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El 23 d'abril de 1945 l'lnstitut d'Estudis Catalans, reconstitui't a la clandesti- 
nitat tot just feia tres anys, va poder celebrar, al domicili de I'aleshores president 
Josep Puig i Cadafalch, i gracies a una aportació econbmica de Fblix Millet i Ma- 
ristany, la seva festa anyal.' Aquell 1945 s'esqueia el centenari del naixement de Ja- 
cint Verdaguer, i Carles Riba, que feia un any i mig que havia tornat de I'exili, va 
dedicar a aquesta commemoració el seu parlament. Un parlament en el qual for- 
mulava una sbrie de judicis respecte a la poesia verdagueriana, dels quals aquesta 
no sortia gaire ben parada. Riba, per exemple, destacava com en diversos poemes 
s'observa <<un desequilibri entre el designi i la realització>>, o com en d'altres aflo- 
ra <<una indiscreció gairebé violenta amb qub se'ns vol aclaparar o entendrir, que 
ens fan deixar amb un cert neguit la phgina,, o com <<de vegades és fins i tot la 
in5pcia rotunda que ens sobta enmig d'una justificada expectació, que ens trenca 
barroerament la I més avall apuntava que, en part de la poesia de Ver- 
daguer, s'hi troba <<massa trivialitat, no sols en les seves consideracions sobre els 
sentiments i la vida i el paisatge i la histbria, sinó hdhuc en les imatges que els 
donen un punt líric de suport; i massa mechnica, monbtona imitació, no ja de la seva 
gran, sinó de la seva petita prbpia manera,. I es pregunta: <<¿Com no distingí ell ma- 
teix [Verdaguer] les desconcertants diferbncies de qualitat?>> (OCC2, p. 159). I 
afegeix a l'últim: <<No es tracta de simples minves en la tensió, de momentinies dis- 
traccions en la guardia [...I: sentim que 6s alguna cosa que falla des del centre 
mateix, i per la qual el perill de rui'na és continu, si no és que la mateixa rulna és 
actual,, (p. 155). 

Prescindint, ara, de fins a quin punt s6n o no justos, des de la perspectiva estricta 
de la critica litedria, aquests judicis sobre la poesia verdagueriana, el que cal preguntar- 
se és per qub Riba --que, no ho oblidéssim, abans de la Guerra Civil havia dedicat 
al poeta renaixencista un dels seus millors estudis-: per q d  Riba els formulava en 
un acte tan significatiu com era una sessió de l'lnstitut d'Estudis Catalans celebrada 

1. Cf. Lluís MART~NFZ, aHistbrian, dins suplement especial del diari Avui de 1'1 I - IX-  
2000, IEC, segle XYI, p. 16; i tambC Jordi CARBONELL, &'Institut d'Estudis Catalans durant 
la repressi6 franquista,), dins el mateix suplement, p. 28-29. 

2. Carles RIBA, *Centenari de Jacint Verdaguen), dins ... Més elspoernes (Barcelona: Jo- 
aquim Horta, Editor, 1957); si no indico el contrari, citar6 de les Obres Completes, vol. 3 (Cri- 
tica 2) [des d'ara, OCC21, a cura d'Enric Sull& i Jaume Medina (Barcelona: Edicions 62, 1986), 
p. 155. 

3. El prbleg a la seva antologia de poemes de Verdaguer; cf. .i. MAL&, aEl misticisme de 
Jacint Verdaguer segons Carles Riba (El prbleg de 1922 al volum de Poesies),, Anuari Verda- 
guer 1997-2001, p. 19-51. 



en plena postguerra, amb tot el que implicava de voluntat d'afirmació i, doncs, de re- 
sistkncia cultural. 

Per mirar d'entendre les paraules de Riba cal situar-se en aquell any 1945, dins 
el context de la commemoració del centenari de Verdaguer. El qui havia estat coro- 
nat ccpoeta nacional,> no va trigar a ser objecte d'actes i publicacions d'homenatge, 
provinents de sectors diversos, fins dels més oposats, i en alguns casos amb un Ús del 
terme ccnacionab, doncs, ben diferent. Per una banda, part dels exiliats i dels que 
treballaven a la clandestinitat van prendre I'escriptor com a símbol de la resistkn- 
cia; per la banda oposada, el poeta de L'Atlhtida era celebrat com I'autor d'un ~ p o -  
ema nacional, españob; i des d'hmbits catblics se n'exaltava la religiositat i fins 
se'n proposar& la canonit~ació.~ 

Evidentment, l'intent d'apropiació de la figura de Verdaguer per part de sectors 
espanyolistes havia d'irritar profundament Riba; i el to d'algunes parts del seu par- 
lament no deixa de reflectir-ho. Perb a I'origen del seu enuig, i de la contundkncia d'al- 
gunes de les seves afirmacions, cal cercar-hi, també, les valoracions elogioses i en- 
cornihstiques del sacerdot-poeta fetes des dels mateixos sectors catalans i catalanistes. 
Entenguem-nos, perb: valoracions encomihstiques en les quals, o bC mitjan~ant la fer- 
vorosa exaltació del seu indiscutible geni poktic, o bé per mitja de piadosos qualifi- 
catius com ara el d'home d'&nima simple -o de ccdicthmens banals),, com ara ccque 
I'home no era intel.ligent, o que era un pertorbat, o que era un infant,,, etc. (OCC2, 
p. 156-157)-, es refusava d'afrontar I'obra i la personalitat de Verdaguer en tota la 
seva complexitat, aixb és: es tirava un discret vel damunt, per una banda, aquella 
part de la poesia verdagueriana de discutible vhlua literiria i, per una altra, els fos- 
cos fets de l'anomenat cecas,, Verdaguer. 

El to crític del parlament de Riba volia ser, així, una crida a la responsabilitat. En 
altres paraules: era una crida a la societat catalana, en aquell difícil any 1945, a fer 
ccexamen de conscikncian (OCC2, p. 152 i 153). Sobretot perqd Riba creia veure, en 
I'actitud adoptada aleshores respecte a l'autor de Canigó -actitud que qualifica 
d'ccingenu orgull col.lectiu>> (p. 153)-, un reflex de I'actitud mantinguda per la so- 
cietat vuitcentista contemporhnia del poeta. I és a aquesta societat que, segons el 
seu parer, calia atribuir una part de culpa de I'anomenada tragkdia verdagueriana 
- c o m  veurem més avall. L'altra part de la culpa, que molts volien esbandir consi- 
derant I'autor de Flors del Calvari - c o m  v8iem suara- un pertorbat o simplement 
algú sense intel.ligkncia, Riba no dubta a atribuir-la, si més no en uns graus, a la 
mateixa responsabilitat de Verdaguer. Només que ho fa, encara que pogués semblar 
paradoxal, a benefici del mateix poeta, perquk així ccens recupera grandesa com a 
homen i ecguanya en proximitat humana,, (p. 157). 

4. Cf. Isidor C ~ N S U L ,  d e n t  anys de crítica verdaguerianan, dins Jacint Verdaguer: Crí- 
tica ipoesia (Barcelona: Edicions del Mall, 1986), p. 125-135; i Joaquim MOLAS, asobre la li- 
teratura catalana de postguerra. Notas para un informe critico,,, Ciiadernos de Guadalimar, 7 
(1978), p. 13-15 i n. 5, d'on extrec la breu citació en castell& transcrita, corresponent a la pri- 
men phgina del núm. 25 de La Estafeta Literaria (1945). A la possible canonització de Verdaguer, 
Riba s'hi refereix explícitament en un text posterior: la carta a Maur M. Boix del 12 de gener 
de 195 1 ; vegeu-la a Cartes de Carles Riba 11: 1939-1952 [des d'ara, Cartes 14, a cura de Car- 
les-Jordi Guardiola (Barcelona: Edicions de la Magrana, 1991), p. 473. 



Sense pretendre d'ambar a cap conclusi6 definitiva sobre les raons que explicarien 
el drama verdagueri8, el que sí que intentava Riba era d'establir els termes a partir dels 
quals s'havia de plantejar el problema. I aixb passava per afrontar els fets de la vida 
de Verdaguer, certament, pera, alhora, de referir-10s a la seva producci6 escrita. Com 
a crític literari format a l'escola de l'estilística de Karl Vossler --cede la qual m'he va- 
nat sempre d'ésser adepte>) (p. 162)-, no podia deslligar les obres de l'autor que va 
crear-les. I si bC admetia que en uns pocs casos -Homer, Shakespeare, Dante- 
s'acompleix el que anomena <<miracle d'impersonalitzaci6>>, pel qual davant els seus 
textos els lectors o espectadors no fem sin6 reconbixer-nos a nosaltres mateixos, en 
la lectura de moltes de les obres de Verdaguer constatava el neguit de voler cercar, dar- 
rere les phgines, el'autor amb la cara d'home que va tenir i el paper que va fer entre 
els homes del seu lloc i del seu tempsn (p. 155). El que calia, doncs, era posar de cos- 
tat els fets biogrhfics i els poemes i les proses verdaguerianes, i mirar de cccercar on 
és I'arrel comuna, i ccprocedir cap a la síntesi), (p. 156). ICS aleshores que es com- 
prova com d e s  reeixides i les indecisions i les caigudes se'ns mostren [. . .] conjun- 
tament en els dos camps,, en I'obra i en la vida (p. 161). 

Amb l'objecte d'intentar atribuir una part de la responsabilitat del drama ver- 
dagueria al mateix poeta, Riba, aplicant el mbtode vosslerih, mira de deduir de la 
seva poesia algunes de les causes psicolbgiques on es podia haver generat --o que van 
contribuir-hi- el que anomena el seu adesordre,. I va a parar a algunes tesis, avui 
forqa difoses, com ara la del ecfeble do de penetraci6 intel.lectua1~ de Verdaguer, en 
contrast amb la seva poderosa capacitat de ccpercepci6w (sobretot visual) i la seva 
fina i rica <<sensibilitat>>, manifestes en tants i tants poemes (p. 158). 

És molt probable que Riba tingués present, respecte a aquest punt, un article 
dlAzorln sobre el poeta de Folgueroles aparegut, amb el títol <(Forta ha sigut la tem- 
pesta>>, a la revista Destino el 14 d'abril de 1945, nou dies abans que ell   pronunciés 
el seu parlament a la sessi6 de 1'IEC.5 Azorin hi distingia tres menes de poetes: 
aquells en qub ((la sensibilidad no es nada, y la inteligencia 10 es todow, aquells en 
q d  la ccsensibilidad 10 es todo, y la inteligencia nada)), i els poetes ((en quienes la in- 
teligencia y la sensibilidad están equilibradasw; i incloi'a I'autor de Roser de tot 
l'any entre alos poetas en 10s cuales todo 10 es la sensibilidad,. 

Riba, sense contradir Azorln, matisad l'afirmacib d'aquest en referir-se, no a la 
<<intel.ligbnciau de Verdaguer, sin6 al seu do, que considera eschs, <<de penetraci6 
intel.lectual~. Amb altres paraules: al.ludeix a la seva incapacitat, reflectida a 1'0- 
bra pobtica, d'endinsar-se, d'una manera conscient i tebrica, fins a l'arrel dels pro- 
blemes de la seva existbncia; i, consegüentment, a la manca de substrat filosbfic i 
reflexiu de la seva poesia. És clar que amb aixb l'autor de Salvatge cor no feia sin6 

5. Un d c l e  que Riba va retallar i guardar, tal com li comentada al mateix Azorin vuit anys 
despres, en una carta oberta publicada en un número de Revista dedicat a I'escriptor valencii 
en llengua castellana amb motiu dels seus vuitanta anys (Barcelona, 23 de juliol-5 d'agost de 
1953), segons que consta a les c<Notess de la primera edici6 de . .  .Més eis poemes; OCC2, p. 168- 
173. A la carta oberta, adreqada a I'nadmirado Maestro)), Ribaelogia, en gened,  I'esmentat ar- 
ticle de Destirto, sobretot pel ponderat tractament que donava a la figura de Verdaguer. Quant 
al context que motiva aquest text ribii, vegeu Paül LIMORTI PAYA, <Carta oberta de Carles 
Riba a Azorinw, Revista de Catalunya, 119 (juny 1997), p. 77-84. 



caracteritzar Verdaguer en contrast amb la seva prbpia pobtica, ben allunyada de la 
de I'escriptor renaixentista: ecverdaguer era tot el contrari d'una testa filosbfica [...I. 
No vull dir que per a ésser gran poeta calgui ésser filbsof; perb la inquietant constatació 
és que tots els poetes indiscutibles com a maxims han penetrat profundament i sub- 
tilment, amb idees exactes i ben lligades, en llurs emocions i en llurs supremes con- 
templacions de la vida humanau (OCC2, p. 1 57).6 

També és prou clar que contrastos d'aquesta mena -habituals, d'altra banda, en 
la crítica ribiana- no ajuden a entendre la poesia de Verdaguer. I per aixb Riba no 
triga a desenvolupar una caracterització d'aquesta a partir dels esmentats i més es- 
caients conceptes de ccpercepció>> i ecsensibilitatu. Ara: la tesi d'una manca de pene- 
tració intel.lectua1 en el poeta osonenc, alhora que li permet d'apropar-se a la seva obra, 
és el que l'acondueix cap a l'explicació de cela seva persona,,. 

I és en aquesta direcció que Riba la perfilar2 en textos posteriors; concreta- 
ment en una carta, ja citada, al monjo de Montserrat Maur M. Boix del 12 de ge- 
ner de 1951 (Cartes I I ,  p. 471-473) i, gairebé dos anys després, al parlament que 
pronunciara en una altra sessió de l'lnstitut d'Estudis Catalans el 13 de desembre 
de 1952, on refarh i ampliar2 el contingut de I'esmentada carta.' En I'endemig, 
Riba havia pogut consultar els Documentos inéditos acerca de Mosérz Jacinto 
Verdaguer, aplegats per Manuel Monjas? i havia llegit 1'excel.lent estudi de Joan 
Bonet i Balth, El sacerdot i poeta Jacint Verdaguer, el qual el refermar2 en les se- 
ves idees.9 

La manca de penetració intel.lectua1 de Verdaguer és el que explicaria, per a 
Riba, que I'escriptor, malgrat haver-se construi't un programa de poesia i de vida 
(OCC2, p. 153), dugués endavant tal programa cc"mig d'esma", amb molta part de 
dolqa, d'inconscient habitud,, (p. 166); i que, en darrer terme, en els moments de la 
crisi, no fos capaG de plantejar-se del tot conscientment el seu problema vital 
-<<[sobre la seva] abismal inquietud [. . .] no fou ell mateix gaire perspicap (p. 162 
i 165). D'aquí és on el crític deriva una altra de les seves tesis sobre Verdaguer, pot- 
ser la que més encertadament caracteritza l'actitud vital del sacerdot-poeta: ceFa tot 
l'efecte que aquella anima cristiana tan indiscutiblement insigne va anar a les seves 
proves armada en grau més eminent de les virtuts teologals [fe, esperanqa i caritat] 
que de les cardinals [prudbncia, justícia, fortalesa i t e m p r a n ~ a ] ~  (p. 166). 

6. Vegeu, al respecte, J. MAIA, Pobtica de Carles Riba. Els anys del postsiti~bolisme 
1920-1938 (Barcelona: La Magrana, 2001). p. 50 i SS. . 

7. aMembria de Verdaguer, en el cinquantenari de la seva mort*, també inclbs dins ... Més 
els poemes; OCC2, p. 162-168. En una carta escrita un mes abans de la sessió de I'IEC, el 15 
de novembre de 1952. Riba demanava a Maur M. Boix I'eoistola datada el 12 de aener de 
1951, de la qual no conservava cbpia, amb I'objecte de servir-se'n per preparar el seu 
Cartes 11, D. 597. Verdaguer ser& encara obiecte de I'atenció de Riba en una de les tres lli~ons 
que va dic& a la catededra~uan Bosdn de ~ e n ~ u a  y Literatura Catalanas de la Universitat de Ma- 
drid I'abril de 1953; el contingut de la l l i~ó  verdagueriana, amb tot, esta format per fragments 
dels textos ribians anteriors sobre I'autor de Cartigó, amb la introducció d'uns pocs passatges 
nous; vegeu-la a C. RIBA, Obres Cornpletes, vol. 4 (Crítica 3) [des d'ara, OCC31, a cura d'En- 
ric Sulla i Jaume Medina (Barcelona: Edicions 62, 1988), p. 287. 

8. Palma de Mallorca: A. Sabater, 193s2. 
9. Estudi publicat com a epíleg a la tercera edició de les Obres Cornpletes verdaguerianes 

l~ublicades per Selecta el 1949. Riba el cita en nota dins el text del seu parlament a I'IEC de 1952. 



Paral.lelament a la manca de penetració intel.lectua1 de Verdaguer, Riba creu 
descobrir una altra raó que explicaria la gestació del seu drama: <<La seva incapaci- 
tat de pensar en altres formes que les pobtiques~ (p. 167). Més encara: creu trobar aquí 
la clau de volta del problema, fins a preguntar-se: cciNo s'haurh potser de conclou- 
re que el nus del múltiple conflicte verdagueria estigué justament en aixb, tan comú: 
que el poeta no aconseguí del tot, per la sola retbrica, de defensar la seva vida, que 
volia lliurada a Déu, contra la poesia mateixa i la seva enganyosa grandesab (p. 167). 

Per entendre aquestes paraules cal tenir present, de nou, la pobtica de Riba, i 
en concret com concebia la relació entre vida i poesia. ccl'aforisme d'Hipbcrates,,, es- 
crivia en unes notes de 1953, cecontinua essent viilid: "L'art és llarg, la vida és breu." 
També ho és, en un altre sentit, si s'inverteix: "L'art és breu, la vida és llarga", és a 
dir, la vida és rica, fins a desbordar l'art; I'art necessita i demana tota la vida i no la 
pot omplir>>.'0 ~ ~ u e s t a  primacia concedida a la vida per damunt de I'art és la raó 
per la qual Riba no va arribar mai a avenir-se del tot amb un poeta com Rilke. L'es- 
criptor txec, a les conegudes Cartes a un jove poeta, després d'exhortar el novell 
escriptor a plantejar-se la pregunta crucial: ccHe d'escriureh, li aconsellava: ec.. .si li 
fos lícit solucionar aquesta seriosa pregunta amb un fort i simple he d'escriure, edi- 
fiqui la vida tot seguint aquesta necessitat: la seva vida endinsant-se fins i tot en 
l'hora més indolent i insignificant, ha d'esdevenir un símbol i un testimoni d'aquest 
afany., Li aconsellava, en definitiva, de construir la seva vida en funció de la seva po- 
esia." 

L'actitud de Riba era del tot la contraria, com es posa de manifest en una carta 
oberta adre~ada a Antoni Pous del 2 d'octubre de 1951 (escrita, doncs, entre la car- 
ta a Maur M. Boix del 12 de gener i el parlament a I'IEC de desembre de I'any 
següent), la qual havia de fer de prbleg a una antologia pobtica d'un grup de joves se- 
minaristes vigatans -i en la qual, no pas casualment, Riba abludeix, sense esmen- 
tar-10, al cas verdaguer.I2 Després d'advertir-10s del perill d'estimar ccel do pobtic 
potser com allb que val més dins el favor de la vocaci6  sacerdotal]^ i de confondre 
ccverb amb Verb,,; o, en un nivell menys transcendent, de creure cchaver de rebaixar 
la poesia a empreses de beata propaganda o a I'expressi6 de vagues objectes mís- 
tics, -la referkncia a Verdaguer és aquí prou clara-,I3 acaba dient als joves poetes 
seminaristes: aNo els aconsellaria, com Rike al seu jove poeta, que basteixin la vida 
de vostbs segons la necessitat de la poesia que han de fer. Ans tot al contrari. Fona- 
mentin la poesia que els sigui donada damunt l,a vida que seran conscients de viure, 
i llavors apliquin-se a construir-la amb llarga pacibnciaw (OCC2, p. 248). Els acon- 
sellava, doncs, justament el contrari del que creia que li havia esdevingut a Verdaguer, 
el qual apunta que va caure en ccel perill de la intoxicació del mateix poeta pel poe- 

10. asobre poesia i sobre la meva poesia,,, dins ... Més elspoemes; OCC2, p. 253. 
11. Rainer Maria RILKE, Cartes a un jove poeta (Briefe an einen jungen Dichter, 1929), 

trad. d'A. Pasqual i Piqué (Barcelona: Edicions 62, 1995), p. 21. Cf. J. MALE, Poetica de Car- 
les Riba, op. cit., p. 64 i SS. 

12. Text inclbs dins ... Més elspoemes; OCC2, p. 246-249. 
13. Al parlament de 1945, per exemple, retreia a Verdaguer haver posat la seva poesia 

aal servei de tanta obreta d'apostolat piad6s~ i que aen el seu estat sacerdotal s'esgarriés cap 
al mBs informe dels pseudomisticismess (OCC2, p. 159 i 160). 



ma fet, és a dir, per la poesia de quk semblava alliberab; un Verdaguer que, doncs, a 
l'últim es va posar <ca imitar [els poemes] en les formes vitals,, (p. 167). I per aixb es 
pregunta: <<¿NO llisca i rellisca en la il.lusi6 d'anar amb versos [...I cap a la sante- 
dat.. .?D (p. 168). 0 ,  encara, en la lliqó en castellh d'uns mesos després: <¿No creyó 
ser místico, sdlo porque sus poesías tenían 10s tonos místicos?)) (OCC3, p. 241). 

6 s  per aquesta banda, a la llum de la seva poesia i de la seva psicologia, que 
Riba assajava d'establir part de la responsabilitat que calia atribuir al mateix Verda- 
guer en el seu drama. L'altra part, com apuntava més amunt, 6s referida a la societat 
catalana del segle XIX: ce.. .els elements de la torbadora crisi d'incoherkncia eren els 
d'ell,,, els del mateix poeta, com hem vist suara, <<i eren també>>, afegeix Riba tot 
seguit, ccels vinguts a ell de la societat on vivia,, (OCC2, p. 160). I és aquí on el crí- 
tic formula alguns dels seus judicis més contundents, sobretot al parlament de 1945. 

Quan, per exemple, es pregunta si efou per humilitat mai entesa o per vanitat in- 
conscient, que [Verdaguer] posh tan prbdigament els recursos externs de la poesia, sa- 
grats per a tot lleial poeta, al servei de tanta obreta d'apostolat piadós o patribticl,, en 
l'atribució de la responsabilitat de seguida apunta un element que degué influir en la 
psicologia de I'escriptor: <<No crec que [es] pugui prescindir de referir-ho al procés 
de majoració del geni de Verdaguer, que ja els primers poemes d'ell engegaren, i a 
l'esperit del públic al qual eren adreqats~ (p. 159). I en aquesta mateixa direcció de 
responsabilitzar el medi social cal entendre que Riba, el magne poema de L'Atlhrz- 
tida --envers el qual, malgrat el seu sever judici crític, no va deixar de mostrar la seva 
admiració-,I4 ara, al parlament de 1945, el vinculi amb la idea, no pas positiva, de 
ctdesproporció, si no desmesura,,: aquesta desmesura no seria, per a Riba, sinó la 
conseqükncia de ctla incertesa i confusió d'ambienb que es vivia en la societat catalana 
del darrer terq del segle XIX. O com diu més avall: del seu adesorientament del sen- 
tit de la mesura, que ha estat causa alhora de beneficis i de mals,,, i per aclarir el 
qual reclama ecestudis metbdics [. . .] sobre la sociologia del catalanisme,,. I afegeix 
finalment: <<El cas Verdaguer n'ha de constituir un capítol, si no tot un volum, pel que 
és i representa en ell mateix, i per la seva implicació en la dramhtica recerca col.lec- 
tiva d'unes formes de societat i de cultura catalanes, entengui's bé, no en tant que so- 
cietat i cultura, sinó en tant que prbpiament i volgudament catalanes, (p. 160). 

Aquest és un dels punts clau del parlament de 1945: en darrer terme, Riba veu 
en el cas Verdaguer -al marge de la responsabilitat que cal atribuir al mateix poe- 
ta, com comenthvem abans- un indici d'un conflicte més vast vinculat al procés 
de reconstitució nacional de Catalunya engegat al segle XIX: un indici d'ctalgun mal 
que pertorba l'entranya viva de la nostra renaixenqa,,, i que concretitza en un <<sen- 
timent d'inferioritab i en una <<massa prompta reacció d'orgull a bon preu,, (p. 159). 
L'entronització de Verdaguer, feta en vida seva, com a poeta nacional, la seva miti- 
ficació impulsada per una societat que, sense sentit de la mesura i sense esperit crí- 
tic, <<tan ficilment I'habituh a la seguretat del triomf>> com a sacerdot i com poeta (p. 
161), no serien sinó manifestacions d'aquest <<sentiment d'inferioritat,, i d'aquesta <<re- 
acció d'orgull a bon preu* que, diu Riba, pertorben <<la nostra renaixenqa,,. 

14. Cf. I'article que l i  dedicara (amb data: setembre de 1949) dins I'anomenat Diccio- 
nari GonzBlez-Porto-Bompiani; OCC3, p. 306-310. 



Ara bC: convC fixar-se que Riba no escriu aquí arenaixen~an amb majúscula 
--com si que fa, quan vol referir-se específicament al moviment del segle XIX, en al- 
tres dels textos recollits al llibre ... Més e l ~ ~ o e m e s - , ~ ~  sinó que ho escriu amb mi- 
núscula. Perqub, en realitat, veia aquest mal, originat a la Catalunya vuitcentista, 
travessant el segle xx i encara viu aquell any 1945, en els actes de celebració del 
centenari del naixement verdaguerih. 

I -podem preguntar-nos- no serien una nova manifestació d'aquesta reacció 
d'orgull a bon preu i d'aquest sentiment d'inferioritat de la societat catalana els in- 
tents, esdevinguts fa poc, de proclamar un nou poeta nacional de Catalunya -uns 
intents assenyadament refrenats pel mateix poeta-. I 6s que l'examen de conscibn- 
cia que Riba reclamava encara esth per fer. P nomCs rnitjan~ant aquest examen podrem 
desempallegar-nos de tant d'ingenu orgull col4ectiu i de tant de sentiment d'inferioritat 
que encara pertorben el nostre desenvolupament com a cultura i, doncs, corn a nació. 

15. Per exemple, al parlament ~Membria de Mn. Costa i Llobera)), del 30 de juny de 
1948; OCC2, p. 176. 




