LA POESIA COM A RECER:
FORMALISMO I AMBIGÜITAT
EN L'OBRA DE J. BASSET

O. En principi diré que el meu punt de vista és molt parcial
potser, reductiu; segurament insuficient i incomplet per a llegir
la poesia d'un deis poetes catalans menys coneguts del comenÇament del segle xv. La meya aproximació — de fet — oblida poderosos i determinants problemes d'identificació del text i del personatge autor i es limita a obrar sobre els materials conservats sota
la rúbrica Basset segons models de lectura que són més propis i habituals per a un escriptor modern, per al qual, per exemple, els
problemes de datació i d'identificació de la llengua poética no se
supediten a l'arbitrarietat de la tradició manuscrita, sobretot, si,
com en el nostre cas, el manuscrit que guarda el text és únic, antológic i portador d'uns tics lingüístics determinats, tal com va assenyalar amb claredat el professor Bohigas.'
1. Cf. P. BOHIGAS, Joan Basset: Poemes, «Els Marges», 12 (gener 1978),
83-97, i també del mateix autor El Canooner catalá Vega-Agulló, «Homenaje
a la memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970)» (Madrid 1975),
115-138; per a una visió de conjunt, cf. R. ARAMON I SERRA, Probléntes d'histoire de la langue catalane, «La linguistique catalane. Actes du Colloque International de Strasbourg (23-27 abril 1968)» (Paris 1973), sobretot les pagines 41 i ss.
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Tanmateix, el fet que el nom Basset vagi lligat en les históries
literáries i en la tradició crítica amb una identificació d'escola, el
fet que Basset sigui conegut per alló amb qué se'l coneix, com a
poeta poc personal i manierista, constitueix per a mi una provocació a llegir-lo amb una forta dosi d'ingenuitat. Una prou curta antologia de la crítica illumina a bastament aixó que he dit. Josep
Romeu relaciona Basset amb un ambient concret: «alguns poetes...
restaren fidels a la tradició occitana deis trobadors o seguiren els
cánons de la Gaia Ciéncia i participaren en els seus certámens; entre ells, destaquem fra Joan Basset com a característic». 2 El mestre Rubió havia estat més precís, peró no em sembla que hagués
indicat una direcció d'identificació diferent: «Basset es para mí el
representante más completo de las nostra gaya ciéncia, como él
dice, en los primeros años del reinado de Alfonso». 3 Tot aixó em
sembla que dibuixa una impostació que tendeix a caracteritzar Basset com a exemple típic d'una tradició poética amb una forta coacció escolástica. Una escolástica envers la qual encara recentment
Martí de Riquer adrelava, en la seva ágil i vivac Literatura catalana medieval, crítiques apassionades i sense atenuants.4
Amb una actitud extremament correcta i discreta, el doctor
Pere Bohigas fa molt poc temps ajustava el tir, tot limitant la identificació a la condició de literarietat que alludeix més aviat a les
condicions de recepció i comerQ del producte textual, que no pas
a la seva definició genética: «en aquest ambient literari escriví Joan
Basset».5 Evidentment l'ambient literari requerit és el de l'escola
de Tolosa i deis poetes definibles com a immediatament posttolosans, una definició potser més oberta que no pas la d'Escola de
Barcelona que va introduir en Massó i Torrents. Diría més: són
justament els aclariments del professor Bohigas, que des de fa
anys prepara l'edició crítica de les poesies de Basset, i que ja ha

Literatura catalana antiga, IV (Barcelona 1964), 41.
J. Rusió, Literatura catalana, dins Historia General de las Literaturas
Hispánicas, III (Barcelona 1953), 789.
Barcelona 1972, p. 78.
Joan Basset, cit., p. 84.
J. ROMEU,
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publicat una mostra indicativa del seu treball, els que m'han ofert
el terreny per a dur a terme un intent, mínim, d'intervenció.
1. L'obra de Joan Basset que ens és coneguda es troba gairebé tota aplegada en el célebre CanÇoner Vega-Agulló i consta
d'una vintena de composicions diverses. Aquestes es poden agrupar en dos blocs diferents: d'una banda, tenim composicions
breus, majoritáriament líriques; 6 de l'altra, un poema narratiu
més extens, titulat Letovari, que va dedicat al poeta Guerau de
Massanet i és destinat a véncer el mal d'amor segons un receptari i una modalitat que van gaudir d'una amplia fortuna a l'edat
mitjana.7 Del poemet val la pena recordar — perqué ens poden donar alguna indicació entorn dels propósits de l'autor (si no personals, sí literaris) — les recomanacions de secretejar a l'entorn deis
remeis, cosa que confirmen citacions d'autoritat, 8 i l'admissió de

En ser Regida la ponéncia, R. B. Tate va demanar uns aclariments sobre el concepte de lírica aplicat a les poesies de Basset, un poeta encara tot en
l'óptica medieval. Donat per descomptat que l'obra de Basset, com també la
deis altres poetes seleccionats al Canconer Vega-Aguiló, és oferta a la lectura
i no al cant, i aquesta és la destinació del manuscrit, cal afegir que el terme
lírica és emprat per mi en el sentit modem. La interrogació final amb qué acabo, per aixó, fa referéncia a una crisi d'identificació entre el codi cultural assumit tradicionalment i la práctica de la textualització. Amb aixó també vull
agrair al professor Tate la seva intervenció.
Entre els «remeis d'amor» catalans cal aquí recordar el del contemporani LLUíS I CART, Consolació o avís d'Amor; cf. J. M ASSó T ORRENTS, Repertori de la antiga literatura catalana, 1: La poesia (Barcelona 1932), 411 i ss.
8. Com són els consells reportats de Ramon Novelh, personatge que no
sabem si considerar histbric o purament literari:
«Eres qui vol socors haver de mi,
al greu afany que sosté per amor,
dich que deu regardar honor
d'entrames parts e sobre tot d'assí
e-z ab belhs mots donas d'autra raquesta
continuan de solhemptzizar festa
e si liey pros que luy vol conquerir,
secretament la deu ferm persaguir.»
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conéixer el mal per experiéncia directa. Un concepte, aquest, que
retrobem confirmat dins el Conhort de Francesc Ferrer, justament
en el lloc dedicat a Basset i on és citat.9
Amb tot, el Letovari, on resulta més interessant, és en la seva
taceta de poemet misogin:
perqué el metre emprat — el vers de cinc síllabes rimades — constitueix una novetat díns de la tradició de la poesia narrativa del temps i, alhora, un antecedent del famosíssim Espill de
Jacme Roig;
perqué estableix un pont amb la resta de la producció poética conservada de Basset, on els maldits ocupen un lloc prou destacat, com prova justament la citació de Ferrer suara recordada;
3) perqué confirma la voluntat de Basset de situar la própía
escriptura dins deis móduls més o menys de moda, ocupant tots
els géneres tradicionals que, amb una modalitat o amb una altra,
tracten el tema amorós.
De fet, el Letovari arrenca d'una situació d'incomoditat: l'amic
Guerau de Massanet pateix d'amor i requereix a Basset un remei,
aixó és, un letovari. Peró que es tracti d'amor carnal, i tal vegada
mercenari, només ho sabem ben entrats en la lectura del poema,
puix que al comenÇament l'ambigüitat és máxima, tant, que al
vers 11 apareix el sintagma fin amor implicat com a causa efectual
de la malaltia, car
«E tal dolor
és massa grans
de tots amans
qui de cor amen,
si donchs no clamen
a Déu ajuda.»

(vv. 12-17)

És ben cert que després de les citacions més o menys cultes i
tal vegada de segona má (Galé, Avicenna, Averrois, etc.) i deis
9. Cf. el text publicat a les Memorias para un Diccionario crítico de los
escritores catalanes de F. T ORRES A MAT, p. 233: «Si ben so frare sert no fall /
sentir la passio damor ...».
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consells referits de Vilar Frau i Ramon Novelhs, Basset es destapa
en una jaculatória que capgira en negatiu totes les atribucions que
el cor amorós destina a l'amada. Ara són falsedat i interés («E per
diners / ab gest divers /
/ n'amaran mil») que fan claudicar el
principi d'unicitat de tota passió amorosa; ara són truc i engany
que ensorren la semblanca casta i pulcra de la donzella («Les pelhades / lanssan hulhades / per les carreres») on es desmititza un
deis fonaments sagrats del fin amor: l'esguard, que tanta acollida
va tenir a partir dels stilnovisti en tota la poesia europea. Finalment cau també el secret que regeix la relació interpersonal — el
microcosmos del dualisme amorós — («Ans malvestats / publicaran / a tort cridan de vós, en las, / e tot vil cas / diran de vós»).
No pot, doncs, estranyar que una atribució tan connotada com la
votz fina, i que retorna en una poesia mariana que citaré més endavant amb una transformació metafórica d'adjectiu (fina —> argentina), estigui aquí supeditada als tripijocs de dones que «de vós faran joch / a poch a poch».
Així la receptació de l'axarop, amb tot l'alé de magia que pugui tenir, queda prou justificada per una necessitat de fugir, o almenys de contrarestar un mal subtil i verinós. Res de personal,
doncs, en el procés que mena Basset a compondre el seu Letovari,
peró sí una adhesió amb una notable grácia literária, i amb plena
consciéncia, a una modalitat de l'eros medieval conegut per misogínia.1°
En efecte, també les composicions més breus o líriques semblen caracteritzades per l'acceptació d'una modalitat d'escriptura
poc personalitzada i de moda. Tanmateix cal admetre que les poesies, diguem-ne curtes, abasten un ventall temátic i formal més
ampli. Si, d'una banda, també a Basset es pot aplicar la fórmula
que Molas va íntroduir per a Icart («la seva originalitat, com, en
10. La vella dicotomia entre el suposat pro-feminisme de l'erótica trobadoresca i l'antifeminisme de la poesia soi-disant burgesa (més aviat burlesca
i clerical) sembla ara superada per l'afiliació de la mateixa retórica de l'amor
cortés al vessant antifeminista; cf. J. KRISTEVA, Hérétique de l'amour, «Tel
Quel», 74 (1977), i ara en el volum Eretica dell'amore (Torino 1979), 5-30,
que recull els assaigs dispersos de l'autora sobre la temática alludida.
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definitiva, la de tots els poetes catalans del tombant deis segles xiv-xv, consisteix, no pas en l'ampiiació o l'aprofundiment
deis vells motius i situacions, sinó en la selecció que en fa»), 11 de
l'altra, podem reconéixer que del nostre poeta s'han conservat peces de factura notablement diferenciada. Si cenyim la catalogació
al nivell ideológic, ens adonem que Basset escriví poesies amoroses, marianes, misógines, o antifeministes, endevinatóries i polítiques, aquestes últimes essencialment relacionades amb el tema prou
espinós del Gran Cisma i del darrer papa d'Avinyó, aquell Benet XIII l'actuació del qual va anar sempre molt estretament
vinculada als esdevniments polítics catalans.
Des del punt de vista estrictament formal, els instrumenta básics de la poesia de Basset foren la caneó i la cobla esparsa. L'estructura carne), peró, s'adapta o s'especifica en modalitats més cultes i de tradició celebrada, com és ara el Planctus: vegeu el seu
Plant fet per la mort del reverent Cardinal de Tolosa, editat per
Bohigas, que pertany a un cánon ben individualitzat dins la poesia
medieval en general i també dins de la catalana en particular.
Sempre en la tradició culta, encara que decididament profana,
es colloquen els maldits, i un d'aquests és ja assequible en l'edició
Bohigas. Finalment la diversificació temática en alguna de les poesies marianes assumeix carácters semipopulars i pseudo-realístics.
Aquest és el cas d'una composició com Mayres de Deu, valerosa
princesa, on, com ha assenyalat Riquer, «es fa palés un deis aspectes més propis de fra Basset, o sia, una certa barreja de retórica
tibada i de despreocupació xiroia». 12 En la poesia, la mateixa expansió temática comporta una certa articulació formal. La dinámica de la composició, en efecte, es basa en una comparació per contraposició, segons un esquema establert ja en la primera estrofa:
«e per lo que dich molt val...
e res no val tan com la vostra cort.»

J. MOLAS, L'obra lírica de Lluís Icart, ER, X (1962), 234.
M. DE RIQUER, Histbria de la literatura catalana, I (Barcelona 1964),
636.
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Mantenint ferm i constant (de fet: reiteració) el segon element,
Basset desenvolupa el primer com a enumeració, mecanisme amb
qué es realitza l'eixamplament temátic. Tot i així, en la disposició
seqüencial de l'exemplificació es poden retrobar empremtes de conseqüencialitat. Les estrofes tendeixen a aglutinar elements unificables sota un mateix módul, de manera que encara que no s'arribi a
una auténtica progressió narrativa, l'enumeració resulta quelcom
més que un mer joc verbal. «Gran sciéncia» i «veraya conciéncia»
s'inscriuen en la primera cobla; la «brodada vestadura» de la segona introdueix les modalitats del «mensurat viure» quotidiá; d'una
forma semblant la tercera estrofa apareix determinada pels principis del «pendre babtisme» i de la «fe santa»; en la quarta «gran
parentela», «dolÇa votz argentina» semblen alludir a un món de
cortesia, mentre que en la cinquena, «cavalheria», «francha noblesa», «del mon la senyoria», etc., remeten a una situació de poder
secular. Naturalment en els darrers versos de cada estrofa es manté
a l'aguait l'estirabot més o menys humorístic o desmitificant: 13
«e cert molt val hom piasen mes que lort»

(III, 6)

«e cert molt val torcre may que no tort»

(IV, 6)

«e cert molt val per fer bon pits la poma.»

(V, 7)

En aquesta direcció crec que podria ésser mínimament interessant de veure de detectar si hi és i, després, resseguir eventualment una relació d'interferéncia entre el moviment temátíc i la
definició formal del model textual en tres esparses ideológicament
vinculades, almenys a primera vista, al motiu de l'amor cortés, on
l'adhesió al teman i als móduls tradicionals és — i ha d'ésser —
máxima.
2. La primera d'aquestes esparses, que és la que obre el recull de les poesies de Basset contingut al CanÇoner Vega-Aguiló,
ha estat editada per Pere Bohigas, edició d'on trec la citació:14
Indico amb la lletra llatina la cobla, amb el número arab, el vers.
Op. cit., p. 87.
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«No desir tant del mem la senyoria
com lo tieu cors on vey florir belhesa
ab tal valor, que notable valia
honrar te vol per te granda bonesa.
E donchs, sil play, sor dolca, consolar
vulhes mon dans [fes] me vida joyosa,
que numqua may res me pot contrestar
si-m val ton pretz, senyora valarosa.»

La poesia és introddida per la figura de senyoria, que és la paraula de rima al primer vers i d'on es fa davallar tota possibilitat
d'avancament ideológic en positiu, fins a la completa seguretat
(«res me pot contrestar»). La imatge conceptual resulta després
definida i closa en el vers final («si .m val ton pretz, senyora valalosa»). La lírica es presenta, doncs, com a temáticament i formalment compacta: inclou al si d'un horitzó delimitat de poder la situació típica del poeta amorós. I tant és que belhesa, mot que rima
al segon vers amb bonesa del quart, obre a aquella vida joyosa que
constitueix el correlatiu objectiu de la condició del jo poétic. Aixó
és: es dóna una estructura vertical on a l'oposició senyoria/senyora
correspon un moviment que, arrencant d'una abstracció figural
— senyoria —, indicativa d'una submissió incondicional i fins i tot
indefinida, aspira a una concretització efectual — la vida joyosa —,
a la qual en realitat només respon una metáfora de l'abstracció originária: la indeterminada senyora valarosa a qui s'adreca el cant.
Al respecte, i encara incidentalment, voldria recordar que darrerament algun sector de la crítica tendeix a pensar en l'exasperació
formalista, própia de la poesia erótica, com a l'adequació escriptural possible a un signifié (el sentiment amorós) perennement escamotejat darrera el seu signifiant (el desig de l'Altre). I que també
en l'amor cortés, que és només una variant formal de l'amor patronal, el desig no se sosté en una tria objectual, sinó a nivell d'imaginació figural, diguem-ne inspiració lógica i no material o genética."
15. De la nova literatura erótica, almenys en el vessant de les noves artes
amandi, aquí n'hi haurá prou recordant el ja clássic R. B ARTHES, Fragments
d'un discours amoureux (Paris 1977).
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Aquesta rigidesa del model, que altrament no resulta innovadora respecte a la tradició trobadoresca, crec que pot representar
prou bé el quadre de referéncies de la poética on es colloquen les
esparses de Basset. En relació amb tot aixé, una certa especificació
— i potser dilucidació —, tal vegada la podríem trobar en les darreres esparses incloses en el CanÇoner ja recordat i que són per ordre: Belhs mils sospirs vos fan tot jorn de renda i Ab fin voler
vos am, senyora belha, la segona editada per Riquer en la seva
História de la literatura catalana, i per Molas a l'Antologia general
de la poesia catalana.
Llegeixo:
«Belhs mils sospirs vos fan tot jorn de renda,
Belha ses frau per benal benvolenca,
despuis que vós, ab notable potenca,
me fayts delir dins l'amorosa tenda,
on crit mercé denant vostra eccelhenÇa
tan humilment com raquer amor fina
sperant, las, de vós tal medicina
com deu haver qui•s ama sans falhenÇa.»

Aquesta esparsa es caracteritza per la preséncia del senyal Belha
ses frau que el poeta utilítza tant en la poesia amorosa profana,
com en la mariana. El centre formal de la lírica em sembla que es
troba al vers quatre («me fayts delir dins l'amorosa tenda»). Fixem-nos en les rimes: renda, benvolenÇa, potenÇa, tenda, eccelhenla, amor fina, medicina, falhenÇa. Si excloem els versos sis i set,
que denoten la referéncia contextual i cultural («Com raquer amor
fina») i que podem fácilment identificar com una de les variants
fonamentals del codi poétic tradicional, totes les altres paraules de
rima remeten, sigui per rima directa, sigui per assonáncia, a la tenda — amorosa — del quart vers.
És una dada curiosa. La tenda d'amor gaudeix d'una fortuna
ininterrompuda dins la poesia occidental, inclosa la catalana — ara
penso en una de les poesies més reixides de Guimerá, on el tema
de la tenda d'amor retorna emmascarat per l'exótic postís del segle xix...
i és molt probable que en realitat es tracti d'un locus
que més que pertányer a aquesta o aquella tradició cultural, resul-
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ta freqüentat per l'imaginari collectiu. Una fortuna, deia, com a
metáfora de la condició solitária de l'individu enfront de la história. Aquesta contradicció (jo versus món) es resol habitualment en
una hipercaracterització dels continguts poétics i l'afiliació de la
textualització a un subgénere literari, el de la poesia engagée.
I aquesta, com és sabut, és, en la seva máxima part, definible com
a poesia religiosa.
En aquesta direcció es pot notar com una composició de Basset d'indubtable intencionalitat mariana, Lausan vostra saviesa,
presenta en la Tornada un capgirament de la imatge de l'amorosa
tenda en co ya tenebrosa, un locus del qual ara s'imposa fugir, i ja
no com abans d'aconseguir, i justament grácies a la intercessió de
la Belha sens frau que aquí s'identifica sense ambigüitats amb el
personatge de la litúrgia:
«Belha ses frau gloriosa
lunyat-me vós de peccat
ans que vage turmentat
dins la coya tenebrosa.»

Tot i així, fetes aquestes consideracions, jo em limitaria a recordar com aquella figura, que m'havia semblat central dins l'esparsa,
s'acompanya amb el senyal que el poeta utilitzá també en altres
composicions per a indicar la Verge Maria."

16. Peró sí que afegiré una nota. D'ARco Susto A VALLE, Ai luoghi di
delizia pieni (Milano-Napoli 1977), 109, recorda que la identificació clássica del
motiu del locus amoenus és tal vegada reductiva: «Le fonti del nostro motivo non stanno peró solo nella tradizione classica. Esso, infatti, ha un precedente illustre, che Curtius e, con lui, Thoss hanno trascurato, nella letteratura
biblica e, piú precisamente, nel Cantico dei Cantici ...» é l'ortus conclusos, soror mea sponsa, / hortus conclusos, Pons signatus, ove «é la donna stessa a divenire uno dei tanti 'loca amoena'. Non piú dunque la Sicilia, 1'Arcadia, l'Eliseo e cosí via, tutti luoghi questi consacrati dalla poesia di Teocrito e dei suoi
imitatori, e piú tardi collegati con l'idea dell'amore
specie arboree, fiori,
frutti, alberi, praterie ...» (pp. 110-111). Per aquest camí, Avalle descriu el
moviment temátic de l'erótica heterosexual a la misogínia com a pas des del
simbólic cap al metafóric quan, per exemple, flor o fruit, ja perdudes les connotacions místiques, vénen a indicar sense embuts el sexe d'ús. Si aixó és ve-
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Encara que per camins diferents, també en l'última de les esparses de Basset, que presenta una estructura formal molt compacta, el referiment temátic pot ésser tal vegada susceptible d'una interpretació més ambigua, com si es tractés d'una fórmula neutral
per a omplir amb una lectura tradicional, tant en la línia de la tradició del fin amor, com en la línia de la reconversió mariana de
l'homenatge poétic:
«Ab fi voler vos am, senyora belha,
tan lialmen com raquer amor francha,
per gó•s present de berbena una brancha
e us
bon jorn per ventura novelha.
E sapiats que del meu cors e-z arma
podets vós far a tota vostra guisa
per qu•1 meu cor d'autre amor se desarma
si no de vós per qui mantench divisa.»

La poesia, valorada com una de les líriques més fresques i ágils
de Basset, em sembla que reflecteix una complexitat més gran sota
una disfressa com de balada (penso en aquell parágraf del professor Rubió: «su estilo en la SparÇa Ab fin voler vos am, senyora
belha, logra una suavidad que hace pensar en la célebre balada de
Corella»).'7 La sensació de lleugeresa de la composició és segurament prou justificada per la perfecta correspondéncia entre les motivacions de la literarietat — ab fin voler vos am — i la reducció
en termes de práctica poética. L'oferta d'una brancha de berbena,
que sembla innovadora respecte a la tradició trobadoresca própiament dita, ofereix en aquest aspecte alguna probabilitat d'interferéncia. De fet, les berbenes, per les seves propietats, indiquen bé
una referéncia pseudo-mágica encaminada a aconseguir una corrispondenza d'amorosi sensi, peró no defuig un cert grau d'ambigüi•
tat, si entre les seves capacitats virtuals hi ha també la d'ablanij
les penes d'amor.
ritat, amorosa tenda i coya tenebrosa es podrien llegir com una formalització
de compromís, intermédía entre una represa del simbolisme cortés i una propensió metafórica que els sociblegs dirien burgesa.
17. J. Rusió, op. cit., p. 799.
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Parallelament la seva florida coincideix amb el solstici d'estiu,
de manera que, collida en aquell moment de l'any, garanteix la fidelitat deis amants, peró també correspon al comenÇament d'una
estació que la litúrgia dignifica amb la referencia a sant Joan... En
conjunt, la referéncia implica múltiples suggestions que de tota
manera resten vinculades a una estructura formal, a la qual s'ha de
reconduir qualsevol ampliació temática. La divisa del poeta resta,
doncs, indefectiblement relacionada amb la guisa de la Musa que
l'inspira, com es confirma en el vers cinqué («e sapiats que del
meu cors e-z arma»). Es tracta d'un signe del qual el poeta és
conscient i segur, ja que li és assegurat per una tradició consolidada d'alazor francha. Tal vegada sigui per aixó que les imatges puguin fer-se més dolces, tan dolces que podrien albirar una possibilitat de reconversió sacra del motiu profá.18
Dit altrament, i amb una bona dosi de simplificacions, la poesía es presenta com a bloquejada en una de les més típiques fronteres de la literatura occidental, alió que convencionalment s'indica com l'oposició formalisme/realisme. Una oposició no resolta per
Basset, car la mateixa formulació objectiva que una ideologia históricament determinada pot oferir cobreix el model tradicional només a preu del máxim d'ambigüitat temática: l'ambigüitat que espero d'haver indicat encara que sumáriament.
3. L'escolasticisme de Basset es revela en aquest punt com un
formalisme en crisi que s'explica amb una amplia i intencional duc18. Torna així el motiu de la identificació ideológica entre formalisme cortés i misoginisme assenyalat a la nota 9, estés ara a la mateixa erótica a lo divino. Tanmateix, jo crec que la reconnotació religiosa d'un tema profá en el
text de Basset — com en d'altres similars — va més enllá d'un eixamplament,
car dóna al temps i l'espai de l'eros uns vincles temporals — aixó és, ideológics — forla més restringits deis que abasten les formes poétiques en llur persisténcia. Basset, passant del misoginisme més aferrissat a l'amor cortés, a la
laus mariana, si és ver que no es mou gaire, també té consciencia que utilitza
models culturals diferents. Si després aquests el menen cap a una mateixa sortida, que més aviat resulta ésser un cul de sac, es deu al fet que ell hi intervé
(se'ls agaf a) amb una tossuderia que freudianament podria descobrir (encobrir)
quelcom que és molt a prop de la inseguretat.
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tilitat de continguts. Es tracta d'una posició que traeix una concepció d'obsessiva literarietat de la própia participació poética i que
tramet a la tradició futura només dues possibilitats de sortida:
una certa dialectalització académica, o bé la innovació més arriscada. Ambdues sortides són testimoniades a l'antologia Trobes en
laor de la Verge Maria, publicada a Valéncia l'any 1474, que aplega materials de diversos autors dins d'una temática prou identificada.
Dit d'una altra manera, la crisi que envestirá d'aquí a uns anys
la poesia catalana no crec que es pugui fer davallar ni d'un excés
d'innovació, ni d'un masca rígid conservadorisme. La dicotomia
formalisme/realisme, com demostra la história de la poesia moderna, per si mateixa, no promet ni ensulsiades, ni renovacions resolutives. Es limita a expressar un model (i, com tots els models, relativament constant) d'oposicions culturals més complexes o especifiques, «históriques». Evidentment, mentre Basset la utilitzá per
a garantir-se la própia participació escriptural darrera d'una oposició assumida com a immutable — i a la fi tranquillitzant —, un
Jordi de Sant Jordi va agafar-se-la traumáticament, i n'obtingué
resultats autInticament personals i valuosos, tot efectuant la racionalització textual d'aquell borne conjuntural que Marfany va detectar amb un gran encert en la seva Poesia catalana medieval.
Tot aixó no vol ésser una proposta .firmativa, sinó indicar tan
sois una pregunta, o unes preguntes:
¿És possible que la poesia amorosa tradicional, que va néixer al recer de les Artes amandi medievals, ja en el tombant dels
segles xiv i xv, expressi la seguretat d'una identificació collectiva
alhora, la inquietud d'un destí individual?
¿I aixó justament en la indeterminació i l'ambigüitat en
les quals s'enfronta amb l'oposició formalisme/realisme?
3) ¿I que per aixó es manifesta en els textos (ara: el de Basset) un desig-necessitat d'assegurar aquella oposició darrera d'una
protecció ideológica potent, com és expressada per la religió i la
litúrgia?
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La sobreposició de les temátiques marianes sobre els models
formals tradicionals (amor cortesá, misoginisme, pornografia), si
fos possible una resposta a aquests interrogants, trobaria motivacions no convencionals. Es a dir: el principi de censura introduit
pel Consistori de Tolosa i la tradició de les Leys d'amor, que influí negativament en l'evolució de la poesia catalana més vinculada
a la línia tradicional (una forma determinada d'entendre l'eixamplament temátic), podria tenir uns aliats poderosos dins de la construcció i les constitucions deis destins poétics. Uns interrogants i
una sospita.
G IUSEPPE G RILLI

