
Notes 

Els grecs a la poesia de Riba, per Carles Miralles 

Un dels temes centrals de la poesia de 
Riba, que reflecteix una seva profunda 
concepció de la vida i de l'amor, del seu 
realitzar-se com a home en aquest món, és, 
dit abruptament, el de la tensió entre la 
quietud, la felicitat a la qual tendim i 
1 aventura o el risc, el vent i la tempesta, on 
som realment provats. És un tema que al- 
guns dels sonets de Salvatge cor plantegen 
magntficament en termes religiosos d e  
relació amb Déu-, que ja es trobava, en 
termes amorosos, a les Estances, i al qual 
recorre tot al llarg de la seva obra. 

El tema és, er a un home com Riba, que 
estimem la f e k t a t  i que la volem i ens hi 
instal.lm'em, pero que, quietud i repbs com 
és, ens allun a del moviment, del canvi, de 
la inquietuc? ue porta al descobriment: 
des del punt %e vista intellectual, el que 
Riba tem és que la felicitat no el deixi tan- 
cat a casa, sense viure, sense aprendre. 1, 
doncs, la tensió neix del fet d'haver d'acor- 
dar - e n  la vida, pero sobretot en la vida de 
l'esperit- felicitat i aventura; de saber que 
només qui ha triat el risc, el moviment -o 
qui s'hi troba, sigui h i t  de l'atzar o de la 
m& de Déu, que el prova-, pot arribar al 
coneixement, a l'experikncia que salva. 

El poema 24 del rimer llibre d'Estances 
ex lica aixb que ieia en un marc molt 
heihic, per referir-ho després a l'amor. El 
cito: 

Hem estat com la gent nada a la riba erma 
davant I'innumerable somriure de la mar; 
la gran temptació a poc a poc desferma 
les voluntats ardides del trist costum avar. 

1 un dia se'ls enduu, com duna revolada, 
ells, amb els seus records, els seus déus i els 

seus cants, 

per si descobririen una terra daurada 
enila de les tenebres profundes i onejants. 

Davant l'esguard em'vol dels nauxers d'aventu- 
ra 

la verge mar es pobla d'iiies amb orts fidels; 
mes cap dolcor terrai no iguala Hur fretura: 
sempre demanen una ruta nova als estels. 

1 més s'estimen la infinita mar deserta, 
i els vents que s'escometen pels volubles ,ca- 

mns; 
de la sonora lluita la nau son vol concerta: 
tal nostra vida, Amor, d'un combat de destins. 

Tot i ue podria referir-se a moltes situa- 
cions dYerents, el poema fa especialment 
sentit si pensem en els grecs antics i en 
l'empresa de colonització que dugueren a 
teme, inicial de les de després (v. 10: «la 
verge mar es obla d'illes amb ports fi- 
delsi). D'altra \anda, el vers 2 15s Bsquil, 
Prometeu 89-90, sinnombrable somriure 
de les ones marines)), en la traducció de 
Riba mateix,' i podria estar aquí avisant 
d'aquest fet. 

1. hquil ,  Trag2dies. vol. n (Barcelona 1933). p. 62. 
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En el poema, allb que abans anomena- 
vem felicitat i aventura és, d'una banda, el 
«trist costum avar», el fer cada dia el ma- 
teix i no moure's, i «els seus records, els 
seus déus i els seus cants)), una tradició 
que els lli a a la (criba erma» on han nas- 
cut; i. de faltra. d a  gran temptación que 
acabara alliberant - e l s  ardits almen s 
de la rutina i la ((revoladan que sels en& 
a terres llunyes. Un cop hi seran, perb, i hi 
hagin trobat «una tema dauradan, es.re e 
tiia el düema entre la ~dolcor teiral)) i r8u; 
fretura» i tornara a vencer el neguit i el 
canvi, l'aventura (v. 12: ccsempre demanen 
una ruta nova als estels))): no la tema on 
han nascut, doncs, ni els ports fidels que 
han fundat, sinó de be11 nou la mar (v. 13: 
«m&s s'estimen la infinita mar deserta))) i 
trobar en l'escomesa dels vents adversos un 
nou cami (vs. 14-15: «i els vents que s'esco- 
meten pels volubles camins; / de la sonora 
lluita la nau son vol concerta))). 

Més enlla dels descobriments i la colo- 
nització, l'aventura, el moviment constant: 
la lluita dels grecs a la mar fou parallela, 
tal corn ho veia Riba, de la lluita ue me- 
naren en llmbit de l'esperit per ta?de for- 
mular per primera vegada els fonaments 
de la nostra cultura. L'aventura intellec- 
tual, que per a Riba comenca en l'amor i 
d'ell s'origina, prenent-ne constantment 
forces, és trobar el propi camí en el Rcom- 
bat de destins)) (v. 16) ue es produeix dins 
nostre. ue és bo que shi pmdueixi perqu? 
només & l'agitació de la tempesta neix el 
camí. 

Per a ser referent d'aquesta aventura ca- 
lia més que un exemple histbric, el de la 
colonització, per llunya que fos. Calia un 
exernple mftic, i Riba el troba en els tre- 
balls d'ulisses pels camins de la mar; així, 
els oemes 28, 29 i 30 («La partencan, 
vLhi&enciax, (<El retorn*), sempre del pri- 
mer llibre d'Estances, constitueixen, a con- 
tinuació, la primera clara presencia, arti- 
culada, del mite d'ulisses en la poesia ri- 
biana, re res encara una mica més enda- 
vant en efmateix llibre en el poema 37 (.El 
darrer f r e ~ » ) . ~  

El viatge d'ulisses és per a Riba xifra de 
tots els moments en que, enfrontats en el 
nostre interior els vents que representen 
totes les opcions, les direccions possibles, 
en triem una, mirem d'obrir-nos camí. In- 
troduint una vegada l'elegia w de les de 
Biewille, Riba es va referir «a la teoria, no 
pas absurda)), segons la qual «els relats que 
va manejar Homer, o qui fos el poeta de 
l'odissea, tenien un misteriós, anti uíssim 
xntit  del viatge de hnirnar.' Cap 9et corn 

2. J. M E D ~ A ,  Carles Riba (1893-1959), I (Barcelona 1989). 
p. 40. 

3. Carles Riba presenta les ~Elegies., text transcnt per 0. 
CASASSAS, &erra BOrn (agost de 1976). p. 27 i SS. (=Caries 

la guerra civil espanyola i l'exili subsegüent 
no va desencadenar en Riba una forta tem- 
pesta interior; en l'exili, va mirar de resol- 
dre-la aprofundint en el seu cristianisme, 
corn es veu en la correspondencia amb 
Carles Cardó," i amb el lent, riquíssim 
guany d'abril  del 1939 a agost del 1942- 
de les Elegies de Bierville. La recerca ales- 
hores d'un camí interior, que actualitzava 
el viatge a Grecia i inte ava el salt ca a la 
verda Erin, li imposa &a volta el velfmite 
d'ulisses. Acabava d'estudiar la Nausica de 
Maragall i en tornar a Catalunya es posaria 
a refer la traducció de l'odissea («en unes 
circumstancies», deia Riba mateix en el 
prbleg de la segona versió, referint-se a 
abans, a l'any 1944, «que feien prbxim al 
meu cor el mite d'Ulisse~»).~ 

De manera que si la tensió entre felicitat 
i aventura és un tema central en l'obra de 
Riba, és simptomatic que se serveixi so- 
vint, corn a model per a expresar-lo, del 
rnite d'ulisses. Perque implica relació entre 
un tema central, ben basic, de la seva poe- 
sia i l'empresa de traducció amb que Riba 
se sentí més identificat i en que s'hi ju A 
més, el1 personalment: les dues versions $e 
l'odissea. 

Per a la seva poesia interessaren a Riba 
basicament l'episodi dels feacis i el retorn 
d'ulisses a ftaca; particularment, el viatge, 
el darrer pas de mar, abans d'ftaca, i l'aco- 
llenca de l'errant a l'illa en la figura de 
Nau~ica.~ Cal dir que aquests dos punts 
d'interes es troben dins la part del oema 
que havia interessat més profunAment 
tant Goethe corn Maragall. Quant a Nausi- 
ca a Riba, ella és darrere la noia que és sor- 
presa quan de la barca estant es llanca al 
riu per nedar, a l'ele ia w; ella és «la noia, 
dreta a la sorra, i so&i i pura*. que racollí 
l'errantn al sonet xv de Salvatge COY. 1 tam- 
bé a propbsit de Riba, cal considerar que el 
viatge entre la terra feacia i ftaca és un 
trAnsit de la felicitat a la lluita, de la com- 
plaenca i l'adormiment en si mateix a la in- 
quietud i el retorn al més profund d'ell. 
Aixb, que en el poema 37 d'Estances 1 li era 
motiu de reflexió en l'amor, li fou, a l'epoca 
de les Elegies, imat e del for at transit de 
Barcelona a ~iervi lk  i altres hocs de Fran- 

Riba. Obres completes, a cura de J. MEDINA I E. SULLA, N Crf- 
tica, 3, Barcelona 1988, p. 286 i SS.). Cf: C. MIRALLES. Lectura 
& les Elegies de Bienrille (Baxelona 1979), p. 63. 

4. De fet. s6n nomes dues caries de Riba, les que fan els 
números 366 i 382 de l'edició de Guardiola: Cartes de Carles 
Riba, 11 (Barcelona 1991), ps. 210-21 1 i 245-247 (de data 26- 
11-1942 i 12-VI-1941 respectivament). Van ser donades a 
con&ixer, junt amb les de Carles Cardó, per A. MANENT. LI1 
cotrespondencia entre Carles Riba i Carles Cardó aran  de les 
"Elegies de Bientiller, In memonam Carles Riba (1959-1969) 
(Barcelona 1973). p. 241 i SS. 

5. C. M n w ~ ~ s  a Homenarge a Carles Riba, 50 anys de les 
Elegies de Biewille, edició a cura de D. Jou i V. PANYELLA, 
.Acta. Quadernsa, 13 (Barcelona 1993), p. 43 i SS. 

6. C. MIRALLES. Lectura, o p .  cit., p. 63, i Homenatge. o p .  
cit., p. 44. 
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ca, perb més rofundament, de la tempesta 
interior que e produí i de la qual sortí hu- 
manament renovat, més fort davant l'adver- 
sitat i probablement satisfet d'ell mateix: 
del que havia fet i de corn ho estava fent. 

D'aquest sortir-se'n, Riba, satisfet d'ell 
mateix enmig de la catastrofe i mal at tot 
arnb esperanga, fou causa principfel seu 
personal retrobament de Crist en el desert, 
en l'apartament de l'exili; en efecte, en les 
seves notes a l'elegia x explicava haver tret 
d'Oseas 11, 16 la imatge «...i se l'enduu al 
desertn (v. 46), i aixb «per la forga que el 
mot desert hi té, corn a símbol del despulla- 
ment necessan a tota restauració),.' Es 
consolida aquí la tendencia de Riba de 
confondre en una fusió de gran intensitat 
els termes de l'amor huma arnb els de 
l'amor a Déu. Pero, tornant a Ulisses, Riba, 
en aquella ocasió, no en tingué prou arnb 
el viatge i el risc, sinó que se sentí en la ne- 
cessitat d'assajar la mort, que havia vist 
ben de rop i que, entre el final de la guerra P civil i e comeng de la segona europea, sem- 
blava sotjar la humanitat entera. No se ser- 
ví d'ulisses, arnb aquesta finalitat, tot i que 
el vell heroi havia visitat els morts. Riba ne- 
cessitava un viatge més essencial, símbol 
d'amor i soteriolbgic: a un as de la idea de 
resurrecció, que més tard Q duria a la figu- 
ra de Llatzer, Riba tria la figura d'orfeu. 

La fi ura d'Orfeu, en efecte, amb el seu 
viatge 3 món dels morts per amor, i l'orfis- 
me, vella reli ió de salvació, corn a ((punt 
de partida i $e manera de dir pobtica),, li 
semiren er a dedicar tota una elegia, la x, 
a «una aErmació cristiana de la immortali- 
tat personal de l'anima, en la plenitud dels 
seus records i en la perfecció de la salut». 
De be11 nou s'imaginava l'experiencia, a la 
manera d'ulisses, corn un as entre «els 
dos móns, que em volien, detanda i banda 
de l'ombran (elegia w, v. 13): entre «la font 
de I'Oblit, destinada als rofansn, 
xava a lisquema, upro Sun xiprer $,. lanc),, dei- 
i des fresques aigiies $e las Membria, que 
se li oferienn (a l'iniciat brfic, vol dir) «a la 
d r e t a ~ . ~  

Des de l'exili Riba veu la seva vida, la 
seva fidelitat a la missió que sobre el model 
de Sbcrates s'havia proposat de servir, corn 
una xdilapidació generosan. Ara, «ric del 
que ha donat i en sa ruina tan pur» (elegia 
11, v. 14), corn l'embriac del nom de Súnion 
que a través de la nua garriga ve a cercar 
les poques columnes que en queden dem- 
eus, empren simbblicament el camí a 

rongen, a l'arrel del1 mateix i de la seva 
missió: per l'amor, cap a la propia infante- 
sa revisitada, amb l'enyor de la puresa ori- 

7 .  Carles Riba. Obres completes. a cura de J.-J. MARFANY, I 
(Barcelona 1965). p. 242. 

8. Ibidem. 

ginal; per l'amor reunint esposa, patria i 
en un llen uatge ric que shcreix de 

a propia obra i tot el que en ella ha fet 
fruit. 1 aixb presidit pel mite d'ulisses, dut 
més enlla per l'empresa d'Orfeu, que a més 
d'enamorós ultrat era poeta, el poeta la veu 
del qual amansia la natura. 

En una carta a Pierre Rouquette datada 
el 10 de febrer de 1956 Riba l'informa d'ha- 
ver escrit El fill prhdig, la tercera part 
d'Ebhs de tres oratoris, «el tema» del qual, li 
diu, «és repres de les Elegies pero dut més 
enila: el de la vida corn a dilapidació gene- 
rosa i últim r e t ~ r n » . ~  De manera que al fi- 
nal de l'ulisses de Riba, passant er l'orfeu 
més simbblic i emblematic de salvació 
que el deixa instal.lat en el cristianisme, hi 
ha el fill prbdig, Isrofel: qui ha gosat i se 
n'ha anat, s'ha despres de tot el que tenia i 
retorna a la fi, sense res i orgullós, a la casa 
del pare. Les portes de la qual, en la poesia 
de Riba, havia obert Nausica, la noia que 
acollia el poeta-Ulisses, «sola i ura», al so- 
net xv de Solvatge cor. on els Rabils mari- 
ners feacis del vaixell del retorn esdevenen 
((Mariners del Rei», instruments de la vo- 
luntat de Déu de donar a «l'emant» la seva 
«tomada». 

En una altra carta anterior, del 24 de de- 
sembre de 1955, a Joan Baptista Bertran, 
Riba lliga «la problematica central» del 
darrer oratori arnb la del de Llhtzer, i diu 
que tracten del « as de la natura a la Gra- 
cia, el cor que slEi descobreix, la llibertat 
que s'hi exerceix i hi assenteix».1° També 
aquest concepte que ara és central, la Gra- 
cia té a l'obra de Riba una llarga historia. 
En efecte, abans de ser aquesta Gracia en 
majúscula, la gracia i la joia han fet un 
llarg camí per la poesia ribiana: han signi- 
ficat l'impuls cap a la poesia i el seu acom- 
pliment; tant corn aixb mateix en amor, no 

oques vegades. L'origen otser tingui re- 
Lcid, corn he assen alat Jgun cop, arnb la 
freqüentació per Ri& de la poesia pindail- 
ca.ll Els contextos de la AciaJGrAcia a les 
Elegies ermeten d'altraTanda de recoma- 
nar-ne festudi en relació arnb la particular 
utilització que Riba féu tot sovint de frag- 
ments i idees d'Heraclit en els seus poe- 
mes. Per un altre costat, la deguda referen- 
cia a Píndar obre les ortes per a abordar 
el tema de la relació l e  Riba. més espora- 
dica, menys de fons, arnb altres poetes ar- 
caics. La qüestió demana ser estudiada 
arnb més deteniment i calma, perb assen- 
yalaré ara i a uí dos casos em sembla que 
interessants le1 primer llibre d'Estances, 
els poemes 32 i 35. 

En el primer, que fa així: 

9. Caries, cit., m (Barcelona 1993). p. 258 (carta 646). 
10. Ibidem.. p. 245 (carta 641 bis). 
11. C. MIRALLES. Lectura, op. cit., p. 31 i SS. 



Tu apareixes. No la roja maravella 
que per damunt ma galta fa un súbtil llengo- 

tei 
no el tremolor que ajup l'envanida parpe& 
i la paraula forma esderna en balbuceig, 

s6n, oh Amor d'amors, l'esstmcia del miracle 
que, en seure prop de tu i oir-te, en mi es-di- 

fon. 
Oh, sabessis dels pensaments, quin dol$ sotrac 

la 
turba perplexa ordena darrera el mur del 

front. 

Així a l'assamblea dels ciutadans el guia 
fiat obre les ales del seu discurs ser&, 
i d'home a home assa una ardent correntia 
i alcen tots junts 3 s  bra~os amb un igual vo- 

ler. 

hi ha d'entrada una situació bhsicament 
idkntica a la d'un cklebre fragment de Safo, 
el 3 1 Voigt: la dona apareix, el jo del poe- 
ma se li adreca en segona persona, s'asseu 
al costat d'ella i en sentir-la parlar hi ha un 
seguit de conse iii?ncies somhtiques -en- 
vermellir, tremjar, balbucejar- que tam- 
bé són com les descrites en el fragment de 
Safo. El poema de Riba, perb, tot i com- 
partir la situació, que vol comunicar com a 
shfica, en una tradició de reutilitzacions 
parcials i de refoses del fra ment -pen 
sem en el famós carmen 5 1 f e  Catul-, en 
varia conscientment, oposant-se al model, 
les conseqiikncies, en el sentit que ne a 
que la situacib, i p a l  a la del fragment $e 
Safo, tingui en e jo del oema les conse- 
qiiancies que té en aqueR; i tanmateix les 
enumera, per significar que vol anar més 
enllh, plantejar i acabar en un altre sentit 
la si.tuaci6 que, precisament per aixb, ha fi- 
xat com a shfica. La conseqiii?ncia de debb, 
en canvi, és exposada als vs. 7-6: asseure's 
al costat d'ella i sentir-la parlar produeix al 
jo del poema un adolc sotracs que li posa 
en ordre els pensaments; en treu, doncs, el 
guany d'un ordre mental, d'una capacitat 
de claredat i síntesi ue no tenia abans de 
l'aparició de la dona.% qual ha causat amb 
la seva preskncia i araules el mateix efec- 
te -a ui passem a{ quatre darrers versos, 
del 9 3 12- que causa sobre els ciutadans 
el governant que parla amb serenitat i 
aconsegueix de convkncer tothom i que 
comparteixin el que propugna (<<i alcen 
tots junts els bracos amb un igual voler,, 
acaba el poema). 

La comparació del final, d'altra banda, tC 
un cert r e v t  homkric, cosa que em 
servir d'en ac per a la consideració de 
tre poema de qui? volia arlar, el 35, que 
comenca, justament, amg una comparació 
d'aquesta mena. El poema es presenta com 
un apbstrof del jo que hi parla a la Joia (vs. 
6 i SS.), la qual, com que s'enduu <<de dins 
el pit covards del locutor cels mots com un 
estol,)), pot ser en els resultats de la seva ac- 

ció comparada al cabdill que va des ertant 
els guerrers que ha triat er al comgat (vs. 
1-S), cosa que recorda geqüents recorre- 
guts dels herois homkrics per les files de 
combatents encoratjant els guerrers i inci- 
tant-10s al combat, i de més a prop el que 
fa el vell Nkstor a la Zlíada x 137 i SS." El 
tema és típicament ribih, perb, perquk allb 
que hi és plantejat és que la felicitat, l'ale- 
gria de viure, la calma, el que acaben fent 
és frustrar la creació, fer fugir de la ment 
del poeta els mots. Per aixb el poeta, con- 
clusivament perd no pas al final del poe- 
ma, demana a la Joia que li torni <<el cant 
enreras (v. 15). 

El que de debb tanca el oema és una 
nova comparació de ui parya amb un ho- 
me vell ue de dalt deqa torre estant espera 
el deseA1ac del combat, en el curs duna 
guerra en la qual ha perdut molts fills. Me- 
tafbricament, és clar que els fills perduts 
són els mots que ha fet perdre al poeta la 
Joia, raó per la qual ell ve a ser com el pare 
que s'esth dalt de la torre, que ha perdut 'a 
molts fills i veu cada cop renovellada la 
seva por de erdre'n un altre mentre espera 
el retorn de% combatents. Allb que m'im- 
porta de remarcar és que el pare a ue ja- 
quí / la fillada guerrera i espera daltla tor- 
re)) (vs. 16-17) és una inusual, en la poesia 
de Riba, perb molt clara referiacia a un al- 
tre vellard, aquest del bandol troih, Pnam; 
i, doncs, una altra referhcia a la Ilíada.13 

La qual, perb, com en el cas de la clara 
referkncia a Safo de i'altre poema, ha estat 
per Riba del tot alienada. El poeta s'ha fet 
seva la imatge del vell dalt de la torre 
-com abans la de Nbtor despertant els 
guerrers-, en un context que no té res a 
veure amb l'originari, amb l'ilihdic. Tan- 
mateix, el conjunt és un poema constrult 
no tan sols sobre dos motius homi?rics, 
sinó sobre dues figures d'ancians de la Ilía- 
da, cosa que tal vegada podria documentar 
indirectament que l'kpoca en ui? treballa- 
va en la rimera versió de 1'0Zfissea conei- 
xia prou%é la Itiada com perqui? se li n'im- 
posessin dues escenes. La cosa important, 
de totes maneres, és ben d'ell i no té res a 
veure, ni de llun , amb la Ilíada. En efecte, 
la imatge del velrque espera, la idea de per- 
dre els fills, tot sembla posar-nos sobre la 
pista d'un tema de Riba d'alguna manera 
rastrejable fins a l'Esbbs de tres oratovis. 
Per dir-ho rhpidament, el desig, sobre el 
model del pare del fill prbdig --que fóra 
així l'últim avatar de Pnam-, que tornin al 
poeta ni que fos alguns dels mots que la 
Joia li havia arrabassat: i aquests serien els 

12. M. BALASCH. Carles Riba. hellenista i humanista (Bar- 
celona 1984). p. 1 4  i SS. 

13. M. Balasch en els paralipbmena (p. 290) del seu llibre 
Carles Riba, ia vessant alemanva delseu Densament i de la seva 
obra ne arc el ona 1987). ' 
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poemes més estimats pel poeta -pel ve11 
que, de dalt, de la torre estant, creia haver- 
los perdut definitivament. 

Un altre tema important, que demana un 
estudi detallat, és el de la influencia de la 
filosofia en la poesia ribiana. D'entrada, hi 
ha el fet que Riba és un poeta de l'amor, tot 
al llarg de la seva obra, i si aixb de vegades 
es manifesta en realitzacions que rnés que 
els grecs poden evocar Petrarca o Dante o 
bé AusiAs Marc, l'arrel és sem re platbnica. 
El nucli de l'amor de Riba deriva del dis- 
curs de Dibtima al Banquet de Plató -i de 
la llar a historia, és clar, d'aquest discurs 
en les5letres occidentals. dins la qual pot- 
ser fóra aquí del cas evocar l'ombra de Dib- 
tima darnunt Holderlin. Perb, en definitiva, 
allb que és important és el fet que Riba 
manté l'exaltació de l'amor en un constant 
ultrapassar el seu objecte, sense renunciar 
mai a l'experiencia i a l'expressió de l'amor 
fisic perb sempre transcendint-lo en el co- 
neixement, en el retom a la rbpia Anima, H en la fidelitat a la terra i a la en a 1 tarn- 
bé que aquest eros. vinculat des # punt de 
vista moral al be11 i al just, apunta directa- 
ment, en l'evolució de Riba, cap a l'agape, 
cap a l'amor cristii tal corn és formdat per 
Pau de Tarsos. 

De la manera corn entre els models hu- 
mans de Sbcrates i de Jesús hi ha una evo- 
lució de Riba, perb els dos coexisteixen i es 
complementen, tal corn són compatibles 
humanisme i cristianisme, així mateix hi 
ha en el1 una evolució, de l'eros platbnic a 
l'agape cristiA, pero mai una oposició in- 
conciliable entre ambdós conceptes. 

També caldria dir alguna cosa sobre la in- 
fluencia de i'estoicisme -tampoc inconci- 
liable amb el cristianisme, per a Riba- i, 
evidentment, també a untar altres textos i 
idees latbnics que en aeterminats moments 
sembgn haver-se filtrat en la oesia de Riba, P corn ara la caracterització de poeta en l'ele- 
gia vm de les de Biewille («cosa lleugera i sa- 
grada»: v. 35), que depen de l'Zó, o corn la 
complexa reflexió sobre els mots de l'elegia 
w 22 i SS., reminiscent del Cratil. 

Tanmateix, en la poesia de Riba a partir 
de l'experiencia de la guerra i l'exili són les 
sentencies, prenyades de sentit i deses era 
des a la inte retació. d'HerAclit e?quc 
sembla haver Zixat rnés pregonament pet- 
ja. Un exemple ultrat, reconegut pel mateix 
Riba,14 és e1 sonet Infants adormits, el dar- 
rer poema de Tres suites: 

Veuen, i iqui diri que són 
en el bosc del silenci vistos? 
Per a eils s'enfondeix un món, 
per a ells sols, ardents o tristos 

reis de llur somni: tot atzar 
els rendeix sa viva imminkncia; 
van er la terra, van pel mar, 
en effast de ilur innockncia. 

Que dolcarnent to uen la mort! 
La por i el temps, ?obscura sort 
són amb nosaltres a la incerta 

nba on toquem el son - e n  va, 
oh somnis dúna ombra desperta, 
oh vetlla d'un cant que es desfi! 

És un poema sense jo, marcat per l'opo- 
sició entre uns ells, els nens que són vistos 
per l'espectador adormits, i no l'especta- 
dor, $e fóra jo, sin6 nosaltres, que, atesa 
la de 'catbna ( ~ P e r  a Tina») otser vol dir 
Riba i la seva dona, perb igu&nent podria 
significar, més en general, els adults - c a r  
es troben en oposició corn a tals amb els 
nens del títol i tant Riba corn la seva dona 
hi són inclosos. És el cas que la confronta- 
ció entre els nens i els grans -i la idea ue, 
rnés sovint que no sembla, la raó i el%en 
fet són de la part dels nens- ha estat cons- 
tatada'= entre les magres romanalles 
d'HerAclit. D'altra banda, també és dat de 
trobar entre els fragments d'HerAclit (cf: 56 
DK) la indicació que uns nens van ser rnés 
savis que el poeta, que Homer mateix. 1 no 
és gens difícil de veure que dins de nosal- 
tres hi ha d'haver el poeta, Riba mateix, es- 
pectador dels ~infants adormits)). Riba en- 
tén ue pot rebre dels nens que domen 
unaBiCó molt fonda, molt essencial. E ~ S  
nens, en efecte, «reis de llur somi» (v. S), 
«veuen» (v. l), i veure, en el context dels 
fragments d'HerAclit, no és poca cosa. Riba 
vol dir que només en el somni els nens to- 
quen l'essencial «en el fast de llur innocen- 
ciax (v. 8), i d'aixb en diu que «toquen la 
mort» (v. 9). 1 aquesta experiencia entén 
que és negada als adults. 

Darrere de tot plegat no solament hi ha 
més reminiscencies d'HerAclit ben explíci- 
tes (per exemple, pel que fa als nens «reis» 
cf 52 DK), sinó, sobretot, el fet que el poe- 
ma és construit sobre una lectura ribiana 
agosarada i intelli ent del desesperat frag- 
ment 26 DK. @e8 clar, d'entrada, quejo, 
del fragment, no en trec l'entrellat, 
no sé rendre partit davant dels p rog i e ' z  
textu$s i peque la idea en si se'm fa fosca 
tant si prenc una direcció corn si en prenc 
una altra. Sospito que Riba es devia trobar 
en una situació semblant i el que va fer va 
ser tirar al dret amb segura intuició poeti- 
ca 30 és, no en proposA una inte 
ció, n aprofita allb que o b s c u r a m e n t ~ ~ ~ ~ ~  
geria per a un poema. L'única cosa que puc 
r a r  d'explicar, doncs. és el que em sem- 
la que va fer Riba, que va ser quasi tra- 

14. Cautes, op. cit., IU, ps. 165- 166 (carta 602 ter a J. Paiau 15. M. MARCOVICH. Hemclitus. Greek Text with a Shon 
i Fabre de 19-x-1954). Commentary (Mérida Wenequelal 1967). p. 382. 
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duir del fragment les expressions «tocar la 
mort» i «tocar el son» i contraposar - c o m  
sembla rou clar que és fet en el fragment 
d'~eiacEt- l'estat de qui toca la mort, que 
és adormit, amb el de ui toca el son, que 
és desvetllat. A més, ~ i % a ,  pel seu compte, 
atribuí el primer estat als nens i el segon 
als adults, amb la qual cosa implícitament 
declara la vida com una vetlla prop del son 
i ex lícitament l'adult que la viu com «una 
omtra despertar (v. 13)." D'altra banda, 
prenent peu en l'oposició heraclitea que 
abans deia entre el poeta i els nens allarga 
la contraposició entre visió dels nens (v. 1) 
i vetlla al costat del son fins a cobrir la ue 
el poema també estableix entre visi6 zels 
nens i cant del poeta; tocar el son, que és 
viure, és també cantar, una cosa vana, con- 

16. El sintagma nsomnis d'una ombras pot recordar legi- 
timament Pindar Pit. m 95-96, mes que aqueu al&, sombra 
d'un somnia, d'Estances 14, v. 6 (c f :  J. P~RTIJIAS, En els navi- 
lis de Pantagmel, uEls Margesn, núm. 32, 1984, ps. 27-26), 
que de fet prov6 de Moréas. Tanmateix, aquí la vanaci6 im- 
portarit 6s que I'ombra 6s adesperta., i tamb6 que no 6s ex- 
pllcit el subjecte, que 6s l'home, a Pindar, i la vida a Estances 
1 4 (com ho Bs, o tot el m6n a Stances 11 de Moréas). Aqui 

demnada al capdavall a dissoldre's (v. 14). 
Només els somnis dels infants, ells que en 
són reis (v. 5), són vers, perque els infants 
no són lluny de la veritat que és la mort, la 
negació de «la por i el tempsn (v. lo), que 
caracteritzen la vida. 

El oeta de les Elegies sabra que només 
davafant pel somni (M 1 1 : ((somni per som- 
ni avall))) podra retrobar la veritat de la 
infancia: «ombra per ombra del son desco- 
brint les mortes figures 1 del passat pueril» 
(vs. 12-1 3). Un poeta que incorporara a la 
seva obra, dispersament en més d'un poe- 
ma, la llicó, reelaborada amb certera intui- 
ció i dins de l'ambit de la seva poetica, del 
vell, obscur Heraclit. 

hauria desser unosaltres. (v. 1 l), reprks pel morfema verbal 
de primera del plural del vers seguent. pero tamb6 sombra 
despertan hauna d'ésser anosaltresa; o sigui que el substantiu 
(esomnis~) i l'adnominal ( d u n a  ombra despertar) acaba- 
rien confonent-se: qui somnia i d b  que somnia, en definiti- 
va. Riba -vegeu el que 6s dit més a v d  en el text sobre kle- 
gia vr- veu en els infants la propia infancia, i comprenent- 
los es compdn. 

Analisi pragmhtica de la methfora periodística, per Elvira Tergel Planas 

En primer lloc, miraré de deixar clar el 
marc conceptual d'aquest article i, alhora, 
els rnodels tebrics en que m'he basat per 
treure les conclusions que hi exposo. 

Pel que fa al marc conceptual, parteixo 
de la idea que en una mateixa societat i 
cultura els vdors estructurats a partir d'un 
mateix o semblant coneixement del món 
fan que la transmissió d'informació -i, en 
concret, la que es vehicula als MCM (Mit- 
jans de Comunicació de Masa)- es realit- 
zi sempre a través d'uns mateixos filtres, 
que anomeno constructes.' El resultat n'és 
un calidoscopi de discursos amb possibili- 
tats limitades de formació de figures, amb 
possibilitats limitades, doncs, de fer ver- 
sions de la realitat. 

Des d'aquesta ers ectiva es pot afirmar 
que l'aparenp {e ?uralitat informativa 
-les figures del c%doscopi- delr dife- 
rents MCM es deu a la diversitat de models 
retbrics i que l'aparenca es dóna perla uti- 
lització de la tecnica retbrica ue permet 
elaborar informació adequada 3 s  diferents 

destinataris socials -els receptors virtuals 
de cada mitja. 

Pel que fa al model o models d'analisi, 
els ue es des renen de les teories d'estudi 
del%iscun i {'analisi del text s6n els que 
considero més adequats, ~ q u e  eviden- 
cien la utilitat i l'eficacia e la lingüística 
per a estudiar el dpm (discurs periodístic 
de massa) des d'un punt de vista interdisci- 
plinari. 

De l'analisi retbrica2 i de la que implíci- 
tament es despren del discurs dels media 
de la nostra epoca es pot constatar que 
l'anomenat en l'actualitat dprn es mou, 
arnb matisos, dintre dels mateixos parame- 
tres ue altres discursos dirigits a un pú- 
b1ic.k a dir, que té com a finalitat pri- 
mordial lapersuasi6, i, doncs, que ha de fer 
servir tots els recursos del procediment 
retbric complet. Aixb és, la tecnica que con- 
verteix el que es vol dir en el que es diu, 
aconvencent i persuadintn. 

Cal recordar que el discurs de massa 
s'elabora aplicant aquest procés retbric: 
«trobant» i «triant» que es vol dir, «dispo- 
santn els contin ts de manera que atre- 
guin l'atenció deFector i el convencin amb 
els arguments adients, i «dient» amb les 

1. Seeuint la terminoloeia de KELLY (1955) a The Psv- 
chology of Personal ConstrÜcts. que. di¡ moli  sim lifica- 
dament, equival a tot allb que conforma la visió $1 m6n 2.1, concretament, la que suggereix la lectura d'Aris- 

tbtil. 

Notes 


