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Joan Alcover i Maspons va néixer a Palma el 1854 i va morir el 1926 a la mateixa ciutat

A C E N T C I N Q U A N T A A N Y S D E L S E U N A I X E M E N T

La intensitat poètica
de Joan Alcover

Es compleixen

els 150 anys

del naixement

de Joan

Alcover i

Maspons

(Palma,

1854-1926),

poeta,

assagista

i polític,

deixeble

de Costa

i Llobera

C A R L E S M I R A L L E S

L’
any 1854 naixia
també, com Costa
i Llobera, un altre
gran poeta ma-
llorquí, Joan Alco-

ver. Ha estat llegit i valorat, en
la tradició de les nostres lle-
tres. Però sovint en relació amb
Costa. I potser massa atents els
lectors a trobar en la seva poe-
sia la seva vida, el seu drama
personal. Els cent cinquanta
anys del seu naixement podri-
en ser una invitació a llegir-lo
per les poesies que ens en
queden, per la seva obra. S’hi
fa present un poeta que, per
damunt dels gestos que com-
parteix amb alguns seus con-
temporanis, sap cenyir-se al
que vol expressar, amb senzi-
llesa i eficàcia, molt intensa-
ment. Nicolau d’Olwer, en un
article que publicà a La Publici-
tat el 31 de desembre del 1929,
ja contraposava Costa, “que
esculpia els versos”, i Alcover,
la poesia del qual li recordava
la “flauta elegíaca”. O sigui, el
plany, la lamentació –Alcover
mateix havia titulat Elegies una
sèrie dels seus poemes–. I,
quant als versos, parla de la
modulació que hi troba: val a
dir, de la regularitat i bona
entonació que els caracteritza.

EL CLASSICISME DE COSTA
Nicolau ideològicament més
aviat rebutjava el classicisme
de Costa, que algun cop havia
comentat en relació amb el
feixisme italià, i valorava en
poesia el to moral, l’exhortació
i la saviesa que fa de bon co-
municar i compartir. Des d’a-
quest punt de vista, tot i que,
en termes de les respectives
poètiques, l’espontaneïtat de
Maragall no és gaire compati-
ble amb la “sinceritat” de què
parlava sovint Alcover, Nicolau
tenia aquests dos poetes per
més congenials atesa la di-
mensió ètica que en opinió se-
va hi era predominant. També
des del punt de vista de l’ad-
hesió al cristianisme, Maragall
i Alcover, malgrat les diferèn-
cies, són comparables i es tro-
ben, tots dos, lluny de Costa.

No és una mala manera
d’emprendre Alcover, situar-lo
en relació amb Maragall i dei-
xar estar Costa. I el to moral
ens invita a fer-ho. Com també
el resultat formal de la since-
ritat d’Alcover. No sempre té
tanta força com Maragall però
gairebé sempre és més intens.
Hi ha una gran intensitat en la
seva expressió, molt justa, i ri-
ca quant al lèxic i mètricament
força acurada. I molt equili-
brada, malgrat que l’orna-
mentació o alguns èmfasis hi
hagi vegades que són molt
d’època.

L’opinió més establerta so-
bre Alcover és que, quan pu-
blicà el 1909 Cap al tard, que és
el seu primer recull poètic en
català, el canvi de llengua –a-
bans havia publicat quatre lli-
bres de poesia en castellà–
afavoreix un canvi d’esperit,
diguem-ne, l’assoliment d’una
profunditat i d’una escaiença
formal que situa els seus poe-
mes catalans molt per damunt
dels anteriors; i que, alhora, les
seves circumstàncies familiars,
luctuoses, informen el to ele-
gíac d’una part dels poemes
d’aquest llibre, un to l’eficàcia

del qual, fonamentada en la
sinceritat, li hauria exigit l’ús
del català. Més que de sinceri-
tat, fóra una qüestió d’auten-
ticitat, al capdavall. Aquesta
opinió resulta un pèl romàn-
tica, més enllà del nucli de
veritat que pugui contenir
–de fet, el poema inicial del
seu recull, La llengua pàtria,
l’avala: sols la llengua catala-
na, hi diu, “arribar podria / de
mon cor fins a la rel”–, i tam-
bé ha estat assenyalat que la
seva poesia anterior no havia
tingut èxit i que això podria
haver-lo ajudat a canviar de

llengua, juntament amb la
nova dimensió que el conreu
literari del català havia atès a
la Península i a les Illes.

La bona veritat és que una
suite de Cap al tard, la intitula-
da Elegies, presenta sis poemes
d’un elevat to moral sostingut
per imatges constants de la
mort i de l’absència, des de les
campanes, que possibiliten la
creació d’un espai mental de
“remembrança”, i el jardí “de-
solat” que havia estat escenari
de dies feliços, fins a l’explícit
diàleg entre el poeta i la Musa
que culmina en la proclamació
de la força del dolor per des-
sobre de la del geni, passant
per l’omnipresència del ce-
mentiri i les lloses sepulcrals i
les referències als familiars
traspassats.

L’ELEVACIÓ RETÒRICA
Però no cal deixar de banda
aquest fet, que en efecte fona-
menta el valor de la poesia
d’Alcover, per recordar que a
Cap el tard hi ha també l’assi-
milació i l’elevació retòrica i
expressiva de la poesia tradici-
onal, usos mestrívols de la
comparació i de l’incís, poe-
mes molt equilibrats amb me-
tàfores ben cisellades i una
propietat lèxica no gens artifi-
ciosa. La brillantor de la prosa
de Ruyra, per exemple, ens
porta, en el poema que Alcover
li dedica, a una joia per a la
princesa que és la llengua, i la
joia es concreta en un collar en
la quarteta: “Tremolor de gotes
/ d’irisat besllum, / que enfilà-
reu totes / amb un raig de
llum”. Les imatges que se suc-
ceeixen sense grans salts per
suggerir cada mot de Ruyra
com una perla del collar que
per ell porta la llengua, l’ús
dels pentasíl·labs –terminats
en paraules planes en els ver-
sos senars, en agudes en els
parells– i de la rima, la difícil
senzillesa del conjunt, tot ple-
gat transfigura un poema que
hauria pogut ben ser només de
circumstàncies, un compli-
ment i prou. I pràcticament
cada poema és un exemple en
la mateixa direcció. Així, les
Notes de Deià, un prodigi d’en-
cadenament d’impressions vi-
sives –al final, el poeta s’hi
confesa badoc– que desplega,
en posició central, una efica-
císsima relació de tòpics sobre
la tardor –de la natura, de la
vida humana– que conté poso
per cas aquests sis versos, ad-
mirablement soldats per la ri-
ma: “El fullam tremola, / la
vella s’acosta / al foc de la llar.
/ La vida s’escola, / el sol va a la
posta / i el torrent al mar”.


