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LA METAFORA EN LA POETICA DE MARIUS TORRES:
ANALISI I COMENTARI D'UNA DE LES SEVES POESIES;

Com a homenatge a I'entranyable poeta Marius Tor-
res, i tambe en recordanca del meu germa Oriol i del meu
nebot Pere, que han deixat massa d'hora els qui els hem
estimat profundament, l'un en la plenitud de la Vida, I'altre
en 1'esclat de I'adolescencia.

Fa ja forca anys que sento una gran simpatia per la personalitat de

Marius Torres i una mes gran admiracio per la bellesa i ]a sensibilitat

de les seves poesies. La seva lectura atenta i reiterada em va portar a
plantejar-me questions de poetica des del camp de la linguistica, i es

aixi com em vaig engrescar i embrancar a estudiar el proces linguistic

de la creacio metaforica, i el vaig aplicar al corpus poetic de Marius

Torres.

El que em proposo de moment es donar una breu informacio teo-
rica sobre el proces linguistic de la creacio metaforica, contraposant-lo
a dos altres fenomens linguistics, emparentats i relacionats amb el de la
metafora, pero ben diferents des del punt de vista de Ilur mecanisme i
funcionament, que son la comparacio i I'analogia. I tot seguit passare a
la practica, per tal d'aplicar la metodologia plantejada a una poesia de
Marius Torres.

Comencern per aclarir els conceptes teorics esmentats i per veure
com funcionen i com es relacionen entre ells: en efecte, analogia, com-
paracio i metafora, connectats els uns amb els altres tant per la seva
combinacio en el text poetic corn per la seva naturalesa linguistica,
son, malgrat tot, tres fenomens linguistics diferents, cada un dels quals
to la seva propia personalitat i les seves caracteristiques peculiars.

Aquest article va ser presentat com a conferencia a la Societat Catalana de Llengua i
Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, el dia 7 de maig de 1992, dins del cicle
Hornenatge a Marius Torres (1942-1992), en el cinquante aniversari de la seva mort.
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Parteixo de la hipotesi que I'analogia es troba a la base tant del fe-

nomen linguistic de la comparacio com del de la metafora, sigui com a

punt de partenca, sigui com a punt d'arribada. Precisament perque el

concepte d'analogia es forca generic, resulta util a I'hora de distingir

entre que defineix una comparacio i que determina una metafora.

Breument, 1'analogia consisteix en una similitud de relacions la for-

mula general de la qua] es: a es a b com a' es a b ; alb a'/b'.

Aquf deixo de banda el concepte d'analogia com a factor de cohe-

sio de formes dins una llengua, que fa que els parlants tendeixin a equi-

parar una nova forma lingufstica amb una altra de coneguda, establint

una proporcio, tat com passa en la formacio del plural lldpissos a partir

de Ilapis, per la semblanca que presenta amb tros, trossos. Pero 1'analo-

gia es, a mes, un factor de relacio entre funcions, estructures o

camps... diversos. En aquest cas, tambe es basa en una similitud de rela-

cions, pero en un sentit diferent. Aquf ]'important es precisament la

diferencia i la distancia que es crea entre els dos camps semantics aca-

rats. Si no es aixi, es cau en la simple exemplificacio. Sempre hi ha

d'haver confrontacio, expressada per la distancia entre els dos mem-

bres de la proporcio analogica, entre els quals es crea una correspon-

dencia que es fa d'unitat significativa a unitat significativa. En realitat,

com mes allunyats es trobin Pun de 1'altre, sigui conceptualment o be

espacialment, temporalment..., mes eficacia i mes valentia to la relacio

analogica, fins al punt que es poden arribar a crear relacions totalment

inedites i insospitades. Aquest fet es basic en poesia, ja que una de les

funcions essencials de I'analogia es la que permet d'establir relacions

que si no, es quedarien sense expressio en una llengua. A mes, en poe-

sia 1'analogia es molt sovint la introductora i/o l'aclaridora de metafo-

res i comparacions. Vegem un exemple d'analogia que introdueix el

tema d'una poesia de Marius Torres:

-Corn una aigua tranquil-la reflecteix , cap al tard,
els nuvols, els cignes i els sautes,

jo veig passar pet Ilac profund del teu esguard

I'ombra de les teves paraules.»

(II. II, num. 17, vv. 1-4, agost de 1937)
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Marius Torres tambe to dues poesies que constitueixen , senceres,

una analogic . Observem la poesia - Sonata da chiesa-Corelli <:

-lgual que un raig de sol que, pel cimbori,

penetra dins un temple, poc a poc,

i cruament senyala, amb el seu dit de foc,
els rostres adormits de les verges de vori,

severa i dolca micsica, segueixes
per les animes nostres un passadis obscur,

i amb el teu dit de foc hi descobreixes

l'espectre del passat, el rostre del futur.,,
(11. I, num. 2, setembre de 1934)

Tant la comparacio corn la metafora participen d'una manera o al-

tra de la relacio analogica, ja que aquesta fonamenta els tres fenomens,

pero de forma diferent en cada cas.

La comparacio es basa en la confrontacio de dues entitats substanti-

ves diferents relacionades per mitja d'un predicat comu, sigui verb, si-

gui adjectiu, el qual s'encarrega, pero, de mantenir-les a distancia l'una

de I'altra. Per tant, a nivell semantic la comparacio suposa la confron-

tacio de dos significats diferents, dels quals, tanmateix, es predica

quelcom comu. A ]a comparacio no poetica (-en Joan dorm corn un

tiro,,), el predicat es adequat a cada un dels dos substantius confrontats

(-en Joan dorm corn dorm un liro»). Ara be, a la comparacio poetica el

significat del predicat ha de -xocar>> amb almenys un dels significats

dels dos elements comparats, ja que pertanyen a camps semantics dis-

pars, i no s'adegiien des de la «logica<> de la llengua. Per conseguent, la

comparacio poetica relaciona i confronta entitats que esdevenen com-

parables nomes perque la imaginacio del poeta les converteix en tals, i

no pas perque ho siguin per elles mateixes (-(i faire es clar,) d'una tris-

tesa/tebia com una pau», 11. V, num. 88, vv. 19 i 20).

La metafora crea la uni6 significativa dels dos significats basics im-

plicate, ja que es produeix una interrelacio entre ells, de manera que els
trets semantics de I'un i de I'altre queden seleccionats, accentuats, su-
primits, etc., es a dir, organitzats i combinats d'una forma nova i origi-
nal. Aixi, la metafora es un procediment imaginatiu, poetic, creatiu i
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intuItiu, que origina equivalencies noves i relacions basades en la pura

imaginacio del qui la crea, per mitja d'associacions molt o absoluta-

ment subjectives. A mes, suposa una expressio molt mes sintetica i

condensada que la comparacio. Efectivament, en la metafora es pro-

dueix sigui lafusio semantica de dos significats (metafora per identifica-

cio: -...la nostra vida,...,/es nomes l'eco d'una paraula angelical/...>', 11.

V, num. 85, vv. 14 i 15), sigui la incidencia d'un significat en I'altre per-

que prove de la relacio entre entitats de naturalesa diferent (metafora

per subordinacio: <Se una ciutat, molt lluny d'aqui, dolca i secreta,/

.../on el sol es felic, el vent es un poeta,/i la boira es fidel corn el meu es-

pertt>>, Ii. IV, num. 51, vv. 1, 3 i 4). Es per aixo que els dos significats

principals que es troben afectats pel proces metaforic se senten com

una sola unitat significativa, a la qual cosa contribueix en gran manera

el paper que hi to el context linguistic, tal corn veurem en fer 1'analisi

de la poesia escollida.

En la creacio metaforica cal rebutjar tant la hipotesi segons la qua]

desapareix el sentit literal d'un mot, expressio, oracio o context mes

ampli i es <<substituit>' pel sentit metaforic, que es Punic que roman

present, com la hipotesi segons la qual un significat es comparat a un

altre, encara que sigui implicitament, per mitja d'una comparacio que

es <<in mente,,. En una metafora hi ha, implicits o explicits, tant el me-

taforitzat corn el metaforitzant, els quals es fan sentir com una sofa

unitat significativa nova i creativa. La metafora no es una comparacio

abreujada, sense terme introductor, es un proces basat en una associa-

cio d'idees imaginativa i creativa. Per tant, comparacio i metafora no

son dos fenomens linguistics equiparables i reductibles Pun a l'altre,

tal corn s'ha cregut i defensat massa sovint. El fet que metafora i com-

paracio es combinin, sobretot en poesia, no vol dir que constitueixin

un so] i mateix fet de Ilengua.

Per a mostrar les dificultats en la delimitacio dels dos fenomens es-

mentats, ara presentare una gradacio, que tan sots es aparent i falsa,

que parteix d'una comparacio clara i evident i arriba a una metafora,

mitjancant la progressiva supressio d'elements. Si observem I'oracio

que segueix, extreta d'una poesia de Marius Torres:
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«cada anima es aqui perdudament llunyana
com una estrella tremolant de soledat>>

(ll. V, num. 91, vv.13-14),

es facil adonar-se que ens trobem al davant d'una comparaci6 clara i
evident. Dues entitats, cada anima i una estrella, es confronten per

mitja d'un predicat, llunyana. L'element gramatical que es manifesta,
caracterfstic de la comparaci6, i que fa d'enllac entre els dos termes es

el comparatiu com. Per a simplificar at maxim, ens quedem nomes amb

els elements indispensables de 1'esmentada oraci6, tot afegint-n'hi una

altra de previa, i el resultat es el seguent:

1. cada anima es tan llunyana com una estrella...
2. cada anima es 0 llunyana com una estrella
3. cada anima es 0 0 com una estrella
4. cada anima es 0 0 0 una estrella

5. cada anima 0 0 0 0, una estrella
6. 0 0 0 0 0 0 una estrella...

(Un altre exemple en seria la poesia num. 34, vv. 1 i 6: <<Com una
aigua secreta.../es la meva tristesa...> (inutil i freda)).

A les oracions 1., 2.13. tenim sengles comparacions, gradualment me-

nys explfcites, pero comparacions, tanmateix; per contra, a les oracions

restantssomaldavantd'unametafora. Enaquestestres tiltimes ja nose sent

la confrontaci6 entre dues entitats diferents, sin6 la seva uni6 semantica.

Fixem-nos que la metafora, formalment, no es singularitza per cap

tret peculiar o especffic, en contraposici6 al que succeeix amb la compa-

raci6 i l'analogia, que si que se serveixen d'elements formals propis

(comparacio: <<tan...com>>, <<com» , <<igual que» , etc. Aqui deixo de banda

els adjectius, verbs o noms que, per rah del seu significat, comporten

per ells sols un sentit comparatiu: adjectius: asemblant a>>, <<comparable

a>>, etc.; verbs: «comparar-se>>, «comparar a>>, <<semblar>>, <<assemblar-se>>,

etc.; substantius: -la imatge de>>, etc.; analogia: «com.../0>>, «com.../

aixf...», <<aixf com.../0>>, <<tal com.../0>>, <<igual com.../0>>, <<igual

que.../0>>, «.../Aixi...>>, etc.).
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Per tant, l'analisi semantica es Tunica que ens permet de descriure

la metafora i separar-la convenientment de la comparacio. Per tal que

es doni el fenomen metaforic, hi ha d'haver els dos significats basics

que la componen, el metaforitzat i el metaforitzant, els quals no han

de tenir ni la mateixa referencia, ni han de pertanyer a un mateix camp

semantic ni han de denotar el mateix. Es a dir, han de pertanyer a

camps semantics molt dispars i diferents pero, malgrat tot, acaben es-

devenint compatibles des del punt de vista semantic i combinables en el

pla sintagmatic gracies a la presencia d'almenys un tret semantic que es

fa extensiu als dos significats afectats per la relacio metaforica. Aquest

tret pot no trobar-se en cap dels dos significats, i flavors cal deduir-lo

del context. La metafora viola determinades regles de la semantica

d'una Ilengua, pero el context, que hi to un paper essencial, la fa ente-

nedora i li confereix un sentit peculiar, ates que moltes vegades es el

que aclareix, explica o assumeix la no pertinencia dels elements o les

possibles mutacions creades. El poeta reflecteix la seva visio personal

del mon, dels seus sentiments..., seleccionant els frets que li interessen

d'entre els que poden compondre un determinat significat, elimi-

nant-ne d'altres que no Ii interessen, accentuant alto que considera ba-

sic per a poder-ho transmetre, es a dir, organitzant d'una manera nova

i original els trets semantics dels significats implicats. Es per aquesta

rao que esdeve tan dificultosa I'analisi dels significats que formen la

metafora, o sia, a causa de la subjectivitat de molts dels trets que tenen

un paper important en la seva elaboracio. Pero son precisament

aquests trets <<subjectius» els que esdevenen imprescindibles, ja que el

poeta el que vol es comunicar emocions, sentiments, i no pas donar in-

formacions racionals i logiques. Ara be, aquf s'afegeix una nova difi-

cultat a l'analisi de la metafora, ja que moltes vegades els trets mes sub-

jectius no son deduIbles dels significats afectats, sing que cal

extreure'ls del context linguistic mes o menys proxim o, fins i tot en

alguns casos, del context extralinguistic. De fet, els trets deduibles del

context linguistic son potser els mes importants de cara a la compren-

sio de la metafora, la qual cosa vol dir que no n'hi ha prou a analitzar el

contingut semantic dels significats implicats, sino que cal anar espigo-

lant els trets semantics necessaris a Ia relacio metaforica al llarg de tot
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el context que configura un poema sencer. I es aquesta situacio la que

complica encara mes 1'analisi, ates que nomes per raons metodologi-

ques queda justificat tractar una metafora aillada del seu context. En

una poesia es crea un fort entrellacament semantic entre les deferents

figures que la conformen, de manera que el resultat, si es reeixit, se

sent com una unitat travada en la qual esdeve dificil destriar-hi cada

imatge per separat. Les diferents metafores s'enllacen i s'entrecreuen

entre elles, i s'interrelacionen amb comparacions, analogies, sineste-

sies, oximorons, etc., al Ilarg de tota una poesia, de tal manera que s'es-

tableix una absoluta cohesio entre tots i cada un dels elements que la

configuren. D'aquf ve la dificultat d'analitzar les diferents metafores

que hi apareixen i, tambe, la tendencia a creure que metafora i compa-

racio constitueixen, en el fons, Lin sol fenomen linguistic. Que meta-

fora i comparacio es combinin no vol dir que formin un sol fet de

llengua.

I seguidament passem a aplicar la teoria presentada a una poesia de

Marius Torres. No pretenc de fer una analisi exhaustiva de tots els

trets que configuren les diferents metafores que apareixen en el

poema, sing de veure'n les caracterfstiques mes essencials, observar

com es combinen amb alguna comparacio, i connectar-les amb les vi-

vencies i els sentiments del poeta.

La poesia que he escollit es la que encapcala el Ilibre segon, «Dolc

Angel de la Mort-, escrita el setembre de 1936.

«Dolc Angel de la Mort, si has de venir, mes val

que vinguis ara.

Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra

de mes enlla del gual.
clara

Dels sofriments passats tinc l'anima madura
per hen morir.
Tot alto que he estimat unicament perdura

en el rneu cor, com una despulla de l'ahir,

freda, de tan pura.



?ti 11ortt,e rr,tt B,uha i C.tr^(ti^

Del Him d'aquesta terra amarada de plors
el meu anhel es desarrela.

Morir deu esser bell, com Iliscar sense esforc
en una nau sense timo, ni rems, ni vela,

ni Ilast de records!

I tot el meu futur esta sembrat de sal!
Tinc peresa de viure dema encara...

Ws que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m'espera em fa mal...

I gairebe donaria, per morir ara

-morir per sempre-, una anima immortal..

Aquesta poesia es una de les mes divulgades i conegudes. Tambe

es, segurament, la que tracta d'una manera mes directa i personal el

tema de la mort, terra d'altra banda molt present en la seva poetica. Jo
diria que la diferencia essencial entre aquesta poesia i d'altres que

tambe tenen com a referencia ]a mort es que a la que glossarem el

poeta tracta la mort d'una manera punyent, absolutament sentida, des

d'un desig profund d'abracar-la, 1 el sentiment que traspua es colpidor

i impressionant. En realitat es un cant a la Mort: la vida ha deixat de te-
nir sentit per al poeta, i la mort la veu sublimada, idealitzada. Cal pen-

sar que la va escriure el setembre del 1936, en plena guerra civil, quan

el seu germa havia marxat al front i, sobretot, en un moment de pro-

funda crisi de la seva malaltia, factors tots ells que provoquen l'explo-

sio lirica que ens transmet.

Si de moment ens deturem a l'inici del primer vers, veurem que la
visio que ens dona de la mort no es l'habitual. Es clar que el concepte
de mort adopta formes molt deferents al llarg de la historia, segons les
creences, els costums, la cultura, etc., pero al mes sovint es tractada
com quelcom no desitjat, com quelcom temut. Si be es cert que preci-
sament en el corrent simbolista, del qual M. Torres participa, la mort
es generalment representada com una figura femenina, i el terra de
1'Angel de la Mort hi es molt frequent, tant en pintura com en poesia,
nogensmenys el mateix M. Torres tracta de manera ben diferent la
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mort en d'altres poesies: amarga (37, 38), gran ocell de silenci, indife-

rent i muda/germana de la Nit (38), secreta (44), silenciosa (54), im-

munda (57), enlluernada (58), altiva segadora, orgullosa (61), etc. Per

contra, aquf la mort es un angel dole, alliberador de tots els mals i so-

friments terrenals. Som, per tant, al davant d'una doble metafora, que

enceta el poema: en primer lloc, la mort es «personificada» o, millor

dit, <<angelitzada>>: <<angel de la mort>, fet que no es gens original entre

els romantics i els simbolistes, tal com acabem d'assenyalar. La segona

metafora, formada per I'atribucio de <dolc» a <<angel de la mort», es la

que, juntament amb els elements que la segueixen, converteix tota la

poesia en una crida a la mort: <<si has de venir, mes val/que vinguis ara./

Ara no temo gens el teu bes glacial,/i hi ha una veu que em crida en la

tenebra clara/de mes enlla del gual>> (vv. 1-5). Aquf podem observar

caracteristiques ben Glares respecte a la personificacio de la mort, con-

cretades en el verb <<venir>>, repetit dues vegades, en <<el teu bes...» i en

«una veu que em crida...» . Totes elles pertanyen al camp semantic de la

mort com a personificacio. Ara be, ja hem al•ludit al fet que, des del

principi d'un poema, es van entrellacant les diferents metafores que el

conformen. Per tant, el que ens cal de bell antuvi es esbrinar quins

camps semantics basics s'hi troben implicate, per tal de veure com el

poeta va passant imperceptiblement d'un camp a un altre i a un altre,

per a retornar novament al primer o al segon, etc., en un moviment se-

mantic i conceptual diffcil de destriar. En aquesta poesia podem distin-

gir tres camps semantics essencials: el de la <<mort personificada», el de

la <<mort>>, a seques, entesa corn a -cessacio de la vida>> (definicio del

Fabra) i el del <<jo>, els diferents elements dels quals es van entre-

creuant de cap a cap i ens donen les diferents metafores, comparacions

i altres figures poetiques que hi apareixen. Doncs be, tornant als cinc

primers versos, ja hi observem el salt d'un camp a un altre i encara a un

de nou, etc.: al tercer vers es fa referencia tant a la mort personificada

com a la simple mort, es a dir, hi ha un encreuament entre dos ele-

ments significatius que formen part del camp semantic de la <<mort

personificada», que son <<teu>> i <<bes», i un que pertany al camp de la

simple mort, <glacial>>. Tanmateix, I'oient/lector copsa el sintagma -el

teu bes glacial» com un tot unitari; aquesta es una de les funcions que
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hem vist que acompleix ]a metafora, es a dir, ]a d'establir una relac16

unificadora entre significats diversos, despres d'haver-ne seleccionat

els trets semantics adients al context i a la tematica. Aqui es conjuguen

trets semantics propis de la mort corn a figura femenina i trets propis

de la mort, freda, glacial, instal•lada en un cos ja sense vida i, per tant,

inert i fred i glacial. No oblidem que el possessiu, en poesia, tot sovint

serveix per a personificar, i en el sintagma -el teu bes glacial. d'aquest

vers 3 es combina amb la paraula «bes•, que pertany al camp de I'huma,

fet que contribueix doblement a la personificaci6 de la mort, qualifi-

cada, ensems, de -glacial., que pertany al camp de ]a simple Mort. En

molts casos es el -jo>>, o be elements que pertanyen al seu camp -com

el possessiu-, el que contribueix a originar el salt d'un camp semantic

a un altre i a motivar-ne les diferents interrelacions i interferencies, i

tambe es el que d6na un gran relleu a la funci6 emotiva que caracte-

ritza tota poesia Ifrica i, per tant, el que confereix a la poesia que estem

analitzant el fort caire liric que te. L'acc16 verbal expressada al principi

d'aquest vers, -Ara no temo gens• va intimament relacionada amb I'atri-

buci6 que el poeta ha donat de la mort a l'encapcalament de la poesia, o

sia, amb la metafora inicial, -dole angel-. Si l'angel de la Mort no fos

-do1c» per al poeta, com no hauria de temer la seva vinguda? Tanma-

teix, no la tem, i fins i tot podriem dir que la desafia: <<...si has de venir,

mes val/que vinguis ara./Ara...... Es evident que la mort ha de venir a

buscar-nos un dia o altre a cadascun de nosaltres, pero sembla que Ma-

rius Torres no ho acabi d'acceptar del tot i, en aquest moment quasi

desesperat en que es troba, prefereix que, com que ha de venir malgrat

tot, sigui ara. Observem que el condicional que utilitza al primer vers,

<<si has de venir-, de fet to un sentit causal: ,ates que has de venir, com

que es inevitable que vinguis., el qual serveix, tanmateix, per a suavit-

zar la imperiositat de la mort. Fixem-nos tambe com insisteix tant en

la vinguda de la mort, corn en el fet que sigui ara, mitjancant la repeti-

ci6: -...si has de venir, mes val/que vinguis ara./Ara no temo gens el teu

bes glacial..... Als versos quart i cinque es d6na novament el salt d'un

camp semantic a un altre i l'entrellacament dels significats que s'hi tro-

ben implicats: <<una veu que em crida>> fa referencia a la mort personifi-

cada, pero tot seguit es passa novament al camp de la Mort com a tal:
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<<en la tenebra clara/de mes enlla del gual-. Pero encara hi ha mes, per-

que a l'expressio «tenebra Clara- es torna a passar, grades al significat

Clara', al camp de la mort personificada. En realitat, la conjuncio de

«tenebra» i <<clara>>, que comporten significats antagonics, constitueix

un oximoron, i tan cols es possible gracies a la funcio seleccionadora i

aclaridora que hi juga el context linguistic. Es a dir, si mirem de buscar

encara que nomes sigui un sol tret semantic coma a aquests dos signi-

ficats, no el trobarem, precisament perque, en un llenguatge logic, mai

no podrem qualificar de <<clara- la «tenebra». Nogensmenys, en poesia

tot es possible, i si el poeta pot qualificar de <<clara> la tenebra d'on es

cridat per una veu, es perque al comenqament ha anomenat <<dolqa>> la

mort, perque la sent com l'alliberadora de les seves sofrences. El mes

enlla, fosc i tenebros, per desconegut, esdeve clar i nitid gracies a dues

metafores, es a dir, gracies a la visio que to tant de la mort, <<dolc angel

de la mort>>, que encapcala la poesia, com de 1'acte de morir, expressat

una mica mes avail, als versos 13-15: <<Morir deu esser bell, com liiscar

sense esforc/en una nau sense timo, ni rems, ni vela,/ni Mast de re-

cords-. Pel que fa a aquesta primera estrofa, voldria remarcar encara la

reciproca crida que s'estableix entre el poeta i la mort, sense, pero, ha-

ver-hi dialeg. El poeta s'hi dirigeix directament -ja hem dit que tota

aquesta poesia ve a ser una apel.lacio a la mort-, expressada aquf en els

dos primers versos. Pero ensems, una veu el crida a ell en la tenebra

clara...

El contingut de les tres estrofes que segueixen el podem mirar com

a expressio molt condensada i sintetica del que ha estat la seva vida, o

sia, del seu passat, a la segona estrofa, de la seva situacio present, amb el

desig de mort com a alliberament, a la tercera, i del seu futur, que 1'es-

fereeix, i que vol evitar, a la quarta.

La segona estrofa comenca amb un <<ja estic a punt-, als versos 6 i

7: <<Dels sofriments passats tine l'anima madura/per ben morir». Ma-

dura- es atribuft a «nima-, de manera que la metafora que en resulta

fa que l'anima esdevingui quelcom molt mes tangible. Aquesta es una

altra caracteristica que apareix sovint en la creacio metaforica, es a dir,

la materialitzacio de quelcom impalpable, espiritual, mitjancant 1'6s

d'elements concrets i materials, que permeten d'explicar una nocio
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que, per ella mateixa, es molt mes eteria i intangible . Aixi, el poeta

qualifica de < madura >> l'anima, prenent aquest adjectiu en el sentit de

quelcom que )a ha assolit el seu desenvolupament complet, gracies

precisament als ,sofriments passats> , Cosa que li fa dir que ja esta pre-

parat - per ben morir », on I'adverbi << ben>> adquireix molt de relleu, i

que podem enllacar novament amb l'inici del primer vers , , Dole angel

de la mort ». Fixem-nos que aquests dos mots ens duen de nou a sen-

gles aspectes positius que el poeta atribueix a la mort, a la mort, per

tant, alliberadora . A continuacio , als versos 8-10, ens parla del seu pas-

sat, tot comunicant - nos un sentiment de desafeccio cap a la vida. L'u-

nic que conserva en el seu cor son, de nou , els sentiments positius,

-Tot allo que he estimat unicament perdura / en el meu cor»'. Aquf es

important el sentit del verb «perdurar » , que to mes forca significativa

que no el verb , durar >>: «perdurar» vol dir , durar Ilarg temps)), i en-

sems l'adverbi « unicament », anteposat al verb, ens recalca la rellevancia

que el poeta dona al fet que nomes conserva alto que ha estimat , i prou.

Observem que l'ordre de les paraules tambe esdeve molt basic. Ara be,

el mes significatiu d'aquests versos es la comparacio que segueix, que

explica, clarifica i canvia el sentit del seu comencament, -Tot alto que

he estimat unicament perdura/ en el meu cor >>; es a dir, el que ha esti-

mat el poeta perdura en el seu cor, pero , com?: ,com una despulla de

l'ahir,/freda, de tan pura>>. De fet, aquesta comparacio es la que ens ex-

plica el seu estat d'anim, la desafeccio que sent envers la vida a que ens

referiem suara . Allo que ha estimat , ho conserva en el seu cor tan sols

com una resta del seu passat , ja freda, perque sent molt proxima la

mort, estant greument malalt com esta , i per aixo la desitja . Observern

aqui el temps verbal - he estimat ><, precisament en passat , i no en pre-

sent: el poeta conserva el que ha estimat , pero ara ja no es caparc d'esti-

mar perque se sent molt desarrelat d'aquesta vida. El significat ` freda'

1 . De fet , els versos 8 i 9 son ambigus, is que admeten dues interpretacions possibles:

a) la que analitzo en el text, i que es pot explicitar aixi:

«unicament perdura en el meu cor tot alto que he estimat , no els aspectes negatius de la

vida» ;

b) la que es pot explicitar de la seguent manera:

- tot alto que he estimat unicament perdura en el meu cor, i no pas en la realitat».
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ens porta de nou at camp semantic de la mort, i tambe `despulla', que

aqui el podem interpretar quasi en el sentit de <cendra», ates que «des-

pulla» va acompanyat de l'expressio <<de 1'ahir>>. I el final d'aquest vers,

freda, de tan Pura», ens retorna altra vegada at camp semantic de

t'huma, ja que el significat 'Pura' ens duu a a11o que hom estima,

exempt d'imperfeccions, incorrupte, purificat. Pero ensems tambe fa

referencia a la mort, que el poeta sent pura perque simbolitza el seu

alliberament, el seu despreniment <<d'aquesta terra amarada de plors>>,

tal com diu a t'inici de 1'estrofa que segueix. En aquest sentit, 'Pura'

entronca i es relaciona amb els altres significats que ja han anat aparei-

xent referents als aspectes positius de la mort: 'dole angel de la mort',

el teu bes glacial', 'en la tenebra clara', per ben morir'. Nogensme-

nys, entre el significat que ens aporta: -Tot alto que he estimat tinica-

ment perdura/en el meu cor>> i «com una despulla de t'ahir,/freda, de

tan pura,>, es crea una distancia semantica provocada per la compara-

cio, que mante separats, confrontats, els significats respectius. Per

tant, `tot alto que he estimat' i `com una despulla de t'ahir,/freda, de

tan pura' no poden constituir una retacio metaforica, sing tan sols una

comparacio, a la qual manca el predicat comu als dos termes compa-

rats, que podem deduir, pero, del context linguistic. Cal observar que

aquests significats, que de fet no son comparables, ho esdevenen no-

mes perque et context ho fa possible gracies, en gran part, a determi-
nate trets semantics del significat 'Pura', que connecten `tot atlo que

he estimat' amb `una despulla de I'ahir,/freda, de tan pura', sempre,

pero, mantinguts a distancia. Alguns d'aquests trets poden ser:
[+lliure], [+incorrupte], [+purificat], que fan de Pont entre ets signi-
ficats comparats, ja que I'objecte estimat tambe es pot considerar
[+perfecte], [+limpid], [+bo]. Per tant, i simplificant molt, podem re-
duir aquests versos 8-10 a 1'esquema comparatiu que segueix: -Tot alto
que he estimat es pur com una despulla de 1'ahir, freda, de tan pura» .
Per contra, la relacio metaforica si que to lloc entre `despulla' i 'Pura',
significats que pertanyen a camps semantics ben dispars, entre els
quals, pero, hi ha algun tret semantic en comu, que es fa extensiu als
dos significats basics implicats. 'Despulla' forma part del camp de la
mort com a tat, en el sentit de <<resta,>, <<cos mort», 1 tambe `freda', i en
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canvi 'Pura' pertany tant al camp de I'huma, relacionat amb 'he esti-

mat', com al de la mort idealitzada, «bella-, <dolrca>>, etc. Si el poeta pot

qualificar de -Pura- la >despulla- es perque el context ha preparat la

creacio d'aquesta metafora. Per tant, veiem com 1'entrecreuament dels

diferents camps semantics es ben clar i constant.

Despres d'haver-se referit al seu passat, a 1'estrofa segiient el poeta

manifesta el que sent en el moment present, expressa les poques ganes

de viure que te: -Del Him d'aquesta terra amarada de plors/el meu an-

hel es desarrela-, vv. 11 i 12, i el desig de quelcom millor, que per a ell

passa per la mort alliberadora, bella i dolca: -Morir deu esser bell, com

lliscar sense esforc/en una nau sense timo, ni rems, ni vela, ni llast de

records!-, vv. 13-15. Als dos primers versos d'aquesta estrofa el poeta

fa sentir el seu afany, el seu '<anhel>> de desprendre's d'<<aquesta vall de

llagrimes elaborant una metafora d'una forca extraordinaria, -el meu

anhel es desarrela-, reforcada, alhora, per tot el vers que la precedeix:

-Del Him d'aquesta terra amarada de plors El verb «desarrelar-, que

significa `arrencar d'arrel', `arrencar de terra', 'extirpar', ens trans-

met el desig enormement viu que el poeta to de sentir-se arrencat d'a-

questa vida. Observern novament com un significat tangible i material,

`desarrelar', serveix per a expressar una idea molt mes immaterial. La

metafora tendeix a concretar, a fer perceptible quelcom que no ho es

de per si. Aixi, l'anhel esdeve palpable, gairebe representat grafica-

ment. Ara be, que es el que ha permes de crear aquesta metafora?,

per que pot el poeta fer incidir el significat `es desarrela' en `anhel'?

Doncs perque aquesta metafora es preparada pel context del vers ante-

rior, d'una manera immediata, i per tot el context precedent, d'una ma-

nera mes global. El significat `desarrelar' forma part del camp seman-

tic de la terra, com a seu de tot esser viu, al qual pertanyen, tambe,

'llim', `terra' i <amarada'. En canvi, 'plors' i `el meu anhel' pertanyen al

camp de i'huma. Al vers 11 tenim una altra metafora molt expressiva

del sofriment del poeta, 'aquesta terra amarada de plors'. En el lien-

guatge no poetic, 'amarat' es refereix a quelcom mullat, xopat per ]'ai-

gua o qualsevol liquid, pero aqui son els plors en sentit figurat, la so-

frenca del poeta -que fa extensiva a tota la humanitat-, la que

<<amara> <el Him d'aquesta terra,,, es a dir, son les llagrimes de ]'home
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les que creen aquest fang del qual es desarrela el seu anhel. I als tres

versos seguents, 13-15, aquest anhel, ja desarrelat del mon, s'orienta

cap a un altre fi, apareix un immens afany d'alliberament, el desig d'as-

solir quelcom millor, que nomes pot esser la Mort, atesa la situacio de

malaltia i de sofriment de Marius Torres. El desarrelament d'aquesta

terra plena de dolor el duu a somniar un morir dole, bell, agradable:

"Morir deu esser bell.. En el context de la poesia, aquesta metafora ja

no sobta, perque tot el context anterior l'ha anada preparant. Aixi, el

significat `bell' enllaqa amb els trets que es refereixen a la Mort perso-

nificada i idealitzada, que han anat apareixent: `dole angel de la mort',

el teu bes glacial', `per ben morir'. Ara be, en tota metafora en que

intervingui un verb es molt important de tenir en compte el seu temps,

el seu mode i la seva modalitat, ja que son factors decisius a 1'hora de

determinar la naturalesa de cada metafora, es a dir, el seu significat va-

ria per complet segons el temps i el mode en que sigui expressada.

Doncs be, som al davant d'una metafora que no manifesta una realitat,

ja que per a aixo hauria de dir «morir es bell., sing tan sols una suposi-

cio i un desig. Nogensmenys, "quests no son irreals, sing possibles, i

1'element que ens ho indica es precisament la perifrasi de probabilitat

en el present en que es mostra el verb, «deu esser., formada pel pre-

sent d'indicatiu del modal "deure>> mes l'infinitiu del verb «esser». Ca-

dascu s'imagina la Mort a la seva manera, segons el que ha viscut, se-

gons el que ha patit. El poeta suposa bell l'acte de morir, en concret

perque veu el seu futur sense sortida, sense esperanca, tal com ens ho

comunica a 1'estrofa seguent: "I tot el meu futur esta sembrat de sal!.,

etc. (cf. vv. 16-19). Per tant, ja ho hem destacat, concep el fet de morir

com un alliberament de tots els sofriments passats, que compara a una

nau que navega sola, lliure, al seu afire, sense cap destorb, sense res que

1'entrebanqui: «Morir deu esser bell, com lliscar sense esforc/en una nau

sense timo, ni rems, ni vela,/ni llast de records!. (vv. 13-15). Aqui, la

metafora "Morir deu esser bell. podria quedar encara Massa obscura,

malgrat la informacio que hem anat obtenint del context de la poesia,

precisament perque cada u elabora les seves propies fantasies respecte

a la Mort i per aixo el poeta sent la necessitat d'explicitar mes que sig-

nifica per a ell el fet de dir: "Morir deu esser bell". Aquesta explicitacio
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la fa mitjancant la comparacid que estem analitzant , que concreta i fins
i tot visualitza un concepte at qual cap esser huma no sap donar res-
posta. La imatge comparativa escollida, la d '<< una nau sense tim6, ni
rems, ni vela,/ ni llast de records !- ens porta al desig de llibertat total, a
la supressi6 de tot esforc per a continuar vivint, a 1'eliminaci6 de tot
govern o direccid : el tim6 serveix per a fer girar la nau a la dreta o a
l'esquerra , els rems, per a fer-la avancar , la vela, per a fer-la cdrrer, el
llast, per a fer que el cos de la nau s'enfonsi mes dins 1'aigua , per a do-
nar-li una major estabilitat i, per tant, elimina tots aquests elements.
Al final del vers 15 es produeix de nou el salt d'un camp semantic a un
altre, i es crea una altra metafora : el Ilast, paraula que pertany al camp
semantic de la navegacid , passa a formar part del camp de l'huma, al
camp del 'jo', gracies a la complementaci6 que te, `llast de records'.

Els seus records li pesen al fons del cor perque s'han convertit en pe-
dres o sorra feixuga, fet que podem enllacar amb 1'inici del vers 6:
<' Dels sofriments passats tinc l'anima madura/per ben morir » ( vv. 6 i 7).
Els records el porten a la sofrenca passada, i per aixo tambe els vol eli-

minar . El que 11 resta es imaginar- se el fet de morir com quelcom bell,

com quelcom facil i agradable ; d'aqui la importancia del significat que

ens transmet tant << Iliscar >> com <<sense esforc -, que comporten sentits

molt similars: 'lliscar' ja implica moure's << sense esforc -, suaument,

amb escassa friccid. A mes , el simil de la nau el podem relacionar amb
el «gual- que apareix al final del vers 5: << i hi ha una veu que em crida en

la tenebra clara/ de mes enlla del gual - ( vv. 4 i 5 ) i tambe amb el mite de

Caront , el barquer que, en la mitologia grega i romana, era l'encarregat

de traspassar l'anima dels difunts a 1'altra banda de l'Aqueront , riu dels
inferns, en la seva barca . Pero en canvi , la nau a que es refereix el poeta

es portadora de felicitat, de llibertat, de deslliuranca respecte al futur

que l'espera en aquesta vida, del qual desitja fugir , sentiment que es ex-

pressat a la quarta estrofa.
En aquesta estrofa Marius Torres expressa I'esfere ►ment que li pro-

dueix el seu futur, d'una manera fortament colpidora: << I tot el meu fu-

tur esta sembrat de sal !> ( v. 16). Pensem que una terra sembrada de sal

esdeve erma, esteril, deserta. Tanmateix , aqui no fa referencia a la ter-

ra, sing al seu futur: hi ha hagut, per tant , un altre entrecreuament
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d'elements de camps semantics diferents. D'una banda, el <futur>> es

personalitzat per mitja del possessiu «meu>>, de manera que queda as-

sumit al camp del <jo>>; de l'altra, aquest futur seu esdeve concret, tan-

gible, gracies a la metafora creada entre el metaforitzat -el meu futur,, i

el metaforitzant <<esta sembrat de sal», el qual ens duu de nou al camp

semantic de la terra. Pero tot seguit, al vers seguent, es passa altra ve-

gada al camp del <<jo>>: <Tinc peresa de viure dema encara...>>. En aquest

vers queda ben pales que no to mes Banes de continuar vivint, de conti-

nuar lluitant en un terreny sembrat de sal, sense futur, sense dema.

Observern el contrast entre el contingut expressat en aquest vers 17 i

el del vers 13, <<Morir deu esser bell, com lliscar sense esforc/...>>. Esta fa-

tigat de fer un esforc sobrehuma per a viure, per a encarar-se amb

aquest futur desolat i inutil. I continua esprement aquest sentiment als

dos versos seguents: «Mes que el dolor sofert, el dolor que es prepa-

ra,/el dolor que m'espera em fa mal...>> (vv. 18 i 19), en els quals insis-

teix en el tema del dolor, a base de repetir tres vegades aquesta paraula.

El comencament del vers 18, «Mes que el dolor sofert'>, enllaca nova-

ment amb els versos 6 i 7, <>Dels sofriments passats tinc l'anima madu-

ra/per ben morir». Per tant, el que mes l'esfereeix no es tant el dolor

que ja ha sofert, sino el que sap amb certesa que li ha de venir, que no

pot evitar de cap de les maneres. El vers 19 es, en aquest sentit, corpre-

nedor: pateix ja ara pel dolor que encara no ha arribat.

Es el sentiment d'aquesta situacio sense sortida el que fa que el

poeta conclogui la poesia amb dos versos que esdevenen potser encara

mes punyents que la resta, que ja es prou colpidora, i que trasllueixen

el seu desesper: «I gairebe donaria, per morir ara/-morir per sem-

pre-, una anima immortal. Es a dir, esta quasi disposat a perdre la

seva immortalitat, a donar la seva anima immortal, a canvi de poder

morir ara mateix i per sempre i, d'aquesta manera, poder deixar de so-

frir. Aquests darrers versos els podem relacionar, gracies a la repeticio

de ]'adverbi «ara», amb els versos 3-5, ,Ara no temo gens el teu bes gla-

cial,/i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara/de mes enlla del

gual>>. Tanmateix, al Ilarg de la poesia el tempo dramatic ha anat crei-

xent, i molt especialment a partir de la quarta estrofa, <<I tot el meu fu-

tur esta sembrat de sal!...", etc., en la qua] es trasllueix la basarda que li
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fa el fet de saber que ha de continuar vivint, i per aixo els ultims versos

no expressen la dolcesa de la mort desitjada, tal com queda reflectit al

principi de la poesia, sing la desesperacio i el dramatisme duts fins a

1'extrem d'estar gairebe disposat a donar la seva anima renunciant, per

tant, a la immortalitat.
Amb 1'analisi i el comentari que acabo de fer podem veure fins a

quin punt es troben entrellacats i condicionats mutuament tots i cada

un dels elements que configures aquesta poesia. Els tres camps se-

mantics basics que hi he distingit, el de la mort personificada, el de la

mort com a tai i el del <jo-, s'interrelacionen i s'entrecreuen subtil-

ment del principi a la fi. En realitat, en una poesia ben estructurada,

corn passa en aquesta, no hi ha cap element que quedi deslligat, que no

hi tingui sentit. Tota paraula ocupa el lloc que el poeta li ha volgut do-

nar en l'estructura de la poesia, i adquireix la significacio que li ha ator-

gat en el context on es troba, valent-se dels diferents recursos linguis-

tics i poetics que li brinda la Ilengua. Aixi, la configuracio de la poesia

esdeve un conjunt harmonic, creatiu, innovador i poetic, en el qual la

funcio emotiva del <jo» ens transporta a la realitat i als sentiments del

poeta I ens els fa sentir com a nostres2.
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2. Per tal de veure amb mes detail tant les questions teoriques sobre I'analogia, la

comparacio i la metafora, corn el proces linguistic de creacio de la metafora, aixi corn la

part d'aplicacio a les poesies de Marius Torres, cf. Montserrat BADIA I CARDUS, Estudi

linguistic de la metdfora en Marius Torres (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Mont-

serrat, 1983).


