
CARLES RIBA I EL ((CANT ESPIRITUAL,, D'AUSIAS MARCH 

Són diverses les vegades que la figura d'Ausihs March apareix en 
la trajectbria de Carles Riba. Les ratlles que segueixen volen centrar- 
se en el Riba de la postguerra, i, més concretament, en una sbrie 
d'al.lusions al March del <(Cant espiritual,, que es descobreixen en di- 
versos textos del poeta de les Elegies de Bierville i de Salvatge cor.' 

En la carta-prbleg al llibre de poemes de Ricard Permanyer Més 
en112 dels sentits, de 1953, escrivia Riba: ((Heu afegit, fraternal amic 
meu, un molt noble cant espiritual als que dins el nostre patrimoni 
po&tic ja feien un gran tresor a part,>.2 Són al.ludits, evidentment, Joan 
Maragall i Ausihs March. Riba resumeix, llavors, I'esperit del cant 
maragallih, amb I'aspiració del poeta a ((perpetuar la concreta mera- 
vella del paisatge de la prbpia encarnació personal>>, i el contrasta 
amb el de March: <(En el magne cant d'Ausihs March, en canvi, la so- 
ledat té alguna cosa de dramaticament, sí, per6 de científicament pre- 
parat i sostingut; si hi ha gens de concretesa, hi és com vergonyant; el 
poeta no es conta, no es reviu: es jutja ell mateix en el resultat de les 
seves vivbncies, per a la qual cosa no ha de fer sinó aplicar patrons 
morals indiscutibles; l'acte és dolorós, per6 dóna al pecador dret a 
clamar per la Grhcia: com el salmista, sembla no voler ja restar més 
sol amb la seva feblesai amb laviolbnciade Déu,, (ibid.). 

El contrast amb el <(Cant espiritual,, maragallih és sols fet de pas- 
sada, ja que aquest -per dir-ho amb Pere Bohigas- (tens porta als 

1. En la primera part d'aquest text, que vam decidir de suprimir a causa de la 
seva llarga extensió, m'ocupo de les referencies a March que apareixen en I'obra 
de Riba fins a I'any 39. També en aquesta primera part és tractat I'únic text que Ri- 
ba dedici expressament al poeta valencii, una <<Nota a la poesia d' Ausiis Marchn 
que encap~alava una edició de biblibfil dels Cants d'umor preparada pel mateix 
Riba i que edith I'any 1948 Josep Janés a la col~lecció uLa poesia del mundon. So- 
bre I'edició de Riba dels Cants d'amor, vegeu J. MALE, aUn editor d'Ausiis 
March poc conegut: Carles Riba)), Revistu de Cutullunya [en curs de publicació]. 

2. aD'una carta a Ricard Permanyer, (19.53). dins C. RIBA, Obres Corllplctes, 
vol. 111 (Crítica 2), a cura d'E. Sulla i J.  Medina. Barcelona: Ed. 62, 1986, p. 335 
[des d'ara, OCC21. 
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antípodes del gran poema ausiasmarquih>>.' El que interessa és veure 
qui: suscita a Riba la comparació entre la poesia de Permanyer i el 
cant de March, i qui: és el que destaca d'aquest en el passatge suara 
citat. 

Sens dubte, el que dugué Riba, tot llegint el llibre de Permanyer, 
a pensar en I'escriptor valencia medieval fou I'ccausiasmarquih de- 
bat>> -com ell mateix I'anomena- que el poeta sosté en les dues 
primeres parts de Més en112 dels sentits (que fan el gros de I'obra), 
en qub pot seguir-se ccl'evolució d'una hnima compromesa en la rei- 
terada aventura de l'amor humh i que, exhaurida pel desig en el qual 
una vegada i altra ho ha centrat tot, acaba desesperant-se en la fatal 
solitud)> (OCC2, p. 336).'Perb aquesta desesperació no és mai com- 
pleta: si alguns poemes vibren de tristesa, aquesta prové - ceparlant 
follament>>, com diu Riba- d'uns certs moments en qui: sembla no- 
tar-se ccuna mena de desesperació d'esperanqan (ibid.). L'esperanqa, 
doncs -en termes de salvació, de transcendbncia personal-, en da- 
rrer terme no deixa mai de ser-hi. I aixb es veu clar en la darrera part 
del llibre, I'ccOblació>>, que representa un radical canvi d'estil res- 
pecte a les dues parts anteriors i en qui: Déu hi apareix com ccl'abso- 
luta Llum indescomponible>>, que fa ja inútils -diu Riba a Perma- 
nyer- cctots els símbols amb qui: cobríeu púdicament la vostra 
experihncia i la vostra recerca>> (OCC2, p. 338). Com en el <(Cant es- 
pirituab de Maragall -del qual manlleva el darrer vers-, tota ccten- 
si6 tragica>> resulta esvai'da i el poeta es reafirma en I'esperanqa: 

Naixen~a i mort -cancells d'eternitat- 
són el comenq d'un fi per Vós creat: 

3. P. BOHIGAS, aTres cants espirituals),, dins Homenatge 11 Cr~rles Riba en 
cotnplir. seixntita anys. Barcelona: Josep Janés Editor, 1954, pp. 129-1 30 (el tercer 
cant espiritual que comenta Bohigas és de Blai Bonet). 

4. Riba veu en Permanyer, com en March, una d n i m a  apassionada),, un 
<<joiós vitalista de ment Iúcidar, baldament I'uetern conflicte,, que reflecteixen els 
seus versos sigui expressat <<amb altres procediments d'art, amb altres habituds de 
pensar, a una altra fondhria en I'establiment dels punts de vistaen sia (ibicl.). 
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si, doncs, sóc nat per vostra complaen~a, 
sigui'm la rnort unu major naiwenp.S 

Si, inicialment, Riba podia adscriure I'obra de Permanyer a la lí- 
nia ausiasmarquiana pel que ccen substancia>> és: ccl'enquesta existen- 
cial, una vegada més, d'un home més sobre el seu destí)), en darrer 
terme no deixara de fer palesa la diferbncia essencial que separa els 
cants d'un i altre poeta: en Permanyer, es tracta d'una enquesta ccamb 
una resposta única, prevista des d'abans de formalment iniciar-la: 
Crist, Crist-Redemptor (...); Crist-Verb, mediador i revelador únic i 
perfecte (...); i jo crec que, pel mateix to confiat amb qub el poeta es 
lliura al Pare, és suggerit present a la Seva dreta el Crist-Jutge del 
Darrer Dia: el Jutge que en sentenciar sobre els pobres fills del Pare, 
no oblidar2 que ha estat Fill de ]'Home i comprendrh llur desespera- 
da esperanGa ... >> (OCC2, p. 339). 

Ben altrament constata Riba que s'esdevé en el cant CV d'Ausi8s 
March, tradicionalment anomenat el seu <<Cant espiritual,,. En I'exa- 
men de conscibncia que el poeta realitza, reconeix la seva feblesa i, 
davant de Déu, es confessa dolorosament culpable: 

Tant són en mi envellits 10s mals habits 
que la virtut al gustar m'és amarga. 
Oh Déu, merck! Revolta'm ma natura, 
que mala és per la mia gran ~ o l p a . ~  (CV, vv. 5 1-54) 

Admesa aquesta seva ccgran colpa>>, el poeta sent trontollar la seva 
esperanGa -la seva ccenquesta existencial>> no parteix, com la de 
Permanyer, d'ccuna resposta única, prevista des d'abans de formal- 
ment iniciar-la>>-, perd des de la por i el dubte gosa demanar a Déu 
que li concedeixi la Gracia salvadora: 

5.  Ricard PERMANYER, Més enllil dels sentits. Barcelona: Els llibres de 1'0ssa 
menor, 1953, p. 79. 

6. Citaré sempre de I'edició de Joan Ferraté, Les poesies d'Ausiils Marclz. Bar- 
celona: Quaderns Crema, 1979. 
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Jo tem a tu més que no et s6 amable 
e davant tu confés la colpa aquesta: 
torbada és la mia esperanGa 
e dintre mi sent terrible baralla. 
Jo veig a tu just e misericorde, 
veig ton voler, qui sens mbrits gracia: 
dónes e tols, de grat, lo do sens mbrits. 
¿Qual és tan just, quant més jo, que no tema? (CV, vv. 57-64) 

Cal, ara, que recordem com sintetitzava Riba el procés que se- 
gueix el poeta de Valbncia en el seu cant: cees jutja ell mateix en el re- 
sultat de les seves vivbncies, per a la qual cosa no ha de fer sinó apli- 
car patrons morals indiscutibles; I'acte és dolorós, perb dóna al 
pecador dret a clamar per la Grhcia: com el salmista, sembla no voler 
ja restar més sol amb la seva feblesa i amb la violi?ncia de Déu,, 
(OCC2, p. 335, ja citat supra). 

El passatge dels Sal~ns a qui? es refereix Riba, i que il.lustra la 
manera com entén I'actitud de March dins el poema, apareix citat en 
una anotació del seu cecarnet de notes,,: ce "Déjajanze y tomnréfiierzas 
antes que vaya y perezca", PS. 39,13. És a dir: O amb Tu i la Teva 
Grhcia, o amb mi sol i la meva feblesa i la mort; perb no ja més jo sol 
amb la meva feblesa i la Teva violi?ncia. Mai no s'ha exigit tan impe- 
riosament la redempció; gairebé per un chantage: si Tu no em deixes 
a mi mateix salvat, m'haurhs d'abandonar a mi mateix i tota la meva 
f o r ~ a  jo l 'esmer~aré a morir: shpigues-ho Tu, que no m'has creat per 
a morir!,,.' El crit dolorós del rei David és assimilat per Riba al poc 
esperayat clam de Grhcia de March, que també sembla ccno voler ja 
restar més sol amb la seva feblesa i amb la violbncia de Déu,,. De fet, 

7. C. RIBA, Obres Completes, vol. IV (Critica 3). a cura d'E. Sulli i J. Medina. 
Barcelona: Ed. 62, 1988, p. 341 [des d'ara OCC31. EI versicle del salm 39 és, en 
realitat, el 14. Riba cita la traducció de la Bíblin de Cipriano de Valera (de 1602), 
segons que indica en un altre lloc (vid. infru); cf. E. SULLA, Una interpretncici de 
les .Elegies de Bierville,, de Curies Riba. Barcelona: Ed. Empúries, 1993, pp. 
197-198. 
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l'actitud del poeta del ((Cant espiritual,, té, en certs instants, alguna 
cosa del to desafiant del salmista -segons que Riba interpreta el 
passatge bíblic- i, com ell, fa I'efecte de també cridar al seu Déu: 
ccshpigues-ho Tu, que no m'has creat per a morir!,,: 

Tu crei'st me perqu& l'hnima salve 
e pot-se fer de mi saps lo contrari. 
Si és així, ¿per qu2, doncs, me creaves, 
puix fon en tu lo saber infal.lible?"CV, vv. 193-1 96) 

La comparanga entre el salm 39 i el ((Cant espiritual,, és, doncs, 
prou significativa respecte a la manera com Riba contempla I'estat 
temorós i arravatat des del qual Ausihs March, en el seu poema i mit- 
jangant el jo líric, s'adrega a Déu, i que contrasta amb I'actitud en 
darrer terme esperangada de I'obra de Permanyer. Perb encara es re- 
vela més significativa quan descobrim que aquell passatge dels 
Salms apareix citat en un altre text de Riba, de gairebé onze anys en- 
rere (recordem que el prbleg es de juny de 1953), en el qual sembla 
que vulgui aplicar-se'l a si mateix. Es tracta d'una carta a Carles 
Cardó datada el 12 de juliol de 1942, tramesa quan ja gairebé havia 
acabat de compondre les Elegies de Bierville (sols li'n faltava part de 
la que portar2 el núm. X, els primers versos de la qual cita dins la Ile- 
tra): <<Cap al temps de rebre la vostra lletra llegia els salms -escri- 
via Riba a Cardó- (...). Trobava a la fi d'un, el XXXIX: "Déj'ja~ne y 
tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. " Un mer crit de desespera- 
ció? No ho puc creure tan banal,,; Riba en fa, llavors, la mateixa in- 
terpretació que figura a l'anotació del ((Carnet de notes>> -i que hem 
vist abans- i, tot seguit, I'enllaga amb la seva situació personal 

8. Val a dir, d'altra banda, que no és ni de bon tros descartable la influkncia 
dels Salms en el d a n t  espiritualn de March; i cal recordar que dins I'inventari de 
llibres que va ser fet a la seva mort hi constaven unes Exposicions dels Solrrls; cf. 
Pere BOHICAS uIntroducci6n a Ausias March, Poesies, vol. I. Barcelona: Ed. Bar- 
cino, 1952, p. 47. 
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(baldament formulada de manera genbr i~a) .~  Si tenim en compte que 
forqa anys després, a propbsit del <<Cant espiritual,> de March, Riba 
retraurh aquest mateix passatge dels Salms, res no impedeix d'afir- 
mar la possibilitat que una certa analogia, una relativa afinitat, per 
lleu que fos, ja s'havia establert en la seva ment. L'associació sem- 
bla encara més evident quan constatem que en una altra carta envia- 
da a mossbn Cardó cinc mesos abans (el 26 de febrer de 1942), i amb 
la qual li adjuntava la que serh I'onzena elegia (que clourh l'obra i 
que condensa i culmina tota I'experibncia de I'exili), Riba apunta, en 
relació a aquest poema seu, que crper respecte no [I'lhe gosat titular 
el meu Cant Espiritual -¿tot i que ho és? No, sento que nopot ésser- 
ho encara. Un pre-cant?,, (Cartes 11, p. 210). Podia Riba no pensar, 
si, en Maragall, perb tant o més encara, ateses les respectives acti- 
tuds, en el magne poema d'Ausihs March, quan es plantejava de titu- 
lar així la seva elegia?1° 

I, amb tot, Riba es refusa a imposar-li aquest títol: creu que enca- 
ra no pot ser-ho, que en tot cas és un ccpre-cant>>. Les Elegies, consi- 
derades com a poema unitari," ens relaten I'aventura metafísica de 

9. Curtes de Carles Riba. 11: 1939-1952 [des d'ara Curtes 14, a cura de Car- 
les-Jordi Guardiola. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1991, pp. 245-247, d'on 
extrec totes les citacions (respectant-ne el passatges en cursiva). Palesa la re- 
llevhncia que atorgava Riba a aquell versicle del Salteri el fet que també el citi i el 
comenti en una carta, dos mesos anterior, a Mhrius Torres, datada 7-V- 1942 (Cnr- 
tes 11, p. 235). 

10. Reforp aquesta suposició el fet que la figura d'Ausihs March, a I'igual de 
la de Ramon Llull, foren molt presents a Riba als primers anys de I'exili, en tant 
que símbols representatius de la tradició catalana que en aquells moments calia 
treballar per salvar. Ja I'any 1939, per exemple, Joan Gili l i  proposava d'editar I'o- 
bra poktica de March; cf. la carta de Riba a Joan Gili datada el 27 de maig de 1939 
(Cartes 11, p. 60). Vegeu, també, la carta de Ribaa Pierre Rouquette del 30 de marg 
de 1939, en quk li comenta la conveniitncia d'incloure, entre d'altres, textos de 
Llull i de March en un número especial dels C~lhiers drr Sudque projectaven (Car- 
tes 11, pp. 43-44). 

11. Cf. Joan FERRATE, *Les Elegies de Biervilles, dins Caries Ribn, avui, 
(1955), obra reeditada a Papers sobre Carles Ribcr. Barcelona: Quaderns Crema, 
1993, PP. 34-35. 
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retorn a la prbpia hnima cccom a una pitria antiga,, -com dirk Riba 
al ccPrefaci>> de 1949-;I2 i és a I'elegia XI, acabat el seu viatge kni- 
ma endins, havent-se retrobat a si mateix i havent reconegut en el seu 
si la Presbncia Divina, que el poeta es pot proclamar cchome entre els 
homes jou, ensems que el seu Creador ccdéu contra els déus el meu 
Déu!>>. Perb només seri  ara, redescoberta la Divinitat dins seu i con- 
querida la seva fe, que I'home que és el poeta, des de la seva indivi- 
dualitat com a ésser creat, podri acarar-se a Déu i afrontar oberta- 
ment el problema de la seva salvació i de la seva transcendbncia: 
aixb i no altra cosa són, bé que de signe ben diferent, els cants espiri- 
tuals de Maragall i d'Ausiis March. L'onzena elegia no era, no po- 
dia ser encara, el cant espiritual de Riba. El procés interior, perb, no 
restava clos, ans a ['espera d'un ulterior desenvolupament." 

Els primers indicis d'aquest desenvolupament eren les cartes a 
Carles Cardó i, molt significativament, el comentari de Riba al citat 
passatge dels Salms. Cal preguntar-se per q d  aquell versicle el va 
captivar tan profundament. Hi tingué molt a veure, com Riba mateix 
indica, ccla bellesa de I'única traducció [dels Textos Sagrats] de qub 
disposava (la de Valera), [que] me'ls feia descobrir pobticament, 
amb una passió indicible>>.lJ ((Déjame y tomaré f~ierzas alites que va- 
ya yperezca,): aquestes paraules impregnaren tan a fons el seu espe- 
rit que tingué la necessitat de fer-ne partícips dos corresponsals epis- 
tolars -Carles Cardó i, abans, Mkrius Torres- i d'anotar-les al seu I 

cecarnet de Notes>>, a més de tornar-les a retreure, anys després, al ~ 
prbleg al llibre de poemes de Permanyer. Tanmateix, mossbn Cardó, 
en la carta que enviari a Riba com a resposta a la darrera d'aquest, 
mostrar% una certa discrepincia respecte a la traducció de Valera i, 

12. C. RIBA, Obres Completes, vol. I (Poesia), a cura d'E. Sulli. Barcelona: 
Ed. 62, 1984, p. 21 1 [des d'ara, OCP]. 

13. És cert que la idea de salvació és al.ludida a la I'elegia X -al.lusiÓ que el 
mateix Riba explicita en unes notes de comentari a les Elegies (reprodui'des en 
apkndix a E .  SULLA, OP. cit., pp. 263-266)-, perb no és en aquesta obra de Riba on 
la qüestió de la salvació esdevé un tema central; del mateix parer és Enric SULLA, 
ap. cit., p. 199. 

14. Carta a C. Cardó del 12-VII- 1942, Carres 11, pp. 245-246. 
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consegüentment, a la interpretació de Riba: <<En la meva versió ver- 
sificada (inkdita) del Salteri -diu Cardó-, aquell versicle que em 
citeu del salm 39 és tradui't així: <<Gira I'esguard de mi, que jo respiri 
-Abans d'anar-me'n per no ésser més.>> El sentit és que Déu decan- 
ti d'ell I'esguard escrutador i acusador perqub la mort no el sorpren- 
gui sota la seva cremor eternament desoladora>>." La divergkncia fo- 
namental, que determina la interpretació que en fa Riba, és que, en la 
versió de Cardó, les paraules del salmista són un prec a Déu perquk 
aparti la vista d'ell i pugui trobar alleujament (recuperar I'alk),'" 
mentre que, en la de Valera, el rei David sembla adreqar a Déu, ben 
altrament, <<un crit furiós, (...) com un desafiament o provocació~~:" 
el que era només un girar els ulls d'ell esdevé un definitiu i taxatiu 
((Déj'jnnze)), un complet abandó per part de Déu; abandó que, perb, té 
com a conseqübncia en I'home no pas una actitud de desistiment, ans 
un estrenu i decidit rearmament de forces (cctonzar-éfilerzass)) abans 
d'afrontar la ineluctable fi. En altres paraules: I'home, perduda I'es- 
peranp en Déu, veient-10 tan sols en la Seva violbncia, amb tot, 

15. Albert MANENT, ((La correspondkncia entre Carles Riba i Carles Cardó 
arran de les Elegies de Biervilleu, dins el volum col.lectiu Irt 11zerizorinri~ Cclrles Ri- 
ba (1959-1969). Barcelona: Institut d'Estudis Hel,ltnics, Departament de Filolo- 
gia Catalana i Editorial Ariel, 1973, p. 249. Cf. Carles MIRALLES, L ~ C I I I I . L I  cle les 
 elegies de Biervillex de Carles Riba. Barcelona: Departament de Filologia Grega 
de la Universitat de Barcelona i Curial Ed., 1979, p. 93. 

16. Coincideix bastant amb la versió de la Fundació Bíblica Catalana -repor- 
tada per E. SULLA, op. ci!., p. 198 n.-: aAparta de mi la mirada, que m'assereni, I 
abans d'anar-me'n d'aquesta vidar; i també amb la de La Bíblicl dels Monjos de 
Montserrat, que només difereix de la versió de la Fundació pel canvi de persona 
del verb inicial (<Aparteu,). Cal creure, doncs, que tant la traducció com la inter- 
pretació d e  Cardó són encertades. 

17. Carta de Riba a Mirius Torres del 7 de maig de 1942, Ccir.res 11, p. 235. A 
la carta a Cardó del 12-VII-1942 -i també al ((Carnet de notes))-, Riba parla de 
((xantatge)), perb emprant el terme, diu, de forrnapireril, adjectiu que cal entendre, 
com especifica més avall, en el sentit d'ainnocent sinceritat, (<sense embuts),), 
(Curtes 11, p. 246). És, amb tot, aquesta puerilitat la que l i  permet d'enllaqar, dins 
la carta, la seva reflexió amb el contingut de I'elegia X i el seu aperenne retornar a 
la infhncia)). 
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abans de desaparbixer definitivament, es reafirma a si mateix per da- 
rrer cop en la seva dignitat com a feble ésser mortal per fer-Li saber 
que és una creatura Seva la que deixa de salvar -<<i skpigues-ho Tu, 
que no m'has creat per a morir,,. 

La implicació personal que pogué sentir Riba per aquest passatge 
dels Salnzs es posa de manifest en la mateixa carta a Cardó on el cita 
(12-VII-1942). El to de confidkncia, de confessió personal, és el do- 
minant: malgrat admetre ccun pudor que em reté>> i les reticbncies 
d'ccun orgull que no gosa>>, Riba intenta sincerar-se, fer llum sobre 
les seves conviccions i creences, sobre la seva fe i la seva csperaqa. 
Després de recon&ixer el bé que li ha fet el dihleg epistolar amb Car- 
dó, fa la següent reflexió: <<Ignoro si és més senzill, o més comú, de 
cercar en la direcció espiritual un consol; perb crec, de tot cor, més 
eficaq, permeteu-me de dir fins i tot més digne, sortir del bon dihleg, 
no consolat, sinó, en tota la plenitud del terme, confirmat, altra vega- 
da cap a I'abskncia de consol, cap a I'avidesa i la i~izpacid~iciu. Per- 
tanyo més aviat a la classe dels violents i imperiosos...>, (Curtes I I ,  p. 
245). L'actitud de Riba enfront de Déu i la seva salvació apareix 
aquí cruament formulada: una actitud no pas arrelada en una segura i 
passiva esperanqa, ans confirmada en ccl'absbncia de consol>>, perb 
en una viva ccirnpacikncia,, per assolir aquest consol i per obtenir 
aquella esperanqa. I és ara que I'analogia amb I'Ausiks March del 
<<Cant espirituab s'imposa immediatament: el poeta quatrecentista 
prou que es mostra ceimpacient,, respecte al seu Creador i en relació 
al seu afany de salvació. I no és pas improbable que Riba, en inclou- 
re's a si mateix entre <tels violents i imperiosos>,, pensés en March i 
en <<la seva anima orgullosa i violenta,,, com ell mateix la definirk.lX 

18. aNota a una edició d'Ausihs Marchu (1948). OCC3, p. 188 (el passatge co- 
rrespon a un dels parhgrafs que Riba va suprimir en incloure la nota dins ... MCU els 
poemes). No cal dir que les respectives aimpacitnciesn provenen de causes diferents: 
en el Riba de la carta a Carles Cardó, s'originaen la <(incertitud desoladar (I'aabstn- 
cia de consoln) de qui? parteix sempre la seva conquesta de la fe (J. FERRATE!, <<Carles 
Riba, home essencialr, dins Puperssobre Carles Ribrr, op. cit., pp. 197-206, esp. pp. 
200-202); en el March del (<Cant espiritual,, en un dtficit de fe (<<Catblic só, mas la fe 

Reduccions 



Malgrat el contingut d'aquesta carta, el procés interior, espiri- 
tual, de Riba quedava, com deia abans, a I'espera d'un ulterior de- 
senvolupament. EI tema de I'esperan~a en la salvació en ser2 I'eix. 
De fet, en gairebé tots els textos que fins ara hem vist hi apareix es- 
mentat directament o indirecta. Si Riba, per exemple, en la ja referi- 
da carta a Mhrius Torres del 7 de maig de 1942, cita aquell passatge 
del salm 39, és per contrastar-lo amb la poesia del seu corresponsal, 
que defineix com la d'un {(home [que] s'entén amb la Realitat última 
per una mena de pacte de confianqa i acceptació d'una banda, cap 
abús de forqa per I'Altra,). I afegeix més avall: {(Malgrat que el dolor 
temptava a la brillant resistbncia desesperada, I'home sembla haver 
reeixit a fer de la seva acceptació una millor transacció, a base justa- 
ment de I'esperan~a)) (Cartes I I ,  p. 234). No cal insistir en el contrast 
d'aquesta actitud respecte a la del salmista o respecte a la del mateix 
Riba, el Riba que patia I'exili i que, en la carta a Cardó del 12-VII- 
1942, es referia a si mateix com un dels qui <<han fet I'experibncia 
trhgica de la vida, els qui, LLIZ instant sol que sigui, han sentit haver- 
110 perdut tot, hdhuc I'esperanqa>> (Cartes II ,  p. 246). 

La temhtica humanistico-religiosa i ,  en concret, els temes de 
'I'esperan~a i la salvació, seran represos per Riba, passat el parbntesi 
de les ccTannkas del retorn)) -només relatiu, com veurem-, als so- 
nets de Salvatge cor, comenGats a compondre el 1947. Cal conside- 
rar-ho una mera coincidbncia, el fet que fos. una expressió ausias-. 
marquiana la que donés títol a aquest nou recull de poemes ribians i 
que, a més, I'any 1948 aparegués publicada una selecció de poemes 
d'Ausihs March, els Cants d'amor, editats i prologats per Riba? De 
nou la figura del poeta del <<Cant espiritual)), per alguna profunda 
afinitat, es fa present dins el pensament de Riba. 

no m'escalfa ... n [CV, v. 185]), d'amor a Déu, que el portaa afigurar-se'l en paorós si- 
lenci (J. M. SOBRER, La doble soledatd'A~rsias March. Barcelona: Quaderns Crema, . 
1987, pp. 41-74, esp. 56-57; cf. Joan FUSTER, ((Prblegn a Ausihs March, At~lologic~ 
poetica. Barcelona: Ed. Selecta, 1959, p. 37). Així i tot, la <impacitncia, d'ambdós 
deu molt al seu comú carhcter apassionat, i la fa patttica el fet que no perden mai la 
conscibncia dequin és el seu dramaintern (cf. OCC2, p. 336). 
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De fet, els poemes de Salvatge cor tenen alguna cosa de cant es- 
piritual o, si més no, de ccconfessions~), com diu Jordi Pinell, ccen sen- 
tit agustinia: explicar a Déu la seva histbria, per tal que els homes la 
conegu in~ . '~  El poeta, a diferkncia de les Elegies, ara sí que s'adreca 
directament al seu Déu bo i interpel.lant-10 en segona persona: ccoh 
Tu que els fins preserves contra el mal...)) (XIV, 2, v. 10; OCP, p. 
261), apbstrofes que no deixen de recordar el cecant espiritual), au- 
siasmarquii: <(Tu ets la fi on totes fins termenen ... >> (CV, v. 105). 

El vers d'Ausi8s March que proporcioni a Riba el títol del llibre, 
i que va voler que constés com a epígraf, correspon al poema LX- 
VIII, ccNo em prem així com al petit vailet...)). Debades Ili cercaríem, 
perb, el sentit que per a Riba adquirí I'expressió cesalvatge cor>>: 

Jo son aquell qui en 10 temps de tempesta, 
quan les més gents festegen prop 10s focs 
e pusc haver ab ells 10s propis jocs, 
vaig sobre neu, des cal^, ab nua testa, 
servint senyor qui jamés fon vassall 
ne el venc esment de fer mai homenatge 
e en tot lleig fet hagué 10 cor salvatge ... (LXVIII, vv. 9-15) 

L'implacable senyor de qui el poeta es proclama vassall no és al- 
tre que I'Amor, i I'expressió cehagué 10 cor salvatge,) del darrer vers 
no reflecteix sinó l'actitud contraria i la repugnincia que tal senyor 
sent envers tot celleig fet)), és a dir, envers els lletjos desigs i els mals 
pensaments; un sentit del qual ja se'n troben testimonis en la tradició 
tr~badoresca.~" 

19. J o r d i ' p l N ~ ~ L  1 PONS, a s c o r  Salvatgen, dels trobadors a Ausiis March, 
d '  Ausiis March a Carles Riba)), dins Estudis de llenguu i literuturci ccltnlcr~~es / VI .  
Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1983, p. 252. No s'ha d'obli- 
dar que un dels dos epígrafs amb qut: Riba e n c a p ~ a l i  I'obra pertany a les Corlfcs- 
sions de Sant Agustí. 

20. Vegeu-la resseguida per J.  PINELL, art. cit., pp. 226-241, esp. p. 239 
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El mateix Riba, al prbleg a Salvatge cor, evita qualsevol possible 
referbncia al context concret del poema ausiasmarquii tot assenya- 
lant que el títol se li imposi ccpel que té de singular, de banal i fins 
d'equívoc, i amb el que per altra banda té d'esquerpament idioma- 
tic>> (OCP, p. 244). No s'ha de deduir, d'aquestes paraules, que I'ex- 
pressió no tenia, per a ell, una profunda significació: ho palesa no so- 
lament el fet que afirmi que tal títol ccdóna pokticament un camí cap a 
la claredat de tots els sonets en llur conjunt,,, sinó, molt més signifi- 
cativament, que ccés I'únic fil (...) que el lliga [el conjunt] amb la vi- 
da del poeta com a home entre els altres homes; amb una etapa del 
seu impuls cap a I'etern i cap al repbs,) (pp. 244-245). D'una banda, 
doncs, Riba se sent humanament compromks amb I'expressió ccsal- 
vatge cor,,, perb en una etapa precisa de la seva vida: com dir2 més 
avall, ectravessada aquella vall a la qual es baixa, sense gaire notar- 
ho, des de la meridiana carena de la mitja vida>>, arribat ja adavant la 
darrera pujada, la de la vellesa,> (p. 245); I'etapa definitiva, doncs, 
del seu ccimpuls cap a I'etern i cap al repbsn. Aixb vol dir que el pro- 
blema de la transcendkncia i de la salvació personals tornava a pren- 
dre cos en la poesia i en el pensament de Riba. Perb, com s'hi vincula 
I'ausiasmarquik titol de I'obra, Salvatge cor? L'únic sonet en quk 
apareix l'expressió ens hi pot aportar llum: 

HERCULES OETAEUS 

Va cremar, i el bosc era mut 
-una part, perb, a la pira 
amb I'heroi, tot alhora ira 
i flama i per fi quietud 

desesperada; i l'absolut 
cel del Pare -estels, folla fira!- 
no s'obri a la urgent espira 
fins que el gran cos s'hi hagué perdut. 
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Que el salvatge cor, doncs, no estigui 
ja cansat, que la mort no ens rigui 
per mil músiques en secret, 

quan cal de sobte el foc i, Pare, 
Tu ens hi deixes l lan~ar,  retret, 
com al goig (perb el goig empara). (XX; OCP, p. 267) 

Centrat en el personatge d'Hbrcules, de la tragbdia de Sbfocles 
Les dones de T r a q ~ ~ i s , ~ '  el poema representa els instants finals de la 
vida de I'heroi, quan, davant la certesa de la seva ineluctable mort 
(que l i  arriba inesperadament, quan es creia a punt d'assolir un peri- 
ode de repbs i benauranga), decideix de Ilanpr-se al foc de la pira 
que s'ha aixecat al cim del mont Eta. EI que és important de tenir 
present és que, en contrast amb la llegenda que coneixien els espec- 
tadors de I'bpoca, en qub la mort d'Hbrcules, fill de Zeus, era imme- 
diatament seguida per I'apoteosi de I'heroi, el qual era acollit pel seu 
pare al cel, en la tragbdia de Sbfocles no es fa cap esment de la seva 
ulterior salvació -(<almenys ell [Hbrcules] no hi compta,,, com diu 
Ribaz2 Aquesta és la clau que permet d'interpretar el sonet: I'heroi hi 
afronta I'instant extrem de la seva vida des d'una radical absbncia 
d'esperanga -la hiphl.lage no ens ha de distreure: la ((quietud deses- 
peradas de la pira (vv. 4-5) és la desesperanp d'Hbrcules-, i I'acte 
de Ilan~ar- se al foc abans de sucumbir no vol sinó representar I'ac- 
ceptació del seu destí des d'una darrera i heroica afirmaci6 de si ma- 
teix com a home i ésser mortal. És en aquesta actitud decidida i vio- 

21. Sobre I'obra sofocliana i sobre el sonet de Riba vegeu 1'excel.lent assaig 
de Joan FERRAT& aEl risc que salvan, dins Carles Riba, nvrli, (1955), obra reedita- 
da a Papers sobre Carles Riba, op. cit., pp. 117-172, esp. pp. 152 ss; i J .  MALE, 
aSbfocles i Carles Riba. A propbsit de Salvatge cor,, ítaccl. Qucrderizs C u t a l ~ ~ ~ s  rle 
Cult~rra Cldssica, 9-10-1 1 (Barcelona: IEC, 1995), pp. 17 1-193, esp. pp. 184 ss. 
Les consideracions que segueixen es basen essencialment en aquests dos assaigs. 

22. <<Nota preliminar)) a Les dones de Truquis, dins S~FOCLES,  Trclgidies, vol. 
I, trad. de C. Riba. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 195 1, p. 5 1. 
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lenta, absent I'esperan~a, més encara, renunciant a ella, que I'heroi 
sofoclih es revela a Riba com un ccsalvatge cor>); i és només així que 
finalment pot assolir la salvació (vv. 5-8).?' 

No costa gaire de discernir que Riba se sentia identificat amb el 
personatge del sonet: a qui: és degut, si no, el canvi de persona gra- 
matical que presenten els tercets, de la tercera a la primera? Recor- 
dem, a més, que al c(Prbleg>> del llibre afirmava que pel títol s'en- 
l la~aven els poemes ccamb la vida del poeta com a home entre els 
altres homes>> (d'aqui ve que la primera persona sigui la del plural). 
Riba se sabia a si mateix, doncs, com a ccsalvatge cor>>; i el seu afany 
de salvació no s'emparava, com en el Maragall del <<Cant espiritual)>, 
en (cels límits d'una fe i d'una esperanqa positives>> que hagués acon- 
seguit d'imposar-hi,24 ans en el refús a qualsevol esperanp, bo i 
comptant que Déu, en el darrer instant, es mostrari ((retret)) (v. 13). 
És el que expressava Riba just un any després de la carta a Cardó del 
juliol de 1942, en una tannka que palesa com el tema, des de llavors, 
no arribh abandonar-lo mai: 

La flor insegura 
de I'ametller, més bella 
no és que I'altra, 
la impossible, que és viva 
sols absent, oh esperan~a! (L; OCP, p. 198) 

Aquesta renúncia a l'esperan~a per assolir la salvació sols pot ser 
feta, perd, des d'una plena possessió de si mateix: <<Cal haver cregut 

23. Cf. les paraules de Riba: u[Sbfocles] se'ns situa (...) dins un humanisme 
que, si per les formes d'art emprades ens sembla més aviat distant, és sempre tor- 
badorament actual pel coratge, hi ha moments en qui? es diria per la fem reluiilcicl 
a l ' e sperun~u  amb qui? afronta el dolor, la injustícia i I'absurd en la realitat dels 
destins humansa (alntroducción a S~FOCLES, Tragddies, vol. I, op.  cir., p. 25; el 
subratllat és meu). Convé notar que aquesta aIntroducció~>, datada al novembre de 
1950, coincideix temporalment amb la composició dels sonets de Solvotge cor.  

24.  per qui? he votat Joan Maragall* (1 950), OCC2, p. 2 14 
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en si mateix, haver volgut ésser ell mateix a tot risc per a oferir-se fi- 
nalment amb grandesa; per a renunciar d'un cop a tot acord amb les 
coses en l'aspiració a una mhxima densitat personal davant de Déu)), 
aixb és, en I'aspiració a salvar-se.2' En tal risc -<ca tot o res>)-- i en 
tal renúncia es palesa el <<cor salvatge)>. 

No podria ser anomenat també així el salmista que cridava *Dé- 
jame y tonzaréfiierzas antes que vaya perezcau?: era igualment des 
de la desesperanp que exigia a Déu la seva salvació. I la fórmula no 
seria també aplicable a I'Ausiis March del <<Cant espiritual)), aquell 
que es plany que <<Fretura pas de por e d'esperanc;a!)) (CV, v. 88)? 

És per aquí que Iiem de trobar I'explicació de per qut: Riba, cons- 
cient que I'expressió <<cor salvatge)) que apareix al poema del vailet 
tenia per a March un sentit ben diferent del que ell l i  atorgava, amb 
tot no renuncia a adoptar-la com a títol i a fer-ne constar I'autoria en 
forma d'epígraf: és que Riba associava tal expressió al poeta valen- 
cih d'una manera molt més personal i íntima, perqut: s'lii sentia en 
una profunda afinitat: l'apassionat, el roent Ausihs March, el March 
del <<Cant espiritual)>, era també, per a ell, un <<salvatge cor)>. 

25. gD'una carta a Ricard Permanyer, (1953), OCC2, p. 335. En aquest prb- 
leg a versos de Permanyer, recordem-ho, Riba no fa sinó resseguir en els poemes 
tots els rastres que descobreix del motiu de I'esperan~a-de la adesesperadaespe- 
r a n p s  que acaba imposant-se (p. 339)-, molt probablement per sentir-s'hi con- 
traposat. 
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