
UN NU I UNS ULLS

COMENTARI A UNS POEMES DE CARLES RIBA

Un nu i uns ulls, que forma part del llibre Tres suites (1930-35), 6s

un cicle de den sonets dedicat a Jorge Guillen i escrit pocs anys despr6s de

la publicaci6 del printer Cdntico (1928). En un article recent, Dom Jordi M.

Pinell ha assenyalat la diferencia fonamental que separa aquests poemes

dels anteriors : uAixi, de cara a les Tres suites, corn que, poems per poema,

el treball li representa [a Riba] una conquests facil, pot esmersar tot el

"bell esforc" on la cor1posici6 organica del llibre. Diversament de les

Estances, Tres suites 6s un llibre construct. Cada una de les suites aplega

tin cert noinbrc de sonets, de forma anglesa, afins entre ells per la tematica.

Dins de cada grup, tin sonet illuinina l'altre i 1'enriqueia de uratisos. Tamb6

les tres suites es eoinenten.»' De fet, si m6s d'una caracteristica d'Un nu i

uns ells 6s prefigurada en el segon llibre de les Estances, la seva arquitectura

permet la revelaci6 total d'un conflicts que nom6s s'entreveu d'una manera

fragmentaria on l'obra anterior. Des d'un punt de vista m6s general, hom

pot constatar coin en aquest cicle l'experi6ncia humana 6s mes restringida

i rnenys dramaticament presentada cons, per exernple, en els sonets de Sal-

vatge Cor ; on canvi, el desig de la perfecci6 formal i la nuesa del pensament

el relacionen mes estretament amb la tradici6 simbolista francesa, i concre-

tament arub la poesia do Mallarm6 i de Val6ry.

La cc'lebre frase de Mallarm6 ((Peindre non la chose, mais 1'effet qu'clle

produit)) podria servir de lema als poemes que comentem ; a m6s, si Mal-

larm6 considera la paraula corn una mena d'alquimia, capac de purgar les

inrpureses de la realitat, per als sous seguidors - i per al Riba d'Un nu

i uns ulls - la poesia implica sempre una lluita per 1'ordre que determina

el m6s essencial de llur tematica i fins de llur vocabulari.

En Un nu i uns ulls, aquesta lluita 6s presentada a trav6s d'una situaci6

humana : el lxteta contempla el cos nu d'una dona dins una cambra. Conn

r. aGerruinabitn, num. 65 (agost-setembre 1939), Pag• 37.
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2 ARTHUR TERRY

el cicle es desenvolupa, les percepclons del poeta fl uctuen entre la recrcacl(>

mental i l ' observacid directa . En el joc de relacions que s ' hi producix, cada
un dels elements essencials - espectador , cos, cambra - canvia de sentit
.cgons 1'emfasi donat als altres ; i tot, evidentment , estil contingut chins Ia
r,ient del pocta. Aixi, el ciclc comenca amb una imatge mental

alnlaginat , el sinuos

triomf dell encarnats i l'anibre
rues puts, dins la secreta cambra
do la solitud ! Coll] si fos

en son flaulareig to figura
la vaga evasio del lnbn
cap a un pensament - all pregwm,
all pre,; en oblit i clausura! -

per crear-s'hi de non, cruel
sense els sonlnis de que es despulla,
doll dels sells gcrmens i dcl eel
que estendra per dannult la rula

verge Ilum dels sells petals bells,
creuat de sorpresos ocells.n

Al comensament, el cos de la dona es presenta a la imaginaci() del
poeta corn una combinacio de colors : uencarnabe sembla alludir a la super-
ffcie de la earn ; uambree pot indicar la pallidesa del cos per contrast,
potser, amb les galtes, aencarnades» per convencib. Al rnateix temps.
l'anlbre es tuna materia transl6cida, i hi pot haver una suggestio de qua-
litats interiors i fins espirituals. (En un altre poerna de Tres suites, Pa-
raules d'amor, sofa cambra, Ilegim : ui ha vibrat dins l'ambre secret I una
hum de sentit mes densaa, que sembla confirmar aquesta interpretacio.)

T,a puresa dels colors subratlla el proces mental d'aquests versos inicials,

en que el cos queda refinat dins la imaginacio del poeta, tot anticipant la

transformacio que ocupa la recta del poema. Aquesta transformaci6 ja ha

cstat preparada pel joc de colors i per la frase usinuos triomfis, que sembla

insistir sobre l'autosuficiencia de la dona i de la sera bellcsa.2 (La inateixa

idea torna a apareixer en la imatge de la «secreta cambra I de la solitude.)

Nlentrestant, el mot asinuose introdttcix unes associacions noves : la mescla

dels colors, el moviment sensual,' i tanlbe el inoviment vertical d'una flama.

2. 1!;s de notar com, gairebe al final del cicle, aquest vers queda completuentat
per un altre , en que el mateix mot es aplicat al cos del poeta : a^ Coin els meditatius
orgulls, I mon cos amb triomf i silenci I vols , oh secret amor, que es llenci...3 (IX).

3. En Valery, asinueuxn sovint t6 ult sentit marcadament fisic ; compareu :
KJe me voyais me voir, sinucuSC , et dorais I De regards en regards, mes profondes
foretsa (La Jeune Parque, versos 34-35), i des dieux m'ont-ils forme ce maternel con-
tour I Et ces bords sinueux, ces phis et ces calicesn (La Jcane Parque, versos 26o-6i).
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sUN NU I UNS DE CARLES RIBA a

Fins aqui, tot ha tingut Hoc dins la imaginaci6 del poeta. Pero cal no

oblidar que, per a Mallarm6, la cambra representa una mesa de teatre per

a les activitats de la imaginaci6. Aqui, com en certs poemes de Mallarm6,

horn insisteix sobre la funci6 de l'espai ; el poeta imagina el cos de la dona

dintre d'una cambra, 6s a dir, com una massa que dep6n, en certa manera,

de l'espai que la volta. (La cambra, amb el seu espai estrictament limitat,

E,erveix de barrera contra el m6n exterior, aillant 1'experiencia mental del

poeta dins el sett receptacle formal.)'

Es en aquesta cambra, entre mental i real, que s'acompleix la trans-

formaci6 ja esmentada. L'efecte visual del cos ara esdev6 una flama : el

.not ((flamareig)) s'incorpora a la trams d'associacions dels primers versos

tasinu6s ... encarnats ... ambre ... m6s pursa). El refinament progressiu

del cos es presenta corn una serie d'equivalencies (((cos)) = « flamareigv =

(evasi6 del m6na), que s'harmonitzen dins una comparaci6 mental (((Com

si fos ... ))). Cal reinarcar la logica d'aquests versos : per a la imaginaci6

del poeta, el cos de la dona s'assembla al mon en 1'acte d'esdevenir pen-

sament. 0, dit d'una altra manera : per al poeta, el pensament del cos 6s

allo que fa possible la purificaci6 del m6n. I d'aquest pensament (que 6s

el pensament del mateix poeta) el m6n es recrea sota una forma m6s essen-

cial. El parentesi a- all pregon I all pres en oblit i clausura -a sembla

rccordar la situaci6 inicial de la cambra ; 6s el poeta que ha de captivar

el pensament aen oblit i clausura», i la frase torna a introduir la idea de

]a cambra que resta al marge del m6n impur.

El m6n que es recrea en el pensament 6s tin m6n ideal i perfectament

ordenat. Es ((crueb), perque s'ha despullat dels «somnis» - de les illu-

sions - que s'oposen al proce•s ordenador. (Una gran part del lexic d'a-

quests poemes subratlla la divisi6 entre els elements de 1'ordre i del caos.

Aqui, asomnisa representa una forca elemental i caotica que la voluntat

ha de resistir5 en el seu esforc cap a la claredat mental.) Pero tamb6 6s

4. En Estaltces, II, q, hi ha corn el nuc]i de 1'experiencia que s'elabora en Un

au i uns ulls . En aquest poema, una part del qua] es inspirada en una celebre anec-

dota de Goethe, es recorleix el peril] que hi pot haver en la contemplaci6, tant

innocent coin vulgueu, de la dona. Al mateix temps s'hi confessa que l'activitat

mental pot Esser m6 s vital que ]a presencia fisica :

xjo que vigilo taut els meus desitjos lassos,

dona, pensava en to per un amor del rise.

- I jo, on es el men pensament, ally vise,

no on em porten els meus passos.s

I's de notar coin Riba, tot recordant 1'anecdota del poeta alemany (]'home que,

amagat, espia la donzella que es despulla), la transfereix de I'experi@ncia concreta

a la imaginaci6.
5. El mateix sentit es troba en Estances, II, 12 : •el voler I retenint per igual

els somnis de la voras, i II, 14: wels somnis, fets de recanea impias.
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4 ARTHUR TERRI'

adols)), corn en la visit d ' un Paradis , en que els elements essencials - ger.
mens, cel , Hors, ocells - son anteriors a la creacio animal. El n16n es
recrea activament en aquesta visio ( ((el cel que estendra ))) ; aprofundint
la metafora , el proces universal pot suggerir la manera cony el cos de 1-.r
dona sofreix unes noves combinations dins la inent del poeta. Aquest
doble sentit queda elaborat en les iniatges finals : Oa rulla I verge iluni
dels seas petals bells)) es refereix literalment a la hum que segueix els
contorns - els petals ((rulls )) - de its Hors. Per(), seguint una de le,.,
accepcions normals del mot urull)), podem associar -lo amb « cabellsn, sobre-
tot amb els cabells d'una dona. Aquesta interpretacio , per si sola, scut-
blaria arriscada ; en canvi, arribat en aquest punt , hom pot veure coin
tots els elements esrnentats en els versos finals demostren la niateixa anibi-
guitat , es a dir, que es refereixen indiferentment a la terra i al cos de la
dona. Partint de la paradoxa fonantental , ((cruel i, doi4)), i de la doble
aplicaci6 de ((despullar- se)) (la terra , igual que la dona , es «despullad:w),
es passa per tota una serie de correspondencies . uDoli; dels seus germensa+
suggereix la fecunditat sexual , terra que torna a apareixer en d'altres
sonets del cicle ; el ucel que estendrau seria l'espai al voltant de la dona,

l'espai conscientment limitat de la cambra. I despres de (da rulla verge

llum)) ve la imatge que tanca el poema : ucreuat de sorpresos occllse.

Literalment , son els ocells esbalaits per l'aparenca d'un Hain nou ; per,",

en un altre sentit , el vol dels ocells es la mirada atonita del poeta que

penetra 1'espai que el separa del cos de la dona.s
Aquest primer poema estableix les relations que determiner la resta

del title. Si al comencanient el poeta seuibla ocupar una posiciO mC•s o

menys objective - la d'un till contemplador -, tanniateix ha de trobar

una nianera d'entrar en relacions nientals anib l'objecte . I cons que l'objecte

es tin cos puma, no pot - i no vol - evitar les sensations fisiques i emo-

cionals que se li imposen.

En el poema que segueix es torna a plantejar la situaci6 sota ttna altra
forma, en que 1'einfasi es transfereix a la natura del contemplador :

.Encara pensat : esser cosa,
desti o aire sense crit,
tant de vivent, Homes vestit
del monoton reflex que es pose

de si mateix, en tin segur
durar de simples masses - esscr

6. 1`ambe en les Elegies de Bierville, els ocells son associate auib el pensament :
eperqut ... el pensament, exaltat I sobre l'escuma errabunda, engendres cells sense
nonibre...n (III, 8-9).
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per al temps, que servil travessa

]a cambra, un test desdeny, i to

de sobte envair-la amb els nombres

dificils de to nuditat,

reptant a un cerebral combat

les confusions i les ombres,

i es aixo mes que despertar

les fugues captives - en va ?s

Es de notar cons, siutacticament, la frase inicial (((Encara pensat : ...)))

torna a repetir el comensament del primer sonet (((lmaginat : ...))). Malgrat

aix6, (iimaginat)) i ((pensat)) no s6n sinonims : en el poems anterior, ((ima-

ginat)) introdueix la imatge mental d'un objecte concret (el cos de la dona) ;

en canvi, ((pensat)) sembla perllongar la part lnes abstracta d'aqucst poema

(el pensament en que es transforma el m6n),' tot iniciant ones especulacions

noves, en les quals el que es transforma es la natura del poeta.

Es tracta novament d'una transformaci6 mental. ((Cosa)) i Aestfo

son mots-clau dins el lexic ribis : ((coca)) vol dir quelcom (d'animat o

d'inanimat, no hi fa res) que no es diferencia essencialinent de les altres

((coses)) ;' ((destu), en canvi, indica la potencia segons la qual un objecte o

un individu persisteix en la seva prdpia essencia.' En els versos que

comentem, aixo no implies cap contradicci6: ((cosa)) i ((desti)) son dues

maneres d'existir sense complicacions, ((en un segur durar de simples

masses)). El tercer element, ((aire sense crit)), pot significar senzillament

((existencia sense conflicte)), o be recordar el final del primer sonet : ((aire)),

llavors, seria el ccl bait de la nova creaci6, no torbat encara pel Grit dels

esorpresos ocells)). El que uneix els tres elements es la idea de la senzillesa ;

llur autosuficiencia es reforcada per una rnetafora : ((nornes vestit I del

moniton reflex que es posa I de si n>ateix)). Tot construint aquest conjunt

d'imatges, el poeta ha creat una situaci6 estatica que recorda, per contrast,

7. al;neara pensats subratlla que aquest pensament ve del mateix poeta.

8. Compareu la definici6 de Valery : EToutes choses se substituent ... ne serait-

ce point la definition des ehoses?s (Note et Digression, IX). En Estances, II, 29

(Narcis ), el mot acosess suggereix la dissoluci6 de Ia identitat : 41E1 meu cos - per

les coses se'n va de mi ... I per una impacicncia de les cosess . En Solitud d'amor,

rota cambra (Tres suites), les acosess s6n associades amb els aatzarss : aEntorrl de

mi els tens besos viuen I entre lea coses - i els atzars - I ja de nirlgu...,.

9. Compareu Entra la petita Eulalia , de sobte (Tres suites ): soh desti que tan

dol5 es crea I ell mateixs. Guillen, en un poema del primer Cdntfco (Presagius), usa

sino en el mateix sentit : dires ya la fragancia de to sinos . Ambd6s poetes coinci-

deixen aquf amb Valery ; compareu : alit que mes des tins lentement divise ... s (La

Jeune Parque , versos 7,8). Per a Valery, adestinss , en plural , significa les possibilitats

infinites de 1'esser hums , i adestins, en singular , 1'bnica possibilitat realitzada. Riba

conserva aquesta distinci6.
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6 ARTHUR TERRY

la llum dinamica i fluctuant - el asinuos triounf„ - del comensannent
del cicle.

Aquesta especulacio el mena a una altra - uesser per al temps ... un

test desdeny)) - que, si comensa per reforcar la primera, acaba on una

situacio molt diferent. En primer lloc, les « simples masses)) ara son rela-

cionades amb la ((cambra)) : fins a un cert punt, el poeta s'ha transforinat

mentalment on els objectes que ocupen la cambra buida, que els conserva

contra el temps. El conflicte sorgeix amb la reaparicio de la dona. (Cal

remarcar 1'efecte dramatic del mot ((tu)), estratcgicanent collocat al final

de la segona estrofa.) ((Nombres)) vol dir diferenciacio, per contrast amb

les ((coses)) i les ((simples ntasses)) del contenyament.10 En un altre poema

del cicle (VI) torna a apareixer la idea segons la qual el cos de la dona es

compon d'unitats infinites : ((en cada I minim cristall del blanc rep)s)).

Aquf, nuentrestant, els unombresn del cos nu son udiffcilsn, perque la ntent

es gairebe incapas de captar-los; per a Riba, con per a Valery, dordre

sol associar-se amb la dificultat. L'ordre, amb el sell contrari, el caos, es

el terra essencial dels Oltims versos. No hem de pensar en la imatge literal

d'una dona que entra en una cambra ; en realitat, es com si el poeta afegis

tin altre element - la dona - a la seva coniposicio mental. El ucerebral

combat)) que en resulta pot referir-se a la frase inicial : uEncara pensat:...n.

Resurnint el proces anterior : la condicid desitjada al comensament (((cosa,

destf ... simples masses))) representa una mena d'ordre inferior -- hi

rnanca la identitat humana - a la que ve de la contemplacio del cos femeni.

Aquest ordre inferior ha arrihat a excloure el caos - ales confusions i les
ombresn -, pero la presencia de la dona indica la possibilitat d'un ordre

absolut. Cercar aquest ordre es perillos (la idea del rise dona tin altre sentit

a udificils nonibres))), perque cal tornar a despertar els elements caO>tics

que abans cren captius. L'ordre, aixf, es sempre diffcil i precari : en 1,1

frase ufugues captives)), ufuguesn significa 1'abando d'un centre d'ordre ;

Gs a dir, (file dordre, si no es vigila, sempre tendeix a fondre's Atra ve:,ada

en l'atzar.

La frase final - «en van -- tanihe scinhla pertanycr al concepte del
rise. L'acciO quo el poeta contempla pot esser inutil perque la seva solucii)

es molt incerta. El rise que comporta aquest intent d'ordre pot esser fatal.

Aqui Riba sembla tornar a la reserva temorosa de lcs Estances : uAtnnl)

tot, que pot haver-hi entre jo i tu, altiva I que corn tin dell et peixcs

d'orgull extenuat?n (II, g)." En tots dos poemes es el pc.eta qui ha de

trobar tuna manera d'adaptar-se a 1'esquivesa de la dona. En el primer,

io. Riba torna al terra del nouibre en un altre poema de Tics suites, Nos nu-
me nus sumus.

ii. Vegeu rota 4.
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.UN NU I UNS ULLS. DE CARLES RIBA 7

!a frase ((anib tot)), que estableix l'actitud essencial del poeta, es torna a

repetir en 1'ultini very : ((Pensava en tu, i amb tot no ho vull). En altreti

mots, el poeta pot perdre el seu equilibri mental - pot udespertar I les

fugues captives)) - sense guanyar-hi res. La paradoxa consisteix en el fet

quc no pot resistir l'eamor del rise)).

De moment, aquesta paradoxa es deixada sense soluci6. En el poema

(luc acabeni de comentar, el poeta pensa en l' ess6ncia dels objectes que

ocupen la cambra ; en el segiient, la cambra torna a Esser buida, i tot esta

enfocat sobre la Hum que hi entra des de fora i que cau sobre el cos de la

dona ; es a dir : la cambra queda ureduida)) dins la ment del poeta, quc

mira la situaci6 des d'un angle diferent :

«Cambra reduida al descens

- en tres angles - de la sorpresa

que era sola a guardar 1'estesa

espera nua! Ws intens

que els meus tills, nom6s hi ha cap a

la dolsa forma aquest esglai

inexpressable de 1'espai

que no et gosa cloure i et drapa

coin d'un tendre coneixement

en blanc i en caricia i en rosa,

- oh sobtada habitud i nosa

viva conciliadament

absurdes contra mi, si, tremttl,

soc de tanta puresa l'emul !

1~s un poems que vol explorar 1'efecte de la hum que cau des de fora

sobre el cos de la dona ; la tensi6 consisteix en el fet que l'acci6 de la Hum

es nibs intensa que la visi6 del poeta. De nou som conscients dels limits

que la cambra iniposa a la situaci6 : la hum hi entra amb una precisi6

exacta - ((en trey angles)) -, de manera que la cambra esdev6 una mena

de prisma que cont6 la forma de la dona. La Hum es representada en

primer Hoe coin una ((sorpresa)), i, m6s endavant, coin ((aquest esglai I

inexpressable de 1'espai)) i usobtada habitude. La metafora es pot inter-

pretar en un sentit m6s o menys convencional: ula Hum torna cada dia

coin una sorpresan. (Aquest sembla Esser el sentit de asobtada habitude

Oa Hum torna habitualment, pero cada vegada 6s una sorpresan.)12 M6s

important 6s la relaci6 entre la Hum i la dona : (l'estesa espera nua)) vol

12. A Guillen li agrada de pensar que el mou es recrea amb cada alba. Vegeu

Los nombres, del primer Cdntico.

2S9
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8 ARTHUR TERRY

dir ((cl cos nu quc espera)) ; (lit d'aqucsta manera nles abstracta, el Co ;

(jucda subordinat a la seva condici6. I,a Hunt era asola a guardar)) ci cos do

In dona perquc cl pocta cascara no ha cntrat ell la situaciu. I,a Hunt ha

d'esscr presentada cote el rival del poeta, i aqucst intcnta (I'cxpressar els

origens de la seva cspcculaci6. Aqucsta rivalitat s'hi introducix do scnui^I

r.Mes inters I one cis incur uils ...)) ntira enduvaut, cap ((aqucst csglai

tnexpressablc do l'espain. Coin ja pent slit, ucsglain cs sinuninl de )dlunu)

al ntateix temps, ((csglai)) en d'altres pocmcs do Riha to Cl scntit (IC atcrror

sagrat)).'' Aixf, si l'acci6 do ]a llunt sobre el cos de la dona is mcs intensa

clue ]es perccpcions del pocta, podent dir quo la prescncia do la dona li

infon, a in ]lust , tut temor sant. in aqucst putt, la lluut qucda iclcntilicada

amb I'espai ; evidentntent, aqucsta ultinta paraula cgs fa conscicnts (lei

m6n exterior, pert', mitjano ant 1'acci6 do ]a llum, aqucst ]])(')It cs (:nI )cat

sobre In cambra on tut proc(:!s (Itic recorda el primer poenta del cicl,;.)it

Aqucst ucsglai)) fa quo la Ilutn respecti la hellcsa autosuficicnt do la (ioua

(((quc no et gosa cloure))) ; a] niateix tump-,, arriha a eon m xel Cl sctl cos

d'una manera quo es prohibida al poeta. A(Iucst concixcrntcnt unic -- cl

(tendre concixcmcnt)) del vers cl -- qucda expressat oil terntcs do Colors

(la alum fa ressaltar cis colors del cos), de manera quo l'apar-:nca del Cw,

femenf cs en Berta manera cicada per in llum. Aqucst us c] vcritahlc st ))tit

de ((concixement)) ; in Iluni i in dona es contplcmenten, i ]lur contplicitat

es dirigcix contra el poeta. En In frase quc scgucix, ((so]>tada habituc)) es

refereix a la ]lute, i unosa viva)), al cos. Aqucst es tin obstacle contra el

qual la visi6 dci pocta qucda frustrada en el seti intent de coutprcnsi6."

Per a ell, f'absurditat de in soya situaci6 cs quo no pot pcnctrar aqucsta

contbinaci6 de hum i tie care gtie se 11 oposa activantent. I eu cls versos

finals torna a la idea do la dona con a simbol del pensantent pur, tot con-

fessant quc cis propis pcl]sautents - lcs sever c;],cculacions Cntotmt tic la

dona - han fallit.

Ara el cos de la dona aparcix en tota I'esplcndor dci seu isolantcnt

uRefiada gran solitud,

cos, dint astre amb sa fantasia,
cos nu ! Inscrit dins I'absolut
de sa unitat! Oh poesia

13. Coutparcu N.slances, II, r : tt... i el gran bu;c s'aquicta I per 1'esAla, (pie
U'cixis, al fresseig imp,)rtu, I Ia dca esgarrifada del propi cos tot 1111.))

iq. I?I terra de la Ilutu que cntra des de fora ja havia aparegut eat Estances,

11, 30 ('lire d'tota gelosia ). 'I'atubc es till dcls tomes prefcrits de Guillcn ; vegt a les
estrofes inicials de Las sornbras, del printer Cantieo.

i5. 1?n Lslanccs, II229 (Narcfs), el cos do Narcis li cs tins auosa,,, cs a dir,
(lit(' li iutpedeix de realitzar la revs prupia esseticia : tt 1'I ntcu ens - per les cosec
se'n va de nti, com qui es desfl I de noses...))
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sense alba, de sobte present

coon per a sempre im s ! Intacte,

secret, remot, indiferent

ell la puresa del sell acte

de Hum -- oh esclat que de sa hum

mateixa fuig, crcant-se d'ella

I quc es sense temps, si en el rumb

vagarbs d'una meravella

o (1'un desig no es pres - reflex

aturat sobre el,; fluids batecs.))

Novament, per() d'una noanera sempre mcs abstracta, el cos de la

dona cs vist en la seva autosuficicncia. Ara es tan remot com tin astre ;

per a Riba, l'astre simbolitza e1 pensament perfecte, l'Absolut que, segons

la frasc do AIallarnic, cs ((tine pensce qui se pcnsen. Aquest pensament

absolut es inaccessible at poeta ; solanient l'astre tc la clan de la seva

propia ufantasiaa. A noes, si el cos es un astre, tambe, cn termer estctics,

cs upoesia». Iii aquest conjunt indivisible - cos, astre, poesia - el cos

resta fora del temps, coin un astre immobil i, en consegii.cncia, ((sense alba)).

Rls epitets que segrucixun - ((Intacte, secret, remot, indiferent ...)) -

insisteixen sobre la inaccessibilitat del cos; at mateix temps preparers una

nova allusio a la llum.

La frase ((ache de llum)) indica quc el cos, tnalgrat la seva autosuficien-

cia, no es passiu ; ara es presenta corn un objecte capac de recrear-se ell

noatcix. (Aqucstes conibinacions diferents, que son un dels testes principals

del title, s'efecttten, evidenttncut, dins la ment del poeta.) ll'altra Banda,

((,cte do llunu) pot alludir at <<flamareign del primer sonet, on quc el cos

cra una nietufora per it mon que es recreava en el pensament. En aquest

scntit, la paradoxa del cos consisteix a esser quelcohn de (iinlmic que,

nogcolshnelivs, resta fora del temps. (Podem veure una paradoxa schnblant

en els versos finals del pocnma, on cl cos es tin ((reflex I aturat sobre el;

fluids batecs)).)" El parcntesi nut scgtteix (((- oh eselat que sa Ilum I

inatcisa fuig, creant-se d'ella ... ))) clabora, el tenia del poema anterior.

Ja s'ha introduit la idea quc la hum i cl cos, mall-rat llur ((collaboraciou,

no arriben a confondre's del tot, que la llttni i la forma queden separades.

Aquf, conk a consegiiencia (1'aquesta distincio, el cos que den la seva bri-

llantor a la liuno, la defuig en facts do recrear-se. Arribat en aquest punt,

l'actitud (let poeta esdevc hues complexa. El cos li es inaccessible en tan,

16. Aixo, cs clar, no exhanreix els possibles sentits d' aacte,, . I'odeiu trobar-hi

una suggesti6 de uoblcsa (un altre atribut de l'autosuficiencia ), i tambi- de premedi-

taci6: el co, stria capati de apensarn, i de seguir el propi destf.
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otic intemporal: per a ell, l'itnica possibilitat que li resta d'introduir-lo
en Cl temps (i de fer-lo accessible) cs niitjan^;ant cl scu desig." Es la pri-
nicra rcfercncia al desig sensual, (]lie tindra tin paper molt important en
]a recta del title. J videntment, Cl desig cs liostil a l'ordre ; en adnictrc
la possil,ilitat del desig hole reconeix iiue cl cos do la doua cs un instrument
sexual, anib la scva prupia sensuaiitat. Aixf una altra nianera
d'entendre's anlb el cos, inferior - no cal dir.-ho - a ailucila actitud Hies
intellectual que el prenia cola una inetafora per al pensanicnt.

Tornant a la frase sencera -- «d'una nieravclla 1 o 1'1111 desig»
((lucravella)) pot sttggerir una conihinaci6 de ((miracle)) (gnu per ell sol `eria
lnassa conventional en a(ucst context) i snuaLian, coin en tin altre pocma
dr Tres suites : iuneravella de inortcs vcusn ( l'uraulcs d amor, sofa cumbra).
Altr:nent, pot csscr rel;icionat anti) cl spur tier)) del l,ocnui 'e Bent
(V, viers lo) : cs a dir, que es rcferiria a la nla^. is del co:: fenicni. Aix()
sembla convenir al sentit del pocma (inc conicntcm. I,a miiLia del co-I que
cs dirigeix als tills del pocta, gnu I'atreu dins la scva urbita," stria una
altra nianera de restablir l'operaci6 dci temps.

Aixf arrihcnl a la paradoxa (pie ja hcnl esnlentat : el cos vist ara coin
si es tracts d'una fornia sohrcposada al cos, peril una forma quc Cs alhora
carp viva. hndinsant-nos en la nictafora, cls ((fluids batecs)) sdn Cl iltie
s'ofcreix al desig, es a dir, el cos viii, el cor, I'aspcctc animal de ]a dolia.
fin canvi, el cos coin a forma Cs un reflex illiul()hii sohrc les aides 1 iV'es
del cos fisic. 0, dit d'una altra nianera : el cos aflucixu a travcs de la
villa, nientre que la scva forma recta iinnu)bil.

I,a presincia del desig altera les perceptions del pocta, dcsviant-les
de la puresa absoluta. Aixi, en el poenla quc segucix, la claredat intcl•lcttual
s'c-funla dins tin estat do somnolcncia

aPer a tigurar - te, l'esquiva
linia (lull sonilii nloridor
tingiria un blanc horitru
entorn d'una nlusica viva,

intensainent confosa -lint) tin
silenci de monstres ja dolsos
i que guaiten , daurats els polsos
per la teva Ilum, del profund

17. I,a frase crumb vagaross recorda d'altres poemes en que el desig cs pre;enta
coin desarrelat i ansios de trobar un objecte a que aferrar-se. Comparcu L tances,
11, r8 (L'inzpossible desig): cPobre i las de la prcidiga despesa taciturna I del mcu
impossible desig...>o, i II , 9 : (Jo que vigilo Cant els mews desitjos lassos...,).

M. Ps el contrari de la metnfora de l'astre, que subratllava l'autosuficicncia
del cos.
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entreforc dels fats. A11 garlanda,

feta d'un pur ends que es vol

coneixer , abans de prendre el vol

cap a l ' ombra de tot, a Banda

i banda del perfecte vas

on crema to forma fugaq ! •

Aqui, el (( somni moridor)) representa una situaci6 en que 1'ordre i el

caos rltieden confosos.19 El poema comensa amb una allusi6 metaforica a

i'cspai que substitueix momentAniament les dimensions mes estrictes de la

eambra. Aquest canvi correspon al nou estat mental, en que els contorns

ja son flies vagues. (El mateix canvi explica el nioviment des de la upoesia

sense alba)) del poema anterior a la frase ccblanc horitz6n, amb la seva

suggestiO del clarejar.) La noci6 de puresa encara persisteix en ((Blanc

horitzos20 i en unnisica viva)),21 pero a causa del caracter ambigu de

l'entresomni , es (intensament confosa)) amb els elements caotics. Aquests

sun simbolitzats pels umonstresa, que coulbinen el desordre amb 1'anima-

litat.22 En in Bella tnetafora que segueix ((ja dolcos ... dels fats))) 1'allusi6

als ((fats)) introdueix ]a noci6 de mortalitat que apareix obertament per

plimera vcgada al final del poema. Alentrestant, els umonstresa, quc repre-

senten les forces de la sang, 1'impuls inconscient que existeix al fons del

destf, s6n dominats per la ellumn del cos femeni.

La resta del poema es una invocaci6 al cos de la dona, vist per pri-

mera vegada cons una cosa fragil i mortal. La distinci6 entre la emusica

19. aSonuni' , es clar, es associat auib la idea de confusio, coin ell el primer

,onct : eel; sounnis (le que es despulla)). Per a Quillen, el, sounnis tcuen uua signi-

ticacio gairebe identica ; vegeu el llibre recent de JOAQuIN GONZALF;Z MUELA, La rea-

lidad y Jorge Guillcn (Madrid 1963), 55-75•
D'altra banda, ablanc horitui)) pot recordar la senzillesa do I'aaire sense

crit)) (I1).
21. La nrtisica ja liavia aparegut cowl uua metafora per al cos en Estances, II, 20:

.Sol cn sa musica, foil instrument ...)), i, d'una manera mes subtil , en II, 26 (Dona

aiLormida), en que la dona s'asseutbla a unl poelna, adivers I sota una musica niateixa),.

22. La frase «monstres ja dolSos)) pot Esser una reminiscencia del mite d'Orfeu,

tan important en les Elegies de Biervillc. M s monstres tornen a aparcixer, en d'altres

poeunes de Tres suites : al'espars caumi dels monstres» (Soliiud d'antor, sofa cambra),

i .nonstres de Ilmu)) ( Nos humerus sumus ). Fn aquest filtiut poeina representen les

roses que el poeta no ha creat de la seva pr6pia onibra)), i que no pot comprendre.

Rn certs poemes de Valery la paraula porta ] a niateixa significacio ; vegeu H . `OREN-

SEN, La pocsie de Paul Valery (Copenhagen 1944), 194 : Parini les nictaphores 'ani-

males', relevons encore monstre, que Valery client particulierennent ; la vie affective

est sous 1'enipreinte de l'aninnalite : 'L'flme avare s'entr'ouvre, et du monstre s'emeut

I qut se tord...' (La feline Parque, 75-76) ; et 1'ingcnuite de la Parque est ' un mptndtre

de candeur' (5o3))). Cal reutarcar tanibe que Guillen se serveix d'aquesta paraula dues

vegades en el primer Cdntico. En Otono, pericia , els «monstres* son amansits per

] a perfeccio lineal de la tardor : a i De hinojos los monstruos !D.
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vivan i el «blanc Ilorituin cs pcrllonaa en una alts meti^fora, en quc el
cos esde^•c una u^;arlanda^^-" inclosa dins un u^•as». Aqucst uvasn es la
^uhcrficic crcada her la llum, con! si Ia ]lum forulcs una mcna d'escorta
al voltant del cos. 1~c tracta d'una reminiscencia del terser Bonet, en quc
la llunt es distingci^ do Ia suherficic quc illumina ; agtti, la uform.u^ no
Ls cl vas, sino la ug^arlaudan : uci herfecte ^-as on crema to forma fit^a^u.

I,a metafora floral ser^-cit her a iutroduir la mica do la ntortalitat.
I,a refercucia al «hur ends quc es x•01 conci^er^, hot cu^^erir la fra^e ja
citada, en quc 1Iallanne dcfinci^ 1'Absolut coin atule hcnsuc gtii se hence,,.
Tanmatci^:, si es tracta aqui d'un ucncisn quc ^'ol conci^cr cl seu ori^cn,
el sett car^lcter ja no cc absolttt, lino transitori. I,a ur<^incia i cl hatct^smc
do la situaci6 creiticn anit^ ]a rcfcrcnria a la mort, a <<1'ond>ra do tot». l'cru
aquesta allusio, quc hot semhlar Homes conccncional, horta tul altre scntit.
Com ja hem Fist, uun^l^ra» c; un mot-clan her a Riha, quc ^i^nifica el cans
del goal - i contra cl goal -- i'ordre ha de her[er-sc. :1isi, cu cls ^"crso;
flnalc, no s'lla de 1^cnsar unic.uucnt cn la nu^rt, sine lambs cn cl eau;
quc volta - ua panda i banda>> - la fon;la del cm,

l?n els quatrc lu>cnles que s^^^uciscn (^'I-I\), cl pasta s'arnsta mcc
directamcnt a I'ashccYe fi.ic do la donu. Ara agttcsta semhla adormida

«Si cl sumriurc C•s p^^r al tc:^ cn^,

rccrnncli^anl-lo lnlr cn calla
minim cristall del plane rcj^u-:,
si, j^cr sui>rc tool inclin;i+1:^

^-an^^uc eclat, t^,n sonn-inrc nn
mulLilllica fin; a 1'cstrcros^
flor ^lel< 2mu; to nnr^a, i to
comics e] tcn^lrc sistrtua,

c^^m ju des leis Ineus ull_; ^,herl>,
- all .ju i to s^^litari; h^,.,t^^s
11'nn nuitci^ mi^tcri ! uuc insert:
cls mot; .nn!> qn^ <lc ,^^bic

Pig,uorat que t']mbit;t, si

1-,a inrnnscii•ncia do la dona >cn^hla herllun^^ar la ^ i^io ambi^^^ua del
hocma anterior. Tut dorniint, clla somriu, i, als ull^ del pasta, aqucst som-
riure ill^"oluntari rccrca ei seu cos rota una furlr.a insusnita<ia. (F;n ayucst

^,;. Per a 1lallanuc, el mot ufiuirlanile» tambL^ ho! tenir uu ;eutiL meta(oric,
aplicat als estels o a les pontes. t"e^;eu e(hian^l 1'owbre mena^a ...» i al'ne deatelfe
s'alxilit ...^^.
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poema, el pocta la c'nlcnilrla directanicnt.) La mctafora inicial ens torna

a la idea dc la divcrsitat, ja prescntada en el segbii poema de la scrie :

('Cls nonibres dificils de to nuditat)). Ara el cos s'assenibla a una niassa

do (cristally, ; el somriurc el rccrea cn ]a seta puresa, niultiplicant-lo (ICii

coda I minim cristall del Blanc rep^isn. l;u Cl vcrs que segueix, el mateix

lnovitnent sintilctic presenta tnia altra 11ipotcsl scgolls la qual el cos ajagtlt

scria una ((aigua inclinada)) i el soniriure un (vague csclatn (file s'est6n per

la seta supcrficic. Aquesta nietafora nova pi-cpara una altra tariaci6 ^ohrc

cl tenia do la innltiplicitat : pensar en cl cos com un conjunt do cristalls

isolats scria incxactc; cn rcalitat, es el soniriure cl quc (nudtiplica)) la

scva nuesa, fcnt-la nies intensanicnt present al conteniplador cn cada

nifniina part del cos ((tins a i'extrenia ;lor del; Icusu)•21 Si aixd consti-

tticix tin ((sistcuna)), cs perquu^ novaincnt el cos do la doua semhla a punt

de fonnar un tot organic dins la inert del pocta. Al niateix temps, cal

rcmarcar (file s'lii admeten unes qualitats afectives : si in dona ((somnia cl

sistema)), ho fa per I'acte de -oinriurc, i agticst, evidentnicut, ha d'esscr

rclacionat aril c1 tenia del seU sonini. Arribat en (guest punt, es nota un

paarallel entrc in dona i el poet(. Eli primer Bloc, poemm dir que el poeta

arriha a soniiar c1 inatcix sistcina, puix que, en realitat, es creat per la

pi-(')pia fart v ia. 1'cri, In ha nips : :,i cl r misteris existcix per a la (Iona

pcrquc ella recta inconsciCnt, taliibe e5 till mistcri per al pocta, que nomcs

scull la seta forca, sense podcr desxifrar-lo. De fet, aquest equilibri tan

prccari constitucix el punt umtja de la progressi6 vers in intimitat : in dona,

des del sell cstat d'inconscicncia, i el poeta, que resta semprc conscient,

'.'hall acostat tuna mica Fun a 1'altrc pel fet de participar en el niatcis

mistcri. 11a1!^,rat aixo, slur isolacio perdura : 6611 asol;taris hostes» que

encara no s'eutenen nilltuamcnt.

Ara es ten (file lcs liipotcsis de In priniera nicitat del l,oema hall menat

u 1111 contrast : per una iuiplicacio evident, la sitnaci6 (Iue s'acaba de

clcscrinre es (certa)), com (file el (sistema) resulta d'un proces ordenador.

I;l pocta, pcl sell compte, reconeix l'existcneia d'aquest ordre, per() Cs

incapac d'entendre'l. Per contrast, en els versos finals, aquesta coherencia

parcial Cs soscavada peas mots ((inccrts)) de la dona adormida. Aquests

snots son nun altra font de conftisi6 per al pocta ; sun l'expressio d'una

forca incognita que hahita el cos de in Bona. 11es endavant, aquest (ignoratu

resulta C'sser l'amor : aquf, d'una manera molt delicada, la scva identitat

21. 1?n d'altres poemes, Rita se serveix del riot «extreni, per a expresser, no

solanient el que es remot dins i'cspai, sin() tanibe allu que gairebe excedcix cls limits

de la couiprensio, cowl en el sonct final d'Un nu i hits ulls, on parla d'«cxtrema
escuma.,, I5s troba la inateixa significaciu ell certs poenies de Valero, sobretot en
La Jenne Parque; conipareu «scule avec dianiants extremes, (vers 2).
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rests un secret : es uignoratiu perquc la dona adorutida no pot reconeixer
la presencia de 1'amor que to dins, o be perque la natura de la sensacic;
resta encara misteriosa. Tornant al vers anterior (uels mots anib que de
sobte acostes ...u) : si els mots son una expressio de l'auior, es evident
que el soniriure ho havia d'esser tantbe ; en canvi, el sontriure, essent
mes aviat un gest fisic, podia tenir un sentit dins el context del cos.

El poenta acaba afirmant la confusio mental del poeta. Aquest uigno-

rat», que es 1'atnor, pot esser ugelosn ; es a dir, que 1'antor, que es fet

d'imperfeccions, pot cobejar la forma perfecta del cos. I al final son les

parattles de la dona adormida que, tot insinuant la presencia d'un intrus,

tornen el poeta a la confusio dell afectes, allunyant-lo de i'ordre i de la

perfcccio do la forma.

En el poema seguent, 1'esguard del poeta es dete en la contentplacio
de la dona nua:

.Inconscient orgull d'una alba
sota dos tendres arcs de mes
profunda llum - rival ja balba
del tan harmonics execs -

gorja, on sembla la dolsa forma
triornfar sobre el verge crit
d'algun somni secret i enorme
que invitava cls tills de la nit,

i endur-lo, acordat amb les flames
de la teva sang i amb 1'ale
de la terra i les vives trames
dels segles i els signes, al ple

repus dins mon esguard, que atura
tos pits en la seva ventttra.,

Ara que s'ha introduit la possibilitat de l'amor, el cos de la dona ha

deixat d'esser una upoesia sense alba», per a inscriure's en el temps.

c Inconscient» pot indicar que ella encara estl adorutida ; la descripcio es

enfocada sobre els sous pits (ugorjau), i altra vegada es ntante la distincio

entre el cos i la Hum que 1'ajuda a recrear-se. L'efccte que en resulta es

prou subtil : tot seguint els contorns dels pits, la lluni forma dos arcs,-'

que rivalitzen en va amb l'exces titan harntoniosu de la gorja.26 Als tills

2;. Es a dir, que a les tres dimensions dels pits s'oposen les dues dimensions
dell arcs.

26. nExces» es un mot important dins el 1exic poetic de Riba. Contpareu Es-
tances, II, i9 (La Fortis adormida): asimple en son pur execs d'alegria animal., i II,

33 (Nn ajagut): aper mes I contenir I'imminent cxces I de to fluida aparenca en mi..
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meravellats del poeta, la forma sernbla triomfar sobre les forces ca6tiques

que la sotjaven des del sonini. Es tracta, evidentment, del mateix somni

del poema anterior, en que la dona parla sota la influencia del den amagat.

El sotuni es (secrete, perque la seva natura es encara inconeguda, i

ccenorme)) a causa de les potencies immenses que conte. (I potser hem de

pensar en l'(enormitat)) dell (monstres(( que figuren en el sonet V, i que

representen les forces caotiques i animals de la vida afectiva.) L'oposici6

entre l'ordre i el desordre torna a aparcixer en la referencia als (ulls de

is nit)). Per altra banda, el ((verge crit)) del sotuni es pot associar amt)

((faire sense crit)) del pricier sonet, que semblava al1udir a l'absencia de

conflicte : es (verge)) perque es tracta del primer crit, o be perque repre-

senta quelcom que no s'ha incorporat encara en 1'experiencia impura.

A la segona nreitat del poema, la forma de la dona continua triomfant

sobre les forces confuses del sotuni i de l'amor. Ara, les ((flames)) de la

seva sang sun molt diferents del foc refinador del primer sonet. De fet,

tots els elements esmentats representen la impuresa, sigui emocional, sigui

temporal. Les ((flames de la teva sang)) suggereixen la calor sensual ; 1'(ale

de la terra)) recorda el m6n impur del primer sonet. La frase que segueix

- ales vives trames I dels segles i dels signes)) - es mes complicada.

Es tracta d'una nova allusi6 al temps, al proces segons el qual el cos

tie la dona, amb la seva capacitat purificadora, arriba a assimilar el

passat (((e1s segles))) i les relacions entre les coses. ((Els signes)) vol dir

(simbols)), o be el sentit mes essencial de les coses.) Per a Riba, el mot

(trama)) es mes imprecis que usistema)), i correspon a les relacions entre

les coses impures.27 Ara podem seguir el proces sencer : la forma de la

dona, ara que ha estat exposada al temps pel desig, i pel fet que el poeta

ha reconegut la seva natura ffsica, arriba a dominar les impureses del temps

i dels afectes, fins que torna a esser intemporal als ulls del poeta. Aixf els

versos finals afirmen la visi6 del poeta, dins la qual el proces ordenador

es va elaborant. La (seva ventura)) - la ventura del seu esguard - es

d'haver aconseguit la seva percepci6 en aquest moment intemporal.

Nogensmenys, una vegada admesa la presencia de 1'amor, el poeta

no pot ignorar que el cos de la dona es tanibC un instrument capac de

En el poema qne comentem sembla tenir la mateixa significaci6: l'aexcesip ha

d'esser acontingut» pel poeta si vol mantenir la coherPncia de la seva visi6.

27. aTramaD torna a aparcixer ezf on altre poema de Tres suites (Enamorats),

on indica els records salvats de 1'oblit per 1'acci6 de l'amor : (la riba angelicament

evasiva I on els morts s6n desperts ... on l'oreig ordeix una trama I d'antigues ven-

tures en plor...». (Cal remarcar la coincidencia entre aquesta filtima frase i la frase

final del poenia que comentem : atos pits en la seva ventura)).) En Valery, el mot

atrames es associat, d'una manera molt semblant, amb la confusi6: aEt le vent

semble an travers d'un linceul I Ourdir de bruits marins une confuse tramen (La

Jenne Parque, versos 316-17).
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procrear-se, i on el pocma segiient es Ilium a aqucst pensament d'una ma-
nera mes directa que abans :

I,langorosanlcnt es 1'intriis,
1antor inexplicable, que entre
le" closes illes del ten ventre
espera till pas llcuger de tins

pensaments 11ansats cap a un iiou
destf ah forSa, joia, palines
sagnants d'arbitraris reialmes ! -
per encantar-los-hi ? t Saps prod,

testa llunvana, doica esclava
(le Ia llilesa (file no veils,

cons pen frcii dels gelosos pens
s'a vcnturen - iii Si cis creti ava

I'cvadit vaixcll tot attar
(1'1111 tell sonlni ebri de mar

I,es dues nieitats del pocnia sun forntades per dues prcpuntes : si A
I,oeta pensa on la (Iona corn un instrument sexual, tamhe limlita solve
ics possibles consegiicncies dell setts pensaments i sobre la natura de l'anu>r
(file ha endevinat dins cl cos de la Bona. Aqucst ((anior inexplicable)) ara
es tin ((intr(1s)( que espera el contacts amb ens ((nus pensaments)) del
pocta. Les imatges dell versos inicials sun hen explicites : les ((closes
isles del teu ventre)) porten tines associacions do descobcrta i (Ic conquesta
one les relacionen amb les imatges triomfals dens versos 6-; .29 (Tantbe
les allusions marines del final sdn preparades per mots com ((illes)) i ((pas)).)

El (nou desti)) very el qual els pensaments del poeta es dirigeixen
r,onies es pot entendre corn tuna extensiu do in vida del mateix pocta. Si
itdesti)) vol dir, aquf corn abans, una possibilitat vital que s'aconiplcix,
flavors coneixer el cos (1'aquesta nnancra donara una orientacid nova
-- augmentara les possibilitats - de la seva villa. Les imatges quc acorn-
panyen aquest pensament presenten el poeta com a conqueridor : uarbi-
taaris reialmes)) suggereix tin delectar-se en in conquesta pen sol goig de
conquerir. Pero tanta violencia implica un rise : pot esser que 1'amor
.- l'((intrills(( - sigui mes poderds que ens pensaments del poeta ; en aqucst
cas, els ((encantara)), es a dir, els eniprarA per als seas propis fins. (Aquesta
situacid recorda la frase d'un poerna anterior que ja hem citat : uI antb

28. Aquesta metafora apareix per primera vegada en EstancCs, II, 20: al,a
mt'itua set dens cossos nus I i el pier que hi passa com un rei intros)).

29. A Valery Ii agrada de descriure el cos puma corn una aterra)) ; compare((
la frase : ailes de nlon sein nu)) (La Jeuue Parque, vers 15).
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tot, un no-res del teu voler em pot torcer» (Eslances, II, 9). El verb

uencantarn to unes associacions magiques ; tenint en compte les intatges

marines del final, l'anior scria corn una sirena . De tota manera , 1'amor

torna a presentar-se hostil a 1'ordre : en aquest punt, la tensi6 consisteix

cn el fet que els pensaments del poeta no deixen d'esser pensaments, fins

quan pensa en les qualitats sensuals de la Bona.

A la segona meitat, el poeta canvia una mica de posici6. Ara pensa

en la dona corn una cornbinaci6 d'intelligencia i de bellesa fisica, en que

'es dues qualitats resten separades. Aixf, la ((testa llunyana)) es 1'esclava

de la nuesa que no [vein)) : ]a consciencia de la dona ignora els pensa-

nnents del poeta que se centren entorn del seu cos. La metafora ((ventre-

ilies)) es perllonga, potser massa enginyosarnent : els pens s6n un ((freu))

pel qual s'aventuren cis pensarnents, tot crcuant tin altre vaixell quc

s'escapa del sonuii de la dona. (Si aquests versos tenen un defccte, es

que els elements literals i metaforics no hi s6n suficientment separats :

aixi, en el very 12, els pensameuts - ((iii si els creuava)) - s6n situats

netament en l'espai, d'una mantra massa fisica per al context.) Aqui,

corn en d'altrcs poemes de Riba, el mot ((freu)) implica la dificultat ; ao

cls pens s6n ((gelosos)), perque garden ((gelosantent)) el carpi que con-

dueix al ventre. (Aqui tambe, la ntetafora sembla una mica forcada. )

Malgrat aquestes reserves, cl proces queda ben clar : el somni de la dona,

que resulta csser nil somni d'auror, l'ha feta accessible a 1'experiencia, be

c;tte ella no ho sapiga conscientment. Aquesta nova disponibilitat cs sirn-

hulitzada pel ((vaixell tot atzar))3' que s'evadeix, no solament del somni,

sin6 tambc del cos, per a entrar en 1'element vci, en el mar inetaforic del

iatge mental.

Arribat en aquest punt, el poeta passa a interrogar l'amor, el ((deu

ironic)) que habita el cos de la dona :

«Coni els meditatius orgulls,
mon cos annb triomf i silenci
viols, oh secret amor, que es llenci,
tot el cos, pero ja no els tills,

sobre aquest nit perill de roses
i el desordre absolut de dons
clue to robes si to els compons,
den ironic -- coin entre cosec

tin pensament rompent-se en mil
somnis d'acte entorn de 1'abrupte

30. Compare)) Estances, 1, i9: aun free d'absencia que no donii cap conjure.

31. Fit les Elegies de Biervillc (III), Riba torna a associar el mar amb el pensa-

ment : ael mar ens ha obsedit ... i el pensament exaltat I sobre l'escuma errabunda......
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diamant versatil del dubte
- tacte, set, colors, ah subti]

oasi reflectit , com ho era
]'ova d'un Gaut quc es dcsespcrs ?»

^n el poems anterior, 1'antor que esperava els pensaments del poets

per uencantar-lose era un antor passiu ; ara, cn canvi, es lx-ovcit sic
voluntat («vols que es llencin), i la seva atracci6 fisica es mes directs. 1~1

primer vers es com un resent del cicie sencer : els umeditatius orgulls»

son ]es especulacions mentals del poets entorn <le la dons. I^,1 hunt iii

ti'aquesta meditacio ha estat '_a idcntitat del ntateix hocta ; per a ell, la

swa consciencia d'aquest fet cs un uorgull».'= 1wi^lentmcnt, el vehicle de

la seva meditacio ha cstat la lru-aula, peril aquesta no serveix per a 1'acte

sexual, que s'ha d'acomplir uantb triontf i silenci». (Aquesta frase sembla

una anticipacio del vers final, on es parts d'<<un cant quc desesperai^.)

I)'altra bands, si la paraula era el ^•chicle do la meditacio, el seu agent

eren els ells, que tampoc no calm per a la unio fisica.

^1 cos de la dons - el <<nu pcrill de rosesn'^ - es tambe un udesordre

absolut». 1~s una de les Paradoxes de 1'antor - d'agtt^•st <<dcu irintic» -
que, en la seva fortes senses?, es una fora csotica, i que si arriba a
t^armonitzar els elements sensuals, prevent un aspects mes espiritual,

aquests mateixos elements perden llur poder. Antb altres mots : 1'aspecte

sensual de 1'amor no pot coexistir amb 1'cspiritual, sense que 1'un v

1'altre cedeisi. I en aixo consisteix el conflicte cutre el cos com a forma

i com a entitat fisica.'`

A la segona meitat, el cercle cs contpleta mitjan^ant un parallel entre
1'accio de 1'amor i la del pensament . Si 1'accio de 1'amor es aironican,
cl seu equivalent mental seria un pensament quc Acrd la seva unitat
rota la influcncia del dubte. Dins un sentit levers, aquest proses corres-

32. I;n aquest context, «orgulln, es plural, aixf com les especulacions del poets,
ra un altre mot-else dins el lexic de Riba ; comparcu lstances, II, y : aaltiva ^ quc
cum un deu et peixes d'oi•gnll estenuat», i rc^ que fora el meu pler, sense orgull ?r
];n ]a significacio que dons a aquest mot, Riba torna a coincidir amh Valery ; vefien
^^ci.:^sr•.N, op. cit., 33r-3z : acet or^ueil de 1'esprit qui n'admet pas la synthese de
la vie spirituelle et de la vie corporelle». ^s aquesta dificultat el que molests el ports
eu e] contest actual.

33. Compareu Estances, II, 2i (Nu eu reeds: desQres de l'cunor): «Ara es Bola
entre el foe de tes roses secretes ^ i 1'atonita llum ^ la nua blancor...a.

34. Its adons» de] vers 6 son enumerats mes endavant : •tacte, set, colors, ah
subtil ^ oasi reflectit ...». 'Pots indiquen que e] cos ja ha deixat d'esser forma para.
T?n I^atances, II, zt, el atacte» queda ven^nt per la pars hlancor del cos : rah, les
divines desfetes ^ en to hlancor, del tr'c(e quc a eshaurir-la cs rousum...». Aquf,

vol dir ulesig sensual ». Fls acolors» ^6n cls ^lel cos, cistos ]iterahnent, sense
cap sug};estio dels colors que n<xlreixen el aflautareig» refinador del primer Bonet.
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pun a aquell altre en que els ((dons)) corporals perdien Bur forca en entrar

en una harmonia superior. El parallel es molt just, puix que incorpora

una de les paradoxes fonamentals del cicle : el pensament ha d'esdevenir

impuls - i, en consegiiencia, ha d'afeblir-se coin a pensament - si vol

^ oml,rendre la natura fisica de la dona. I, aprofundint el parallel, 1'acci6

quo es contempla en els versos inicials es nomes un dels ((mil somnis

d'acte)) que procedeixen del dubte, es a dir, de la perdua de la unitat

intellectual. (El dubte es un udiamanta, ((vershtil)) perque to moltes facetes,

i ,ahruptc)) perque la seva superficie relliscosa resisteix al pensament.)ss

El final del poema es mes complex. Els ((dons)) corporals son un

(^oasi reflectit)), es a dir, una illusio, perque son enganyadors ; potser

perque el mateix poeta ha desitjat Ilur presencia, els ha creats incons-

cicntnlent de la seta pr6pia visio, com si es tractes d'un miratge en el

desert. El poema acaba amb aquesta possibilitat de decepcio, i el vers final

repren la metafora de 1'oasi sota una altra forma. Aixi, el ))cant que es

(,esespera)) vol dir l'intent - fallit per massa dificil? - de copsar la sig-

nificacio del cos nu per mitja del verb. En el curs de la meditacio poetica,

aguesst ((cant)) ha vingut a semblar real i autentic - a esser reflectit en

el cos de ]a dona coin si fos realinent ((aigua)) - be que, com l'oasi, es

tracti d'una illusio.

Els dos poemes que acabent de discutir - no per una coincidencia

ofl els mes sensuals de la serie - ofereixen un nombre de preguntes.

Despres d'aquestes vacillacions, el poema final tanca el cicle amb una

constatacio que ens torna al comensament :

.Pensar-te es abolir de cada

nova anima dels tills captius
en mil tendres morts redivius,

all mes nua coin mes pensada,

I'ardent i sinuos Iligam

de memoria entre ella i, defora,

el mon que s'exalta si 1'hora

1'omple del sell dispers eixam.

Calma arran de l'extrema escuma !

Que un atzar es declari, i cal

partir, pensament - al vital

encalc de la impossible suma,

(forma!), encar (forma!), ja en mos ulls

despesa, oh heats, prodigs ulls!•

3c. Per a Valery, el plot aversatilen es associat amb la decepci6. Comparen

«Mais aver mes perils, je suis d'intelligence I plus versatile ... et plus perfide qu'euxl

(La Jeune Parque, versos 82-83).
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Els tills del poeta son captivats pel cos de la Bona : Ilur mantra do
percebre' l implica una seric de morts i de resurrections. Aquest es el
sentit de ((mil tendres morts redivius)) : els ulls, com quc son cis agents
de la percepcio, poden tenir una ((anima)), i en aquesta anima quc contf-
nuament mor i reneix es recrea la visio que el pocta to do la dona. Aquest
moviment cIclic correspon al sentit fonamental d'aquests poetics, en quc
les visions repetides fluctuen entre el sensualisme i la puresa intellectual.

Aquf, els versos inicials indiquen un retorn al pensantent, en quc

tot clement impur de la percepcio es purga. La dona es aumes nua coin

rtes pensadao ; com mes intellectual sera la percepcio del poeta, mes nu

sera el cos de la dona, puix que la seva nuesa es com una mena d'essencia

abstracta." El que s'aboleix son les memories que Iligucn les perception-

del poeta al mon exterior. Aquest concepte recorda la situacio initial del
cos dins la catnbra que serveix de barrera contra les impureses del nu;n.

Novament es tracta del mon que se sotmet de bon Brat (us'exaltan) a

Tactic del temps i als esdeveniments diversos de la vida. (((Ardent)) i

osint16s)) recorden, sense equfvoc, el reialme confus dels sentits quc existei':

udeforao.)

A aquest mon sorollos i desordenat s'oposa la calma del pens-men,

absolut a 1'extreut hunt del ntar, del ntatcix mar que sostenia cis do,
oniants al final del sonet VIII. Alli, la dona era associada antb al'cvadit
vaixell tot atzar)). Ara, el trot ((atzar)) torna en un moment decisiu. G:ti-

rebe al final del title, Riba medita sobre la idea quc ja havia cxpresstt
en Estances, II, y : upensava en to per un anior del risen. Cal recordar

tambe que en un altre poema de les Estances (II, 33. Nu ajagut), se

serveix del tnot aatzarn coin a part d'una nnetitfora coutplcxa en qu one-

imatges marines son associades amb In visio (fill cos fenneni coin a forma

pura :

"Entre to i jo la verge onada

dels atzars revs. t Qui dell dos
prendra ? e Restare a la riba

d'un somni fit, o1i insidiOs
horitzo de to corba viva ?n

Aquests (los itltims versos semblen indicar que l'uextrenta es('tuna).
del poema quc coinentem pot referir-se igualment a la forma Pura del cos ;
es a dir, que la dona es voltada de la calma (ordre, absentia del temps)
aue resulta de 1'abolici6 de la memOria. En Nu ajagu.t, el retorn de la
(,verge onada dels atzars)) correspon al ressorginient de la (,fluida aparenSa))

36. Aquest very apareix, sota una forma identica, en Estanc cs, II, 33 (Nu aja-
gut), on es associat amb eatzarsn.
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del cos nu. Aqui, uatzarn pot significar ((accident)) - una altra manifes-

tucio de ]a ufluida aparencan de la dona -, de manera que el poeta ha

do renovellar el seu intent de copsar-lo. 1 s per aixd quc la forma del cos

constitueix una ((impossible suma)). Aquesta forma, que al mateix temps

rcpresenta 1'Absolut, ha estat udespesan - fruida - pels uprodigs ullsn

del poeta que es complauen felicment en llur feina inacabable. Aixi s'a-

f:rma el nlovimcnt ciclic dels poemes : els ulls del poeta han consumit la

forma mitjancant llur percepci6 visual i directa, be que el pensament hagi

de tornar sempre a l'intcnt de comprendre-la en termes intellectuals.

Finalnlent, i pensant cii la dedicatoria a Guillen, podem constatar

wm els poenles d'Un nit i uns tills pertanyen a un moment decisiu dins

1'evoluci6 de la poesia post-sinibolista. Dins uns limits fidelment observats,

aquest cicle ens sembla una de les obres hies finament acabades del seu

autor. En l'obra posterior de Riba, ]a giiestio de la forma se li complicara

anib d'altres motius, tant humans coil espirituals. Pero aqui, encara

ales que en les Estances, es coil si fes una sintesi dels elements dispersos

(Inc volia incorporar definitivament a la prdpia visio. No volenl aturar-nos

niassa en la possible influencia de Guillen. Sabenl que en aquest moment

Riha tenia una gran admiracio per l'obra del poeta castella, que tot just

acabava de coneixer." Tambe, coin es despren de la nostra analisi, hi

ha ones coincidencies prou marcades entre el cicle que discutiln i certs

poenles del primer Cdntico." Aixi mateix, preferim de considerar la de-

dicatoria cl'Un nu i tins tills coin tin simple acte d'amistat entre dos es-

criptors que, cadascfl pel seu compte, havien arribat al pie domini poetic

despres d'unes llargues reflexions sobre els descobriments de Mallarme i

de Valery. Evidentulent, tots dos poctes es veien obligats a prendre po-

sicio davant la giiestio, tan debatuda per aquells dies, de la poesia pura.

Peril creiem que Riba hauria confirmat les paraules amb que Guillen, 1'any

1926, es declarava per ula poesia compuesta, compieja, por el poema con

poesia y otras cosas humanasa.

ARTHUR TERRY

Universitat de Belfast.

37. Compareu : •Teniilt en esbos aquest poema [Estances, II, 21, Nu an repos:

despres de i'amorl, vingut a les meves mans Cdntico , de Jorge Guillen , les estances

es van perfer en ]a sorpresa de tot de coincidencies , o molt intimes o molt superficials,

i anaren en natural homenatge al gran poeta castella, (EdC, XIV ( juliol -desembre

1931), 418.)
38. Sobretot, Presagio, Pasmo del amante i Desnudo.
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