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La poeta M. Rosa Font va guanyar el premi Vila de Martorell 2000

En el retorn i en l’encontre
P O E S I A
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U
n dels aspectes re-
marcables present
en la poesia de M.
Rosa Font (Sant Pere
Pescador, 1957) és

l’acurat sentit constructiu. Ma-
durat amb el temps i cada ve-
gada més plausible en el resul-
tat global dels seus llibres, però
també en els casos particulars
dels poemes. En aquest sentit, a
M. Rosa Font se li pot conferir
l’atribut de poeta-orfebre, més
propera a les maneres de fer
deutores de la tradició –ha es-
crit, com a estudiosa literària,
sobre Carner i sobre Sagarra–
que no pas a un desig explícit
(en la forma i en els continguts)
de voler sorprendre... Font és una
poeta, com ha apuntat amb
encert Xavier Cortadellas, que
“treballa en veu baixa, i justa-
ment aquesta és una circums-
tància que la fa més eficaç”. I
Aigua llunyana –el seu quart lli-
bre de poesia, que va merèixer,
l’any passat, el 25è premi Vila
de Martorell– n’és una mostra
evident.

El llibre conté 45 composici-
ons que es reparteixen en qua-
tre parts: Aigua llunyana (poe-
mes referits a records d’infan-
tesa, precedits per dues divises,
una d’Emily Dickinson i una

altra de Luis Landero); El vell
mirall de tu (poemes que parlen
de l’amor i el desamor, encap-
çalats amb una nova cita feme-
nina, en aquest cas, de Rosa
Leveroni); Ombres paral·leles (que
aplega 10 poemes que tracten
sobre el pas del temps); i la
darrera, Mirades, introduïda per
un poema breu de Sylvia Plath,
i en la qual Rosa Font incorpora
com a element de novetat sis
poemes en prosa els quals
constitueixen sis vivències dife-
rents sobre situacions també
diverses.

En efecte, la veu poètica de
Font presenta poques alteraci-
ons. Tendeix a una uniformitat
i és projectada, en general, a
partir d’uns mateixos registres
i recursos constructius. Les
possibles alteracions –o pro-
vatures– es produeixen en els
jocs subtils de ritme i en els
matisos, que són fruit d’un co-
neixement i domini profunds
de la llengua... També és cert
–seguint la mostra de resultats
de llibres anteriors– que
aquesta veu que emergeix d’A-
igua llunyana arriba amb més

nitidesa i, per tant, amb més
intensitat. Entre altres raons,
perquè la poeta ha sabut vèn-
cer amb escreix (sobretot, en el
planteig i en el desplegament
dels temes d’evocació d’un
passat o els referits al pas del
temps) una certa tendència a
l’opacitat. L’obra Aigua llunya-
na, que du implícita aquesta
idea de retorn als orígens i a
un mateix, conté una llum di-
ferent, nova, potser descone-
guda fins ara en l’univers poè-
tic de M. Rosa Font.

Amb Els encontres fortuïts, el

seu tercer llibre, Ricard Ripoll
(Sueca, 1959) obtingué el Premi
de Poesia i Prosa Poètica Joan
Teixidor Ciutat d’Olot en la se-
va 34ena edició. Es tracta d’un
llibre extens –de fet, podríem
dir que en són dos en un– en
què aquest poeta (que ha viscut
20 anys a París i que s’ha for-
mat, literàriament, entre Lau-
tréamont i Rimbaud, d’una
banda, i Agustí Bartra i J.V. Foix,
de l’altra) emprèn un viatge de
recerca personal cap a l’illa (l’illa
dels Miralls) que representa l’ob-
jectiu (encontre) de totalitat fi-
nal, d’univers de llibertat que es
va dibuixant i va prenent forma
a través de les paraules i del
somni en la mesura que la
persona s’hi implica i s’hi sub-
mergeix... Un espai (el present)
de combat en què “[...] La vida
sembla una galeria on el somni
crea l’illa. Les paraules esdeve-
nen armes màgiques i creen
per elles mateixes el sentit...”. I
també un espai (en aquest cas el
futur) de recerca d’esperances,
de recerca de nous infinits i de
nous impossibles, com es fa
explícit en les 23 composicions
finals del llibre.

Ripoll combina poemes i
prosa poètica, amb un clar
predomini d’aquesta segona
forma en el conjunt del volum.
La combinació pot ser bona,
sobretot quan es produeix una
relació d’equilibri entre forma i
contingut, però no sempre
acaba de reeixir en el llibre, si
bé, en alguns casos, aquestes
proses –enllà del seu valor po-
ètic i constructiu– tendeixen a
la redundància i fins a una
certa dispersió. En aquest sen-
tit, té més interès el Ricard Ri-
poll que tempta els versos, en
tal cas, més incisiu i força
menys retòric.

La pantera que neix a Castella i més enllà
A S S A I G J O R D I G À L V E Z
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Traducció de Jordi Cerdà.
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Q
uan en el 1305 Dant
escriu en De vulgari
eloquentia que hi ha
tres llengües llati-
nes a Europa, la que
diu sí, dels italians,

la que diu oïl, dels francesos, i la
que diu oc, dels espanyols, no
només assenyala la unitat lite-
rària de la poesia entre el Mig-
dia de França i Catalunya, o
que, curiosament, el catalano-
provençal és, segons això, l’es-
panyol per antonomàsia; tam-
bé està oblidant –o potser no-
més desconeix– el castellà i el
gallegoportuguès, avui les dues
llengües romàniques més par-
lades al món i les dues tradici-
ons literàries més riques i sòli-
des de la nostra península. En
una Europa dominada literàri-
ament per provençals, france-
sos i italians, les llengües que
han quedat als marges no dei-
xen, per això, de fer força sobre
les que són en una posició cen-

tral. La llengua llatina recula
com a opció literària per a la
poesia i arreu del continent es
planteja la seva substitució per
una llengua vulgar il·lustre, una
llengua que Dant compara amb
una pantera en l’esmentat lli-
bre. El model líric dels troba-
dors és la primera gran unani-
mitat literària del continent, la
mare de tota la poesia que vin-
drà després, sí, però precisa-
ment a l’occident de la penín-
sula Ibèrica es desenvoluparà la
primera alternativa a aquesta
pantera de l’oc. Mentre que a
Catalunya, com sabem, s’haurà
d’esperar a ben entrat el segle
XV amb la figura d’Ausiàs Mar-
ch, la lírica escrita en gallego-
portuguès, la pantera ibèrica,
es desenvolupa a Castella, i més
enllà, en terres de Galícia i
Portugal.

El professor António Resen-
de de Oliveira ha escrit una
excel·lent aproximació a la li-
teratura trobadoresca en ga-
llegoportuguès, i a través d’u-
na minuciosa anàlisi de la fi-
gura del joglar i del seu paper,
acompanyada per una antolo-
gia de textos sobre la qüestió,
permet endinsar el lector en

els fascinants orígens de la po-
esia europea en llengua romà-
nica. Oliveira proposa respos-
tes a algunes qüestions essen-
cials, com per exemple la de
qui protagonitza i la de com es
realitza la ruptura cultural del
llatí en favor del gallegoportu-
guès. Seguint els treballs d’E-
rich Köhler i coincidint en bo-
na mesura amb alguns estudis
del professor barceloní José
Enrique Ruiz-Domènec, l’eru-
dit portuguès relaciona els
conflictes familiars dins de la
noblesa i, per extensió dins de
la cavalleria, amb l’aparició de
la lírica en vulgar. L’afirmació
del gallegoportuguès estaria
relacionada amb les convulsi-
ons originades per la valorit-
zació de la primogenitura. Els
fills segons de les famílies de la
cavalleria, els cabalers, hauri-
en mostrat el seu desig de
promoció social a través de la
creació literària, i precisament
a través d’un nou model lite-
rari escrit en llengua neollati-
na. El trobador gallegoportu-
guès, sempre de família noble
a la nostra península a dife-
rència del catalanoprovençal,
seria el responsable d’aquest

fenomen al qual s’afegeixen
uns altres tres de no menys
importants: la introducció de
la subjectivitat en la poesia,
l’afirmació de l’autoria literà-
ria i la reformulació dels temes
amorosos en què es vindica
extraordinàriament la figura
de la dona.

JOGLARESCA O CLERICAL
El nostre estudi també es fa
ressò de la polèmica entre la
poesia d’àmbit joglaresc i la
d’àmbit clerical. Oliveira asse-
nyala en aquest sentit que la
coneguda oposició de la litera-
tura castellana medieval entre
mester de clerezía i mester de jo-
glaría sorgeix per la competèn-
cia literària que el clergue es-
tableix davant del joglar, per
l’oposició que les classes cultes
presenten davant del món jo-
glaresc o més popular en ir-
rompre fortament en l’àmbit
de la llengua neollatina. I as-
senyala igualment un fet sor-
prenent, l’important paper de
l’ambient eclesiàstic en el nai-
xement literari de les llengües
vulgars. En un altre sentit, es-
devé també molt interessant
veure com la tradicional com-

partimentació de les històries
de les literatures en tant que
llengües nacionals queda en
entredit en acostar-se atenta-
ment al naixement de la lírica
gallegoportuguesa. Tot i el seu
conreu a Galícia i Portugal, el
seu principal centre de desen-
volupament va ser la cort cas-
tellana d’Alfons X el Savi. I més
encara: el joglar gallegoportu-
guès neix a Castella.

Per últim, seria injust acabar
sense reconèixer la importan-
tíssima aportació que suposa
per a l’estudi dels orígens de la
lírica europea la col·lecció La
flor inversa de l’editorial Co-
lumna, que ja ha arribat al sisè
volum publicat. Dirigida per
dos joves professors de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na, Jordi Cerdà i Eduard Vile-
lla, i per l’escriptor Jordi Puntí,
s’està convertint en un punt de
referència indispensable per
conèixer les darreres aportaci-
ons internacionals sobre poe-
sia medieval. Han deixat palès
que, a Catalunya, no només
sovinteja l’occitanisme folklò-
ric sinó que també es pot pro-
moure l’alta erudició amb
efectiva vocació divulgadora.
S’esperen, per tant, els nous
volums amb candeletes, nous
brams de les lluents panteres.


