
ANALISI DE "NU': 

DE BARTOMEU ROSSELLO-PORCEL 

Pere Rosseiió Bover 

Aquest treball ' pretén ésser una anilisi "iiiterna", sobretot, d'un poema de Bartomeu 
Ro~UóPbrce l .  És a dir, vol descobrir quins són els mccanismes interiors que faii quc 
aquest text sigui "po&tic", veure com funciona el poema i per que pot ésser considerat 
com a tal. Aquestes pigines comparteixen la defmició (simple, pero clara) de Fernando Lá- 
zaro Carreter, segons el qual "Explicar un texto es ir dando cuenta, a la vez, de lo que un 
autor dice y de cómo lo dice". ' No hem d'oblidar que el que interessa a I'hora d'esbn- 
nar una obra artística és descobñr aiib que hi resta ocult. Per aurb el comentan pot 
fer-se des de punts de vista molt diferents, puix que la nostra desconeixenca d'un text tam- 
bé pot ésser de carhcter molt divers. Podriem dir, d'aquesta manera, que tots els sistemes 
d ' a n a i  textual contribueixen a descobrir una part (o m6s) de la veritat amagada. 

El nostre cas 6s el d'un assaig d'aproxhació al poema "Nu" des Cuna perspectiva bi-  
sicament lingüística. Potser I'obra del nostre poeta sigui especialment idbnia per aquest 
tipus d'estudi. Pero els principis que regeixeii el comentar; present comparteixen les idees 
fonnulades per Jenaro Talens, segons el qual "es literaria toda aquella practica artisti- 
ca que caiga dentro de los limites de lo que hemos denominado arte verbal, esto es, que 
utilice como elementos de base los provenientes de la lengua natural': En conseqühn- 
cia, el caricter d'un text literari po&tic "ha de radicar no en lo que se nos diga sino en có- 
mo se nos diga, en la medida en que, en última instancia, ese cómo es lo que poéticamen- 
te se nos dice': Esbrinar elcom és precisament el que in'be proposat fer a continuació. 

(1) Un altre comenta" del nostre poeta és el de Monterrat MORAL DE PRUDON: Un poemo de 
B. Rosselló-Pdrcel: ' X  Mallorca duront lo perra civil': Ed. Ciirial, Barcelona, Rev. "Rnn<lr", 
núm. 7 , 1 9 7 8 ; ~ ~ .  71-79. 

(2) LAZAR0 CARRETER, Fernando: Como se comenta urr texto literario. Ed. Anaya, Salanlsn- 
ca lY71;p. 18. 

(3) JENARO TALENS: Teorh y técnico del odlisis podtico. dins Elementos ,>ora una semiótica <!el 
texto ortistico, de J e n w  Talcns, José Romera Castillo, Antonio Tordera i Vicente Hernánrlez 
Esteve. Ed. Citedra, Madrid 1 9 7 8 ; ~ .  71. 

(4) Op. cit.,p. 73. 



"Nu" periany al üiire Imitació del foc (6s el número 10 de la primera part) i fou es. 
cnt a Madrid en mar9 de 1936. És, per tant, de l'etapa en que preparava el doctorat 
a la capital de 1'Estat Espanyol; és a dir, quan ja havia publicat els seus dos primers reculls 
poetics (Nou poemes en 1933 i Q d e m  de sonets en 1934). Devia ésser un periode 
d'aprofundiment i de perfeccioniunent con1 a investigador i com a poeta. Aquest lapse 
madriieny mar& d'una manera defuiitiva la seva lasialiteriria. És quan redacta dos trebails 
crítics sobre literatura castellana: un sobre Jorge Guilldn i un altre sobre Quevedo, que in- 
diquen sigrificativament les inciinacions del poeta. Cuilldn és molt presente en el poema 
que analitzarC pel que fa referencia, sobretot, a l'elecció del tema i a la forma. El barro- 
quisme també c o m  veurem més eiidavant d e k i  la seva cmpremta en els versos següents. 

Fúialment, comencarem introduint-nos en el poema tot realitzant una primera lectura: 

"Una immobil bellesa alaba 
Iiigil fatiga resplendent 
de lhssalt d'un profús argent 
que, n o m b  presagi, ja acaba, 
quan un poder avar, mira11 
d'una llum passada i futura 
i present, cisellada, atura 
ales de prodigi i estrall 
i allibera la carn trement 
de les presons del pensament': 

El tema podem dir que 6s simplement un estat anímic d'inspiració momentinia i el 
seu acabament. Ho veurem ara amb mes detall. 

Formalment es tracta d'un poema de deu versos octosíi.labs. Aquest tipus de vers 
era propi de la poesia catalana clissica, perb durant la Decadencia fou oblidat per influ8n- 
cia castellana i no es recobra fms a la Renaixenca. Rosselló-Pbrcel I'empra en aitres po- 
emes, fms i tot en sonets. i'estrofa 6s una va: :at molt personal de la decima. Segons 
Josep Maria Llompart, 

"Rera les passes de Jorge Cuillén, ha amibat a la perfecció absoluta d'unes decimes 
en les quals introdtreix uno interessant combinaci(j de rimes. diferent de la tradicional 
castellana i de lhdoptada pel mateix Guillé~i derivo~~t-la de Valéry ". 

( 5 )  Vid. MIQUCL DOLC: Bartorneu Rosselló-Pdrcel Esbds biografic, dins Obro Po&tica de Barto- 
me" Rossello-Porcel. Palma de Mallorca, Edieions R.O.D.A., 1949; pp. 13-44. 

(6) He emprat la regona ediciU de l'Obro Podtic~, a cura de Salvador Espriu. Ed. MoU, Mallorca, 
(Balenguera, 14). 1 9 7 5 ; ~ .  61. 

(7) Es adú, la que segueix l'esquemao b b o o c c d d c. 

(8) Josep M". LLOMPART: Notes sobre B. Rosselló-Pdrcel. Rev. "Lluc", Mallorca, núm. 678, marv 
abril 78;p.  lO(42). 



Aquesta decima pot considerar-se composta per diverses "sub-estrofes". Fins al vers 
vuitd, hi ha dues estrofes, de quatre versos cada una, del tipus creu-creuada, a les quals 
s'han afegit dos versos apariats finals. És a dir, dos quartets que segueken I'esquema 
ABBA CDDC i l'apariat BB. La rima és coiisoiiaiit (coi11 cal a aquest tipus d'estrofa: i 
predominantment masculina (versos 2 , 3 , 5 , 8 , 9  i 10). 

Els versos senars porten acccnt en les síl.lal>cs 6 i 8 i cn la 3  (niciiys el vers 5). Els 
versos parells prcseritcn més varietat accentual: predorniria cl i l i  la sil.laba 5  (versi~s 
quart, sise i vuith), pcrb també es dóna i'acccnt cn la 4 (vcrsos scgoii i dcsb), cndeniés del 
de la síl.laba 8. Les pauses són curtes (no Ii i  Iia purits, x ~ l s  comes) i tenen iinportiiicia, 
quant al ritme, lcs dcls versos quart, cinque i sete. 

ANALISI GRAMATICAL 1 ESTRUCTURA 

Sinticticament el poeiiia és foriiiat pcr una sola oració graiiiatical, cii la qual s 'h r i  
inserit divcrses subordinacions. l.li Iia comes, quc asscnyalen iiisercioiis, pero sols la presea- 
cia d'un únic punt: el final. La subordinació i la complenicntació es carrega tota sob .e 
el sintagma verbal ("alaba..."), i constitueix una prolongació del riucli <l'aqucst que a r i -  
ba fins al filial del poema/oració. Es tracta de l'esquema dc la complemei~tuci(j escaloni- 
da, quc cs formularia així: 

O/Poema +SN + SV. 
SV---t S. uucli i- C1. 

C1-o-  S. nucli + C 2 .  
C2+ S. nucli + C 3 ,  etcktera. 

En carivi, el siutagma nominal és compost simplement per tres mots ("Una immj-  
bil bellc.sa"), sense cap tipus de cornplementació, que poden ésser resumits amb la f i r -  
mula Det. + Adj. + N. 

Endemés, aquest poema-oració és tonalinent una proposició eniinciativd: iio hi ha cap 
toneina interrogatiu ni exclamatiu, la qual cosa posa de rcllcu I'actitud "freda" i anali- 
tica d'aquests versos. 

El poeta vol comunicar una experiencia i, per poder fcr-lio, l'ha d'analitzar detalla- 
dament. L'estructura siiitactica, basada en el procediment de I'cncadeiiaiiient, revela 
la importancia de les catalisis. que quantitativament superen cls nuclis: la predncia d'ad- 
jectius (10 en total) i d'elements adjectivats (5 curnplemeiits dcl nom, 1 aposició i 1 propo- 
sició subordinada adjectiva) és molt considerable. 

A causa d'aquesta estructura gramatical encadenada el poema "Nii" resulta dificil <le 
dividir en seqüencies independents. Tot tenint en compte el significat, i deixant de baii(la 
el titol, el poema pot separar-se en dues grans seqüencies: la primera, que ocupa el prini:r 
quartet, i la segoiia, fonnada pel segon quartct i pels dos versos apariats finals. Aques:a 
segona seqüencia, que no hem d'oblidar que depkii cn tots els aspectes de la primen, é 
dues subseqü6ncies en correspondencia amb cada una de les proposicions coordinades qi:e 
la formen (" ... atura ..." i "... allib(.ra ...") i amb les dues estrofes que la compuiien (segrn 
quartet i apariats final!). És a dir, la seqüencia 1 expressa la inspiració intel.lectual i a 
seva brevetat. D'ella depen tcmporalment la seqüencia 2, que esta formada per una prinieia 



subseqüencia (Sq2a), que expresa la hternipció del plaer intel.lectual, i per una segona 
subseqübncia (Sq2b), que indica l'alliberament del cos de l'estat en qub la fruicció intel- 
lectual l'ha sotmes. 

Vegem-ho esquematitzat: 

1 
v.4 - 1 / i la seva brevetat. 

i 
I I 

Evidentment el títol és una part fonamental, un indici importantissim que no podem 
deixar de considerar a I'hora d'interpretar el poema. RosseUóPbrcel a partir del seu se- 
gon llibre titula tots els seus poemes, malgrat que en molts de casos del Quadern de Sonets 
es tracti d'una simple designació generica ("sonet"). En Imitació del foc, llibre a l  qual 
pertany el poema "Nu", trobam titols de caricter molt distint. Unes vegades es tracta 
Cuna simple designació del genere més o manco especificada ("Dansa de la morf"]; altres, 
d'una dedicatbria relacionada amb el text del poema ("A una dama que es pentinava dar- 
rero una reixa en temps de Vicenc Carcin"]; en algunes ocasions el tito1 6s la repetició 



de les primeres paraules de la composició ("indecisa, rara, nova ...' 7. Pero més freqüent 
6s el cas de "Nu": és a dir, un mot o un sintagma que ens informa del tema del poema. 

En "Nu" ens trobam amb un titol directc (és un monosil.lab, format sols per dues 
iletres), concís i amb una evident intenció defmitbria. Ara bé, planteja de bon comenca- 
ment un problema d'ambigüitat. No és tampoc I'únic cas de bivalkncia que es dóna eri el 
text. Dues poden ésser les interpretacions que donem al mot: 1 : "No vestit" ; i 2.- "En- 
trellacament estret de les parts d'un o mes cossos prims i flexibles (fils. cordills, cordes, 
cintes, etc.) que, en estirar un dels caps, generalment s'esrreny encara més" ' O  o q~iai- 
sevol de les derivacions d'aquesta siguificació. I'eiis que aqucstu priiiiera ambigüitat, su- 
pbs que volnntiria del poeta, és enriquidora. Tant és possible que es tracti de la inspira- 
ció produida per la contemplació de la nuesa d'un cos, com també del despullament ani- 
mic o intel.lectual del poeta matcix, o bé, aquest moinent d'inspiració li suggereix la iinat. 
ge d'un nus per la seva complexitat. En tots els casos, pcrb, es tracta de la sensació d'uii 
determinat estat de despullament ¡/o plenitud al qual les dues significacions de "Nu" 
poden referir-se. 

La relació entre el titol i el text prbpiament dit resulta aixi més completa i c«m. 
plexa, puix que el primer no ens ofereix una informació implícita en cap dels versos. 
ü'aquesta manera el títol informa sobre el sentit de la resta del text, que també ajuda 
a entendre'l. 

"Una immobil bellesa alaba 
Iíigil fatiga resplendent 
de lhssalt d'un profús argent 
que, només presagi, ja acaba': 

Com ens hd demostrat l'anhlisi sinthctica, el primer vers conté els dos nuclis (subjoc- 
te i predicat) principals de tot el poema ('%ellesa" i "alaba"). Tota la resta 4s un enca- 
denament de complementacions, que depenen del predicat. 

El nucli del snbjecte, el nom '%ellesa': ens indica que la vivencia de que ens parla el 
poeta pertany al terreny de I'est&tica, alhora que I'adjectiva d"'inimobi1': És molt impur- 
tant aquest adjectiu que s'oposa diametralment a les adjectivacions que dependran del 
complement verbal i que expressen rapidesa i efimeritat. L'oposiciu subjectelpredicat 
es tradueix en I'oposició perennitat/momentaneitat. Rosselló-Pbrcel segueix aquí el con- 
cepte idealista de la bellesa. El deterininant indefinit "Una" dóna una imprecisió total, 
potser perquk tal vbita concep la bellesa com quelcom inefable (i etern), impossible 
de definir. 

El verb "alabar" és un castellanisme adrnks en la nostra Ilcngua, la incorporació ael 
qual Coromines la situa en el segle XVI, i que ha estat emprat pels principals escriptcmrs 

(9 )  A.M.'. ALCOVER: Dieeionori Cotold Volrneid Balear. Tom VII, Palnla de Mallorca. [:d. M<II, 
1 9 7 9 ; ~ .  803. 
POMPEU PABRA: Diccionori Cenerol de lo Llen~ua Cofohno. bena. edició, Barcelona, A. l . 6 6 ~ ~  
Llausas editor, 1974; p. 1.214. 

(10) ALCOVER,Op. cit., t. VI1;p. 810. 
FAüRA,Op. cit., p. 1.216. 



catalans modems " . Rosselló-Pbrcel hauria pogut utilitzar "Uoar" o "elogiar", verbs de 
més arrel en la llengua catalana, perb que potser resultaven menys elegants o que causaven 
problemes de metrica o de ritme. L'aparició de la vocal "a" tres vegades en el mot 'álaba" 
produek una al.literaci6, juntament amb Y e "  repetida dues vegades ( / e / ,  / J / )  en el mot 
anterior. També cal assenyalar la presencia de tres consonants liquides (/l/,/Xi) en aquest 
vers, que una anilisis estilistica podria interpretar com a creadores d'una sensació de vola- 
tilitat, de moviment lleuger o suau. ' 

En realitat aquí el poeta juga amb el significat dels mots que associa. El verb "alabar" 
tan sols pot admetre un subjecte que pertanyi al classema "huina": Yalabanca és una acció 
només realitzable per una persona, o per quelcom que tengui els inateixos atributs que una 
persona (és a dir, el tret + liumi), perb no per una qualitat intel.lectual coin la bellesa. 

El vers segoii és el pruner compleinent verbal. La seva estructura gramatical és molt 
simple (Det. + Adj. + Nom + Adj.) i la seva funció és la d'objecte directe del verb an- 
terior ("alaba"]. Com he dit abans, d'aquest primer complement depenen els comple- 
ments seguents, tot formant una estructura en forma de cadena. 

També el vers segon es caracteritza per les associacions de mots que el poeta ha realit- 
zat. El nucli (el sustantiu 'yatiga") porta dos adjectius: '%gil" i "resplendent". Precisa- 
ment dos adjeetius qualificatius dificilment associables al nom principal, ja que els seus 
significats són inconipatibles semanticament. Les connotacions d'ambdús qualificatius 
són gairebé les oposades a les connotacions de 'yatiga': La quaiitat d"'o&i[" sols es pot 
atribuir a quelcom que presenti moviment (un ser viii, una conversa, uiia maquuia, etc.). 
En canvi, la 'iutiga" ens suggereix més tost el repbs o la quietud. De la mateixa manera, la 
qualitat de "resplendent" sols pot predicar-se del nom d'un ser que pugui ésser vist (el sol, 
una estrella, la inar, un metall, una cara, etc.), perb no de la 'Tatiga': que 6s un estat 
dünim (i, per tant, invisible) propi dels sers aninials. 

Cal dir també que la determiiiació (ús de I'article "1' '7 del coniplement directe s'opo- 
sa a la indetermuiació (ús del determinant indefniit "Una") del subjecte, per tal com el 
complement és una qualitat que l'autor sent, que es troba en el subjecte (empr aquest 
mot en sentit psicolbgic) de I'acte cognoscitiu (aixb és, el1 mateix). En canvi, la bellesa 
6s prbpia del ser contemplat, és a dir, de l'objecte conegut (i que, per tant, és fora del 
poeta). 

El vers tercer és un encadenament de I'auterior en forina de complement del nom: 
"de I'assalt ..." és el complement del nom "fatiga': aihora que porta dintre un altre com- 
plement de complement ("d'un profúsargent"). Aqui, gramaticalinent, el mot més impor- 
tant 6s "assnlt': que té unes connotacions b&l.liques (i, fms i tot, erbtiques). L'assalt 
es realitza de sobte sempre, i, per tant, és la paraula més apta per a referir-se a una impres- 
sió (o sensació moinentinia). Aquest "assalt': perque 6s una impressió rapida i penetrant, 
6s qualificat amb I"'argent" ("dirn profús argent"): és a dir, per una gran brülantor o 
vivesa, gricies a la qual pot produir-se "lússnlt': Fkem-nos també que el nom "urgen!" 

(1 1) Joan COROMINES: Diecionori Etimoldgie i Complementori de la Llenguo Cotohito. Tom 1, Bar- 
celona, Ed. Cuiial i "La CaUa", 1980; p. 124. 

(12) Sqona Raúl H. Castagnino, les consonants liquides donen una senweió "de lo que se derramo uflu- 
ye" (eitat a Pelayo H .  Fernández: Estilistico. Estilo-figuras estilisticos-tropos. Ed. Porrúa Turan- 
zaa, Madrid 1974, (42 ediei0); p. 48). 
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ments: present" cstableix una rima amb els versos 2 i 3 ("resplendenf" i "ngent"), 
alhora que també amb els apariats fmals ("frementWi "pensament"); ‘‘trillada" rima amb 
el primer adjectiu del vers anterior ('bassada"), malgrat que sigui una rima bastant fa- 
cil; i "atura"i 'fufurn" són rimes externes. 

El "poder avar" que encisa el poeta, tot apartant-lo de l'anterior "inspiració", és ca- 
pa$ de fer fmalitzar ('btura") I'encant d'abans, amb tot allb meraveiiós ("prodigi") i 
dolent ("estrall") que tenia. Les 'bles': sense cap determinant, signifiquen la fuita del 
món de les coses, de la realitat, i'elevació capal món platbnic de k s  Idees (i, entre elles, 
la BeUesa). 

Els dos versos fmals serveixen tan sols per a orientar l'oposició realitat/inspiració 
cap a i'oposició cos/ment ("cam'~'>ensament'~ El procés de fuita de la impressió que la 
beUesa vista (o intuida) li produia culmina amb l'"nl1iberament" del cos (de "la carn 
trement") de l'anorreament en que estava sotmhs. Rosselló-Pbrcel usa aquí el tema de la 
distinció "cos"l"2nima", tot decantant-se pel primer. La "carn", que tremola per la im- 
pressió produida, és lliurada "de les presons del pensnmenf". El vers biinembre final 
estableix un paral.lelisme entre 'presó" i "pensnment" que s'oposa a la carn i a la Iliber- 
tat. Ho podem esquematitzar aixi: 

Pla real. 1 "carn" 1 "pensament" 

vers 9 vers 10 

Els paral.leliFmes fbnics (consonants nasals, l'oclusiva inicial /p/, les sibilants alveo- 
lars sonora i sorda, el relacionant "de") entre 'Ze In presó" i "del pensnment" reforcen 
aquesta associació. 

Pla metafbric. 

CONCLUSIONS 

llibertat 1 "presó" 

RosseUó-Pbrcql presenta en aquests versos un tema purament intel.lectud, la qual 
cosa és prbpia de la seva poesia. El poema és una aniiisi d'un fenomen psicolbgic rela- 
cionat amb la captació de la bellesa. Vol respondre a una qüestió de teona estetica i el 
metode que empra és el de la introspecció. D'aquí que el tema gairebé fdosbfic pugui 
associar-se a la poesia. La seva actitud 6s "freda", amb una evident intenció d'objectivitat, 
potser per a compensar el subjectivisme que implica la introspecció. 

La tria d'un tema tan simple (i alhora tan complex) és propi de la poesia que cerca 
la dificultat formal ¡/o temitica. D'aquí el seu barroquisme i la seva arrel "guilleniana". 
De totes maneres, com en altres poemes de Rosselló-Pbrcel, ens serveix per a conhixer 
les seves idees sobre la inspiració (artística). El mateix tema de la "cosa pdtica" és fre- 
qüent en el1 (com ho és en la poesia d'avui), de tal manera que molt sovint c o m  ací- 
el poema esdevé un metallenguatge la funció del qual és parlar de la poesia mateixa. 

ABREVIATURES EMPRADES: 

S: Sintagma. 
N: Nominal. 
V: Verbal. 

C: Complement. Dei: Determinant. 
O :  Oració (gramatical). Adj: Adjeetiu. 
Sq: Seqüencia. = Inclou. 




