
ALLAT  és, doncs,  &  cant  del  poeta
que  ha esdevingut arbre silenciós en
rnig  de  la  remor sempre eterna del

mar de la  mort, arbre-cant de les fultes al
vent,  fet  poeta emmudit  prop del  mar:

 .   Escolto  sempre  la  remor
                del mar,

el  vent  que  brunz  Ile-
varit-me  tot  record:

Sóc  l’úriic  arbre en aquest
ioc  isard.

   De les estrelles no  voldré
conhort,’

..  crido  callar-it amb  braços
.  .  espantats

segur  només del signe de
la  mort.

(5 Veu del promontori»)
  conscjent que tot procés de recupera

cló  de la paraula poética passa peruna im
mersió  a les profundes deus deis seus orí
gens,  humans ¡ potics  —la forest del sim-
boiisme—:

He  caminat fins  arribar al
pro fund

del  bósc de la paraula, par
on  Ilisquen

les  aigúes de silenci; m ‘he
han yat

en la secreta gorga, ressor
gint

transfigurar en la forest de
simbols.

(sHe caminat fins a arribar
            al pro fuñd»)

El  poeta no dubta a dav&iar al regne de
tombra,  mitjançant un capbussament en el
corrent  Estigí, que és aihora ferma decisió
de  silenci introspectiu i  de purificació en
els  seus orígens:  

Nadar  en/es  vares algües
          vol un salt

fora  caminS  de  sorno!  ¡
..                 pensemeflt

vol  foc, despul/ameflt í crua
.                 S8l.

Ja  nu, ja  cec, am llanço en
el  corrent.

frRiu  de pedrai#)
Amb  aquest salt,  el  poeta retroba el

reialme  secret que el transformaré en •nou
Orfeu,  capaç d’assolir amb la seva poesia
interior,  que és sUenci exterior peró rio de.
iparaules  profundes, aquella nova dimen-
csió que lenlairi  cap a la Ilum deis hngels
lrilkeans:  .

Sernpre  de  nit.  confusa-
mer,t,

.  .    cremen els rnots,  neixen
¡matges;

maduren  ceis,  auroras,
 platges,

   tot es fe  simbol  transpa
                     rent.

Dominaré  somnis de vent.
pors  de le  nit, ones de fe-

bre,
  amb aquest do:  cántic  vi-

.                     vent?
 .      Dra? en el  cor de la  tene

bra,

.    sóc esperaflça, moviment
cap a la Ilum, veu que ce/e-

.                  bra.
kOrfeu»)

Dins  les aigües de  la  seva profunda
deu,  el poeta recull  lar  de la seva poesía,
que  és el  tresor del seu riu:

Nosols  en e/s replecs
de  la  foscor  del cor,
ans  també en el ref/ex
de  les aigües del  riu,
es  manífesta “or.
(sL ‘or»)

1 aquest or fa de cada cosa una ofrena
permanent  de  la  natura,  deturada  en
aigües  cristallines de silenci, que Ii ‘bferei
xen  a possibilitat datényer l’instant  únic i
perdurable en qué el cant ha esdevingut si-
lenci  exterior i  el silenci, cant  interior:

Es  are quan afIrmo,
coses,  que  sou,  mentre

m’estic
bevent  aquestes ‘aigües de

silenci
que  brollen de vosaltres,

,      1 sóc un ámbit  en  el cant
circula

com  una  sang,  on  tot,  a
cada  instant,

és  úfliC  1 perfet  1 perdura-
ble.

(rLes  aigües»)

Peró aquest silenci corprenedor de les
coses  immutables,  al  qual  ha  arnibat el
poetá  par davallada órfica als seus orígens,
esdevé, al final del llibre, un gran enyor del
cnt  del gali de la torre més alta, cnt del qui
és  capaç, sempre vigilant, d’anunciar les-
devenidor  del  nou dia:

.  GalI que címeges en la .tor
re  més alta,

heus-me ecl en la partió de
/8  nit  1 /aurora.

En  la  nit  del  tampa crida
sempre  el  tau cant.

Gall  que cimeges en la nit,
gali  salvatge endinsat

en  la  boscúrie espessa
.     Pene!! tocat  por  l’aurora,

al  dm  de tot  de la  flama,
,  ..  pausadament gire el  gali.

(eGail»)

1, euriosament, amb aquest cnt del gall,
inicia  el poeta el  libre Vent d’aram (1 976),
que  és v.iatge de retorn del seu anterior de-
sig  d’introspecció cap ale orígens per cm
cumscriure’S a  la realitat que  l’envolta.  El
poeta  ja no enyora el cant del gall en la llu
nyania de la torne en la nit, sinó que alt ma-
teix,  fet gali vigilant, s’ha compromés amb
la  realitat del  seu poble:

Com  que no  man/o par  la
fam  que  tinc,

com  que no calmo la gran
set  que  tinc,

com  que no  sé de cenviar
el  meu cnt

en  menada  vianda,
pateixo  de gana i  de setí

clamo  retorçent-me.

1 sóc e! gali  salvatge:
m ‘e)alto  de  nit  quan  les

estrelles  vacilJen,
amb  tonca  veu  enuncio

l’aurora,
tapant-me  ele  ulla,  te-

pant-me  el cnt  amb lesa/es,
¡  m’estarrufo  col/inf/at  i

danso,
tot  í saber que am gua/ten

ele  u/ls del  caçador.
(Poema  introductori)

Aquesta  consciéncia de gail  a l’aguait
no  sois e  retorna e les contingénciesde la
quotidianitat,  sinó que  Ii  dóna una  nova
mesura  de les coses: Comença per aban
donar  aquell  procés  dimmensió  en  les
deus,  que  havia caractenizat El  Callat, ja
que  aquest 45 temps pendut:

No  preguntis,
que  no et  sabria dir
l’origen  de les coses.
Temps  perdut.

frTemps  perdut»)
Per tant, t’única possibilitat que resta és

‘ideal  del  «carpe diem», vague ideal que
sacontenta  amb una vida elemental, gai
rebé  arcádica,  una  «aurea mediocritas»,
mentre  sespera la mort:

Men/ar  formatge, beure vi,
sote  una a/una, amb el ce-

latge  al  fons
—roíg,  gris,  morat—, 1 no

sentir  cap veu,
diré  que és mitja  vida.

L’aftra  mit/a,
la  mort  va rosegant-la amb

dents  de Ilop.
(trRamat»)

o  bé l’evocació deIs moments amoro
sos  a  la tépia d’un  hont, instante de vida
plena  i perdurable, captats pel record i  ti-
xats  en  poesía:

Sense dir res várem anar a
—              un carrer

del  veFI raya!, terrós  1 pe
            dregós 1 rost,

1  allá, contrala  tápia d’un
hort  ens  abrazçér  em
sote  la  nit,  de pressa, no

fos  que ens veiés algú;
(rPerfectameflt  vecordo»)

Amb  aquest cnt  del gall, rebel i reposat
aihora, el poeta podré afrontar finalment la
mort,  com ha suportat sempre el petit far
cell  d’infelicitats que és la vida:

Som  e l’acabetall
d’una  migrada vida:
Son,  gana.  fred,  no

compten  /a,
soIs  una cara amb u/ls
esbatanats contempla
«el  que en diem morir».

Marie  !sabet PIJOAN PICAS
.   Professora de  Literatura catalana

Jj  germana del gran poeta
romntic  ens deix& a mes
de  mitja  dotzena de poe-

mes, un dietan molt  valuás en
els  seus  dos  aspectes:  visió
personal i preciosa contribució
a la história iterária. Es el mirali
duna  sensibilitat  extreordi
náriameflt afinada, dun  espérit
aterit  a la bellesa de e  natura
en  els seus matisOs més deli
cats,  i  ós també un  document
únic,  que reflecteix amb preci
s.ió  emocionada  les  cir
cumsténcies on  van néixer al-
guns  deis  millors  poemes  de
William  Wordsworth

Dorothy  acompany  el  seu
germ  durant la  llarga tempo
rada  que,  de  vegades  en
veTnatge amb  Coferidge, van
passar a le Regió deis Llaca --la
casa  s’arlomenava  Dove
Cottage—. a Grasmere. Hi havia
un  hortet darrera la casa, i  allí
Wordsworth va escriure 8 ma-
joria  deIs  seus  poemes  lírica
daquefi  perlode,  a  partir  del
1 789, i continnÁ «The Prelude»,
començat a  Goslar, durant  la
saya  estada a Alemanya. Es una
de  les seves anotaciona,  Do-
rothy  descriu un  capvespre de
març del 1802.  Passajava eola,
plena de plcids  pensaments, a
les  vores del  llac  Rydal. A les
aerralades i al Bac hi havia una
gran  calma. Diu que els ocella
ja  havien deixat de refilar 1 en-
cara no se sentia l’estrany miol
de les xibeques. Dorothy alç  la
mirada i vejé une resplandor ro-
genca  il.luminant  una  munte

nya  anornenada  Silver  How,
com  si procedís de la vall, més
ensote:

Una  claror  hi  havia, estranyé
ment  nascuda,,

una  ilum que sortia de la terva
i  s’estenfa al foso vess8nt de la

muntanya.

Així  anava Dorothy, quen va
veure  acostar-se  William  pel
camí.  Es van girar a contemplar
aquella  Hum, pero ja anava es-
vaint-se.  Les xibeques feien el-
seu  agra cnt  quan ‘els dos ger
mans es van asseure en una pa-
ret  balxa, sota  (a muntanya el
nom de le qual podria traduir-se
sixí:  Molsa Blanca. El cal s’aná
eclarint  més i més, i de tent en
tant  apareixia  le  Lluna.  Quan
van  arribar  a  les envistes del
seu  estimat  Grasmere, la  vali
era  bella i encalmada el cIar de
lluna:  allí hi hevia l’església 1 to
tas  les casetes. Passaven una
núvols enormes 1 lenta, projec
tant  grane meases dombra so-
tire  les  muntayes.  Conta  Do-
rothy  que llavora el seu germ
kindled;  és a  dir, s’arbor  cor
endins, sentí acost-se  el  mo-
ment  de  la  intuició  creadora.
«Vare  port&  abrice a  l’hort
--diu—, i hi vam romandre asee-
guts  una estona. Desprós e4
vaig  deixar sol, 1 gairebé acaba
el  poema.»

Si  l’elaboració  de  l’última
part  de «The Prelude», un deIs
poemas  més  representatius i
més  profunds de Wordsworth,

sembla,  enta descripció que en
fa  Dorothy, més aviat fhci$ i fé
liç,  po podríen dir el mateix de
¿a composició duna  altra peça,
també  molt  celebrada :  «The
Leech  Gatherer». Aquesta  be
objecte de tres anotacions en el
dietan : corresponen als dies 5,
7  i  9 de maig de 1802. Ernest
Rhys  hi  troba  un  gran interés
biogréfic,  perqué confirmen el
que  anomena la  «possessió»
poética  de  Wordsworth  i
contradiuen le idea, bestant es-
tesa  entre alguns crítica, se-
90t18  la qual escrivie prestant al
seu  tema une mene d’atenció
maese  i maquinal, no pee amb
la  passió lírica, amb la «follia»
poética de qué parlen Sócrates
i  Shelley.

La primera anotacló fa elxí:
«Metí  molt  ciar,  bastant  més
fresc  que ahir. Hem plantat tres
quartes  parte  de  la  glorieta.
Hem segut a I’hort. El tord he
cantat mt el día, com sempre...
William  no s’ha ficet el lilt molt

.  nerviós.» La nota del 7 de maig
conta que, hevent dormit molt
bé,  Wordsworth ha treb&iet tot
el  día fine a l’hora desopar. Ile-
vore  s’ha aturat, cansadíssim:
tirad  to  death, diu  Dorothy, l
afegeix:  aJe  havia  acabat  el
póema». Peró no l’havia ecabat.
Une  anotació escrita dos dies
després constate la continuació
de  la tasca : «William ha trabe-
llat  en  “The  Ieech  Gatherer”,
gairebé  ,sense parar, des del
metí fina a i’hore del te... Jo es-
tava angoixeda 1 triste, parqué

es  fatigava  terriblement,
Després  del  te  ha escrit dues
estrofes».

la  «paraula vive» del  poeta
anglés  era, doncs,  intermitent.
No  plasmava el  poema en  un
sol  doll  d’inspiració, quan  ho
semblava perfilat, perfecte. Dos
días després, encara hi  faltaven
coses.  He pensat que potser no
lii  faltaven  solament  noves
estrofes.  Qui  sap  si  la  «fatiga
mortal»  de  Wordsworth  venia
dun  minuciós treball de revisió,
d’aquella  fase  operativa  que
enalitzé  tan  subtilment  Man
talo:  el Ilavors el  mateix exercici
de  la  ciéncia artística  i  la
perspicácia  intel.lectual, triant,
judicant,  foragitant  tot  alié que
be  ¿nsignificant, inflat,  superflu,
origina  —pnecisament parqué
está escoitant sempre l’emoció
creadora  i  epel.lant-hi— noves
lluora  d’intuició poética, que
eorgiran  a cada nou pee de l’o
bra. Senes aquesta tesca tenaç,
la  IntuTció poética no desclou
de,  en general, le  saya entere
virtut».

Una  felna  així  explicarla  le
fatiga,  del gran roméntic, en-
goixosA per a la seva germana,
peró  potser no ho era tant par a
l’home  que,  I’any  1827,  va
escriuro un sonet en assegu
nava que

fil  ha  un  placer  en  les penes
poétiques

que  només ele poetes saben...
Un  sonet on Wordsworth co-

mente  la  lluita  del poeta quan
la  fantasia II inspira el seu cant
mitior,  peró la malicia d’un mot
infortunat  ve  a  destorbar-lo,
«l’envaeix  fins  al  capuespre en
les  silenciosas  planures».
Aquest  sonet conté un elogi de
la  claredat, de la transparéncia
amb  qué cal expressar la visió
del  poeta.  No  sembla, doncs,
 admetre  aquelles  ambigüitats
que  alguns  consideren  inhe
rente  e l’esséncia mateixa de la
poesia,  la  mescla de precisió i
d’imprecisió  a qué es referí Ver-
lame,  ni  cap  de  les  piuriva
léncies  que tan  finament  ena
litzé  Empson en  el seu famós
llibre  Seven  Types  of
Ambiguity.  L’ideal  de
Wordsworth  és  expressat
amb  sírnbols  inequívoca. Les
penes ocasionades en el con del
poeta  pal mot  lnfortunat i rebel
no  Ii pesen gaire si, al capda
vall,  ha pogut  essolir le  sospi
rada transparéncia :

Paré  no  II  dol gana si  el pon-
sament  s’allunya,
e  la fi, de l’obstacle 1 de l’obscu

-            ritat,
frese  com  rastralle  que  1/u ai

front  de l’alba,
brillant,  pur  com  la  llgrima

SUau
que  tot just Fusca deis ulla d’una

floja
o  la  gota  de  piule  a  l’espine

Marl  MANENT
Poeta i escriptor
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Joan  Vinyoli del callat . al  gail

Impressiona el profund lirisme del gran
cnt  que suposa a  la poesia de
postguerra  El  Callat (1956) de Joan
Vinyóli. Poques vegades s’ha
reivindicat amb tant  d’ardor el dret al
cant poétic com a rebel.lia, enfront d’un
naufragi col.lectiu, i poques vegades el
rilkisme ha  assolit á  cása nostra  una
expressió tan sincera i despullada com
aquesta. 1 és que Vinyoli sap seguir una
unja  de trajectória evolutiva que de
l’emmudiment total del recloure’s en si
mateix  passa  al cnt  agut i inquietant
del  gal!, sempre despert a  l’alta torre
del  seu poble, percudida per  vent
d’aram.

Reliegint

El  dietan. de  Dorothy  Wordsworth

Apuntaseca
Una  noticIa

colossal

E L catalá, des del De-crer  de Nove Plante,ha  tingut  alts 1 bel-
xos.  Del món que jo he vis-
cut,  els  meus  avis,  por
exemple,  s ‘escnivien  les
cantes d’amor en  castellé;
els  meus pares, ¡e ho fe/en
en  catalá,  com  la  meya
done  1 jo;  els meus fills ho
haunien  fet  en  castellá,
com  tots els seus coetan/s,
si  no  haguessin estat  fllls
del  seu pare.

Ana,  un  xicot  de  disset
anvs  ha  guanyet  el  «Sant
Jordí»  de  not#el.la.  Una
gran  noticia.  Una colossal
nOtícia. Vol din que /‘escola
funciona i s’ha retablert  la
natura/itat.  E/s Rimbaud 1
les  Sagan només son fi/ls
d’aquesta  netura/itat.
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