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Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Palma de Mallorca, 1913 - El Brull (Osona), 1938. Poeta, assagista i traductor

Cursà els estudis primaris en un col·legi religiós i els secundaris a l'Institut Balear, on conegué
Gabriel Alomar, que influí en la seva vocació literària i l'animà a col·laborar a la premsa local. Foren
aquests uns anys d'aprenentatge literari marcats per l'assimilació de la tradició poètica. Publicà nou
poemes a la revista Luz y vida dels pares teatins entre 1927 i 1929, on s'exercita en el conreu del
costumisme humorístic, de la poesia sagrada i de la línia d'idealització de l'escola mallorquina, i
d'altres en castellà a El Día, un periòdic mallorquí de prestigi on presentà una sèrie de poemes
influïts pel temari del curs de literatura al que assistia: el romancer, Calderón, Darío... Del 1930 és la
seva darrera poesia en castellà i l'Antología de poetas mallorquines (Madrid), seleccionada,
prologada i parcialment traduïda per ell.
A l'octubre parteix cap a Barcelona per començar els seus estudis de Filosofia i Lletres que al curs
vinent abandonarà pels de romàniques. Ingressà a la residència d'estudiants, on conegué Salvador
Espriu i es féu càrrec de les edicions de la institució. El 1931 viatja a Madrid amb motiu d'un Congrés
extraordinari de la Unió Federal d'Estudiants Hispànics. L'any següent tradueix Història del soldat de
C.F. Ramuz i el Prometeu mal encadenat de Gide. Durant aquests primers anys ha publicat vint-i-sis
poesies, simples provatures que com a tals exclourà dels seus llibres posteriors, i seixanta articles
escrits a El Día i en menor mesura a Mirador.
El 1933 apareix el seu primer llibre, Nou poemes, en una edició limitada de cent exemplars, on anirà
bandejant els trets definidors de la seva prehistòria poètica -l'atenció al costumisme i les vacil·lacions
lingüístiques- i perfilarà l'adscripció, que concretarà més tard, als nuclis renovadors de les més
modernes escoles líriques, concretament la poesia pura, tot servint-se d'una sintaxi basada en la
frase breu i tallant, d'un ritme prosaic i d'una imatgeria original i efectiva en una línia avantguardista.
Aquest primer recull fou rebut amb reserves per una part de la crítica que el titllà de circumstancial i
anèmic. Major acceptació i ressò tingué Quadern de sonets, publicat un any més tard, on es palesa
un signe de possibilitat de canvi amb la incorporació del conceptisme de l'estètica gongorina i del
preciosisme fruit de la imitació dels models barrocs -d'on també n'incorpora motius i imatges- que a
voltes pren el caire del decadentisme de fi de segle. Amb un discurs més elevat i un concepte molt
lliure del sonet, els poemes es converteixen en joiells fruit de la contenció a què els sotmet la forma.
Acabada la carrera, es traslladà a Madrid per preparar la tesi doctoral sobre l'estil de Gracián, que
alternarà amb l'ensenyament i la redacció d'un assaig de la poesia de Quevedo i un estudi sobre
Guillén.
Esclata la guerra civil mentre està preparant oposicions per a adjunt de càtedra d'institut, de manera
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que torna a Barcelona, on és cridat a files, tot i que aviat es llicencià per raons de salut. A finals de
desembre és traslladat al sanatori del Brull, al Montseny, on morí el 5 de gener de 1938 a causa
d'una tuberculosi pulmonar.
A la seva mort deixà inacabada la traducció de Les Verrines de Ciceró i un volum de poemes,
lmitació del foc, que fou publicat pòstumament el 1938, amb pròlegs d'Antoni Maria Sbert, Gabriel
Alomar i Carles Riba, a qui havia conegut a la universitat. Dedicada a Salvador Espriu, inclou trenta
poemes distribuïts en tres apartats: "Fira encesa", "Rosa secreta" i "Arbre de flames", i és la
consolidació d'una poètica que es manifesta en la diversitat estilística i de models -que va de la
cançó popular al barroquisme de Góngora o Vicenç Garcia, de l'avantguardisme de l'època de la
Primera Guerra Mundial al postsimbolisme de Carner, Riba, Paul Valéry o Rilke...- com ja havia anat
prefigurant en els poemaris anteriors, però que ara es presenta per primera vegada com a obra
articulada més enllà dels assajos tècnics i les provatures formals dels primers reculls.
L'Obra poètica fou publicada a Mallorca el 1949 (i reeditada el 1975) amb un estudi de Miquel Dolç i
un pròleg de Salvador Espriu, el poeta que més tard, convertint-lo en motiu literari, l'erigí a la
categoria de mite.
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Tast de textos
Text
WEB: Biblioteca Bartomeu Rosselló-Pòrcel, al Corpus Literari Digital de la Càtedra
Màrius Torres
Ofereix les digitalitzacions de les primeres edicions de les tres úniques obres poètiques del poeta
mallorquí i de l'edició de la primera compilació de la seva obra, publicada pòstumament a cura de
Salvador Espriu.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/biblioteca/_autors/index.php?acr_autor=ross010
PDF: El captiu
Un poema de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
https://lletra.uoc.edu Arxiu: Info http://lletra.uoc.edu/uploads/20131224/brosselloporcel_el_captiu.pdf
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Inclou fotos i molts poemes, inclosos en els diferents llibres i d'inèdits, sota una citació inicial de
Palau i Fabre.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/rossello-porcel/rporcel.html
WEB: Selecció de Poesia Catalana
Amb onze poemes extrets d'Imitació del foc i una breu nota biogràfica.
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/rporcel.htm
WEB: Rosselló-Pòrcel a Google books
http://www.google.cat/search?q=inauthor%3Arossell%C3%B3-p%C3%B2rcel&btnG=Cerca+llibres&t
bm=bks&tbo=1&hl=ca
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Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
https://lletra.uoc.eduhttps://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056964.xml
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Rossell%C3%B3-P%C3%B2rcel

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Rossell%C3%B3-P%C3%B2rcel+Barto
meu&sortdropdown=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Rossell%C3%B3-P%C3%B2rcel+Bartomeu&sortdropdo
wn=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SRossell%C3%B3-P%C3%B2rcel+Bartomeu|
Orightresult|U1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=Rossell%C3%B3+P%C3%B2rcel%2C+Bartomeu&f=aut
hor
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Rossell%C3%B3+P%C3%B2rcel+Bartomeu&f=keyword&actio
n_search=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&r
m=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Rosselló-Pòrcel a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.).
http://www.worldcat.org/search?q=%22bartomeu+rossell%C3%B3-p%C3%B2rcel%22&qt=results_p
age

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, informacions, publicacions.
http://www.escriptors.cat/autors/rosselloporcelb/
PDF: 'Imitació del foc' de B. Rosselló-Pòrcel: una concepció del món, del poeta i de la
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poesia
Estudi de Josep M. Balaguer. A Els Marges, 21 (gener de 1981).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/106632/157873
PDF: Sobre la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Estudi d'Antoni-Lluc Ferrer, a Els Marges, 6 (febrer de 1976).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/111354/156670
PDF: A l’habitacio? del poeta
Article d'Eva Vàzquez amb motiu de la publicació de l'antologia Imitació del foc. A Presència, n.
2101 (1-7 de juny de 2012).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/presencia/2012/presencia_a2012m6d1n2101p4.pdf
PDF: La parenta rica de Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Bartomeu Fiol evoca algunes impressions personals sobre la poesia i la creació poètica en general i
sobre la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. A Reduccions, 86 (desembre de 2006).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/55569/115526
PDF: Rosselló-Pòrcel i Nietzsche : A propòsit del poema 'El captiu'
Manuel Carbonell estudia aquest poema relacionat i relaciona el seu contingut amb diversos
elements de l'obra i el pensament de Nietzsche. A Reduccions, 86 (desembre de 2006).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/55568/115525
PDF: Un Rosselló-Pòrcel inèdit
Articlde de Mateu Melcion sobre la traducció de l'anònim francès del segle XIII Nicoleta i Aucassi?,
realitzada a quatre mans juntament amb Espriu. A l'Avui (25/10/2001)
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av01189.pdf
PDF: Notes a 'Nou poemes'
Ressenya de Sebastià P. Arrom. A Reduccions, 32 /desembre de 1986).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/46720/57973

Diversos
WEB: Quinze poetes s'apleguen a la casa on va néixer Rosselló-Pòrcel
Amb motiu del centenari del naixement de l'autor. Notícia a Vilaweb.
http://www.vilaweb.cat/noticia/4137185/20130802/quinze-poetes-sapleguen-casa-neixer-rossello-por
cel.html
WEB: Auca a Bartomeu Rosselló-Pòrcel
El poeta Jordi Valls dedica aquest auca al poeta amb motiu del centenari del seu naixement. A
Núvol.com.
http://www.nuvol.com/noticies/auca-a-bartomeu-rossello-porcel/
WEB: L'autor a Endrets
Geografia Literària dels Països Catalans.
http://www.endrets.cat/autor/77/rossello-porcel-bartomeu.html
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Propostes didàctiques
Recursos
WEB: Exercici comparatiu del poema 'A una dama que es pentinava darrera una reixa en
temps de Vicenç Garcia'
Comparació entre el sonet del poeta barroc i el de Rosselló-Pòrcel. Elaborada per Josep Bargalló.
http://josepbargallo.wordpress.com/2012/04/07/el-sonet-duna-hermosa-dama-que-es-pentinava-de-fr
ancesc-vicent-garcia-a-rossello-porcel/

Viquilletra
WEB: Activitats sobre Antologia poètica
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://www.viquilletra.cat/Antologia_po%C3%A8tica_de_l%27autor_Bartomeu_Rossell%C3%B3-P%
C3%B2rcel

5

