermoso, 
pero no puede alegrarse en ello, dejando que sea como es. Lo apetece y se siente 

1 Castellanos (1978) reflexiona més profundament sobre el terme en relació amb el crític i nar-
rador Raimon Casellas. Entre d’altres textos, Castellanos tracta la «suggestió» al pròleg «Les 
multituds: en el centre mateix de la narrativa modernista», a l’edició de 1978 de l’obra de Casellas 
de Les multituds (1906). 
2 El filòsof l’exposa, entre d’altres, al capítol ii de l’obra Über die Wille in der Natur.
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impulsado a incorporárselo. Ama algo y lo destruye, pues lo quiere dominar. 
Se angustia de sí mismo. Busca al otro hombre y lo convierte en su enemigo. 
(Safranski 1997, 52)

Les escenes tràgiques que la violència causa són plenes d’un pa-
tetisme que sovint acaba expressant-se a través dels ulls, carregats 
de significat, sobretot amb les llàgrimes. Així, moltes de les víctimes 
se’ns presenten reiteradament a través de representacions de les seves 
mirades llastimoses. Un conte com «Agonia», molt marcat per l’esfera 
de la sonoritat,3 s’inicia amb la mirada a l’exterior d’en Minguet, el 
protagonista: «[sentí] enverinar-se-li altre cop amb espurnalls de llà-
grimes sos ullets, molls de naixença, s’apartà de la finestra i tornà cap 
al llit de la malalta» (1902 [2019], 431).4 Una imatge similar representa 
l’esposa: «En el llagrimer de la malalta hi tremolava una llàgrima, com 
una gota de pluja en la conca d’una calavera» (1902 [2019], 438). El 
drama es condensa en la confessió que l’hereu no és el seu fill legítim. 
Aquesta veritat se li presenta a en Minguet quasi com una revelació 
visual: «Llavors sí que la veritat funesta, absoluta, resplendí amb cla-
rors feréstegues de llamp; llavors sí que vegé clara sa misèria fins al 
darrer replec!» (1902 [2019], 443). Català relaciona de manera recurrent 
els ulls amb la presa de consciència, amb l’accés al coneixement que 
sovint és, precisament, l’origen del dolor.

Encetarem l’anàlisi de les narracions amb dos casos de violència 
extrema, dos assassinats, en què Víctor Català usa la doble perspecti-
va per oferir els punts de vista de la víctima i de l’assassí, filtrats pel 
narrador. A través de l’omnisciència selectiva, es permet la visualització 
absoluta de l’acte violent. Al relat «“Nochebuena”», l’anciana Màxima 
és assassinada per en Pere Anton, un jugador del poble. De fet, la pro-
tagonista ja ha albirat el seu assassí pel carrer, en forma d’una «om-
bra que venia per direcció contrària» (1902 [2019], 485). L’atac final es 
produeix en l’espai de la màxima intimitat dins la llar: el dormitori, on 

3 Al seu estudi sobre el paisatge als relats de Català, Núria Nardi desglossa la rellevància del vent 
al relat, el seu paraŀlelisme amb l’acció situada a l’interior de la llar i el joc amb les sonoritats 
fricatives del text (Nardi 2002, 77–97). 
4 De manera excepcional, en les citacions dels relats de Català s’introdueix la referència de la 
publicació original i la de l’edició consultada, present també a la bibliografia, per evitar dubtes 
entorn de possibles variacions en la grafia.
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Màxima guarda els seus estalvis. Abans, però, té lloc aquest encreua-
ment de mirades: 

i tan morta la deixà lo que vegé llavors que ni que hagués volgut traure’l 
després, aquell braç enfuratat, li hauria sigut possible. Darrera la porta de la 
cambra, amagat en l’ombra, un home —en Pere Anton— test, immòbil, com si 
fos de fusta, se la mirava fixament, amb uns ulls que relluïen verdosament en 
la foscor, com ulls de mixtura (1902 [2019], 491) 

L’escriptora torna a utilitzar la doble perspectiva per explicar el de-
sencadenant de la tragèdia a «Lo Pastor»: l’atac al Camp de les Saules, 
caracteritzat significativament com «la nineta dels ulls» d’en Ton. Es 
tracta d’una expressió recurrent en l’autora per definir la relació entre 
un home i el seu camp (Nardi 2002, 89). En aquest cas, el vincle és quasi 
heretge: el protagonista prefereix no tenir ànima que haver de veure 
què passa amb el camp des del cel, un cop mort. El narrador mostra, 
doncs, com aquest personatge —presentat sovint com un enamorat—, 
descobreix la destrossa amb la mirada: «va estar més de cinc minuts 
sense poder-se moure com si tingués los peus clavats en terra; després 
s’hi acostà poc a poc, com qui va a la forca: no feia més que encanyonar, 
i el parpre dret li tremolava amb un moviment nerviós» (1902 [2019], 
392). Queda, doncs, «encegat, sense poder traure els ulls» (1902 [2019], 
393). Però la narració també es remunta als fets en sí des de la pers-
pectiva d’en Nasi, el perpetrador. Aquest, «lo pastor», rumia com fer 
maldats «amb lo cap baix i la mirada dura», un epítet repetit en cinc 
ocasions que revela la intencionalitat de la malifeta. En canvi, tan sols 
coneixem el punt de vista del narrador en l’atac final que és l’assassinat. 

Un altre homicidi, similar en la ubicació al de «“Nochebuena”», té 
lloc a «Parricidi». De nou, es caracteritza l’assassí a través de la mirada. 
És presentat a través dels ulls —«dos puntets verdosos relluïren en la 
fosca» (1902 [2019], 354)—, afirma que la visió d’un altre amant entrant 
a la cambra és el detonant de la violència i emet una mirada anuncia-
dora de la fatalitat, amb uns «ulls esquerps que semblaven punxes» 
(1902 [2019], 355). Mentre l’assassí escanya la Lena «los ulls fora del 
cap» (1902 [2019], 357), recorda «haver vist una eina dolenta…» —la 
cursiva és pròpia— amb què l’apunyalarà. Tan sols a tall d’apunt, cal 
remarcar el paraŀlelisme amb la imatge Solitud, noveŀla de l’autora, en 
què una mirada de l’Ànima anticipa la violació de la protagonista: els 
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ulls del perpetrador es claven en la Mila com «agulles roentes». Tor-
nant a «Parricidi», cal destacar que les víctimes són, precisament, les 
que no miren: tot i estar situada al costat de la finestra, la Lena no veu 
com s’acosta el perill, i acaba perdent la vida i la possibilitat de mirar, 
amb «les ninetes blaves, enrondades d’un cèrcol sagnós, immòbils i 
fixes» (1902 [2019], 357). El seu home, que és acusat de l’assassinat, no 
veu l’homicida per uns segons, no veu el cadàver quan arriba begut i 
que no ha vist, tampoc, l’adulteri de la seva esposa: el caracteritzen 
uns «ullots encantats i tèrbols» (1902 [2019], 362) que són sovint, en 
l’autora, senyal d’una manca d’inteŀligència. Per contra, un nou perso-
natge s’alça com a observador: el poble. La seva presència és l’excusa 
per una de les descripcions més macabres dels relats de Català. Es 
tracta de la descoberta del cadàver, que s’inicia amb la intervenció del 
narrador: «Veus aquí lo que van veure» (1902 [2019], 361). Malgrat no 
haver vist els fets —i, per tant, d’interpretar-los malament—, el coŀlec-
tiu actua com a jutge en veure la sang —són «sers exasperats per la 
vista de la sang»—, i acusa amb els ulls: «totes les mirades, prenyades 
d’amenaces, se dirigien mateix que glavis cap an en Felet» (1902 [2019], 
363). En les mirades, es fa palpable la comunió d’un poble que actua 
com un sol ésser. 

La contemplació de la desgràcia aliena és una font de plaer per a 
l’individu: aquest sentiment s’expressa en alemany com a «Schaden-
freunde» i ha estat estudiat per diversos filòsofs, com David Hume al 
Tractat sobre la naturalesa humana,5 o Schopenhauer, defensor d’unes 
idees que ressonen profundament en Català.6 En aquesta inclinació, hi 
ha un punt de reafirmació de la supervivència. Però hi ha una notable 
excepció, com assenyala Tzvetan Todorov: quan es produeix una iden-
tificació amb la víctima (2000, 221–222). Davant el cas de la Lena, les 
veïnes representen el sentit positiu de la comunitat: la reconeixen com 
a part del coŀlectiu i, per tant, reclamen justícia. El problema sorgeix 
quan la vista de la sang, la brutalitat de l’escena, causa un impacte tan 
gran que la justícia esdevé venjança. El mateix Todorov alerta de la 
distinció fonamental entre aquests dos conceptes dins una societat, 

5 Ho detalla Rüdiger Safranski (1997, 77–87) a El mal o el drama de la libertad. 
6 En relació amb la perspectiva del mal, Maria Dasca Batalla ha estudiat la relació entre les idees 
schopenhauerianes i la concepció de l’univers de Català (2002, 193–210). 
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sobretot en democràcia: tan sols la justícia pot esmenar «la ruptura 
de l’ordre social» (Todorov 2000, 206), malgrat no compensi l’atac a 
l’individu. El conte acaba, ple d’ironia, amb l’exclamació que l’espòs ja 
pertany «a la Justícia!». 

El poble és, a banda, testimoni de l’espectacle: «una glopada de gent 
entrà en la cambra: eren los primers que havien sapigut la nova i ve-
nien corrent, sense bleix, per a no perdre les primícies de l’espectacle» 
(1902 [2019], 362). Quan s’enduguin l’acusat, «tot lo poble s’agombolava 
en la carretera per a veure passar l’homeier» (1902 [2019], 365) i aquest 
marxa «perseguit per les mirades abrusadores i inclements de tot un 
poble regirat» (1902 [2019], 366). Per continuar amb les imatges teatrals, 
es pot afirmar que també és un actor —i amb un paper força rellevant— 
en el drama que acaba amb la condemna de l’espòs innocent: «Amb 
gran facilitat i perfecte unanimitat de parers, tothom reconstruïa l’es-
cena» (1902 [2019], 365).

El paper del coŀlectiu com a espectador es repeteix al conte «Dalta-
baix»: les veïnes «que guitaven» són testimoni de l’accident que mata 
en Verí, el seu fill Llombric i l’avi: «vegeren passar carrer amunt, com 
una exhalació i amb un infernal terratrèmol, a la mula, […] i al Verí, […] 
» (1902 [2019], 382). L’accident també acaba amb la vida de l’avi, que co-
mença essent tan sols qui «seguia la comèdia» (1902 [2019], 381). Amb 
aquesta mirada, el vell s’inscriu en el poble: de fet, des del seu porxo el 
narrador descriu la perspectiva que té de cada casa i dona referències 
de les famílies que hi viuen, és a dir, fa conèixer al lector part del coŀlec-
tiu representat al relat. Està caracteritzat per «la mirada vagarosa» 
(1902 [2019], 378), un tret que analitzarem més endavant. Però la gran 
víctima de la història és la Doloretes: és maltractada a l’interior de la 
llar pel seu sogre, el seu espòs i el seu cunyat, i viu en un complet estat 
d’aïllament. Tant és així que, mentre la comunitat observa la tragèdia, 
ella només la pot veure parcialment des de l’interior de la llar, i a través 
de la finestra. La degradació del seu personatge també és significativa: 
queda trastornada i fixa la mirada a la bauma, l’espai on s’ha produït 
la tragèdia —«badant aquells grans ulls parats que semblava que no hi 
veien —ulls de persona sense pena ni glòria» (1902 [2019], 384).

Fins ara, ens han ocupat sobretot actes de violència interpersonals, 
però la coŀlectivitat també és agressora, a través de l’emergència d’una 
figura ben coneguda pel Modernisme: la massa. El poble passa d’es-
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pectador a actor com més s’apropa a la imatge de massa, i abandona la 
idea d’un coŀlectiu socialment organitzat per convertir-se en una imatge 
caòtica, que recorda els quadres de Casas, exponent del Modernisme 
pictòric, o als relats recollits a Les multituds, de Raimon Casellas. La 
multitud esdevé activa en l’agressió per un principi molt simple: el 
d’oposició. A través de l’atac conjunt als individus considerats inferiors 
en la organització social (vells, infants, dones —oprimides i allibe-
rades—, malalts…), es reafirma la seva identitat coŀlectiva. Com feia 
notar Terry Eagleton, la identitat és un dels factors que més pot atiar 
el salvatgisme de la violència (2010, 98). Reflexionant sobre la idea de 
«multitud», Casacuberta uneix, també, la necessitat d’agressió que li 
és inherent amb la incapacitat de tolerar la diferència (Casacuberta 
2002, 39). 

Aquesta idea apareix en la massa informe de captaires que enceta 
«Idiŀli xorc», descrita de manera esperpèntica i que perpetra el pri-
mer atac als protagonistes. Un d’ells, en Tit, recull així el presagi de la 
tragèdia: «s’atalaià de l’escamot de captaires que s’acostaven, negre-
jant com un mosquer sobre la grogor de la carretera, i en un girant 
d’ulls se li esvaí el coratge» (1902 [2019], 344). Després, però, el coŀlectiu 
s’eixampla: en el segon atac, les burles la vigília del casament entre 
els protagonistes, hi participen dones i nens del poble, com revela el 
narrador. En l’assassinat final no es dona cap indicació de qui són els 
perpetradors, més enllà del fet que el rector els reconeix —són, per 
tant, feligresos— i que actuen com un coŀlectiu, produint sorolls uni-
formes i bestialitzats, que són ben conseqüents amb la representació 
de la massa. Malgrat que el primer atac es torna a presentar des de la 
perspectiva dels atacants i les víctimes, en els dos darrers predomina 
la mirada omniscient del narrador, per bé que filtrada: els atacants 
són caracteritzats a partir del punt de vista de les víctimes, que només 
poden copsar que «de tots los indrets de la placeta sortí una pluja de 
pedres com ous de gallina que petaren per les parets i la porta de la 
iglésia amb un terratrèmol de mil diastres» (1902 [2019], 346).

Abans hem esmentat que les víctimes són els oprimits: si l’indi-
vidu no encaixa en el coŀlectiu, se’l castiga, com a «Idiŀli xorc», o se 
l’abandona. Aquest darrer cas és al cor del drama rural «La vella», que 
posa llum a un nou aspecte d’aquest estudi: les mirades diferents dels 
abatuts. Un dels trets que caracteritza la vella, la protagonista que no 
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té nom, és la possibilitat de contemplar, nascuda de la seva inutilitat 
en el món rural com a dona d’edat avançada i que, a més, ha patit un 
ictus i està immobilitzada. Es definirà, doncs, per estar «sempre sèria 
i quieta, sempre muda i mirant enllà, com si tingués els ulls de vidre» 
(1902 [2029], 412) i consumeix la seva vida «immòbil i sola i mirant i 
mirant sempre, amb una quietesa fixa d’esfinx, aquell cel tan blau i 
bonic, però tan impassible i llunyer pels que sofreixen.» (1902 [2019], 
414). Està condemnada a mirar un cel impassible, però que acaba sent 
el seu únic amic: 

En sa arrossegada vida de burro guixeter, blincada sempre al pes de la càrrega, 
no li havia quedat una hora vagativa per a contemplar-lo, el cel. De llavors en 
avall, inútil ja per a tot lo de la terra, li lleuria de fer-ho; i començà a posar-li 
voluntat an aquella bellesa consoladora que havia d’arribar a esser la seva única 
distracció i son únic amic (1902 [2019], 412).

Català estableix una certa complicitat en el destí tràgic de la vella 
amb els animals de la casa —tots moren en un foc que els consumeix— 
i ho fa, de nou, a través de la mirada. Com que no pot parlar, així ex-
pressa el terror: «i els ulls somorts se li espantaren, traint una gran 
angúnia. Com responent a aquella mirada d’esglai, la vaca llançà un 
brudel llastimer» (1902 [2019], 416). Francesca Bartrina posa en relleu la 
importància de la imatge de l’esfinx en relació a la protagonista: a més, 
fa notar que és una imatge ja present al poema de Català «La verge ve-
lla» i que arrossega la connotació de l’enigma i el misteri (Bartrina 2001, 
101). El lector mai no sabrà què pensa la vella del drama rural, perquè 
no pot articular-ho: «Els ulls esparverats de l’enllitada semblava que 
volessin dir alguna cosa; però la jove no tenia taleia de mirar-li els ulls» 
(1902 [2019], 411). Tan sols a través dels ulls es fa possible entrellucar la 
seva vida interior. Però, tràgicament, perd fins i tot els ulls: «una pluja 
menuda de palla cremada que volà en totes direccions, omplint els ulls 
de la padrina de volves negres i coentes» (1902 [2019], 418).

Un altre tipus de mirada característica dels éssers no productius són 
les visions. És el cas d’en Met, el protagonista d’«En Met de les Con-
ques». En el context que ens ocupa, és oportú estudiar quina relació 
tenen amb la seva condició social, marcada per les seves circumstàn-
cies i capacitats. D’entrada, cal tenir en compte que les seves visions 
s’inicien a través de les paraules del predicador: «Quan aquest movia 
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els llavis, modulant lo seguit de belles paraules, en Met les veia mate-
rialment caure, aquelles paraules, com una pluja de roses» (1902 [2019], 
301). Més endavant, les escenes es materialitzen: «Amb pèls i senyals, 
mateix que si ho tingués davant dels ulls, descrivia les escenes, los llocs, 
los hèroes de la sacra llegenda.» (1902 [2019], 302). Aleshores, en Met: 
«veia obrir tot davant de ses ninetes aturades horitzons i més horitzons 
que se succeïen i eixamplaven infinidament, plens de llum i de bellesa, 
pels que passava i traspassava Jesús de Natzaret» (1902 [2019], 302). 
Després, la imatgeria que pot veure durant la Setmana Santa reforça 
les visions, que prenen vida al seu davant. Durant la processó, veu 
la representació encarnada de les figures i del seu dolor, que torna a 
sorgir dels ulls: «Los ulls esmaltats de la Mare relluïen mateix que ulls 
vius enllagrimats» (1902 [2019], 307). És en aquest marc litúrgic on es 
produeix l’agressió de la massa informe, que ni tan sols n’és conscient. 
El dolor de la impressió visual es confon amb el malestar físic: «An en 
Met va semblar-li que se li quedava estampada per arreu al fons de 
les ninetes [la imatge de Crist a la processó], punyenta i dolorosa com 
aquell colze que li fendia les costelles i el feia venir en basca.» (1902 
[2019], 307). La massa l’oprimeix en l’intent de veure millor la processó, 
fins que en Met es desmaia i dirigeix la mirada a terra: 

Arribà un punt en què en Met sentí que se li esborrava el pensament com si 
l’hi passessin una esponja, i la bravada calenta li encengué les galtes com una 
foguerada; espolsà el cap —lo únic que pogué moure— com per a llançar-ne la 
terbolina, i mirà cap avall (1902 [2019], 305–306)

L’escena pot ser llegida com una primera mort social: a partir d’aquest 
moment, la poca relació del protagonista amb el poble s’estronca i 
comença el camí en solitari d’en Met, a través de la penitència. La 
imatge del defalliment enmig de la massa recorda, gairebé, a la d’un 
èxtasi, una idea que s’incrementa amb la descripció de la pujada a la 
muntanya i el trist final d’en Met. En el seu anàlisi de la representació 
del paisatge empordanès en la literatura de Josep Pla, Glòria Soler 
destaca la importància del cos com a eix d’«organització semàntica» 
de l’espai, que posa la veu narrativa en relació no tan sols amb l’en-
torn, sinó també amb l’esdevenidor —a través de l’horitzó— i en un 
context social —representant la problemàtica de les relacions— (Soler 
2007, 690). Al meu parer aquesta idea pot traslladar-se als processos 
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que aplica Català, sobretot en un cas com el d’en Met, en què el seu 
cos esdevé la seva única forma de relació amb l’entorn. El desmai és 
el punt culminant d’una violència que li han infligit des de petit, per 
ser fill i net de dones amb anomenada de bruixes i que l’ha convertit 
en un ésser desemparat. En aquest estat, troba refugi en l’escalf de 
la prèdica i la religió: tràgicament, però, com a ésser limitat que és 

—«darrere aquelles ninetes encantades de suau blau de cel, [s’intuïa] 
un cervell blanc i fred com un tros de marbre» (1902 [2019], 297)—, es 
pren les imatges d’una manera literal. Emprèn aleshores la penitència 
a la muntanya, on les visions li són encara consol un temps més, però 
ben aviat torna la por. Al fons d’una cova recorda, significativament, 
haver estar testimoni d’episodis de violència intrafamiliar: 

llavors, l’infelicet, sense manejar-se gota, llançava a l’entorn mirades receloses 
i sentia por de no sabia què; d’ànimes, de morts que retornaven al món, de 
fantasmes, de coses feréstegues; i se li presentaven, amb netedat de records 
frescos, escenes de la infantesa, successos vistos i sentits molts anys enrere 
(1902 [2019], 322)

Torna a veure dos atacs de la seva mare a l’àvia, que acabaran en 
assassinat a la cuina descrit en termes ben impregnats de la fantasia 
dels relats tradicionals, mesclats amb connotacions religioses i, gaire-
bé, amb una representació teatral: «Quan la llenya esclatava, una fla-
marada les enroentia de cap a peus i pareixien dimonis, aquelles dues 
dones» (1902 [2019], 322). Després, li ve a la memòria l’agressió d’un 
home a una dona en un camp, que representa la violència de gènere 
com a endèmica i pública, de nou apuntada quasi com una acotació: 
«Encara tenia presenta una altra escena, aquesta a ple sol, en un camp 
erm. Hi havia un home, una dona i un cavall […]» (1902 [2019], 323). Les 
visions es barregen, doncs, amb la realitat i amb el record. 

En general, com hem vist, als contes la perspectiva del narrador es 
combina amb la dels personatges. No és així en el darrer cas que ens 
ocupa: «Ombres». El narrador-personatge descriu, d’entrada, un pai-
satge bucòlic on apareix la figura d’una dona, ballant acompanyada 
d’una vaca. La protagonista, la Maleneta, entra en escena en un estat 
complet de degradació en el camí «cap a la bogeria», una situació que 
combina l’element de caos al bucolisme (Nardi 2002, 93). El narrador 
retrocedeix aleshores per explicar, fragmentàriament, la història de 
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com la dona ha arribat a aquell punt. Amb tot, no se sabrà mai del 
cert: planen les sospites de maltractaments, i és evident que el trauma 
prové de la casa conjugal, però la Maleneta mai no parlarà. No pot 
fer-ho, com expressa en diverses ocasions: està caracteritzada pel seu 
silenci, com moltes de les víctimes de violència de l’època i molts dels 
personatges femenins de les pàgines de Català.7 En aquest estat, els ulls 
de la Maleneta són una de les seves poques formes de comunicació, 
igual que en el cas de la vella. Ella també pateix una paràlisi, en aquest 
cas causada pel trauma: està marcada per «los ulls inquiets» (1902 
[2019], 458). A través d’aquests, podrem tan sols intuir el rerefons del 
drama: «però mentres ho deia [que no podia dir res] va girar la cara 
cap a la banda fosca i els ulls li espurnaren» (1902 [2019], 450). Presa de 
la por, «la Maleneta semblava que s’havia quedat muda: guaitava tot-
hom recelosament, i no van poder lograr que digués una sola paraula» 
(1902 [2019], 458). La cita final del relat, de Madame Séverine, confirma 
aquesta idea: «Los Enigmes formiguegen en tot lo món. Si se sabia 
quantes ànimes ne són destrossades […] Los ulls s’aturen sota el jou 
dels parpres, mes dins la closca s’endevina la presència certa del miste-
ri» (1902 [2019], 462). A la mirada de la Maleneta hi trobarem pistes per 
a reconstruir la història velada que s’amaga darrera l’univers de Víc-
tor Català, ple de fils esperant ser resseguits per l’ull curiós del lector. 
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Resum: Són els contes i narracions de Joaquim Ruyra el que l’ha consagrat com un 
dels mestres de la prosa catalana del segle xx, que ha deixat obres tan remarcables 
com Marines i boscatges, La parada, o El rem de trenta-quatre. La producció literària 
de Ruyra, emperò, abasta altres dimensions, com la poesia, sovint relegades a un 
discret segon pla, però formades per múltiples estètiques i empremtes d’autors 
i moviments que s’han donat tot al llarg de la història de la literatura. El present 
article segueix el vessant poètic de la trajectòria literària de Ruyra, amb èmfasi en 
les traces que hi deixen els moviments simbolista i decadentista d’arrel francesa 
que havia conegut, possiblement, a través de la seva faceta com a traductor.

Paraules clau: Joaquim Ruyra, Paul Verlaine, decadentisme, simbolisme, Jocs Florals

Abstract: Joaquim Ruyra’s tales and short stories have consecrated him as a master 
of nineteenth century Catalan prose, leaving some remarkable works as Marines 
i boscatges, La parada or El rem de trenta-quatre. However, his literary career takes 
up other genres such as poetry, often overshadowed, yet influenced by manifold 
aesthetic movements and authors throughout the history of literature. This paper 
aims to follow the poetic work in Ruyra’s literary career, taking a closer look in 
the literary traces that left both French-based symbolist and decadent movements, 
with which he had acquainted possibly during his role as a translator.

Key words: Joaquim Ruyra, Paul Verlaine, decadent movement, symbolism, Floral 
Games

1 Introducció

«No, jo no devia ésser poeta».1 Joaquim Ruyra i Oms (Girona, 1858 – 
Barcelona, 1939), escriptor reconegut per les seves narracions curtes, 
però també autor de noveŀla, teatre, crítica literària i poesia, s’entestava 
en treure mèrit a la part lírica de la seva producció malgrat les lloances, 
les publicacions, les coŀlaboracions amb la premsa i els premis que 
va recoŀlectar. «No estava content de la meva obra poètica i, quan els 

1 L’escriptor fa aquesta afirmació al pròleg de La cobla, present al volum V de la Biblioteca de 
«La Paraula Cristiana», imprès a Barcelona l’any 1931.
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meus amics m’invitaren a recollir-la i publicar-la en garba, el meu cor 
ho repugnava». L’autor va publicar el seu primer recull de poesies 
originals, Fulles ventisses, motivat exclusivament per la pressió que li 
exercien els amics, molt especialment Josep Carner. A partir de 1905 
incorpora el sonet en el seu procés creatiu, una decisió que el satisfarà 
i que provocarà la confessió, anys més tard, a Tomàs Garcés2 del fet 
que els sonets són l’única part de la seva producció poètica que creu 
a l’alçada de la seva prosa.

El que es vol proposar en aquest article és donar compte de les peces 
que configuren la poesia de Joaquim Ruyra. És implícita, es conside-
ra, la voluntat de defugir de judicis en virtut de l’estudi d’una pro-
ducció poètica prou extensa per poder establir-hi períodes i prendre 
consciència dels canvis estilístics que hi tenen lloc. És justament en 
el període que comprèn entre 1896 i 1900 que podem observar com 
en les seves composicions s’hi introdueixen, cada cop de manera més 
clara, elements característics dels moviments simbolista i decadentista 
d’arrel francesa. Les qüestions que se’n deriven són com Ruyra entra 
en contacte amb aquests moviments, què en pren i com ho pren. En 
aquest sentit, el present article té els seus fonaments en els estudis 
de Lluïsa Julià, profunda coneixedora de l’obra ruyriana, així com de 
Jordi Castellanos, que va indagar en l’estudi de la seva poesia. Remeto, 
d’entrada, als seus estudis per entendre no només el fet més ampli i 
l’abast global de la literatura de Joaquim Ruyra, sinó també les subti-
leses de l’estètica i ortodòxia ruyriana.

S’ha volgut titular aquesta peça Joaquim Ruyra, poeta perquè tot i que 
s’emfasitzarà en la lectura i l’aplicació a la pròpia obra de l’estètica d’ar-
rel decadentista esmentada amunt, també es posarà en context amb la 
seva obra poètica en una perspectiva global. Es creu que estudiar l’una 
sense l’altra seria del tot contraproduent. El Joaquim Ruyra narrador és 
el que més coses ens diu, el més conegut, malgrat que els nostres dies 
expliquen una història que no fa sinó repetir-se. Si hom va a Blanes, 
tothom sap qui és i tothom l’ha llegit en major o menor mesura, però 
com més ens allunyem de la localitat, més es va difuminant la seva 
figura. Del Joaquim Ruyra traductor, que en aquest estudi també es 
tracta breument, n’ha parlat Lluïsa Julià en un article homònim. Aquest 

2 Revista de Catalunya. Vol. iii, núm. 22, abril 1926, p. 353–359.
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Joaquim Ruyra, poeta es vol sumar, doncs, al Joaquim Ruyra narrador i 
al Joaquim Ruyra, traductor.

2 1878–1890: Els inicis

Per raons d’extensió, avançarem la semblança de l’autor a l’adolescèn-
cia per explicar l’origen de la seva dedicació a la literatura. Durant els 
anys del batxillerat, hi ha dos aspectes de la vida del jove Ruyra i del 
seu entorn que fan convergir el seu gust per les lletres cap a un mateix 
sentit. Primer de tot, la descoberta dels autors clàssics que tradueix 
a estudi, que fan que el seu horitzó lector s’eixampli més enllà del 
Quixot i el Bertoldo de Giulio Cesare Croce, alguns dels pocs llibres que 
acumulava a la prestatgeria el seu pare, l’advocat Francesc Ruyra. Els 
grans descobriments literaris venen de la mà de Ramon Turró i Darder, 
filòsof, veterinari, biòleg i gran amic de Ruyra. Turró és un apassionat 
de la literatura de totes les èpoques; passió que es veu satisfeta per una 
llibreria curulla d’exemplars de Victor Hugo, Shakespeare, Lord Byron 
o Goethe. D’aquesta passió de Turró envers la literatura, especialment 
la romàntica, Ruyra en beu, i de les espurnes que provoquen les breus 
peces dels clàssics a estudi, les lectures de Turró en fan flama. Llavors, 
els dos joves comencen a escriure influïts pels llibres i pels autors que 
els han envoltat.

Les fonts i les influències en Joaquim Ruyra són un tema sensible. 
Certament, el blanenc,3 quan era preguntat per les seves influències, 
responia:

Jo vaig ésser un romàntic flamejant. La meva primera posició fou posar-me al 
costat de Shakespeare contra Boileau i els classicistes francesos. El meu 
romanticisme trobava en la freda artificialitat d’aquests retòrics un esperó 
actiu. Després, vaig ésser adepte del realisme. […] I ben aviat els grecs van 
guanyar-me a llur escola. (Garcés 1926)

Malgrat tot, algunes d’aquestes influències no acaben d’esdevenir 
palpables en la seva obra. Hi haurà casos, en canvi, i com es veurà més 

3 Ruyra, tot i que nascut a Girona, té les seves arrels a Blanes (la Selva), on hi havia la casa pairal. 
Durant la infantesa és el seu lloc d’estiueig, i a l’edat adulta es convertirà en el seu lloc de resi-
dència. D’acord a com ell mateix es va considerar en vida, s’ha volgut mantenir en aquest article.
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endavant, que Ruyra no esmenta un autor com a model i, no obstant, 
el pren com a model, com serà el cas de Paul Verlaine. El motiu pel 
qual Ruyra actua d’aquesta manera pot ser que sigui, en alguns casos, 
per desmarcar-se d’uns autors o una «escola» concreta, però també 
es pot considerar que no es deuria tant a una voluntat deliberada de 
despistar, de jugar al gat i a la rata, com del fet que la influència es 
tracti, en força casos, d’un fenomen personal més que no pas estètic. 
És a dir, destriem autors que han deixat en Ruyra una empremta de 
caire personal dels que han deixat una empremta estilística. De quina 
empremta personal es tractaria? Doncs de reforçar el salt de la lectura 
a l’escriptura. En altres paraules: el poder que van exercir autors com 
Heròdot, Víctor Hugo o Lord Byron potser no es va traduir necessà-
riament en l’adopció d’elements estilístics i que es produís, en major 
o menor mesura, una mimesi estètica, sinó en l’impuls definitiu dels 
dos joves a esdevenir escriptors.

L’any 1878, Ramon Turró publica les Composiciones literarias, un re-
cull de narracions, com es pot intuir, en castellà. Un dels escrits que 
clou el recull, «El canto de la pescadora», no és obra de Turró, sinó de 
Ruyra, però no el va signar. El debut literari de Ramon Turró és també, 
encara que anònim, el de Joaquim Ruyra. Ell té, llavors, 20 anys. La 
dècada del 1880 és l’època en què comença a fer i a refer escrits amb 
voluntat pròpiament literària, és a dir, escrits concebuts per ultrapassar 
l’entorn que li és més propi i íntim, amb la finalitat de provar sort com 
a escriptor. No és gratuïtament que s’ha remarcat la llengua emprada 
a Composiciones literarias. Fins ben entrada la dècada del 1880, i a tocar 
de la del 1890, Ruyra utilitza el castellà com a llengua literària. L’època 
coincideix amb l’estada que fa a Madrid; una estada el motiu de la qual 
va mantenir en secret tota la seva vida, però que Manuel de Montoliu, 
en l’estudi introductori de les Obres completes (1949), apunta que es va 
produir, probablement, per provar sort en els ambients literaris ma-
drilenys. En aquest sentit, doncs, Ruyra utilitzaria el castellà com a 
llengua literària perquè és la que considera que li ofereix més opcions 
de notorietat i la que més portes li pot obrir. En castellà escriu peces 
en prosa, èpica i llegendes, però sobretot obres teatrals. A partir de la 
seva tornada adopta el català com a llengua literària.
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3 1890: La poesia

El canvi de llengua de Joaquim Ruyra ve acompanyat, alhora, del seu 
debut com a poeta. Té lloc a l’any 1891, quan guanya un dels premis 
secundaris dels Jocs Florals de Girona amb «L’únic remei». El poema, 
que li val «un magnífico tintero de cristal y bronce dorado con pié 
de mármol Onís», donatiu de la Reina Regent d’Espanya, el formen 
uns versos, segons ell mateix declara, d’imitació verdagueriana. Jacint 
Verdaguer i Joaquim Ruyra s’havien conegut, amb tota probabilitat, 
entre 1876 i 1877, durant el primer any de carrera del jove blanenc a 
Barcelona, segons apunta Montoliu (Ruyra 1949). Els dos poetes coin-
cideixen a l’hostal on Ruyra residia durant el primer any d’estudis de 
Dret, i on Verdaguer s’estava durant una visita a Barcelona. La trobada 
facilita l’intercanvi de textos; Ruyra n’hi mostra alguns per saber-ne 
el seu parer, i alhora es converteix en un lector i espectador privile-
giat davant la publicació imminent de L’Atlàntida. El motiu d’aquelles 
reminiscències, tals, segons l’escriptor, que van provocar la confusió 
sobre l’autoria del poema,4 es devien tant pel fons com per la forma 
dels versos. «L’únic remei» segueix l’estela de la poesia religiosa ver-
dagueriana pel contingut del poema i la relació de personatges que hi 
intervenen —sense ser, encara, de caràcter hagiogràfic, la composició 
segueix l’exemple dels Actes sacramentals i posa en escena Déu i Lluci-
fer—, però molt especialment per la voluntat imitadora de la corranda, 
que el mateix Verdaguer havia utilitzat per la poesia tant religiosa com 
profana. Ruyra l’adapta conservant la rima en els versos parells, però 
alternant el vers d’art major i el d’art menor —cada quartet el formen 
tres versos decasíŀlabs i un últim vers hexasíŀlab— i utilitzant la forma, 
en aquest cas, per compondre un poema d’extensió considerable (59 
estrofes), a diferència de Verdaguer, en el qual la corranda acompanya 
composicions breus. A tot això s’hi afegeix, naturalment, la llengua 
emprada, que no era sinó la llengua parlada, la popular.

Que l’inici de la trajectòria pública de Ruyra com a poeta coincidei-
xi amb l’adopció del català com a llengua literària ens apunta que la 
relació entre els dos fets pot anar més enllà d’una relació de casuali-

4 «Jo aleshores imitava Verdaguer, […] i es van creure que eren seus els meus versos» (Garcés 
1926)
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tat. Tant Julià (1991) com Montoliu (Ruyra 1949) apunten que Ruyra 
encara pugui ser deutor de la idea romàntica de la llengua materna 
com a vehicle d’expressió més pur. Recordem que tots dos fets —el 
canvi de llengua i el canvi de gènere literari— succeeixen al voltant del 
seu retorn de Madrid. La manca d’èxit com a autor en castellà, doncs, 
podria haver-hi tingut alguna cosa a veure, de la mateixa manera que, 
posteriorment, la manca d’èxit als certàmens floralescos el fa decidir 
deixar-hi de participar. En tot cas, val la pena remarcar que quan Ruyra 
comença a escriure en català, es troba que se’n serveix molt millor en 
el vers que en la prosa, i diu que «fins després de molts exercicis en 
vers no vaig començar a trobar la pauta del meu cant pla preferit».5 
Abocar-se a escriure poesia pot venir motivat pel fet d’adoptar el català 
com a llengua literària, perquè el canvi al català li permet una llicència 
d’experimentació amb la llengua que no li permet la llengua castella-
na, alhora que la poesia en català li ofereix unes opcions de notorie-
tat més elevades que no pas els drames castellans. Aquesta llicència 
d’experimentació s’aguditza, alhora, amb el propi reconeixement del 
seu bagatge lèxic, un bagatge no constituït sinó per la parla popular, 
que tal com fa Verdaguer, reïx en manipular-la amb prou mestratge i 
tacte com per fer-la llengua literària. La pròpia consciència de saber-se 
coneixedor de la llengua popular reforça, o reafirma, en certa manera, 
la decisió d’adoptar el català per a la seva literatura. Aquesta pràctica 
coincideix, alhora, amb aquella encara present a mitjans del segle xix 
de reservar la llengua catalana a la poesia i a deixar el castellà per a la 
resta de gèneres, i no es descarta que Ruyra en pugui ser deutor.

El gruix més important de la seva poesia es troba concentrat, jus-
tament, en aquesta dècada, la del 1890. Amb això no es vol dir que el 
canvi de segle provoqui l’abandonament de l’escriptura poètica, sinó 
que aquesta anirà minvant fins a convertir-se en una pràctica esporà-
dica de la seva producció, per a finalment deixar pas al Ruyra prosista. 
El fet que el situa al mapa, però, és la participació als Jocs Florals de 
Barcelona l’any 1895, quan rep el Premi extraordinari dels manteni-
dors per «Lo millor de la terra» i l’accèssit al mateix premi per «De 
mala mena». Ens trobem amb dues composicions encara hereves de 
la tradició floralesca i que no suposen una ruptura amb la línia de 

5 Esplai 125, 22 abril 1934.
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les composicions presentades a manta no només en aquella edició, 
sinó també en totes les anteriors. L’any següent, el 1896, Ruyra torna 
a participar als Jocs Florals de Barcelona, i hi guanya l’accèssit a la 
Flor Natural amb el poema titulat «La predilecta», però és justament 
per aquesta composició que l’adjectiu decadent s’associa per primera 
vegada a l’autor. Ho fa Josep Soler i Miquel (1898) quan descobreix les 
composicions premiades de Ruyra en el volum de Jocs Florals de 1896. 
Soler i Miquel, tot just acabar de coŀlocar el terme, sent la imperiosa 
necessitat de justificar-ho: «Hablo de decadente como una manera de 
señalar: no confundamos… y veamos si nos entendemos de los que 
aquí tenemos alguna afición a estas cosas de las letras». Probablement 
Soler i Miquel vulgui matisar l’ús que fa de la paraula ‘decadent’ a 
fi d’evitar que totes aquelles connotacions negatives que troben en 
aquells moviments de modernitat —especialement a nivell ideolò-
gic— siguin associades a aquest Ruyra poeta que s’estava llaurant el 
camí en el panorama literari català. Soler continua explicant-se: aplica 
l’adjectiu ‘decadent’ circumscrivint-lo a aquelles «manifestaciones 
simplicistas y penetrantes, de un momento o aspecto fugitivo de las 
cosas, pero con una tal fuerza aprensiva y retentiva que nos ponen 
estáticos, nos compenetran y dominan».

«La predilecta» es tracta d’una composició lúgubre; no només per-
què la mort hi sigui present gairebé a cada estrofa, sinó també per la 
caracterització que fa Ruyra del personatge i de l’ambient. Ens trobem 
a les últimes hores de vida d’un poeta ja vell i veiem, com serà després 
habitual en l’obra ruyriana, tant en vers com en prosa, la correlació 
entre el paisatge i l’estat del caràcter. En aquest cas, doncs, s’apeŀla 
un paisatge hivernal, obscur, nevat, que «pren el trist color d’aquesta 
barba blanca»; un món que com ell, ha envellit. Temàticament ens 
presenta un poema amb una història ben traçada, i amb una moralina 
final: la glòria que tant ha cercat el poeta se li acaba revelant com la 
mateixa mort, i l’accepta i marxa amb ella, tot ignorant els oferiments 
de les «fades de la vida», que se li presenten amb anterioritat i el volen 
fer quedar. «La predilecta» és un cas del qual val la pena fer esment, 
perquè si bé d’una banda ja s’està desmarcant dels poemes religiosos i 
floralistes dels seus estrictes inicis, l’atenció que posa en la forma (des 
de la llengua fins a la recerca del cop d’efecte a través de la comunió 
entre llenguatge i imatge) marca el preludi de la poesia que arribarà a 
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partir d’ara, que és la de caire simbolista i decadentista. Alhora, però, 
es pot veure com l’èmfasi que es posa en la forma també es posa en el 
fons, en el que vol explicar, en la història del darrera, fet que l’apropa 
a la narrativitat dels seus relats posteriors.

Com s’ha apuntat, Ruyra està començant a incloure trets d’aquells 
moviments que havien entrat al panorama literari català empesos 
pels modernistes, però sempre amb un control, una meticulositat, i 
sobretot, un rerefons ideològic que li permeten guardar una distància 
prudencial amb el decadentisme i el simbolisme. Perquè per molt que 
ell introdueixi trets d’aquests corrents moderns en la seva poesia i a 
través de la seva poesia, i malgrat que uns anys més tard guardi silenci 
en la trifulca entre modernistes i noucentistes, s’ha de tenir en compte 
que es tracten de dues dimensions diferents: d’una banda, la teoria, les 
conviccions morals; d’altra banda, la pràctica, que no deixa de ser l’ex-
perimentació literària. Ruyra, doncs, encara que estèticament modern 

—que no modernista—, escull coŀlaborar amb les plataformes conser-
vadores, siguin els Jocs Florals, siguin aquelles revistes que serveixen 
d’aixopluc als instigadors i defensors del moviment noucentista. No 
ens ha d’estranyar aquest fet si partim de la base que en el terreny 
de l’escriptura poètica fa exactament el mateix: és capaç d’utilitzar 
elements del simbolisme més pur i polèmic sense abandonar l’aura 
catòlica que plana per sobre de tots els seus escrits; llavors, pot justi-
ficar aquest ús particular dels moviments simbolista i decadentista 
des del vessant més artístic i experimental i allunyar-se de qualsevol 
principi de suport, de vincle o d’aprovació d’aquests.

El cas de «La predilecta» no denota que de cop i volta Ruyra sigui 
simbolista amb tots els ets i uts. «La predilecta» ens intueix el que 
acabarà passant aquell any, és un primer tempteig amb el simbolisme 
fet públic. En el cas de Ruyra, però, el procés d’integració d’aquestes 
poètiques va de bracet amb el rerefons ideològic catòlic que li permet 
jugar amb el foc sense cremar-se, i també mirant, d’altra banda, la 
literatura des de la més pura tècnica i sabent distingir l’exemplaritat 
estètica de l’exemplaritat ètica. En paraules de Carles Riba, la idea 
cristiana de Ruyra «no és una imposició damunt dels seus ulls, sinó 
la mirada mateixa dels seus ulls» (1921, 167-168). El seu catolicisme el 
durà a dotar d’un nou significat aquells elements més polèmics del 
decandentisme i, en definitiva, a cristianitzar-los. A aquests fets també 
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s’hi ha d’afegir que la radicalitat de les propostes modernitzadores ha 
amansit considerablement d’una dècada a una altra, fins al punt que 
han acabat fent-se un lloc als certàmens floralescos. Així doncs, tam-
bé resulta més fàcil que la premsa que els donava suport pogués fer 
un seguit de concessions en termes estètics. I per això també Ruyra, 
encara que molt reduït, té un espai en uns Jocs Florals, perquè a ulls 
dels consistori Ruyra representava la modernitat que ells volien: la 
modernitat amb matisos i reserves, la modernitat no radical.

3.1 1896–1897: Els poemes de La Veu de Catalunya

El novembre de 1896 inicia una coŀlaboració amb la La Veu de Catalunya 
(d’ara endavant, LVC) que s’estendrà fins el setembre de 1897. Hi publi-
ca vint-i-dos poemes originals propis i, durant el 1897, dues traduccions 
al català de poemes de Paul Verlaine: «Tinc por d’un beset», traducció 
de «J’ai peur d’un baiser», i «Green», del poema homònim. Ruyra no 
és el primer a traduir Verlaine al català, sinó que és Joan Pérez-Jorba, al 
juliol de 1896. La traducció de Jorba arriba sis mesos després de la mort 
de Verlaine, el 8 de gener de 1896, i sis mesos abans de la traducció de 
Joaquim Ruyra. Llavors, Ruyra factualment no és el primer a traduir 
Verlaine al català, però sí que és dels primers. No es té constància que 
Ruyra conegui la poesia de Paul Verlaine abans de les traduccions que 
fa per LVC l’any 1897, ni per mencions explícites de l’autor o testimonis 
d’amistats, ni tampoc per cap rastre visible de mimesi en la seva poesia 
anterior a 1896, com sí que es veu, en canvi, en les poesies que va pu-
blicant a partir de 1896 a LVC. Del que es podria tractar, doncs, és que 
la traducció sigui el vehicle a través del qual Ruyra entra en contacte 
amb l’obra de Verlaine. Cronològicament, Ruyra bé podria ser un dels 
precursors del moviment decadentista d’arrel verlainiana a Catalunya, 
perquè si bé d’una banda és cert que el moviment simbolista ja s’havia 
anat fent lloc al panorama literari del moment, no trobem, d’altra ban-
da, que la influència (o imitació) de Verlaine en particular esdevingui 
tan clara, sobretot en el terreny mètric, com en el cas de Ruyra.

Els 22 poemes que publica a LVC, un any més tard del seu debut als 
Jocs Florals de Barcelona, queden lluny estèticament de les dues com-
posicions presentades l’any anterior al certamen. Ara hi trobem poe-
mes de vers curt, que proporcionen un ritme accelerat, però que també 
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en fan lluir la musicalitat —posem per exemple el poema «Desesper», 
construït en la seva totalitat amb versos trisíŀlabs i amb predomini de 
mots monosíŀlabs. Però també experimenta amb l’alternança, en un 
mateix poema, entre vers curt i vers llarg,6 talment com fa Verlaine 
al poemari Romances sans paroles (1874), d’on provenen «J’ai peur d’un 
baiser» i «Green». En el cas de Ruyra, els poemes que presenten una 
escansió rítmica més potent són aquells formats per versos curts, tri-
siŀlàbics o pentasiŀlàbics, majoritàriament. La musicalitat és, de fet, un 
dels trets més característics de la producció poètica de Paul Verlaine, 
que es manifesta per mitjà d’aŀliteracions i accentuacions i ritmes 
marcats. Així mateix, Ruyra utilitza sovint l’aŀliteració de determinats 
sons fonètics per a ajudar a arrodonir la imatge que vol projectar, i tro-
bem versos com «El fullatge sec sordament gemega. L’aire s’estremeix. 
La tarda fineix» (aŀliteració dels sons fricatius [s] i [ʃ], «1896», Ruyra 
1949), o «com enamorats del fresc aiguatge, xics i xavals, xopollejant-hi, 
es xopen» («Xàfec d'estiu», Ruyra 1949). Són recursos que Verlaine 
havia sabut aplicar a la seva poesia pel seu intens coneixement de la 
llengua francesa i de les seves possibilitats tècniques, i Ruyra imita i 
vol traslladar a la llengua catalana motivat, precisament, per a explotar 
les possibilitats d’una llengua que considera encara mancada d’expe-
rimentació reeixida.

És durant aquesta època que l’autor comença a optar per reduir l’ex-
tensió dels poemes. A tall global, no s’hi troben llargs poemes gairebé 
narratius,7 sinó que ara construirà poemes de quatre, tres, i fins i tot 
dues estrofes. Es pot notar com estableix, a vegades, una mena de joc 
entre el nombre de versos i la llargària dels mateixos: com més llargs, 
menys versos; a versos més curts, major nombre de versos. Aquesta 
alternança l’anirà aplicant sovint fins a l’experimentació amb la forma 
del sonet, que esdevindrà pràcticament hegemònica a partir de 1905.

6 Posem per exemple el poema «La iŀlusió de la lluerna», dins Ruyra, Obres completes.
7 No serà un canvi definitiu, emperò, sinó un parèntesi, perquè l’any 1906 publica El País del Pler, 
un poema narratiu en cinc cants.
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3.2 La simbologia

Sens dubte, un dels aspectes més interessants de l’ús i l’adaptació dels 
corrents decadentista i simbolista que fa Ruyra en la seva poesia és la 
simbologia, i és que encara que l’autor vulgui esquivar aquella imatge-
ria fàcilment identificable amb els dos moviments, alguns cops no pot 
evitar referir-s’hi. D’aquesta manera, podem trobar tòpics del simbo-
lisme i el decadentisme com el crepuscle («A posta de sol»), les aigües 
estancades («En el port») o el nen que dorm («Pobre vailet!…»). També 
es pot trobar a la poesia un dels elements simbòlics més reiterats en 
la literatura ruyriana: les estacions de l’any. Aquest és un dels vehicles 
d’expressió que troba el correlat entre paisatge i estat del subjecte que 
s’ha introduït amb anterioritat, que també es manifesta, com és el cas 
de Jacobé, amb la comunió entre la situació i l’estat d’ànim i les forces 
de la natura. Així doncs, la tardor i la primavera representaran estats 
de canvi o transició en la situació o en els personatges, d’antesala a 
un possible renaixement, o el cas contrari, com a antesala de la mort 
(«1896»), de la mateixa manera que tardor i primavera són etapes de 
transició cap a les dues estacions més polaritzades. L’hivern, alhora, 
pot indicar vellesa («La predilecta»), pot indicar final de la vida, o bé 
l’estadi previ a un renaixement posterior, seguint la disposició de les 
estacions. L’estiu, d’altra banda, es vincula a la vida en la seva plenitud 
(«Orenetes»). L’autor també utilitza sovint el clima i les estacions per 
a la creació d’un paisatge melangiós i lúgubre, ja que sovint es fan 
referències a la tardor, la fredor i els mesos d’hivern. Un exemple el 
trobaríem al poema «La flor d’aloc», el qual malgrat el to popularit-
zant que hi impera, està farcit d’elements com la mort, flors morades, 
esblaims, plors, a més d’estar ambientat en un novembre fred.

La complexitat ruyriana arriba en el moment de posar distància 
amb tot el que aquestes imatges i símbols comporten sovint en la 
poètica decadentista; això és, l’explotació a voltes desmesurada de 
l’atracció cap a la mort i cap a totes les coses efímeres. Amb això no 
es vol dir que Ruyra no utilitzi la mort com a símbol o com a tòpic en 
la seva obra poètica —perquè realment no és així—, sinó que el que fa 
és desvestir-la, encara que sigui de manera teòrica, de la morbositat 
de la qual la dota el decadentisme. La mort, de fet, ja es tracta a «La 
predilecta» que s'ha introduït amb anterioritat. Diu al poema «Confi-
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ança en Déu»: «La mort és hòrrida i obscura / a qui la mira sense fe». 
I aquí rau el quid de la qüestió: el poeta es podia permetre jugar amb 
el tòpic plenament decadentista de la mort com a fantasia perquè 
ideològicament no tenia validesa per a ell. Partim de la base que per a 
Ruyra, la representació poètica de l’art —la que sintetitza allò concret 
i allò inabastable, allò material i divinal— és l’única possibilitat de 
perfecció a la qual els humans poden aspirar perquè és l’única cosa 
que roman d’abans del pecat original. Potser per això, també, exclou 
l’erotisme i la sensualitat de l’art («El sentiment estètic en el moviment 
de la sensació», Ruyra 1949).

En qualsevol cas, Ruyra presenta la fantasiositat i el desig de mo-
rir a vegades com a resposta d’un amor fallit, a vegades com una via 
d’acostament a l’inabastable, lligada a la inspiració artística o com un 
encreuament del naixement i la mort com a contraris, però sempre 
serà justificat a través de la concepció cristiana del món que l’envolta. 
Posem per exemple el poema «El dia dels morts», en el qual la veu 
poètica es lamenta de tota la gent estimada que ha anat perdent du-
rant la seva vida i remet a la foscor del taüt, a la cendra en què s’han 
convertit o la part de la infantesa que ha mort amb ells. Emperò, al 
final del poema es manifesta el desig que la pròxima vegada que es 
vegin sigui al voltant de Crist, i per tant, aquesta instrumentalitza-
ció de la mort queda ja justificada. La mort, doncs, comença sent de-
semparament, però també és consol, i l’últim desig justifica aquesta 
instrumentalització prèvia de la mort. De fet, de la mateixa figura 
de Crist en fa, com a mínim, una doble representació a través de la 
seva poesia: d’una banda, la representació messiànica; d’altra banda, 
la representació purament humana. Un Crist salvador que perpetua 
el relat cristià, i un home sacrificat per tots els homes, però que no 
deixa de ser un home al cap i a la fi, amb patiments humans, com 
ens palesa el poema «El calvari», que comparteix el mateix to explícit 
que el poema «Le Reniement de saint Pierre» de Charles Baudelaire. 
També val la pena remarcar «La mirada del pobret», una prosa poètica 
que reprodueix el relat baudelairià de l’individu que enterboleix la 
multitud, en la qual la interferència i la molèstia impertinent del pobre 
enmig de les riqueses posa en manifest la insolidaritat de la massa 
moderna i la seva sola presència interromp, sacseja, les riqueses i el  
benestar d’aquesta.
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És quan Ruyra fonamenta l’ús del simbolisme i decadentisme sobre 
una teorització que, en darrera instància, depèn de la pròpia moral i 
ortodòxia del poeta, que cristianisme i decadentisme conviuen amb 
prou harmonia en la seva obra poètica, o almenys fins a un cert punt 
de la seva trajectòria. Efectivament, hi haurà un moment en què el 
catolicisme pesarà més que els corrents innovadors de la sensació i 
la impressió amb els quals va experimentar durant les acaballes del 
segle xix i sobre els quals va fonamentar el seu pensament poètic.

Uns anys més tard, en el discurs presidencial que va pronunciar als 
Jocs Florals de Girona de l’any 1907, Ruyra teoritza sobre la imatgeria, 
les metàfores i l’abstracció en la seva «Estètica de les imatges abstrac-
tes». El discurs es postula com una crítica a l’aplicació sistemàtica de 
la sinestèsia a la poesia contemporània: creu que el recurs està esde-
venint sobreexplotat, metòdicament artificial i que només dona pas 
a metàfores i imatges forçades i incoherents. Deixant de banda que 
els recursos sinestèsics li fan experimentar repulsió (diu: «no sols no 
l’entenc, sinó que experimento un sentiment de repulsió vers aquestes 
imatges, que indubtablement per mi, i per la immensa generalitat dels 
homes, són falses», «Estètica de les imatges abstractes», Ruyra 1949), 
addueix que poden semblar creïbles en Paul Verlaine,8 però que no 
ho són en la immensa majoria de poetes. Dit breu: Ruyra accepta la 
sinestèsia sempre que frueixi veritablement de la percepció, sempre 
que allò a què es remeti s’adigui al fet percebut. Així doncs, Ruyra creu 
que en el poeta conflueixen totes les belles arts: la música, la pintura, 
l’escultura… Amb l’afegit que el poeta té accés al món de les olors, els 
tactes i els gustos, és a dir, tots els elements que no despleguen la seva 
bellesa a cop d’ull. El poeta és, doncs, el veritable artista que és capaç 
d’unir totes les arts en les seves composicions.

Resulta molt interessant també la concepció que té Ruyra de la 
inspiració poètica, i és que reformula l’embriaguesa al més pur es-
til baudelairià com a font de la inspiració i reintrodueix el concepte 
del paradís artificial. No cal dir, però, que aquestes reformulacions es 
produeixen des de la moral cristiana. El pròleg de Ruyra a El País del 

8 «Jo crec que ell, poeta seriós, i de vera inspiració, va procedir amb sinceritat i que en les olors 
de què parlava, havia sentit una percepció ben avinenta amb la de la vermellor i de la moradesa 
cas a cas» («Estètica de les imatges abstractes», Ruyra, Obres completes, 679).
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Pler n’és un clar exemple: l’autor expressa com els versos, el metre i la 
rima se li manifesten internament no per obra de les muses ni per la 
dels anomenats paradisos artificials, sinó per Déu, i l’estat d’embria-
guesa el provoca la fantasia del mateix ritme del poema. Així doncs, 
Ruyra presenta uns paradisos artificials no destructors construïts, en 
darrer terme, a través de l’adaptació de les conviccions destructores 
del simbolisme-decadentisme a la seva pròpia moral.

L’estètica de la poesia de Ruyra de l’última dècada del segle xix se-
gueix, d’altra banda, l’evolució que fa la poesia catalana: si aquesta, a les 
darreries del segle, abandona el caràcter emblemàtic que la Renaixença 
havia promulgat i que s’havia fet efectiu per mitjà dels Jocs Florals, 
Ruyra fa el mateix durant la dècada de 1890. Mentre que els primers 
poemes premiats de l’autor encara traspuen l’estètica i temàtica flora-
lesques, les composicions que l’autor publica durant la seva coŀlabora-
ció a LVC entre 1896 i 1897 s’allunyen cada cop més del caràcter flora-
lesc que impera en les seves composicions de principis de la dècada. 
D’aquesta manera, Ruyra anirà integrant progressivament elements 
dels moviments simbolista i decadentista d’arrel francesa, i és sota 
aquests termes que concreta el seu pensament poètic (Castellanos 1986).

4 El canvi de segle

Els poemes d’arrel decadentista no van ser inclosos en el primer poe-
mari propi que va publicar Joaquim Ruyra, Fulles ventisses (1919). En 
canvi, en el segon poemari, La cobla (1931), s’hi poden trobar tots. És 
un fet curiós si es té en compte que La cobla, justament, és una ver-
sió depurada i «rectificada» de Fulles ventisses. Amb això no es vol dir 
que en els poemes de Fulles ventisses no s’hi trobi cap rastre d’estètica 
decandentista, sinó que senzillament no hi inclou els poemes que va 
crear en els primers temptejos amb aquesta estètica, amb els primers 
rastres de la poètica verlainiana de Romances sans paroles. Es desconeix 
encara per què no els va voler incloure en un principi però sí després, 
i més si tenim en compte que cinc anys abans, l’any 1926, Ruyra li deia 
a Tomàs Garcés que de la seva obra poètica només els sonets estaven 
a l’alçada de la seva prosa.

Resulta prou curiós constatar el fet que el conreu del sonet, que 
arribarà al canvi de segle, l’acosta inevitablement al grup de Carner. 
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Cal remarcar com l’autor comença a escriure sonets a partir de 1905, 
és a dir, arran de la polèmica entorn del sonet. Certament, abans del 
debat i la polèmica entre espontaneistes i parnassians, l’autor no havia 
emprat el sonet a l’hora de crear les seves composicions. Ruyra veu en 
el sonet un nou banc de proves per a les innovacions mètriques que se 
li van acudint; així, experimenta amb sonets trisiŀlàbics fins a sonets 
alexandrins o de tema classicitzant. És llavors que podria haver rebut 
la influència horaciana que divulgaven autors com Costa i Llobera i de 
la qual es van impregnar els noucentistes. Els primers sonets ruyrians 
els trobem publicats a la revista Catalunya i a El Poble Català a partir de 
1905, primer seguint encara la línia simbolista-decadentista, després 
virant-los cap al catolicisme. Aquesta producció sonetística oferirà, 
doncs, un reflex de la pròpia moral de l’escriptor, i molts dels sonets 
seran, directament, de caràcter religiós. És aquesta mateixa vessant de 
la producció sonetística que Carner portarà al terreny del Noucentis-
me. Existeix la possibilitat que l’auge d’aquest tipus de produccions 
sigui motivat pel mateix Carner en els inicis de la seva coneixença, no 
només tenint en compte l’apropiació que fa el «príncep dels poetes» 
d’aquests sonets catolicistes i devots cap a la poesia noucentista, sinó 
també que va ser el mateix Carner qui li va encarregar una noveŀla que 
havia de servir de model de la noveŀla noucentista, La gent del Mas Aulet, 
que suposa una ruptura clara amb la línia simbolista i, paradoxalment, 
un acostament cap al costumisme més decimonònic.

En tot cas, observem com a partir de 1898 la publicació de poemes 
de l’autor va disminuint. Ell mateix ho reconeix més tard al pròleg 
de La cobla: «La prosa se m’ha emportat el cor de tal manera que no 
he exercit de poeta més que de tard en tard, a ratxes. Això ha fet que 
durant molts d’anys no em preocupés gaire de l’ofici de versificador». 
A partir de llavors trobem coŀlaboracions molt puntuals en la premsa, 
cosa que ens fa plantejar que Ruyra va escriure els seus poemes en un 
període de temps determinat, i que quan enviava les seves coŀlabora-
cions, enviava poemes que ja tenia fets. Quan el ritme de publicació 
dels seus poemes s’alenteix de manera remarcable, és quan emergeix 
amb la narració Jacobé (1901), que li proporciona la Copa del Consistori 
dels Jocs Florals de Barcelona de 1902. El decantament de Ruyra cap a 
l’escriptura en prosa pot tenir relació amb l’esclat i l’auge de la noveŀla 
modernista, que succeeix de manera coetània. Així doncs, aquesta 
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«ratxa», que anomena ell, per la narrativa probablement hauria estat 
atiada per les obres modernistes que estaven sortint a la llum; sense 
anar més lluny, Jacobé comparteix any amb Els sots feréstecs de Raimon 
Casellas i comparteix publicació amb els Drames rurals de Víctor Català. 
En qualsevol cas, el guardó floralesc obtingut per Jacobé significa el 
reconeixement de Ruyra en la prosa modernista. 

De l’any 1903 al 1910 amb prou feines escriu. L’obra literària de Ruyra 
és una obra produïda, en certa manera, a trompicons, que va trobant 
impediments de manera gairebé sistemàtica. De quins impediments 
estem parlant? Fonamentalment, de tres. El primer es tractaria d’una 
salut delicada que l’obliga a fer estades a fora; principalment, a les Illes 
Canàries. No es considera, emperò, que acabi de ser un impediment, 
tenint en compte el caràcter de l’estada i la patologia (probablement 
insuficiència cardíaca). El segon impediment també és un aspecte a 
tenir en compte, sobretot per les seves implicacions. Joaquim Ruyra 
comença a ser conegut a Blanes, la seva vila, quan ronda els 30 anys, 
malgrat que hi viu des dels 21. A Barcelona se’l coneix per les proses 
de Jacobé i Marines i boscatges, que tot i que són aclamades, li fan assolir 
una popularitat mesurada en termes de qualitat però no de quantitat. 
Al llarg de la seva vida, Ruyra no s’esforça ni molt ni poc en establir 
relacions amb els prohoms de la literatura catalana d’aquell temps, per-
sonatges que certament exercien gran influència tant en la deliberació 
dels certàmens floralescos, l’escenari que Ruyra havia triat en més 
d’una ocasió per donar a conèixer els seus textos, com en el proveïment 
d’espais literaris i periodístics en revistes perquè els autors puguin 
publicar els seus textos. En el món floralesc, les amistats es premiaven 
molt, i un autor desconegut sense pràcticament contactes ja era molt 
si podia aspirar a un accèssit. Ruyra, amb la seva independència, s’ex-
posava a aquests fets i els fracassos que li podrien comportar, perquè 
la realitat certamística de llavors no diferia gaire de l’actual. No és 
que Ruyra no tingués cap contacte a l’escena literària catalana —i qui 
diu catalana vol dir, fonamentalment, barcelonina—, sinó que no en 
va tenir prous. La seva amistat amb Francesc Matheu, per exemple, 
es va materialitzar amb una coŀlaboració a La Iŀlustració Catalana, on 
va publicar quatre poemes i un text en prosa. On sí que és assídua la 
seva participació, en canvi, és a la revista Recull, de Blanes. Les proses 
i els pocs poemes que publica a Recull són textos lluny de pretensions 
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literàries, humorístics, pensats des d’un primer moment per un lector 
proper, íntim, conegut. A Recull es lleva la màscara de Joaquim Ruyra 
per tornar a ser en «Quimet Creus»,9 com se l’anomenava a la vila, i 
signa amb el sobrenom de «l’avi».

Finalment, el tercer impediment que podria explicar els silencis 
literaris de Ruyra durant la primera dècada del segle xx són les expec-
tatives que es creen arran de la publicació de Marines i boscatges l’any 
1903, que resulta d’un èxit aclaparador. Aquest últim punt es considera 
determinant. Ruyra viu, d’una banda, obsessionat per la perfecció 
estètica que vol que assoleixin les seves obres; i de l’altra, convençut 
que els nous textos que pugui crear i oferir al públic no assoliran mai 
la perfecció formal d’algunes pàgines de Marines i boscatges. Aquest 
perfeccionisme ja es manifesta davant les pressions que exerceixen 
les seves amistats perquè publiqui un llibre de poesia, i quan publica 
el seu primer recull de poemes originals, Fulles ventisses, ho fa cedint 
a aquestes pressions més que motu proprio.10 Tot això, per tant, es tra-
dueix en un mutisme literari que farà que durant aquesta època o no 
comenci projectes o els deixi inacabats.

La publicació d’El País del Pler (1906), un llarg poema narratiu en cinc 
cants aparegut en aquesta dècada, respon molt probablement a l’au-
toimposició de Ruyra de retornar a l’esfera pública. El llibre «va en-
fonsar-se», segons ens diu ell mateix al pròleg (1949, 962), i només va 
rebre elogis de Joan Maragall. Diu Lluïsa Julià (1991):

Si, per una banda, l’intent d’esdevenir noveŀlista després del domini de la 
narrativa breu és un dels procediments més comuns entre els escriptors del 
moment, per una altra banda, resulta paradoxal que l’intent es concreti en una 
obra d’una sensibilitat considerada absolutament caduca i anacrònica.

L’abandonament de la línia simbolista es tradueix, en el camp de 
la poesia, al conreu de sonets de fe, cançons populars o poesia de cir-
cumstàncies; i en el camp de la prosa, a l’adopció del costumisme en 

9 El cognom Creus és degut al nom de la casa pairal dels Ruyra a Blanes, Can Creus, situada 
al carrer Ample.
10 El primer llibre de poesia de Joaquim Ruyra és, en realitat, un sol poema en cinc cants, El País 
del Pler (1906). El segon, Non-non (1917), és un recull de cançons de bressol estrangeres. Així doncs, 
Fulles ventisses és pròpiament la primera antologia de poemes de l’autor i que més tard rectificarà 
curosament per a ferne una segona antologia, La cobla (1931).
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narracions ambientades en el món de pagès. Malgrat que l’any 1910 
intenta reprendre l’activitat literària, encara es veu obligat a rebutjar 
propostes de participació en actes o de composició d’obres per motius 
de salut física i mental. Ruyra es troba en un punt de la seva carrera 
literària en què s’esperen grans obres seves, obres que no pot oferir 
bé perquè la salut no li ho permet, bé perquè el retrocés estètic no li 
permet produir obres a l’alçada de les tendències del moment. Llavors, 
la seva figura va tombant de la d’escriptor actiu a la de mestre de les 
noves generacions que comencen a emergir, sempre remetent a allò 
que havia arribat a ser.

5 Conclusions

Amb tot, es pot remarcar que Ruyra pren la decisió de recollir una 
mostra de la seva obra poètica de manera força tardana. I es vol em-
fasitzar el concepte ‘mostra’, perquè la tria que fa Ruyra de les seves 
composicions és prou excloent per impedir que el lector es pugui fer 
una visió general del que és la seva obra poètica, no només per tot allò 
que exclou de la primera antologia, sinó per tota aquella part de la seva 
producció que, directament, ignora, com El País del Pler. A això s’hi afe-
geix el fet que barreja poemes de diferents estadis de la seva producció; 
així, no es destrien els poemes «prova», és a dir, els poemes que eren 
fruit de l’experimentació, d’aquells que brollaven de la pura necessitat 
d’expressió. Per tant la selecció que fa Ruyra dels seus poemes, per bé 
que vol ser rigorosa, fa que molta part de la seva producció poètica 
quedi a l’entrellum.

La producció poètica de Joaquim Ruyra, malgrat formar part de la 
seva carrera literària i haver-s’hi buidat durant uns bons anys, no va 
atènyer ni ha atès la magnitud ni la qualitat de la seva obra en prosa, 
especialment de les seves narracions curtes. I d’aquí plora la criatura. 
Malgrat que, segons explica ell mateix, li va costar molt més escriure 
proses quan va fer el canvi de llengua del castellà al català, en prosa 
va saber perfectament trobar una veu narrativa pròpia i una senya 
d’identitat literària, malgrat (o gràcies) nodrir-se de nombroses fonts: 
el naturalisme, el decadentisme, però també la llengua dels pagesos i 
mariners de Blanes. En poesia el que s’observen són períodes determi-
nats de temps on conrea algun gust particular, però no hi ha una fixa-
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ció d’estil com a tal. És experimentació, però també és força imitació. 
Dels models decadentistes, però també en altres casos verdaguerians i 
també realistes. En la seva recepció particular dels moviments simbo-
lista i decadentista, Ruyra exclou els principis morals sovint mal vistos 
que es lligaven als moviments d’arrel francesa, aquells que Soler i Mi-
quel va tenir necessitat de matisar quan va aplicar l’adjectiu ‘decadent’; 
així s’explica el maridatge entre aquests i el seu catolicisme militant. 
De fet, potser una de les habilitats més remarcables de Joaquim Ruyra 
és la d’utilitzar aquells moviments paradigmàtics de la modernitat i 
desvestir-los de la ideologia intrínseca que aquests tenen.

L’obra poètica de Joaquim Ruyra en la seva totalitat representa un 
joc de contrastos: entre modernitat i tradició, entre catolicisme i de-
cadentisme, un joc entre estètica trencadora i publicació en mitjans 
conservadors. Així, Ruyra aconsegueix el que ell volia: mantenir-se fora 
de les etiquetes. Aquest joc entre estètiques fa que sigui exaltat pels 
modernistes pel seu vessant modern i decadentista, i ser exaltat pels 
noucentistes pel seu vessant catòlic. La seva producció, en definitiva, 
és un joc de contrastos que l’autor sempre, d’una manera o d’una altra, 
sabrà justificar, i que potser l’ull extern no arribarà a comprendre del 
tot. S’ha apuntat amb anterioritat la personalitat independent de Ruyra 
que es manifesta no només en el seu modus vivendi, sinó també amb la 
manca d’interès de conrear amistats en el camp de les lletres catalanes. 
S’acaba d’apuntar, alhora, a la pluralitat de traces d’altres escriptors i 
moviments presents en la seva obra literària, malgrat que Ruyra sem-
pre va intentar mantenir la seva independència literària. Aquesta obra 
tenyida per múltiples estètiques i moviments, aquesta pretesa cerca 
de singularitat en el camp literari, fins on és voluntat de l’autor i fins 
on és inevitabilitat? La autonomia literària pot ser que sigui atiada per 
la seva pròpia autonomia, potser no és tant que Ruyra volgués ser un 
astre únic, sinó que per la seva personalitat deslliurada només podia 
ser un astre únic. Sigui com sigui, és innegable que Joaquim Ruyra 
aconsegueix bastir una obra literària singular, característica, nodrida 
per uns carreus estètics i lingüístics concrets combinats amb enginy 
que el faran esdevenir un dels mestres de la literatura catalana.
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La vessant d’Andreu Nin  
com a crític literari a l’article «Grandesa  
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i als pròlegs de les seues traduccions  
de la literatura russa. La influència en 
crítica literària de Lev Trotski

Ivan Costa
Universitat de les Illes Balears
https://orcid.org/0000-0002-7462-1091

Resum: Andreu Nin és una figura poc estudiada dins la cultura catalana. Se’l coneix 
com a personatge històric, però quasi no se l’ha analitzat com a narrador. Aquest 
article vol posar en relleu la faceta de crític literari de Nin. L’autor estudiat només 
va escriure poc sobre aquest tema, l’article extens «Grandesa i decadència de la 
noveŀla soviètica», i els pròlegs de les traduccions de noveŀla russa que va fer en 
llengua catalana.

  Per conèixer millor la visió de crítica literària d’Andreu Nin, s’analitza també la 
seua influència principal, el pensador ucraïnès i teòric i revolucionari marxista 
Lev Davidòvitx Bromstein, més conegut com Lev Trotski. La relació en vida entre 
ambdós escriptors és la base per a la seva relació sobre la valoració del fet literari. 
Aquest escrit també servirà per juxtaposar dos crítics literaris marxistes i mostrar 
què els relaciona i què els separa, de manera que es veurà com, a partir de la mateixa 
base teòrica, es poden desenvolupar concepcions diferents.

Paraules clau: noveŀla, soviètica, crítica, traducció, Rússia

Abstract: Andreu Nin is a little studied figure in Catalan culture. He is known as a 
historical figure, but has hardly beemn analyzed as a narrator. This article seeks 
to highlight the facet of Nin’s literary criticism. The autor studied wrote little on 
this subject, the extensive article «Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica» 
[«Greatness and Decline in Soviet Novel»], and the prologues to the translations 
of Russian novels he made into Catalan.

  To better understand Andreu Nin’s view of literary criticism, we also analyze 
his main influence, the Ukrainian thinker and Marxist theorist and revolutionary 
Lev Davidovich Bromstein, better known as Lev Trotsky. The living relationship 
between the two writers is the basis for their relationship to the assessment of the 
literary fact. This writing will also serve to juxtapose two Marxist literary critics 
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and show what relates them and what separates them, so that it will be seen how, 
from the same theoretical basis, different conceptions can be developed.

Key words: novel, soviet, critique, translation, Russia

1 Contextualització de l’article

1.1 Procedència del text

L’article Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica d’Andreu Nin va ser 
publicat al número 78 de la Revista de Catalunya, al volum xiv de maig 
de 1934. Posteriorment, el doctor en història contemporània, Pelai Pa-
gès, va aplegar-lo el 2008 en un recull d’articles d’Andreu Nin, Andreu 
Nin. Textos de Pedagogia i Literatura. En aquest aplec, l’article sobre la 
noveŀla soviètica pertany a la part de literatura, és un escrit singular 
sobre literatura que no pertanyia al pròleg de cap obra que va traduir 
el mateix Nin, és a dir, que és l’únic article sobre literatura que Andreu 
Nin va publicar en vida.

1.2 L’article

Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica és un escrit singular en la 
producció d’Andreu Nin a causa de ser l’únic article purament literari 
publicat pel vendrellenc en vida. Nin va començar a publicar algun 
article a setmanaris del Vendrell el 1907, amb quinze anys, una activitat 
que continuaria al llarg de tota la seua vida. Va tenir etapes més actives 
i d’altres que menys, però mai no va abandonar el costum d’escriure i 
llegir. La literatura no va ser el seu major camp de conreu de les lletres 
catalanes, fins que no es va dedicar a la traducció per guanyar-se la 
vida. Els seus amplis coneixements de rus, adquirits durant nou anys 
de viure a la URSS (1921–1930), li varen permetre de fer de frontissa 
entre els clàssics russos i la llengua catalana.

El 1929 va publicar la versió catalana de Crim i Càstig de Fiodor Dos-
toievski. Va ser la primera de les vuit traduccions de la literatura russa 
que prepararia per les Edicions Proa de Joan Puig i Ferrater. A cada 
obra que traslladava a la seva llengua mare, Nin hi incloïa un pròleg 
propi on introduïa l’obra mitjançant una anàlisi marxista de la vida de 
l’autor, un estudi de les característiques de l’obra i de la seua recepció 
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original. També aprofitava per explicar alguns criteris que ha seguit 
per configurar el text català a partir del rus i algunes limitacions que va 
trobar-se, però aprofita sempre per incloure al seu discurs aquell punt 
ideològic que caracteritza l’escriptura del teòric marxista vendrellenc.

Se sap que el 1931 va publicar El Volga desemboca al mar Caspi de Boris 
Pilniak i de Els senyors de Golovlioli de Xedrin; el 1933, Stepàntxikovo i els 
seus habitants i d’Anna Karènina de Dostoievski i Lleó Tolstoi respecti-
vament. A part, el 1935 va publicar La primera noia: història romàntica 
de Nikolai Bogdànov i L’insurgent de Jules Vallès; i el 1936, Una cacera 
dramàtica d’Anton Txèkhov i Prou compassió! de Mikail Zoixenko. Va 
ser just entre les publicacions d’aquestes obres i els seus pròlegs quan 
Andreu Nin va publicar a la Revista de Catalunya Grandesa i decadència 
de la noveŀla soviètica, molt influenciat per la literatura russa i alhora 
per la catalana, tenint una formació literària superior a la mitjana de 
la classe política, va ser capaç de desenvolupar un article de crítica 
literària marxista, molt influït per la de Trotski exposada per l’ucraïnès 
a Literatura i Revolució.

1.3 Difusió de l’article

Andreu Nin va publicar Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica el 
maig de 1934 al volum xiv de la Revista de Catalunya. El doctor Pelai 
Pagès ja va destacar la clara influència de l’obra de Trotski Literatu-
ra i revolució en l’escrit de crítica literària de Nin a l’epíleg de la seua 
biografia del vendrellenc Andreu Nin. Una vida al servicio de la clase obrera 
(Barcelona: Editorial Laertes 2010, 441).

A més, el doctor Pagès confirma que aquesta publicació de Nin va 
valer-li per mostrar-se com «uno de los mejores conocedores de la lite-
ratura rusa de la revolución, de la literatura que és adjetivó como «so-
viética» y que no se atrevía a denominar ‘proletaria’» (Pagès 2010, 440). 
Pel que es pot deduir de l’estudi desenvolupat per Pelai Pagès, Grandesa 
i decadència de la noveŀla soviètica només va servir perquè Andreu Nin 
fos considerat com un dels màxims especialistes en la noveŀla russa 
contemporània, fet al qual se li afegeix que va ser el major traductor de 
noveŀla russa dels anys trenta i, per tant, se’l devia respectar com el ma-
jor coneixedor de narrativa russa del moment a Catalunya i, potser, a 
Espanya. De tot això podem entendre que aquest text no va aixecar cap 
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polèmica a diferència de l’obra de Trotski Literatura i revolució, la qual va 
crear-se en mig d’un encès debat i que va propiciar moltes discussions.

1.4 Impacte posterior de l’article

Tal com s’ha dit a l’apartat anterior, el doctor Pelai Pagès va parlar de 
la faceta de crític literari d’Andreu Nin a partir del seu article Grandesa 
i decadència de la noveŀla soviètica i dels pròlegs de les diverses obres 
de la literatura russa que va traduir a la llengua catalana. Pagès, va 
fer una lectura de l’obra de Trotski, explica la conclusió de l’escrit de 
Lev Davidòvitx Bromstein i com Andreu Nin se l’havia fet seua com 
a base per la teoria literària marxista que desenvolupa al seu article: 
«Nin asimiló esta idea básica de Trotsky en su estudio sobre la novela 
soviética para valorar la aparición de los autores que se mostraron 
partidarios de la revolución» (Pagès 2010, 441).

Tot i l’interès demostrat pel doctor Pelai Pagès, la seva investiga-
ció no passa de ser una descripció mínima incorporada en un estudi 
general de l’impacte de Nin com a annex a la més extensa biografia 
del teòric marxista vendrellenc. Per tant, aquesta anàlisi de l’article i 
de les seues influències és un aprofundiment del plantejament del 
doctor Pelai Pagès.

2 «Literatura i Revolució» de Trotski com a model 
crític d’Andreu Nin

Lev Davidòvitx Bromstein, «Trotski», va publicar el 1924 l’obra Lite-
ratura i Revolució, a la qual explicava l’art burgès i com havia de ser 
el proletari en relació al primer. Trotski va publicar l’obra abans que 
Stalin començàs a proposar el model d’art realista que s’havia de con-
vertir en l’art de la classe obrera, és a dir, que volgués fer la literatu-
ra des de dalt. Trotski, en canvi, s’oposa a tota temptativa de control 
sobre la literatura i en proposa un altre model, lliure per l’artista, de 
fer literatura del proletariat. A l’obra, l’ucraïnès hi fa una dura crítica 
contra el corrent formalista que va desenvolupar-se a Rússia durant 
els anys revolucionaris. La teoria de Bromstein es basa en el fet que 
tota història té unes cultures, les quals desenvolupen un art propi per 
desenvolupar diverses funcions:
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Cada clase dominante crea su propia cultura y, por consiguiente, su propio 
arte. La historia ha conocido las culturas esclavistas de Oriente, la cultura 
feudal de la Europa medieval y la cultura burguesa que domina actualmente 
el mundo. De ahí parece deducirse que el proletariado tiene que crear también 
su cultura y arte propios. (Trotski 1924, 125)

Aquest és el desenvolupament normal de la relació entre cultura, 
història i art. Trotski, però, assenyala que la cosa no és tan senzilla 
ni simple com una simple relació matemàtica, sinó que va molt més 
enllà i exigeix altres factors. «La historia muestra que la formación de 
una cultura nueva alrededor de una clase dominante exige un perio-
do considerable de tiempo y no alcanza su plena realización hasta el 
momento precedente a la decadencia política de dicha clase» (Trotski 
1924, 125). El problema de la classe obrera és que la seua manca de 
recursos l’obliguen a gastar molta energia en la lluita de classes, en 
la conquesta del poder, en la seua conservació i utilització, fet que li 
impedeix concentrar-se en el desenvolupament de l’art. De la mateixa 
manera, el fet que la classe obrera hagi hagut de treballar sempre per 
poder viure, dificulta en certa manera la dedicació artística exclusiva i 
limita, per tant, les possibilitat de tenir grans artistes que únicament es 
dediquin a crear. Bromstein lliga el naixement dels artistes purament 
proletaris a l’evolució de la revolució en les seues etapes de dictadura 
del proletariat i de comunisme final: «Durante el período de dicta-
dura no cabe pensar seriamente en crear una nueva cultura, es decir 
no cabe edificar a nivel histórico superior. Por el contrario, cuendo la 
mano de hierro de la dictadura desaparezca, comenzará una época de 
creación cultural sin precedente en la historia, pero sin caracter de 
clase.» (Trotski 1924, 126).

Per tant, segons Trotski, el naixement dels artistes purament prole-
taris a gran escala es farà durant el pas de la dictadura del proletariat 
al comunisme final de la història, però sense cap caràcter de classe. 
És a dir, la mort del proletariat com a classe serà l’inici de l’art nou 
proletari. Amb cada nova conquesta de la classe obrera, s’afebliran les 
característiques que defineixen el proletariat com a classe i d’aquesta 
manera desapareixeria la base necessària per una cultura proletària. 
Per tant, el nou art ja no seria proletari, sinó humà, però molt més en-
davant en el temps. Fins que arribàs aquell moment, l’oposició entre 
obrer i burgès no deixaria de ser-hi. Sempre s’havia fet una divisió molt 
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concreta entre el que era burgès i el que era considerat proletari, però 
Bromstein aclareix aqueixa visió:

Las referencias inconcretas a la cultura proletaria, por oposición a la cultura 
burguesa, se basan en una comparación superficial entre los destinos 
históricos del proletariado y los de la burguesía. El método fácil, puramente 
liberal, de las analogías históricas formales, no tiene nada en común con el 
marxismo. No hay ninguna analogía real entre el ciclo histórico de la burguesía 
y el del proletariado. (Trotski 1924, 126)

El cas burgès de l’art es va començar a produir el s. xv. Davant l’art 
feudal, l’art del Renaixement va ser una cosa totalment nova i inno-
vadora a causa de la seua manera d’entendre el món. Molt abans que 
la burgesia assolís el poder polític, ja desenvolupava un paper molt 
important a tots els camps de la cultura. Els mecenes eren burgesos, 
inicialment. Trotski posa l’exemple de l’art gòtic com un art burgès car 
no es varen fer catedrals ni esglésies gòtiques ràpidament per respon-
dre a l’impuls del sentiment religiós, sinó que volien resumir tota l’ex-
periència arquitectònica de la humanitat i l’estructura social i tècnica 
del moment en què es varen construir. La burgesia va agafar l’art gòtic 
i hi va incloure influències de tècnica romana i d’arquitectura aràbiga, 
de tal manera que va néixer l’art del Renaixement, un art que varen 
començar a aplicar als seus palaus. Entre el Renaixement i la Revolució 
Francesa (1789), varen passar més de tres segles, que la burgesia va 
aprofitar per augmentar el seu nivell econòmic, inteŀlectual i polític.

Fueron precisos milenios para crear el arte de la sociedad esclavista y sólo 
siglos para el arte burgués; ¿por qué, entonces, no habrían de bastar unas 
décadas para el arte proletario? Las bases técnicas de la vida son completamente 
diferentes hoy día y por consiguiente el ritmo ha cambiado también. Esta 
objeción, que a primera vista parece convincente, en realidad elude el verdadero 
problema. (Trotski 1924, 127)

Trotski analitza el desenvolupament de l’art burgès, el qual es va 
desenvolupar en alguns segles, i el compara al de la cultura esclavista, 
que va tardar alguns miŀlennis. Aleshores, es demana si seria possible 
que el proletari es desenvolupàs en alguns decennis. La seua argu-
mentació és que les bases tècniques de la vida s’han accelerat i han 
augmentat el seu ritme. Segons Bromstein, però, aqueix raonament 
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eludeix l’autèntic problema. Si les circumstàncies fossin propícies, la 
classe obrera arribaria a un moment de desenvolupament de la nova 
societat en què l’economia, la vida cultura i l’art arribarien a un punt 
de màxima llibertat d’acció. En una societat així, la dinàmica del desen-
volupament de la cultura seria molt accelerada. Però aquest procés, diu 
Trotski, no es produirà fins després d’un llarg període de transició —la 
dictadura del proletariat. Per això el mateix Lev Davidòvitx afirma que 
encara que hagi desenvolupat unes teories artístiques sobre l’estadi 
final de la història marxista, el seu escrit Literatura i Revolució es refereix 
sobretot al període de la dictadura del proletariat.

La insurrecció crea les bases de la nova coŀlectivitat humana mit-
jançant procediments de la vella organització. «La revolución salvó la 
sociedad y la cultura, pero por medio de la cirugía más cruel» (Trotski 
1924, 128). Si la revolta no és totalment positiva, és a dir, si duu mèto-
des d’altres sistemes que poden ser considerats cruels és precisament 
el que fa que aquesta faci mal al desenvolupar-se, que no ha pogut 
superar totes les contradiccions del sistema abans de néixer. Trotski 
entén que la humanitat va començar una nova etapa el 7 de novembre 
(25 d’octubre segons el seu calendari) de 1917, que marca el canvi de 
dinàmica de la història, abans marcada per l’esclavitud, el servilisme 
i l’explotació. Ara bé, un capgirament social sobtat no triomfa si no 
s’estén a tot el món i per allò la Revolució Russa era sols l’inici d’un 
canvi, sinó també la seva permanència en el temps. La cultura prole-
tària es va començar a establir després de la seua primera conquesta 
d’un estat, però la burgesa es va començar a desenvolupar baix el règim 
feudal, de manera que en fer la seua primera conquesta del poder ho 
va fer amb un alt nivell de desenvolupament cultural. Per tant, mentre 
la burgesia havia superat cultural i artísticament el feudalisme feia 
segles quan va desenvolupar-se la Revolució Francesa, en el moment 
de produir-se la russa, el proletariat encara es trobava molt lluny del 
desenvolupament artístic i cultural de la burgesia. Aquest fet feia molt 
difícil la supervivència, en tant que necessitava una contínua expansió 
per desenvolupar-se, de la revolta proletària:

Todo es muy diferente tratándose del proletariado en general, y del proletariado 
ruso en particular; ése se ha visto forzado a tomar el poder antes de haberse 
apoderado de los elementos fundamentales de la cultura burguesa; se ha visto 
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forzado a derribar la sociedad burguesa por la violencia revolucionaria 
precisamente porque esta sociedad le impedía el acceso a la cultura. (Trotski 
1924, 132)

La classe obrera té una part científica pròpia, el marxisme. Les teo-
ries que Karl Marx va desenvolupar sobre la història, economia, socio-
logia, antropologia i política en les seues diverses obres constitueixen 
un component científic inalienable del proletariat. Les ciències han 
adoptat procediments marxistes per resoldre problemes que se’ls ha 
anat plantejant. Marx i Engels, però, havien sorgit de la democràcia 
petit-burgesa i de la base científica del capitalisme. Trotski defensa que 
precisament aquesta circumstància és la que li havia donat la vessant 
de ciència de la classe obrera car el comunisme científic va crear-se 
sobre la base científica i política de la burgesia. A partir de les contra-
diccions capitalistes es va desenvolupar una ciència que s’aprofitava 
d’aquells contrasentits burgesos per fer evolucionar la democràcia 
burgesa, estancada pel mateix desenvolupament capitalista, a un nou 
tipus de democràcia, la proletària. Aquesta és la idea que Bromstein 
tenia del marxisme.

Segons Trotski, la major arma del proletariat és el marxisme, el qual 
compta amb eines com la dialèctica o el materialisme històric. Amb 
aquesta eina, diu que s’ha de canviar la societat, però que tot passa per 
l’art. Sense art no hi ha revolució: «El proletariado tendrá que realizar 
su obra de edificación socialista hasta un nivel bastante avanzado, es 
decir hasta lograr una verdadera seguridad material y la satisfacción 
de las necesidades culturales de la sociedad, antes de que pueda llevar 
a cabo una purificación general de la ciencia» (Trotski 1924, 135). L’art 
al qual té accés la classe obrera, però, és l’art burgès i en el procés de 
purificació de la ciència, també hi ha el de la cultura. Quan un proletari 
vol fer art, ho fa sempre seguint els esquemes burgesos, però ho fa 
d’una altra manera, volent expressar quelcom que té a dins, quelcom 
que la burgesia no sent. Ara bé, Aquests artistes no es poden considerar 
gens ni mica com a artistes proletaris, com a molt poden ser models 
per futurs artistes proletaris, però no arriben a ser més que mostres 
un tant proletàries dins el context de l’art burgès en el procés d’ascens 
cultural de la classe obrera: «Expresiones como «literatura proletaria» 
y «cultura proletaria» son peligrosas, porque comprimen erróneamen-
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te el porvenir cultural dentro de los estrechos límites actuales falsean 
la perspectiva, no respetan las proporciones, adulteran las medidas y 
cultivan la peligrosísima arrogancia de los pequeños círculos» (Trotski 
1924, 139).

Per tant, no es pot parlar de cultura ni d’art proletari en el temps de 
Bromstein, són una simplificació. L’ucraïnès no considera que es creí 
art proletari en el sentit que es poden expressar idees i temes des d’una 
perspectiva obrera, però encara es fan servir patrons i esquemes burge-
sos, fet que impedeix el naixement d’una nova literatura, en forma i en 
contingut, el que conformaria la literatura proletària/revolucionària/
socialista. Trotski cita un grup d’escriptors anomenats Kuznitsa, els 
quals s’oposaven a l’art proletari creat des de l’estat i proposaven una 
creació pròpia, amb un estil que només un proletari li pot donar a un 
text. Grups com aqueix en creaven un de proletari, però només les 
bases. L’estil d’una classe no es trobava intrínsecament en l’escriptura 
de qualsevol membre de la mateixa classe, sinó que procediments molt 
complexos eren l’únic que el podia trobar. El naixement d’un nou tipus 
de mestria creativa requeria una condensació enginyosa de les dife-
rents matèries per tal que es poguessin expressar com un nou tipus 
de creacions originals. Ara bé, el major problema de l’art proletari es 
trobava en l’intent que havia fet Stalin de propugnar-ne un des de dalt:

Esta contradicción evidente no puede tener más que una explicación: al arte 
protegido por el gobierno soviético, que es un desierto sobre el que cae el 
crepúsculo, los autores del manifiesto oponen un arte proletario «de gran 
envergadura y de gran estilo», que sin embargo no goza de la consideración 
necesaria porque no hay «Berlinskis» [crítics russos, dirigents i inspiradors 
de la literatura antiga] y porque el puesto de los Berlinskis está ocupado por 
«algunos camaradas, publicistas salidos de nuestras filas y habituados a llevar 
las riendas de todo». (Trotski 1924, 141)

Bromstein critica, doncs, que l’estat soviètic proposàs un model 
segons el seu criteri —no eren artistes. Si no havia sortit un tipus de 
creació revolucionari encara a la URSS era per la simplesa que la po-
blació s’havia ocupat d’aixecar un estat obrer i fer la revolució social, 
de la mateixa manera que a França no es varen fer les obres que millor 
reflectien la seua revolució: «Las mejores obras surgidas durante la 
revolución francesa […] no fueron las de los artistas franceses, sino 
las de los alemanes, ingleses y demás. La burguesía francesa, ocupada 
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en hacer la revolución, no podía prescindir de la cantidad de energía 
necesaria para grabar y perpetuar su huella.» (Trotski 1924, 148). Amb 
aquesta explicació, Trotski justifica que les cultures que han produït 
una revolució no produeixen un impuls creatiu al mateix temps que 
creen un nou sistema, sinó que aquest és produït a les cultures prope-
res. Així va passar amb la revolució russa, defensa l’ucraïnès, però la 
destresa imaginativa produïda per les cultures properes es va deformar 
pels filtres burgesos de la informació. Ara bé, la societat revolucionària 
no l’ha d’influir, no li ha de posar filtres ni l’ha de voler guiar baix cap 
concepte, car són matèries diferents:

El marxismo puede servir para valorar el desarrollo del arte nuevo, estudiar 
sus fuentes, favorecer a las tendencias progresistas por medio de la crítica, 
pero no se le puede pedir más. El arte debe abrirse su propio camino. Sus 
métodos no son los del marxismo. El partido dirige al proletariado, pero no 
dirige el proceso histórico. Hay terrenos en los que dirige de un modo directo 
e imperativo. Hay otros en los que vigila y fomenta. Y otros, finalmente, en los 
que se limita a dar directivas. El arte no es una materia en la que el partido 
deba dar órdenes. (Trotski 1924, 149)

Amb aquesta explicació, Bromstein aclareix la seua visió de la relació 
entre creació i l’estat, que s’oposava totalment a la concepció d’alguns, 
els quals creien que l’estat l’havia de dictar i guiar. Tot i això, Trotski 
teoritza dos tipus d’art que sorgirien d’un procés revolucionari autèn-
tic, el revolucionari i el socialista. Aquests dos tipus estan estretament 
relacionats, però no són el mateix, sinó que vénen a ser una correlació 
de moviments: «El arte revolucionario que refleja claramente todas las 
contradicciones de un período de transición, no debe ser confundido 
con el arte socialista, para el que todavía no se han sentado las bases. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el arte socialista procederá del de 
este período de transición.» (Trotski 1924, 157–158). Bromstein defensa 
que perquè hi hagi una creació revolucionària hi ha d’haver un artista 
revolucionari, però que aquell encara no existia al seu temps. L’habi-
litat imaginativa és un procés impredictible, així que tota teorització 
és mera suposició relativa. Els moviments artístics no s’han de forçar, 
sinó que s’han de deixar desenvolupar lliurement.

El més paregut al revolucionari havia estat el mètode realista, que 
precisament havia coincidit amb el màxim esplendor de les lletres 
russes, fet que feia que alguns el consideressin com el model més vàlid 
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per desenvolupar un art proletari. L’habilitat creativa nova que hauria 
nascut per si sol si no se li haguessin posat traves era un art proper a 
la voluntat revolucionària:

El arte nuevo será ateo. Renovará también la comedia, ya que el hombre nuevo 
querrá reir. Hará que renazca la novela. Reconocerá todos los derechos a la 
lírica, porque el hombre nuevo amará más y de un modo más fuerte que los 
antiguos y pensará sobre el renacimiento y la muerte. El arte nuevo hará revivir 
todas la formas que han surgido en el curso del desarrollo del espíritu creador. 
.La desintegración y decadencia de estas formas no tiene por qué ser definitiva, 
pues no son incompatibles en absoluto con el espíritu de los tiempos nuevos. 
Basta con que el poeta de la nueva época piense de nuevo sobre los problemas 
de la humanidad y sienta otra vez sus sentimientos. (Trotski 1924, 168)

Si el marxisme és el mètode dialèctic que vol alliberar les persones i 
els pobles de l’opressió a què estan sotmesos, Trotski entén que aquest 
alliberament dels vells prejudicis socials i morals és el que produirà el 
nou art. Si la revolució no triomfa de manera mundial no podrà aca-
bar amb els vells tabús ideològics, així que el nou art no naixerà, però 
quan neixi, l’home superarà tots els seus límits: «El hombre normal se 
elevará a las alturas de un Aristóteles, un Goethe o un Marx. Y por en-
cima de estas alturas se elevarán nuevas cúspides» (Trotski 1924, 175).

Per tant, el nou art i els nous artistes naixeran amb la revolució 
mundial realitzada, però mentrestant hi ha un art que es produeix i 
que es diferencia del burgès. «Entre el arte burgués que agoniza en 
repeticiones o silencios, y el arte nuevo, aún no nacido, se está creando 
un arte de transición que está relacionado más o menos constitutiva-
mente con la revolución» (Trotski 1924, 35). Aquest art el produeixen 
jóvens artistes, d’entre vint i trenta anys sense cap passat revolucionari, 
però que la seua vida s’ha vist influïda per la revolució, la qual, a la seua 
manera, tots han acceptat. A diferència dels comunistes, però, no sen-
ten el sentit total de la revolució i de l’ideal socialista que se’n desprèn.

Aquests no són artistes proletaris ni revolucionaris, sinó que són els 
«companys de camí» de la revolució: «No son los artistas de la revolu-
ción proletaria, sino sus “compañeros de viaje” artísticos, en el sentido 
que daban a esta expresión los antiguos socialdemócratas» (Trotski 
1924, 35–36). D’aquesta manera, abans que apareguin els autèntics 
artistes de la classe obrera, hi haurà els companys de viatge, els que se-
guiran la revolució sense haver arribat a entendre-la en la seua totalitat.
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Per tant, la conclusió de Trotski és que no és possible un art proletari 
perquè en tant que aquest es produiria durant la dictadura del proleta-
riat i aquesta com que seria un període molt curt en tant que havia de 
començar quan la revolució hagués arribat a tot el món i cada avanç 
en pro del comunisme final de la humanitat faria desaparèixer més 
el proletariat com a classe i el floriment de la humanitat com una sola 
classe que produiria un art nou. Trotski anomena aquest art com a art 
revolucionari primer, durant el procés revolucionari mundial, i art 
socialista, el que es desenvoluparia durant l’estadi final de la història 
de l’alliberament de la humanitat.

3 L’article «Grandesa i decadència de la noveŀla 
soviètica»

Andreu Nin comença el seu article de crítica literària amb una cita del 
pròleg a la segona edició de Crítica de l’Economia Política de Karl Marx 
referida a les relacions dels hòmens a la vida social, les quals constitu-
eixen l’estructura de la societat, damunt la qual hi ha la superestructu-
ra jurídica i política. A aquestes corresponen determinades formes de 
consciència social, que estan condicionada pel mode de producció de 
la vida material. «No és la consciència dels homes la que determina 
llur manera d’ésser, sinó a la inversa, són llurs condicions d’existència 
les que determinen llur consciència» (Nin 2008, 82).

Després d’un paràgraf introductori on explica el que s’exposa al 
paràgraf anterior, Nin introdueix l’article a partir del fet clau que va 
produir l’escriptura de Grandesa i decadència de la noveŀla soviètica, la 
Revolució Russa i l’impacte que va tenir sobre la literatura i el que va 
tenir damunt la societat russa i sobre la societat de classes burgesa.

Abans de començar amb la matèria de l’article, la crítica literària, 
Andreu Nin fa una crítica a l’anarquisme i reivindica la dictadura del 
proletariat com a una via cap a l’alliberament dels hòmens: «Abans 
d’arribar al socialisme, és a dir, a la societat sense classes, i a una cultu-
ra nova, íntegrament humana, cal passar per un període de transició, 
de dictadura del proletariat i guerra civil, durant la qual la classe obrera 
va forjant penosament el nou règim» (Nin 2008, 83). El paràgraf acaba 
amb una citació de Literatura i revolució de Trotski sobre les relacions 
entre l’home i l’art.
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A partir d’aquest punt comença realment l’article. La Revolució Rus-
sa va ser un canvi ineludible de la història de la humanitat i va influir 
la vida de tots els qui habitaven l’antic imperi rus. «La literatura no 
podia recloure’s […] en una posició individualista, d’isolament orgullós 
i de menyspreu altiu mentre milions d’homes, que ahir no eren rees 
i ara ho eren tot, es lliuraven a l’heroica tasca de bastir un món nou 
entremig de dificultats immenses» (Nin 2008, 84). Els escriptors es 
trobaven que provenien de classes no posseïdores i que no tenien una 
herència cultural pròpia molt més precària que no la burgesa, però 
que afrontaven el repte a causa de l’afany vehement per conquistar-la.

En aquest punt és quan entra en joc l’antiga inteŀlectualitat burgesa, 
la inteŀliguèntsia, petitburgesa majorment, els quals no comprenien 
l’abast de la revolució i la concebien com una invasió dels bàrbars. Nin 
afirma que no és estrany que «escriptors i artistes adoptessin d’antuvi, 
una actitud francament hostil devers la revolució. “Només quan s’hagi 
estudiat la història del periodisme i, en general, de tota la producció 
literària d’aquest any […] es podrà tenir una idea clara de l’odi que 
sentia la vella literatura per la revolució proletària”» (2008, 85). Amb 
aquesta cita de Polonski, un dels crítics més importants de la literatura 
durant l’època de la Revolució Russa, el teòric marxista vendrellenc 
demostra fins a quin punt els artistes russos del tsarisme rebutjaven la 
revolució proletària. Nin resumeix la sort artística d’aquests escriptors 
de l’Antic Règim:

El destí d’aquests escriptors, insensibles a les «palpitacions del temps» i 
entestats a contrarestar el curs inexorable de la història, era fàcil de preveure. 
[…] La producció literària dels escriptors de l’emigració és d’una inferioritat 
desoladora. Ni tan solament Bunin, un dels artífexs més remarcables de la 
llengua russa, no se’n salva. I gairebé ni cal parlar de Merejkovski, que es lliurà 
a una literatura esotèrica i nebulosa, fora del temps i de l’espai i que no deixarà 
cap rastre. (Nin 2008, 86)

En aquest punt comença el primer apartat de l’article, titulat Litera-
tura proletària. Andreu Nin explica que havia sorgit una nova literatura 
que substituïa la vella, la qual no responia a les «necessitats dels temps. 
[…] Però la creació d’una nova literatura no es decreta des de dalt, ans 
és el resultat d’un llarg i dolorós procés, paraŀlel al de la transformació 
de l’estructura econòmica, de la base material de la societat.» (2008, 86). 
Nin assenyala que Trotski va fer veure que les avantguardes que es va-
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ren desenvolupar a Rússia durant la revolució no eren el preludi de cap 
art nou, sinó els darrers vestigis d’un art burgès decadent. «De tota la 
producció literària d’aquesta època no se’n salven més que uns quants 
versos de Maiakovski, el talent poètic del qual s’imposa malgrat les 
deliberades deformacions que la «nova escola» oferia com a exemple 
modèlic de “literatura proletària”» (Nin 2008, 86–87). El vendrellenc 
considera que Maiakovski és l’únic artista d’aquell temps del qual se’n 
podien salvar alguns versos que s’havien superposat a l’art que propo-
sava Stalin, el realisme soviètic. Aleshores és quan Nin es demana si és 
possible parlar d’un art proletari, d’una literatura proletària.

La postura d’Andreu Nin és la de Trotski, tal com expressa al seu 
escrit. Afirma que Literatura i revolució és «l’obra de crítica literària més 
remarcable que s’ha publicat a Rússia en aquests anys, una tesi que, 
tot i haver estat combatuda, considerem irrebatible» (Nin 2008, 87). A 
continuació, Nin resumeix el contingut de l’obra de Trotski durant els 
dos paràgrafs que clouen aquest apartat.

El següent apartat és Aparició de la noveŀla soviètica. El teòric marxista 
del Vendrell situa aquesta després del final de la Guerra Civil Russa. 
La pau i la nova política econòmica varen dur a unes circumstàncies 
dures per la població, però favorables per la creació artística. «L’alça-
ment d’octubre, l’epopeia de la guerra civil, la nova moral, els nous 
costums forjats en el foc dels combats, la transformació dolorosa de 
la vella societat, la pruïja creadora, han de trobar llur expressió artís-
tica» (Nin 2008, 89). Nin afirma que els escriptors no vendrien de cap 
estudi, sinó dels fronts de la guerra civil, seria la generació que havia 
començat a viure amb la revolució d’octubre. El vendrellenc fa una 
llista de l’edat d’aquests nous escriptors: «Vsèvolod Ivanov tenia 22 
anys; Pilniak, 23; Fedin, 26; Larissa Reisner, 22; Seifúlina, 28; Xklovs-
ki, 24; Fúrmanov, 26; Bàbel, 23; Vera Inber, 24; Lavrèniev, 23; Katàiev, 
20; Leònov, 18; Libedinski, 19; Lidin, 23; Nikitin, 20; Fadéiev, 16, etc.» 
(2008, 89–90). Per Nin, els escriptors han de trobar un estímul que 
els faci de guia per tal que els impulsos artístics dels anys històrics de 
la revolució que ho sedimenti tot en una obra coherent. En narrativa 
«d’aquesta tasca se n’encarregà A. Vronski, una figura característica 
de l’època, com fa remarcar Polonski, per tal com no pogué agafar la 
ploma fins que la revolució no l’alliberà dels seus deures de combatent 
al front […] en menys de tres anys, es pogué dir […] que existia una 
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literatura soviètica» (Nin 2008, 90). La literatura soviètica, però, no 
es basa només en la noveŀla, sinó també en els contes i en l’assaig (la 
mateixa Literatura i revolució se’n pot considerar una part). A més a més, 
el vendrellenc afirmava que la totalitat dels escriptors de la literatura 
soviètica procedien de la petita burgesia i que va constituir el grup dels 
«popútxiki» o «companys de camí». Un exemple que posa Nin és el de 
Boris Pilniak: quan en va traduir l’obra El Volga desemboca al mar Caspi 
al pròleg va assenyalar que aquell autor feia un art de transició més o 
menys lligat amb la revolució, sense la qual no hauria assolit l’estatus 
d’artista. «La revolució els atreu per allò que té de força elemental i 
renovadora, però no s’arriben a capir ben bé l’objectiu comunista i, 
un xic esverats davant la rudesa proletària, […] tot i no identificant-se 
amb la revolució proletària […] fan camí amb ella» (Nin 2008, 91). És a 
dir, Nin identifica en els nous escriptors els «companys de camí» de 
què parlava Trotski.

El vendrellenc matisa que encara que la revolució siga obrera, la crea-
ció no ha de ser només d’una classe social. El proletariat fa la revolució, 
però són els artistes i els inteŀlectuals els que fan l’art. La classe obrera 
podria ser desenvolupar obres originals, però el fet de dur a terme una 
revolució li absorbeix la major part dels seus esforços i li dificulta la 
tasca de dedicar-se a la creació. Els virtuosos, doncs, han d’aprofitar 
aquesta plaça de creadors i condensadors dels sentiments del poble 
i crear-lo per la població massa ocupada en altres afers. L’habilitat 
original no és cap ciència, no és perfecte, així que s’han d’acceptar les 
mostres que se’n donen. Els escriptors, pintors, escultors i altres no han 
de ser enemics dels revolucionaris, sinó els seus companys. Nin cita 
una declaració del Partit Comunista de la Unió Soviètica referent a l’art 

—la legislació anterior al decret de l’art realista de Stalin—, en la qual 
el partit es compromet a guardar-hi una actitud tolerant per tal d’ob-
tenir una coŀlaboració més estreta i fraternal amb les forces culturals. 
Per tant, segons el teòric marxista català, la política inteŀligent hauria 
estat la de mirar d’identificar els artistes amb els valors revoluciona-
ris, però no va ser així: «I aquesta fou la política del partit en l’esfera 
de la literatura fins que hi penetri el cavall d’Atila de l’stalinisme i 
hi causà terribles estralls. El resultat d’aquesta política [la que havia 
citat anteriorment, no de la de Stalin] fou l’esplèndid floriment de la 
noveŀla soviètica que caracteritza els anys 1923–1927.» (Nin 2008, 92). 
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La noveŀla soviètica de la bona època constitueix el títol del tercer apartat 
de l’article de Nin. Amb aquest títol es refereix a la noveŀla que havia 
florit a la URSS entre els anys 1923 i 1927.

Pel vendrellenc, la literatura que es va fer durant aquest període:

És una noveŀla nova que porta l’empremta puixant de l’època en què ha nascut, 
de les seves grandeses i de les seves misèries. L’home que hi apareix no és 
l’home abstret, pur, i sense màcula, de la utopia socialista, sinó l’home real, de 
carn i ossos, amb totes les seves passions i defectes, l’home d’un període de 
transició, empès cap a l’esdevenidor per la història, però sadollat encara dels 
prejudicis d’ahir. (2008, 93)

El protagonista de la nova literatura és, doncs, el prototip d’home de 
transició entre els temps de la burgesia i els de la revolució, un tipus de 
persona atreta per allò innovador i transgressor del proletariat, però 
alhora que conserva els vells prejudicis de la classe capitalista. Nin 
defensa que aquest tipus de noveŀla i de protagonistes contrasten molt 
amb la literatura occidental, reflex de la decadència del sistema eco-
nòmic capitalista. «Aquesta és el reflex d’una societat en decadència, 
d’una civilització que, en ultrapassar el punt dolç, entra en una fase de 
putrefacció; aquella és la reproducció artística d’una societat en gesta-
ció, d’un món nou que neix entre dolors, però gràvid d’esdevenidor. La 
noveŀla occidental és la noveŀla d’ahir…» (Nin 2008, 93). En canvi, a la 
noveŀla soviètica s’entrecreuen aquests vells vicis i prejudicis de l’home 
d’ahir amb l’optimisme i la fe creadora de l’home de demà. Els autors 
burgesos tendeixen a sentir una invencible nostàlgia pel passat que els 
sostreu de la influència de l’època, encara que a vegades disfressassin 
d’un futur incert el seu passat. A diferència d’aquests autors, els soviè-
tics, a part d’aqueixa nostàlgia, no poden negar la gran influència que 
el seu temps exerceix sobre ells (uns exemples en serien Alexei Tolstoi, 
Veressàiev i Zamiatin). A part, hi hauria un sol escriptor que es podria 
salvar, Gorki, el qual tot i adherir-se al règim, no va deixar de ser un 
escriptor petit-burgès que no s’identificava amb la revolució proletària.

Els veritables creadors, però, de la noveŀla soviètica són, com ja hem dit, malgrat 
tots llurs defectes, els popútxiki. A aquesta categoria pertanyen els escriptors 
més remarcables: Vsèvolod Ivànov, Borís Pilniak, Fedin, Bàbel, Leònov, 
Seifúlina, Oleixa, Nikolai Nikitin, Tiniànov, Xklovski, Nevèrov, Xaguinian, 
Iàkovliev. (Nin 2008, 94)
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Andreu Nin expressa al seu article quins creia que havien estat els 
escriptors soviètics més destacats els que ell situa en el grup dels 
«companys de camí» dels quals ja havia parlat Trotski. Aquesta teoria 
sobre l’art soviètic es podria lligar amb el concepte de tipicitat György 
Lukács.1

Segons aquesta concepte del crític marxista hongarès, la literatura 
soviètica s’hauria volgut alçar o havia aconseguit la seua etapa de 
grandesa gràcies a la tipicitat que s’havien atorgat els artistes soviètics. 
És a dir, varen assumir la seua particularitat com a categoria central 
de la seua creació i que varen abastar a la totalitat intensiva del camp 
literari. D’aquesta manera, es va desenvolupar un art pels popútxiki 
i el mateix art va entrar en decadència quan la tipicitat la va marcar 
l’estat. A partir d’aquí i fins el final de l’apartat, el vendrellenc avaluarà 
un per un, els sis primers noms de la seua llista de literats soviètics 
més destacats. Vsèvolod Ivànov va començar a escriure amb trenta-
un anys, majoritàriament sobre la «guerra de guerrilles» (Nin 2008, 
95). Els seus herois eren pagesos siberians que lluitaven contra els 
estrangers i els enemics interiors, encara que als seus darrers anys va 
traspuar un pessimisme filosòfic que, segons Nin, el coŀloca entre els 
popútxiki de dreta. Borís A Pilniak, en canvi, el definia com un escriptor 
exceŀlent que havia tengut una gran producció a una edat molt jove; 
el teòric marxista vendrellenc el defineix com un «company de viat-
ge» d’esquerra. Fedin, per contra, pareix tenir un peu al passat encara 
que el present soviètic els atreu amb una força innegable (va passar 
quatre anys a una presó alemanya i tres combatent a l’exèrcit roig); ja 
escrivia el 1913, amb vint-i-un anys, i amb els anys va anar assolint una 
maduresa inteŀlectual. Bàbel, explica Nin a l’article, va ser un autor que 
va escriure una de les millors obres dels darrers 15 anys, La cavalleria 
roja, encara que es va demostrar que li mancava veradicitat històrica. 
A part d’aqueixa noveŀla, Bàbel només va publicar alguns volums de 
contes i alguna obra de teatre, encara que va aconseguir una fita en la 
creació de la literatura soviètica. Leònov començà a escriure el 1922 i 

1 Tipicitat, segons Lukács, és un concepte que fa referència «al reflejo antropomorfizador que 
toma como campo la totalidad intensiva, y que asume la particularidad como categoría central, 
puesto que captando la essencia en el fenómeno mismo, se adentra en una dialéctica entre lo 
singular y lo universal» (Lukács 1967, 437).
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destaca molt la influència que va exercir sobre ell Dostoievski, és a dir, 
amb predomini del psicologisme, que mostrava els costats negatius 
de les persones, però també les forces motrius i l’aspecte creador. De 
la selecció de literats soviètics, Andreu Nin només hi va incloure una 
dona, Seifúlina, la qual va començar a escriure el 1921. El seu tema 
majoritari era la repercussió del capgirament revolucionari en la vida 
camperola, «sumida abans en «l’idiotisme rural», la transformació 
profunda dels costums i la moral, l’esfondrament de les tradicions, i 
la fe en una nova vida. […] Seifúlina, que pot classificar-se entre els 
popútxiki d’esquerra, és un dels escriptors més llegits i més populars» 
(Nin 2008, 97).

Després d’analitzar els sis autors popútxiki soviètics que el vendre-
llenc considera els més destacats, però, a part d’aquest grup, el més 
nombrós i destacat, el teòric marxista català diu que es poden distingir, 
a part dels «companys de camí», un grup d’escriptors que es podrien 
considerar proletaris en tant que no presentaven les vaciŀlacions bur-
geses dels popútxiki. Entre aquest grup, que no va tenir tanta producció 
com els escriptors «companys de camí», hi inclou Gadéiev, Gladkov, 
Fúrmanov, Libedinski i Bogdànov, autor de la que pot ser considerada 
com «una de les millors produccions de la literatura proletària» (Nin 
2008, 98) —i que, cal remarcar, Nin va traduir a la llengua catalana. 
Per acabar l’apartat, el vendrellenc afirma que: «el balanç d’aquest 
període de floriment de la noveŀla soviètica pot resumir-se així: mitja 
dotzena d’escriptors de primer ordre, una quarantena d’apreciables i 
deu o dotze obres de valor permanent, de les que marquen una fita en 
la història literària d’un poble» (2008, 98).

Per últim, Nin desenvolupa el darrer apartat del seu article, La deca-
dència. Aquest període s’inicia, segons el teòric marxista català, quan 
el 1928, el Partit Comunista de la Unió Soviètica va expulsar el partit 
a l’oposició liderada per Trotski. Aquest fet va consolidar «el poder 
de la burocràcia centralista i, amb ella, la política marxista que ca-
racteritza l’stalinisme» (Nin 2008, 98). Aquesta nova política no va 
intentar sotmetre-ho tot als interessos de la revolució, sinó als de la 
classe dirigent. La noveŀla a partir d’aqueix punt no continuaria sent 
una expressió artística de la realitat, sinó només dels mites que creava 
la mateixa burocràcia. Stalin i la seua dictadura varen establir normes 
i cànons als que els escriptors s’havien de sotmetre: la noveŀla comen-
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çaria a ser una transcripció de les tesis i resolucions del partit. A partir 
de 1928, la narrativa va començar una decadència que no tornaria a 
tenir auge. Només poques obres vares destacar en uns anys en què la 
producció oficial era grisa. Els antics escriptors soviètics de renom no 
és que deixassin d’escriure, sinó que escriuen per al calaix, esperant 
unes condicions més favorables per publicar les seues obres. «La buro-
cràcia stalinista no ha deixat pedra sobre pedra de la política anterior. 
El resultat ha estat lamentable: en lloc del magnífic floriment literari 
dels anys 1923–1927 tenim una producció grisa, de munició, sense suc 
ni bruc, batejada amb el nom de proletària» (Nin 2008, 99).

Per acabar l’article, Nin es demana retòricament com així la noveŀla 
soviètica ha arribat a un estat tal de degeneració i si podria arribar a 
l’època d’esplendor que havia viscut anys enrere. La seua conclusió 
és molt clara, depèn del fet si la dictadura de Stalin es manté en el 
poder o no. La política ha influït tant l’art a la URSS que és impossible 
desenvolupar un art de qualitat si no és després que caigui el sistema 
burocràtic que havia volgut manar les directrius de l’art:

Tot depèn del desenllaç que tingui la lluita empresa contra la dictadura 
burocràtica del stalinisme, que és l’antítesi de l’esforç creador. Si aquesta lluita 
reïx, renaixerà la política tradicional del bolxevisme, i, amb ella, les possibilitats 
de desenvolupament de la literatura, que reprendrà el camí victoriós 
interromput l’any 1928. (Nin 2008, 100)

4 Com Andreu Nin fa confluir la literatura russa  
amb el propi pensament

Com s’ha pogut observar en les anàlisis anteriors, tant Lev Davidò-
vitx Bromstein com Andreu Nin, en el seu estudi sobre la literatura 
posterior a la Revolució d’octubre (25 d’octubre/7 de novembre de 1917) 
aprofiten les circumstàncies per adaptar, en certa manera, la realitat 
literària a la seua pròpia ideologia. Aquest fet comença quan ambdós 
autors donen per suposat que la literatura posterior a la revolució 
havia de ser per se favorable o partidària de la mateixa. Ells esperaven, 
segons les teories de Karl Marx, que la literatura confluís amb el pro-
cés revolucionari de tal manera que acabassen formant un tot en la 
construcció de la societat comunista. L’anàlisi de Trotski concloïa que 
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no hi podria haver una literatura proletària perquè precisament cada 
pas en favor de la societat comunista, és a dir, igual per tothom, era 
un pas en detriment de la classe obrera i afeblia la seua consistència 
classista. D’aquesta manera, les diferents classes s’anaven fonent en 
una sola, en la humanitat. En el procés de la dictadura del proletariat 
no hi podria haver cap art car com a procés transitori havia d’actuar 
en favor de la nova classe, la humanitat, i això faria que el nou art fos 
humà i no proletari. Per tant, hi hauria dos tipus d’art: el revolucionari, 
que es desenvoluparia durant el procés de transformació en societat 
comunista i que es caracteritzaria encara per un cert odi als antics 
elements burgesos i una esperança en el futur; i el socialista, que es 
desenvoluparia quan la societat hagués arribat al seu estadi final de 
la història i que expressaria les preocupacions i sentiments de la nova 
humanitat. D’aquesta manera, l’art que es feia a la URSS durant el pe-
ríode de dictadura del proletariat no seria revolucionari ni socialista, 
sinó soviètic i el desenvoluparien antics elements petit-burgesos en 
certa manera seguidors de la revolució, però que no la podien arribar 
a comprendre en la seua totalitat, els «companys de camí» o popútxiki.

Andreu Nin es va fer seua la teoria de Bromstein, però, en certa ma-
nera, la va ampliar. El fet que l’obra de Trotski datàs de 1924 i l’article 
de Nin, de 1934, li donava un marge prou més ample com per extreure 
noves conclusions de la seva anàlisi. Ara bé, el vendrellenc considera 
impecable la teoria de l’ucraïnès i només l’amplia un poc en l’aspecte 
literari. Per Nin, abans que arribi l’època de la literatura revolucionà-
ria i durant l’etapa de la literatura soviètica hi havia un altre corrent 
emergent produït per autors que tenien un origen proletari i que ha-
vien viscut la revolució i la guerra, la literatura proletària. Aquesta es 
diferenciava de la soviètica en què els autors no tenien assimilats ni 
vicis ni prejudicis burgesos i feien les obres des de i per al proletariat. 
Ara bé, aquesta literatura, igual que la soviètica, que va gaudir quatre 
anys daurats entre 1923 i 1927, varen començar una decadència irre-
meiable cap al no-res quan Stalin va obligar els artistes a seguir les 
seues directrius, les del realisme soviètic. Aquesta llei dictatorial va 
ser la mort de l’art soviètic, proletari, revolucionari i socialista.

Un fet molt casual en les anàlisis de Nin i Bomstein és que lliguen 
sempre el tipus de literatura que pot desenvolupar un autor als seus 
orígens socials i a la seua ideologia. Un autor imbuït pels prejudicis 
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i vicis burgesos no pot fer un art purament proletari, com a molt pot 
arribar a fer un art soviètic si accepta en part la revolució proletària. 
En canvi, un proletari un poc lletrat pot fer art proletari si arriba a 
aconseguir una bona obra; aquest és el raonament del vendrellenc. 
Trotski no lliga tant aquests dos fets, sinó que fica en l’art soviètic a 
proletaris i petit-burgesos, independentment de la seua ideologia o 
origen social; és una teoria potser més adient amb la realitat, és a dir, 
més propera a la qüestió i menys marcada ideològicament, que no la 
d’Andreu Nin, més polititzada.

De la mateixa manera, ambdós autors mostren a l’inici de les seues 
obres una mena d’enfonsament de l’art anterior a la revolució i de la 
major part dels seus referents. Nin hi dedica poc espai, però Bromstein 
concedeix la major part de l’extensió de la seua obra a analitzar l’art 
dels diferents artistes russos, anteriors, coetanis i posteriors a la revo-
lució. Andreu Nin sobretot fa un anàlisi del moviment literari que era 
l’art soviètic —i proletari—, en el qual va incloent-hi exemples puntuals 
d’obres i autors. Al final del tercer apartat, però, sí que fa un anàlisi 
dels sis autors soviètics que considera més importants, igual que un 
petit estudi molt superficial dels autors que considerava proletaris. En 
aquests anàlisis d’autors, Nin i Trotski aprofiten per criticar el caràcter, 
la ideologia o les creences dels autors qualificant-les de prejudicis 
burgesos. Aquest fet els serveix per aplicar la seua ideologia al camp 
literari i per mirar de justificar les seues creences ideològiques, les 
quals creien en plena realització.

Amb aquest mateix plantejament, Trotski va ficar els autors que 
segons la seua ideologia no podia considerar proletaris o obrers i els 
va crear la nova consideració de «companys de camí». Aquesta cate-
goria la va usar també Andreu Nin per referir-se a la major part dels 
autors de la URSS que es dedicaven a l’escriptura de narrativa. Tot i 
això, l’anàlisi del teòric marxista català va incloure un altre element 
de l’anàlisi marxista al seu article. És un element que en principi pot 
passar desapercebut, però que implícitament és present a tot el text, 
el plantejament dialèctic.
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4.1 El plantejament dialèctic a Grandesa i decadència  
de la noveŀla soviètica

L’article d’Andreu Nin inclou un plantejament dialèctic que l’obra Lite-
ratura i revolució de Lev Davidòvitx Bromstein no presenta de la mateixa 
manera. Aquesta dialèctica ja és present al títol de l’article. El fet d’in-
cloure els termes grandesa i decadència al títol del text en referència al 
moment àlgid i al seu total contrari com a signe dels conceptes dialèc-
tics de tesi i antítesi, respectivament. Segons el plantejament de Hegel, 
la dialèctica és un moviment continu que es mou mitjançant una tesi 
inicial, una antítesi que la nega i una síntesi posterior que inclou part 
de la tesi i l’antítesi, negant les dues a l’hora; per tant, la síntesi és la 
negació de la negació de la tesi, una negació de l’antítesi. Aquest procés 
actua de manera contínua, de tal manera que la tesi d’un plantejament 
és l’antítesi d’un altre i la síntesi d’un altre procés diferent.

La dialèctica, però, no només és un proposta present al títol, sinó 
que també forma part de l’estructura de l’article. Els apartats del text 
de Nin susciten, en principi, la impossibilitat d’una literatura prole-
tària els anys de la revolució, el naixement de la noveŀla soviètica, la 
seua època daurada i la seua posterior decadència. Aquesta divisió 
del temari estructura el postulat dialèctic de proposar una tesi i in-
troduir-la de tal manera que siga compresa i entesa en la seua tota-
litat (la literatura soviètica). Després d’aquesta tesi, la qual va gaudir 
quatre anys daurats (1923–1927) a causa de la legislació soviètica, la 
qual donava llibertat total a l’art per desenvolupar-se. La tesi va tenir 
una antítesi quan Stalin va propugnar una nova legislació el 1928 que 
proposava l’art que s’havia de seguir, el realisme soviètic, i que va ser 
la mort de l’art proletari. La idea d’Andreu Nin és que aquesta situació 
no podria trobar una síntesi favorable si no es tombava el règim de 
dictadura burocràtica de Stalin. En cas contrari, l’antítesi de la llei d’art 
de Stalin resultava ser la síntesi de la tesi que era la literatura realista 
anterior a la revolució i negada per la literatura soviètica, la qual es 
veuria convertida en antítesi. Per tant, la dialèctica literària de Nin no 
pot tenir una solució positiva pel proletariat i l’art si no és pel final de 
la dictadura de Stalin.

L’obra de Trotski, en canvi, presenta al títol la dialèctica que es mourà 
entre la literatura i la revolució. El seu objectiu és la total confluència 
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dels dos termes, però factors massa complicats els impedeixen fer-
ho fàcilment. Sense una dialèctica que acabi amb els prejudicis i les 
limitacions burgeses l’art no podrà canviar fins al punt de ser crear i 
anar dirigit a la mateixa classe obrera. L’art es trobava dominat quasi 
absolutament per la burgesia i la revolució proletària li va obrir una 
via de canvi. Aquesta via la varen omplir els popútxiki o «companys 
de camí», els quals no varen fer un art proletari ni soviètic, però sí 
diferent del burgès i previ a una següent fase, la síntesi, que seria un 
art sorgit i dirigit per la classe obrera.

Per tant, tant el plantejament de Nin com de Trotski són dialèctics, 
encara que a nivells diferents. Nin mostra una dialèctica inicial al seu 
article que es conformarà per les diferents circumstàncies fins a mos-
trar que la resolució del conflicte no beneficiarà la classe obrera ni el 
seu art si no és que Stalin perd tot el seu poder i influència polítiques. 
Bromstein, per la seua banda, presenta els dos termes que la dialèctica 
ha de conjugar, però que a causa del desenvolupament històric, es 
troben molt allunyades tant a nivell material (personal) com a nivell 
d’idees (ideologia, prejudicis i formes més assentades). Per tant, men-
tre que pel vendrellenc la dialèctica és una eina que no pot acabar de 
completar el seu correcte procés a causa d’una desviació històrica fatal 
per l’art proletari i soviètic, per l’ucraïnès és l’eina capaç de lligar dos 
conceptes allunyats i distants per la història, la literatura i la revolució.
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