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La POETICA és el primer monument, amb fonaments ben sblids, de la critica 
literiria, producte de l'interes extraordinari de la societat grega per la literatura, tant 
en el seu aspecte prictic com tebric, diu ALBERT BLECUA' . Des de la Poetica dlA- 
RIST~TIL queda ja establerta la diferencia dels generes literaris: epica, lírica i drami- 
tica. En aquest llibre es tractari de la definició de l'art, de les seves especies i de la d j -  
namis de cada una. Aquí em limitaré a la poesia i a la seva relació amb la lectura, fent 
meva aquella frase de R. JAKOBSONZ : "Voler considerar el vers com l'objecte imme- 
diat de l'anilisi és una cosa que em va produir una impressió inesborrable". Aquesta 
dfnamis o forca interior que el poeta comunica és la que el bon pedagog pot provo- 
car en el lector de poesia presentant el missatge poetic com un gaudi i un punt de re- 
ferencia per a la captació de valors, ates que la Pedagogia és l'art de l'educacib. Molt 
lligada a la psicologia i a la metodologia, avui dia el bon ensenyant ha de potenciar i 
orientar la capacitat creadora de l'alumne deixar-10 actuar; també ha de provocar si- 
tuacions de lectura interioritzada de les realitats educatives, i després fer una anilid 
del metode i de la seva actuació. En la interpretació en imatges del poema que pre- 
sento, he comencat per l'anilisi dels mecanismes que actuen en l'imbit de la per- 
cepció en aquest procés poetic. No voldria, perb, que la mecinica perceptiva refre- 
dés tot lla16 d'inspiració que I'autora ha posat en la seva senzilla interpretació. Per 
aixb convido el lector a fer-ne una lectura pausada, i que quan arribi el moment de 
gaudir de les imatges pugui valorar aquest procés de traducaó simbblica de la poesia. 

En comencar aquest comentari sobre <<POETICA I PEDAGOGIA,, em ve a la 
membria una frase que encapcala llexposiciÓ de fotografia de JOSEF SUDEK, El silenci I 
de les coses. Fotografies de Josef S ~ d e k . ~  Com diu molt bé el comentador de l'exposici6, z 

L 

Josef Sudek era un home estrany, solitari i terriblement desordenat. A la taula del 3 
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1 Albert Blecua a la .Introducció* de Retorico. Pogtico d'Aristdti1, Editorial Laia, Barcelona 1985. Traducció de I .  
Leita. Edició a cura d' Albert Blecua, pag. 35. 

2 
2 1. jakobson (referint-se a Andrei Bely), Lingüistico, poItlro y tiernpo Conversociones con Krystino Pomor~ko ' 

(1981). Citat per Francesc Parcerisas a L'Objecte immediat. Curial Edicions Catalanes S.A, Barcelona 1991. 
3 Exposici6: El silenci de les coses. Fotografies de josef Sudek. Fotografies dels anys 1949-1 970 de la col.lecci6 de 

la Moravsk6 galeria, Brno. Del 17 de setembre al 29 de novembre de 1998. Passeig de Sant Joan, Barcelona. 
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seu taller s'amuntegaven papers, negatius, fotografies i objectes diversos que pre- 
nien vida en ser captats per la cimera, igual que els boscos i els jardins de Praga. Un 
cop va dir: "No intentis fotografiar les coses com són. En tot hi ha més que les coses 
mateixes". 

Així definia la seva capacitat de mirar més enlli de les coses, de fer poesia 
amb les imatges. Jo em quedo amb aquesta Última idea: tant la poesia com la pintu- 
ra no han de dir el que es veu, sinó all6 que transcendeix les petites realitats tot i res- 
pectant el seu silenci. I si Josef Sudek amb les seves imatges de la ciutat de Praga i 
dels seus boscos misteriosos desvetlla sorpreses i misteri, aquesta apoetica, tan parti- 
cular ens ensenya com hem de recórrer la natura amb la mirada interior i com 1'- 
hem de representar. 

Dit aixb podem afirmar, segons Aristbti14 , que "igual que la pintura, la músi- 
ca i la dansa, la 'poesia' -és a dir, la 'literaturat-és imitació, creació d'una falsa rea- 
litat no necessi-riament 'realista'. Es tracta, doncs, d'una definició de la 'poesia' en 
relació amb la realitat i en relació també amb el grau de fidelitat de la imitació, no 
tant d'un model com d'uns tipus i, sobretot, d'unes accions ideals (...) Recordem la 
concepció general aristotelica de la 'dynarnis'; aild a que tendeix el poeta és superior 
al particular ... "Aquesta dyriamis de la poesia, m'agrada definir-la com una <<ala mis- 
teriosa,, que delita amb caprici per tots els racons de l'inima, per l'esfera infinita on 
una part és color, l'altra és so, l'altra és moviment, l'altra és raó ... On, perd, tots res- 
sonen a ritme seguint unes lleis, de manera que aquesta vibració unísona comunica 
una zona amb l'altra. D'aquestes ressonhcies harmbniques de les distintes zones de 
l'inima en resulta un acord, i aquest acord és vida. I quan aquest acord s'expressa, 
neix la poesia. Tanmateix la consonincia assoleix la seva expressi6 en el símbol, i la 
forma de dir-ho és el ritme. Ritnne que dibuixaran les línies i les paraules del poema 
de Miguel Hernández. 

Ara bé, d'una manera general podem afirmar que aquesta particular manera 
que té la poesia de percebre el real és un procés analbgic respecte de la realitat que 
representa, i amb la qual té una similitud que es pot explicitar en termes d'una equa- 
ció verbal de la manera com ens la presenta Aristbtil: "la metifora és la translació a 
una cosa d'un nom que en designa una altra, una translació del genere a l'especie, 
de l'especie al genere, de l'especie a l'espccie o bé una translació conforme a al10 que 
és anileg (...) Dic per analogia que és una translació conforme a allb que és an8- 
leg quan el segon terme implica una similitud tocant al primer i el quart terme 
implica una similitud tocant al tercer: slemprarA, efectivament, el quart en lloc 

8 del segon i el segon en lloc del quart." 

4 P Sí que el lector verbal i/o visual el recreen aquells mots escaients que desvet- - 
3 llen sorpreses i misteris. Tanmateix, continua dient Aristbtil, "és la 'metifora' la que 
%E produeix sobretot aixb que s'ha dit: quan, efectivament, es diu que 'la vellesa és un 

rostoll' < es fa que hom aprengui i adquireixi un coneixement mitjan~ant el genere, 'C 
car ambdues coses són marcides. (...) Les comparacions dels poetes, per tant, pro- 
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4 Aristotil, opus cit., pig. 35. 
S Aristotil, opus cit., pig. 272. 



dueixen també el mateix efecte: per aixo, si les comparacions són bones, s'hi palesa 
una elegincia. La comparació, efectivament, tal com ja s'ha dit abans, és una meti- 
fora que només es distingeix per la manera de presentar-la. Per aix6 la comparació és 
menys agradable, per tal com té una gran extensió. Alhora, no diu pas que aixd és 
allb. D'aquí que no compleixi all6 que cerca l'inima. " Dic aix6, d'antuvi, perque 
plantejaré el paral.lelisme entre POETICA i PEDAGOGIA a partir de la relació que s'es- 
tableix en tot procediment analbgic entre el primer membre de la proporció i el seu 
equivalent en el segon. Segueixo l'esquema marcat per ARISTOTIL quan diu: " (. . .) és 
una translació conforme a all6 que és anileg quan el segon terme implica una simi- 
litud tocant al primer i el quart terme implica una similitud tocant al tercer: s'em- 
praxi, efectivament, el quart en lloc del segon i el segon en lloc del quart (...) És pos- 
sible d'emprar també aquesta forma de metifora, tot negant una de les qualitats 
pr6pies d'una cosa després d'haver-la designat amb un nom que correspon a una al- 
tra", com en l'exemple addui't (figures l, 2): 

(El signe - representa una igualtat aproximativa). En aquesta relació anal6- 
gica, hi trobem l'element pragmitic i ensems creatiu de la percepció. La relació reali- 
tat/re-presentació no seri mai d'identitat absoluta tractant-se del llenguatge artístic 
o po$tic, car el poeta no es pot pas considerar un ge6metra. ROUSSEAU diu: "je sou- 
tiens qu'il n'y a qu'un gemetre et un sot qui puissent parler sans figures. (...)"6 . L'es- 
perit cientific pur refusa veure una identitat entre els termes d'una comparació, fins 
al punt de tancar-se a l'esperit poetic. El cientific es pregunta per que els poetes i els 
artistes deformen la realitat; per que, per exemple, Vicente Aleixandre pot dir que "el 
pajarillo es como un arco iris" ... La distincia s'acreix amb la imaginació i la fantasia. 

Aix6 confirma que quan parlem de representacions verbals i/o visuals, ens 
referim a diferents maneres de percebre i de fer present la realitat. 

La realitat originiria mai no apareix, puix seria impossible; tot i amb aixd és 
present, ates que la relació que s'estableix en la re-presentació hi fa referencia cons- 
tantment. Totes, a diferencia de les traduccions explicatives i de les parifrasis i dels 
comentaris, són formes rigoroses i que no s'oposen a la versemblanca. La metifora, 
com a relació anal6gica que és, esti destinada a posar en evidencia els elements co- 
muns entre comparat i comparant, aprofundint la realitat espiritual per mitja d'afi- 

6 Rousseau, j. laques: Lo nouvelle Eloise 
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nitats múltiples, i posant en moviment les ressonlncies de valor estetic, intel-lectual 
i moral. 

Des del moment que la imatge po6tica es presenta a la ment com la idea fo- 
namental que serveix de punt de partida de la sensibilitat o de la intuició, des que 
nosaltres percebem a través de l'objecte real un objecte imaginat, podem prendre 
l'un per l'altre. En nom d'una identitat parcial, passem rlpidament de l'un a l'altre i 
afirmem la identitat 

A - B -  A = B 

Nogensmenys, el simbol és molt més que un simple signe, va més enlll de 
l'analogia i necessita la interpretació. Segons CHEVALIER, J. i CHEERBRANT, A.' , est& 
carregat d'afectivitat i de dinamisme: "No sols representa, en certa manera, ensems 
que vetlla; sinó que realitza, també, en certa manera, alhora que desfi. Juga amb es- 
tructures mentals. Per aixb se'l compara amb esquemes afectius, per mostrar que 
mobilitza en certa manera la totalitat del psiquisme. Per marcar el seu doble aspecte 
representatiu i eficient, el qualificarem 'd'eidolo-motor'. El terme 'eidolon' el manté, 
pel que fa referencia a la representació, en el pla de la imatge i de l'imaginari, en lloc 
de situar-10 al nivell intel.lectua1 de la idea (eidos). Aixb no vol dir que la imatge 
simbblica no pugui desencadenar cap activitat intelJectua1. Resta, tanmateix, com 
el centre entorn del qual gravita el psiquisme que ella posa en moviment." 

El símbol és també una de les categories de l'invisible. El seu desxiframent, 
en termes de KLEE, ens condueix devers insondables profunditats de l'al6 primor- 
dial, ja que uneix a la imatge visible la part de l'invisible percebuda ocultament. 

Ates que el tema d'aquest article és aPoPtica i Pedagogia* vull que quedi pale- 
sa la intenció #apropar l'art de la paraula i de la imatge a l'art de la interpretació, és 
a dir, promoure el saber llegir i expressar l'experi6ncia lectora a tots aquells que 
volen gaudir de la bellesa artística. Tanmateix, ultra aquesta practica i aquest ensen- 
yaments potser un parlgraf de l'obra L'Objecte immediats de FRANCESC PARCERISAS 
ens hi pot ajudar. Diu així: ''All6 que m'ha fet aprendre de llegir és, paradoxalment, 
la lectura. La lectura entesa des de la tradició anglesa d'anar al 'text' i de buscar-hi el 
sentit intern, més que no pas d'intentar justificar l'obra o l'autor a través de deter- 
minat lloc en la taxonomia de la histbria de la literatura. De fet la histbria de la lite- 
ratura és com una gran biblioteca on tot autor i tota obra té un lloc en algun prestat- 
ge, sigui molt llunya o ben a l'abast; i tothom és sempre significatiu en la mesura en 
que figura en un catlleg. Els valors de la literatura no poden ser mai exclusivament 
taxonbmics, i aixb qualsevol lector no massa babau ho sap només encetar les prime- 
res planes de qualsevol llibre (...)." 

"Aquesta mena de lectura l'havia tastada en llegir, amb gran enlluernament, 

7 Chevalier, j. i Cheerbrant, A.: Diccionoire des symboles, Ed. júpiter, Paris 1969 (trad. cast.: Diccionario de tos 
símbolos, Ed. Labor, Barcelona 1986. 

8 Francesc Parcerisas: L'Objecte immediat. Biblioteca Els Marges, Ed. Curial, Barcelona 1991, pBg. 9. 



el llibret 'Teoria del poema' (1957) de JOAN FERRATÉ ... Que mantenir-se a tocar del 
text és d'una utilitat extraordiniria per tal que els lectors entenguin l'obra, ho he 
vist quan m'ha tocat de fer classes ..." Aquestes frases de l'amic Francesc diuen tot 
allb experimentat per mi mateixa amb noies de batxillerat. Els vaig demanar que es- 
collissin un poema i busquessin els símbols i les imatges que els suggeria, i que les 
tradui'ssin a imatges plhstiques; d'aquesta manera l'esforg d'expressar-se amb imat- 
ges reforgava la seva interiorització. Aquesta era 1' Única consigna. 

Podem adduir l'exemple per evidenciar el que acabem de dir sobre el fenomen 
analbgic aplicat a la percepció i a la metifora simbblica. Es tracta de la interpretació 
poirtica i de la traducció visual del sonet de Miguel Hernández Por una senda van 10s 
hortelanos: 

Por una senda van 10s hortelanos 
que es la sagrada hora del regreso, 
con la sangre injuriada por el peso 
de inviemos, primaveras y veranos. 

Vienen de 10s esfüerzos sobrehumanes 
y van a la canción, y van al beso. 
van dejando por el aire impreso 
un olor de herramientas y de manos. 

Por otra senda yo, por otra senda 
que no conduce al beso aunque es la hora, 
sino que merodea sin destino. 

Bajo su frente trágica y tremenda, 
un toro solo en la ribera llora 
olvidando que es toro y masculino. 

Obras completas de M. Hernández, 
Ed. Losada, Buenos Aires 1960, p. 227 
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Podem veure grificament el desenvolupament de les metifores en els camps semin- 3 
tics corresponents de manera semblant a com ens ho ofereix HENRI MORIER en el .E 
Dictionaire de Poétique et de Rhétorique9 : S- 8 
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9 Henri Morier (1961), opus dt. pigs. 732 i següents. 



Por otro sendo yo por uno senda. .. B' 

amor no correspost I 
amor correspost / 

Principi actiu 

+/---- 

P- 

B;en la ribera llora) 

Figura 1 

Vegem-ne la relació analbgica entre els components poetics a grans trets: 

Hortelanos van YO (poeta) toro 

a la canci6n y al f =a en la ribera 
beso llora 

Destaquem un sol predicat per a A i A" @o, toro) perque representen 
dues isotopies amb camps semhntics semblants (dolor, soledat, tragedia ...), mentre 
que a A' (hortelanos), si bé hi trobem alguns elements comuns respecte a A i A" 
(principi actiu, f o r ~ a  creadora, masculinitat...), aquests són viscuts en plenitud i 
no com a mancanca. És per aixb que hem alterat l'ordre en la proporció, la qual po- 
dem simplificar d'aquesta manera: 

PLENITUD (hortelanos) NO-PLENITUD (poeta) 

  AS CULI NI TAT (toro i m a s c u l i n o 4  



Com podem observar, la llengua és un sistema lbgic i, com a tal, es fLil de 
trobar els trets semintics "més ripidament que les connotacions, l'adquisició de les 
quals continua depenent de l'experiencia natural dels contextos i de les situacions, 
independentment dels missatges". I unes pigines més avall: "Diguem-ne o no con- 
notacions, les hem de considerar pertinents al camp de la pragmitica o al de l'estilis- 
tica més que no al de la semintica. Tant si les considerem incorporades a la signifi- 
caci6 o addicionades, existeixen efectivament 'valors particulars' del llenguatge que 
informen l'oient sobre el parlant, sobre la seva personalitat, el grup social, l'origen 
geogrlfic, l'estat psicolbgic en el moment actual. Uns els anomenen valors comple- 
mentaris, com BLOOMFIELD; d'altres, informacions addicionals, o propietats addi- 
cionals dels signes, cone MORRIS; d'altres, cirregues emocionals, com SORENSEN, o 
bé afectes, com WEINREICH, o valors emotius, no cognitius, evocadors, expressius, 
suggerents, comunicatius, segons l'abundantissima terminologia americana. Hom 
pot pensar que el seu lloc en un quadre sistematic dels fets de la llengua, i en l'orga- 
nització de les disciplines lingüístiques, continua essent un problema" (G. MOUNIN, 
1963)1° . 

L'objectiu d'aportar aquestes citacions és refermar l'aspecte subjectiu, con- 
notatiu (segons Mounin) i pragmltic del llenguatge poetic i de la traducció visual. I 
encara més, puix tothom sap que la novel-la, i molt més encara el conte de fades, és 
una metsora. 

La poesia de M. HERN&EZ, essent fortament lírica, pot ser interpretada 
d'acord amb lectures diferents, ja que cada receptor té una emotivitat i una sensibili- 
tat prbpies, amb una capacitat més o menys gran d'associació. Tot aixb fa que la in- 
terpretació sigui viscuda d'una manera peculiar per cadascú. Aquesta és precisament 
la forga creadora del llenguatge poetic i de la traducció visual. 

A la figura 2 podem veure'n un exemple en l'expressió plistica que M. ROSA PUIG" fa 
d'aquest poema amb una semiabstracció tant verbal com visual. La consigna de tre- 
ball va ser la següent: 

1. Prepara? interiorment per crear al teu interior una actitud oberta, passiva i 
gratui'ta: la contemplació. 
2. Llegeix el poema i localitza els objectes, les persones i el paisatge con- 
templat. 
3. Intenta copsar interiorment la primera sensació i el primer sentiment fu- 
gag configurant la nidea obscura total. més sobresortint 
4. Escull el tema per a la teva interpretació visual de1 poema que en sigui l'ex- 
pressió global 
5. Selecciona les imatges i els símbols que t'ha suggerit el poeta i fes-ne una 
composició pllstica per a cada estrofa o moment de la poesia. 

.s 

10 Mounin, Ceorges: Los problemas te6ricos de la troduccidn, Ed. Credos, Madrid 1971 (edició original1 963). 
2 

11 M. Rosa Puig, alumna de I'escola Vedruna de Terrassa, 16 anys, 1984 
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Figura 2 

És curiós d'observar l'estil de M. ROSA, surrealista amb una certa tendencia a 
l'abstracció i, per tant, amb predomini del concepte i, ensems, del sentiment. 
Aquesta duplicitat d'estil crea automlticament símbols que el seu subconscient assi- 
mila i exterioritza sense projectar-se empiiticament, sinó deixant que la línia onduli 
i corri en ziga-zaga en una estructura equilibrada, plbtica, i ben repartida en tres zo- 
nes: 

1. A la part esquerra del quadre, els hortelanos tornen de la feina i avancen 
per un camí de cant i de festa. Un substantiu genéricometonímic que accen 
tua la solitud del poeta. 
L'anomenem A' (cf. Figura 1). 
La direccionalitat de les línies que s'enfilen connoten la plenitud del treball i 
assolit i la promesa del descans guanyat. Formen el predicat B". 

2. A la part dreta, a baix, veiem el brau plorant (A") en un fons estilitzat de lí- 
nies que representen la terra erma. El moviment descendent és pessimista, i 
alhora d'una tendresa colpidora. El fet de presentar d'una manera indirecta 
el dolor del poeta sembla augmentar-10. És un contrast bellament expressat 
de forqa i de feblesa en aquest símbol universalment reconegut pel seu signi- 
ficat de poder, masculinitat i potencia creadora. Forma el predicat B". 



3. Al centre del quadre, les eines de treball en un espai tancat per corbes si- 
nuoses que acaben en punta -com fletxes indicatives- assenyalant els dos 
camps semintics: realització amorosa (van a la canción y van al beso) i la no- 
realització amorosa (un toro en la ribera llora) del brau, símbol del poeta. 
L'artista ha omes el pla real A, jo, poeta, i ha passat de la bisemia verbal a la 
monosemia visuala. Aquesta el.lipsi ens porta a considerar eles eines de tre- 
balls com un element metonímic que remet a ambdues isotopies. 

No tenim al davant cap justificació verbal de M. ROSA, per6 podem interpre- 
tar, sense gaire risc d'equivocar-nos, que les línies del fons que envolten els instru- 
ments semblen agredir-los, la qual cosa aporta al significat una connotació que es 
correspon amb la relació anal6gica (cf: Fig. 2) 

Assoliment abundancia fecunditat 
- - - - 

Irrealització mancament impotencia 

si bé aquí els termes apareixen en un ordre diferent. Aquest espai pot considerar-se 
com el nexe o la intersecció entre A' (hortelanos) i A" (toro). Per tant, es repeteix l'a- 
nalogia (cf: Figura I ) :  

A íi A" = 0 (diverghcia sistematica) 
A fi A" = x (no-realització amorosa) 
A ll A" = y (desig de realització amorosa) 

El sol irradia tota l'escena; no pas, per6, la part on és situat el brau, car té l'i- 
nima xopa de plor. Les llkgrimes reguen la terra irida, desolada i eixorca, solidaria 
amb el dolor del poeta. 

Com a conclusió d'aquest apartat remarquem dues coses: 

Primera 

3 La metifora és una relació analbgica destinada a posar en evidencia els \E 
elements comuns entre comparat/comparant, aprofundint les afinitats i 8 
fent ressaltar les ressonincies de valor espiritual (estStiques, intel-lec- 's 
tuals, morals...). Aquesta estructura formal, com ja hem constatat, és co- $ 
muna a la proporció matemitica i a la relació analbgica; tanmateix, el s 
contingut és diferent. Mentre que a la primera es crea una igualtat de re 
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lacions entre els diferents membres que constitueixen la relació (el pri- 
mer terme partit pel segon és igual al tercer partit pel quart), a la relació 
analogica no hi pot haver mai igualtat, ans una determinada relació ba- 
sada en una correspondi.ncia de similitud entre els termes dels dos 
membres de la proporció. 

Segona 

L'analogia metaforica és especialment sensible al fenomen de la traduc 
ció poetica, la qual cosa no sols és possible, sinó que cada nova versió és 
una recreació del text. OCTAVI0 PAZ (1980)12 ens ho diu: "Cada texto es 
único, y simultánearnente, es la traducción de otro texto. Ningún texto 
es enteramente original, porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya 
una traducción: primero, del mundo no-verbal, y después, porque cada 
signo y cada frase es una traducción de otro signo y de otra frase. Pero 
este razonarniento puede invertirse sin perder validez: todos 10s textos 
son originales, porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, 
hasta cierto punto, una invención, y asi constituye un texto único." 

Aquestes paraules d'OCTAVIO PAZ ens autoritzen a defensar la meva tesi: 

EXPRESSAR AMB IMATGES VISUALS ELS ~SÍMBOLSB I LES &ETAFORES,, 
DEL POEMA NO SOLS PERMET D~INTERPRETAR, SINÓ QUE SUPOSA UNA NOVA 
CREACI~,  ON TE UN PAPER IMPORTANT LA PERCEPCIO VISUAL I LA PENETRA- 
c16 EN LA INTERIORITAT DEL POEMA. 

c. L'analogia pot ser considerada: 

Com a factor de cohesió de formes dins d'una llengua, equiparant elements 
constitui'ts en paradigmes, fonamentats en una correlació de semblanca que 
crea l'analogia basada en un criteri d'unificació i de simetria. 

Com a factor de relació entre diverses funcions, estructures i camps diversos. 
Com a determinant entre tema i forma. 

3 
E Aixb és així perque sempre hi ha d'haver confrontació entre els dos membres 
3 
5 de la proporció analbgica, entre tema i realitzador temltic, expressada per la 

3 distlncia, la magnitud de la qual fa ressaltar la diferencia en el primer i el se 
E 
,u gon membres. En el cas que ens ocupa, aquesta relació serl asimetrica i més 
2 
'I forta com més allunyats es trobin els termes l'un de l'altre, sigui conceptual 
2 ment, o espacialment, o temporalment ..., i més rica també la creativitat i 
.e l'originalitat. 
I" 

12 Octavio Paz: TroduccMn: literoturo y literolidod. Tusquets Editores, Barcelona 1981, elntroducción~. 



Vegem com PERELMAN i OLBRECHTS-TYTECA (1958)13 destaquen aquestes caracte- 
rístiques en els textos que aportem a continuació: 

"ii nous semble que sa valeur argumentative sera plus clairement mise en évidence 
si on envisage l'analogie comme une similitude de structures, dont la formule la plus géné- 
rale serait: A est 2 B ce que C est ¿i D. Cette conception de 1 'analogie se rattache a une tra- 
dition tres ancienne c..)." A ARIST~TIL, com deia en comencar. 

"Nous proposons d'appeller thtme l'ensemble des termes A et B, sur lesquels porte la 
conclusion (intelligence de ll¿ime, évidence) et d'appeller 'phore ' l'ensemble des temes et D, 
qui servent a étayer le raisonnement (yeux de la chauve-souris, lumitre du jour). Normale- 
ment, le phore est mieux connu que le t h h e  dont i1 doit éclairer la structure, oir établir la 
valeur, soit valeur d'ensemble, soit valeur respective des termes. .. 0. 501) (...) ll y a, en tout 
cas, entre t h h e  etphore, une relation asyméirique qui nait de la place qu 'ils occupent dans 
1e raisonnement. 

"L 'impression que 1 'on a affaire L? deux domaines difféents peut dependre des dis- 
positions de l'auditeur. Mais l'assimilation ou la séparation des domaines est souventpré- 
parée par le discours: le choix des termes utilisés est essentiel (...). Tout ce qui pose une dif- 
fhence de nature, d'ordre, tend li instituer des domaines séparés dons lesquels pourront se 
situer respectivement phore et thtme: l'opposition entre le /ini et l'infini est une différence 
d'ordre qui serapropice au raisonnement analogique (...)" [p. 5031. 

"Le fait qu'il s'agit de similitude de relations autorise, entre les termes du 
theme et ceux du phore, des différences aussi importantes que l'on voudra. La 
nature des termes est, i3 premiere vue tout au moins, secondaire" (p. 504) [el re- 
marcat amb negreta és meu]. 

Aquestes citacions vénen a confirmar el que he dit en aquests tres punts (a, 
b, c), i per d'altra banda, ens ajuden a concloure aquest apartat dedicat a la percep- 
ció i a I'analogia amb les deduccions següents: 

1. Tema i executor temltic pertanyen a dominis diferents, precisament perque 
hi ha analogia, la qual cosa fa que l'un i l'altre acompleixin dos casos particu- 
lars d'una mateixa regla. D'aquesta manera, s'assoleix la significació tbpica i 
es crea la metlfora, en tant que l'oposició entre el finit i I'infinit genera la di 
ferencia d'ordre que ser3 favorable al raonament analdgic. 

2. Aquesta distincia permet al llenguatge poetic i a tots els corrents de l'art mo- 
dern establir connexions inPdites i insospitades, com és el cas del superrealis 
me, que allunya l'aobjectea del seu context natural a fi de crear noves expe 
riencies. D' altra banda ens permet d'apropar precisament POETICA I PEDA- 
GOGIA des del moment que la creativitat i la mirada van a buscar-hi el sentit 
intern del qual ens parlava el poeta Francesc Parcerisas a L'Objecte immediat 
(1991). 

13 Perelrnan, Ch.i 
501 -505. 

T.: I'orgurnentotion, Puf Paris 1958, . Bruxelles 1970, paq. 



3. En aquesta relació analdgica, la confrontació s'ha d'acomplir d'un element a 
l'altre d'ambdues parts de la proporció, per rnitji d'una associació en la qual 
la contextualitat absurda apareix com el complement decisiu perque,' entre 
els dos membres, es doni la condició suficient per tal que el mecanisme ge 
nerador es posi en marxa. En aquest sentit és evident la for~a  de la dynamis 
de M. ROSA que amb simplicitat va al text i per una serie d'aassociacions~ 
ens ofereix una representació plistica interioritzada i -mlatreviria a dir- 
totalment implicada en la ((poittican de Miguel Hernández. 

Després d'aquest recorregut només em manca dir que aquesta és una expe- 
riitncia que acompleix aquelles paraules que PLATO ens diu a través de Sacrates en el 
((Diiilegn IóM i que sempre m'hain impactat: "]a ho veig, Ió, i et vaig a fer veure el que a 
mi  e m  sembla que és. No és una art aixb que en tu fa que parlis bé sobre Homer, com ara 
mateix deia, sinó una forca divina que et mou com la pedra que Eurípides anomena 
magnetica i la majoria pedra d'Herhclea. Aquesta pedra, no solament atreu els anells 
de ferro, sinó que comunica la seva forfa als anells, talment que ells tambépoden 
fer all6 mateix que fa la pedra, atreure &altres anells pendents l'un de l'altra; 
per6 la for~a ve a tots d'aquellapedra. Aixímateix la Musa fa inspiratsper ella matei- 
xa ..." 

Avui nosaltres no parlem de la ((Musas, perd sabem molt bé que la POESIA, el 
poeta, ens ajudan a recórrer la natura amb una mirada interior i que el bon pedagog 
desvetllan sorpreses i misteris quan estima el seu ((art,, la PEDAGOGIA. 
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