
PALMADA-SERRA 1991 B. PALMADA-P. SERRA, On the Specification of Coronals, ((Catalan 
Working Papers in Linguistics, 1991)) (1991), ps. 181-199. 

RECASENS 1986 D. RECASENS, Estudis de fonktica experimental del catala oriental 
central (Barcelona 1986). 

RECASENS 1990 D. RECASENS, The Articulatovy Characteristics of Palatal Conso- 
nants, «Journal of Phonetics)), núm. 18 (1990), ps. 267-280. 

RECASENS 199 1 D. RECASENS, Fonktica descriptiva del catala (Barcelona 1991). 
SAGEY 1986 E. C. SAGEY, The Representation of Features and Relations in 

Nonlinear Phonology, tesi doctoral (Cambndge, Mass., MIT, 1986). 
SPE N. CHOMSKY-M. HALLE, The Sound Pattem of English (Nova York 

1968). 
VIAPLANA 1992 J. VIAPLANA, Comparació interdialectal i ¿lengua, «Llengua & Lite- 

ratura», núm. 4 (1990-1991), ps. 215-242. 

Expressió i creació e n  el  Riba dels «Escolis»: Eugeni d'Ors, romanticisme i 
Plató*, per Jordi Malé i Pegtleroles 

El punt de partenca de tota historia de terme la tasca crítica. 1, ensems amb el 
la critica hauria de ser, segons De Sanctis, llenguat e, un pensament literari, una de- 
la consideració que uogni scri~ore ha la sus terminafa concepció de la literatura. 
estetica in capo, u n  certo suo modo di En la Seva joventut i pel Seu b r a n d  
concepiye ~ l ~ ~ t ~ ,  e le stce pyedilezioni riel erudit i curiós alhora, Riba es mostra ini- 
metodo e nel l 'esecu~ione».~ cialment receptiu i obert a diferents teo- 

En cada escriptor que pugui ser consi- ries i corrents literans, ja fossin antics o 
moderns, i fins de caire filosofic, i de ca- derat un veritable cntic, doncs, ha de po- dascun ntespigola aquells termes, con- der descobrir-s'hi una determinada con- ceptes, idees, etc., que sradequaven a les 

cepció de I'art, i, més concretament, un seves necessitats quant a la practica cnti- 
ensament 1iterax-i propi. 1 aix0 perque, a ca. La qual, dtaltra banda, tot i que plas- 

Phora &aplicar-se a l'activitat que és la mada dins revistes i diaris en articles de 
crítica literaria, tal autor s'haura valgut de crítica propiament dits, en aquests inicis 
tot un conjunt de termes, conce tes i apareix mesclada amb la reflexió teorica i 
idees, al damunt del qual hauri L r m a  fins amb un cert afany de dogmatisme, 
litzat les seves expenencies de lectura de fruit d'aquesta consciencia d'haver de bas- 
I'obra a que dirigeix la seva atenció de crí- tir-se i establir uns pnncipis concrets so- 
tic. bre els quals sustentar un pensament lite- 

Quan el crític parteix d'un metode d'a- rari. 
nalisi previament establert, és aquest ma- L'eclecticisme és, per tant, la caracte- 
teix metode el que li roporciona una rística més sobresortint del primer peno- 
completa base terminoLgica i concep- de cntic ribia. Eclecticisme que s'anira 
tual, aixo és, un pensament o -per dir-ho matisant i diluint en els llibres posteriors, 
ja- una teoria literaria determinada. En més madurs i on Riba mostrara molta més 
cas contrari, és deure i, sobretot, respon- seguretat en l'ús dels seus instruments per 
sabilitat del crític, de construir-se el1 ma- a la realització de la crítica. Així, per 
teix una teoria literaria propia que res- exemple, moltes de les idees i les concep- 

ongui a les necessitats dlintel.lecció de cions expressades en els primers articles 
res obres analitzades. més endavant no reapareixeran, o ho fa- 

A mitjan segona decada d'aquest segle, ran modificades i incorporades al propi 
un jove Carles Riba disposat a exercir de pensament, ja molt més establert i definit. 
crític afrontava aquesta darrera situació. La finalitat del present article és d'ana- 
Davant la inexistencia d'una tradició cnti- litzar aquesta diversitat de referents que 
ca literaria adequada als ideals i els pres- utilitza Riba en els seus escrits crítics ini- 
suposits del nou segle -Mila i Fontanals i cials -els de l'epoca dels Escolis (segona 
J. Yxart quedaven ja llun i desfasats-, decada del seg1e)-, respecte a dos con- 
calia plantejar-se el fet de & creació d'un ceptes concrets: expressió i ~ r e a c i 6 . ~  A tra- 
llenguatge propi amb que poder dur a vés d'ells, com de molts altres, es reflec- 

teix aquella preocupació per confegir-se " Aquest article forma part de la nostra tesi de Ili- 
cenciatura La teoria literaria de Carles Riba. L'2 oca 
dels mEscolisn (1913-1 920) (Universitat de BarceLna, 2. Trobareu una analisi exhaustiva de la totalitat de 
1993). inedita. termes i conceptes que apareixen als articles d'aquesta 

1. DE SANCTIS, ~Setrembrini e i suoi criticin, dins Sag- primera epoca ribiana, i que constitueixen el seu pen- 
gi critici recollits a Sa gi e scritfi critici e vari, iv, sament literari, al nostre treball esmentat en la nota 
Edizioni8.A. Barionn delfa Casa per Edizioni Popolari, inicial. 
S.A. (Mila 1936). p. 31.  
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un llenguatge determinat arnb que poder 
dur a terme el procés crític; i alhora es 
posa de manifest l'intent de precisar al- 
guns principis arnb que constituir una teo- 
ria o pensament literari. 

No cal dir que, entre aquests referents, 
als anys que ens ocupen, sobresurt la figu- 
ra dlEugeni d'Ors, les idees del qual, di- 
rectament vinculades arnb tot el complex 
terminologic que bastí al seu voltant, inci- 
diren fortament en el jove Riba, com en 
tota la seva generació. Els romantics 
-més els anglesos que no pas els ale- 
manys- i els escrits de Plató completen la 
nomina. 

Teoria orsiana dels mots 

Tal com ha remarcat J. Murgades, els 
conceptes de llenguatge i paraula desen- 
volupen un paper important dins el ensa 
ment d7Eugeni dl<)rs.' A través de yes di: 
verses referencies que apareixen 
dispersament en les seves glosses, es pot 
arribar a construir una petita teona sobre 
els mots, la qual recolzaria sobre «la seva 
fe en allo que avui anomenaríem la prag- 
matica del l leng~atge)) .~ El tema apareix 
ja en els primers anys del Glosari: «...una 
de les feines de més valor polític, [és] la 
de formular i encadenar tot un joc d'ambi- 
cioses Nominacions. ...] sempre, en art, 
en ciencia, en filoso B a, aquesta funció: 
anomenar [és] cosa fora de preu.2 

Per a Ors, l'acte d'anomenar, de donar 
nom a les coses, d'encloure-les dins una 
petita porció de materia lingüística, cons- 
titueix, per a l'home que la pronuncia, un 
mitja eficac arnb que dominar la realitat i 
ensenyorir-se'n: «no hi ha, potser, més 
alta victoria sobre les coses, que aquesta: 
ANOMENAR-LES. Anomenar una cosa és 
esdevenir el seu ~ e n y o r . » ~  1 aixo a causa 
del poder del llenguatge i de les paraules, 
per la seva capacitat de contenir, en la 
seva limitació i concreció material, aque- 
lles parts de la realitat més vasta que de- 
signen, les quals esdevenen al seu torn 
limitades i concretes; o millor -seguint el 
platonisme de Xenius-, uintaessencia- 
des: ((¿Tu no ho saps, que e 7 teu nom ja és 
una mica de tu, ja ets tu, ja és la teva 
essencia i la teva 

3 .  Eugeni d'0rs:  verbalitzador del Noucentisme, dins 
cl volum de  conferencies El Noucentiswe (Barcelona, 
Publ. de  1'Abadia de Montserrat, 1987), ps. 61-62. 

4 .  ID., p. 61. 
5 .  Eugeni ~ ' O R S ,  Elogi dels mots, Obra ca~alana  

corrzpleta (Glosari 1906-1 910) (Barcelona, Editorial Se- 
Iccta, 1950). p. 893. 

6. E. d ' O ~ s ,  Guia de l'albir en els nerviosos i escru- 
polosos, Obra catalana corn leta, p. 995. 

7. E .  d'ons, E[  norn, ~ B r a  catalana comp/etu, p. 

Seguint arnb la mateixa idea, Ors des- 
taca com «el més alt anomenarx, l'acte de 
defiMir.8 La vinculació entre ambdós con- 
ceptes, anomenar i definir, és prou evi- 
dent, perque definir significa precisament 
eassenyalar els límits d'una cosa, fixar, de- 
t e r m i n a ~ , ~  que és la funció que Ors atri- 
bueix al nom. 

Cal assenyalar, encara, una altra gro: 
pietat dels mots, en relació arnb la de ni 
ció: ((Definir una cosa és, en cert sentit, 
crear-la; en cert sentit, fer-se senyor d'e- 
lla. En el goig de la definició s'ajunten els 
de les genesis i de la propietat.»1° 

Per a Xenius, doncs, tot acte d'expres- 
sió en paraules (el fet d'anomenar o de 
definir) com orta en certa manera una 
((creacióx d1aKo que és expressat (denomi- 
nat, definit) i, alhora, un «govern» exercit 
al seu damunt. L'home creant realitat i 
dominant-la, per tant, fórmula de la més 
alta arbitrarietat; arbitrarietat que, a l'úl- 
tim, es tradueix en un urocés d'huma- 
nització per mitja de la paraula: ((Que fa 
l'esuerit auan anomena? E n ~ r a u a  un bocí 
de iealitit, que li era intergr 1 li era un 
pesar; i el treu enfora i el modela a la 
propia imat e i semblanca.»" 

~ e c a ~ i t u f e m  ara totes les idees dlOrs 
que hem considerat respecte al llenguat- 
ge: l'acte de donar nom a les coses -de 
definir-les- comporta, d'una banda, el fet 
que siguin «creades» per mitja de la pa- 
raula en allo que tenen d'essencial, i, al- 
hora, que esdevinguin sotmeses a I'home 
que els ha donat el nom, el qual les «go- 
verna». A més, el fet d'anomenar-les com- 

orta el seu pas previ per l'intenor de 
fhome, el qual en la paraula els donara 
forma «a la propia imatge i semblancax, 
aixo és, les humanitzara. 

Tal concepció del llenguatge fou reco- 
llida pels escriptors del comencament de 
segle seguidors del Pantarca; pero arnb 
una especificació: «Si els objectes són 
bells per a tothom, / és el poeta qui els dóna 
el nom»,12 perque la poesia representa, 
per al poeta, «...el treball de faiconar les 

799. En aquesta glossa, a més ,  Ors esmenta diverses 
creences antigues sobrc el poder dels noms,  ue  cons- 
titueixen el fonament d e  la seva concepció l e  les pa- 
raules i el seu pragmatisme. 

8. E. d'Ons, Guia de l'albir en els nerviosos i escru- 
polosos, op.  cit., S. 996: 

9. Traiem la ehnició del Diccionari de la llengua 
cata1 na  (Barcelona,  Enciclopedia Catalana, SA, 
19884 ( s .  v .  Definir). 

10. E. ~ ' O R S ,  Delgoig de definir, op. cit., ps. 826-827. 
En aquesta glossa tambe compara la definició a I'acte 
d'anomenar. 

11. E. d'Ons, Guia de I'albir en els nerviosos i escru- 
polosos, Obra catalana completa, p. 996. Si no s'indica 
el contrari, les cursives de  es  citacions seran sempre 
nostres. 

12. J .  M .  LÓPEZ-Pico, Poesies 1910-1915 (Barcelona, 
Societat Catalana d'Edicions, 1915), p. 224 (el poema 
pertany a l'obra Epigrainmata). 

Els Marges, 49. 1994 



coses / a imatge meva -que les vull així-».13 
Igual corn aquests versos de López- 

Picó, Riba reserva per a la poesia ( rinci- 
palment la lírica) i per al poeta al& que 
Ors qtribuia a l'expressió verbal en gene- 
ral. Es el poeta qui esdevé, així, per mitja 
de 1;i paraula poetica amb que donara 
nom a es coses, «creador»: «[el poeta] va 
mirant les coses per "anomenar-les" (una 
mena de creació; potser la veritable crea- 
ció ce la lírica)» (p. 16).14 

Riba aprofita igualment la relació or- 
siana d'equivalencia entre anomenar i de- 
finir, aplicant-la també a la poesia: (( .I no 
consisteix la poesia a donar el nom je les 
coses, que és corn definir-les, pero amb un 
maxrim de llum en un mínim de materia 
expressiva?» (ps. 236 177). l5  i 1 en un altre artic e trobem esmentats, 
respecte a l'expressió oetica, la majoria 
dels aspectes sobre el ienguatge assenya- 
lats per Xenius (vegeu supra), el qual, a 
més, hi és alhdit: ((Expressió val tant corn 
creaczó. [...] L'home, creant el cant, re- 
crea, corn si diguéssim els objectes a imat- 
ge seva: els governa, corn s'és dit entre 
nosaltres [...l. Aquesta humanització ...M 
(ps. 244/182). 

A uestes citacions de Riba posen de 
maiikst ,  doncs, la incidkncia que tingue- 
ren en ell, corn en altres escriptors coeta- 
nis, les idees d'Ors sobre la paraula i el 
llenguatge. Pero també hi apareixen re- 
flectides tres idees claus que poden con- 
textualitzar-se dins les teories literaries de 
la crítica europea dels segles XVIII-XIX: la 
potsia -la paraula o l'expressió poeti- 
ques- corn a creació, projectant llum so- 
bre les coses, i corn a h ~ m a n i t z a c i ó . ~ ~  

13. J. M. L6~u-PICO, Cants i al.legories (Barcelona, 
Impremta de F. X. Altés, 1917 p 74 (versos 1-2 del 
poema .El distret.). Vegeu tamké. del mateix Ilibre, el 
d a n t  dcl comencarncnt~, versos 25-28: .Vida que vull 
acompanyar del cant, / que obeira la sang dintre les 
vencs, / perquk les meves obres cada instant / de mi 
matcix siguin vivents i plenes.. (a. 10k 

14. Les citacions dels articles e Ri a corresponen, 
quant als que són anteriors o no recollits als Escolis, a 
Carles Riba, Obres Completes, 4 (Critica 3 )  (Barcelona, 
Edicions 62, 1988); n'indicarern solarnent la pa ina 
Rehpecte ais articies que integren el primer recuy1 ri: 
bia, Escolis i altres articles, seguim la primera edició 

LB arcelona, Publicacions de *La Rcvistan, 1921); n'in- 
icarein el número de la pagina, i, separat per una 

bai.ra obliqua, també el número de la pagina correspo- 
netit a I'edició moderna aplegada a les Obres Com letes 
2 (Fitica 1)  (Barcelona, Eds. 62 1985). pel fet dé ser 
I'única edició assequible actualkent. 

15. Un altre exernple de Riba, referit a la poesia de 
López-Picó: a...contemplacions en que eselatava una 
llum súbita de def in ic ió~  (ps. 96/94). 1 encara un altre, 
ara sobre J. Folguera: partint de la base que el poder 
ctcrnitzador de la ooesia consisteix en la creació d'una 
foi ma ( iic es donar nom) a al10 que es vol deturar i 

hxar, ~ i % a  considera que cls versos de Folgucra forcn 
.una eternització mdbil i viva dels momenis intensos: 
una definicióx (ps. 2531188). 

16. Conceptes que Riba desenvolupa principalment 
a I'article «Cants i al.legories2, de J .  M. López-Picó, i 

La poesia corn a creació i corn a huma- 
nització 

L'ús metaforic del terme creació per a 
designar la tasca del poeta es remunta fins 
al Renaixement, i, des del seu origen, 
comporta l'equiparació de l'acte de crea- 
ció en la poesia amb el de la creació del 
rnón feta er  Déu.17 A uest motiu va ser 
repres peys crítics d 3  segle XVIII, els 
quals, moguts sobretot Ter aquells poe- 
mes en que apareixien e ements merave- 
llosos (no engendrables per una mimesi 
de la realitat, doncs), aplicaren les diver- 
ses teones sobre la creació del rnón (la 
bíblica, la del Timeu de Plató, la de Plotí, 
etc.) a l'explicació del procés creatiu efec- 
tuat pel poeta. L'im ortant d'aquestes teo- 
ries és que totes iesembocaren en una 
mateixa afirmació (que sera desenvolupa- 
da per la crítica romantica): que la poesia, 
emmirallant-se en la creació divina origi- 
nal, constitueix una segona creació; no un 
transsum te de la realitat, sinó un rnón 
propi, s&ecte a les seves propies lleis, i 
essent un fi en el1 mateix.18 S'establí, aixi, 
que la poesia no es limitava al rnón dels 
sentits i a la seva imitació, sinó que era 
capac d'engendrar, de crear, nous 
mons.lg 

Aquest darrer pnncipi el trobem ex- 
pressat en els articles inicials de Riba: 
«[el] rnón de la poesia E... és a part del 
món dels sentits. (ps. 2363177); ((el món 
de la metafora [llegiu poesia] no és el 
rnón coneixedor als sentits corporals)) (ps. 
2071161). 

Áquest nou món poetic, materialitzat 
mitjancant la paraula, era el resultat de 
l'acte creatiu del poeta, esdevingut, 
doncs, corn Déu, un nou Creador; principi 
també admes per Riba en afirmar que «ex- 
pressió val tant corn creación (ps. 2441 
182) i que, per mitja d'aquesta expressió, 
((el poeta, a faisó divina, crea» (ps. 2371 
178). 

La creació del poeta, pero, no és una 
creació ex nihilo, sinó que té corn a punt 
de partenca el rnón exterior, la realitat 
mundana que ens envolta i en que vivim. 
El que fa la poesia és redimir el rnón del 
seu caracter de realitat ja fixada i definida, 
consueta, que I'obscureix als nostres ulls. 
Així ho expressa Shelley: ~[Poetry] makes 
us the inhabitant of a world to which the 

també a I'article .El poema espars de loa  uim Folgue- 
ra. Notes per a un assaign, (del Bna~ de7 1916 i del 
principi del 1918, respectivarnent). als quals es pot unir 
alguna breu referkncia que apareix en articles ante- 
riors o lleument posteriors. 

17. Cf. M. H. ABRAMS, The Mirror and the Lam trad 
cast.: El espejo y la lámpara (Barcelona, ~ a r r a f k d i t i  
res, SA, 1975). p. 422 i ps. 481-482. 

18. Cf. Id., ps. 489-493. 
19. id . ,  p. 487. 
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familiar world is a chaos. It reproduces the 
common universe of which we are por- 
tions and percipients, and it purges from 
our inward sight the film of familiarity 
which obscures from us the wonder of our 
being. [...] It creates anew the univer- 
se...))20 

Aquesta re-creació del món per la poe- 
sia obeeix a la idea que la realitat és en si 
inanimada, sense vida i fosca de significat, 
i que és el poeta el qui l'ha d'ilhminar i li 
ha de donar vida. Uns versos del poema de 
Coleridge <(Dejection: an Ode)), en que és 
expressada la relació entre el món i el 
poeta (l'home), ajudaran a explicar aquest 
punt: 

((0 Lady! we receive but what we give, 
And in our life alone does Nature live: 
Ours is her wedding-garment, ours her 
shroud! 

And would we ought behold, or hig- 
her worth, 
Than that inanimate cold world allo- 
wed 
To the poor loveless ever-anxious 
crowd[.] 

Ah! from the sou1 itself must issue 
forth 
A light, a glory, a fair I~minous cloud 

Enveloping the Earth- 
And from the sou1 itself must there be 
sent 

A sweet and potent voice, of its own 
birth, 
Of all sweet sounds the life and ele- 
m e n t ! ~ ~ ~  
El món (la natura) només viu en nosal- 

tres; fora de nosaltres és obscur, fred i 
inanimat. I és del nostre propi es erit que 
ha de sorgir la resplendor ue l'iylumini i 
el torni vivent; i és també 3el nostre inte- 
rior que ha de sor ir una veu, dolqa i 

otent, en el so de fa ual es percebi el 
guir mateix de la vidaq2 Les coses, per 
tant, solament viuen i adquireixen sentit 
quan les ha penetrades la llum de l'esperit 
huma i han esdevingut sons de la seva 
veu: veu i llum que no són altra cosa que 
la poesia. 

Aquesta mateixa idea és desenvolupa- 
da per Riba en I'article Cants i al.lego- 
ries, de J.M. López-Pi~Ó.~~ Abans que el 
poeta hagi creat la poesia, abans que hagi 

20. Percy B. SHELLEY, A Defence of Poetry /Defensa 
de la poesia (Barcelona, Ediciones PenínsulajEds. 62, 
1986). PS. 106-107. 

21. S. T. COLERIDGE, Poems, Everyman's Library 
(Londres, David Campbell Publishers Ltd., 1991), p. 
281 (versos 47-58). 

22. La incapacitat per a dur a terme aquesta il.lumi- 
nacló i vivificació de la realitat és el que produeix 
I'cstat de dejection (descrit en versos posteriors). Cole- 
ridge va escriure aquest poema en un moment de crisi 
emocional i poetica. 

23. Malgrat que l'argumentació d'a uest article re- 
colza en principi en una explicació de l a  metifora, en 

poetitzat la realitat, ales coses [...I recor- 
dem que eren ben pobres i fosques de 
significat. (ps. 2351177). Perque les coses 
del món adquireixin un sentit nou i llumi- 
nós, cal que sigui ~(l'home mateix)) el qui 
crei' ala llum)) (ps. 2361177). I és el oeta 
l'home ue dóna sortida a aquesta eum:  
....qui s k r i a  la intensitat de les hores ca- 
llades del poeta, que són el pas obscur de 
les coses cap a dintre d'ell, per il.Iuminar- 
s'hi d'home?)) (ps. 2361177). Mitjanqant 
un procés d'interiorització, la realitat pas- 
sa a través de l'esperit del poeta, el qual, 
en donar-li un nom, en fer-la esdevenir 
paraula poetica, la illuminara amb una 
nova significació més clara, més profun- 
da, més acordada amb la naturalesa hu- 
mana.24 El resultat sera, no una copia de 
la realitat mundana, sinó la re-creació d'a- 
questa en un món nou, una xsobrerealitat 
poetica)) diferent del món coneixedor als 
sentits:25  ara [les coses] se són ajuntades 
en mil diversos acords, flonjos, gosats i 
intel-ligents. Ara, el món és nou i té una 
aparenca clara d'unitat., (ps. 2351177). 
Un nou món -segons que citavem més 
amunt- creat pel poeta a partir de la ~ i l . 1 ~ -  
minació d'home)) de la realitat mundana; 
una humanització, doncs, d'aquesta reali- 
tat, fruit de la seva penetració per l'esperit 
de l'home, que li dóna llum i vida.26 Igual 
com hem vist que succei'a en la critica 
romantica i pre-romantica, Riba cerca 
l'explicació d'aquesta nova creació del 
poeta a partir de la seva analogia amb la 
creació del món realitzada per Déu: l'ho- 
me creant un nou món a la seva imatge i 
semblanqa, talment com Déu crea l'uni- 

realitat constitueix una teoria de la naturalesa de la 
poesia lírica, baldament es tracti d'una poesia construi'- 
da rincipalment a partir de procediments metaforics 
o aylegbrics (diversos aspectes, tot i així, poden ser 
aplicats a la poesia en general). El mateix Riba s'encar- 
rega de donar-ho entenent al llarg de I'article en passar 
de la metafora a la poesia i viceversa sense fer cap 
remarca en la seva ex osició. De la qual cosa es pot 
deduir que Riba consi&rava la metsfora com el proce- 
diment poetic per excel.1~ncia. Per tant, tractarem I'ar- 
ticle en qüestió com una teoria de la poesia lírica en 
general, prescindint, sempre que sigui possible, dels 
aspectes puntuals vinculables de manera exclusiva a la 
metafora. 

24. ai1 no consisteix la oesia a donar el nom de les 
coses, que és com definir-Pes, pero amb un msxim de 
llum en un mínim de materia expressiva?u (ps. 236/ 
177) 
L I I ,. 

25. Riba empra l'expressió asobrerealitat poeticau a 
I'escoli .El meu pare i jo., de I. M. Lópepez-Picó (ps. 175/ 
lA7) 
L .-,. 

26. En la teoria poetica de Maragall, l'art també 
comporta un procés d'humanització de la realitat: 
~L'art  no és la Natura mateixa, sinó la seva condensa- 
ció a través de 1'home.n Pero no és I'esperit del poeta 
all0 que insufla vida a la realitat, sinó ue aquesta vida, 
ressb del ritme creador, li és reveiaBa a través de la 
forma natural, i ell llavors el que fa és només huma- 
nitzar-la en donar-li una shuníana expressió.. Vegeu 
MARAGALL, Elogi de la poesia, dins Obres Completes, I 
(Barcelona, Ed. Selecta, 19813), ps. 671 i 681-682. 
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vers i l'home a imatge i semblanca divi- 
nes: ~Expressió val tant corn creació. Déu, 
expressant la seva joia, crea, i 1'Univers 
fou una imat e de la Seva Ment una. L'ho- 
me, creant e f cant, recrea, com si digués- 
sim, els objectes a imatge seva ... » (ps. 2441 
245).z7 

Cal aclarir, ara, en que consisteix 
aquesta humanització, aquesta re-creació 
del rnón a imatge de l'home. Riba ho ex- 
plica valent-se del celebre apotegma de 
ProtHgores ~L'home és la mesura de totes 
les coses» ( s. 236-177). La doctrina d'a- 
quest filoso?és exposada -i criticada- per 
Platíi en el seu dialeg Teetet.28 A partir de 
la influencia dlHeraclit, Protagores es 
mosira partidari de la teoria segons la 
qual totes les coses flueixen constant- 
ment, i res no és estatic, sinó que tot es 
mou i s'altera c ~ n t í n u a m e n t : ~ ~  ano hi ha 
res que ~zgul, sinó que sempre esdevé.)) 
D'uria manera semblant, es pot afirmar 
que no existeix una ventat absoluta, uni- 
versal i immutable, per a tots els homes, 
sinó que solament es odra considerar 
vertader allo que és aRrmat en un mo- 
merit donat prenent corn a mesura l'home 
que ho jutja a i~ í :~O «el que em sembla que 
les coses són, aixo són per a mi, el que et 
sembla a tu, aixo són er a tu.n3' 

El que interessa Ri%a d'aquest pensa- 
metit és, d'una banda, la consideració del 
móii en eterna fluencia, sempre canviant. 
El nou rnón creat pel poeta podria ser 
equiparat a aquesta conce ció no estatica 
del món: «La dita vella Boctrina veia la 
natura corn un esdeveniment perpetu, ac- 
tuant sobre el perpetu esdevenir que fa la 
personalitat de cada home; no es podna 
acceptar aixo per aquest rnón de la poesia 
que és a part del rnón dels sentits ... ?)) (ps. 
2361177). En el nou món poetic, les coses 
hari deixat de ser el que eren en la realitat 
mundana («eren ben pobres i fosques de 
significat») er  esdevenir, gracies a la 
llurn i la viBa que els infon l'esperit del 
poeta, noves i diferents. Pero, corn s'opera 

27. Totcs a ucstes idces també es troben poc o 
molt en Baudeqaire (que arnb els simbolistes faria de 
pont entre els romantics i el comengament de segle) a 
partir de la seva concepció dc la uimaginació construc- 
t o r ; ~ ~ ,  que, segons R. Wellek, continua I'antiga idea de 
la )oesia com a creadora &un altre cosmos, un món 
de! ue $S possible a imatge de la prbpia creació divi- 
na. t..] l art com un altre cosmos que transforma -i 
huinanitza, per tant- la naturalesan (Historia de la criti- 
ca  moderna, IV, Madrid, Ed. Credos, 1988, ps. 568-569). 

28. Plató també hi fa breurnent referencia al dialce 
Criitil, 385 e i SS. 

29. Teetet, 182 a i SS. La citació següent correspon a 
152 d-e. Scguim la traducció de Joan Leita a PLAT~, 
P ~ ~ l n k n i d e s .  Teetet (Barcelona, Eds. 62, 1990). ps. 129- 

aquest canvi? Si les coses apareixen diver- 
ses a uns homes i a altres segons la seva 

ropia mesura, i és cada home el qui esta- 
Fieix corn és cada cosa, de la mateixa 
manera, les coses, a través de la creació 
del poeta, adquiriran una aparenca nova i 
diferent, i aquesta aparenca sera el fruit 
de l'aplicació, pel poeta, de la seva mesu- 
ra. Així, quan un poeta pren uns cabells 
rossos i els metaforitza (els poetitza) en 
or, aquests cabells han deixat d'existir en 
la realitat objectiva i han estat transfor- 
mats, re-creats en una nova realitat (el seu 
sentit consuet ha estat illuminat i vivificat 

el poeta): han esdevingut uns nous ca- 
gells-or. 1 aquesta nova aparenca, aquesta 
metafora, és la manera corn el oeta veu 
els cabells, és allo que els cabe& són per 
a ell, és la seva mesura: «...aquest rnón de 
la poesia que és a part del rnón dels sen- 
tits, i en el qual les coses no viuen sinó en 
quant són expressades per súbita, inefable 
unió amb altres coses. és a dir. en ciuant 
són metafora, que així val tant corn "me- 
sura".» (ps. 2361177-178). 

Riba assenyala llavors que quan l'ho- 
me -i ara l'exposició pren un to marcada- 
ment orsia en la terminologia-, aplicant 
la seva mesura, expressa oeticament les 
coses, el que fa és donar-/& un nom -se- 
gons que veiem al principi- (ja sigui me- 
tafora, metonímia, el mateix nom precís 
de les coses, etc.), és a dir, en determina 
arbitrariament els limits (com una defini- 
ció), límits que són establerts a partir de 
la seva mesura humana. Es pot afirmar, 
per tant, que la nova realitat creada pel 
poeta ha estat formada conforme a la seva 
mesura i, doncs, a la seva imatge i sem- 
blanca, aixo és, ha estat hurnanitzada; tal- 
ment corn la mitologia i el cristianisme 
foren dos mons creats també a partir de 
l'aplicació d'una mesura, la humana en el 
cas dels déus antics, i la divina en el cas 
de la concepció cristiana de l'home: «Me- 
sura, que és dir "límit"; aquel1 limitar ar- 
bitrari, im erial, que no corn ren res que 
no sigui a forma i semblanga Kumana; que 
si un temps creava els déus amb figura i 
sentir d'homes, més tard, per obra de la fe 
-Que és un altre rnón a part- feia de l'ho- 
m& una imatge i semblanca divines.» (ps. 
236-237/178).32 

En última instancia, tota aquesta expo- 
sició sobre l'acte creatiu ha desembocat 
en una defensa de la creació arbitraria: 
l'home transformant la realitat al seu al- 
bir, i recreant-la segons la seva propia me- 
sura en un nou món, un rnón poetic. Una 
imposició i un domini sobre la realitat, 

L>:>. 
30. Cf. Teetet, 170 a i SS., amb la critica que en fa 

Plotó. 
31. Cratil, 386 a. 

32. Mesura, lín~it, arbitrar¡ i imperial són termes 
cars a Xenius i que es troben profusament escampats 
pel seu Glosari. 

Notes 



er tant, que contrasta, per exemple, amb 
ya submissió dels poetes romantics a la 
natura, i fins la seva dissolució en aques- 
ta.33 Homer serveix a Riba de paradigma: 
«Si la imaginació [dlHomer] dona vida 
humana al detall de la geografia, no en 
perdé pero el sentit precís. / No el símbol 
vague, doncs, l'home fonent la seva vida 
amb la de les coses, sinó vestint les coses 
de forma i vida humanes. Un pur arbitra- 
risme ... » (ps. 40160). 

Aquest acte d'afaiconar les coses a 
imatge i semblanca de l'home, segons la 
sentencia que «llhome és la mesura de 
totes les coses)), planteja encara a Riba 
una darrera qüestió: a imatge de l'«home 
individual)) o de ll«home en genere))?34 El 
nou món creat, ideura ser el reflex única- 
ment de la ment -de l'esperit, de la mesu- 
ra- de qui l'ha creat, o tots els homes 
podran reconeixer-s'hi? Es, aquest, un 
dels problemes que més s'han debatut res- 
pecte al principi expressat per Prota ores, 
sense haver-se arribat a cap a c o r f 3 ~  A 
Riba, tanmateix, lluny de pretendre solu- 
cionar el conflicte contingut en l'apoteg- 
ma, allo que l'interessa d'aquest és preci- 
sament la seva ambigüitat entre el que és 
individual i el que és generic: «L'inquie- 
tant equívoc sembla poder solament sub- 
sistir si per "home" entenem ''poetaV)> ( s 
2361177). 1 aixo perque en aquella am%i: 
valencia es posa de manifest la peculiar 
naturalesa de la poesia, en concret, de la 
lirica, que qinclou en son ple la paradoxa: 
el m k i m  d'individual amb el m k i m  de 
enericn (id.);36 és a dir, que la poesia 

krica és el resultat de l'aplicació d'una 
mesura humana individual, que alhora és 
també generica, la qual cosa sols és possi- 

33. R e c o r d e m , ~  exemple, el poema de Maragall 
-Les Muntanyes. el llibre Enlla), en que es descriu la 
fusió panteista dA poeta arnb la natura. 

34. ~ C a n t s  i al.legoriesx, de J .  M .  López-Picó, ps. 2361 
177 
A .  ,. 

35. Vegcu J. FERRATER MORA, ficcionario de filosofía 
(Madrid, Alianza Editorial, 1990 ), p. 1.555 ( s .  v .  Horno 
tnensura). 

36. La mateixa idea apareix a les ps. 43 62 
cant iiric, el més propi i el més huma albora de?: 
cantsx; a les ps. 38/59: ....tan aladament es mou la 

oesia lírica entremig d'allo que no mor i d'allo que 
R i  amb I'instant, d'allo que és palpable i extern, de 
totfom er tant i d'allo que no existeix sin6 en el fons 
dc la lli&ertat del poeta.; i, aplicant-ho a la poesia de 
Folguera, a les ps. 1931153: ....versos, corn a uests. que 
bo i tan intims, facin alhora pensar en una t 3  absencia 
de motiu personal. L'ele ancia, la uresa. consisteix a 
fer coincidir, sense para%oxa, les Bues sensacions.. 

ble quan l'home que i'ha aplicada és poeta. 
Riba formula aquí el principi d'univer- 

salitat de la poesia; principi a que aspira- 
ven, per exemple, poetes com ara Schiller 
o Goethe. Aquest últim s'hi referia, en al- 
tres termes, en una de les seves mkimes: 
«la veritable poesia [...] expressa la parti- 
cuiaritat sense pensar en la generalitat; 
pero essent aquella vivament sentida, con- 
té allo que és general sense adonar-se'n o 
adonant-se'n més tard.a3' El que fa Riba 
és aplicar aquest rincipi al mateix poeta, 
vinculant-lo amb ?a concepció de la crea- 
ció que hem escatit: essent el món poetic 
el resultat de la re-creació de la realitat 
mundana a partir de la mesura que hi 
aplica l'home que li dóna expressió, pel 
fet de ser, aquest home, poeta -1íric-, 
aquella mesura sera valida també per als 
altres homes, que podran reconeixer en el 
cant la seva propia mesura, com si ells 
mateixos fossin els creadors d'aquell 
món. L'apotegma «llhome és la mesura de 
totes coses», aplicat al poeta, pot mante- 
nir la lenitud i la riquesa del seu signifi- 
cat amtivalent: l'home individual i l'home 
en genere. El poeta, el veritable poeta, 
esdevé, així, el més huma dels homes, si 
rnés no quant al seu ofici poetic; i els seus 
poemes esdevenen, al seu torn, generals i 
comunicables a tots els homes: «així el 
cant més íntim és de tots els homes i de 
tots,els temps.)) (ps. 2361177). 

Es aquesta darrera idea la que més es 
mantindra i continuara tenint vigencia en 
els escnts teorico-cntics posteriors de Ri- 
ba. La terminologia i les idees orsianes, 
altrament, aniran desapareixent o essent 
assimilades per altres conceptes i nocions 
dins la constant evolució del pensament 
ribia. 1 el mateix es pot dir respecte a les 
propostes romantiques d'explicació del fe- 
nomen de la creació. 

Aixo no obstant, els referents que hem 
tractat foren els pnmers contactes de 
Riba en l'ambit de la teoria literaria; i 
d'ells, reafirmant-los, contradient-los, mo- 
dificant-los o simplement prescindint-ne, 
deriva tota la seva ulterior, i 'a molt més 
original i propia, concepció del fenomen 
literari. 

JORDI MALE I PEGUEROLES 

37. Pensaments de Goethe, traduits e r  Joan Mara- 
gall (1910), dins MARACALL, Obres compr)etes, I, op. cit., 
p. 430. 
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