
JORDI CORNUDELLA

SOBRE NAB!: VERSIFICACIO I RITME

I

I en l'arid lloc
vaig adormir-me sota un sol de foc;
despres, amb la parpella encar no ben desclosa,
vaig veure que una planta hi havia al meu costat,

80 una de branc tot argentat
que al bat del so] oposa
un cobricel d'estels de verda fosquedat,
cada un gronxat

dalt d'una tija rosa.
(vin, 76-84)

Aquests nou versos, que he pres a l'atzar, reflecteixen amb tota
claredat la mena de polimetria que, des del punt de vista de la versifi-
cacio, es a1l6 que de seguida es descobreix a Nabi. Consisteix a com-
binar basicament versos de dotze sillabes, de deu, de vuit, de sis i de
quatre, amb rimes consonants pero defugint, d'una manera gairebe
sistematica , la regularitat de l'estrofisme. Aixo fa que no sigui tan sols
el ritme intern del vers el que defineix, sobretot, el moviment del
poems, sing l'alternanca de versos anisosil.•labics; perque es justament
l'accent maxim del vers (el darter, que en determina la mesura) el
portador de l'altre element ritmic que crea aquest moviment: ]a rima.
Tornem als nou versos de 1'exemple: l'esquema de les rimes es a4 sin b12
C12 c8 b6 C12 C4 b6, on a representa -oc, b -osa, i c -at. La primera

rima apareix isolada, sense combinacio amb les altres (formant un apa-
riat, cosa que passa poc mes de vint vegades a tot Nabi); pero ]a vocal
plena coincideix amb la de la rima b, creant una assonancia entre
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totes dues rimes, la masculina a i la femenina b, la qual al seu torn

es combina amb una altra de masculina ( c). Aquest joc d'assonancia

entre rimes l'utilitza esporadicament Carrier al seu poems ; 1'exemple

mds clar es al passatge iii, 80-108 , en que de set rimes femenines i set

de masculines , sis de cada presenten entre elles aquesta assonancia, com

demostra la llista parcial de mots en final de vets : eixordalentorn; fugi-

da/avergonyit ; trencada /amainar; ( Llavores /clamor ); feresta / ve; vo-

lies/abis; Ilences / hens ( cada paraula representa una rima; la parella

entre parentesis correspon a 1'6nic cas en que no hi ha assonancia entre

rima femenina i rima masculina ). Pero aixo no es sing una mostra de

virtuosisme , al capdavall ; a116 que realment compta es que l'alternanca

de versos oxitons i paroxitons, Carrier ] a mante amb un rigor extrem

tot al llarg de Nabi . Tant, que fins i tot es pot formular una <dlei de

1'alternanca de rimes masculines i femenines >> vMida per al poema sencer,

per exemple en els segbents termes:

1) dues rimes masculines diferents ( o dues rimes femenines dife-
rents ) no poden combinar -se (= creuar - se o encadenar - se) entre
elles;

2) dues rimes masculines diferents ( o dues rimes femenines defe-
rents ) nomes poden apareixer en versos consecutius si almenys
una de les dues esta combinada (= creuada o encadenada) amb
una altra rima.

A aquests punts s'hi poden afegir encara dues precisions . La primera

es que si , com ja he dit, a tot Nabi apareix una vintena d'apariats,

un de femeni isolat no hi es mai; un de masculi seguit d'un de femeni

(tit, 20-23 ), o viceversa ( viii, 32-35 ) son sempre interpretables com a

quartetes caudades , perque estan en contextos interpretables com a suc-

cessions de quartetes creuades o encadenades ; i d'agrupacions de tres

apariats nomes n'hi ha dues: vii , 145-150 ( femeni/masculi / femeni), i

ix, 60-65 (masculi / femeni / masculi ). La segona precisio que cal fer es

que a Nabi es compten vint-i-dos versos no subjectes a rima , tots ells

femenins, que entren tanmateix en l'alternanca amb les rimes mascu-

lines:

I Deu encara feu venir un xaloc
d'ales de pols , de sorra i foc,
furia de l'infern donant-se festa
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que a giravolts guspireja,
talment irada contra tot dema

(vin, 103-107).

El vers femenf no rima amb cap mes, pero s'alterna igualment amb
els apariats masculine. Semblants a aquest cas son e's dels aitres tres
versos sense rima que apareixen a'illats ( x, 10-14 i 76-78); en dos passat-
ges mes (v, 1-16, i VI, 14-17 i 26-41) apareixen versos masculins rimats
encadenats amb els femenins sense rirna.'

Ara, 1'extrem rigor amb que Carrier fa rimar els seus versos no
l'engavanya gens , sing ben al contrari: es un dels fenomens en que
mes demostra el seu virtues domini de la versificacio. I n'hi ha molts
exemples: el joc de consonancies i assonancies creuades que he mostrat
en 111 , 80-108; el magnific passatge v, 97-113, en que un veil descriu
Ninive a 1'extenuat Jonas, disset versos en que s ' altcrnen nomcs una
dificil rima oxitona en -uc i una de parox ftona, en erra ; Z o be els
deu versos del passatge it, 112-121, en els quals, de quatre rimes, les
dues paroxitones i una d 'oxitona (l'altra es en -ent: obedient, diferent)
son prou dificils : - ori (adjutori , exori, promontori ), - ipte ( rescripte,
Egipte), i urt (curt, aunt , curt); o encara el joc de les rimes internes
(iv, 7, v, 60-61, VII, 10... ).

Es tambe el fenomen de la rima el que dona pee a Carner per
servir-se del recurs antiquissim del bioc . Es tracta , en efecte , d'un recurs
d'origen trobadoresc consistent , tal com l'empra Carner, a trencar el
vers de tal manera que apareguin dues rimes ( dos finals ). La segona part,
per si sola, en general no constiiuiria vers independent (es impossible,
per exempie , que un monosillab en constitueixi cap): la seva individua-
litzacio entre els altres versos es nomes resultat de la seva capacitat
de rimar. A Nabi , n'hi ha tres exemples, dos al cant primer i un al

1. Dels exemples mes sistemaucs dels cants v i vi en parlo mes avail.
A 1'exemple que aqui poso , el darrer vets es afegit el 1957; les editions anteriors
presentaven , doncs , tambe un vers masculi iliure de rima.

2. Al text del 1957 hi ha vuit versos paroxitons i nou d'oxitons ; pero a les
edicions del 1941 i del 1947 n 'hi havia nou de paroxitons i onze d'oxitons . Carner
va suprimir tres versos , probablement perquc s'hi repetia un mot rima. Despres
dels vers 105 ( ui abat les fites en el mon porucu ), el poema continuava: uDins
els tresors de Ninive esg:ptara sa gerra / tot poble , per no veure , per sempre mes
poruc , / sos homes empalats, sos arbres sense lluc. s
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cinque. Es tracta d'un decasillab biocat en un octosillab oxiton i un

bioc bisillab (<<em va corprendre i consumir/la pressa>>, v, 45-46), d'un

decasillab biocat en un heptasillab paroxiton i un bioc bisillab (com no

hi ha forca en la cua/d'un ca>>, 1, 146-147) i d'un hexasillab biocat en

un tetrasillab paroxiton i un bioc monosllab:

Sembla partida
aquella Veu que el manament em feu.
Potser m'oblida
Deu.

(i, 187-190)

II

La combinacio de versos de dotze, deu, vuit, sis i quatre sillabes

es la norma que defineix la polimetria de Nabi 3 Si prescindim del

cant iv (perque no respon a la mateixa versificacio «lliure»), mes d'un

terc del total son versos de dotze sillabes; un terc, de deu; i l'escurcat

terc restant son versos de vuit i sis sillabes en proporcio equilibrada, i

de quatre en proporcio molt inferior .' Ara be, aquestes dades son un

reflex de la manera de versificar que el poeta escull, i la seva tria sembla

estar, en alguna mesura, en funcio d'allo que ha de dir. Aixi, als cants v

i VIII hi ha el doble (o gairebe el doble) de versos de dotze sillabes que

de deu, i al cant vii la proporcio (o la desproporcio) augmenta fins a

mes del triple; contrariament, al cant vi hi ha nomes 2 versos de dotze

sillabes per 98 de deu. Sembla, doncs, que Carrier utilitza mes versos

mes llargs en aquells cants que son narratius; i un cant com el sise, en

que escenifica teatralment un dialeg, l'uniformitza molt, generalitzant-hi

tin mateix vers (el decasillab).

3. Ja he explicat les aparents excepcions a aquesta norma que cal atribuir

a his del bioc, pero mes avail en comento d'altres que no son pas aparents i que

afecten 44 versos (els vint de v, 1-20, els tretze de WIT, 85-97, i onze d'esparsos:

un hexadecasillab, un heptasillab i nou enneasili ubs).

4. El comput de versos al text del 1957 es de 1.365; 1.362 si considerem un

sol vers els biocats. Prescindint dels 44 esmentats a la nota anterior , hi ha 520

versos de dotze sillabes, 447 de deu (dos de biocats), 164 de vuit, 151 de sis (un

de hiocat) i nomes 37 de quatre.
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Aquesta forma de polimetria aconsegueix el seu efecte, crea el movi-
ment del poema, precisament perque el ritme d'aquest es molt princi-
palment marcat per la llargada dels versos o, mes precisament encara,
per la frequencia del tails que la determinen; i no cal repetir que el
final de vers recurrent com a productor de ritme es reforcat per 1'us
de la rima. Es clar que el final de vets no es Punic tall recurrent, sin6
que alguns dels versos en comporten d'altres tambe a 1'interior, de
diversa importancia. L'alexandri, concretament, es Punic model de vers
realitzat a Nab! que presenta sistematicament frontera de mot darrere
l'accent maxim de la sisena sillaba i que admet la possibilitat que el
mot en q6esti6 sigui pia o esdrtiixol, sense que les sillabes atones pos-
teriors a la tonica alterin el recompte metric. Es, per tant, 1'6nic model
de vers que permet parlar amb propietat de cesura; als altres models de
vers es pot parlar nomes d'una major o menor frequencia de frontera
de mot en determinades sillabes fortes.

A tall d'exemple, sera bo demostrar les diverses possibilitats realit-
zades a Nabi del que he anomenat, genericament, «vers de dotze silla-
bes». Aquesta denominaci6 no correspon a un sol model de vers, per-
que, dell 520 a que m'he referit, nomes 378 s'adequen univocament
al de 1'alexandr! (dos hemistiquis hexasillabs): 215 presenten cesura
femenina i 163 masculina. Pero al costat d'aquest model classic de 1'ale-
xandri, Carner empra un altre model de dodecasillab, amb ties accents
maxims (a les sillabes quarta, vuitena i dotzena); amb els dos primers
accents maxims poden coincidir-hi o no fronteres de mot, es a dir, clue
el vers pot tenir, a mes de 1'inicial i del final, cap, un o dos tails a
l'interior. A aquest model dodecasillab hi corresponen indiscutiblement
97 versos de Nabi; els 45 versos de dotze sillabes restants s6n metri-
cament ambigus: admeten l'escansi6 d'acord amb mes d'un model (la
majoria corn a alexandrine amb cesura masculina i com el que, per sim-
plificar, anomenare ras i curt dodecasillab). Amb tot aixo, Carner acon-
segueix de fornir-se una molt mes gran possibilitat ritmica, gracies a
l'aptesa del dodecasillab (enfront de la rigorositat de l'alexandri) per
presentar cap, un o dos tails a l'interior, tal com ja he indicat i a con-

tinuaci6 exemplifico:

a) no hi ha frontera de mot coincident amb els accents maxims,
interns:
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Ell modulava cantarella molt civil,
amb la parpella migcloent-se, corr,padida; (tx, 15-16)

b) hi ha frontera de mot coincident amb un accent maxim intern;
el de la quarta sillaba:

I sol, ben Bret, en aquell pavid cons^stori
el rei mina que els bandegessin de prop seu. (vtt, 117-118)

o be amb el de la vuitena:

Ara no es torben en passant: so com tothom. (tt. 14)

c) hi ha fronteres de mot coincidents amb tots dos accents maxims
interns:

com un arrant llaminejant amb delectan^a,
com un infant que va cantant per por d'oblit.

(v, 60-61)

En aquest darrer exemple es ben clar que els tills interns al vcrs,
amb la seva recurrencia, son tan constitutius del ritme com el del
Goal; ,a que aqui comporten tambe rima (rimy interna), si be es tan
facil que Carner no 1'hauria emprada a final de vcrs. Es per la seva
opcionalitat que d'aquests tails no en podem dir cesures, i per aixo
tambe que els segments en que divideixen el vers no son mai femenins.
De fet, a Ncibi hi ha un cis en que aixo si que succeeix:

qui Deu contempla, 1'herbei damunt seu creixeria

(tx, 25)

r^ra, acudint al passatge sencer es pods comprovar com cl context fa
que el tall que coincideix amb la quarta sillaba sigui aqui especialment
mare^t, perque els quatte versos son sintacticament parallels (i presentee
anafera), pero en els altres tres la frase de relatiu es el subjecte del verb
principal, i en canvi en aquest no:
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Qui Deu escolta de tot es destria,
qui Deu escolta Tale to nuat,
qui Deu contempla, I'herbei damunt seu creixeria,
qui Deu contempla fa cara d'orat.

(ix, 23-26)

En aquest passatge passa, doncs , que entre trcs decasillabs hi ha tin
dodecasil-lab corresponent a la juxtaposicio d'un tetrasil-lab i un octosil-
lah; peso la segmentacio poc usual en un primer hemistiqui fcmeni,
Carner pren bona cura de deixar que In imposi , sense cap ambigiiitat,
la sintaxi . Dit altrament : igual com succeeix en el fons amb e'a ale^:an
drins , l'escansio d'aquest dodecasillab corrcspon a In de dos versos jux-
taposats ; i es nomes 1'excepcionalitat d'aquest exemple i la fregiiencia
dels altres dodecasillabs al poema a116 que fa que hi vegem una realitza-
cio diverse i especial del mateix model de vers. En realitat , Tunica dife-
rencia entre la cesura fcmenina del tetrasillab « qui Den contempla» i
la de l'octosillab « I'herbei damunt seu creixeria » es que les sillabes que
ocupen aquesta segona son portadores de rima . Perque ja he dit que la
rimy cs un element ritmic principal a Nabi, i es aquesta la que deter-
mina la Ilargada dcls versos.s I per aquest canto es per on tambe cal
explicar-se in singular aparicio d ' un vers de setze sillabes amb cesura
fcmenina ( juxtal,osicio d'un hexasillab i un decasillab o be d' un decasil-
la) i on hexas % llab),6 com el tercer vers de Pestrofa:

Com que em ternia que series tendre
vela a Tartessos vaig curar de prendre;
cal que et tracixin segles per a dar-te 1'afany de maleir
i encara te ' n desdius a mig cami.

(viii , 32-35)

5. Llcvat dels 22 versos femenins sense rims As quals he fet allusi6. D'altra
banda , i excepcionalment , la rirna interna determine la llargada dels segments en
que pot descompondre ' s un vers.

6. A les primeres edicions aquesta ambigiiitat no existia ; s'escandia univoca-
ment com un hexasillab seguit d ' un decasillab : « cal que et tracixin segles per
dar-te passio de maleir».
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III

Estrofisme irregular, anisosillabisme i rigorosa alternanca de rimes

oxitones i paroxitones son, com he anat fent veure, els trets que definei-

xen la versificacio de la major part de Nabi. Aquestes caracteristiques

(la darrera es tanmateix propia de tota la poesia catalana posterior a

Verdaguer), tal com va assenyalar Gabriel Ferrater,' son tambe propies

de les Faules de La Fontaine, que parcialment va traduir Carver en un

volum aparegut el 1921. En dos dels sis poemaris publicats per Garner

entre el 1921 i el 1941, El cor quiet (1925) i Lluna i llanterna (1935),

apareix un bon nombre de poemes versificats segons aquestes caracte-

ristiques. EEs possible, per tant, que Garner s'hagues anat exercitant en

1'6s d'aquesta forma (i que Nabi sigui el fill mes illustre d'aquest exer-

cici) a partir del seu treball d'apropiacio de La Fontaine. Potser ja l'havia

iniciat, aquest treball, quan va escriure un poema corn «Flora urbana>>

(de Bella terra, bella gent [1918]) o, millor encara, <<Fanal de Sarria)>

(del mateix recull), combinacio lliure d'alexandrins, decasfllabs, octosIl-

labs i hexasillabs, pero tambe de dodecasillabs com:

Per to les ombres allargades que ens ofeguen

o be:

ames sentir dins la cofurna que t 'envolta

(v. 9)

(v. 17)

Doncs be, his d'aquesta forma de dodecasillabs (accentualment tan

diversa de l'alexandri) no pot venir de La Fontaine! No, Garner devia

haver-la presa dels simbolistes francesos, com la'n van prendre els

modernistes hispano-americans; pero entre els simbolistes francesos

7. Gabriel FERRATER, «Nabi>>, de Josep Carver, dins Sobre literatura (Barce-

lona 1979), p. 19.

8. Tampoc no pot venir de La Fontaine Ns del bioc: el recurs que si que

empra La Fontaine es el de l'eco (((La Cigale ayant chante / Tout I'J2te / ...>>, en

context d'heptasillabs), que tambe es utilitzat per Carner en altres poemes poli-

metrics ( aixi, a «Proximitat de la mort>>, d'E1 cor quiet (1925 ): <<Sento ]a meva

passa / que em glaca / ...»).
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aquest vers era utilitzat corn una variant en tirades d'alexandrins de sis
mes sis. Aixi, per posar-ne un cas que Garner havia d'haver conegut de
bona Nora,' en un sonet (<<Keepsake>>) en alexandrins del primer llibre
de poemes d'Albert Samain (Au Jardin de l'In/ante [18931), el primer
vers del segon tercet fa:

Dans un par/um d'heliotrope diaphane

Ja al primerenc Libre dels poetas (1904) apareixen alguns versos

d'aquest tipus, sempre en combinacio amb alexandrine; per exemple,

dell vint-i-clos versos de que esta format «Parsifal», divuit son alexan-

drins, dos mes son ambigus (versos 4 i 6) i dos son dodecasillabs:

rosats y clays. Sobtadament, desde'l pregon

las tres Marias que ploravan de tristor.
(v. 7)

(v. 19)

Ara, aquest us, en catala, no es pas exclusiu de Garner: en combinacio
amb alexandrins, es llegeixen dodecasillabs en poetes corn Marius Torres

o Rossell o-Porcel. El que fa Garner es aprofitar les possibilitats r%tmi-
ques que el vers ofereix (pel joc de tails creat per les coincidencies de
frontera de mot amb accent maxim) en la combinacio, en poemes poli-
metrics, amb alexandrins, decasillabs, octosillabs i hexasillabs. Tant es
aixi que se serveix d'aquest model de vers fins i tot per traduir els clas-
sics alexandrins dels poemes polimetrics de La Fontaine. En posare

dos exemples; a la faula del hop i l'anyell, el sete vers del frances diu:

Qui to rend si hardi de troubler mon breuvage?

Garner ho tradueix sense cesura , pero amb frontera de mot a l'accent

maxim de la quarta:

Com has gosat enterbolir-me la beguda?

9. Va ser el mateix Josep Carner qui va confessar a Tomas Garces que a
Els fruits saborosos (1906) chi dringa Samain» («Revista de Catalunya», num. 38
[agost de 1927], p. 143).
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En canvi,

La terre de cette Hydre au printemps revenue,

dotze vets de la faula de 1'home i ]a puca (on es de notar la pertinent
sinalefa en cesura femenina), Garner el tradueix sense cesura ni coinci-
dcncies de frontera de mot i accent maxim a in primera part del vers:

el mon d'una hidra que al bell temps es retornada

En ics possibilitats ritmiques d'aquest vers, doncs, cal ttchar-hi in
rno que Garner I'hagi utilitzat tant, despres de les Feules de La For.-
taine, a la seva poesia polirnetrica: se'n multipliquen els exemples a Lluna
i llanterna (1935) en poemes corn 1'esplendid <Himne de in recanca
interminable>>, de 255 versos, no repres a Poesia (1957), o com <Fl
repensament>>, inclos a Poesia amb e] titol de <,Cant dels sentiments
inoblidats> i amb alguns versos corregits, entre els quals dodecasillabs
ara canviats per realitzacions d'altres models de vers. Peru en absolut
no es aquesta la tonica general de les corrcccions del 1957; a 1'inre>-c's:
molt sovint antics alexandrins son suhstituits per dodecasIiiabs. Aixi,
poseur per cas, el vuite vets de <<Corn les maduixes> (d'Els fruits saboro-
sos) diu el 1957:

i que en barreja en una musica els sentits

mentre que el 1928 hi deia:

i fa nomes murmuris Ilunyans, avergonyits

I el fet es que, sobretot despres de Nabi, on ja hem vist amb quina
diversitat i abundancia apareixen, els dodecasillabs son semprc molt pies
utilitzats per Garner, en poemes polimetrics corn el <<Cant de] fill dis-
tant>> (de Llunyania [1952]) o tants d'altres.

Pero ja soc on volia arribar: es molt possible que sigui a partir de
La Fontaine que Garner s'exerciti en 1'6s del seu <<vers lliure>, d'aquesta
forma de polimetria; en qualsevol cas, s'ha de dir que hi posa molt
mes que no pas hi ha al model original, multiplica cis recu sos d'ecord
amb el seu personal domini tecnic del vets: el bioc, el dodecasillab, els
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versos femenins csparsos sense rima son els que de moment hem pros
en consideracid. Ara caldra fer-ho amb aquells altres recursos de que
Carver se servcix, que contradiuen les caracteristiques de la versificacio
de ]a major part de Nabi tal corn han quedat definides: la :rrc,;u;aritat de
]'estrofisme, 12 combinacio dc versos de nombre parch de sillabes i la
rim„ consonant de versos masculins i femenins en altcrnanca.

IV

Fins ara he dit que el ritme del poema ve donat per la recurrencia
dels talis que ernrnarquen Cl vers i I'hemistiqui, i aixo, per mes que sigui
ccrt, no dcixa de ser una simpiificacio. Perque de ritme tambe en pro-
ducix l'alternanca de sillabes fortes i febles a l'interior de calla vers, i
Ics restrictions accentuals a que estan sotmesos els versos de mes de
vuit sillabes (en els de vuit i menus sillabes n'hi ha prou que la darrera
posicio 1'ocupi un accent maxim) ja basten per demostrar-ho. Es cosa
sabuda: aquest ritme uintern>> del vers ve donat per in distribucio i la
jerarquia dels accents que el fan possible. 1, en catala, son en darrer
terme nomcs dues les possibilitats ritmiques ( moltes mes per alteracic
i per combinacio ): els intervals febles entre eis accents ( o entre l'inici
del vers i el primer accent) poden ser d'una o be de dues sillabes. Si hi
ha una sola sillaha feble, pot pariar-se de ritme binari; si n'hi ha dues,
de ritme ternari . Aixi, prescindint de in jerarquia dels accents que el
dehn(,ix corn a alexandri amb cesura femenina ( es a dir , prescindint del
fct que els accents de la sisena i ] a dotzena sillabes sitiuin maxims i del
maucix nivcil, etc.), el seguent vers es format per dos hemistiquis de
ritme binari:

Jo vela For dcl dia que sobre el mar s'escola

(v, 23)

Aquest altre , en canvi, alexandri amb cesura masculina , es format per
dos hemistiquis de ritme ternari:

i sentiren un jou en l'espatlla abatuda

(vii, 43)
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Es clar que ni tots els accents son sillaba forta ni totes les sil1abes
atones son metricament debils, sing que en un vers corn

una promesa per pietat traspuntada
(Ix, 123)

es evident que entre 1'accent de la quarta sillaba (forta, doncs) i el de

la novena (tambe forta) hi ha d'haver un altre accent maxim que es

metricament irrenunciable, i que la nostra competencia de lectors ens

situa a la sisena sillaba, que essent atona esdeve flavors forta.10 Cal dir

que versos tan tensos com aquest, en que una sillaba atona ocupa la

posicio d'un accent maxim, no son pas dels mes frequents, sing mes

aviat una raresa al limit del trencament. Be; pero hi ha molts mes

fenbmens d'aquesta mena que impedeixen que el ritme d'un vers sigui

sistematicament reduible al bascular d'un metronom; i, per l'altre canto,

no desvirtuen tampoc la possibilitat de parlar de ritmes binaris i ternaris.

A Nabi (en catala, de fet) el mes frequent es el ritme binari; tan-

mateix, versos de ritme ternari, no es gens dificil de trobar-n'hi. Al seu

famos article Sobre metrica," Gabriel Ferrater proposa un exemple de

Victor Hugo, en que de dos alexandrins consecutius, els tres primers

hernistiquis son de ritme ternari («anapestic>> es el terme que ell empra)

i el quart binari (<<iambic>>), i assenyala com aquest procediment era

tambe molt usat per Carrier. En l'aficio al joc d'intercalar aquests ritmes

es on em sembla que cal cercar 1'origen d'aquest fet: a Nabi hi ha,

esparsos entre els versos de nombre parell de sillabes,'Z nou enneasillahs

corn aquest:

Perque en dol acaba ma fugida
(111, 84)

10. Es a dir: ajustem l 'escansio del vers al model de 1'alexandri (amb cesura

masculina).
11. Ara a Gabriel FERRATER, Sobre el llenguatge , a cura de Joan FERRATE.

( Barcelona , Edicions dels Quaderns Crema, 1981), ps. 85-86.

12. A part els tres del passatge viii, 85-97, que mes avail comento . Els nou

de que aqui parlo son : in, 84, 123; vi, 8; vii, 41; viii, 116, 135; ix, 18, 53;

i x, 5.
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Es tracta, doncs, de versos d'un ritme ternari molt marcat, que dificil-

ment trobarem als de nombre parell de sillabes, si no es 1'alexandri
(que nomes admet dos accents seguits, perque despres del segon hi ha
cesura) o be el decasillab que en algun tractat del segle xix es anomc-
nat <dactilic> (vers que comporta quatre accents i nomes tres inter-
vals: el tipus eQue li darem an el not de la mare>>). Un tal decasillab

seguit d'un enneasillab (l'efecte ritmic ve donat precisament pel fet

que el segon dels dos versos ternaris to un accent menys) els posa Gar-

ner en la superba descripcio que obre el darrer cant del poema:

Ja la cigala amb la seva musica
no serrava la soca del pi;

(ix, 4-5)

Pero, aquell joc combinatori que Ferrater assenyalava, reblat amb his

d'aquest enneasillab ternari (Ferrater hauria dit <<tres anapestos>>), apa-

reix tambe molt clarament en un passatge cabdal de Nabi, la cloenda

del vuite cant, amb el descobriment per part de Jonas del Deu interior,

inconscient:

I en cessant Iahve jo capia

que ell no havia parlat des d'un rodol tot clay
del cel, sing de dins de mi que l'ofenia.
En el nostre esperit, on ningu no el destria,

al dells de cent cambres Deu nia.

I 1'home de sa casa s'ajeu en el Ilindar

coin tin servent, com tin ca.

(viii , 131-137)

Aquf, al primer alexandri ternari n'hi segueix (amb encavallament) un

altre de binari; despres ve un altre alexandri ternari seguit d'un ennea-

sillab, 1'efecte del qual es molt ben aconseguit, perque no porta cesura

i segueix un vers del mateix ritme, pero cesurat. El pen6ltim vets 6s
encara un alexandri, de ritme binari, que porta el lector al sorprenent

heptasillab, Punic de tot el poema (a banda de i, 146, que es la primera

part d'un decasillab biocat), que tanca el passatge amb una rotunditat

ritmica que es deu, potser, a la sensacio d'escurcament que produeix

la juxtaposicid d'un tetrasillab (ritme binari) i un trisillab (ritme ternari).
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Del fet que sigui precisament en aquest floc on Garner reco:ri a agnista
arg;ida em sembla que no se 'n pot pas dir malaptcsa.

V

Acabem de veure que, essent cert que Nabi es en la seva major part
compost per versos de nombre parell de sillabes , hi ha tanmateix nou
enneasll-labs ( i un heptasillab ) esparsos ca i lla. Ws amunt he assenyalat
tambe que apareixen , aillats , quatre versos femenins sense rima, i n'hi
ha divuit mes de concentrats en dos passatges . D'una manera semblant,
en el cas de l'estrofisme es pollen assenyalar una norrna i ones dcsvia-
cions, pero amb un coatis especial : la caracieristica general es ] a irrctu-
laritat , la regularitat es 1'excepci6 . Tant es aixi que si no podern parlar
d'anestrofisme es nomes per Nis constant de la rima, ja que al capdavall
es tracta sempre de dues o com a maxim tres rimes creuades i/o enca-
denades , o be d'una de sola apariada , i son per tant molt frequents les
combinacions de versos que identifiquem com una determinacla estrofa.
Pero 1'anisosillabisme, d'una banda, i de 1'altra la cura ,nib que Garner
ha procurat que la rima vagi generant agrupacions de nombre desigual
de versos ( de dos fins a disset ) fan que tot sovint sembli que prescin-
deix de cap patro estrofic.

Ara be, precisament perque la tonica general es la irregularitat,
quan Garner sistematitza 1'estrofisme en tot on cant o on passatge d'un
cant, aquesta regularitat incideix decisivament en el ritme, el moviment
del poema. El primer cas que se'n dona, i el mes flagrant, es el cant iv,
el cantic de Jonas dins el ventre del gran peix : vuit quartetes formades
totes per dos alexandrins o dodecasillabs de final paroxfton i dos octo-
sillabs oxitons, amb rima encadcnada. Emilie Noulet ha assenyalat com
es l'alternanca del vers hang i el curt a116 que genera el peculiar movi-
ment de tot el cant , pero hi ha mes : les possibilitats ritmiques de cada
un dels dos tipus de vers hi son aprofitades al maxim. Aixi, si a la
primera estrofa:

Ni el pelag que s'abissa ni el vent ja no em fan nosa.
Mon seny en ]a fosca reneix.
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ja so dins una Bola mes negra , millor closa;

i crec, dins el ventre d'un peix,

(iv, 1-4)

hi trobem alexandrins amb cesura femenina i ritme binari molt marcat,
enfront dell octosillabs que presenten ritme ternari (comencant per un
interval d'una sola sillaba feble,13 que es una de les poques maneres
com es pot aconseguir un ritme ternari amb l'octosillab), a la sisena
cstrofa, en canvi,

Oh lassos peus, o mes cansades vagaries,
no m'haveu dat sing dolors.

Sense l'angoixa Di la carrcga dels dies
com el nonat soc a red6s,

(tv, 25-28)

hi tenim dos dodecasillabs, un amb coincidencia de frontcra dc mot
amb l'accent maxim de la quarta sillaba i 1'altre sense tails , " i dos octo-
sillabs bimembres ( el tall central es rcforcat per l'homofonia entre els
primers segments tetrasillabs de cada un : dat/nonat ). El ritme deis ver-
sos es basicament binari, pet-6 hi trobem emprat on procediment que,
si se'n sistematitza 1'us, crea un efecte tot peculiar: consisteix a avan-
car, en on tetrasillab binari, el primer accent la nrimcra nos-eio
(tecnicament s'hauria de parlar d'anaclasi), allargant doncs l'interval
entre els dos accents a dues sillabes febles: usoc a rcdos>>. Sigui corn
sigui, his dels diferents tipus de vers de dotze sillabes i aquests jocs
accentuals son allo que fa, suposo, que Maria Manent h^ni pognt
referint-se a aquest cant , « d'algun instant en que s ' altera la corba melo-
dica perque ho exigeix el sentit»,'s enmig de ]a unifermitat estroitca
que, formalment , cl distingeix tot sencer.

Pero no cs Punic cant de Nabi en que Carner utilitza Festrofa corn
a element organitzador. En exposar les dades sobre les quantitats i

13. Es pot considerar, doncs, que hi ha anacrusi.
i4. Aquest vers es en realitat ambigu , perque tambe pot escandir -se d'acord

amb el model de 1'alexandri ( amb cesura masculina).
15. Maria MANENT, La poesia de Josep Carner, dins Poesia, Ilenguatge, f-)rnra

(Barcelona 1973), p. 79.
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frequencies de cada mena de vers en tot el poema, ja he assenyalat

que el cant vi es el mes uniformitzat (a banda del iv, es clar): 98 deca-

sfllabs sobre un total de 140 versos (es a dir, un 70 %), nomes 2 dels

quals son de dotze sillabes, i els 38 restants octosillabs i hexasillabs

(i un enneasfllab). El ritme que hi marquen els finals de vers es, per

tant, molt mes regular que no pas en tota la resta del poema; ja no ens

ha de sorprendre, doncs, que Garner no emfasitzi tant la recurrencia

d'aquests tails i que, dels primers vint versos femenins, en deixi la

meitat Mures de rima. Pero cal dir-ne mes. Tambe he assenyalat ante-

riorment que aquest cant es teatralment organitzat com 1'escenificacid

d'un dialeg:16 hi trobem la pertinent acotacio inicial, amb la descripcio

del decorat i la introduccio dels personatges, i una de final, amb un

exeunt personae retoricament excellent. Doncs be, tret d'aquestes dues

acotacions i de 1'6ltim parlament de cada personatge (Jonas i la dona),

la part central del cant son vuitanta versos (vi, 10-89), en que tots dos

discuteixen dient-se cobles cadeno-encadenades (es a dir, octaves amb

rimes a b a b c d c d; dels versos ja he dit que practicament son

isosillabics). Pero Garner, si per aquest sistema unifica i estructura el

seu cant, no deixa d'incloure elements de distorsio que impedeixen

de considerar-lo regularment tan estrofic com el cant iv: aqui estic

parlant una altra vegada dels versos femenins sense rima de l'inici del

dialeg, pero tambe de la inclusio d'una cobla cadeno-creuada en boca

de Jonas (iv, 42-49: a b a b c d d c), o del vers 74 amb que Jonas

inicia una cobla els altres set versos de la qual diu la Ilona. Aixi mateix,

1'6ltim parlament d'aquest personatge es de vint-i-quatre versos, i dona-

da l'cstructura del cant podem llegir-lo com un seguit de tres cobles;

pero la primera seria creu-creuada, la segona creu-encadenada, i la tercera

cadeno-encadenada. L'tiitim parlament de Jonas, en canvi, s6n disset

versos amb rimes encadenades: el segon quartet hi apareix ampliat en

quintet. D'altra banda, el fet que tant l'acotacio inicial com la final

siguin formades de nou versos (un quartet i un quintet, i viceversa) rebla

l'organitzacio estrbfica de tot el cant, adequada tanmateix (mitjancant les

distorsions que he assenyalat) a la seva estructura dramatica.

L'articulacio del discurs amb 1'ajut de 1'estrofisme es finalment adop-

tada per Garner en un altre passatge del poema. Al cant vii, en el

16. El primer a parlar d'aquesta tecnica teatral va ser Josep Romeu.
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monoleg del rei ninivita, aquest anacronic i inversemblant intellectual
assiri ve un moment que mira de justificar la seva actuacio corn a Julia
l'Apostata ante litteram i la seva actual convercio al judaisme per 1'expe-
dient de recorrer a esbossar una teoria naturalista de l'origen i historia
de les religions, com tan be va dir Ferrater; " doncs be, aquest allucinat
pero serios parlament (d'on que resulti tan divertit) s'estructura en sis
quartets d'alexandrins (vii, 185-205), tots ells amb cesura femenina.

En definitive, doncs, es ben clar que de l'estrofisme, si be regular-
ment en fuig, alla on la materia que ha d'organitzar li ho demana, Gar-
ner sap tambe servir-se'n com de ]a millor manera d'articular i de com-
passar el poema.

VI

Fins aqui he anat esbossant les caracteristiques que defineixen la
versificacio emprada per Josep Garner a Nabi, aixi com les excepcions,

aparents o reals, que s'aparten de la manera que hi es dominant. Pero

aquestes excepcions no son mes, al capdavall, que una manera sempre

justa de variar una mica els usos canonics (irregularitat estrofica,

combinacio de versos de nombre parell de sillabes, etc.) per resoldre

tecnicament un passatge. Garner, doncs, no hi defuig la convencio me-

trica adoptada, nomes hi introdueix variacions. Tanmateix, he deixat

per al final l'analisi de dos casos en que aixo si que succeeix: hi ha un

canvi de convencio metrica. De quina manera i en quina mesura aquesta

afirmacio es defensable es el que caldra veure tot seguit.

El primer dels dos passatges es 1'inici del cant v. Jonas, que tres

dies abans havia estat engolit pel gran peix i que hi havia romas com

«dins la cavorca sepulcral», va trobar-se tot d'una installat en terra

ferma i davant de tot l'espai ofert a la seva petitesa. La trepidant alegria

cie Jonas en recordar-ho, els primers vint versos del cant 1'expressen

posant en joc eels recursos musicals del llenguatgeu (1'expressi6 es de

Maria Manent). No ens sorpren gens ni mica, per tant, que sigui aquest

1'altre hoc del poema en que mes sistematicament defuig Carrier la

rima dels versos femenins: els primers vuit no hi estan sotmesos. Si he

17. «Nabi», de Josep Carner, op. cit., p. 24.
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dit que a 1 ' inici del cant vi aixo ajudava a desfer 1'aparenca d'un exces
d'uniformitat , aqui es mes aviat el contrari : la forca del ritme dels
verses ( del ritme e intern» ) no demana aquest alcre Iligam ; extern> amb
gwire subjeccio; potser seria un entrebanc . Aquesta fosca del ritme
1'aconsegueix Garner, senzillatnent , canviant de convencio : adoptant
una metrica , mes que no pas sillabica , accentual ( em sembla que ha estat
Salvador Oliva el p>imer a assenvalar-ho).18 Cal explicar, doncs, en que
consisteix aquesta metrica accentual.

Bell era de veure
altre cop cl batre cxaltat,
la pressa

del petit en 1'illimitat,
5 1'ocell en els aires

el peix en el rodol marl,
la gran vastedat que corn la del cc] no podrieu
saber , mesurar ni tenir:
bell era de veure que el facil s'eixampla,

10 i enlla 1'impossible se us fa transparent.
Ocell, to que et daures del dia
i peix que degotes l'argent,
un goig en el cor se us aboca

Rampant i lluent.

15 Oh joia
del petit en 1'illimitat!

Enfora de greus agonies

jo em veia al gran aire llencat,
del clos de la fosca tornat

20 dins una llargada de dies.
(v, 1-20)

Ei joc de Garner consisteix, en aquests versos, a rcgularitzar d'una
determinada manera la successio dels accents i dels intervals d'una o de
dues sfllabes febles que els separen. Dit d'una altra manera, consisteix
a crear una mena de ritme mixt, combinacio de hinari i ternari; alto
que en aquesta mancra de metritzar la llengua compta realment es,

18. S. OIIVA, Aspectes tematics al Nabi de Josep Carney, dins E . Bou i altres,
Josep Carney: tlengua, prosa, poesia ( Barcelona 1985), p. 125.
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doncs, l'alternanca de les sillabes fortes i febles, o, mes exactament, del
nombre de sillabes febles que hi ha entre l'inici del vers i el primer
accent i entre els successius accents del verb (o hemistiqui), tots de la
mateixa importancia ritmica (aixi expressat, ja no caldra que ens ocupern
de les sillabes febles posteriors al darrer accent). Doncs be, d'acord
amb aquest tipus de metrica, en cadascun dels versos del passatge Garner
fa que hi hagi, corn a minim, un interval de cada mena: un d'una sillaba
feble i un de dues; aixo pressuposa, es clar, que el vers tingui tambe
corn a minim dos accents, i ens comenca, per tant, a explicar l'aparent
excepcio dels versos 3 i 15. A banda d'aquests dos, doncs, als divuit
restants hi ha el que podriem dir-ne un <nucli ritmic> , constitult per
una sillaba feble, una de forta, dues de febles i una altra de forta. Ho
expressare dient que el formen una «clausula binaria>> (sillaba feble
seguida de sillaba forta) i una «clausula ternaria»» (dues sillabes febles
seguides d'una de forta).19 Al costat d'aquestes dues «clausules» n'hi
pot apareixer encara una altra de ternaria, al davant o be al darrere.
I el mateix <<nucli ritmic>>, al seu torn, pot tambe apareixer duplicat, i
novament ampliat, al darrere, per una «clausula ternaria>>. La duplica-
cio del nucli, tanmateix, implica cesura del vers.

Per mostrar els fets mes clarament, esquematitzo a continuacio els
sis models ritmics de vers que apareixen en aquest passatge; faig us
dels simbols F per a sillaba forta, D per a sillaba debil o feble, i (D)
per a la sillaba feble que facultativament pot apareixer despres del
darrer accent de vers o d'hemistiqui:

a) DF(D): versos 3 i 15
b) DFDDF(D): versos 1, 5 i 14
c) DDFDFDDF: versos 2, 4 i 16
d) DFDDFDDF(D): versos 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19 i 20
e) DFDDF(D)/DFDDF(D): versos 9 i 10

19. is cert que les clausules de que parlo coincideixen grosso modo amb a116
que en la metrica de les llengues classiques anomenem <peus>>; perii el funciona-
ment de la metrica grega i el de la llatina (i no sols pel fet de set quantitatives)
es tan radicalment diferent del de la catalana, que mes val no confondre-la-hi.
Es per aixi] que faig servir tan poc corn puc la terminologia especffica de la metrica
classica, i evito de parlay de iambes i anapestos. No s'ha d'oblidar, per exemple,
que els versos iambics i anapestics grecs i Ilatins no es mesuren pas en peus, sing
en metres.

23.
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f) DFDDF/DFDDFDDF: vers 7
Llavors, prescindint ja de (D) i prenent com a «clausula binariar>

(representada per B) la successio DF, i corn a «clausula ternaria>> (repre-

sentada per T) la successio DDF, queda ben explicitat com el ritme

d'aquests versos el marca precisament l'alternanca regulada d'aquestes

unitats ritmiques desiguals, de tal manera que la segiiencia BT es cons-

titueix <<nucli ritmic» del vers (fet que reblo posant-la entre claudators):

a) B

b) [BT]
c) T[BT]
d) [BT]T

e) [BT] / [BT]
f) [BT] / [BT]T
Aixi ja es immediatamcnt clata la funcio dels versos 3 i 15 (el pri-

mer apartat de 1'esquema): fer que la clausula B aparegui tambe, com

ho fa T, fora del nucli [BT], en el joc d'alternances.

La mena de metrica de que Garner se serveix en aquest fragment

es, doncs, sobretot accentual, perque en darter terme es basa en el

nombre d'accents del vers (que es tant com dir el nombre de clausules:

de dos a cinc, 3 i 15 a part). Pero el fet que hi compti albora 1'alter-

nanoa dels intervals de diferent nombre de sillabes febles (una o dues)

i que sigui la regularitat d'aquesta alternanca a116 que conforma el ritme

de tot el passatge, fa que el sillabisme sigui tambe en certa mesura fix:

hi ha versos de cinc, vuit, deu i tretze sillabes (els de dues no son pro-

piament versos, sing aqui mes aviat <<complements ritmics)>, per dir-ho

d'alguna manera). Tots aquests versos tenen en comu una semblant

estructura accentual.

El canvi de convencio metrica respecte a la resta del poema, en

consegiiencia, no es total; i es aixo, justament, alto que permet a

Garner de mantenir-hi la <<marca externa>> del ritme de tota la versifi-

cacio: l'alternanca rigorosa de versos de final oxiton i de final paroxiton

(per on s'explica la presencia de (D) facultativa). Que aquest sigui un

dels fragments de Nabi en que els versos femenins no estan sotmesos a

rima ens fa tota la illusio que to molt a veure amb la sensacio de lliber-

tat o de moviment lliure que experiments Jonas, i que Garner crea per

mitja de versos desiguals en longitud pero iguals en el joc ritmic que els

soste; que els versos masculins, en canvi, conservin la rima es allo que
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confirma que, amb aquest sistema hibrid, sillabic i accentual, Garner
aconsegueix d'articular, sense solucio de continuitat, un passatge de vint
versos com el que he analitzat amb la resta del cant, format segons els
principis de la metrica que anomenem sillabica, es a dir, aquella en que
compta sobretot la regulacio de la periodicitat dels tails que emmarquen
els versos i els segments que els componen.20 Aquesta regulacio, en el
cas de Nabi, es reforcada (no cal insistir-hi mes) per Ns sistematic de
la rima. Doncs es oportu de fer notar que 1'articulaci6 dels versos accen-
tuals i els sillabics, a l'inici d'aquest cinque cant, es produeix tambe
gracies a aquest i d'altres recursos: els quatre darrers versos del passat-
ge (v, 17-20) son identics entre ells, i per tant produeixen una sensacio
de regularitat mes gran que els precedents; fins al punt que tecnicament
es podria parlar d'una quarteta, perque (per be que sotmesos a les
restriccions accentuals que aqui son pertinents) son tots ells octosillabs
i els femenins ja hi presenten rima. Aixi, si des del bell inici del cant
Garner aconsegueix de reflectir ]a sensacio de llibertat de moviment que
experimenta Jonas (contraria a la sensacio de moviment ordenat, com-
passat i lent, que en el cant immediatament anterior es donada per
1'estrofa de dodecasillabs o alexandrins i octosillabs), sap tambe molt
habilment conduir aquest esclat del ritme accentual i enllagar amb la
continuacio del cant.

En parlar de formes metriques hibrides com aquesta que acabem
de veure, cal tenir sempre present que no son en absolut cap raresa.
En realitat, la combinacio sistematica de <clausules ritmiques» desiguals
es molt frequent en les tradicions populars (almenys en 1'hellenica i en
les romaniques). Un altre passatge de Nabi, en que la combinacio dels
dos sistemes metrics es encara mes estreta, ens en fornira un bon exem-
ple. Al cant viii, despres que s'ha discutit amb Iahve a causa del perdo
dels ninivites, Jonas s'adorm <sota un sol de foc». En despertar-se,

20. L'us dels termes «metrica sillabica» i <<accentual>> es indicatiu i prou; en
rigor, es estrictament impossible de metritzar la llengua catalana sense tenir en
compte, alhora, la sfilaba i l'accent. Per tornar a formular-ho simplement, la metrica
sillabica es aquella en que el ritme es prodult per la periodicitat dels tans que
emmarquen el vers, pero per tal que allo que emmarquen sigui un vets be cal
tambe una determinada distribucio de les sillabes fortes i febles que el formen.
La metrica accentual, en canvi, to sobretot en compte 1'alternanca de posicions
febles i fortes, pero aquestes posicions son evidentment sillabiques.
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descobreix que ha crescut una planta que li fa ombra, i se'n complau
cantant:

85 Goig del mon, el branc i les fulles!
donen casa a tothom que va i ve;
paren jac les verdes despulles
mentre les fulles vives el somni fan Ileuger.

I Deu hi parla amb veu gentil i reverenda;

90 els ulls hi troben joia i el pensament la pau.

Branc i fulles, miracle suau,
valen mes que els pals de la tenda,
valen mes que els pals de la nau.
Cap angoixa mon cor no destria

95 sota aquest murmuri disert.
,Quin deliros ha pensat mai que trobaria
la primavera en el desert?

(viii , 85-97)

Aquests tretze versos, des del punt de vista del recompte sillabic,

son: un octosfllab, un enneasfllab i un octosfllab; tres alexandrins; tin

enneasfl1lab i dos octosfllabs; un enneasfllab i un octosfllab; un dode-

casIllab i un octosfl•lab. Els tres alexandrins, el dodecasfllab i 1'6ltim

octosfllab tenen un ritme binari regular. Ara, els restants (cinc octo-

sfllabs i tres enneasfllabs), que a mes apareixen combinats, presenten

altra vegada una alternanca d'intervals d'una i de dues sfllabes febles

entre els accents, alternanca que es tan sistematica corn demostra 1'es-

quema:

a) FDF/DFDDF(D): versos: 85, 87, 92, 93 i 95.
b) FDFDDFDDF(D): versos 86, 91 i 94.
El parentiu rftmic de tots dos versos (inici sincopat, final ternari)

es prou clar, i no pagaria 1'eforc de formular-lo mes abstractament

Pero sf que interessa d'insistir en el fet que el recurs a aquest sistema

metric hfbrid es molt tfpic de la canto popular. Es obvi que als dos

passatges que he retret, allo que fa Jonas davant 1'espectacle del mein

es cantar-lo; i el model accentual de l'octosfllab esquematitzat a l'apar-

tat a) es el mateix que Carrier fa servir en almenys dos altres poemes

seus, de to marcadament popular: la «Canco de la lluna minvant>> i la

aCanco de gener>>, publicades per primera vegada dins Bella terra, bella
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gent ( 1918 ) i dins L'oreig entre les canyes ( 1920 ), respectivament. La
primera, tal corn apareix a Poesia (1957), comenca amb aquesta estrofa:

Forem prou al clar de la lluna.
Prou d'Amor seguirem el cant.
Ja no veig senyal ni vedruna:
ara es la lluna minvant.

Una vegada mes, doncs, corn en tots els altres casos que he comen-
tat, al passatge vii, 85-97, Garner ha resolt tecnicament el seu poema
de la millor de les maneres possibles: lligant, mitjancant la mescla de
sistemes metrics, el cant de Jonas amb el context en que esta inclos,Z'
pero fent-lo tambe molt decididament canc6, per via del ritme dels octo-
sillabs i dels enneasillabs. En consegiiencia, no es massa agosarat d'afir-
mar que els recursos tecnics, i molt concretament els ritmics, que Garner
posa en joc per a la versificaci6 de Nabi, es caracteritzen per una subtil
simplicitat que assegura en tot moment la fluldesa d'un discurs poetic
que 1'analisi revela francament complex.

Can Patoi, agost de 1985.

21. Cal recordar que es tracta d'un interval liric en present intercalat a ]a
narraci6 en passat; semblantment, el passatge v, 1-20, que he analitzat abans, cons-

titueix una evocacio Iirica que limita amb el narratiu (d'on 1'enal4age de present
en I'apostrofe a l'ocell i at peix).


