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Biografia

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Palma, 1913 - 1938), 
cursà els estudis primaris en un col·legi religiós 
i els secundaris a l’Institut Balear, on conegué 
Gabriel Alomar, que influí en la seva vocació 
literària i l’animà a col·laborar a la premsa local. 
Foren aquests uns anys d’aprenentatge literari 
marcats per l’assimilació de la tradició poètica. 
Publicà nou poemes a la revista Luz y vida dels 
pares teatins entre 1927 i 1929, on s’exercita 
en el conreu del costumisme humorístic, de 
la poesia sagrada i de la línia d’idealització 
de l’escola mallorquina, i d’altres en castellà 
a El Día, un periòdic mallorquí de prestigi 
on presentà una sèrie de poemes influïts pel 
temari del curs de literatura al qual assistia: el 
romancer, Calderón, Darío... Del 1930 és la seva 
darrera poesia en castellà i l’Antología de poetas 
mallorquines (Madrid), seleccionada, prologada 
i parcialment traduïda per ell. 

A l’octubre parteix cap a Barcelona per començar 
els seus estudis de Filosofia i Lletres, que al 
curs següent abandonarà pels de romàniques. 
Ingressà a la residència d’estudiants, on conegué 
Salvador Espriu i es féu càrrec de les edicions 
de la institució. El 1931 viatja a Madrid amb 
motiu d’un congrés extraordinari de la Unió 
Federal d’Estudiants Hispànics. L’any següent 
tradueix Història del soldat de C. F. Ramuz i el Prometeu mal encadenat 
de Gide. Durant aquests primers anys ha publicat vint-i-sis poesies, 
simples provatures que com a tals exclourà dels seus llibres posteriors, i 
seixanta articles escrits a El Día i en menor mesura a Mirador. 

El 1933 apareix el seu primer llibre, Nou poemes, en una edició 
limitada de cent exemplars, on anirà bandejant els trets definidors de 
la seva prehistòria poètica —l’atenció al costumisme i les vacil·lacions 
lingüístiques— i perfilarà l’adscripció, que concretarà més tard, als 
nuclis renovadors de les més modernes escoles líriques, concretament la 
poesia pura, tot servint-se d’una sintaxi basada en la frase breu i tallant, 
d’un ritme prosaic i d’una imatgeria original i efectiva en una línia 
avantguardista. Aquest primer recull fou rebut amb reserves per una part 
de la crítica que el titllà de circumstancial i anèmic. Major acceptació i 
ressò tingué Quadern de sonets, publicat un any més tard, on es palesa 
un signe de possibilitat de canvi amb la incorporació del conceptisme 
de l’estètica gongorina i del preciosisme fruit de la imitació dels models 
barrocs —d’on també incorpora motius i imatges— que a voltes pren el 

@@@

Trobarás més informació 
sobre Salvador Espriu 
al web http://lletra.uoc.
edu/ca/autor/salvador-
espriu.

@@@

Trobarás més 
informació sobre 
Gabriel Alomar al web 
http://lletra.uoc.edu/ca/
autor/gabriel-alomar.
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***

Pots consultar el 
Catàleg Bibliogràfic 
de les Illes Balears 
per saber on trobar 
aquest llibre.

<<<

Per recopilar de manera 
visual tota la informació 
sobre Rosselló-Pòrcel, 
crea una línia de temps 
amb www.dipity.com/ on 
figurin tots els fets de la 
seva vida.

@@@

Pots trobar una 
biografia de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel més 
resumida a Wikipèdia.

@@@

Trobarás més infor-
mació sobre Josep 
Carner al web http://
lletra.uoc.edu/ca/
autor/josep-carner 

caire del decadentisme de fi de segle. Amb un discurs més elevat i un 
concepte molt lliure del sonet, els poemes es converteixen en joiells 
fruit de la contenció a què els sotmet la forma. 

Acabada la carrera, es traslladà a Madrid per preparar la tesi doctoral 
sobre l’estil de Gracián, que alternarà amb l’ensenyament i la redacció 
d’un assaig de la poesia de Quevedo i un estudi sobre Guillén.

Esclata la guerra civil mentre està preparant oposicions per a adjunt de 
càtedra d’institut, de manera que torna a Barcelona, on és cridat a files, 
tot i que aviat es llicencià per raons de salut. A finals de desembre és 
traslladat al sanatori del Brull, al Montseny, on morí el 5 de gener de 
1938 a causa d’una tuberculosi pulmonar. 

A la seva mort deixà inacabada la traducció de Les Verrines de Ciceró 
i un volum de poemes, lmitació del foc, que fou publicat pòstumament 
el 1938, amb pròlegs d’Antoni Maria Sbert, Gabriel Alomar i Carles Riba, 
a qui havia conegut a la universitat. Dedicada a Salvador Espriu, inclou 
trenta poemes distribuïts en tres apartats: “Fira encesa”, “Rosa secreta” 
i “Arbre de flames”, i és la consolidació d’una poètica que es manifesta 
en la diversitat estilística i de models –que va de la cançó popular al 
barroquisme de Góngora o Vicenç Garcia, de l’avantguardisme de l’època 
de la Primera Guerra Mundial al postsimbolisme de Josep Carner, Riba, 
Paul Valéry o Rilke...– com ja havia anat prefigurant en els poemaris 
anteriors, però que ara es presenta per primera vegada com a obra 
articulada més enllà dels assajos tècnics i les provatures formals 
dels primers reculls. 

L’Obra poètica fou publicada a Mallorca el 1949 (i reeditada el 
1975) amb un estudi de Miquel Dolç i un pròleg de Salvador 
Espriu, el poeta que més tard, convertint-lo en motiu literari, l’erigí 
a la categoria de mite. 

Extret del Nou diccionari 62 de la literatura catalana*

@@@

Trobarás més 
informació sobre 
Carles Riba al web 
http://lletra.uoc.edu/
ca/autor/carles-riba.
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@@@

Pots trobar molta 
informació sobre 
l’Escola Mallorquina a 
la Gran enciclopèdia 
catalana.

@@@

Si vols més informació 
sobre el surrealisme 
i els altres principals 
moviments artístics del 
segle XX feis clic aquí.

Context i influències

En els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la 
literatura i l’art europeus són commoguts per la provocació enlluernadora 
del futurisme de Marinetti (Manifest del futurisme, 1909) i les 
avantguardes. A Catalunya, el Noucentisme representat per poetes com 
Carner o López-Picó comença a evolucionar –empès, en certa manera, 
per la nova generació de poetes joves, com Carles Riba, J. V. Foix, Marià 
Manent o Tomàs Garcés– cap a un marcat simbolisme d’influència 
francesa i europea. Els nous valors fan acte de presència al voltant dels 
anys 1915-1920 en la poesia catalana. 

Al mateix temps, la irrupció d’un avantguardista francès, Apollinaire, es 
fa notar sobretot en un poeta jove Joan Salvat-Papasseit. Mentrestant, 
un avantguardisme de tall ultraista importat per Guillermo de Torre i 
Jorge Luis Borges en la seva estada a Mallorca ressona en Miquel Àngel 
Colomer, Jacob Sureda o Màrius Verdaguer. 

L’aparició el 1924 del manifest surrealista d’André Breton sacsejarà 
els fonaments de l’art a Europa i serà vist com una via de sortida per 
als experiments de l’avantguarda. En la literatura catalana tindrà un 
representant, gairebé únic, J. V. Foix, encara que ell mateix es considera 
un cas a part i sui generis. 

En les dècades dels anys vint i trenta es consolida el procés de renovació 
i decantació del llenguatge en la poesia catalana, sobretot de la mà de 
Carles Riba, que té una profunda relació amb els models europeus, 
especialment amb Rilke i Valéry, i que es difon mitjançant publicacions 
com La Revista, Revista de Poesia o Quaderns de Poesia. La seva filiació 
és fonamentalment purista, intel·lectualista i, fins a cert punt, hermètica. 
És l’anomenat postsimbolisme, que s’haurà d’enfrontar, ja a mitjan anys 
trenta, amb els corrents de poesia i literatura combatius i militants. 

Durant els anys en què cursa estudis a Barcelona, Rosselló-Pòrcel té 
ocasió de situar-se en l’ambient cultural sorgit de la Segona República, i 
també de participar en els moviments socials i polítics del moment. Allà 
pren contacte amb Carles Riba, que per a ell serà sempre una referència 
intel·lectual indefugible. Ja a Madrid, s’acostarà personalment als poetes 
del grup del 27, a qui ha llegit amb profit en la seva etapa de formació. 
Aquestes influències, i la del substrat més íntim que prové de l’Escola 
Mallorquina, donaran com a resultat una poesia en què es detecten tres 
ingredients fonamentals: purisme, surrealisme i neopopularisme. 

El cop militar de 1936, i el consegüent esclat de la guerra civil, durà a l’exili, 
tant interior com exterior, una part dels intel·lectuals compromesos amb els 
ideals republicans. Els més joves, la formació dels quals comença i s’estén 
els anys de la República, han estat agrupats sota l’etiqueta de generació 
del 36, tant en el cas de la literatura catalana com de la castellana. Joan 

@@@

Pots trobar molta 
informació sobre el 
Noucentisme a la Gran 
Enciclopèdia Catalana.
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Fuster va definir aquesta generació com la formada 
per aquells que, entre vint i vint-i-sis anys, es trobaven 
en ple període d’iniciació literària quan es va produir 
la ruptura. Aquesta definició, per la seva amplitud, fa 
que es puguin considerar adscrits a la generació del 
36 escriptors tan diversos com Salvador Espriu, Joan 
Vinyoli, Josep Maria Boix i Selva, Joan Teixidor, Rosa 
Leveroni, Màrius Torres i el mateix Rosselló-Pòrcel. 
A part de l’edat, el que els uneix d’una manera 
fonamental és l’experiència de la guerra, que va 
suposar sovint la ruptura amb projectes personals tot 
just esbossats, i l’exili en algun cas. Per sobre de tot 
això, a la majoria els va unir la resistència cultural en 
l’àmbit de la llengua catalana. Aquesta resistència 
cultural va tenir, malgrat la seva desaparició física, 
un referent essencial en la figura de Rosselló-Pòrcel. 
“Sense Rosselló-Pòrcel, no s’explicaria el sentit ni 
les tendències d’una part de la poesia més jove”, va 
escriure Carles Riba el 1951. 

En els anys posteriors a la guerra civil el 
desenvolupament de la poesia catalana va tenir 
l’empara més habitual en les tertúlies literàries i en 
grups com Amics de la Poesia (fundat a Barcelona 
per Marià Manent el 1920, però refet per Palau 
i Fabre el 1941, com a símbol de recuperació 
i enllaç amb el passat) o el posterior Amics de Rosselló-Pòrcel (1944), 
també impulsat per Palau, que considerava que davant la decadència 
que s’acostava (propiciada per la situació política adversa), calia fer un 
pas endavant, i que els poetes de la seva generació havien de tractar 
d’“agermanar tradició amb modernitat, pairalisme i universalitat, salvar 
l’abisme que separa la cultura catalana de la cultura del món”. La figura de 
Rosselló-Pòrcel s’erigiria com a estendard d’aquest moviment. 

La presència de Rosselló-Pòrcel en la poesia posterior al 1939 és notable en 
les generacions insulars dels anys cinquanta i seixanta, i perviu encara amb 
vigor en les següents. Els lectors poden rastrejar la recepció de la poesia 
rossselloniana en llibres com ara Ofrena de sonets (1946), de Miquel Dolç; 
Del foc i la cendra (1953), de Cèlia Viñas; Ocells i peixos (1953) i Flos 
sanctorum (1956), de Llorenç Moyà; Sonets alexandrins (1959-1962), de 
Jaume Vidal i Alcover, i Cant espiritual (1953), de Blai Bonet. Josep Palau 
i Fabre, per la seva banda, es declarava en permanent deute amb el poeta, 
i així va publicar Imitació de Rosselló-Pòrcel el 1945, inspirat en una llista 
de poemes mai no escrits per Rosselló, que havia arribat a les seves mans 
per mitjà d’Amàlia Tineo. Joan Vinyoli escriurà el seu propi homenatge, un 
sonet que pertany al llibre Realitats (1963), pel vint-i-cinquè aniversari 
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***

Pots consultar el 
Catàleg Bibliogràfic 
de les Illes Balears 
per saber on trobar 
aquest llibre.

de la seva mort: “Rosselló-Pòrcel, de sobte”. 
També Vicent Andrés Estellés es referirà al poeta 
diverses vegades en L’inventari clement (1971). 

Posteriors són les referències de Bartomeu Fiol 
a Camp rodó (1973), llibre en què dedica un 
“Homenatge a Rosselló-Pòrcel”, encapçalat 
per un vers d’“Auca” o la seva particular “Auca 
1959” de Continuació o represa dels poemets 
de Montsouris (2007). Josep Maria Llompart 
també esmenta Rosselló-Pòrcel en el poema 
“Omega” de Mandràgola (1980). El poema 
“Auca” és protagonista de “Sgt. Pepper’s wants 
you: Auca” de Biel Mesquida, que pertany a 
l’obra inèdita del 1969 Un glop de perfum dins 
la boca dels caníbals. Així mateix, Àngel Terrón 
homenatja el poeta a l’“Oda a Palma amb mirall d’escates” del llibre 
Geometria descriptiva (1999). 

Escriptores tan rellevants com Mercè Rodoreda i Maria-Mercè Marçal 
han inclòs també Rosselló-Pòrcel entre els seus poetes preferits. En la 
literatura castellana, Jorge Guillén li va dedicar en la seva obra Final 
(1981) el romanç titulat “Juventud lejana” que el poeta val·lisoletà 
va escriure al voltant de 1978. Manuel Vázquez Montalbán, per la 
seva banda, fa una paràfrasi de “Ronda amb fantasmes” en el recull 
de poemes Praga (1982), que obre amb aquesta nota significativa: 
“El autor agradece los versos involuntariamente prestados por B. 
Rosselló-Pòrcel sin cuya utilización dos poemas de este libro hubieran 
sido imposibles”.

Roberto Mosquera. “Introducció” a Tempestat de flama. 
Antologia poètica de Bartomeu Rosselló-Pòrcel*

<<<

En grups, repartiu-vos 
tots els moviments i 
autors que apareixen a 
l’article anterior i creau 
un mural amb Edcanvas 
(www.edcanvas.com) on 
apareguin les diferents 
influències a la poesia de 
Rosselló-Pòrcel.
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Nou poemes. Barcelona, 1933.

El primer llibre que publicà Rosselló-Pòrcel està molt influït per l’estètica de 
l’Escola Mallorquina de poesia. Això es nota sobretot en la visió nostàlgica 
del paisatge i un ús depurat del llenguatge. De tota manera, ja apunta cap 
a imatges i recursos estilístics més moderns que seran els que definiran la 
seva obra posterior. 

Poques paraules surten 
de les boques en calma. 
Els arbres del parc, sembla 
que es perdin en llunyana 
visió de vell gravat, 
tot plena de màgica 
dolçor que fa pensar 
en velles enyorances. 
Quan s’acosti la fosca, 
les bruixes i les branques 
s’aferraran com serps 
en lluita de fantasmes. 
Tancarem la finestra 
i voltarem la flama. 
El foc allargarà 
ombres esvalotades. 

Obra

<<<

Aquest primer poema és 
un exemple d’aquestes 
dues tendències. 
Intentau trobar exemples 
dels dos casos: imatges 
tradicionals, d’una 
banda, i metàfores 
d’influència més moderna 
de l’altra.
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En aquest altre, el poeta utilitza uns referents extrets de la poesia barroca 
(l’ús del sonet i la temàtica de la contemplació d’una dona que dorm) per 
afegir-hi una temàtica més eròtica. 

Quan ella dorm el gaudi somnolent 
del vell jardí vibrant de flors i nit, 
passant per la finestra sóc el vent, 
i tot és com un alenar florit.

Quan ella dorm i sense fer-hi esment 
tomba a les grans fondàries de l’oblit, 
l ’abella só que clava la roent 
agulla –fúria i foc– en el seu pit.

La que era estampa, encís i galanor 
i moviment ambigu, és plor i crit. 
I jo, causa del dol, de la dolçor

en faig lasses delícies de pecat, 
i Amor, que veu, ulls closos, el combat, 
s’adorm amb un somriure embadalit. 

<<<

Quina interpretació faries, 
del significat d’aquest 
sonet? 

Quin fet diries que 
explica?
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Quadern de sonets. Barcelona, 1934.

En aquest llibre s’agrupen onze poemes que estan escrits seguint 
l’estructura estròfica més habitual a la poesia culta del Renaixement i el 
Barroc: el sonet. Tanmateix, Rosselló-Pòrcel no fa un poemari clàssic, sinó 
que mescla temes i formes d’inspiració barroca amb recursos que podem 
considerar avantguardistes i plenament moderns. 

espatlla

Conflicte del negre i el blanc 
i el mirall boig que els extenua. 
Sota la cabellera nua 
expirava la neu del flanc.

Quina és la seda, quin l’atzur 
que vibri tacte més pervers? 
Quin mot és el mot més impur 
per empresonar-lo en el vers?

A l’escenari decadent, 
l’èxtasi estèril de l’esquena 
era exili de la mirada,

i la paraula condemnada 
mentia delicadament 
una subtilesa serena. 

Aquest sonet octosíl·lab descriu l’estampa d’una dona nua mirant-se 
a un mirall. El poema imita l’estil dels autors barrocs, com Francesc 
Vicent Garcia (al qual Rosselló-Pòrcel farà un homenatge explícit en 
un altre sonet d’Imitació del foc). 

<<<

El tema central està 
contingut en els versos 
“Quin mot és el mot més 
impur / per empresonar-
lo en el vers?” Com 
interpretaries el seu 
significat?
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###

Us atreviríeu a fer una versió musical 
d’algun dels poemes de Rosselló-Pòrcel? 

Us proposam l’exercici següent: triau 
el poema que més us agradi i intentau 
encaixar-lo (cantant o recitant) en una 
base musical. Podeu emprar música 
amb llicència Creative Commons com 
la que trobareu a Free Music Archive 
(www.freemusicarchive.org). Aquí teniu 
ritmes de hip hop i aquí trobareu bases 
electròniques.

<<<

Com has pogut escoltar, 
les dues versions són prou 
diferents musicalment. 

Quina de les dues versions 
t’agrada més i per què?

Inici de campana

Inici de campana
efímer entre els arbres
—fora porta— de tarda.
La pols dels blats apaga
un or trèmul en punxes
blanquinoses de plana.
L’àmbit vincla i perdura
comiats d’enyorances
d ’avui mateix. Desvari
de vies solitàries.
Argila i calç. Finestres
de la casa tancada,
quan torno, d’horabaixa,
girant-me adesiara.

Aquest poema és un dels més populars de l’autor. 
Segons Roberto Mosquera, “representa, potser, com 
cap altre la identificació entre el jo poètic i la realitat 
circumdant, una mena de correlació entre el jo interior 
i l’instant fugaç viscut o contemplat: el capvespre. 
Hi destaca la seva qualitat d’estampa efímera, 
simbolitzada pel so d’una campana tot just iniciat el 
final del dia, en la solitud d’una paisatge que va cap 
a la fosca i on s’insereix, òrfena, la figura del poeta”.
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Escolta ara a Youtube 
les versions musicades 
que han fet del poema 
Maria del Mar Bonet i 
Txell Sust.

http://www.freemusicarchive.org
http://freemusicarchive.org/genre/Hip-Hop_Beats/
http://freemusicarchive.org/genre/Electronic/
http://freemusicarchive.org/genre/Electronic/
http://www.youtube.com/watch?v=jYthaQqonc0
http://www.youtube.com/watch?v=wLdn4vgztSg
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sonet marí

Sadoll de blancs en llum, espatlla en força blava,
el mar nua les boires dubtoses de confins
llunyans amb un incògnit suau que mai no acaba,
imprecís, inexacte d’un altre més endins.

El vent ha deslligat la blanor d’una trava
sobre el frèvol gegant, i un llampeig de dofins
tremola esclat d’espases i argents sobre l’esclava
teulada i fa horitzó dels infinits camins.

Qui dirà d ’amargor davant els sols vibrants
i plor segur davant les joies en nuesa
i de negre davant blancs i blaus esclatants?

Qui afirmarà la brega i la lluita constants
en el convit de calma i de dolça peresa,
de batre d ’ales d ’àngel i d’encís en els cants?

Malta-Alexandria, juny 1933.

Un dels esdeveniments que va marcar la vida de Rosselló-
Pòrcel va ser el viatge que va fer amb altres estudiants pel 
Mediterrani, on va poder visitar els llocs mítics de la cultura 
grega i de Terra Santa. 

Aquest poema, escrit durant aquell viatge, està dedicat a 
Salvador Espriu, amb qui Rosselló-Pòrcel va tenir una gran 
amistat quan tots dos començaven a estudiar. Aquesta 
relació ha servit de base a obres narratives i teatrals. 

@@@

L’estiu del 2013 s’estrenà 
dins el Festival Grec de 
Barcelona l’obra Flames a la 
fosca, que tracta de l’amistat 
dels dos poetes. Al reportatge 
següent en pots veure 
imatges.
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—Veniu amb mi! Seguiu-me...!

Recordo l’esclat de la llum del sol quan vam 
sortir dels passadissos a la coberta del vaixell. Havíem 
salpat la tarda anterior des del port de Malta cap al 
d ’Alexandria; ara ja era mig matí i encara no havíem 
fet ni un quart de travessia.

—Poseu-vos còmodes, que us he de llegir una cosa.

En Tomeu estava alterat, cosa que en ell 
succeïa fàcilment; l ’Amàlia reia amb aquell riure 
encotonat que sempre ha con-
tribuït a fer tan agradable la seva 
presència. Ell, amb una mà, ens 
assenyalava unes gandules; amb 
l ’altra sostenia un paper. A l’hora 
de salpar, el capità ens havia expli-
cat que entre Malta i Alexandria hi 
havia poc més de vuit-centes milles 
nàutiques: a una velocitat de creuer 
d’uns disset nusos (del creuer Ciu-
dad de Cádiz, que aquest era el nom 
del nostre vaixell) havíem de trigar 
aproximadament dos dies a veure 
aparèixer davant nostre la línia blan-
ca de la corniche d ’Alexandria. Nosal-
tres frisàvem per arribar-hi. El far, 
la biblioteca, Cleòpatra i Juli Cèsar, les supersticions de Septimi 
Sever: anàvem amb el cap ple d ’aquelles coses magnífiques que 
havien estat engolides pel temps, però que subsistien a les pàgines 
dels llibres que engolíem nosaltres. El doctor Riba, amb el seu to 
didàctic i la seva veu de papagai, també ens havia parlat d’un poeta 
alexandrí modern, Kavafis, que li semblava important. El fet és que 
en Tomeu es va separar del grupet d’estudiants que ens havíem ar-
remolinat per escoltar les indicacions del capità, va executar una 
mena de pas de ball que va causar la hilaritat de les noies i, sota 
el malva dolç i difuminat del capvespre maltès, va improvisar una 
cançoneta: «Dos dies, dos dies per a la glòria», repetia. El capità se’l 
mirava amb un somriure desconcertat, com pensant que a aquell 
noi li faltava un bull, i això feia la situació encara més còmica per a 
les nostres companyes de viatge. L’Amàlia, particularment, sempre 
es moria de riure amb les ocurrències d’en Tomeu; la Mercè també. 
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El novel·lista Sebastià Alzamora 
ha publicat també el llibre Dos 
amics de 20 anys, on s’imagina 
el moment quan Rosselló-Pòrcel 
mostra el poema acabat d’escriure 
al seu amic i l’hi dedica. 

Llegeix el fragment i explica 
com caracteritza Alzamora la 
personalitat de Bartomeu Rosselló-
Pòrcel.
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En el moment més inesperat, en Tomeu treia de dins seu —com els 
mags que treuen conills d’un barret— alguna facècia que tenia la 
virtut de fer riure les dames. A mi també em feia riure.

—És un sonet que he escrit avui dematí...

—Què dius, Tomeu? No et sentim!

L’Amàlia i jo ens havíem estirat a les gandules, tal com 
ens havia ordenat, i ell s’havia plantificat davant nostre amb un 
posat teatral: les cames obertes, com si tingués els peus fitorats a 
l’empostissat de la coberta, i el paper agafat amb totes dues mans, 
com si s’hagués transformat en un saig disposat a llegir-nos el ban 
municipal. Havia escrit un poema, això era tot. Però no era poc: 
cada vegada que enllestia un poema, en Tomeu entrava en un estat 
d’agitació i d’alegria que el feia semblar l’home més afortunat del 
món («com una gallina que acaba de pondre un ou», solia dir), i 
necessitava compartir el seu entusiasme.

Sovint, el benefi-
ciari d’aquests petits atacs 
de goig era jo mateix; 
aquesta vegada, havia de-
cidit també involucrar-hi 
l ’Amàlia, que en la traves-
sia s’havia convertit en 
amiga de tots dos a la ve-
locitat amb què només ho 
permeten les amistats ju-
venils. Érem a les darreries 
del mes de juliol de 1933; a 
en Tomeu li faltaven pocs 
dies per fer els vint anys, i 
jo no feia ni dues setmanes 
que els havia complert. Els nostres expedients acadèmics, que ens 
enorgullien tant, ens havien valgut la possibilitat d’enrolar-nos en 
aquell creuer per la Mediterrània que organitzava la nostra Univer-
sitat, possibilitat que vam aprofitar sense pensar-nos-ho dues veg-
ades. No fa gaire vaig llegir que el Ciudad de Cádiz va ser torpedinat 
i enfonsat el mes d’agost passat, en algun episodi d’aquesta guerra 
llastimosa. Tot s’enfonsa.

—Pareu atenció! Crec que el titularé «Sonet marí»...
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—Que no et sentim, Tomeu, que no et sentim!

Era cert el que deia l ’Amàlia: la remor de la mar, unida al 
rugit dels motors del vaixell, feien inaudible la veu del nostre amic, 
que cada vegada vociferava amb més energia. Però era debades: 
començava i tornava a començar la lectura del primer vers, i 
tot d’una l ’Amàlia l’interrompia, esclafint de rialles. Si tanco els 
ulls és com si tornés a estar allargat damunt aquella gandula i el 
pogués veure, despentinat, la camisa blanca espitregada i lleument 
esquitxada per les gotes d’aigua de mar que el vent transportava, 
amb un somriure al rostre gairebé tan enorme com el blau del cel 
que envoltava la seva figura alta, robusta i un pèl desmanegada. 
En Tomeu Rosselló, enmig del mar, enmig del vent i del renou. En 
Tomeu Rosselló amb un poema acabat d’escriure a les mans, feliç. 
Puro e disposto a salire alle stelle.

De sobte el sol em va enlluernar, i vaig perdre de vista 
l’estampa de l ’amic poeta. Sempre he tingut els ulls massa sensibles 
als excessos de la llum. Em vaig aixecar de la gandula i vaig caminar, 
fent-me visera amb una mà, cap a una zona de la coberta que rebia 
l’ombra del pont de comandament.

—Salvador! —em cridava en Tomeu, i l’estrèpit gairebé no em 
permetia sentir-lo—. On vas? Torna cap aquí...!

—No m’hi veig! —li responia jo, sense girar-me.

—Torna cap aquí! Torna cap aquí o encara t’hauré de dedicar el 
poema! —i reia i reia—. Que no em sents, Salvador? Salvador...!

Sebastià Alzamora, Dos amics de 20 anys, Proa, 
Barcelona 2013*

14 | BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL | Recursos per al professorat | OBRA

***

Podeu consultar el Catàleg 
Bibliogràfic de les Illes Balears 
per saber on trobar aquest llibre.

© 2013 Sebastià Alzamora
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Edicions SLU, Proa, Barcelona
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leda

L’aigua rissa un aire fi
—estrofa de blaus, carícia—
i acusa sedes recents,
presó de llunes fingides. 

Sobre el cristall, una obaga
divina fressa lasciva.
Ones i plomes en flagell.
Nervi de roses. Enigma. 

Marbres de l’instant s’encenen 
vora la fuga imprevista.
Pompa, silenci, fatiga. 

Corba de blancs i d’espines.
L’escenari entremalia
la procacitat maligna.

 “Leda” fa referència al tema mitològic clàssic de la dona posseïda 
per Zeus metamorfosat en cigne, tema recurrent tractat uns anys 
abans (1923) per Yeats en el poema “Leda and the swan”. Rubén 
Darío també té un poema dedicat al mateix tema, i Josep Carner 
també el tracta al sonet “Leda innocent”. 

“Amb algun regust noucentista en el to, 
certament, els sonets de Rosselló-Pòrcel ressegueixen 
el camí de la metàfora contundent, els colors i els sentits 
de la subjectivitat del jo poètic. És el llenguatge innovador  
—radicalment modern en la poesia catalana— que Rosselló-
Pòrcel fa servir per a la seva reivindicació d’una imatgeria d ’arrel 
barroca. Al costat, un altre cop, d’un formalisme que lliga amb 
les innovacions simbolistes i avantguardistes, com en aquest 
altre sonet en heptasíl·labs assonants. També es basa en el model 
continu i presenta una altra variant —una segona rima aïllada al 
tercer vers de cada quartet, amb la fórmula AABA AABA AAA AAA.”

Josep Bargalló
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Cerca aquestes versions del 
mite i compara el tractament 
que en fa cada poeta. Per 
ajudar-te, pots llegir el 
comentari que fa Josep 
Bargalló sobre aquest poema 
al seu article “El sonet a l’obra 
de Rosselló-Pòrcel”.

http://josepbargallo.wordpress.com/2013/01 /25/el-sonet-a-lobra-de-rossello-porcel/
http://josepbargallo.wordpress.com/2013/01 /25/el-sonet-a-lobra-de-rossello-porcel/
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***

Pots consultar el 
Catàleg Bibliogràfic 
de les Illes Balears 
per saber on trobar 
aquest llibre.

<<<

Identifica les tres cançons 
populars que surten, 
manipulades, en aquest poema. 

El corrent neopopularista és 
seguit per alguns autors de la 
generació del 27 espanyola. 
Coneixes algun poeta que empri 
aquesta mateixa tècnica de 
mesclar frases, imatges, versos 
de la poesia popular en la poesia 
culta? Cerca alguns exemples de 
poemes amb aquest estil.

Imitació del foc

El darrer poemari que deixà escrit Bartomeu Rosselló-Pòrcel s’edità 
pòstumament i és el més important de la seva producció. En aquesta obra 
explora la imatge del foc, que tant l’atreia i que empra com un símbol 
de vitalisme. El llibre està dividit en tres parts ben diferenciades: “Fira 
encesa”, “Rosa secreta” i “Arbre de flames”. A la primera, hi predominen 
els poemes d’influència neopopularista; a la segona, els poemes que 
agafen el paisatge com a referent, i a la tercera, les poesies de caràcter 
més íntim.

I  FIra eNcesa 

CANÇÓ DESPRÉS DE LA PLUJA

El vent juga amb el molí 
i amb la rosa desclosa. 
 Matinet matí, 
no ballis amb la calitja.

A l’escarabat bum bum 
 les ales li frisen. 
Les flors de la perera 
 riuen i riuen.

Una mica de cel blau, 
 una mica mica. 
El núvol empeny el núvol 
 i llisca que llisca.

Qui puja a la muntanya? 
El caragol que treu banya. 
El sol s’encén i s’apaga, 
albó, romaní, argelaga. 
El sol s’apaga i s’encén, 
farigola, romeguer.

 El sol és aquí, 
entre la rosa i el molí. 
 Matinet matí, 
les bruixes es pentinen. 
 El sol és aquí. 
Ai! Que es menja la calitja! 
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Imitació del foc

Barcelona, Edicions de la 
Residència d’Estudiants, 
1938 / Barcelona: 
Edicions 62, 1991.

http://cabib.uib.es/
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HISTÒRIA DEL SOLDAT

Això era i no era 
quan naixia la Primavera. 
Ai-do, ai-do, 
trompeta de Borbó.

La tarda del dissabte 
m’enamoro a la plaça. 
La nit del diumenge, 
a la cantonada. 
El dilluns, a la fira. 
El dimarts, a l’hostal!... 
Febres de maig  
duren tot l ’any!

Quan toquen bota-selles, 
el diumenge de matí, 
totes volen anar amb mi. 
Ai, Amor, jo no partiria! 
Tàtara, tarara ri, 
amor, he de partir.

Avui ja no és avui. 
Ahir no era ahir... 
El cul del meu cavall 
només veureu de mi, 
ai els marits!

Camins d’Igualada, 
camins de Fraga, 
les esperances!

Per l ’Ascensió, 
cortines al balcó. 
Ai-do, ai-do, 
trompeta de Borbó.  

Rosselló-Pòrcel va traduir al català “Història del soldat”, de Ch. F. Ramuz. 
Aquesta peça és coneguda sobretot per la versió musicada que va fer Igor 
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Strawinsky el 1918. En aquest poema, per 
tant, hi ha la influència tant de l’obra original 
de Ramuz com de cançons populars catalanes. 
Els primers versos remeten a les rondalles 
populars: “Això era i no era / quan naixia la 
Primavera”. Un fragment d’una cançó popular 
del segle XIX, “Taiona”, serveix de tornada: 
“Ai-do, ai-do, / trompeta de Borbó”. Al poema, 
de manera molt fragmentada, parla dels amors 
d’un soldat, que sembla que es relaciona amb 
moltes dones successivament.

L’AMANT ENGANYAT

Des del balcó de la torre,  
cantonades amb banderes.

—Minyones, és mitja nit 
i la cambra és buida.

—Vés-te’n, que ja surt el sol 
i veu l ’aguait de les mans.

—Adéu, llençols, pomerars, 
     alfabegueres!

Claus mentideres anaven 
al llac, als aires brunzents. 
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Cerca l’argument de la Història 
del soldat de Ramuz i Strawinsky 
i compara’l amb el d’aquest altre 
poema (“L’amant enganyat”). 
Rosselló-Pòrcel també hi conta 
una història similar: la d’un 
amant que ha de fugir a trenc 
d’alba. 

Com interpretes els dos darrers 
versos d’aquest poema? Creus 
que pot tenir a veure amb 
l’expressió “tenir la clau del cor 
d’algú”? Explica-ho.



Bartomeu rosselló-Pòrcel 
Recursos per al professorat

DANSA DE LA MORT

Esclaves del jorn passaven 
sobre les estàtues blanques.

Cambres de l’oest, amors, 
drames i vaixells.

—Jove estranger, la penyora 
     de la faula.

—Només em serà turment 
el record de les fulles. 
Servent que portes l’espasa: 
no et sabia tan lleuger! 

ILLA DELS AMANTS

Crit de flama, clam de vent,
en la finestra poruga,
de ben de matí, quan sent
el tremolor de la fuga
d’albes, vol, música, rima
tàcita d’estrèpits, llum,
ira de l’oratge, prima,
joc i cursa que es consum...
Illa dels amants: somrís
d’aus incertes, paradís.

El referent d’aquest poema és l’illa de Citerea. Aquesta illa grega 
va ser, segons la mitologia, el lloc on es reunien pensadors i 
poetes. A partir d’aquí va ser emprada per artistes i escriptors 
com a lloc mític on tots els plaers eren possibles. 
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Aquest poema es relaciona, d’una 
banda, amb l’Infern de Dante a 
La Divina Comèdia i, de l’altra 
amb el gènere de les danses de 
la mort pròpies de la literatura 
popular. 

Cerca informació sobre aquests 
dos referents i explica a partir del 
que trobis el significat d’aquest 
poema.

<<<

Cerca informació sobre les 
obres d’Espriu, Baudelaire i el 
pintor Watteau on apareix l’illa 
de Citerea.

Prova de descriure, en un 
poema o en el gènere que 
prefereixis, un lloc idíl·lic 
dedicat a l’amor. Com te 
l’imagines?

http://ca.wikipedia.org/wiki/Infern_(La_Divina_Com%C3%A8dia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa_de_la_Mort
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa_de_la_Mort
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<<<

Us proposam fer el mateix 
exercici: agafau un poema 
barroc, i feis-ne una 
adaptació. Canviau la mètrica 
i el llenguatge, però intentau 
mantenir el tema, adaptant-lo 
a la sensibilitat d’avui dia.

@@@

Aquest poema ha estat comentat 
per Josep Bargalló, que el compara 
aquest poema de Rosselló-Pòrcel 
amb l’original de Francesc Vicent 
Garcia, al qual vol fer homenatge. 
Llegeix el comentari “El sonet 
d’‘una hermosa dama que es 
pentinava’: de Francesc Vicent 
Garcia a Rosselló-Pòrcel”.

A UNA DAMA QUE ES PENTINAVA DARRERA  
UNA REIXA EN TEMPS DE VICENÇ GARCIA

Amor, senyor de l ’ampla monarquia 
que publica el clavell i el foc proclama  
en l ’ardor de la galta i en la flama 
de l’exaltació que l ’aire cria,

els cabells de finíssima atzabeja 
en el combat de vori que pentina 
perú de lliris i de llunes mina, 
ornament de les neus, dels ors enveja,

treu de la reixa, i que la saborosa 
feina del bes, batalla graciosa 
del córrer d’unes cames despullades,

deixi les verdes herbes alterades. 
Oh desmai en les tiges onejants 
de marbres, ceres, roses bategants! 
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II  rosa secreta

AUCA

Retorno a les festes llunyanes,  
quan la muralla de ponent 
plena d’estàtues blanques sobre el mar 
incendia la Catedral amb palmeres polsoses 
i pedres dins el xarol, diumenge de la Portella, 
la primera vegada, cosins, amb marineres blaves. 
Mira com es tanquen els vidres i dins la cambra la tarda, 
la tarda es clou, la tarda damunt d’un llit d’agost, pots mirar-ho 
des de qualsevol magraner; 
sorprèn els racons del jardí i sabràs el secret de les vànoves, 
dels sillons amb roba de llengos antiga, de les columnes entorcillades! 
vés al jardí, al costat de la marededeueta, 
del safareig cansat de bressar les mateixes fulles, 
hi ha les finestres que tenen el record del suïcida 
i del boig que el va veure penjat i perdia la boca rient-se’n 
amb els ulls tacats amb ombres com botons, 
com els botons grocs de les margarides de la feixina,  
a la Riera, més avall del Pont de Sant Pere, 
on la Muralla no té canons sobre la Plana. 
Jo n’hi he posats i enfonsaré els vaixells del Port.  
Els peixos es mengen el Jaume I davant la Farola. 
El Pare Vidal, endolat, s’ho mira des de la Riba. 
El Pare Vidal Taüt crida els cuirassats anglesos. 
Jaume I, t’ho dic, torna a sortir vestit de blanc, 
i jo et faré portar sobre una tauleta d’eben 
a la sala de rebre de can Robert Massanet, 
i passaràs per l’entrada amb capitells jònics i pluja 
—una casa de senyors, una casa bona, amb criades; 
estaràs dins una botella verda de vi de Binissalem, 
Rei Jaume amb un matalàs d ’arena! 
El rei En Jaume I amb un llençol de pols grisa 
entra per la Llotja! Boters, atureu els martells,  
canteu la cançó de Carmen Flores al Líric. 
Ara passa el Jaume I pel carrer de la Mar. 
                                                                                       Quadreu-vos, 
carrabiners, saludeu el Capità amb la pistola! 
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Capità, a la glorieta dispara sobre la multitud, 
com si fossis el Polvorí que va esclatar amb el tro més gran de la terra 
(no n’han sentit mai de més fort ni aquí ni fora Mallorca; 
totes les vinyes s’aturaren i el vent es cenyia a les soques, 
els pits de les noies fremien llur defensa blana, 
i el Seminari masturba si Virgili les solituds 
torna la lira renglera de canyes, xiulets i bellveures, 
cossiols de clavells al terrat i l’estampa més grassa). 
Darrera la persiana sé el moment del cos al mirall  
i espio el munt de la roba vora la flassada blanca. 
Vaixell, trenca els arcs, els quioscs, les lleones. 
El passeig està fart de mirades 
i encara no ha après el peu ni la cuixa sota la falda.  
Si vas a la Rambla, vaixell, trenca el verd de les Caputxines. 
Llança el teu fum sobre la mòmia de sor Tomasa. 
—Sor Tomasa, que balla amb el cardenal Despuig vestit de diable—. 
Sor Tomaseta, el vaixell vol tirar-vos dins un pou; 
arri, cavallet, camina, vola per la carretera, 
menja la coca de mel dins la maneta de l ’àngel. 
Portes la santa que sap com repiquen les campanes. 
La nit es posa a vetllar dins els ullets de ma mare. 
Ma mare, fadrina, canta al carrer de l’Om i broda. 
Tambor, tamboret, tambor, broda, broda per la noça, 
la noça demà passat, només amb una galera, 
i tots a peu i després els tarongerars de Sóller. 
Aquí pots nedar, vaixell: el brollador t ’acarona. 
És un braç inacabable a la teva quilla negra.
Rellotge, calla i no diguis que l’infant s’acosta. 
Serà espasa i trencarà totes les cadenes; 
les grises rengleres d’arbres li ensenyaran arts de bruixes; 
el seu cap serà penjat a la Porta Pintada 
i el guardaran a la nit, perquè no parli.  

“Auca” és un gran fresc d’imatgeria col·lectiva 
escrit en vers lliure. Compost a partir de dades històriques 
i autobiogràfiques, desplega una estructura construïda i 
mesurada meticulosament, que en el títol evoca les cançons 
de cec, composicions de versos apariats acompanyades 
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“Auca” és un dels poemes 
més complexos i enigmàtics 
de l’autor. 

Llegeix el comentari que en 
fa Roberto Mosquera.
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d’estampes il·lustratives, que normalment es declamen en 
públic glossant fets històrics i paisatges recognoscibles. El poeta 
s’articula al voltant d’un recorregut per la ciutat de Palma, des del 
moll cap al carrer dels Oms i la Porta Pintada, fins arribar al límit 
del món extramurs seguint la llera fluvial de l ’antiga Riera. És el 
trajecte fet per l’estàtua del rei Jaume I (obra de l’escultor Enric 
Clarasó) des del vaixell que la va transportar a l’illa el gener de 
1927 fins a la ubicació final al límit de la ciutat medieval, a l’actual 
plaça d’Espanya, on es localitzava l ’antiga Porta Pintada. Al llarg 
d ’aquest recorregut imaginari, les dades i els successos històrics, 
els personatges reals i ficticis, presents o oblidats, es barregen en 
una simultaneïtat acrònica, amb la finalitat de causar una sensació 
d’ubiqüitat. El que aparenta ser caos i escriptura automàtica, en 
realitat respon a un pla ben traçat. La unitat del poema ve marcada 
per la unitat de lloc, per la toponímia i les referències a la ciutat. 

En canvi, des del punt de vista temporal, les successives 
analepsis (referències al segle xviii, amb el cardenal Despuig com 
a personatge; al segle xix, amb l’explosió, real, del polvorí de Sant 
Ferran; al xvi, representat per la figura de la Beateta, fins a arribar 
al segle xx, amb la primera comunió del poeta com a referència), 
la juxtaposició de fets i personatges històrics amb uns altres que 
pertanyen a la vida de l’autor, donen una sensació de simultaneïtat 
que ajuda a crear una certa atmosfera enigmàtica. HI ha versos 
hermètics que es poden confondre amb l’escriptura automàtica 
surrealista o associar-se a un nivell simbòlic superior, al qual el 
lector no arriba a accedir. Així és a vegades. No obstant això, molts 
dels versos són fruit de la simple aportació poetitzada d’una dada 
real, la narració lírica d’un fet succeït, però l’existència del qual se’ns 
escapa, la implantació en l’escenari del poema d’un personatge 
que sembla extemporani i pertany al món personal de l’escriptor... 
Es podria dir que, en certa manera, “Auca” és un poema en clau. 

Sens dubte, en el moment que fou escrit, alguns dels lectors 
(familiars, amics i companys de Rosselló) van tenir al seu abast el 
significat d’uns versos que avui ens semblen secrets. La referència 
al pare Vidal Taüt increpant els cuirassats anglesos, per exemple, 
resulta si més no xocant. Adquireix un altre sentit quan sabem que 
es tractava d’un professor dels teatins, culte i excèntric, que solia 
passejar pel moll vestit amb sotana. Allò que per als coetanis més 
propers degué ser una al·lusió fins i tot jocosa, per a un lector d’avui 
adquireix ressonàncies poètiques múltiples i diverses. Rosselló-
Pòrcel, en escriure aquest poema, cercava d’una manera evident 
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l’efecte d’estranyesa més enllà dels lector immediats, sabent que 
se’n podria fer una lectura propera de l’estètica surrealista. No 
solament no va defugir aquesta possibilitat, sinó que la va alimentar 
amb la introducció d’uns versos sobre els quals s’ha especulat una 
vegada i una altra, i que fins avui ningú no ha pogut interpretar 
totalment: “I el Seminari masturba si Virgili les solituds / torna la 
lira renglera de canyes, xiulets i bellveures, / cossiols de clavells al 
terrat i l’estampa més grassa”. 

Roberto Mosquera
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Resseguim ara aquest passeig per Palma que 
ens proposa “Auca”. El fil conductor és el vaixell 
Jaume I, que surt de l’aigua i comença a voltar 
per diferents indrets. 

> Identifica a quin moment del poema parla dels 
llocs següents (alguns ja desapareguts): 
· La Seu 
· La Llotja 
· El Teatre Líric 
· Passeig del Born 
· Església de Santa Magdalena (on hi ha la mòmia 
de Santa Catalina Thomàs) 
· Carrer dels Oms 
· Plaça de la Porta Pintada

> A quin personatge històric es refereix quan parla 
del cap penjat a la Porta Pintada?
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A MALLORCA,  
DURANT LA GUERRA CIVIL

Verdegen encara aquells camps 
i duren aquelles arbredes 
i damunt del mateix atzur 
es retallen les meves muntanyes. 
Allí les pedres invoquen sempre 
la pluja difícil, la pluja blava 
que ve de tu, cadena clara, 
serra, plaer, claror meva! 
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls 
i que em fa tremolar quan et recordo! 
Ara els jardins hi són com músiques 
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent. 
El cor de la tardor ja s’hi marceix, 
concertat amb fumeres delicades. 
I les herbes es cremen a turons 
de cacera, entre somnis de setembre 
i boires entintades de capvespre.

Tota la meva vida es lliga a tu, 
com en la nit les flames a la fosca. 

Aquest és probablement el poema més conegut de Bartomeu Rosselló-
Pòrcel. Josep Maria Llompart, a la seva interpretació, diu que en el poema 
beu de la tècnica i temàtica de l’Escola Mallorquina; que la guerra civil 
solament hi és present en el títol, i que “els seus versos vénen a representar 
l’esplendor final d’aquell mite de la ‘vida d’or’ que Joan Alcover, trenta anys 
enrere, havia plasmat en el poema ‘La Serra’. El mateix Llompart, però, 
admet que “a Mallorca durant la guerra civil, els jardins no hi eren com 
músiques, ni les virgilianes fumeres decoraven la placidesa de la tardor. 
A Mallorca durant la guerra civil —tots ho sabem—, succeïen unes altres 
coses. El poeta en tenia consciència, i d’aquí prové la impressionant 
tensió dramàtica dels seus versos, del seu esforç per salvar, almenys 
com a mite, tot allò que s’enfonsava”.

Tanmateix, el que és evident és que hi ha una contraposició entre l’estat 
del poeta (que es troba malalt i enfora de la seva terra) i el paisatge que 
descriu. L’esclat de la guerra civil fa que aquesta unió sentimental entre 
home i territori sigui, a la vegada, més profunda i també més dolorosa, 
com queda reflectit de manera magistral als darrers versos: “Tota la 
meva vida es lliga a tu, / com en la nit les flames a la fosca”. 
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Cerca altres poemes de 
l’Escola Mallorquina on 
trobis aquesta relació entre 
el paisatge i els sentiments 
del poeta.
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III  arBre De Flames

EL CAPTIU

I

Llum, jovenesa de l ’aire, 
em trobes en camins alts i salvatges. 
Àngel, baixa del cel amb el glavi a la mà, 
amb el crit esmolat que minva gravideses. 
No sóc el caçador que s’ha perdut 
entre sols incipients, entre torres caigudes. 
Ara cantes deliris en el darrer graó, 
sota les roques que estan sota les roques, 
a l’indret insegur 
on cau el silenci de les cendres 
i les fulles il·luminen els vents 
i els cavalls fan sonar una pols remotíssima. 
No em salvaran els vermells secrets, enfervorits.
—Per mi t ’atansaràs 
al riu encès que passa, 
a la llum que defineix les coses 
que han estat donades als noms, 
quan cada llunyania pren 
angoixes de veritat.  
Volaràs sobre la vorera incendiada, 
albatros cobejat pels mariners, tan forts. 
Presoner! Oblida la platja deserta! Viu  
pressa de segles en instants 
i estalonar-se de moments 
avars de llur estridència. 
El camí d’esculls finirà. 
Arriba l ’àgil eixutesa. 
Només els meus ulls en els teus 
i, en decantar-los, no veuràs res nou 
( fúria falaguera de pesos, 
desesperació dels vents). 
-No facis senyes al vaixell que passa: 
no té banderes per a contestar-te. 
Que els teus braços s’elevin i l’exaltin, 
nauxer d ’aquesta lívida llacuna.

—Llum, jovenesa total, 
en el silenci s’asseu 
la lassitud més pàl·lida d’esforços 
amb les mans plenes de castells. 

II

—Jo sé la gran imatge 
madura de sublim seguretat. 
Jo sé quina libació  
ens aclarirà les tenebres. 
Només recordo la muntanya 
i els pins i el vent 
i la lluita dels homes 
i el gran silenci de després, 
vora la pau tranquil·la de la tarda. 
Astres únics, patètica 
unitat del torrent i l ’aigua clara. 
Capvespre simple, tímid 
de la força suprema de les coses. 
I només jo, assegut damunt el cim,
intel·lgència als ulls damunt les coses. 
El perill es saturava de mi 
i la nit em pressentia. 
Nit sense arbres, ni l ’aire 
sobre la tempestat del rostre. 
Nit de l ’Àngel, ciutat tancada 
a l’exèrcit de barons valents. 
Jo vaig pujar a la fortalesa 
i les mans em tremolaren. 
Sé quin és el despertar de després, 
argila entre penyes, 
aigua brava de l’ona i de la roca. 
Alba sense àngels, sense ocells, 
alba de cristalls i de veus, 
forn apagat, 
entre els murs del somni i la via 
de la batalla tremolosa. 
Jo sóc l’heroi d ’aquesta veritat 
i em redreçava, increat, pur, 
per cantar el meu himne:
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—He vist la vostra ofrena, he fruït del vostre do 
sobre la sang dels homes i les coses. 
Cilici de la mort 
entre la pau de valls desconegudes. 
He lluitat amb tota la nit 
adelerada de silencis. 
Entre geometria de fàbriques, 
l ’alba. 
Tortura de vidres i crits, 
parany de la matinada. 
Sepulcre de braços i febres 
sense l ’ instint de llibertat! 
Canto l ’absència de la llibertat! 
Presons de l ’aire! Governo 
el furor incert de l ’aire! 
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Aquest poema s’ha relacionat sovint amb les 
Elegies de Duino de R. M. Rilke, un dels gran 
poetes alemanys de començament del segle xx. 

Cerca informació sobre R. M. Rilke (aquí tens 
una traducció al castellà de les Elegies) i 
contesta les preguntes següents:

a) Relaciona la idea de demanar ajuda a 
l’àngel, que surt a la 1a Elegia de Rilke, amb 
“El captiu”.

b) Compara el temor de l’àngel que surt a la 1a 
Elegia amb el poema de Rosselló-Pòrcel.

http://www.literatura.us/idiomas/rmr_duino.html
http://www.literatura.us/idiomas/rmr_duino.html
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“ESCOLTO LA SECRETA...”

Escolto la secreta 
harmonia de l’aire 
i l’ardor que tremola 
d’unes grans aigües lliures.

Ales i dansa! Déus 
que ara passen i canten 
altes músiques! Llum 
dels ulls sagrats i verges!

Estic sol en aquestes  
ombres i sento caure 
ones de sang, enmig 
d’una alba trista i aspra. 

EN LA MEVA MORT

Estic cansat de tu, domini fosc 
i tempestat de flama. 
M’exaltaré damunt els horitzons  
i trauré les banderes al desert 
de la darrera cavalcada. 
Reina d’aquestes hores, ara véns 
tota brillant, armada. 
Inútil desesper del vespre! L’alba 
s’acosta ja amb l’espasa, 
i l ’ardor temerari que m’encén 
allunya les estrelles.
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En aquests dos poemes, el to del poeta 
passa a ser molt més íntim. Imagina la seva 
pròpia mort al final de la seva vida, quan ja 
no es troba bé de salut. El primer, a més, 
està escrit el setembre del 1936, quan ja ha 
començat la guerra civil. Creus que la visió de 
l’autor és pessimista, o optimista? Torna’ls a 
llegir i explica les sensacions que creus que 
transmeten.

Ara escolta la versió musicada del poema 
“En la meva mort” que trobaràs al web de 
l’espectacle Imitació del foc i argumenta si 
creus que en aquesta versió hi predomina la 
tristor o l’inconformisme.

Aquest espectacle es troba actualment en gira 
dins el programa “Viu la cultura” que ofereix la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
als centres educatius per commemorar 
el centenari del naixement de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel.

http://pepcerda.wix.com/imitaciodelfoc#!media/cqmg
http://viulacultura.caib.es
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Unitat didàctica elaborada amb motiu del centenari del 
naixement de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Autor: Josep Ramon Cerdà
Disseny gràfic i maquetació: Carles Llull Verd
Fotografies: Arxiu Municipal de Palma

Institut d’Estudis Baleàrics, 2013
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