
LES PERLES A LA LLUM DEL LLIBRE D'AMZC E AMAT: 
ANALISI DELS RECURSOS DE POETITZACIO 

Jordi MALE i PEGUEROLES 

El que pretenc dur a terme en aquestes pggines és una anillisi dels principals recur- 
sos i procediments literaris de qui: es val Jacint Verdaguer a l'hora de glossar els versi- 
cles del Llibre d'amic e amat de Ramon Llull, fins a convertir-10s en el seu reculi p d -  
tic de Perles del Llibre d'amic i d'Amat.1 El punt de partenGa ha estat la relació 
d'hipertextualitat existent entre l'una i l'altra obra; és a dir: que els poemes-glosses ver- 
daguerians cal considerar-10s en tant que compostos al damunt dels versicles lul.lians, 
que són la seva primera raó de ser? Perquk l'anhlisi resultés fiable, calia partir de les 
edicions del Llibre d'amic e amat que Verdaguer va consultar i en qu8 es va basar:3 la 
de Jeroni Rosselló, feta a Palma de Mallorca el 1886 (en uns fascicles que Rosselió va 
imprimir i distribuir entre subscriptors i que havien de constituir les Obras originales 
de Ramón Llull), edició composta per només els 271 primers versicles, que Verdaguer 
degué conkixer l'any 1887, a la seva anada a Mallorca, i que pogué tomar a consultar el 
1894, en una nova estada a l'illa, invitat per l'arxiduc Lluís Salvador; i, per a la resta 
dels versicles, el Llibre d'amic e amat inclbs dins l'edició, feta a Valencia l'any 1521, 
del Blanquerna, qui tracta de sinch estaments de persones, a c h e c  de Joan Bonilavi, 
que conté el text a dues columnes i en lletra gbtica.4 De la col.lació de cada versicle 
amb la seva glossa corresponent provenen les consideracions que segueixen.* 

1. Perles del Llibre &Amic e &Amat den Ramon Llull (obra pbstuma). Amb una intro- 
ducció den Miquel S. Oliver (Barcelona: Tip. aL'Avenp, 1908). Obra composta per Verda- 
guer entre 1894 i 1896. (Vegeu notes 3 i 5). Contt 173 poemes o glosses. 

2. El terme hipertextualitat, que designa un tipus de relació transtextual, l'empra Gérard 
GENETTE a la seva obra Palimpsestes. Vegeu-ne una exposici6 sintktica a Alicia YLLERA, 
Estilística, poética y semiótica literaria. Madrid: Alianza Editorial, 19863, p. 204-206. 

3. Aquesta qüestió, com tambt la dels manuscrits de les Perles, les ha tractades a basta- 
ment Rosalia GUILLEUMAS -i he pogut verificar-les- al seu estudi Ramon Llull en l'obra de 
Jacint Verdaguer. Barcelona: Barcino, 19882, p. 71-82 i 103-148, al qual remeto el lector. No 
seria just cornegar aquest estudi, doncs, sense un previ reconeixement a la labor duta a terme 
per aquesta estudiosa de les obres lul.liana i verdagueriana. Sobre les relacions Llull- 
Verdaguer, vegeu també Pere R~M~REZ i MOLAS, <<Modulacions del tema lul.lih del "davalla- 
ment" i "pujament" en la lírica de Verdaguer,,, dins Miscelánea de Estudios hispánicos. 
Homenaje de 10s hispanistas de Suiza a Ramon Sugranyes de Franch. Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 261-277. 

4. Agraeixo al professor Albert SOLER, de la Universitat de Barcelona, algunes dades so- 
bre les edicions 1ul.lianes. 

5. En les citacions dels versicles, reprodueixo literalment i sense cap variació tant els tex- 
tos de Llull editats per Rosselló com els de Bonilavi; remarcaré, tan sols, que transcric la gra- 



L'objecte primer que es fixa Verdaguer a l'hora de compondre les Perles és  
convertir els versicles 1ul.lians en composicions prbpiament pobtiques. Aixi) signi- 
fica sotmetre a una determinada manipulació els materials que li ofereixen els breus 
textos de Llull; una manipulaci6 que, d'entrada, varia en  diversos graus6 en uns ca- 
sos podem parlar de simple versiJicació, aixb és, que Verdaguer, mantenint invaria- 
bles o sols amb lleus modificacions, tots els elements que integren el versicle, i10 
afegint-ne només algun, en canvia senzillament la disposició a fi d'amotllar-10s a 
una forma mktrica. Per exemple: 

Llibre d'amic e amat, versc. 5 Perles del Llibre d'amic i d'dmat, gl. 5 
Dix 1 amich al amat: L amich al Estimat li deya un dia: 
Tu qui umples 10 sol de resplandor, -Oh v6s que umpliu 10 sol de resplandor, 
umple mon cor de amor. umpliu mon pit d arnor.- 
-Respos 1 amat: L Amat li responia: 
Sens cumpliment de amor no foren --Sens cumplirnent d amor 
tos ulls en plor (. . .). tos ulls no fóran amarats de plor.- 

- 
fia av,, en sun quan representa aquest so vocllic, i la grafia <<u>, en quan representa el so 
bilabial oclusiu a qui: correspon aquesta lletra; respecte a I'edició de Bonllavi -recordo que 
el text és en lletra gbtica-, alguna vegada he retocat lleument la puntuació, simplement per 
permetre'n una lectura mínimament coherent. Numero els versicles segons I'edici6 a qut 
pertanyin (si és la de Bonllavi, afegeixo una B rere el número). Quant als textos de 
Verdaguer, la col.laci6 de I'edici6 de Miquel dels Sants Oliver amb el manuscrit més defi- 
nitiu de les Perles, que és el que seguí (ms. 366, caixa 1, núm. 4, conservat a la Biblioteca 
de Catalunya), posa de manifest la manca de criteri filolbgic de l'editor: procedeix a can- 
viar gairebé sistematicament I'article alon en q e l ~ ,  a regularitzar la desintncia en e del 
present de subjuntiu en i (fins al punt de fer perdre a algun vers la seva, assonincia), comet 
errors en la transcripci6 (que deixen algun vers coix), etc. 6 s  per aixb que les citacions 
dels textos de les Perles les extrauré del manuscrit esmentat, també transcrivint-10 literal- 
ment i sense variació, excepte quant a I'accentuaci6, que regularitzo (ja que Verdaguer no 
sembla seguir cap criteri fix en aquest punt) simplement per permetre una lectura adequa- 
da i més fluida dels poemes, a banda del fee que aquest pas no comporta, filolbgicament, 
cap conflicte -no m'ha calgut, en canvi, regularitzar I'accentuaci6 de les edicions de 
Llull per la senzilla ra6 que no en tenen. Cal tenir present que alguns mots, versos, etc., 
presenten variants dins el mateix manuscrit; en aquests casos, he seguit la mateixa tria que 
va fer el primer editor de les Perles (el seu criteri 3 u e  considero encertat- es basa en el 
fet que la majoria de poemes s6n escrits en tinta i que, per tant, són les variants en llapis, 
escrites al damunt o dessota o als costats, les que cal considerar posteriors; només en al- 
guns pocs casos no ha optat per aquesta soluci6, casos en qut també el segueixo, en espe- 
ra d'una fixació definitiva del text). Quant a la numeraci6 de les glosses, segueixo la que 
establí Miquel S. Oliver a la seva edici6 per facilitar, així, al lector la seva identificaci6 (la 
numeraci6 correcta, perb, hauria de seguir la dels versicles de Rossell6 i Bonllavi, tal com 
fa Verdaguer al manuscrit -al marge d'algun error-). Per últim, escric el títol de l'obra 
Perles del Llibre d'amic i &Amat, perqui: Verdaguer escriu sempre [(amica amb minúscu- 
la i <Arnat)> amb majúscula. Totes les cursives de les citacions s6n meves. 

6.  El mateix Verdaguer ho explicita al prbleg (cito de I'edició de Miquel S. OLIVER, p. 
21): <<Alguns [versicles] estan com en l'original, fins ab les mateixes paraules, havent-hi afe- 
git solament els consonants i la cadtncia; altres ne s6n com una glosa o comentari pottics, no 
sé si prou ensopegat,), classificació que ampliaré i especificaré tot seguit. 



Pujant un grau més en el nivell de manipulació, podem parlar d'un procés de 
poetització aplicat per Verdaguer a diversos versicles 1ul.lians: contemplaria la pos- 1 
sibilitat, bo i mantenint en general els mateixos elements del text originari, d'afe- 
gir-ne de nous, perb amb una principal funció d'embelliment, d'adom pobic i retb- 
ric (addició d'imatges, metafores, adjectius, duplicacions, etc.), a més de la 
disposició en versos. Un exemple: 

Llibre d'amic e amat, versc. 25 Perles del Llibre d'amic i d'dmat, gl. 25 
Cantaven 10s auceyls 1 alba, Cantavan 10s aucells 

10 cintich de 1 aurora, 
e despertec se 1 amat qui es 1 alba, se desperta 1 Amat 

qui és 1 alba de la Glbria. 
e 10s auceyls finiren lur cant; Los aucellets del cel 

plegaren llur salmbdia, 
e 1 amich mori per 1 amat en 1 alba. mes j ay ! 1 amich se és mort 

al puntejar 1 aurora. 

Val a dir que entre ambdós graus de manipulació poi?tica, hi hauria un nivell in- 
termedi, compost per glosses una part de les quals 6s una simple versificació i l'al- 
tra, el resultat d'haver-s'hi realitzat un procés de poetització, tal com el descrivia 
suara.' 

Qualificaríem, finalment, de veritables recreacions, aquelles composicions ver- 
daguerianes en qui? el grau de manipulació del text de Llull és molt elevat: tenen 
com a base, generalment, versicles de tipus narratiu o de caire ahlegbric, on s'hi 
desenrotlla una o més accions o s'hi descriu alguna imatge, accions i imatges que 
Verdaguer desenvolupa i completa (prescindint, si convé, d'alguna part); i aixb, ho 
duu a terme, d'una banda, afegint-hi nous elements i amb components de poetitza- 
ció, i, d'altra banda -i en seria el tret més característic-, procedint a potenciar la 
forma narrativa i/o a dramatitzar tals accions i imatges, tot conferint-10s un aspecte 
de vida i animació, d'humanització, i fins de sentiment o emotivitat, que el text 
lul.lil, més fred i abstracte, o simplement més auster, no posseia o tenia menys ma- 
nifest. N'és un bon exemple la següent glossa: 

Llibre d'amic e amat, versc. 94 
A una gran festa tench 1 amat gran 
cort de molts honrats barons, e feu 
grans convits e grans dons. 

Vench 1 amich a aquella cort; 
e dix li 1 amat: 
--¿Qui te ha appeylat venir a ma cort?- 

Respos 1 amich: -Necessitat e amor me 
han feyt venir vesser tes fay~ons, tos 

Perles del Llibre d'amic i d'dmat, gl. 94 
L amat obrí sa gran cort 
del món la més sumptuosa, 
convida a comtes y duchs 
a un real festí que hi dóna. 
S hi dexa caure 1 amich 
mes 1 Amat 10 posa en roda: 
-Puix jo no t he convidat 
ja aquest festí qui? t hi porta? 
-M hi porta 1 amor que us tinch 
y 1 desitx que m esperona 

7. Empro el terme poetització, en cursiva, quan em refereixo específicament a aquest ni- 
vell de manipulaci6, i en rodona quan faig referhcia simplement al procés de transformaci6 
en poesia dels versicles 1ul.lians. 



capteniments e 10s ornaments de ta gloria. de veure 1 sol d exos ulls 
y la vostra cara hermosa, 
la llum de vostre palau 
y 1 esclat de vostra g1bria.- 

Dins aquesta categoria de recreació, en fi, i com a casos extrems, hi entrarien 
també unes quantes composicions en q d  el carhcter prbpiament de glossa d'un 
text previ queda superat a bastament, fins al punt que el versicle 1ul.lih passa a ser 
sols un pretext a partir del qual crear un nou poema. És el cas de la <<perla* núm. 
142, que parteix del versicle 142, el qual transcric primer: <<Creada ha Deus la 
nuyt a vetlar e a cogitar 1 amich en les nobleses de son amat; e cuydaves 1 amich 
que la hagues creada a reposar e a dormir a aquells qui son trebaylats per amor,,. I 
la glossa fa: 

Quan jo n era petitet 
tanmateix m'ho afigurava 
que ab ses estrelles la nit 
per dormir era criada, 
per dormir y reposar 
dels treballs de la jornada. 
No és feta no per dormir 
sinó per estar de gukrdia 
contemplant 10 cel hermós 
demunt de la terra aubaga, 
i demunt de terra y cel 
1 Estimat de la meva Zmirna, 
que en 1 atzur del infinit 
dexa veure arrebossada 
ab 10 mantell estrellat 
sa hermosura sobirana. 

Cal ara, perb, que entrem a considerar més detalladament quins són els proce- 
diments concrets de manipulació de qu.5 es val Verdaguer per dur a terme l'objecte 
de glossar en poesia els versicles del Llibre d'amic e amat.8 

Quant a la seva forma externa, molts dels versicles 1ul.lians contenen passatges 
dialogats tant en estil directe com en estil indirecte. A l'hora de la transcripció i po- 
etització d'aquests diiilegs, Verdaguer es decanth, gairebé sistemhticament, per la 
forma dialogada en estil directe. De: <<Pregava 1 amat son amich que no 1 oblidas; e 
dehia 1 amich que no 1 podia oblidar, pus que no 1 podia ignorar,, (versc. 129) pas- 
sem a: <<-No oblides la meva amor,- / 1 Amat deya a 1 aymador; / 1 aymador li res- 
ponia: / -La vida mia, / jcom vos podria oblidar / si no us puch jay! ignorar?->> 
(gl. 129). És prou evident que, a més de fer que el dihleg resulti dramatitzat, l'estil 
directe li confereix un carhcter molt més viu i immediat que no té en l'indirecte, vi- 

8. Per bé que pugui semblar paradoxal, no són tant els casos de recreació, com els de po- 
etització i versificació, els que més interessen per a I'anAlisi, ja que en els primers actua so- 
bretot la llibertat creadora del poeta, mentre que en els de les altres dues categories es reflec- 
teix amb més claredat la transformació en poesia del text lul.li8. 



vesa i immediatesa a les quals Vedaguer procura sempre tendir. A banda d'aquesta 
finalitat, perb, l'estil directe també presenta altres avantatges, quant al procés de 
poetització, que no té l'indirecte: la possibilitat d'introduir apbstrofes, per exemple. 
Verdaguer n'afegeix al dihleg de vuit g1osses:g en tres, l'apbstrofe és l'expressió 
<<Vida mis>>, adreqada a 1'Amat (<<--isabs encara qui? és amor? /-Si no ho sabés, 
Vida mis,...>> [gl. 91); en un cas, l'amic se l'adreqa a si mateix (<<trist de mi!* [gl. 
I]); i la resta van dirigits als corresponents interlocutors: els rius (gl. 4), un ocell 
(gl. 26), un <<salmaire>> (gl. 39) i 1'Amat (apbstrofe seguit d'una imatge metafbrica 
apositiva: <<-Oh Amat, exclama 1 amich, oh joyell de la meva inima, [gl. 961). 

Si no sorpri?n que la idiosincrhsia poi?tica de Verdaguer el faci decantar-se per 
aquest estil de dihleg, tampoc no sorprendrh el fet que el poeta de Folgueroles hagi 
triat, dels versicles 1ul.lians a glossar, bona part dels que presenten una forma nar- 
rativa i pocs, en canvi, dels escrits pel Beat en una forma més aviat enunciativa o de 
formulació. De la mateixa manera, s'inclina per glossar molts dels versicles amb un 
rerefons allegbric plasmat a través d'alguna imatge per si mateixa de gran plastici- 
tat, i són poquissims els que escull basats en una configuració més aviat conceptual 
i abstracte i de contingut preferentment filosbfic. Tant la forma narrativa com l'ex- 
pressió imatjada de molts versicles 1ul.lians havien d'atreure forqosament l'atenció 
de Verdaguer, ja que són dues característiques de moltes de les seves prbpies poe- 
sies. De fet, narrativitat i imatgeria pot afirmar-se que són inherents al seu taramh 
pobic, fins al punt que aquestes dues peculiaritats afloren en ell durant el procés de 
poetització del Llibre d'amic e amat també davant d'aquells versicles que en si ma- 
teixos no presenten cap d'aquestes dues característiques. Fixem-nos en el núm. 5: 
ccDix 1 amich al amat: Tu qui umples 10 sol de resplandor, umple mon cor de amor. 
-Respos 1 amat [...]n. A aquest simple dihleg, Verdaguer li confereix un cert aire 
narratiu tan sols amb la inclusió d'un complement temporal: <<L amich al Estimat li 
deya un dia: /--Oh vós que umpliu 10 sol de resplandor [...I>> Igualment s'esdevé 
amb el versc. 29: <<Desobehi 1 amich son amat, e plorec 1 amich. E 1 Amat [...]u, 
que en la glossa verdagueriana fa: <<Deshobehi 1 amich al Estimat / y penedit plora- 
va nit y dia, fins que [. . .], (gl. 29). Que aixb no és un mer recurs emprat en un mo- 
ment determinat, en donen testimoni els 32 poemes de les Perles en qui? Verdaguer 
se serveix d'aquest procediment del complement temporal, ja sigui per donar as- 
pecte narratiu a aquells versicles que no en tenien, ja sigui per intensificar el d'a- 
quells que ja el possei'en en Llull (tant en la seva forma externa com en alguna part 
del contingut narrat). Els complements per mitjh dels quals intenta dotar les glosses 
d'un cert temps narratiu són: <<un dia>>, <<un jorn,, <<nit i dia>>, <<nit i jorn,, <<de dia i 
nit>>, <<de nit i dia,, <<una matinada*, <<mati i vespren i <<un migdia de maig, (els tres 
últims, sols un cop). I encara dos casos, d'aquests trenta-dos, en qui? el complement 
temporal dóna al text un aire com de faula o conte narrat: es tracta de la locució 
cana vegada,, introduida per Verdaguer a les glosses núm. 3 (<<Una vegada s'ajus- 
taren / per estimar molts aymadors,) i núm. 17 (ccLos ulls y la membria del amich / 
escatiren fortment una vegada,). 

La pretensió de Verdaguer de potenciar la forma narrativa dels seus poemes va 
estretament lligada a la seva inclinació per les imatges objectives, concretes i plhs- 

9. Compto només les glosses de versicles en qub Llull no emprava aquest recurs. 



tiques. De fet, Verdaguer té sovint la necessitat de concretar, de precisar, de forma 
material, una imatge -acció, objecte, escena, etc.--10 que en Llull apareix gene- 
ralment despullada o essencialitzada. Llegim el versicle 22: <<Malalt fo 1 amich, e 
pensava en 1 amat qui de merit 10 pexia, ab amor 10 abeurava, en pasciencia 10 col- 
gava, de humilitat lo vestia, e ab veritat lo metjava>>. L'aspecte més aviat geni?ric 
d'accions com <<péixer*, <<abeurar>>, <<vestir>> o <<metjar>> s'adequa perfectament al 
nivell de significació al.legbrica, no pas literal, en qui? funciona el text lul.lih, i 
Verdaguer les reprodueix amb aquests mateixos mots a la glossa; perb el verb 
<<colgava>>, en predicar una acció no pas tan genkrica sinó molt més concreta, de 
ben segur despert& en el poeta unes ressonhncies tan vives i de tanta quotidianitat, 
que no va poder sinó precisar-ne, a la glossa, la imatge que de seguida se li impri- 
mí en la imaginació: <<[. . .] de mi?rit 10 pexia, / d amor diví 1 abeurava, / de pacitn- 
cia ab llensol / 10 cubria y 10 colgava [...I>> (gl. 22).11 Un procés de concreció que 
Verdaguer realitza també en altres ocasions, encara que l'acció es presenti sota un 
aspecte genkric. És el cas del verb ccpendre,, del versc. 52: <<Vehia s pendre 1 
amich,, que esdevé a la glossa: <<En fosca pres6 se veya / 10 pobrissó del amichn 
(gl. 52). 

Podem trobar altres casos en qui? la imatge del versicle lublih no sols és plena- 
ment concreta, sinó que ja per si mateixa té un alt component de plasticitat. 
Llavors el glossador el que fa és procedir a desenvolupar-la, a prolongar-ne I'as- 
pecte sensual afegint-hi detalls i precisant-,ne aspectes: a [ .  . .] e atroba [l'amic] def- 
fayliment en cascun de aquests lochs. E per a$o cava en la terra, e guarda si [...I)>; 
Verdaguer ens ofereix un quadre molt més complet: <<Ell que prenent una axada / 
se posa a obrir un gran clot / de la terra en les entranyes [...I* (gl. i versc. 33). De 
la mateixa manera, aquelles accions que en Llull apareixen tilcites, sobreenteses, 
Verdaguer té cura d'esmentar-les, de posar-les de manifest, amb la qual cosa acon- 
segueix un grau més de dramatització i narrativització. Així, si Llull escriu al 
versc. 86: <<Camat trames aquell libre [que li dones alcun remey] a son amich, e s 
doblaren al amich sos trebayls e sos languiments,>, Verdaguer precisarh: <<mes al 

10. Utilitzo aquí <<imatge>> en el sentit més aviat visual del terme, fent referhncia a la re- 
presentaci6 d'accions, situacions, escenes, objectes, etc., extrets de la realitat mundana, en 
oposici6 a aquells passatges que plasmen reflexions o especulacions de caire conceptual i fi- 
losbfic. 

11. No descartaria la possibilitat que hagués estat la conscihncia 4 la in t l i ic ib  lin- 
güística de Verdaguer el que hagués motivat aquests versos. En el context de la glossa, els 
verbs apéixers, *abeurar*, <<metjar>> i avestirn, pel fet que els seus complements -les vir- 
tuts- no pertanyen a la seva mateixa isotopia -la dels actes de subsistkncia, podríem dir- 
ne-, funcionen de forma absoluta -seria el mateix context de la següent frase sobre una per- 
sona de qui s'ha tingut cura: <<sempre li he donat de menjar i de beure (l'he pascut i abeurat), 
l'he curat (metjat) i l'he vestit,. AVerdaguer, llavors, devia fer-se-li un xic estrany afegir, dins 
el mateix context d'usos absoluts, al'he colgat (o tapat)>>, ja que es tracta d'una acci6 ben con- 
creta, realitzada en un lloc i un moment del dia igualment concrets. D'aquí que especifiqués 
I'acte de <<colgar>> a la glossa. Cal tenir present, d'altra banda, que el versicle li donava ja fet 
1'heptasíl.lab (que és el metre triat per Verdaguer): aen pasciencia 10 colgava* -recordem 
que sempre resol amb sinsresi els contactes vocaics feble-forta-, com també li havia donat 
el vers <<qui de merit 10 pexia~, que si que aprofita, per la qual cosa es pot concloure que no 
s6n raons mstriques les que el motiven. 



llegime la primera plana / se li doblaren 10s treballs y penes>> (gl. 86). A Llull, li 
interessa la imatge del llibre dins el text només en tant que desenvolupa una funció 
al4egbrica; a Verdaguer, l'objecte se li representa a la ment en els seus caires més 
objectius i materials, i aixb el duu a associar-10 a alguna de les accions en qub 
usualment el trobem en la nostra realitat mundana - c o m  és l'acte d'obrir-10 i de 
llegir-ne la pagina inicial- i a expressar-la, talment ell en contemplés 1'escena.l2 

Val a dir que algunes vegades aquesta mundanització d'un element al-legbric 
pot arribar a resultar sorprenent, com al versicle 102: <<Desirava 1 amich son amat, 
car trobava s luny deyl; e trames li sos pensaments,, perqub aquesta <<tramesa,, en 
representar-se-la Verdaguer a la llum de la realitat quotidiana, esdevé a la glossa: 
<<Desitjava 1 amich al Estimat, /que s era ay allunyat, / i per correu sos pensaments 
li envia, (gl. 102). Gairebé semblaria irrisbria aquesta associació tan mundana, si 
no fos que el poeta tot seguit, amb una altra imatge, ens retorna de nou a l'imbit es- 
piritual, anímic, en qub es desenvolupa aquesta comunicació amic-Amat: <<per cor- 
reu sos pensaments li envia, / perqub sobre les ales del desitx / li n dúgan un esquitx 
/ del dols plaher que regalat li havia,. Sovint és justament en aquest difícil equilibri 
entre els h b i t s  material i immaterial, entre el que pertany al món objectiu i el que 
sols és referible a l'hima, on cal cercar bona part de l'esskncia dels poemes verda- 
guerians més intimistes i transcendents. 

Aquesta dualitat d'hmbits, que revela la dialbctica que s'estableix dins 
Verdaguer entre la seva propensió per les coses de l'esperit i el seu profund amor 
pel món i la natura, es posa també en relleu, en el procés de poetització, mitjanqant 
l'adjunció, a tall d'imatges, d'objectes de la realitat mundana o de parts de la natu- 
ra a conceptes d'ordre abstracte -no solament filosbfics, sinó també sentiments, 
sensacions, etc. Quan aplica aquest recurs a una enumeració que ja li ve donada al 
versicle a glossar, aconsegueix de crear una mena de construcció paral.lelística, en 
q d  uns elements i altres apareixen de costat i com irradiant-se mútuament. Així a 
la glossa 285: cc-iQub us plau? oh Estimat dolcíssim / rosamel del meu consol, / 
daurat somni de mos somnis, / escrini dels meus recorts, /estel de mes esperanses, 
/ de mes alegries font...*. El poema, a més, mitjanqant aquest joc paral.lelístic, 
guanya en plasticitat.13 

Encara relacionat amb la inclusió d'elements que doten de caricter plastic les 
glosses, cal parlar de 1'6s -bé que no abundant- de trops, com ara metafores, me- 
tonímies i comparacions, que és un altre dels recursos de qui: es val Verdaguer en el 
procés de poetització de les proses de Llull. Hi apareixen des de metafores d'una ja 

12. El mateix procediment, amb la mateixa imatge, el trobem a la glossa 288 (correspo- 
nent al versc. 307B). Escriu Llull: <<[El món] es llibre per als qui saben llegir, en 10 qual es co- 
negut lo meu amat,,; i poetitza Verdaguer: <<Aquest món t s  un gran llibre / hont qui 1 haja es- 
tudiat / sab llegir en cada plana / 10 nom de mon Estimatn. Ja he indicat abans que el grau 
extrem d'intensificaci6 de la plasticitat, la narrativitat i I'aspecte dramatic dels versicles 
1ul.lians es dóna en aquelles glosses que s6n veritables recreacions respecte al text mare. 
Vegeu, per exemple, les glosses 109 i 110 (versc. 109 i 110), 248? (versc. 239), -p- (versc. 
266B), -i- (versc. 31 IB), etc. 

13. Val a dir que Verdaguer canvia els conceptes abstractes que apareixen al versicle de 
qui? parteix (304B: <<...pensament dels meus pensaments, e compliment de mes perfeccions, e 
amor de mes amors.. .>,); per& continua essent referible a la seva originalitat creativa el fet d'a- 



més que llarga tradició, fins a d'altres de mis original creació: <<perles,, [=118gri- 
mes] (gl. 3), <<volta blavan [=cel] (gl. 134), <<espill>> [=membrial (gl. 88), <<fonts de 
118grimes~ (gl. 167), Déu vist talment un <cimant divb (gl. 3) o un poema conside- 
rat <<aqueixa divina fruita que és sortida de son cap* (gl. 288), entre d'altres. Només 
un cas de metonímia: al iris / semblali que tenia tres colors /de  galdirons de roses y 
de lliris,, [les flors pels seus colors] (gl. 300).'4 Més són, en canvi, les compara- 
cions que apareixen a les glosses, algunes de les quals presenten imatges d'una cer- 
ta tradició literhia: <c[l'amic cerca 1'Amat entre la gent] com una perla en 10 fanch, 
(gl. 96), <<fan créxer 1 amor santa / com ab llenya 1 fogaró* (gl. -e-); i d'altres re- 
flecteixen més audacia i f o r ~ a  en la seva plasticitat: cccrexia 1 error, / crexia com una 
xarxa / que anava a cobrir 10 món!, (gl. 125). 

A tall de curiositat, i vinculat també a la idea de plasticitat i objectivitat de 
les representacions verdaguerianes, cal fer esment d'un seguit d'imatges que el 
poeta incorpora a les seves glosses i que estan relacionades amb un motiu con- 
cret, d'arrels místiques: la manifestació visible de l'Amat, és a dir, de Déu, da- 
vant l'amic. La curiositat rau, d'una banda, en el fet que aquest motiu apareix a 
onze poemes de les Perles, perb no en tots onze versicles que en són l'origen; i 
entre els que ja hi figurava dels onze, només en algun és esmentat explícita- 
ment, mentre que en d'altres s'hi fa tan sols una al.lusi6 indirecta. Perb, sobre- 
tot, la curiositat es troba en la tendkncia del poeta a concretar aquesta manifes- 
tació de Déu, tot representant-10 antropombrficament i indicant la part d'Ell 
que es fa visible a l'amic, que en quasi tots els casos és el rostre. Així, mentre 
que en els versicles de Llull podem trobar conceptes tan abstractes i indefinits 
com <<honraments*, <<estament> o <<capteniments>> de l'Amat, que es revelen a 
l'amic, en les glosses Verdaguer precisa que és la <<cara>> de l'Amat, allb que se 
li apareix.'" si en dos casos, el terme que figura al versicle lul.li8 és <<fat- 

fegir-hi les imatges del arosameb (melrosat), l'<<escrini>> (escriny, cofret), I'<<estel>> i la *font>> 
--que és el que ara ens interessa. D'altra banda, aquest tipus de construcci6 o joc de paral4els 
ja havia estat notat per Carles RIBA al <<Prdleg>> a la seva antologia de Poesies de Verdaguer: 
<<[Al romanG Don Jaume en Sant Jeroni] Verdaguer apel.la a un dels seus procediments favo- 
rits, I'enumeració panorimica a grans masses, cadascuna d'elles, perd, referida complaent- 
ment, minuciosament, a un objecte més petit, i cada vegada més familiar: En son trono de 
muntanyes / té  el Pirineu per redós, /per coixí verdosos boscos, / per catifa prats i flors [...I.>> 
Aconsegueix així un efecte progressiu de tendresa (Barcelona: Editorial Catalana, 1922, pp. 
13-14; reprodui't a Carles Riba, Obres completes 2 [Crítica 11, a cura d'Enric Sullh. 
Barcelona: Edicions 62, 1985, pp. 266-267) 

14. A la gl. 246, hi llegim: <<si jo digues mentida, / seré servit per les gents / dels honors 
en la cadiran. Verdaguer pretén al.ludir, aquí, la gent que detenta algun poder o c h e c ,  aquells 
que troben honor només a manar. <<Cadiras, de fet, seria una mena de símbol del poder o de 
c h e c s  importants, de la mateixa manera que <<tron>) ho és de la reialesa. Ara bé: aquest últim 
símbol s'ha anat desgastant fins a convertir-se en metonímia, ja que ningú, en esmentar atronn 
amb aquest significat, es representa mentalment el soli -representaci6 que caracteritza el 
funcionament del símbol- sinó que, per habitud d'ús, associa directament el mot a la reiale- 
sa a través d'una simple relació de contigüitat, característica de la metonímia. La mateixa ex- 
plicació seria aplicable, versemblantment, a la cadiran.  (Vegeu Michel Le GUERN, 
Sémantique de la métaphore et de la métonymie; trad. cast. d'Augusto de Gálvez-Cañero, La 
metáfora y la metonimia. Madrid: Ed. Cátedra, 1973, pp. 49-50.) 



tions,,, molt més concret que no els citava suara, Verdaguer, tot i aixi, opta 
per precisar encara més la manifestació visible de 1'Amat enfront l'amic tot in- 
dicant que és precisament amb el rostre, que se li és mostrat.16 

Finalment, i en consonkncia amb aquesta potenciació del caricter plhstic i nar- 
ratiu dels versicles de Llull, cal també destacar el procés de dramatització que 
Verdaguer aplica al contingut d'alguns dels versicles que glossa. A vegades consis- 
teix simplement en la introducció d'un fragment de diUeg o de declaració en la 
glossa d'un versicle que tenia una forma íntegrament descriptiva o enunciativa; es 
el cas del versc. 56: <<...Quant fo al amat contempla 1 ab do l~or  e plaser; e 1 amat 
abaxa 1 a aquest mon, per FO que 1 temptas ab tribulacions e ab languiments,,, que 
Verdaguer glossh aixi: <c.. .El contempli de fit a fit / mes 1 Estimat li diu:-Arrera, 
has de guanyar eix gran plaher / passant més dols sobre la terra,) (gl. 56). Altres ve- 
gades, en trobar-se davant de conceptes abstractes, el poeta es decanta sovint per la 
personificació de tals abstraccions, per fer-les esdevenir prosopopeies i aconseguir 
de reproduir, aixi, escenes molt més vives i dinimiques que les que presenten els 
textos 1ul.lians -la finalitat dels quals, no ho oblidéssim, és una de molt diferent. 
N'és un exemple el versc. 242: c<Occis amor en 10 coratge de son vertader amich, 
totes coses, per ~o que hi pusques viure e caber; e hagra mort 1 amich, si no hagues 
membran~a de son amat,,. Malgrat que el versicle es presenta sota una forma 
al.legirrica (el coratge hi és vist -amb tot de ressons místics- com una cambra de 
la qual són foragitades -occides- totes les coses perqut pugui ocupar-10 del tot 
l'amor), tant l'ccamor)> com la <<mort>> amb prou feines si s'integren dins la plhstica 
de la imatge alJegbrica, funcionen encara com a meres abstraccions. En la glossa 
de Verdaguer, en canvi, se n'acabarh de perfilar la inserció mitjanpnt el simple 
afegiment de tres verbs: <<En 10 cor de son amich / 1 amor axis que hi entrh, / perquh 
sol hi pogués viure / totes les coses math. / L  amich i tot se moria, / perb la mort s'a- 
tur2 / al veure que li revenen / recorts de son sobiri.)) (gl. 243.) Tant el verb ccentrb, 

15. En s6n exemples: <<e aconsolava 1 amat mostrant li [a l'amic] sos captenimentsn 
(versc. 96), aensenyantli [l'Amat a l'amic] de ple a ple - la hermosura de sa cara,, (gl. 96); 
al amat li demostra son estament, (versc. 163), ctl Estimat se li mostrava, / y a la claror de sos 
ulls ...* (gl. 163); <<pujaren a contemplar 1 amat en sos honraments* (versc. 220). aa veure 
[. . .] aquella cara divina), (gl. 220); adonant li [ l ' h a t ]  remembrament [. . .] de sos honra- 
ments* (versc. 238), aab 10 recort, / i ab la claror de sa cara* (gl. 239). 

16. aReviscola 1 amat son amich quant li membraren ses fay~onsn (versc. 88), <<ses divi- 
nes perfeccions / y 1 sol de la seva cara, (gl. 88); <Necessitat e amor me han feyt venir vesser 
tes fay~ons.. .n (versc. 94). <<veure 1 sol d exos ulls / y la vostra cara hermosa)) (gl. 94). Només 
en un cas Verdaguer reprodueix la mateixa expressi6 amb qui? Llull plasma aquest motiu: 
a.. .tu has mos ulls acostumats e nodrits a veer tes belleses,, (versc. 223), <<acostumireu mos 
ulls / a mirar vostres bellesess (gl. 223). I a la gl. 200 usa un mot gairebé idtntic per a lama- 
nifestaci6 de l ' h a t ,  perb en potencia l'aspecte de revelaci6 visible esmentant els efectes que 
produeix a l'amic: <<...la lugor de son enteniment, ab la qual es presenta 1 amat a sos amadors,, 
(versc. 200), a. ..la claror que 1 rodeja / quan en visi6 celestial l los aymadors enlluerna,, (gl. 
200). A les tres glosses restants, de les onze on figura aquest motiu, és Verdaguer qui l'afe- 
geix, en no aparkixer, com deia, als versicles corresponents: a la gl. 30, s'hi diu que l'amic 
<troba reveniment / al raig assoleyantse de sa cara)); a la gl. 106, l'amic a f m a  que <<1 amor me 
gorí / ab 10 coliri diví / de vostra hermosa prestncia)), i a la gl. 142, l ' h a t ,  a la nit, adexa veu- 
re arrebossada / ab 10 mantell estrellat / sa hermosura sobiranan. 



referit a l'amor, com ccs'aturan i <<veure>>, aplicats a la mort, amb la seva significa- 
ció de moviment i acció concrets, humanitzen ambdues abstraccions i les fan entrar 
dins l'hmbit de les coses vives, tot convertint-les, així, en prosopopeies; amb la qual 
cosa la imatge al.legbrica del versicle queda transformada, a la glossa, en un petit 
quadre escknic, amb els seus personatges actuant-hi. 

Un altre exemple, potser encara més clar, de dramatització, l'ofereix la glossa 
55. Llegim al versicle 55 de Llull: aDix 1 amat: Miracle es contra amor d amich qui 
se adorm oblidant son amat.-Respos 1 amich: E miracle es contra amor d amat, si 
l'amat no desperta 1 amich, pus que 10 ha desirat,. Els verbs <<adormir-se>> i <<des- 
pertar*, malgrat funcionar aquí amb un sentit figurat -lligats al fet d'oblidar Déu i 
al de sentir-se'n cridat, respectivament-, per la seva vinculació a l ' h b i t  humh i 
quotidih, ja donen un cert aire dramhtic al versicle. Verdaguer, que el copsa de se- 
guida, procedeix, llavors, a potenciar-10 en el moment de la poetització: <<Diu 
1 Estimat: S e r i a  maravella / que 1 amor del amich, falsa y girella / s'adormís al 
amor del Estimat.- / Respon 1 amich:-Més maravella fóra / que 1 amor del Amat 
dexas afora / al amich que a ses portes ha trucat.->) En concretar l'escenari on es 
desenvolupa l'acció d'aquells verbs -1'estanGa o la casa on viu 1'Amat-, el poeta 
aconsegueix que tot el poema adopti un aspecte molt més marcadament dramhtic 
del que tenia abans en el versicle. I el mateix podria dir-se de la glossa 250, en re- 
lació al versicle corresponent (núm. 252): <<[. . .] Denant amor esta l amat, e detras l 
amat esta 1 amich, e per aGo 1 amich no pot pervenir a amor tro que ha passats sos 
pensaments e sos desirers per 1 amat,; Verdaguer reprodueix aquest joc de posi- 
cions relatives i no concretades, perb no pot evitar de representar-s'ho dins la ima- 
ginació com una escena objectiva, i llavors mira de precisar-ne la situació intro- 
duint-hi una imatge, que alhora la dramatitza: <<[. ..I Al davant de 1 amor esth 1 
Amat, / 1 amich li esta derrera / i no pot arribar hont és 1 amor / si 1 Estimat no li 
obre la portellaa. És una nova mostra d'aquest deler del poeta per dotar les escenes 
i situacions que ha de poetitzar de carhcter objectiu. 

Fins ara, tots els recursos analitzats dels quals se serveix Verdaguer en el procés 
de poetització dels versicles lul.lians, els he vinculat al geni i a la capacitat imagi- 
nativa del poeta, i a la seva manifesta tendkncia cap a la intensificació dels compo- 
nents plilstic, narratiu i dramiitic en les poesies.17 Són presents a les Perles, nogens- 
menys, tota una altra skrie de recursos, la raó de ser dels quals cal cercar-la sobretot 
en el gust del poeta per un tipus determinat de rhtorica --en el sentit d'una mena 
d'expressió literhia i els mitjans en qui: es formalitza-: la de la poesia popular.18 
I, en menor mesura, cal parlar també d'uns quants recursos que obeeixen a un altre 
factor, com és el dels constrenyiments de la mktrica: no hem de perdre de vista que 
un dels passos que s'imposaverdaguer en el camí de transformació de les proses de 
Llull en poesia és la versificació en metres; i, com és ben sabut, la mktrica compor- 

17. Podia haver-hi afegit, només que amb una funci6 de refor~ament de la tendresa dels 
poemes, 1'6s de diminutius, tan car a Verdaguer. Apareixen, perb, poc a les Perles: sols a onze 
glosses, i en sis d'elles aplicats als ocells (els <<aucelletsa). A aquest Ús, d'altra banda, tamb6 
li poden ser aplicades les reflexions que faig a continuaci6. 

18. <<Es una poesia religiosa [la de Verdaguer] que es fa romanG, c a n ~ 6  i balada, que re- 
clama sovint un ritme de tamborí.>> Maril MANENT, <<La poesia de Jacint Verdaguer,,, prbleg 
a les Obres Completes, Barcelona: Editorial Selecta, 19493, p. XXIV. 



ta unes certes exigkncies i, en definitiva, una servitud -la qual quedar% més o 
menys velada en el resultat poktic aconseguit segons quina sigui la traqa o saviesa 
del poeta a integrar-hi els elements de les composicions; habilitat que no es discu- 
teix en Verdaguer (com tampoc en el cas, per exemple, de Josep Carner). Tant 
aquests recursos com, sobretot, els primers, abunden, com veurem, a les Perles.19 

El cas més clar, en aquest sentit, és el de l'exclamació interjectiva ctay!,,, que 
és afegida a 11 glosses (en sis precedida de la conjunció adversativa <<mes,) i 
que si, d'una banda, confereix al poema un cert dramatisme o to emotiu -la in- 
tensitat del qual és directament proporcional a la simplicitat i candorositat del 
recurs-, d'altra banda, no deixa de ser un mitjl més que útil per, si convé, arro- 
donir el compte sil.1lbic del vers on es troba. En una glossa, fins i tot, la núm. 
242, apareix repetida al mateix vers i amb la conjunció que la precedeix: <<Mes 
ay!, mes ay, que l'amor. ..D. 

Justament el recurs de la repetició és el que més empra Verdaguer en el procés 
de poetització.20 El trobem a 47 glosses de les 173 que integren el recull, i encara en 
algunes és emprat més d'una vegada.21 Certament aquestes repeticions estan en 
consonlncia amb el caire popular que Verdaguer intenta conferir a bona part dels 
seus poemes breus -moltes canqons populars, per exemple, s'articulen sobre reite- 
racions-; alhora, perb, poden desenvolupar ben diverses funcions: accentuar l'e- 
motivitat, contribuir a refermar el ritme narratiu d'una composició (com ara a la 
glossa 109 - q u e  té una forma plenament narrativa-, on s'hi troba una repetició 
anafbrica als vv. 5-6-7: <<Ja n veu venir dos lleons / ja  sent son ali? de flama. / Ja  li n 
ve por de la mortu), etc. A les Perles, n'hi ha de diverses menes: poden ser anilfo- 
res, anadiplosis, epanalepsis, repetició amb inversió d'ordre dels elements i, algu- 
nes vegades, repetici6 d'una mateixa arrel lkxica per mitja de diferents categories 
gramaticals. Dos exemples anafbrics: <<Per un prat uns nins coman, / per un prat 
molt delitós [...I* (gl. 72); <<Demanarenli 1 vestit / ab qut 1 amor se vestia, / dema- 
narenli son cor, / son cor y sa fesomia,, (gl. 77); en els dos darrers versos, a més, hi 
trobem una exemple d'anadiplosi. De fet, l'anadiplosi és el tipus de repetició que 
més sovinteja a les Perles: <<Cercant 1 amich al Amat / troba un home que moria, / 
que moria sens 1 amor [...I>> (gl. 84); ctDeya 1 amich a la gent, / a  la gent que se l'es- 
colta [. . .]v (gl. 132); <<¿Sabeu quins són 10s signes, / 10s signes de 1 amor [...]o (gl. 
227); etc. Alguns casos d'epanalepsis: ccy a créxer gayre, gayre / sa pena y desco- 
norb (gl. 224); <<Mes ay!, mes ay, que 1 amor [.. .]n (gl. 242), i <<Axis crexia y cre- 
xia [.. .]n (gl. -j-); en dos casos, Verdaguer la situa a l'inici d'un diilleg: <<-Au- 
cellet, bon aucellet ... (gl. 34'), i <<--Salmaire, bon salmaire [...]* (gl. 39). I, 
finalment, exemples de repeticions de radicals ltxics: <<Cantava 1 Amat y deya / ab 
cantar molt amorós [...I>> (gl. 145); <<En la presó de 1 amor / presoner 1 amich esta- 

19. Parlo sempre, és clar, de recursos i procediments concebuts per Verdaguer i que no fi- 
guraven als versicles de Llull glossats. 

20. Gs, de fet, un dels que més sovintegen a la seva lírica. Veg. Isidor Cbnsul, Jacint 
Verdaguer: Histdria, crítica ipoesia. Barcelona: Edicions del Mall, 1986, p. 153-162. 

21. Prescindeixo dels casos en qu8 la repetició de mots és deguda a frases simetriques, 
com ara: <-L Amat en 1 amich per roses y lliris 1 és vist (. . .) I1 arnich en 1 Amat és vist per 
martiris.. .u (gl. 12). De la mateixa manera que no tinc en compte els casos en qui: la repetició 
ja era present al versicle de Llull. 



va [. . .I>> (gl. 163); <<De santa Creu a la fira / va a firarse 1 aymador [...I>> (gl. -f-); <<L 
amich estava malalt / d amorosa malaltia.. .)) (gl. 87); en aquesta mateixa glossa, a 
més, s'hi troba una repetició de vers amb l'ordre de les paraules invertit: <<Cada re- 
mey que li fa / 10 mal d amor li crexia, / li crexia l mal d amor [. . .]>>; com també a 
la gl. 128: e<[ ...I y en son cap una garlanda, / una garlanda en son cap [...]D. 

Un recurs paraLle1 al de les repeticions, i que apareix a més de vint glosses, és 
la predncia als poemes verdaguerians de parelles de mots que o bé són sinbnims o 
s'hi aproximen, o bé guarden entre ells una relació semintica de gradació; ús que 
pot deure's exclusivament al gust pobic de Verdaguer o que pot tenir l'objecte 
d'expressar continguts que Llull resol amb un únic mot. Així, mentre que al versc. 
223, hi llegim: <<has acostumat [.. .] mon cors a languir,,, a la glossa corresponent 
s'hi troba: ccacostumiireu [.. .] mon cor als neguits y penesu (gl. 223). O al versc. 
303B: <[amor] als franchs met en servitut)), frase que Verdaguer glossa així: <ca 
aquell que esta llibert / 10 lliga y empresona* (gl. 284). 1 un exemple doble, a partir 
del versc. 356B: <cY quant mes costretes son les amors tant mes amples son les 
vies,,, que esdevé, a la glossa núm. 315: <<Quant les amors són míseres y estretes / 
més ample y espayós és 10 camin. Per últim, dues mostres de gradació: cc[l'amor] d 
oblit se neula y mor>> (gl. 16; al versc. 16, hi llegim simplement: <ce mor per oblida- 
ments*); i <<[.. .]la Creu santa / hont gemegh y mori son Estimat, (gl. 66). 

Un darrer recurs a esmentar seria l'addició d'adjectius a substantius que en 
els versicles IuLlians figuren sols.22 A priori, sembla que hauríem de considerar- 
10 simplement un ús retbric de finalitat ornamental, i de ben segur no ens errarí- 
em. Perb si en faig aqui esment, entre els recursos de poetitizació que poden vin- 
cular-se més estretament a la resolució dels constrenyiments que imposa la 
mktrica, és perqut més de dues terceres parts d'aquests adjectius afegits per 
Verdaguer tenen, als poemes, la funció de mot-rima o, si més no, de mot de fi de 
vers blanc (ja que en cap cas trobem versos lliures). En concret, de les més de 
quaranta glosses en qut fa acte de preskncia el recurs dels adjectius, en quasi una 
trentena desenvolupen aquesta funció de mot-rima o mot de fi de vers. Els subs- 
tantius <<Amat>> (o <<Estimat>>) i <<amor)> són als que més sovint el poeta adjunta un 
adjectiu, fins a un total de catorze ocasions: c<diví/ina>> el més reiterat, <<verla>>, 
c<dolq/a* i <<santla>>. En alguns casos, els adjectius poden tenir una certa volada 
pottica en potenciar la forqa de les imatges on apareixen, com a la glossa 37: <<- 
És 1 amor en 10 cor enamorat / més prompte que en 10 llamp la resplandor, / y en 
la orella 10 tro rodolador. / Més que en la mar la onada gegantina [...]n. Perb, ge- 
neralment, desenvolupen una discreta funció qualificativa, si no són simples epi- 
tets; els exemples adduits abans, en relació a 1'Amat i l'amor, són, en aquest sen- 
tit, prou significatius. 

No deixant encara --com veurem tot seguit- la qüestió de la possible in- 
flutncia de les exigtncies mttriques, és remarcable la gran varietat de denomina- 
cions que Verdaguer aplica tant a l'ccamic>> com, sobretot, a l'c<Amat>>. Mentre que 
en Llull gairebé sols apareixen aquests dos termes, l'autor de les Perles assigna, 
d'una banda, a l'ccamic>> també els noms dlc<aymador>> i aenamoratn, i a I'ccAmatu, 

22. Tinc en compte, aqui, exclusivament els casos d'adjectius afegits a substantius que 
Verdaguer reprodueix del versicle lul.lil glossat, on apareixien sense aquest complement. 



23. He prescindit de dues glosses en qub 1'Arnat és anomenat Jesús pel fet que en els ver- 
sicles que els corresponen, Llull no hi feia aparbixer aquesta figura, i no es pot parlar, per tant, 
de substitució. 

24. Diverses glosses testimonien la identificació de Verdaguer amb I'arnic. Si al versc. 
167, per posar un cas, llegim: <<Dehia 1 amich: [. . .] si volets pensaments de amor, venits 10s 
pendre a mes cogitacions,, Verdaguer glossa aquest passatge aixi: aSi cansons voleu, / can- 
sons i corrandes / a dintre mon front / n'hi ha una niuada* (gl. 167). 

25. Prescindeixo del poema 54, que glossa parcialment el versc. 54 i elimina el dialeg on 
constava l'adjectiu <<foll>>. 

els d'ccEstimat)> i ccAymador>>, termes si fa no fa equivalents als originaris lul.lians. 
Ara bé: en deu glosses Verdaguer substitueix el terme <<Amat>> del versicle de Llull 
corresponent per alguna d'aquestes denominacions: Jesús, Jesucrist, Nostre 
Senyor Jesucrist, Jesús i Maria, Salvador, Altíssim, Amor, i la metkfora ccRubin; i 
encara podríem afegir-hi les cinc glosses en qui: es val de l'expressió ccEsti- 
mat/Amat del meu/seu cor,. A l'hora de trobar la raó d'aquesta varietat resulta 
f o r ~ a  indicatiu el fet que, dels quinze casos, en dotze tals denominacions són o 
contenen el mot-rima del vers o el mot de fi de vers blanc, i sols en tres casos es 
troben encloses a l'interior del vers.23 La mttrica, novament, pot haver jugat aquí 
un paper decisiu. 

Altres consideracions mereixen ser fetes respecte a l'kmbit 18xic. D'entrada, 
convé significar que Verdaguer acostuma a eliminar o substituir, en les glosses, 
tots aquells mots dels versicles de Llull considerables arcaismes --en una nova 
mostra de voluntat popularitzant-: ccenjus/ensus/dessus~~, ccmembran~a>> i ctre- 
membran~a* (per membria, record), ccgoneyla>> (per vesta), c t iveqosa~ (per 
prompte), cccogitamentsu (per pensaments), etc. És f o r ~ a  remarcable, d'altra ban- 
da, el fet que Verdaguer hagi eliminat o substituit, en tots els casos en qut  aparei- 
xia al versicle glossat, un mot tan propi i usual en Ramon Llull com és  afoll^, 
aplicat a I'amic --que, recordem, és el personatge al qual ha de sentir-se assimi- I 
litat tant l'autor com el lector de les Perles.24 En concret, el suprimeix a set poe- 

I I 

mes que glossen versicles on apareixia,25 i en vuit altres glosses el substitueix per I 

adjectius en general de sentit més atenuat: tcbeneyt,, (en tres casos) i ctbeneytóu, 
cetrastocab, ctximplea, <<insensat>) i cccatiu d'amor,,. La qüestió a plantejar-se és si 
Verdaguer elimina el mot ufolb per una susceptibilitat lingüística o bé, més pro- 
bablement, per una de tipus personal, en relació a la seva situació anímica. No 
contradiria aquesta última suposició la prestncia, a la gl. 57, de l'adjectiu sinb- 
nim <<orat>>: d'una banda, perqut aquest <<orat>, -que no consta (ni tampoc 
ccfolln) al versicle glossat- exerceix la funció de mot-rima, que potser li dóna 
raó de ser; perb, sobretot, per un altre fet: generalment són les <<gents>> o algun in- 
terlocutor anbnim, els que qualifiquen I'amic de <<foll>> o <<orat>>; Verdaguer, en 
aquesta glossa, tanmateix, ha canviat els interlocutors anbnims de l'amic per 
l'Amat, que és Qui, doncs, li aplica I'adjectiu ecorat,. No deixa de resultar curio- 
sa també, continuant amb el mateix punt, la prestncia, a la gl. 145, d'un adjectiu 
tan contundent com ccboigs,,, aplicat als apbstols -i absent en Llull-: cci'ls ene- 
michs de ma glbria / 10s feren passar per boigs,, perqut, després d'aquesta nega- 
ció implícita de la seva condició de folls (que és com els considera la mala gent), 
eis apbstols són equiparats -tant a la glossa com ja al versicle- als ccamics>> que 



van pel món patint per l'amor de Déu, entre els quals s'hi inclouria, no cal dir-ho, 
el nostre poeta.26 

Enumeraré, finalment, algunes de les locucions i de les frases fetes, general- 
ment col~loquials i populars -moltes avui en desús-, que Verdaguer aporta a la 
poesia de les Perles, i en les quals es posa de manifest el geni lingüístic del poeta de 
Folgueroles:27 ccfeya 1 ullet, (gl. 40), ces hi dexa caure)) i ccel posa en roda* (gl. 94), 
ccde ple a ple)) (gl. 96), ccde fit a fit,, (gl. 181), ccpeu sobre peu)) (gl. 21 l), <<[Si tu no] 
hi estesses fet,) (gl. 223), adant carta blanca* i ccva a planta perdudav (gl. 242), cca 
pler>> (gl. 243), ccd arreb i cca son llourew (gl. 290), etc. És en aquestes expressions 
i en aquest llenguatge, combinat amb la riquesa d'imatgeria i de plasticitat que 1 

vkiem a l'inici, i amb la gran capacitat narrativa i de dramatizació, on resideix la 
grhcia i la saviesa poktica de la majoria de les obres en vers de Verdaguer; grhcia i 
saviesa que va saber aplicar a aquesta poetitizació de textos 1ul.lians que són les 
Perles del llibre d'amic i d'dmat, fins a arribar a convertir-les en una veritable obra 
de poesia. 

Fins aquí, l'anhlisi formal. Queden per estudiar encara diversos aspectes del 
procés de poetització des d'un punt de vista més de contingut (segons que em sug- 
geria Segimon Serrallonga). Per exemple, com, el que en Llull són bisicament 
imatges amb rerefons medieval, esdevenen en Verdaguer cristianitzades, amb alb- 
sions als evangelis. O fins a quin punt diverses glosses de les Perles s'apropen a la 
poesia mística (hi ha fet algun esment); etc. Perb aixb ja és motiu d'un altre article. 

26. L'aprensi6 de Verdaguer tant per l'adjectiu <(boig, com per afoll,, es posa clarament 
de manifest al poema (<Benvinguts>>, de Flors del Calvari (poema datat a La Gleva, 2-XI-1894, 
dins l'hpoca de composici6 de les Perles), quan, fent referhncia al document que li tramet el 
bisbe Morgades --que pretenia recloure'l a 1'Asil de capellans de Vic (on devien residir-hi 
vells i malalts, alguns de mentals)-, parla d'quna cbdula de boig, / un protocol de follian. 
(Cf. P. Ramírez i Molas, art. cit., p. 268-269.) Veg. també En defensa prbpia, I. 

27. Com a excepci6 cal considerar la locuci6 llatina que apareix a la glossa 118: aos ad 
os,. Al manuscrit, d'altra banda, hi constava com a -sembla- primera versi6: <tu a tus 


