
Notes sobre la prehistoria poetica de Carles Riba 
per Joaquim Molas 

El 1910, alguns dels militants del Romanticisme floralesc i &ls qu.  ha- 
vien provat de reaiitzar en termes poetics les clhusules naturaiistes encara 
publicaven amb fe i gaudien de prestigi entre els nuclis més vells del lecto- 
rat indígena. La gran massa d'autors, pero, treballava ,amb la p&ca mo- 
dernista o, druna manera més precisa, amb una de les moltes variants 
que proposava. Alguns entenien la poesia com una creació artística auto- 
noma; d'altres I'entenien com una possibilitat d'expressió personal i d'al- 
tres, en fi, com un instrument de denúncia política. Com en la pintura o 
la novella, aquestes variants es debatien entre dos pols oposats, un de 
rnés pur i innocent i un altre de més ombrívol i pervers, que s'oposaven 
amb una certa violencia o que, al contrari, se superposaven fins a fon- 
dre's. En efecte: el vitaiisme visionari de Maragaii havia produit un grup 
d'inspirats espontaneistes que exaltaven la vida heroica i cantaven els 
paisatges d'alta muntanya. Els grups pre-rafaelita i wagned coincidien 
en imaginar una Bdat Mitjana cavalleresca, esquematitzada i pura. Alguns 
grups, en canvi, vaciBaven entre la forma difuminada i decadent d'un 
Simboiisme més o menys superficial i la més massissa i condensada dels 
parnassians. D'altres, per últim, intentaven d'adaptar a través de Carducci 
i de Leconte de Lisle els models clhssics més estrictes, principalment, els 
definits per Horaci. En conjunt, aquestes variants atribuien a la paraula 
i a les seves possibles combinacions un poder de suggestió que desdibui- 
xava o ampliava prodigiosament llur abast sembtic i, sobretot, buscava 
noves formes que tendien a esbotzar els Iímits tradicionals de la poesia i, 
de fet, a confondre-la amb d'altres manifestacions artístiques, amb prefe- 
h c i a ,  les musicals o plhstiques. Així, els modernistes foren els primers 
que conrearen el poema en prosa tal com I'haiia plantejat Baudelaire, 
que substituiren el vers ben mesurat pel versicle liiure, que imaginaren 
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una estreta relació entre el contuigut i la plhstica de la forma que desem- 
boca en els primess cal.ligrames,' etc. El sonet, una de les formes tradi- 
:ionals que els modernistes convertiren en programatica, fou sotmbs a 
:xperihncies prou interessant~.~ Des del 1906, d'altra banda, un grup de 
joves havia comencat a potenciar políticament algunes d'aquestes va- 
riants i definia una nova poktica que tot seguit implantaria una mena de 
Sctadura fkrria i val a dir que forca positiva: l'arbitraria o noucen- 
tista. 

Riba i el pre-rafaelisme 

El jove Riba hagué de buscar en aquest devessall de pohtiques i de 
variants les que podien expresar millor les seves necessitats personals, 
encara poc definides. Per a les primeres provatures, escrites o publica- 
des entre els catorze i els divuit anys, tria, suposo que mig pressionat per 
l'ambient escolar i literari que vivia, les variants modernistes que resul- 
taven rnés lligades a una experiencia de cultura i, per tant, rnés prb- 
ximes a la pobtica noucentista: la pre-rafaelita, la parnassiana i la clhssi- 
ea. Els quatre poemes que, el 1910, publica a la revista aDe tots colorsr' 
recorden alguns aspectes de Jeroni Zanné o de Pere Prat ~ a b a 3  i, mCs 
exactament, del primer llibre de Josep M. López-Picó, Interrnezzo galant, 
la impressio del qual havia quedat enllestida «la vigilia de la Pasqua gra- 

1. Cf. aCuadernos de Arquitect~ua~, núm. 79 (1970), ps. 36-37. 
2. Falta un estudi sobre el sonet a Catalunya i, rnés concretament, sobre el 

sonet modernista. En el tombant dels segles XIX-XX, una serie de fets que s'encade- 
nen els uns amb els altres, com són I'oposició al desordre espontani i local del Vuit- 
cents, la idea de trobar una forma harmbnica i d'abast universal, les influkncies 
quasi totalitzadores de I'Alighieri, de Ronsard, de Baudelaire, de Verlaine, del Parnasse, 
etc., menaren a un conreu programatic del sonet. En aquest sentit, Josep PIN 1 SOLBR 
publid una antologia de Sonets d'uns y altres, Vilanova i la Geltni, 1904, precedida 
d'un prbleg forca significatiu. - Unes notes d'ApeBes MESTRES, titulades De poetica 
catalana i publicades a ~Joventutv, 111 (1902). ps. 27-29, 43-44, 59-60, despertaren una 
pol&mica que potser seria interessant de resseguir; cf., per exemple, R. MIQ~EL I 
PLANAS, Defensa del sonet, ~Joventutv. v (1904), ps. 159-160; Francesc P. CURKT, LIetra 
a un amich sonetista, acataloniav, núm. 13 (1906), ps. 2-3; Eugeni ~'ORS, Moltes 
coses sdn mudades ..., dins Obra catalana completa, vol. 1: Glosari 1906-1910 (Barcelo- 
na 1950). ps. 116118. - Els poetes modemistes altemaren el sonet clhssic constniit 
amb versos decasiElabics amb d'altres constdts amb versos de 3 síllabes (Joaquim 
Ruyra), 5 síliabes (Joan Alcover. J. Ruyra, Pere Riera, P. Prat Gaballí, F. Sitji i 
Pineda, J. M. L6pez-Pic6), 6 síllabes (Jeroni Zanné) i 7 síllabes (J. Zanné). Per 
influencia francesa, sembla que els més abundants s6n els constnii"ts amb versos 
alexandrins (J. Ruyra, Gabriel Alomar, etc.). D'altra banda, tendiren a assajar o, 
henys,  a incorporar noves combinacions de rimes: AABAAB/CCDDEEFF (J. RUYRA, 
La cobla, Barcelona 1931, p. 71); ABAB/BAAB/ABAB/CCD/ADA (Xavier VIURA, <De 
Lots colors~, 1, 1908, p. 5); ABAB/BCBC/DD/CC/EDF/DEF (Jaumk de MUR I B., aDe 
tots colorsn, 1, 1908, p. 230); ABAB/CDCD/EEF/G/HHG (F. SITJA I PINEDA, dins J. M. 
m-PIUS, Intemzezzo galant, Barcelona 1910, s. p.); ABBA/CDDC/EEF/GGF/G (J. 
M. MWZ-PI~, op. cit., s. p.); AAA/BBB/CDCD/CDCD (J. M. MPEZ-PIC~, op. cit., S. p.); 
A.BBABABA/CCC/DDD (J. M. MPBZ-PICÓ, op. cit., S. p.); AABB/CCDD/EEF/GGF (ORS, 
>p. cit., 1029-1030). Jaume M~ss6 I VBNT6S comrpongué un poema que titula aSonet 
i'homenatgea (Pdrtic, Barcelona 1910, ps. 29-30) i que consta de 42 versos en prin- 
~ ip i  Iliures, de 6 sflabes, agmpats en 14 series de tres. De fet, el veritable sonet 
esta constimt pel vers final de cada s e e ,  que rimen entre si: ABAB/CDCD/EEF/EFF. 

3. Cap d'aquests poemes figura a Carles RIBA, Obres completes, vol. 1: Poesia i 
narrativa, edició de J.-LL. MARFANY (Barcelona 1965). Cf. més endavant, ps. 25-28. 



nada de MCMXn. En efecte: «La Nitn conté alguns dels temes, dels mots 
dlau i de les tkcniques més típiques: la Nit és una adona d'intacta jovene- 
san! una apelegrina~, el seu uesguart d'enciseralguarda una interna llums. 
adevalla dels cimalsn, diu @un cant d'amor qye tot es armonía*, «el cant 
de les es fe res^ roda «per l8Infinitn, la vall us'extasíam amb el cant, etc. 
Altrament, combina els versos curts -sis síllabes- amb els llargs -ale- 
xandrins- i utilitza els punts suspensius per deixar penjada la frase i, 
doncs, produir una sensació de vaguetat i de misteri: 

Quan ella tota pura 
devalla dels cimals 
el prat profón mormura 
desitjos passionals.. . 
mes' ella resplandenta 
de castetat, s'assenta 
per a donar al chs, 
las del camí, repbs. .. 

Y en son mantel1 envolta comensa Dona-Nit 
a dir un cant d'amor que tot es armonía ... 
El cant de les esferes rodant per l'Infinit ... 
la Nit el diu pausada, la vall se'n extasia. 

Els ~Sonets a tres damiselles*, apareguts a la mateixa revista, cons- 
titueixen una mostra prou interessant del culte als primitius i, més con- 
cretament, a I'Alighieri predicat pels pre-rafaelites anglesos: aRossetti, 
Hund, Millaism, deia Alexandre de Riquer,' «la gran legió sagrada / de 
Madox Brown, de Kets, les gestes convincents / del nobilíssim Ruskin, 
segures, irnponents, / y la marxa de Jones, en vida coronada*. 1 afegia: 
aavuy avansa un Dante modern y llurninós; / de son front irradia lo foch 
de la Bellesa, / de son cor, brolla'l chntich del aymador piadóss. Sembla 
que «Damisella recollida* alludeix a un dels sonets més fabulosos de la 
Vita nuova, <Tanto gentile e tanto onesta pare* (XXVI), que travessa 
de banda a banda tota la poesia catalana del principi de segle. De 
fet, la Vita5 produí una estranya fascinació sobre la gent modernista i 
Beatriu esdevingué una mena de símbol de l'amor pur, ideal:* anasque- 
res, Beatriu, per alt miraclen, diu Zanné, «un jorn de la dantesca fantasia / 
(...) / En son romiatge vers la poesia / vegé Rossetti tan diví espectacle: / 
llenca de pelegrí l'imítil bacle / y el seu pinzeii fou dolca melodian.' 

4. A. DE RIQUER, aEls pre-rafaelistesn, dins Aplech de sonets. Les cdlites. Un 
poema d'amor, Barcelona 1906, p. 55. 

5. La Vita fou tradulda per Manuel de MONTOLIU i publicada per la .Biblioteca 
Popular de L'Avencn (Barcelona 1903). D'altres autors traduken alguns poemes solts, 
com, per exemple, R. E. BASSEGODA, Poesies completes, nova edició corretgida y au- 
mentada (Barcelona 1917), p. 205. 

6.  La Divina Comedia també fou una lectura central per als modernistes i, així, 
Beatriu esdevingué una guia per al poeta atribulat: ajo soch damnat pels deus eter- 
nament. / Oh infern molt m& terrible que'l del Dant! / Jo no tinch Beiitriu que ab 
el seu cant / del cel aplaqui I'ira plenamenta (Felip PUIG 1 RIGAU, aDe tots wlorsa, 11, 
1909, p. 312). 

7. J. ZANNB, #Beata Beatrix (Quadre de Rossetti), dins Poesies (Barcelona 1908), 
p. 120. 
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Efectivament: la segona part de La rondalla del amor (1910), trilogia 
dramatica d'Apetles Mestres, és dedicada a cl'amor místics tipificat 
per I'Alighieri i <resta més o menos vagament inspirada en diversos pas- 
satges de La Vida nova; algún fragment, com l'exhortació als pelegrins, 
es traducció de les mateixes paraules de Dante* (pag. 5). Beatriz (1911), 
I'assaig publicat per Maragall poc temps abans de morir," conté una serie 
de reflexions sobre l'amor suscitades per una nova lectura de la Vita i, 
segons Arthur Terry; més o menys lligades amb un dels grans poemes 
de maduresa: «Nodreix l'amor de pensaments i abshciaa. Les hores d'amor 
serenes (1912), de Pere Coromines, foren compostes o, almenys, enllestides 
sota la impressió produida per una lectura del poema dantesc: ~abando- 
nada I'obra per molt de temps», confessa en el prbleg, «una lectura de 
La Vita Nuova de Dante em va tornar a moure la voluntat per continuar- 
las. Així, el llibre, segons Miquel Costa i Llobera, aés a manera Cuna altra 
Vita nuova, en que un esperit intens i reflexiu, perb no tan alt poeta com 
el Dant, refereix la historia del seu amor en forma alternada de prosa i 
versn. Ara: ala influencia de la Vitaa, diu Joan Coromines, nés ornnipre- 
sent en aquest llibre perb acompanyada de moltes altresn que algun dia 
calcid destriar." 

Arnb tot, els poetes joves foren els qui operaren amb la interpre- 
tacid de Dant proposada pels victorians anglesos i, al capdavall, els qui 
definiren el símbol de Beatriu. El 1902, per exemple, Xavier Viura pu- 
blica a les pagines de «Joventutn un llarg poema dlegbric d'inspiració 
medievalitzant i amb un lema tret de la Vita, XXIV, que duu el tito1 de 
«Vida novax" El traductor catala de I'opuscle dantesc, Manuel de Monto- 
liu, posa davant de cada una de les seccions del seu Llibre de l'amor 
(1903) uns versos del poeta florenti i, a més, fa constar d'una manera 
explícita que el sonet ~Missatges 6s una imitació deliberada (phg. 37, no- 
ta).u Un sonet del novellista Alfons Maseras canta el símbol d'una Bea- 
triu ideaiitzada: «ets tota tu espirituaIisada, / sagrat racer d'amor y vo- 
l u n t a t ~ . ~  El temple obert (1908)' de P. Prat Gaballí, comprh algunes aEiu- 
sions a Beatriu i al sonet en qüestid: avoldría combrega en les vostres 
mans / i senti al paladar i a les genives / la dolcor d'eixes hosties sen- 
sitives / blanques, tan blanques com dos llirs germans. / Son noves flors 

8. =Diario de Barcelonaa, 20-VII-1911. Cf. Obres completes, edicib dels fills, vol. XVI: 
Las fiestas (Barcelona 1934), ps. 153-158. 

F. A. TERRY, La poesia de Joan Maragall (Barcelona 1963), ps. 201-Ul2. 
10. P. COROMINES, Obres completes, ed. de J .  COROMIETS (Barcelona 1972), ps. 1268, 

1677, 1322, n. 18. 
11. X. VIURA, Vida nova, ~Joventuta, 111 (1902), p. 109. 
12. Sobre la devocib dantesca de Riquer, Montoiiu i els seus arnics, cf. J. LLON- 

GuERBS, Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona (Barcelona 
1944). ps. 157, 166-167. - .MOWOLIU 11eg-í a la Federació Escolar Catalana una confe- 
&cia sobre La Vída Nova de Dant, que publica després a acataiunyan, niim. 8 
(1903), ps. 363-366; núm. 10 (19031, ps. 451-458. En aquest darrer nfimero, dona també 
C k h  sonets de *La Vida Novan de Dant Alighieri (ps. 458-460), entre ells, una desafor- 
tunada traduCub de aTant genm i modesta alhora esta*. - Amb motiu de les corn- 
memoraúons del i.921, MomoLnr publid dos articles: Beatriu, aD'Aci i dlAIIan, VIII 
(1921), ps. 730-732; L'a#egorUr en I'obra de Dmt, .La Revista>, VII (1921), ps. 17-20.- 

de la guerra avil, 'encara publica al- articIe escadusser sobre La Divina 
Commedia (cf, F. T ü a ~ ~ s  BRULL. Bíbliografía de Manuel de Montoliu, Tarragona 
1951). 

13. A. MnsaRAs, Sonets, ~Jwentutn, WI (1906). p. 105. 



del ve11 jardí dels Dants, / neus tebiones, mans caritatives / (...) / que 
viuen solament de la Virtut / i a travers, a travers del llavi mut / senten 
la vostra verginal delicia. .., (phg. 70), ajo sé una verge qui m'ha fet cap- 
tiu / en l'ample llac de sa nival puresa ... / Quan obre'ls llavis i obre1 
cor i resa / té la beatitud de Beatrius (phg. 67), utota plena de gracia i 
de bondat / arrives aprop meu cada vespradan (phg. 76), etc. Un de tants 
poetes d'aquesta epoca injustament oblidats, Pere Riera, dedica un poe- 
ma a uBeatriu surt de casan: uVesilums de posta irisen l'espay; la tarda 
mor. / Beatriu el cosset púdich, ramell de pulcres violes, / treu, yls per- 
fums exhala de cent vives coroles. / Al vhurela, el poeta repren el llaut 
d'ors." Un altre poeta significatiu del tombant de segle, Guillem A. Tell 
i Lafont, glossa el sonet dantesc en un poema, aPassa Beatrius, que fou 
premiat el 1921 i que, en ,alguns passatges, voreja la traducció: uper 
passa Beatriu al davant nostre / dolca i humil, ornada de virtuts. / 1 els 
ulls no gosen esguardar son rostre, / i els llavis resten de temenca muts. / 
Passa Beatriu de claredat vestida, / deixant corn rastre un divina1 per- 
fum (...)s." 

Així8 els sonets de Riba tracten amb un cert aire de madrigal renai- 
xentista i amb uns certs tocs Ueument classicitzants (uDamiseHa ingenuan) 
alguns dels temes m& significatius de la cortesia medieval. El poeta, per 
exemple, s'identifica amb un esclau que ret homenatge a la dama, aques- 
ta 6s imaginada corn una mena de adonna angelicatas o, al contrarí, corn 
una ubelle dame sans mercin que manté la distancia que la separa de l'e- 
namorat -temsr que, a la segona meitat del segle xnr, fou potenciat per 
von Sacher-Masoch en la famosa novella Die Damen in Pelz-, utiiitza 
mots tan iiigats a I'estilnovisme i, de retop, al noucentisme corn ugentils, 
etc. Mig confosos amb aquests temes, pero, n'apareixen d'altres de més 
personals que, tot seguit, obtindrien un desenrotllament en profunditat: 
la creació poetica corn a acte reflexiu (ama vida's reposa / meditant la glo- 
sa / de vostra altivesa~), la serenitat del cant que allibera les ombres del 
poeta (até vostre phs la serenor d'un cant / qui'm desfa I'ombra de res- 
prit ombrius), etc. A remarcar l'ús del mot aglosas, tan ple de resso&- 
cies noucentistes. D'altra banda, Riba retoca l'estrofisme del sonet -val 
a dir que la distribució heterodoxa dels versos de «Damisella ingenuas 
obeeix a raons temitiques i no pas a raons formals: ABAB/CDC/DEFF/ 
EGG- i alterna I'ús canbnic dels vers decasi3ab -«Damisella ingenuas. 
 dam mis ella recollida- arnb el d'un vers de cinc síllabes m& rar -Da- 
misella altiva-. 

14. P. RIERA, Sonets. d l a r .  Biblioteca d'autors catalans. vol. v, 
quadern 87, Barcelona, aIlustració ca&m, s. a.. p. 517. 

15. G. A. TBLL LAPoNT, aPassa Beatrium, dins Poesies (Barcelona2 1971), ps. 2425. - 
En part, els noucentistes conservaren aquesta devoció pel Dant í, més concretament, 
per la Vita  Crec que un estudi de Ia concepció de la dona i de I'amor que el poeta 
li consagra i, encara, del vocabuiari (amb mots tan significatius corn agentilm, abea- 
titud., etc.) donaria bons resultats. Per a i'elaboració de La Ben Plantada (1911), 
per exernple, Eugeni dlOrs maneja maten& trets de Goethe ( c f .  R. PA-, Goethe 
en España, Madrid 1958, ps. 139-141) i de Bar& (cf. J. M. C m m ,  Lectures i revisions. 
Eugeni d'Ors, .La Nova Revista*, VI, 1928, p. 23, reprod. dins Eugeni d'Ors. Etapa barce- 
lonina (1906-1920), Barcelona 1965, ps. 2 6 - a  H. JURFISCHKR, España ante Francia, Madrid 
1940, p. 197) amb d'altres de m& difusos trets de la Vita (així. part 1, capítol m). 
En generai, sobre llinter&s que I'Ors d'expressió castellana sentia pel Dant, cf. A. 
AMOR&, Eupmio d'Ors, crítico literario (Madrid 1971). ps. 1-129. 
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Entre el ~Parnassen i Virgili 

Com Jeroni Zanné i d'altres, Riba alterna i fins barreja les variants 
pre-rafaelites amb les parnassianes. El 15 d'abril de 1910, data un sonet 
compost segons els models parnassians més estrictes i on descriu l'har- 
monia impavida de «La Venus de Milo,: 

Per la potenta forca de l'art qui t'ha creada 
apar que del olímpich estatje desterrada 
anyores la platxeria dels homkichs festíns. 

i mentre'ls segles passen, deesa de la joya, 
tu restes entrels homes, serenament tristoya 
vers un espay incbgnit ficsos tos ulls divíns.16 

Al liarg del 1911, Riba amplia els models parnassians amb unes iaees 
que a poc a poc havien pres forma a Barcelona i a Ciutat de Mallorca. En 
efecte: una serie de factors havien confluit en el tombant de segle per 
posar en un primer pla d'interks la cultura grega i llatina: les alternati- 
ves proposades pels poetes de la Restauració a la crisi tardana del Ro- 
manticisme, les lectures de Renan, Nietzsche, Barres i Maurras i, en el 
camp estricte de la poesia, de certs aspectes de Goethe i D'Annunzio, de 
Leopardi i, sobretot, de Carducci, de Leconte de Lisle i dPHeredia. Aixi, 
hom prova de definir una poktica que fongués la llibertat de la inspi- 
ració amb l'harrnonia de la forma, crea una escenografia i opera amb 
una simbologia de neta procedencia classica i assaja d'incorporar, no 
sempre d'una manera prou depurada, alguns generes, estrofes i metres. 
1 parafrasejh i/o traduí directament, o no, diversos autors antics, entre 
elis, Horaci!' Pressionat per l'ambient, Miquel Costa i Llobera desenrot- 
11a e1 1905-1906 les propostes programatiques contingudes en l'oda «A Ho- 
racin, composta dos anys després de L'Atl&ntida, de Verdaguer, i aplega 
els resultats en un volum que titula Horacianes (1906) i que produí una 
authtica cornmoció.'Tosta intenta de justificar en uns termes que po- 

16. Publicat per J.-LL. U p R p m ,  dins C. RIBA, Obres completes, 1, p. 601. 
17. Cf. d'una manera provisbria E. VALE& I FIOL, Presencia de la tradició ctur- 

sica en la Renaixen~a catalana, dins EIs clissics i la literatura catalana moderna 
(Barcelona 1973), ps. 15-54. - En el tombant de segle, publiquen traduccions dlHoraci 
én vers: J. SARDA (Obres escullides, Barcelona 1914, ps. 283-316), J. M. BARTRINA (Obras 
en prosa y verso, Barcelona-Madnd 1881, ps. 370-371), R. E. BASSEGODA (Poesies completes, 
nova edició corretgida y aumentada, Barcelona 1917, ps. 223-2241, k GISPBRT 1 
CASHLLAS (acatalunya~, 11, 1903, ps. 55-58, 201-205, 367, 408410; 111: 1, gener del 1904, 
ps. 5-7),A. bkmus (aJoventuts, VI, 1905, p. 647), G. ALOMAR, La columna de foc, Barce- 
lona s.a. C19121, ps. 207-216. - A més, cal tenir en compte que Gabnel ALOMAR publica 
una Horac3una.a ~Catalunyaa, rn: 4 (abril de 1904), ps. 16-17; reprod. amb variants 
dins La columna, ps. 2528. 

18. La cronologia ens permet de veure fins a quin punt Costa se sentí estimulat 
per Yarnbient del principi de segle. En efecte: 1. maig de 1879: aA Horacia (redacci6 
definitiva: 5-7 de julio1 de 1897); 2. 19-23 d'agost 'de 1904: comenca el poema 111 (aA 
Cabanyes~) i intenta de continuar una traduació dlHoraci que havia iniciat el 1880 
(m), pero no re'k en cap de les dues empreses; 3. 1905-1906: redacció de les Horacianes, 
en dues etapes: a. 21 de maig-13 de novembre de 1905: acaba els dos poemes comen- 
Wts l'any anterior i n'esdu sis de nous: V, VII, VIII, XII, 11, XI; b. 13 de febrer de 



dríem qualificar de nacionals la validesa del classicisme -les cultw;es 
grega, llatina i catalana són d'una mateixa estirp: la mediterrania-, plan- 
teja l'oposició entre la flexibilitat de la llengua shvia i la duresa de la 
moderna i adapta els metres anti~s.'~ 

Alguns sectors de la burgesia, que acabaven d'iniciar una lluita enca- 
minada a transformar 'Catalunya en un país modern i culte, recolliren i , 
potenciaren aquestes inquietuds. Un dels seus maitres d penser, Eugeni 
d'Ors, les articula en un programa que, en essencia, apuntava a dos ob- 
jectius: la planificació general de la cultura -ensenyament, biblioteques, 
etc.- i la creació artística -urbitrarisme-. uEl Renaixement de I'Eu- 
ropa coincidí amb la nostra caigudam, diu Ors després d'una lectura de 
Rabelais. a1 ara, en alcar-nos, veiem com els navilis de Pantagruel són 
iluny, i sentim la pena que cap dels tripulants sigui amic nostre ni el 
gran viatger Xenomanes, ni Carpalim, ni Rhizotome, ni Eusthenes, ni 
Gyrnnaste, ni Epistemon, ni Fra Joan dels Entomeures, ni tan sols Pa- 
nurge! . . .P. 1 afegeix: u1 nosaltres, catalans, restats en terra, Lens "hi con- 
formarem? Renunciarem, amb resignació covarda, a la nostra part en el 
botí de SHumanisme? / No! ... / Au, de pressa, de pressa, vinguen Mu- 
seus, vinguen Acadkmies, vinguen Exposicions, vinga Educació, vinga Cul- 
tura, vinga Vida Civil, vinga Urbanitat, vinga Frivolitat, vinga Galeria de 
catalanes formases, vinga el desig de tots, i el valor de tots, i l'esforc de 
tots, perque avui, en el mes de juny, en el jorn de les Vestals, els catalans, 
santament ambiciosos, ens hem posat al cap d'aconseguir, en la seva ruta 
vers I'Humanisme, d s  navilis de Pantagruel, fill de Gargantuab. Bona 
part dels escriptors joves acceptaren els trets essencials del programa i 
tot seguit comptaren amb la col3aboració dels erudits que, sota la in- 
fluencia d'Antoni Rubió i Lluch, tractaven de desenterrar I'humanisme 
medieval i dels filblegs sortits de la catedra universitaria de Lluís Segala 
que, amb llurs traduccions, no$rien la  biblioteca de autores griegos y 
latinos* i el cataleg de IJInstitut d8Estudis Catalans. 

Sensible a I'ambient, Carles Riba publica el mes de juny del 1911 una 
versió poetica de Les buc¿jIiques de Virgili. Des d'un punt de vista Iiterari, 
el problema més important que es planteja fou Sadaptació de I'hexhetre 
i la solució que proposa ha estat qualificada per Eduard Valentí de per- 
fecta. aLa traducció de Riba és una obra d'adolescent, i no té altre valor 
que el documental. Pero el seu hexhmetre 6s irreprotxable i d'una pre- 
cisió escolastica. Les dificultats són superades gairebé sense deixar resi- 
dus: ni un sol vers agut, tots comencen per temps fort (fora d'alguns 
casos amb la conjunció "i"), les cesures són sempre regulars, no hi ha 
cap exemple de seqükncies interdites. Si per perfecte entenem un vers 

1906: Miquel Femh li duu Els fruits saborosos, de C-, que llegeix tot seguit; 
els dies 16 i 17, escriu el poema XIV (dedicat a Carner); el 17, escriu el prbleg; c. en- 
tre el 22 de febrer i el 31 de mas escriu els sis poemes restants (un d'ells. el W. és 
traducció d'un orginal castellh de 1889). Cf. M. BATLLORI, La trajecthria est2tica de 
Miquel Costa i Llobera (Barcelona 1955), especialment, ps. 21-34; B. TORRES GOST, 
Miguel Costa i Llobera. 1854-1922. Itinerario espiritual de un poeta (Barcelona 1971). 
PS. 76-77, 93-97, 310-326. 

19. Cf. J. Vmclos, El clasicismo de Costa i Llobera, dins Actas del IZ Con- 
greso Español de Sstudios Clásicos (Madrid 1964), ps. 542547. 

20. E. ,D'ORS, Vers I'humanisme, dins Obra catalana completa, 1, p. 187. 
21. O&, op. cit., ps. 188-189. 
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rigorós, aquest vers és perfectenP La solució, distinta a la que imagina 
Maragall per a la versió dels Himnes homerics (1913) i a l'adoptada des- 
prds perxRiba en la de L'Odissea (1919), l'aplica tot seguit a una traduc- 
ció de CatulU i a un poema original, u&gloga~F que foren premiats en 
els famosos Jocs Horals de Girona presidits per Eugeni d'Ors i que, 
segons penco, determinaren la seva entrada en els cercles noucentistes." 
L'akglogan organitza uns materials que semblen més modernistes que 
noucentistes. Així, «la gracia dels cants que tot just meditavas esdevé 
~tvisiós i li omple el somni «de ritmess, ala camperola visió femenina 
sigu6 la suprema revelaciós, de tant en tant deixa la frase en suspens: 

Y eila encara es formosa, tu dius.,. Pero la vellura 
ja ha nevat, ja ha nevat en mes temples ... La flautalm tremola 
quan vull durla a mos Ilavis ... Y en totes aquestes montanyes 
ja no respbn a mon cant el cant de les flautes amigues. 

En mnjunt, el poema constitueix una imitació prou directa de les Bu- 
coliques, de Virgili, amb algun toc mks o menys pre-rafaelita: la musa 6s 
una aeterna Madona, blonda i rosadas, Arnarillis 6s agentilm, el primer 
cop que la veu desperta en el protagonista unes facultats que jeien ador- 
mides: 

Jo prou te sabia poeta 
quan esguardaves fit el misteri de llum del crepuscle, 
o escoltaves parlar de l'abet la verdor centenaria. 
Eres poeta y no t'ho sabies. Y aquella vesprada 
la camperola visi6 femenina sigué la suprema 
revelació, y la sanc sobreixint floria tos llavis 
y esclatava en un cant. 

Els temes de la solitud, l'amor i la creació literaria es barregen i, de 
Eet, el poema sembla desembocar en una mena de proposició programa- 
tica, que el lema mig indica: arenovación. En efecte: Tftir es queixa del 
pas del temps i de la solitud en que es troba. Els poetes són a ciutat i han 
obíidat ala música pausada, triomfal de l'exhmetre nostre / per la flonja 
de metres novellsn. Mes l'amor encara 6s possible i la Musa Boscana, en 
cloure el dialeg que sosté amb ell, diu: 

Ta veliura perb es fortitut, y es vida vibranta, 
y es virtut de domini per sobre totes les coses. 

22. E. V- E FIOL, L'adaptacid catalana de l'kexkmetre en Maragall i en les 
traduccions de I'cOdissear de Carles Riba, dins Els clhssics i la literatura catalana 
moderna (Barcelona 1973). ps. 106-107. - Sobre Les bucbliques i i'hxit de crítica que 
obtingueren, c f .  A. MANENT, Carles Riba (Barcelona 1963), p. 18. 

23. aCant de ~OCeSD, dins Consistori deis Jocs Florals de Girom Llibre que 
contd les composicions premiades en la festa de I'any 1911, nove de la seva fundació 

&F2 (Girona 19U), ps. 71-73. 
24. =Eglogas, dins Consistoli dels Jocs Florals de Girona, ps. 39-41. Reproduit per 

S.-LL. ~ R F A N Y ,  dins C .  RIBA, Obres completes, 1, ps. 602-605. - Sobre I'aparició dels 
trebaiis premiats a G i  i, en particular, sobre el poema de Riba, cf. M. de MONTOLIU, 
*La Vanguardia=. 5--912. 

25. A. MANENT, en la biograña citada en la nota 22. no precisa la data en que Riba 
conegui5 Camer, López-Picó i Ors. 
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Tu ets l'esperit qui fluí en l'avior de les fonts Arcadianes 
y arrosares y feres rientes les valls de la Grecia. 
Tu el qui cantaves fresca1 en el doll de la dolsa Arethusa: 
y ara en les ribes sonantes del Minci aspires la gracia 
d'eternitat en el bes adorant y enrogit d'Amaryl-lis. 
Bes fecon, qui sera lluissor en les messes madures, 
y perfum en les selves, y clara remo en les fontanes, 
y en la campanya nova frescor després la tempesta. 
Ara els pastors son a ciutat, y Pan ja no enjoya 
com en ta joventut ab ses grhcils tonades les selves. 
Mes naixeran de la vostra besada generes noves 
y poesia nova en les serres qui ara son mudes. 
Y vosaltres sereu l'esperit eternal qui hi domini. 

Riba degué continuar l'experikncia classica o, més exactament, 
parnassiana al llarg de 1912 i potser de 1913. Aquest darrer any, pub& 
cA a I'Antologia de poetes catalans d'avui, preparada per la #Biblioteca 
Popular de L'Avenp, un poema breu que cal considerar part d'un aitre 
de més extens o, almenys, d'una suite titulada aEpisodi pa~torala.~ Com- 
post de quatre dístics, estableix una certa identitat entre el món exterior 
i el món interior, desenrotlla el tema del despertar de la vida i canta una 
Amariilis que podem, identificar sense massa esforc amb la de I'aEglogaw. 
El fragment en qüestuó conté les primeres trobailes pohtiques d'una re- 
htiva entitat: 

Tu passes, AmariKs, immortalment per mon auba: 
sobrels pins de les cimes veig tes mans com governen 

la divina inquietud qui l'amor de l'& incendia 
dintre l'hima amb tina nova púrpura. 

1 La parada en Zltbertat 

' . W a p  ai 1912, perb, aquestes variants modemstes ja resultaven mas- 
sa pobres i Riba enceth h a  manera quasi simultsinia dues noves inves- 
tigacions que tendien a suplantar-les o, al contrari, a aprofundir-les. Així, 
el 1912 comench a escriure un llibre, La paraula a lloure, que constitueix 
una authntica ruptura amb tot el que havia escrit fins aleshores i, un 
any després, en comench un altre destinat a transformar-ho segons les 
clhusules noucentistes: les Estances." De fet, La paraula 6s un doll d'e- 

26. *De llEpisodi pastor al^, dins Antologia de poetes catalans d'avui (Barcelona 
1913), p. 111. Reprodllit per J.-h. MARFANY, dins C. RIBA, Obres completes, 1, p. 610. 

27. Riba alterna la redacció dels poemes dels dos abres fins al 1919: 

Paraula Estances 



forma de cancb a la italiana o, Cuna manera rnés precisa, de cansó c l  la 
manidre de Leopardi. Terry ha destriat ressons rnés o menys directes de 
Leopardi i de Maragall en els poemes 111 i V.= Alguns militants de la 
Restauraci6 havien presentat el classicisme imaginatiu i lliure i, rnés exac- 
tment, el pessimisme moral de Leopardi com una de les sortides del Ro- 
manticisme en crisi. Joan Sarda, per exemple, adapta dos poemes a i Joa- 
quim M. Bartrina en compongué un dels rnés remarcables,  epístola^, 
sota la suggesti6 del poeta de Re~anati.~ En certs aspectes, el Modernisme 
potencia aquest interhs: la barreja de spleen i de pessimisme que anima 
molts dels participants de la bohemia negra i el dolor que travessa els 
rnillors poemes de Joan Alcover ofereixen ressons leopardians. Albert 

publica a la aBiblioteca Popular de LIAvenp una traducció dels 
a la figura de Leopardi un 

i motius (1920), tradui els Canti 
ganta, en fi, és autor de dues bones versions 
a 1968, ps. 82-83). En general, els poetes i 

més fidels a les propostes leopardianes i, el 
conferencia a Ciutat que fou acompanyada de 
ions poetiques realitzades per Guillem Colom, 

c3' Sembla que, de jove, Maragall i els seus 
ns lectors de Leopardi. En una carta a Jo- 

Soler i Miquel, datada el 1893, Maragall utilitzh uns versos del poema 
se stesson per expresar les seves angúnies de pare noveli (OC, ed. dels 

moral de Leopardi (cf. OC, XIV, 290). La 
s dels seus temes capitals - amor  d e  

c, encantament davant la natura, popularisme, etc.- produiren un 
de poeta que, com Emili Guanyavents, Joan M. Guasch i, de ma- 

ava amb un lirisme primari i 
a banda, un dels rnés fidels i inci- 

sionari en un redemptorisme 

s rebutjats pels noucentistes:' Ri- 
'g*~ _+ . <Y*;" B *%?z':,%& A$$ &A%+&& e41'4.k: i&:%?.;: *&& -g&Xs 

El mes de novembre de 1922, deid d'una manera va el camí emp* en La 
paraula i en passa en net una selecci6 m& o menys rigorosa (com indica el títol del 
manuscrit conservat: Residu de -La paraula a llourem). La seleccid ha estat publicada 
per J.-LL. MARPANY dins C. RIBA, Obres completes, 1, ps. 615-629. 

28. A. TBRRY, LO poesia i les narracions de Carles Riba, dins C .  Ri[Bn, Obres com- 
pletes, edici6 MARPANY, I. ps. PlO. - En un sentit m& general, crec que valdria la 
pena d'estudiar a fons aquestes parades de TomBs G A R ~ S :  rque Riba i Leopardi 
s'assembiin quan s'aearen amb e1 problema de la felicitat no ens pot sorprendre 
massa. L%i i l'altre, intdectualistes, es formaren en el contacte de les humanitats i 
en l'examen rigor& del cor humhr (Notes sobre poesúr, Barcelona 1933, p. 8). 

29. J .  SARDA, op. cit., ps. 324-326. 
30. J. M. BAR-, op. Cit. ps. 355-359. 
31. J. ES~LIZICH, Eis pe~zsaments dominants en la lfrica de Giacomo Leopardi, 

dins Entre la vida i els llibres (Barcelona 1926), ps. 1961, especiaiment. 19-22. 
32. En general, els noucentistes conservaren #una manera mbs o menys mati- 

sada I'inteds per Leopardi i trencaren sense reserves amb la teona i la practica 
maragaiiianes. Ahí, per exemple, Eugeni d'Ors, que ahavia exigit~ de suprimir dels 
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ba recollí alguns aspectes temhtics i formals i, sobretot, la concepció del 
poema com a instrument de confessió. Dtuna manera més precisa, reco- 
11í del segon el tema de la immortalitat i el novalia'de la salvaci6 a tra- 
vés del cantas En conjunt, La paraula constitueix una reflexi6 fins a cert 
punt unitaria. Per a Tew,  el poema 1 conté acerts mots i certes frases 
que recorden les Estancesm: 'desig', 'cosa8, 'ma carn impaeient', 'ta cani 
nua i hvida' ...% De fet, desenrotlla el tema del recomencament de la vida 
i, més en general, de les relacions món exterior-món interior que ja hem 
trobat a 1'aEpisodi pastoral». La plenitud del rnigdia és identifíada amb 
la de l'amor: atota cosa en el m6n és tan nova / i brillant al desig, que 
6s la meva / la substancia de tota cosa / i meu son renovamentn. La joia 
que produeix l'amor és fugissera, pero la totalitat amb' que és viscuda la 
fa immortal: uoh gloria fugitiva / de Iliora, / que immortaiment perdura / 
en la porpra del bess. Així, neix l'aagudesa serenan que incita aal noble 
daler dels recomencamentsw i ucanta amb la sang dins les veneso la me- 
langia de la tarda i del record. En el 11, el poeta beneeix el Senyor pels 
dons ahumilsn que rep: el goig i, encara m&, la mesura en el goig, la 
companyia dels amics, la presencia d'una amiga serena i forta, l'endolci- 
ment de ala por de la mortlp. En el 11% pero, es presenta corn un perso- 
natge solitari i revés que desitjha d:ésser un-fros de terra fecunda. Déu 
li ha atorgat una dona, destinada a asegurar-li l'hsia d'immortalitat: ama 
immortalitat, la de damunt la terra, / Senyor, no la que m'heu promesa / 
travessant la ignorada angoixa de la mort!n. Per a ell, tan aterrenaln i tan 
temor6s de la mort, aquesta immortalitat consistiria en 

durar en aquest cos mateix, 
el qui folgava i sofria 
damunt la terrá dia per dia. 

quaderns aMinemam una e les Dites memorables de PeZzp Ottomen eper 
evitar mals de capa (ES~ELRICH, op. Cit., p. 19), dedica al poeta de Recanati una 
nota més aviat reticent a La Val1 de Josafat: el 14-11-1923, Josep Carner, aexpert gus- 
tador de I'italia, i de Leopardi. (G~~cás ,  op. Cit., p. 32), comen* a publicar a *La Veu 
de Catalunyaa una traducció dels seus poemes (A. m, Josep Carner i el Noucen- 
tisme, Barcelona 1969, p. 222); Josep M. MPEZ-PICÓ traduf l'elegia aA se stessor dins 
Temes (Barcelona 1928, p. 33; reprod. dins Obres completes, 1, Barcelona 1948, p. 1201). - 
La generaci6 de Riba sembla mostrar un interbs especial per la melangia pessimista 
i amarga de Leopardi (Josep Pla, Tomas Garcés, A. Esclasans ...). AM, A. Esclasans, 
amb motiu del centenari de h mort del poeta, commemorat en plena guerra civil, 
deia: ~ t o t a  la meva adolescencia s'ha dedicat a traduir al catala fragments, en prosa 
i vers, de l'obra formidable. Fa deu anys, ens aplegkm una dotzena de lirics joves 
per tal d'assegurar, definitivament, la versi6 catalana completa dels Canti leopar- 
dians. Malauradarnent, conflictes editonals feren estenl el nostre esfom heroic, al 
qual jo havia contribuit amb la traducció de wi t  .poemes. Darrerament, l'admirat 
company Alfons Maseres ha portat a bona fi la performanw transcendental d'anos 
trar I'obra completa dels Canti. Ja no cal dir corn desitgem que aquesta versi6 total 
dels poemes complets del cigne de Recanati vegi ben aviat la Uum, amb la qual 
cosa restara liquidat honorablement un dels deutes sagrats que tenim contrets amb 
Leopardi els' lirics purs de Catalunyam (Giacomo Leopardi, dins G. L., Pensaments, 
Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937, p. 7). - La ruptura dels noucentis- 
tes amb Maragali 6s prou coneguda per documentar-la. 

33. A. -Y, La poesia de Joan Maragall, capftols VI i mn. 
34. A. -Y, La poesia i les narracions de Carles Riba, p. 10. - Caldria estu- 

diar amb detall les relacions tematiques entre La paraula i les Estances (per exemple, 
el tema del recomenqunent en Parada I i Estances 1, el de la creaci6 pobtica en 
Paraula m i Estavrces m i totes les que s'hi relacionen, etc.). 
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Serh també amb l'amor humanal que el brusia? 
Jo només sé que em veuré el cos sense disgust, 
que jo en sortir de mi ja no hi toparé més, 
com la rata-penada contra els murs de la cova; 
perquk m'hi haureu fet una llum tota nova, 
Senyor, pero no gaire diferent 
d'aquesta que la dona que m'heu dada 
ara amb el seu esguard ser& hi encén. 

En el poema segiient, introduit per uns versos forca significatius de 
Robert Browning i entre ressons dantescs i ausiasmarquians, explica l'aan- 
gúnia poetica~. Déu sotmet a pressió la seva jovenesa fins a fer-la bullir 
i aquest estat aescampa al seu voltant / una amorosa suavitat / que fa de 
bon estar-hi propp. Ara: per que ha aposat aquest daler dintre del corn? 
Potser perque serveixi de turment cada cop que una emoció no assoleix 
d'ésser traduida en paraula? a 0  és per vessar-m'hi encara nova cosa mi- 
Ilor?~. La mort d'un arnic el duu, en el VI a demanar a Déu el do de les 
Ilagrimes que l'alliberin del pes feixuc del dolor. «A mi, Senyor, com és 
que em feu  durar?^. Déu ha impres en el1 una ansia tan viva d'eternitat 
que dubta «si no sera com I'iinic sobri del festí~. apero, per que amb l'e- 
ternitat, Senyor, / m'heu donada I'angúnia de  durar?^. Morir, aquk cosa 

Cert que acreiem en un enlla~, perb ignorem en que consisteix. Per 
aixo planyem els qui ens han deixat! , 

En el darrer poema, datat pocs mesos després d'haver enllestit les 
Estantes, Riba resol aquesta Ansia d'immortalitat a través de la creació 
poetica o, més concretament, de la paraula. En efecte: en la primera sec- 
cid, afirma que allo que el fa sentir més fort que la mort no són els 
fills de la carn sinó la paraula: apel cantic que de dintre mi / adolla en- 
torn de mi, / he de fer-me més fort que el meu  morir^. La segona plan- 
teja el tema de la creació. La paraula, que neix del silenci, és sotjada amb 
malícia per ell. Per rescatar-la, ha de iluitar contra el buit que I'envolta 
i, un cop la té a les mans, ha d'amagar-la perquk cap lladre no la hi robi. 
La tensió de la lluita té les seves compensacions. El poeta ignora en quin 
instant el temps la destruir&, perb sap que, per ella, no morira mai. Un 
cop mort, hom el podra conjurar per mitja de la paraula a reaparkixer 
entre els humans: 

;:{@*Fd&w$ 

vestit dSq%k h a  carn concreta, 
tornaré de la tenebrosa pols 
a la diürna llum perfeta, 
en inefable transubstanciació ( . . . ) 
Així transfigurat en ma paraula, jo 
reviuré vora teu. Oh inconegut, 
com si m'haguessis estimat en flor. 

Més encara: la seva paraula n'engendrarh d'altres i, per tant, conti- 
nuara vivint fins després que el temps l'haurh destniida. Per a I'home, hi 
ha dues menes d'immortalitat: la metafísica i la física." De la primera, no 

35. No sé si 6 molt arriscat d'establir una connexió entre aquesta idea de la 
immortditat i la propia del Renaixement; cf. J. BURCKHARM, La cultura de2 Rena- 



en sap res. La segona, com la de la patria, consisteix en una renovació 
constant a través de la creació poetica. 

En el VI, Riba defineix els seus poemes en uns termes d'equilibri més 
tebrics que no pas reals: uuna tanca plantada ferma en la roca viva, / pal 
vora pal, enclbs darrera enclbs, / tal mon trebaii dels mots i de les ile- 
tres: / part de dins, encantada, jeu la paraula viva, / filla de una batalla 
aspriva; / part de fora, impotent, ronda el silenci,. Déu, I'ha coHocat uen 
el cercle d'aquells de qui els mots són la mida / de les realitats, ensems / 
movent com I'ona i com un nombre definida,. Per a la seva reflexió, Riba 
ha posat per primera i única vegada fins als anys 40 la seva condició d'ho- 
me en el centre mateix del poema: aSóc humh i no veig, Senyor, vostre 
cami / sinó per dins la transparencia dels ulls d'ellam (11), ~Senyor que 
m'heu fet home entre hornesm (111), aSom terrenals. (V), etc. M, els 
poemes reprodueixen d'unh manera lliure i sovint prolixa I'emoció a tra- 
vés d'una shie d'incisos o de derivacions interjeccionals -invocacions, 
exclamacions, interrogacions-, d'una ramificació de frases subordinades 
de primera o de segona instancia i, encara, d'una serie d'imatges que, corn 
a les Estances, s'amplifiquen fins a constituir petites situacions narrati- 
ves autbnomes i que mig exerceixen la funció d'un correlatiu objectiu: 

Com quan la fetillera diu el conjur estrany 
damunt la flama que s'acluca 
i tot d'una se n'alca un revolví de foc 
vivent, que a poc a .poc 
es condensa en la forma del poeta d'antany, 
espectre ardent, eixit de I'abismal repbs 
per dir el repte o I'averany: 
talrnent, Senyor, dels mots que ara ordeno amb afany, 

é sorgiré, amatent al conjur. 

es dues investigacions, perb, la que triomfh .fou la noucentista. 
a SOrs i al grup que girava al seu voltant, Riba descobrí per a la 
ivitat literaria un sentit més profund que el que li havia atribult 
shores. uL1obra tota de Carles Ribas, deia Joaquim Folguera el 

doble apariencia d'obra de cultura i d'obra de poesia~.~ uLa 
cter biolhgic entre aquestes dues entitats, que s6n crea- 

a en aquells homes [del Renaixement italia: Mique1 
c de Medici, etc.] en una mena de vocació de totalítat, en 
acional o millor dit: en un bleix profund de raw que tenia 

sa de fer-se evidentKn Riba asembla nascut dins el Renaixement italia~ 

cimiento en Italia, tradcucció castellana de J. A. RUBIO (Madrid 1941). part 11, capitol 
In; E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, vol. 11, traduccíó caste- 
llana de M. FRENK ~ T O R R G  i A. ALATORRE (Mexico 1955). ps. 66%71. 

36. J. FOLGWRA, Les noves valors de la poesia catalana (Barcelona 1919), p. 91. 
37. J. Fo-, op. cit., ps. 91-92. 
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i la seva obra, tot i la varietat de formes, és «únicas:' En efecte: «el nos- 
tre passats, diu Riba tot parafrasejant ccel pensador esencial de Catalu- 
nya»:9 uno s'havia clos en un crepuscle, sinó en una aurora: el Renaixe- 
ment quatrecentista. Cal pensar-hi, en les nostres possibilitats d'aleshores: 
la política internacional catalana, bé prometia en la guia dels pobles nous 
un paper més eficac que el que acompliren els nostres suplantadors. 1 un 
Tirant lo Blanch i un Roic de Corella bé anunciaven almenys un Ariosto~.~ 
1 afegeix: ala intervenció catalana en art pot ser, doncs, avui, única. Una 
fi del quatrecents que es continui no en les seves anecdotes, sinó en el 
seu pur sentit pregon; no amb unes soles humanitats greco-llatines, sinó 
també amb unes novíssimes humanitats, que abracessin les irrenunciables 
adquisicions del quatrecents al noucents. En un mot, les normes eternes 
presidint les noves mitologiess." 

En el doble procés de recuperació i de creació, Riba posa en joc totes 
les seves facultats de poeta i d'humanista. Així, el primer llibre d'Estances 
constitueix la manifestació més depurada i profunda Cuna serie d'activitats 
paraHeles i, en alguns aspectes, fins diria que complementhries que abra- 
cen els camps més diversos de la cultura. El 1913, per exemple, traduí per 
a la ~Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum cum ibericis ver- 
sionibus~ la vida de Temístocles, de Corneli Nepos; entre 1913 i 1918, com- 
pongué les quatre narracions que figuren en L'ingenu amor i fins en publica 
alguna en revistes de Manresa i Barcelona; el 1914, confegí el primer assaig 
crític per a les pagines de «La Veu de Catalunyas: una ressenya de La 
paraula en e2 vent, de Carner; un any després, traduí les narracions extra- 
ordinaries d'E. A. Poe i contribuí amb J. M. López-Picó i Joaquim Folguera 
a la fundació de «La Revistau; el 1917, comench l'edició dels tretze fasci- 
cles que havien de constituir les Aventures #En Perot Marrasquí; el 1918, 
publica una traducció en vers del Chtic dels cdntics i inicia a uLa Veun 
i amb un pseudbnim tan significatiu com el de uJordi Marchs ( = Jordi 
de Sant Jordi + Ausias March) una serie d'Escolis crítics i, finalment, el 
1919 dona per enllestida la versió poetica de LJOdissea. 

Ara: l'aventura de les Estances també resulta un fracas o, almenys, ¿=a- 
emboch en un carreró sense sortida. «No crec que sigui ni massa subtil 
ni massa impúdic de dir que cap al 1920, tot just acabat el Ubre primer 
dJEstances», diu Gabriel Ferrater, aRiba, en quant poeta, es trobava en un 
carreró sense sortida, o potser fóra rnés just de dir en un erm sense orien- 
tacions. Es un erm ben conegut de tots els escriptors catalans, i no cal pen- 
sar-s'hi gaire per anomenar-lo: és la manca d'una tradiciósf Car ael fet 
és que a Riba el conjunt de la literatura catalana, I'antiga i la moderna, no 
li agradava, no I'enriquia ni el sostenian, perque, «si és alguna cosas, la 
literatura catalana aés realista, i del realisme Riba mai no va saber qub 
fer-nemau Per a Ferrater, ael seu problema central de creadors era, aformu- 

38. J. FOZUERA, op. cit., p. 91. - En una carta a Lbpez-Picó, Folguera insisteix 
en aquesta idea: a...Saludeu també i'estilitzat Foix i el miquelangElic Riba i el ra- 
belaiscesc Gassol ... w (J. M ,  Mm-P1c6, Notes per a la biografia de Joaquiln Folguera, 
dins A mig aire del temps, Barcelona 1933, p. 36). 

39. C. RDBII, Sinceritat i literatura, dins Escolis i altres articles (Barcelona 1921), 
p. 44. 

40. C. La nostra expansi6 literiria, dins Escolis, p. 146. 
41. C. RIBA, op. cit., p. 147. 
42. G. Prefaci a C .  RIBA, Versions de Holderlin (Barcelona 1971), p. 8. 
43. G. FBRRATBR, op. cit., ps. 8-9. 



lat en termes que s'han fet fins massa populars, el problema de trobar un 
"correlatiu objectiu"»." La lectura dels simbolistes i, segons Ferrater, la 
descoberta de Holderlin realitzada cap al 1920 I'ajudaren a trobar aquest 
qcorrelatiu objectiu~ i, doncs, a plantejar de be11 nou tot el procés. Perb 
tant les Estances com els termes d'aquesta crisi ja pertanyen a la histbria 

1. Un poeta de quinze o setze anys és un producte rnés o menys ins- 
tintiu de i'ambient on es realitza. Es deixa guanyar pel vaivé de les cir- 
cumsthncies i, a través &una serie de fracassos i de victbries parcials, 
aconseguek de trobar el camí més adequat. 

2. De fet, allb que interesa d'aquestes anades i vingudes són les o p  
cions que tria i els trets específics que insinua. 

3. De totes les variants modernistes, Riba tria aquelles que eren rnés 
proxUnes a una experiencia de cultura i, d'una manera m& precisa, aque 
Lles rnés lligades a un món, el classic, que tot seguit auivertiria en &2$$~&qgh 

professió. 4 v e, L. e- .;g~qj d+..~ M 

4. Ben aviat, Riba s'adod que aquesta tria no contenia cap mena Qe 
futur i emprengué, de forma simultania, dues investigacions noves i con- 
tradictbries. La primera, que de* incompleta, el porta a operar amb les 
variants proposades per Maragall i constituí una ruptura amb tot el que 
tenia escrit fins aleshores. La segona, lligada al programa noucentista, 
que havia fet seu, ampliava les primeres aspiracions culturalistes i, almenys 
momenthniament, I'ajuda a sortir de I'impasse. 

5. Aquestes primeres temptatives, forca insegures, contenen a l p s  en- 
certs de detall que val la pena de remarcar: a l p e s  imatges i alguns ver- 
sos solts de 1'aEpisodi pastoral, i de La paraula a ZZoure, la precisió amb 
que adapta I'heXametre.. . 

6.  Altrament, ofereixen una gran coherencia amb tota la producció ulte- 
rior: plantegen el poema com a unitat compacta i no com a suma de versos 
rnés o menys autbnoms, tendeixen a fondre passió i cultura, apunten una 
serie de temes i de tecniques que després serien desenrotllats en a l p e s  
de les obres més significatives, etc. Des del primer moment, a rnés, Riba 
es mostrh preocupat pels problemes de la creació pdtica i fins arriba a 
convertir-los en tema dels seus versos. 




