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QQuuaattrree  nnootteess  aa  ppaarrttiirr  dd’’««EEll  TTeett  aa  CCaaoo
LLaannhh»»

II

En una carta a Joan Triadú del 18 de juny de 1974, poc temps després de la

publicació d’Eixarms, el seu primer llibre de poemes, Serrallonga li

explicava:

Inoblidable amic: L’any 1968, per convergència de diversos corrents, vaig esclatar

de nou en vers. De llavors ençà, he escrit sempre que m’ha llegut.

Serrallonga havia entrat en una crisi d’escriptura que començava la tardor de

1958 i que s’allargava fins al curs 1963-1964, la culminació de la qual són els

interpoemes del que seria la secció «Pedres i ocells (1963-1965)» del seu

segon i últim llibre de poemes, Poemes 1950-1975. Per una banda, aquella

«convergència de diversos corrents» responia a la preocupació pel paper de la

poesia dins la societat i la pregunta sobre què n’havia de fer d’aquella

herència ribiana —estètica i ètica— que sentia tan seva, i això, a les

acaballes dels seixanta —és a dir, més de vint anys després de la guerra civil

espanyola—; i això, havent passat la seva creuada més o menys particular

contra el realisme històric propugnat per Castellet i Molas al seu Poesia

catalana del segle xx. D’altra banda, el 1968 també és l’any del canvi de rumb

de la guerra del Vietnam i de l’ofensiva de Tet —motiu del poema «El Tet a

Cao Lanh»—, l’any del maig francès —motiu del poema «Maig 1968»—,

l’any en què Serrallonga comença a militar activament al PSUC o l’any, per

exemple, que se celebra el centenari del naixement de Pompeu Fabra. Cal

recordar que, per exemple, les traduccions de Saviesa i Eclesiàstic per la

Bíblia de la FBC varen ser enllestides passat l’estiu de 1967 i que molt

probablement la primera lectura i intent de traducció del Me-Ti de Bertolt
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Brecht —autor importantíssim per a la seva posició poetològica davant el

realisme històric— és, també, amb tota probabilitat, del 1968. Són una sèrie

d’impulsos de mena molt diferent que havien d’activar en Serrallonga certa

diguem-ne necessitat d’escriure o, en qualsevol cas, de pensar per escrit

aquell seu moment de gran activitat personal, literària i social. Com comenta

Francesc Codina «Nota del curador» de l’edició d’Ira d’amor, corresponent a

la reedició de la tercera part de Poemes 1950-1975:

Ira d’amor conté la poesia escrita en el període que va de 1968 a 1975: de la

revolta del maig francès a la mort de Franco, dos fets emblemàtics que

ressonen en el poema d’obertura i en el poema de cloenda del grup. El

conjunt constitueix, doncs, una eloqüent i emotiva manifestació lírica del

moment espiritual que vivia el poeta en aquells anys en què, per amor al seu

poble i a la causa de la justícia, s’havia revoltat amb el cap i amb el cor, i

s’havia compromès a fons i activament en la lluita per la democràcia, els drets

socials i la plena llibertat de Catalunya.  

És en aquest context, doncs, que, a partir de 1968, la poesia de Serrallonga

acaba de fer el gir doble que, d’alguna manera, ja es començava a intuir en els

poemes de l’«Atur sense nom» i «Pedres i ocells»: un gir cap a la llengua i la

tradició (o les tradicions) i un gir cap a la cosa política. Són dos girs que,

tanmateix, el reafirmen en les actituds cap a la poesia que ja havia tingut —i

segurament en aquell primer poema perdut «A la bandera catalana», escrit

amb catorze anys, ja s’hi intuïen—, però ara ho trobem amb una concreció

de pensament admirablement perfilada. Al mateix temps, són dos girs

enfocats a restar pes a l’individu dins el poema (o a la veu del poema) com a

centre cognoscitiu, precisament perquè el poema pugui separar-se’n i així

passar a tenir més espai per desenvolupar-se com a artefacte de pensament.



IIII

A partir de 1968 el poema pot trobar vies de relació d’elements que no hagin

de passar narrativament pel subjecte de la veu del poema, que se’l puguin

saltar i puguin crear la relació més enllà d’un jo accidental. Un cas que

il·lustraria bastant bé aquest salt és «El Tet de Cao Lanh», en què es posa en

relació la Guerra del Vietnam i el parlament d’Hèctor a Andròmaca a la

Ilíada (VI, 407-502) abans d’anar a la batalla, un dels fragments més cèlebres

del poema homèric. Copio el poema:

EL TET A CAO LANH

No diguis més Jo penso en tu, Andròmaca,

no diguis res que no devori

en foc adelerat pels camps d’Amèrica

la viva mort, a crits,

la mort a coll

dels pobres.

Per això, salut! morters vitals

als aiguamolls del fred, llunyans,

la pluja que espetega al vent dolç,

drap, bandera i esquinç,

cabanes de serps,

en altre temps amoroses!

Salut, la por i l’aguant del pit,

i el silenci mortal, salut!

i a l’alba la cridadissa

de l’ocellam de presa!

Ara que el sol puja al zenit

i ens omple de vergonya la mirada,

salut!

L’escena d’Andròmaca l’explica Pau Sabaté al davantal del Cant VI de la seva



traducció de la Ilíada:

Hèctor troba la seva esposa, Andròmaca, a prop de les portes Esquerres i se

n’acomiada. La dida li porta el seu fill petit, encara infant de mamella. Andròmaca

li recorda que a ella Aquil·les ja li ha mort el pare i els set germans, i també se li ha

mort la mare, i així Hèctor és, per a ella, pare i mare i germà i marit. Per això li

suplica que es quedi a la torre, però just després li demana que faci formar les

tropes a prop de la cabrafiguera, un lloc per on és més fàcil assaltar la ciutat;

Andròmaca vol i dol.

Aquesta escena, Serrallonga la dibuixa en algun moment de l’ofensiva del Tet

i l’hem d’entendre, en part, com aquell «vol i dol» d’Andròmaca, en dos

sentits. Primer, en el sentit d’abominar la vergonya que és qualsevol guerra

(«Ara que el sol puja al zenit | i ens omple de vergonya la mirada»), però al

mateix temps —inevitablement— saludar-la en la mesura que és amb aquells

«morters vitals» que es combatia, en última instància —i simplificant-ho

molt—, l’imperialisme nord-americà. L’altre sentit del «vol i dol»

d’Andròmaca és, en aquest cas, en relació amb el poema (o la paraula

poètica). Quan Serrallonga escriu:

No diguis més Jo penso en tu, Andròmaca,

no diguis res que no devori

en foc adelerat pels camps d’Amèrica

la viva mort, a crits,

la mort a cop

dels pobres.

Quan Serrallonga escriu això, doncs, assumeix que el poema —la paraula—

no fa res contra la guerra. En el fons és un esperit de desencant —o diguem-

ne d’humilitat poètica (potser de realisme)— semblant al «For poetry makes

nothing happen: it survives», de W. H Auden al poema «In Memory of W. B.

Yeats». El 1937 Auden havia viatjat a Espanya per col·laborar amb el front



republicà amb la intenció de fer-hi de conductor d’ambulàncies, tanmateix,

el varen destinar a l’equip de redacció d’articles de propaganda a favor de la

república espanyola per a la premsa anglòfona, tasca de la qual en va sortir

profundament desanimat i que va abandonar al cap de res. Després d’això, va

tenir altres experiències de guerra amb resultats moralment semblants. El

poema que dedica a Yeats és del gener de 1939. Sigui com sigui, Serrallonga

situa el possible abast efectiu de la paraula d’Andròmaca no al Vietnam, és a

dir, en la guerra mateixa, sinó als «camps d’Amèrica», on la paraula sí que

podria tenir un efecte directe sobre la guerra: «no diguis res que no devori

[…] | la viva mort, a crits». En la situació de guerra (o en la seva, de Catalunya

estant) el parlament —el poema— és inútil. Llavors Serrallonga, davant de

la inutilitat del discurs —sobretot quan no va adreçat a un objectiu concret i

possible— emprèn la segona part el poema amb un eloqüent, «Per això,

salut», que obra les salutacions que fa la veu del poema al món que el rodeja.

Saluda els «morters vitals», és a dir, la batalla i l’acció política en pro d’una

llibertat; saluda «la por i l’aguant del pit | i el silenci mortal», per tant, els

individus de dins la batalla i la seva humanitat; saluda «a l’alba la cridadissa |

de l’ocellam de presa!», és a dir, el món natural que és el context de la

batalla, i, finalment, saluda a tots els espectadors d’aquella guerra, que, com

ell, s’ho miren amb la «mirada» plena de «vergonya». És la vergonya de qui

mira i no pot fer res. Saluda perquè és l’únic que pot fer: assenyalar

moralment el món perquè el lector hi giri els ulls. Si el poema té un efecte

cap al món —si fa que passi alguna cosa— és perquè té un efecte individual

compartit. El poema, més que no pas un manifest d’acció, és una marca cap al

món de certa moralitat compartida davant d’un fet, l’afinament d’una reacció

moral que pot ser compartida o discutida, que va més enllà de la proclama

sense destinatari o amb destinatari impossible. El poema és un lloc de

comunicació i de contrast per a la cosa moral i política.



En una nota de dietari del maig de 1971, exposa molt esquemàticament

l’actitud del poeta i del lector davant del poema d’una manera molt semblant

a la que es dedueix de «El Tet de Cao Lanh»:

Els poetes no han de mirar què diran que sigui entenedor, sinó com ho diran

perquè sigui intensa, humana, l’expressió de qualsevol cosa que diguin. Cada

poema és objecte de la natura humana, i el lector que […] no mitifica la naturalesa

de la lectura, en treu tant o més profit que de l’observació directa de la natura i

dels seus fenòmens, a condició, naturalment, que en tingui una experiència

conscient i una esperança raonable.

L’«experiència conscient» i l’«esperança raonable» amb què el lector s’ha

d’enfrontar al poema fan referència, sobretot, a la consciència que darrere

del poema sempre hi ha una persona que viu i pensa d’una manera a partir

d’uns mecanismes molt semblants als del lector (i viceversa); Serrallonga

advoca, ara, per aquesta desmitificació de la poesia i del poema, en contra

d’aquella mitificació —aquell déu que salva— a la qual portaven noms com

Hölderlin, Heidegger o Riba, i que ell mateix s’havia fet seva fins que,

portada a l’extrem, l’havia vist com un impossible.

A partir de poemes com aquest, no hi ha un salt a certa cosa impersonal, sinó

que es genera un espai perquè el pensament de Serrallonga es pugui

desenvolupar en el poema de maneres més diverses, i amb implicacions del

subjecte en graus molt diferents. Al mateix temps, hi ha lloc per fer-hi

participar tota una sèrie d’elements de caràcter ideològic o temàtic —com

ara els eixarms—, cosa que en la poesia dels cinquanta seria gairebé

impensable.

Tanmateix, no es tracta d’un canvi, sinó d’una evolució que arrossega la gran

majoria de temes i procediments poètics anteriors a 1963. El pensament

sobre la naturalesa, sobre l’amor, sobre la llengua i sobre l’home és,



essencialment, el mateix, però s’afegeix a l’engranatge la qüestió política —a

vegades referint-s’hi des de fets concretíssims— i un cert pensament de

distància (o de contingència) sobre el poema, molt probablement a partir de

Brecht, que li permet escriure malgrat la impossibilitat del poema; és a dir,

ara, malgrat que el poema, moralment, tindrà el mateix pes que en Riba

—una marca en el món de la figura moral del poeta en un moment que

n’arrossega tota la vida i es llança endavant—, epistemològicament farà un

pas enrere i assumirà la impossibilitat de dir la impossibilitat del món —hi

haurà, tanmateix, una llengua i un subjecte que maldaran per dir i de ser en

el poema, des de la petitesa de l’individu que entra dins la roda de la llengua

i de la tradició —tant més grosses que ell— per fer-s’hi evident i per fer que

la roda continuï rodant, per, encara que sembli contradictori, arribar-s’hi a

fer clar i distint. La llengua i la tradició poètica es canvien el pes dins el

poema amb l’experiència del real físic per part del subjecte i passen a ser-ne

l’avalador darrer i el nou punt de recolzament des del qual escriure.

Serrallonga va reunir la major part dels poemes d’aquests anys en tres

subapartats de Poemes 1950-1975, tots tres anomenats «Poètica» —«Poètica,

I (1969-1971)», «Poètica, II, (1972)» i «Poètica, III (1973-1975)».  Segons

Ricard Torrents, a les tres subseccions de «Poètica» hi trobaríem una mena

d’obra de Serrallonga que «es tracta tant d’una poesia com d’una metapoesia,

i aquest seria el motiu principal del títol» (Torrents 1988: 58). I és així si ho

entenem —i és com Torrents sembla que ho entengui— com a poesia i

poesia sobre la poesia en el sentit que Wallace Setevens escrivia «Poetry is

the subject of de poem», és a dir, que la poesia no és simplement

autoreferencial, sinó que ho és, en la mesura que, per dir-ho així, el poema és

conscient de si mateix com a artefacte ordenador del món i del pensament

del poeta. Això implica, com a mínim, tres coses: la primera, que

l’autoconsciència implica una limitació —un coneixement constant dels

1
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límits del poema com a artefacte—; la segona, que, malgrat ser limitat, es

considera vàlid com discurs possible per a ordenar-hi el món i les idees que

se’n tinguin (i això amb les tres eines que són el món —objectiu—, el

subjecte —subjectiu—, i la llengua —col·lectiu—); i tercera, que tot

poema, malgrat amagar un ideal d’Absolut (o de Déu, o de Real Físic, etc.),

és sempre contingent —només pot actuar com si no ho fos. Dins el poema

sempre hi ha aquesta tensió (i la consciència d’aquesta tensió) entre el

contingent inevitable i el transcendent. Aquesta tensió, que abans era el que

es volia salvar —és a dir, que es volia anul·lar— per retenir certa cosa

transcendent en el poema, a partir de 1968 és precisament el que li salva el

poema i li permet escriure. «Poètica», doncs, és al mateix temps una

obertura, una responsabilitat i la consciència d’una limitació, que és la de ser

persona davant del món (i davant la llengua i la tradició com a cosa

compartida) i, per tant, una entrada de ple a la consciència política del

poema. Així mateix, a part de posar la poesia al centre del poema, «Poètica»

també faria ressonar l’arrel grega del mot πποιέω, és a dir: ‘fer, construir,

edificar, fabricar, obrar, afaiçonar, bastir’ (DGC), cosa que equipara el

poema a qualsevol altra activitat humana. Amb variacions mínimes —però

amb maneres de presentar-se molt variables—, aquesta poètica és la que ja

l’acompanyarà sempre.

IIIIII

A partir de 1968, aquest darrer estadi de poètica es concretarà a partir de

diversos temes més o menys centrals en la seva obra —si deixem de banda els

eixarms—: la possibilitat del poema, el nosaltres, la llengua com a lloc

primer de la política i de la poesia, la situació de l’individu davant d’alguns

moments políticament significatius, etc. Però el que es manté gairebé sempre



com a centre imaginatiu i com a punt de partida del poema continua sent la

naturalesa —i l’estupefacció davant de la naturalesa—, el real físic: element

central del seu pensament diguem-ne metafísic.  Ho llegim, per exemple, en

un poema com «Coll de Parpers»:

Mira quin verd a banda i banda,

que tendre i clar

el fan el sol i l’aire.

T’adons quina vigor de segles

el nodria, quan veus quina potència

fa aquí tota la terra. Mira

quina frescor l’aguanta.

Tot viu d’una aigua dura i fonda,

inebriant. Més nova que la rama

és aquesta aigua

que toques tu

amb tota

aquesta teva mà —primordial,

més lliure i meva que la flor de l’aire.

El poema es construeix a partir d’aquest «Mira» elemental: el primer moment

d’aprehensió del real —del món, de les coses.  Més que no pas portar un

coneixement diguem-ne doctrinal («he vist i per això parlo»), el poema entra

en un pla de vivència compartida i compartible. L’acció sobre el món que és

el poema equival a dir «mira», i aquest «mira» té tot el pes diguem-ne

metafísic, sí, però també tot el pes polític de dir que «hi som»: i això

comporta una sèrie de responsabilitats, la primera de les quals és no voler fer

que el poema faci alguna cosa més que dir «mira», perquè és l’únic que, en el

fons, pot arribar a dir —tot el que vingui després és afinar aquest «mira»—, i

un cop s’arriba aquí, l’argument del poema deixa de ser el «mira» —l’intent
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d’acostament i de vivència neta del real— per passar a ser la llengua i la

tradició: el lloc on ens trobem amb l’altre, el lloc del nosaltres (davant de la

meravella del món).

També podem llegir el poema com si fos una nota al peu a aquell fragment

famós d’Heràclit que diu que «Al mateix riu no és possible ficar-s’hi dos

cops» (DK 22 B 91),  és a dir, que el món, real físic —el riu, la naturalesa—

és sempre nou —fresc—, però és sempre antic i roman sempre inalterable

—és dur i fondo—; i és aquesta mena d’existència del món i de la natura que

fa insignificant i volander al que «mira». Amb tot, hi ha la meravella de

participar d’aquest fluir del món i de ser netament —més meravella encara si

es pot fer compartible—, durant un instant, part d’aquest món fluent.

IIVV

Tot poema és cultura —vila, ciutat, coneixement—; tota vida profunda és

natura. (Ja diu Perejaume que «No hi ha carena que no s’hagi de respondre

amb la vida profunda»). I es frueix de la natura —«Coll de Parpers» va en

aquesta línia—, però no es viu en natura més que en moments donats en què

la natura s’imposa (o imaginem que s’imposa) a l’ànim i els sentits de qui s’hi

acosta. El poema sempre és escrit després, en la ciutat de les paraules i els

pensaments, que volen ordenar l’experiència. Tanmateix, escriu Serrallaonga

que hi ha una llengua folla que s’hi pot acostar, que és la de Llull i és la de

Fabra —i Foix, i Riba, i Verdaguer, etc.—: una llengua neta —que en

l’idiolecte de Serrallonga vol dir pura—, un primer tel de paraules que pot

emmotllar-se més a la realitat i mirar d’assemblar-s’hi. Evidentment, tot

plegat és poètica i imaginació, «pro val». Un poema com «Fabra» és prou

explícit en aquest sentit:

4
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Vencies com Llull

segles de noms

i lleis alliberades

per torrents

.                  i feies

clara per al meu

i teu, per a nosaltres,

poble que érem

per sempre, la

lliure

necessitat de ser

en llengua i refulgir

.                     i vèiem

com creixen els esperits

amb una mica de pa

i poca tenebra

.                   i com

les ires, lentes,

treballen per amor,

.                   i com

les pures abocades

fulgors d’Andalusia

als pedregars herbosos són

sangs

de favor, quasi migdia.

Frisen de goig els vels

del firmament

al pla de la marina.

Morim i som. Esdevenim.

El primer punt de recolzament d’aquest poble és la llengua, que n’és la unió



dels individus i n’és, al mateix temps, el que els permet d’assenyalar el món

de la manera que només aquella llengua permet. A Serrallonga, la llengua se

li fa lloc. I la llengua es torna, gairebé, una mena lloc de naturalesa del

pensament —l’únic lloc sobre el qual es pot construir el pensament i el

poema—, un altre riu al qual banyar-se i que roman, malgrat els individus, és

a dir, que flueix perquè l’aigua —si seguim la metàfora— en són els

individus, però sempre malgrat els individus; ara bé, hi ha alguns individus

que en saben dir les lleis i que en poden moure el llit i fer-lo clar i refulgent.

És dins aquest gran corrent de tradició i de llengua que s’ha de situar el

poeta —diu Serrallonga—, conscient, al mateix temps, que el món i la vida

no poden ser escrits —el poema mai no ho abasta. Conscient que aquest no

acostar-se definitivament a la natura vol dir acostar-se a la política. S’ha

d’escriure saludant aquesta condició, però sense deixar de lluitar-hi a la

contra —«Totes les veus cridaven viafors! i no ho sabien», escriu Serrallonga

al poema «Totes les veus cridaven viafors!»: cada poema de Foix, Riba,

Verdaguer és un viafors!, un crit de batalla (i al mateix temps de resistència)

per a la llengua del poble (però Shelley també crida «Away!», al seu

«Remorse», per arengar i fer resistir en la mena de llengua específica que és

el poema —la tradició de tots aquells homes i dones que han pensat i dit en

poesia—).

El punt de partida ja no és la del poeta contra si mateix i el món, intentant

articular l’inarticulable, com podíem pensar en la poesia de Serrallonga

anterior a 1968, sinó la consciència de partir d’un nosaltres que és la llengua

catalana (i la llengua poètica catalana), però també la literatura i la humanitat

compartida. És el que Serrallonga redueix, irònicament, a aquell «Prò val»

del final del poema «Recerca del foc». Malgrat la insignificança de l’individu

davant el món i davant la llengua, hi ha sempre aquell cap del poeta que

sempre barrina: «Oh cap, fardell | i embull de focs! | Oh cap sempre de



caça!», com escriu a «Neutrum», aquell cap del poeta que, com Andròmaca,

sempre vol i dol de dir:

Llampeguen falsos déus

a l’obrador, bé ho saps,

i com divinament et vencen!

calents, tempestuosos o

freds i fidels, serens,

damunt de cada cosa.

I vencen quan ho saps

de pensar massa. Veus?

el vers fa runa i es desesma,

i no has dit, no diràs pas

què pots, què penses.

La seva tasca, com a poeta, és, finalment, un cop assumit el «Pro val» (gairebé

com a màxima que el salva per poder mirar de fer el poema), poder fer la seva

pròpia «runa», escriure també malgrat el corrent de llengua i de tradició que

arrossega —i sense el qual no pot escriure, evidentment— i pensar malgrat

tot el pensament que la cultura i el moment arrosseguen, sigui de la mena

que sigui. Escriure és defallir per tornar-hi. «Tornem-hi. No ho direm tot»,

escriu a «Poètica», que acaba: «No direm res, i ho direm tot», és a dir, que el

poema no dirà el que vol dir, però dirà tot el que pot dir, que és l’ésser moral

del poeta que hi ha darrera, mirant de fer-se lloc entre el tot de món i el tot

de llengua i de literatura rebuts. Aquest és, de fet, el mateix tema d’un dels

poemes més citats de Serrallonga, «Diuen: temps ha que tot fou dit»:

Diuen: temps ha que tot fou dit i res

de nou ja no pot dir-se, com si fos

tot mort i l’alegria no cabés

en llengua meva i tot de cert no fos

vingut bramosament de tots els homes.



El poeta i el poema malden per ser poèticament —valgui la redundància i

l’expressió suadíssima— és a dir, malden per arribar a assumir completament

cada element moral, literari i verbal que el poema porta; només així es pot

dir alguna cosa en «llengua meva», no per diferenciar-se de «tots els homes»,

sinó precisament per arribar-hi més, en la mesura que la vida i el món, al fons

del fons, arriba «bramosament» —amb desig fort—  a cada persona de la

mateixa manera.

1. Abans hi ha tres subseccions molt breus, totes tres datades el 1968, que fan de pont

entre la resta del llibre i aquestes subseccions finals. Són «Represa (1968)», «Frontera

(1968)» —que quedarien exemplificades amb «El Tet a Cao Lanh»— i «Deu tannkas de

la memòria (1968)». 

2. Amb la idea de real físic, per dir-ho curt i malament, entén que, ontològicament, la

realitat són les coses mostrant-se, sense necessitat d’un més enllà essencial o noümènic

i d’un més aquí imaginatiu o psicològic. 

3. Penso, també, en el poema de Víctor Sunyol, «Mira». Dins: Des de quin on? (p.

211-215). 

4. La traducció del fragment és la de Joan Farrer Gràcia a De Tales a Demòcrit (p. 349).

5. Per al «bramosament», copio l’entrada al seu «Lèxic especial»: «BBRRAAMMAARR El Fabra

ignora el sentit de desitjar fort, i és estrany, perquè encara és viu el sentit en

l’expressió, que recull el DCVB, «la mar com més té més brama». El DCVB recull els

textos següents, entre altres: «el cors es cert que d’un brut voler brama», A. March

LXXXVII; «Beneyt aquell qui·l be sa boca brama», A. March XLI. És possible que

bbrraammaarr en Llull (Rims I, 10) tingui el sentit de ‘desitjar ardentment’, segons el

Glossari General Lul·lià. | Per l’alguerès bbrraammaarr d’avui vd. bbrraammoossiiaa, ‘desig

vehement’. BBrraammóóss: Lab adj. ant. ‘desitjós’. «E una loba, flaqua e bramosa» (Febrer Inf.

I, 49) < bramoso <brama < bramare < *bramon ‘urlare dal desiderio’). BBrraammaaddaa: Estat

d’hiperestèsia sexual en certs quadrúpedes (Mallorca). | El bbrraammoossaammeenntt  d’Andreu

Febrer a la Comèdia traduint bramosamente no és italianisme. En el meu poema

«Diuen: temps ha que tot fou dit», l’adverbi em va venir de la traducció de Febrer, i no

és doncs tampoc cap italianisme». (Fons Segimon Serrallonga arxiu «Lèxic A-L»). 
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