« H e parlat i per aixb he cregut.» La darrera poktica
Agustí, Paul Valéry i Ernst Cassirer,

de Riba, entre Plató, sant

per Jordi Malé

Dins l'evolució que segueixen la teoria i la crítica literaries de Carles Riba,
una constant es manté invariable en cadascun dels períodes per quk travessa: la
reflexió sobre la naturalesa de la poesia i
de les paraules; o, per aglutinar-ho en un
sol concepte: sobre la paraula po2tica. No
podia ser altrament, tractant-se d'un crític que era també, i abans que res, un
poeta, i, rnés encara, un poeta per a qui
l'especulació sobre la naturalesa del fet literari constituí, ja des del principi, un
dels nuclis de la seva poesia. L'objecte d'aquestes ratlles és analitzar quina concepció tingué Riba de la paraula poktica en la
darrera etapa de la seva trajectbria vital i
literaria, als anys quaranta i cinquanta. 1,
per fer-ho, caldra abans resseguir breurnent les seves reflexions sobre aquesta
qüestió fins a l'acabament de la Guerra
Civil.
Les prirneres referkncies de Riba sobre
les caracteristiques de la paraula i el seu
funcionament dins el poema són esparses
i fragmentaries.' Alsludeix, en diversos
passatges, a la seva capacitat de suggestió
o airradiació)), a les seves qualitats rnusicals -sonoresfruit dels recursos propis
del llenguatge poktic (ritme, rima, etc.), a
la necessitat &una específica ordenació i
col~locaciódins el vers, etc. En general,
Riba posa I'accent en la part física de les

1. Vegeu el meu llibre Carks Riba i el Noucentisme. Les idees literdries (1913-1920)(Barcelona,
Edicions de la Magrana, 1996),p. 204 i SS. (i també
ps. 114-117 i 173-174,en relació amb el poema
inicial del Primer llibre d'Estances). Sintetiuo a
continuació les idees sobre la paraula poktica del
primer periode de la crítica ribiana, que el lector
trobari analiuades a I'obra suara esmentada.
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paraules, en la seva sonoritat, potenciada
en l'ús poktic, i de la qual fa derivar la rnajoria de quaiitats que els atorga. Per mitji
d'aquesta sonoritat veu en els mots la possibilitat d'arribar a constituir ima ((realitat
literaria))que reprodueixi (que re-presenti)
les qualitats sensibles de la realitat mundana que expressa, o simplernent la d'arribar
a integrar-se en una realitat autbnoma, independent de qualsevol altre ordre de realitat, arnb valor només per ella mateixa,
que és la de l'obra literaria.
Un article de l'any 1920 (inclbs el
1927 a Eh marges) marca un piint d'inflexió en les teoritzacions ribianes sobre el
íienguatge poktic: ((fireigenhe /es canyes)),
perJosep Carner.2Tot parlant encara de la
rnusicalitat de la lírica (de Carner), Riba
fa referencia,. ara.. a un ((inefablesobrevalor musical)) que adquireixen les paraules
en el poema, pel qual ((sernblemposar-nos
en contacte amb "la veritable esskncia"
d'una cosa».3Amb aquesta fórmula - e x treta &El naixement de la trngedia de
Nietzsche- Riba confereix a la paraula
un nou kmbit d'actuació (damunt el receptor) superior al merarnent físic. La idea
que sernbla voler expressar és que els
mots, en la poesia, deixen de ser rnerament uns signes o indicadors que designen coses o objectes que els són externs i
passen a tenir amb aquests un rnolt més
2. Resumeixo tot seguit les conclusions de
l'estudi d'aquest article que el lector trobari a la
meva obra Poktica de Carles Riba. Elr anys del
postsimbolismc 1920-1938 (Barcelona, La Magrana,
2001),p. 233 i SS.
3. Cito de i'edició de les Obres completes 2
(Crltica l), a cura d'Enric Sulli (Barcelona, Edicions
62,1985),p. 208 (des Zara OCCI).He confrontat,,
perb, el text d'aquesta edició amb el de la primera
(Barcelona, Publicacions de *La Revista*, 1927)i he
esmenat, quan ha caigut, alguna errada escadussera.

estret Iligam: mitjancant I'«inefable sobrevalor musical» que els confereix el seu ús
poetic d'alguna manera assoleixen una dimensió per damunt de I'experikncia sensible (la del so físic), i el referent al qual
apunten ja no és la concreta cosa material, sinó, dins aquella dimensió superior,
la seva manifestació més genkrica, allo
que n'és I'«esskncia»-el que Plat6 en diria la idea. La paraula ha esdevingut parauh poetica.
Aquest article assenyala -malgrat
una certa vaguetat en la seva formulacid- I'inici d'una nova manera d'entendre, per part de Riba, el funcionament
dels mots, tot admetent en ells una doble
naturalesa: si cada paraula, d'una banda,
no és sinó un signe fixat, simple indicatiu
de les coses que expresa, en el seu ús
poetic passa a adquirir un plus d'expressivitat que li permet $intensificar la seva capacitat significativa fins a deixar de designar
tan sols externament les coses i passar a invocar-les en la seva vida i en la seva esskncia.
El pas següent en aquest procés de reflexió sobre la poesia i les paraules sera la
descoberta de Paul Valéry, el qual farh
prendre consciencia a Riba de la necessitat
de considerar el llenguatge de la poesia en
relació amb el llenguatge en el seu ús
prhctic. Una distinció que és a la base de
les reflexions ribianes sobre la paraula
poetica incloses dins el discurs de 1932
Elspoetes i la llengua comuna (aplegat posteriorment en Per comprendre). No és, pero, el poeta &El cementiri mari I'únic referent de Riba en aquest discurs: hi recupera,
d'una banda, les tesis idealistes de Karl
Vossler (en les quds havia basat les seves
primeres especulacions literhries) i, de l'altra, incorpora les teories sobre el Ilenguatge d'un lingüista ja insigne: Ferdinand de
Saussure (de qui adquiria un exemplar del
Cours de linguistiquegénérale I'any 1925 a
París). De cadascun d'aquests tres autors
Riba n'extraurh diversos conceptes i idees
que li serviran per a donar forma a la seva

propia i personal teoria dels mots i de la
paraula p ~ e t i c a . ~
Aquestes idees poden resumir-se en
tres: la naturalesa irregular i insuficient dels
mots, deguda al seu carhcter de signes arbitrvis (Saussure) -sense cap vincle natural
o motivat entre la forma (significant) i el
contingut (significat)-; I'oscil.lació que,
en canvi, es dóna, en I'ús poktic de les paraules, entre la forma i el contingut (VaIéry) -la tendencia cap a la fusió d'ambdós components característica de la
poesia-; i, lligant totes dues idees, la concepció idealista dels mots (Vossler), que
els considera integrats per una part de
passiva i fixada imitació -que garanteix
el seu ús prhctic social- i una altra part
de creació individual espiritual. És justament aquest darrer aspecte el que potencien els poetes, en no deixar de ser mai
conscients de la naturalesa essencialment
metaforica de les paraules -en el sentit
que la relació entre «la idea i «I'expressiÓ»,
entre allo designat i els sons que ho designen, és sempre figurada- i en fer d'elles
I'expressió de les seves intuicions espirituals. Dit d'una altra manera: els poetes
consideren les paraules no com a signes
fossilitzats, sin6 com a formes mbbils, metaforiques, en que pot prendre vida cada
vegada una nova i diferent intuyció; una intuició que, segons Valéry, sorgeix d'una nova manera de percebre el m6n (wl'emoci6 o
estat poktic))), caracteritzada per l'establiment d'associacions entre diversos objectes,
sensacions, etc., tal com reflecteix bona
part de la poesia postsimbolista.
Així, des &una solida base lingüística,
combinada amb el pensament idealista
vosslerih i la poetica valeryana, Riba pot
afirmar, de nou, la naturalesa dual de les
paraules, vinculant ara el seu hmbit trans4. Vegeu I'andisi de I'esmentat discurs ribih i
de totes les seves influkncies a la meva obra Pokticn de
Carles Riba. Els nnys delpostsinzbolisme I920-1938,ja
esmentada, p. 249 i SS. En reporto, tot seguir, les
conclusions.

Notes

cendent als continguts espirituals que representen en el seu ús poktic, ben diferent
del prhctic (que és on es posa de manifest
el seu carhcter arbitrari).

Talment, doncs, com a l'article dedicat
a Carner de l'any 1920 - e n quk Riba cercava suport en I'estktica metafísica de
Nietzsche-, a les reflexions dels anys trenta d'Els poetes i la llengua comuna -ara
arnb els més sblids fonaments de Vossler,
Valéry i Saussure- continua essent present un cert component rnetafísico-transcendent en la consideració ribiana del
llenguatge poktic. Aquest component,
que es mantindra al llarg dels anys quaranta i cinquanta i que es vinculara al seu
pensarnent humanístic, és el que permet
establir una certa connexió -baldarnent
no presentida per Riba- entre les teories
sobre la poesia &un i altre període.
La diferenciació entre el llenguatge en
el seu ús prhctic i el seu funcionarnent
dins el poema sera encara I'eix sobre el
qual girara la teoria ribiana de la paraula
poktica d'aquests anys quaranta. 1 és a
partir d'ella que cal interpretar els coneguts versos de la setena de les Elegies de
Bierville (datada el 18 d'abril de 1940):
«Entre nosaltres humans,
déus! els mots són nornés per a entendre'ns i no per a entendre'ls:
són el comencament, just un senyal
del sentit.
Semblen precedir-nos camí del rnisteri
i ens deixen
foscos davant d'un brocat, tristos a un
eco que fuig» (w. 22-26).5
5. Cito de les Obres completes 1 (Poesia), a
cura d'Enric Sullh (Barcelona, Edicions 62, 1984), p.
225 (des &ara OCP). De les Elegies de Bierville, n'hi
ha una edició crítica dins Jaume MEDINA,La
plenitud poPtica de Carles Riba. El període de ks
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Riba es refereix novament a la funció
essencialment cornunicativa que té el llenguatge en l'ús normal i quotidia que en
fem «entre nosaltres humans»: les paraules
esdevenen transparents, tratisitives, passem a través d'elles per arribar al sentit
que se'ns vol comunicar; i Ilavors, un cop
«ens hem entes», (cce langage -com deia
Valéry- qui a rempli son office, s'éuanouit
apeine arrivé)).%n la practica, les paraules
són sols uns rners «senyals» indicatius de
les coses a quk es refereixen --que signifiquen- i externs a elles.
En aquests versos tornern, doncs, a la
concepció saussuriana de l'arbitrarietat del
signe lingüístic. Pero Riba sap que no
s'exhaureix en la mera indicació la capacitat significativa de les paraules: només n'és
el «comencament». 1, en els versos, apel.la
al «rnisteri»: un misteri inherent a les paraules i que, en els usos corrents que en
fem, no podem arribar a copsar o a desentranyar -talment un teixit leii figures del
quai no entenem o el dkbil eco d'una veu
que es difon en la llunyania (w. 25-26).
Per aixb afirma que els mots «són només
per a entendre'ns)), pero «no per a entendre'ls)). Són molt més que simples portadors d'informació a bescanviar: guarden
en l'interior una oculta riquesa, que sols
podrern arribar a entreveure quan deixem
enrere l'ús practic del llenguatge i passem
a la seva manifestació poktica. Riba mateix s'hi referiri anys després, comentant
les Elegies de Bierville: «Qui no vegi que
en els mots hi ha alguna cosa de misteriosa ressonhncia, extraordinhriament rica,

«Elegies de Bieruiller (Barcelona, Put>licacions de
I'Abadia de Montserrat, 1994), p. 183 i SS. Sobre els
versos citats -i, en general, sobre el conjunt de
I'obra-, s6n interessants els comentaris que fa Enric
SULLAa Una interpretacid de les «Elegie~de Biervilles
de Carles Riba (Barcelona, Empúries, 1393), esp. ps.
122-125.
6 . Propos sur lapoPsie (1927). Cito de les seves
Oeuures, vol. 1, a cura de J. Hytier, ~Bibliothequede
la Pléiaden (Parls, Gallimard, 1957), p. 1.372.

estranya de vegades, ni escriura mai poesia
ni podra mai llegir poesia arnb profit per a
la seva Anima.»'
Evidentment, Riba no és el primer, ni
sera I'últim, a associar poesia i misteri, ni a
parlar de la naturalesa misteriosa dels mots:
els testimonis es remunten almenys fins a
Plató, i abunden sobretot durant el Romanticisme i les seves prolongacions simbolistes i sur re aliste^.^ Cal, perb, intentar
precisar a qut atribueix Riba aquesta carrega de misteri de les paraules que ens resulta inaprehensible quan ens en servim
sois utilithriarnent. 1 per aixb cal llegir els
versos de 1'Elegia MI que segueixen:
«Cal la secreta clau: un record que ve
de vosaltres,
déus! i que no ens ateny fins que ja
hem arribat;
7. Presentacid d'una lectura de les «Elegies de
Bieruilla, transcripció efectuada per Oriol Casassas
de la cinta enregistrada el 8 de febrer de 1956 a la
Cúpula del Coliseum &una lectura de les Elepes feta
per Montserrat Julió amb comentaris de Carles Riba,
publicada inicialment a «Serra d'On), núm. 203, del
15-VIII-1976;cito de les Obres compktes 4 (Crítica
3), a cura d'Enric Sulli i Jaume Medina (Barcelona,
Edicions 62, 1988), p. 287 (des d'ara OCC3).
8. Sobre I'atribució de poders migics a la paraula en diverses epoques, vegeu C. K. OGDEN
i 1. A.
RICHARDS,«Thc Power of Worúsa, dins The Meaning
ofMeaning (1946~)(Londres, Routledge & Kegan
Paul, 1953), ps. 24-47. Sobre Plató i la seva
concepció del misteri de les paraules, vegeu I'article
de Miguel A. GRANADA,
Mito us. retdrica sofiica. La
dimensidn mágica de la palabra en Platdzi, dins
«Travesía. Revista de pensamiento» (dirigida per
Miguel Morey), núm. 3 (sense data), ps. 12-20. Sobre
la relació poesia-misteri durant el Romanticisme,
vegeu M. H. ABRAMS,Thr Mirror and the Lamp
(1953) (Oxford, Oxford University Press, 1971), p.
193 i ss. Respecte a aquesta relació, vista des d'una
perspectiva actual, vegeu els comentaris d'Arthur
TERRY
a La sinceritat de Carlcs Riba, dins Artes del S&
ColJoqui Internacional de Llengua i Literatura
&tahnrs (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de
Montserrat, 1986), ps. 238-239; i també el breu i
encapcali el seu llibre Qmtre
lúcid prbleg amb
poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau
(Barcelona, Edicions 62, 1991), ps. 5-7.

tal comparanca potser, que ens queia
de sobte com una
pedra brillane a les mans, dura en sa
freda virtut,
i que guardavem amb altres banals,
fins que som a la viva
sorra a la fi de la mar -2repatriats o
arribats?))(w. 27-32)
Riba atribueix una ascendtncia divina
a la «clau» que permet accedir a la misteriosa riquesa latent dins els mots. Per a
arribar a interpretar el sentit d'aquests versos, cal que ens situem dins I'dmbit de
I'experikncia religiosa que descriuen les
Elegies, perqut és d'ella que parteixen; i,
més en concret, hem de remetre'ns a la
idea de camí, de viatge, que de la primera a I'última elegia les lliga fins a fer-ne
-com remarca Joan Ferraté- un sol
poema.
Aquest viatge és, de fet, un retorn:
((Retorn metafísic i transcendent [...l. Retorn ideal al jo profund i als seus purspouvoirs, diríem formalment amb Valéry; retorn als orígens del projecte vital, diríem
existencialment amb Ortega; o intel.lectualment amb Descartes, retorn al punt
de fixesa de I'ordre del món, a Déu.»' Podríem dir, malgrat que aixb impliqui una
excessiva simplificació, que el moviment
que assenyalen les Elegies és de retorn cap
a la prbpia interioritat -«retorn a la realitat profunda de mi mateix»-,lo cap al redescobriment de la prbpia anima, i més
enllh d'ella -pero fita inassolible sense
aquest pas previ- cap a Déu, la deu originaria de I'existtncia de I'home (dins el
pensament cristia), ((6sa dir, aquel1 impuls
anterior a la conscitncia que des que naixem, més ben dit, des d'abans de néixer
9. J. FERRATB, Les «&&es de Bieruilko, dins
Carles Riba, avui (1955), reeditat a Papers sobre
Carles Riba (Barcelona, Quaderns Crema, 1993), p.
36. La referencia anterior 6s de la p. 35.
10. C. &DA, Prefaci a la segona edició de les
Elegies de Bierville (1949); OCP, p. 2 13.

(es pot dir que som una idea divina -cadascú és la idea que Déu té d'ell mateix i
que ha de realitzar), aquel1 impds que ens
duu a néixer, a construir-nos, a viure, a
salvar-nos»." La imatge del naufrag, que
Riba ja havia emprat a 1'Elegia v -la del
((sentiment de retrobament de l'hima»i que a l'Elegia WI és al-ludida per mitja
de la figura d'ulisses -i I'episodi de la seva darrera travessia marítima des de I'illa
dels feacis fins a ftaca-. li serveix Der a
il.lustrar aquesta idea de retorn c a al
~ més
essencial de cadascú de nosaltres.'*
Dins aquesta profunda experiencia
humanística i religiosa -com Riba no
dubta a qualificar-la- d'ascensió cap a
I'origen, no ha de sorprendre que també
hi fos present la poesia: per al poeta, retornar cap a l'«impuls» primer implicava
tambC remuntar-se fins a la font on s'origina l'expressió poktica, passant a través
de la seva interioritat per anar més enrere
d'ella i arribar igualment fins a Déu.I3 Així ho expressava Riba al Prejaci a la segona
edició de les Elegies: «[...] la Poesia, cal
cercar-la on se sap que és, havia jo mateix
escrit anteriorment: espera, com la veritat,

a la qual és unida; com la font més arnagada i mes pura, cap a la qual obre camí la
set; com l'amor, al qual hom s'acosta estimant; com Déu, que s'esaima en qui
apren &estimar-se. 1 per exercici, asckticament -els dos mots es valen- vaig fer
l'esforc cap a trobar la Poesia - c a p a trobar la inefable coneixenca concreta, singup. 213).
lar, intima, de mi mateix)) (OCP,
La «clauu o font del misteri de les paraules -«de la seva rica ressonincia»- és
trobada, doncs, en Déu; pero aquest misteri només el copsara aquell que haura fet
el viatge de retorn anima endins fins a
arribar a la idea divina originaria. Intentant precisar més el pensament de Riba: el
poeta aconseguira de copsar la gran i misteriosa riquesa significativa dels mots -la
seva capacitat d'expressar noves associacions, la seva potencia suggestiva i de ressonancia- quan s'hauri endinsat fins al
m& pregon de la seva anima i, en reconeixer en ella la Presencia Divina, trobara en
Aquesta la font d'on sorgeixen les paraules
amb que, de dins a fora, dóna curs a l'expressió de la seva poesia. La clau Cs, aixi,
un «record»pel fet que aquell origen diví
ha estat sempre amb el poeta, fins i tot
11. C. RIBA,Presentació A n a kctura & ks
abans que nasqués, quan era tot just la
«Elegies de Biervilleu, OCC3, p. 291. La citació que
idea que Déu tenia d'ell; i el que fa, mitsegueix 6s de la p. 293.
jancant aquell endinsament, 4s retrobar12. Sobre les elegies v i wr, vegeu Enric
lo, reconeixer-lo, recordar-lo. Només llaSULLA,Una interpretarió de Icr nEkgics & Biervilku,
vors,
al final d'una tal experienc:ia interior,
Op. cit., ps. 90-96 i 11 1-134; Carles MIRALLES,
com el naufrag que a I'últim arriba «a la
Lectura de ks nEkgies a!e Biervilku & Carks Riba
(Barcelona, Departament de Filologia Grega de la
viva / sorra a la fi de la mar» (w. 31-32),
Universitat de Barcelona - Curial, 1979), ps. 56-68;
el poeta pot reconeixer, enmig la munió
i Arthur TEKRY,
Carles Riba i Icr ~Elcgies& Biervilk~, de paraules que formen el seu llenguatge
dins Sobrepoesia catalana contnnpordnia (Barcelona,
corrent i que són «banals»en tant que sols
Edicions 62, 1985), ps. 72-73.
serveixen al fi cornunicatiu, aquelles que
13. Malgrat que als versos de I'Elegia WIque
porten una cirrega de misteriosa ressoara comento Riba parla dels ~déusu(V. 27), a la
Rcsentació rnatisari que es tracta «&un record donat
nancia, en que 6s enclosa alguna migica
pels déus, per Déu» (OCC3, p. 294). Tot i que en
associació («tal comparanea potser)),v. 29)
escriure el vers ja tenia present que es tractava del
fruit d'una nova percepció del rrión: la paDéu cristih, el particular desenvoluparnent de
rada pottica.
I'hmbit del divi a les Elegis, l'objecte del qual 6s
Toquem aqui, d'altra banda, el tema
desembocar, corn a tcrrne final de I'experiencia, en la
de la gracia poetica, o de la Gracia, amb
descoberta de D6u (udku contra els dkus el meu
Dku!~),v. 66 de I'Elegia m), no perrnetia Riba
majúscula, si parlem de la fe cristiana;
d'ernprar-ne el Norn.
ambdues ja lligades per Riba el 1936 a la

tannka núm. XIV de les Ennkas de les
quatres estacions (Deljoc i delfoc) -el comencament de la qual Riba reporta a la
citació del Prefaci que transcrivia suara-:
«¿LaPoesia?
Cal cercar-la on tu saps ja
que és, com la Gracia
o I'aigua pura i dura
d'una font emboscada)) (OCP, p.

174).14

Al poeta, la poesia li és donada, li és
una gracia gratuitament concedida, talment la Gracia que Déu liberalment atorga
als homes en la fe. Ara bé: cal que el poeta,
sabent per endavant on s'origina la poesia,
vagi a cercar-la i s'esforci a trobar-la mitjanp n t aquel1 capbussament lliure i voluntari
en la seva ((reditatprofunda));talment com
((Déu, amb tot allb que és de Déu, no se'l
troba si no se'l cerca, i no se'l cerca si ja no
se l'ha trobat)), dira Riba; i afegira, emparant-se en Pascal: «Déu vol que ens guanyem, per I'esforc ascktic, ni que sigui pel
camí dolorós de I'error Ileial, el que El1
14. La redacció d'aquesta tannka, signada
per Riba el 24 de maig de 1936, s'avanga als lfmits
cronolbgics de I'etapa que estic considerant, I'inici
de la qual se situa a I'exili. El context en que fou
escrita, perb, pot justificar per que Riba ja hi parla de
la Gracia, terme que és a partir de les Elegies de
Bierville que assoleix la seva mbima importhncia. La
tannka en qüestió fou escrita per Riba I'endeini que
hagués assistit a la inauguració de la Font de
I'Oreneta, a Viladrau, en record de Guerau de Liost
(4 J. MEDINA,Carles Riba (1893-1959), vol. 1.
Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat,
1989, ps. 299-300; vegeu també E. SC'LLA, Les
tankkm de Carles Riba, ~Llengua& Literatura», 3
[1988-19891, ps. 286-289). Guerau seria, doncs, el
poeta a qui s'adrega la tannka, i la font inaugurada,
I'al.ludida als dos darrers versos. Cesment de la
Gracia, Ilavors, entesa en un sentit religiós, podria
ser explicada pel profund caracter cristia de Bofill i
Mates, a qui Riba anomenari, anys després, «el
cristianfssiirnw (Membria de Guerau de Liost [1958],
dins Obres completes 3 [Crítica 21, a cura d'Enric
Sulla i Jaume Medina. Barcelona, Edicions 62,
1986, p. 398 [des d'ara, OCCZ]).

lliurement ens dóna.»I5 La poesia és,
doncs, per a Riba, un do, una Gracia -ja
amb majúscda perque hem vist que, com
la fe, al seu origen hi ha Déu-, perb amb
la qual no s'ha de comptar per endavant,
ans cal que, paradoxalment - c o m tot allb
que hi ha de paradoxal en la fe cristiana-,
el poeta faci ((I'esfor~aschtic))d'anar a buscar-la i conquerir-la.
El més important és, certament,
aquest procés de recerca, l'aprofundiment
anima endins per trobar la deu poetica:
perqut la poesia no és res exterior a l'anima del poeta, sinó que és continguda al
seu dedins. 1 si, per una banda, reeixir en
aquest procés, arribar fins a aquella idea
divina originaria que és part indestriable
de tot home, comporta al poeta a I'últim
descobrir allb que ja tenia, una Gracia divina que li havia estat concedida i que reconeixera -recordara-,
d'altra banda,
pel fet d'haver realitzat volgudament i
conscientment tal procés, la creació haura
estat un acte plenament lliure, un acte de
completa i humana ((sinceritat)):((Pobre
poema, pobre vers, en el qual el poeta no
s'ha concentrat fins al més profund de la
vida, de la seva vida, ell, solament el1 i la seva anima, per jugar-s'ho tot entre la Gracia
i la Llibertat))(CartesII, p. 345).
A I'hora de buscar els referents a
aquestes idees ribianes presents en els versos de l'Elegia VIIque estem comentant (i
de la tannka núm. XIV), la temptació inicial és anar a parar a Plató -amb la seva
teoria de la reminiscencia de les Idees i de
I'entusiasme poetic.16 Pero les concepcions
15. Carta a Manuel de Montoliu del 16 de
setembre de 1951 (Cartes de Carles Riba 11: 19391952, a cura de Carles-Jordi Guardiola. Barcelona,
Edicions de la Magrana, 1991, p. 523 [des d'ara,
Cartes 14).En aquesta carta, just abans de les
paraules que transcric, Riba esmentava la tannka
núm. xiv que ara comento, i remetia tot seguit el seu
corresponsal a I'Elegia WI i també a la wir.
16. Com fa, per exemple, Enric Sulla, que
creu que en aquests versos de I'Elegia setena (&iba
exposa [...] una concepció de la inspiració poktica de
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del poeta que tenien el filbsof grec i I'escriptor catali, malgrat coincidir en un origen diví, es mostren irreconciliables en un
punt: com deia suara, per a Riba la poesia
no és exterior a I'inima del poeta -com
tampoc no ho és el component diví (cf:
Elegia XI, w. 14-18)-, i per donar-li curs
en la creació és tot I'home, corn a personalitat individual i conscient, que ha de
Iliurar-se; per a Plató, en canvi -segons
que exposa a 1'Ió-, no és el poeta qui
parla en la creació, sinó déu que, de fora
estant, ho fa a través d'ell: «[...] perque el
poeta és tina cosa lleugera i alada i sagrada, i no sap fer poesia fins que no esdevé
amb el déu a dintre i el seny a fora i la raó
lluny d'ell [...l. Per aixb el déu els lleva la
intel.ligencia, així corn als profetes i als
endevins, perque nosaltres que els sentim
comprenguem que no són ells, a qui manca la raó, els que diuen aquestes coses de
tanta vhlua, sinó que el déu mateix es manifesta i ens parla per mitji d'ells>).l7
tirar platbnic, si més no en la formulació, perquk
recorre a la intewenció divina com a origen de
I'experikncian (Una intepetació de les ~Elegiesde
Bierville~j,op. cit., p. 124). Sulli, d'altra banda, també
vaa parar al Crktilde Plató (ps. 123-125), entre altres
raoni perque el mateix c b a hi fa referencia en
comentar. a I'inici de la Presentació - a u a n encara no
ha comencat I'explicació de cadascuna de les
Elegies-,
els w. 22-23 de I'Elegia WI, per una
al.lusió feta pel presentador de I'acte, el senyor
Guarro. Perb cal no perdre de vista que aquesta
Presentarió va ser feta I'any 1956, forga després del
període compres entre la composició de les Ekgies i el
Prefaci a la segona edició (1939-1949), que són els
anys que ara m'interessen. El Plató del Crktil vindri
més endavant, corn intentaré mostrar més avall.
17. PLATO,Ió, 534 b-d; cito de la traducció
de Joan Crexells a Diklegs, vol. riI (Barcelona,
Fundació Bernat Metge, 1928), p. 16. Tot i que Riba
més d'un cop se serveix dels tres famosos adjectius
amb quk Plató qualifica el poeta -((una cosa
lleugera i alada i sagrada)>-, per interpretar-los no
s'ha de perdre de vista que la consideració que els
poetes mereixien al filbsof grec no era de cap manera
favorable - e n coherencia amb el seu pensament
filosbfic- i que més d'un cop n'havia explicitat el
rebuig, corn a la República, on en reclama I'expulsió

Més aviat cal pensar en una influencia
de sant Agustí i de la seva teoria de la memoria Dei -i, en tot cas, deduir d'aquesta, a partir del seu platonisme, el que pugui haver-hi de platbnic en les idees
ribianes que ens ocupen. Influencia, perb,
quant a la concepció de la via que porta al
coneixement de Déu, una concepció que
Riba llavors aplica a la poesia. Cal que rellegim un fragment del Prefici a les Elegies
-que citava in extenso mt!s amunt-:
«...la Poesia, cal cercar-la on se sap que és
[...]: espera, corn la veritat, a la qual Es unida; [...] com l'amor, al qual hom s'acosta
estimant; corn Déu, que s'estima en qui
aprkn &estimar-se».Ja Enric Sulli (op. cit.,
ps. 124-125) ha assenyalat la connexió entre la idea que «la Poesia cal cercar-la on se
sap que és» i el que sant Agustí expressa a
De Einitate (IX,
1,I): «Cerquem com a qui
trobari i trobem corn a qui cercara encara.» 1 també presenta punts de contacte
amb la doctrina agustiniana el passatge
que es refereix a ((I'amor,al qual hom s'acosta estimant)), ja que per a sant Agustí
(al llibre WII de De Einitate), (para amar

simp/emente, es necesario conocery amarpreviamente al amor: non enim amor est nisi
cum amatur ipse amor)).'"

de la ciutat ideal, o dins el mateix Id, en qu? el fet de
remarcar que els poetes componen sota els dicrats
de la divinitat, en una mena d'estat de follia
(I'entusiasme), fa que aquells qualitlcatii~sque els
aplica no hagin de ser considerats del tot laudatoris.
Al mateix Riba no se li escapava aixb, i en un article
de I'any 1927, dedicat a La poesia de Joan Mtnguez,
no s'estava de parlar del poeta com d'oaquell ésser ple
d'un déu, aquella "cosa Ileu, alada i sagrada", com
deia irbnicament Plarón (OCC2, p. 29 [la cursiva és
meva]). És clar que aixb no obstava que en moltes
altres ocasions pogués apropiar-se dels mots del
filbsof i els dones un sentir de transcendkncia (com
fari, per posar només un exemple, implícitament als
versos finals de I'Elegia vi11 i ex~>líciramenten
comentar-los a la Present~zció).
18. Joan PEGUEROLES,
El findamerito del
conocimiento de la uerhd: la umemoria Dei)), dins
San Agwtín. Un plato~iisrno cristiano (Barcelona,

Aquests paral.lelismes reforcen la possibilitat que la idea de camí d'ascens i de
retorn anima endins cap a l'essencia divina originaria exposada poeticament per
Riba a les E&es
- de Bierville sorgís
- d'una
suggestió agustiniana, ja que 6s un cami
d'ascens cap a Déu, el que sant Agusti explica al llibre x (7, 11) de les Confssions:
«Per la mateixa anima meva pujaré a
Ell.»19 En la seva ascensió per l'anima,
arriba fins a la membria (cum animus sit
ipsa memoria), perquk sant Agustí -tal
com exposa el pare Joan Pegueroles (ps.
191- 194)- s'adona que as610 podemos conocer a Dios, si nos acordamos de Él)). 1
Déu 6s trobat finalment, pero no en la
membria corrent (que taGbé posseeixen
els animals), sinó, per mitji de la reflexió,
en una membria mis profunda i més alta,
metafísica, «en al intimum del espíritu,

donde Dios siempre ha estado presente,
orientando yjnalimndo su dinamismo cognoscitivo y volitivo». La conclusió a que
arriba sant Agustí és, doncs, que «Dios, el
bien y la verdad le han sido siempre conocidos al espíritu en la memoria metaflsica.
Por esto puede reconocerh, aixb és, recordar-los, talment el «record), de quk parla
ñiba al vers 27 de 1'Elegia MI.
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Que l'experiencia humanístico-religiosa -i poktica- que comporta a Riba l'exili va incidir en la seva teoria de la poesia
és un fet que palesen clarament tant els
seus versos com els seus escrits dels anys
quaranta. Tanmateix, aquest nou enfocamcnt de la qüestió implicava, si no una
conrradicció, sí almenys una aparent conPromociones Publicaciones Universitarias, 1985),
ps. 196 i 197.
19. Conf X, 7, 11. Cito de la traducció de
Joscp Maria Llovera (Barcelona, Lluis Gili, Editor,
Op. cit., ps. 1911931, p. 325). CJ J. PEGUEROLES,
194.
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frontació amb els postulats sobre la paraula poetica que Riba havia defensat als anys
trenta basant-se en Valéry, Vossler i Saussure. Per dir-ho breument: els plantejaments lingüístics deixaven el seu lloc a
uns aitres de fonament filosbfico-religiós.
Seria difícil de creure que Riba no fos
conscient de la distancia que, poc o molt,
separava ambdues concepcions, i que,
d'alguna manera, maldés per reconciliarles. L'avinentesa se li presenta I'any 1952,
amb I'aparició, a la Fundació Bernat Metge, del quart volum dels Diailegs de Plató,
que contenia la traducció del Craitil.*O No
cal dir que Riba coneixia de molt abans
aquest diiieg socratic -no debades havia
estat el curador i revisor de I'edició d'altres volums de Plató a la Fundació-, perb I'aparició de la traducció catalana li
proporciona un motiu per aprofundir en
les tesis platbniques sobre el llenguatge
que s'hi exposen.
El Crdtil ha estat considerat, en general, la primera pedra en el vast edifici de la
filosofia del Ileng~atge.~~
Perb cal precisar
que no és el llenguatge prbpiament l'objecte del diiieg, sinó els noms ( d v ó ~ a z a )
-baldament d'aquí en endavant em serveM indistintament d'ambdós termes- i,
més en concret, la seva rectitud o justesa
(Op8&q~), aixb és, la seva adequació o no
a les coses.22Una qüestió, aquesta, no es-

20. En la versió de Jaume Olives Canals:
PLATO,Dialegs, vol. N (Barcelona, Fundacid Bernat
Metge, 1952). Totes les citacions que far6 del text
platbnic provenen d'aquesta edició.
2 1. C f Emilio LEDO, Filosofilz delknguaje como histona de lafilosofta, dins FilosoPay lenguaje (Barcelona, Ariel, 1970), p. 20.
22. Respecte al significat que en grec tenia el
terme &opa i sobre el veritable tema del dihleg,
vegeu Richard ROBINSON,
The Theory of Names itt
Plato? Cratylw, dins Essays in Greek Philosophy
(Londres, Clarendon Press - Oxford University
Press, 1969), ps. 100-117. Pel fet de tractar de
I'adequació dels noms amb la realitat cal dir que el
problema que es debat no és, de fet, lingüístic, sinó
epistemolbgic, com remarca oportunament J. L.
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tranya entre els sofistes i els rktors grecs de
l'kpoca de Sbcrates, ja que l'interks pel
llenguatge era inherent a I'art de compondre i pronunciar discursos, i fins i tot no
resultava sorprenent trobar aquesta tema
en les converses de sobretaula, corn ens reporta Xenofont en un d e l ~seus Recordr de
Sbcrates (Memorabilia, III, 14, 2).
Dues tesis s'enfronten en el Crhtil respecte al tema de la correcció o rectitud dels
noms: la del personatge Crkil, que «sosté
que cadascuna de les coses que són té per
natura una innata justesa de nom)) (383 a;
o «que les coses tenen un nom naturalment)), 390 e), i la d'Hermbgenes, per a
qui «la justesa d'un nom [no és] altra cosa
que una convenció i un acord)) (384 d).
Són la ateoria naturalista))i la ((teoriade la
convenció)),reflexos de la típica antinomia
sofística entre cPija~5 (natura) i v ó p o ~
(Ilei' o costum establert).*' Sbcrates, per la
seva banda, no pren partit ni per una teoria
ni per I'altra, ans les refuta totes dues bo i
mostrant-ne les respectives contradiccions.
És cert que inicialment, després de desmuntar enginyosament les debils tesis
convencionalistes d'Hermbgenes (385 a390 e), sembla prendre partit per la teoria naturalista i, doncs, adrnetre una adequació natural entre els noms i les coses.
Perb una analisi minuciosa dels arguments
que esgrimeix a favor de tal teoria posa en
evidencia la seva debilitat i insuficiencia,
corn el mateix Sbcrates no Sesti d'insinuar
Calvo en la Znnoduccidn a la seva traducció del Crdtil
(PLAT~N,
Diálogos, vol. 11, Madrid, Gredas, 1983,
ps. 341-361, esp. 349-350).
23. Vegeu les matisacions que, sobre
aquesta antinbmia i la seva utilització en el diileg,
fa R. ROBINSON,Op. cit., ps. 111-1 16. Vegeu
, cit., ps. 20-24; i J. L. CALVO,
també E. L L E D ~Op.
Op. cit., p. 351. Tant Robinson corn Calvo
remarquen que en el Crdtil I'oposició no és
prbpiament entre @ULS (natura) i B ~ U L S (imposició), per bé que sovint ha estat considerada en
aquests termes.
24. Vegeu aquesta anklisi a Richard
ROBINSON,
A Criticism of PIatoi rCraiylus)>,dins

(428 d).241, d'altra banda, queda prou clar
que la conclusió a que vol arribar Plató és
d'un altre ordre: la impossibilitat, mitjancant el llenguatge -al marge d'una i altra
teoria-, d'accedir a la veritallle realitat, a
I'esskncia de les cose^.^'
Que interessi a Riba del Crhtil? Sobretot la noció de ~Ilenguatgenatural)),
d'un llenguatge en que existís una relació
i adequació natural, necesshria, entre els
noms i les coses que designen, de manera
que per mitjh d'aquells arribessim a «destria[r] I'essencia))d'aquestes (388 c). Una
idea que, perb, ja hem vist que no era acceptada per Plató. És cert que Sbcrates
no amaga el seu desig d'arribar a descobrir que els noms s'adeqüen naturalment
a les coses: «A mi mateix, ben cert, em
plau que, fins on és possible, els noms siguin semblants a les coses)) (435 c); pero
finalment ha de reconeixer que és irrenunciable d'admetre una part de convenció en la relació entre els noms i les coses: «pero, de veritat, temo que resulti
molt fatigós, corn deia Hermbgenes,
aquesta anar-ne estirant la semblanca
[per esbrinar-ne I'etimologia], i calgui
també eiiiprar aquest recurs vulgar de la
convenció, per a comprendre la justesa
dels noms» (435 c). De fet, la teoria naturalista no és represa en cap altre escrit
de Plató, ans la teoria de la convenció és
la que s'acabi imposant en el seu pensament, corn expressi en un dels seus darrers textos, la Lletra VII (343 b), i corn
sostindri igualment el seu principal deixeble, Aristbtil (De Interpretatione, 16 a,
19-29).
Riba, tanmateix, s'apropia d'aquesta
noció ideal d'un llenguatge natural, perque
en ella troba un suport adequat per a poder reconciliar +om deia més amunt-

Essays in Grcck Pbilosopby, Op. cit., ps. 118-138, esp.
ps. 122-125.
25. Cf J. L. CALVO,Op. cit., p. 358; i J. OLIVES, Op. cit., ps. 32-34.

la base lingüística de la seva concepció del
llenguatge amb la filosbfico-religiosa expressada a les Elegies. Així es reflecteix en
el primer text posterior al 1952 (any de
la traducció catalana del Crdtil) on hi fa
esment, una conferencia en castelli dedicada a Verdaguer: « Todopara mí está en es-

rota poesia veritable (com veurem més
avall).
Cal fixar-se en els adjectius adduits:
«primera» i «divina» L'atribució &un origen diví al llenguatge natural -a l'adequació dels noms per natura- apareix,
certament, en el diileg de Plató, pero és
ta fórmuln, permitrzseme que insista en ella: una idea igualment rebutjada (425 dposeyó [Vtrdaguer] el don de ver las co- 426). Tanmateix, és justament la noció
sas en su vida y en su misterio, y en lo al- d'un diví i primigeni llenguatge natural el
to de cada cosa, ver el nombre natural, que permet a Riba enllacar el fonament
también en su vida y en su misterio. Digo lingüístic amb la idea filosbfico-religiosa,
natural pensando platónicamente, iQzd es e~pressadaa les Elegies, que a i'origen de
alfin de cuentas la operación delpoeta, si- la poesia i de la paraula poktica no hi ha
no un nuevo descztbrimiento de la primera, sinó Déu. Dit &una altra manera: en els
divina condicióri natural del lenguaje, o si termes platbnics, i prescindint en gran
as! se prefiere, el retorno a ella desde lo mesura de quines són les idees propugnaconvencional y práctico del hablar cotidia- des o refutades per Plató, Riba troba la
no? Verdaguer lo realizó con un idiomd, no formulació adient a la dicotomia en que
precisamente empobrecido, sino disgregado havia desembocat la seva concepció del
en su tradición, desorientado en su fierza,
llenguatge poitic: si la paraula és en si conexistente sin intención ni razones para jus- vencional, signe extern a la cosa que desigtzficarse de existir. Haciéndole recobrar la na, i el poeta aconsegueix de fer-la sentir Ilivalidez natural, Verdaguer lo vitalizó, pu- gada íntimarnent i necessiria a la cosa, el
so de nuevo en movimiento el alma del que hauri fet és restituir el Ilenguatge a
idioma con plenitud de energía poitica)) aquella natural condició primera, la font
(OCC3, ps. 237-238).
de la qual és la Gracia de Déu. La tesi
Riba manté -com en els textos dels convencionalista d'Hermbgenes, la natuanys trenta (vegeu sz~pra)- la concepció
ralista de Critil i les al~lusionsa un oridels mots, en els usos prictics «del hablar gen diví proporcionen a Riba els elecotidiano»,com a signes arbitraris, no ne- ments necessaris per a expressar la seva
cessaris, no immediats, inexactes, pero
teoria de la paraula poktica, tot permeque en I'ús poetic esdevenen simples, im- tent-li posar de costat sense discordanca
mediats i necessaris, de manera que s'aels conceptes lingüístico-poetics de Sausboleix en ells la distancia entre la forma i sure i Valéry i les idees religioses de sant
el contingut, i entre l'una i l'altre passa a ha- Agusti.
ver-hi una relació que és sentida com a naCal concloure, per tant, que el Crdtil
tural -adjectiu que des d'ara sovintejari representa per a Riba més que res un suen els escrits tebrics ribians. Verdaguer ho port, adaptat a la seva manera, amb que,
aconsegueix en els seus poemes pel fet de si no justificar, sí emparar la naturalesa
posseir el «do»,diu Riba, de penetrar fins dual que adquireix la seva teoria de la
a l'ess2ncia de les coses, de veure-les «en su poesia i de la paraula poetica de les Elegies
vida y en szd misterio)),i descobrir-hi, així, de Bierville en endavant, fruit de la refleel seu nom natural, «también en szt vida y
xió i la interiorització a que el porti I'exen su misterio)).En la poesia verdaperia- periencia de i'exili. Una dualitat que ja es
na el llenguatge, doncs, retorna fins a la mantindri fins als seus darrers escrits,
seva (primera, divina condición natural)); com queda significativament pales en els
en la poesia verdagueriana i, val a dir, en dos lemes que presideixen Esbós de tres
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oratoris (1957), la darrera obra poktica
que publica en vida: I'un de les Confssions
de sant Agustí i I'altre de I'obra Varibtéde
Paul Valéry.
Convé notar, encara, que, tot i que
l'adjectiu «diví» aplicat a l'origen del
llenguatge -i, de retop, al poktic- no
reapareix en textos posteriors al dedicat a
Verdaguer, Riba d'alguna manera el continua tenint in mente, com un dels termes de la concepció dual esmentada,
perquk sovint les referkncies que fa al
Crdtil van precedides o seguides de consideracions sobre el fonament diví originari que hi ha en tot home -com vkiem
supra. Així, per exemple, al text Sobre
poesia i sobre la meua poesia, de primeries
del 1953: «...tots els artistes, en la matkria que sigui, [...] treballen per veure's en
la idea de Déu, per millor ésser la semblanca que Déu volgué d'Ell en nosaltres. [...] De vegades penso que aquesta
tendencia [a identificar artista i vident],
que recula i es reafirma peribdicament
[...] té molt a veure amb les virtuts magiques que els primitius han intuit en la
paraula; si hi ha qui, creient-hi o no, torna la paraula a aquest seu misteri original, la lliga necessiriament a les coses
que evoca (llenguatge natural o convencional: qüestió ja debatuda, engegada
cap als nostres dies moderns per Plató
[...]). És el poeta qui dóna -o restitueix- a la paraula la plenitud del seu
poder» (OCC2, p. 254). Com apunta Riba, el poeta aconsegueix de retornar als
mots el seu ((misterioriginal)) en tant que
el seu esforc creatiu s'adreca cap a aquella
divina idea originaria que hi ha en tot
home i que tot home ha de realitzar. És
en aquella font divina on la paraula -reprenent els termes platbnics- deixari de
ser convencional i esdevindri natural i
poktica, que és la seva condició primigknia. Amb la qual cosa la poesia pot definir-se, afegeix Riba, com «l'art de fer natural, necessiria, la paraula. O pensant
en un admirable vers d'Esclasans: l'art de
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fer necessaris uns signes als segles i els segles a uns signes)) (id.).26
El document ribih on de forma més
clara es posa de manifest com en els termes platbnics Riba troba el lloc adient per
conciliar les dues cares de la seva conceDció de la paraula poktica, a cava11 entre
Saussure i Valéry, per una banda, i sant
Agustí, per I'altra, és la seva Presentació

dúna lectura de les ((Elegiesd~ Bieruille)),
feta al febrer de 1956 (OCC.3, ps. 285299). Per~uk,a I'hora de comentar 1'Elegia &I, Riba inevitablement haurh de tornar a referir-se al fonament religiós en qu&
es basen els versos 22-32, dedicats a la paraula poktica -com he escatit .supra. 1, aixb no obstant.. no ~ o deixar
t
Dassar I'ocasió, abans de comencar a parlar dels
poemes i per una al.lusió quc li és feta
~recisamentals versos 22-23 d'aauesta
1
Elegia, de reflexionar sobre el llenguatge
de la poesia des d'una perspectiva més
propera a la lingüística i la poktica, partint
novament del dialeg de Plató.
De la mateixa manera com havia fet a
Sobre poesia i sobre La meua poesia (de
1953), on al.ludeix al Crhtil en termes
d'un debat sobre la naturalesa dc: la paraula, Riba torna a referir-s'hi, a I'inici de la
Presentació, en el mateix sentit --i per primer cop explicitant el nom del cfihleg platbnic-: «Ja Plató va posar el problema
del llenguatge quan, en un dels seus dihlegs, en el Crdtil, es pregunten els interlocutors: "Els mots són necessaris, inherents
a les coses i a la seva natura, o són convencionals?" Planteja el problema, el problema segueix plantejat i potser resolt,
com ja el va resoldre Plató o coin -permetin-me- resolc jo provisionalment pel
26. El vers d'Esclasans pertany al Segun llibre

de ritmes (Barcelona, Publicacions de La Revista,
1930, p. 42): ((Josol amb jo [sic] sol: oh monbleg
dels segles i els signes!. La mateixa associaci6 entre
I'origen del llenguatge natural -poetic-i D i u és
al.ludida per Riba al text de 1956 D ú n a carta IZ
Paulina Crusat (OCCZ, p. 369).

rneu ús corn a lector i corn a escriptor de
poesia))(OCC3, ps. 287-288).27
Com Plató, Riba -com hem vist-,
des del principi, havia pres una determinació respecte a aquest dilema, i l'havia
presa en el mateix sentit que Saussure:
per la convencionalitat de les parailles.
Aixb, és clar, en referencia al seu ús practic, que és ben diferent del poktic, perque la funció del poeta i de la poesia, reiterern-ho, és la de «fer natural, necessaria,
la paraula)) (citat supra). 1 Riba ho explica
a la Presentaciá recuperant les idees de VaIéry (encara irnpregnades de I'idealisrne
de Vossler): «Els mots esdevenen naturals
pel poeta. És un error de creure que hi
ha mots expressius, rnots que s'adapten a
les nocions, als objectes, d'una manera natural; els rnots, en rigor, són convencionals. És el contingut espiritual el que els
dóna aquesta forca, precisarnent, de naturals. Si un passa revista a qualsevol noció,
corn se diu en totes les Ilengües que conegui, veura una diversitat de sons que suggereixen aquella noció, que no sabra quin
triar.2"s
el poeta, que en cada llengua fa
natural aquest mot convencional» (OCC3,
p. 288).

27. En dir que el problema segueix plantejat,
Riba esta pensant en Saussure, la seva noció de
I'arbitrarietat del signe i la polemica que va suscitar,
un dels protagonistes de la quai fou el lingüista
Émile Benveniste amb el seu article, de 1939, Nature
du signe linguistique (recollit posteriorment dins
ProblPmes de linguistique génirale, París, Gailimard,
1966).
28. Aquest és, i no casuairnent, un dels
arguments que addueix Saussure per piovar el
carhcter arbitrari del signe lingüístic: <&inril'idée de
'joeur" n'est liée par aucun rapport intérieur avec la
suite de sons s-6-r
qui lui sert de signifant; il
pourrait ttre a w i bien représentépar n'importe quelle
autre: a preuve les dzfférences entre les langues et
l'existence mime de langues dzfférentes: le signifie
'boeuf" a pour signz$ant b-o-f
d'un c6té de la
fiontikre, et o-k-s
(Ochs) de Inutrcn (Cours de
linguistiquegénéra/e,edició crítica a cura de Tullio de
Mauro. París, Payot, 1972, p. 100).

La paraula poktica és la paraula que
esdevé naturalrnent, necessariament lligada a allb que expressa; i allb que expressa
ja no és un objecte de la realitatj sinó un
({contingutespiritual)),una intuició nascuda -corn vkiern abans- del que Valéry
anornenava «I'emoció o estat poktic)), el
qual es dóna quan la sensibilitat, rnitjancant el constant establirnent de relacions
entre les coses, duu a terrne una nova i diferent percepció del m6n.29Aquest contingut espiritual, perb, que sorgeix indestriablernent unit a la paraula que I'invoca,
segons Riba neix - c o r n també hern vistd'un endinsament del poeta en la seva ?mima i encara més enlla d'ella, fins a arribar a
la seva idea originaria, on hi ha també la
deu poktica, i que no és sinó la Gracia divina, D6u mateix: a u n record que ve de
vosaltres, 1 déus! i que no ens ateny fins
que ja hem arriban) (w. 27-28). Aquesta
és l'altra cara de la paraula poetica, la que
té per referent sant Agustí. 1quan a la Presentació és el torn de comentar els versos
22-32 de la setena Elegia, Riba les aplega
arnbdues per un mornent: (Alpoeta, o a
tothom qui estigui en estat poktic, el valor
dels rnots li ve d'un record donat pels
déus, per Déu» (OCC3, p. 294); vincula,
29. « [...] l'état ou émotion poétique me semble
consirter dans une percqtion naissante, dans une
tendance a percevoir un monde, ou systeme complet de
rapports, h n s legue1 les ttres, les choses, les événements
et les artes. s'ilr ressemblent. chacun h chacun. 2 cewc
quipeuplent et composent le monde sensible, le monde
immédiat duque1 ils sont empruntés, sont, dáutrepart,
h n s une relation indéjnissable, mais merveilleusement
jwte, avec les modes et /es loü de notre setasibilité
générale. Alors, ces objets et ces ttres connw changent en
quelque sorte de valeur. Ilr sáppellent les uns les autres,
ils s'associent tout autrement que dans les conditions
ordinaires. Ils se trouvent, -permettez-moi cene
expression, -musicaiisés, devenw commensurab/es,
résonants ['un par hutrm (Propos sur la poésie, Op.
cit., p. 1.363). Sobre la incidencia d'aquest concepte
i d'aitres idees de Valéry en el pensament literari de
Riba, vegeu la rneva obra PoPtica de Carles Riba. Els
anys dels postsimbolisme (1920-I938),
ja esmentada,
pbsim.

Notes

així, aquel1 «arribar»(v. 28) d ' h b i t rnetafísico-cristia a ((l'ernoció o estat poetic» de
la teoria de Valéry. Són, per a Riba, l'anvers i el revers de la paraula poetica.

Potser un dels aspectes rnés rernarcables de la naturalesa dicotbrnica que ha
adquirit la teoria poetica ribiana dels anys
quaranta en endavant sigui que els dos
caires que la constitueixen --el transcendent i el més tebric o científic (passeu-me
el rnot)- no estan en tensió, és a dir, que
en cap cas no són sentits per Riba c o k a
incompatibles o en irresoluble contradiccid. 1aixb es posa de rnanifest sobretot en
relació amb una idea que s'ha convingut a
considerar corn la més representativa del
pensament literari ribia la que el dugué a
formular, al gener de I'any 1956, la divisa
«He parlat i per aixb he cregutv.
Com el mateix Riba explicita, tal sentencia resulta de la inversió d'uns rnots del
salmista, «He cregut i per aixb he parlat»
(115,
. - 10; també en sant Pau, 2 Co. 4,
13), esrnentats per Joan Maragall en un
article en castellh del 30 de gener de
1902.
,El derecho de hablar.30Tant en I'un
poeta corn en l'altre, l'adopció de la
respectiva divisa representa una veritable
~rofessióde fe poetica. En el cas de Maragall, la fórmula «He cregut i per aixb he
parlat» significava l'afirrnació que la sinceritat del poeta neix de la fe: «Porque el es-

píritu humano vive de ajmzación y de esperanzd y de originalidad;y, por tanto, quien
no tenga una fe o un presentimiento o un
amor que dar no tiene derecho a ser oido.»
Cal, doncs, al poeta haver previarnent cregut, haver sentit en el seu interior la presencia divina, i esperar llavors, i només
llavors, que li sigui revelat allb que ha de
30. Vegeu-lo a les seves Obres comphtes, vol.
(Barcelona, Selecta, 1981), ps. 177-178, d'on trec
les citacions.
II
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dir: «Solamente cuando sienta dentro de m i
algo original, algo no aprendido, algo más
jüerte que yo mismo, rebosante dejüerza comunicativa a lor demás, lo diré sinceramente y con las menos palabras posibles.))
Malgrat la inversió que Riba fa de l'ordre de la divisa rnaragalliana, el punt de
partenca és el rnateix; ho hern vist quan
analitzavern els versos de 1'Elegia VII: la
deu poetica tC el seu origen, per a Riba
corn per a Maragall, en la Gracia divina,
en Déu rnateix. O n Maragall posa ((cuan-

do sienta dentro de mí algo original, algo no
aprendido)),Riba afegiria -platbnicarnent
i agustiniana- «quelcorn recordatn. En
aquest aspecte, la divergencia és, en tot
cas, en l'actitud a adoptar pel poeta: passiva i d'espera per a Maragall, activa, d'endinsarnent i recerca interior, per a Riba.
Perque el que guia I'autor de les Elegies 4s
aquella afirrnació de Pascal, igualment
aplicable a la poesia i a la fe, que cal renunciar previament a allb que tanrnateix
ens és donat i esforcar-nos per conquerirho: «Déu vol que ens guanyern, per l'esforc ascetic, ni que sigui pel caml dolorós
de l'error Ileial, el que El1 Iliiirernent ens
dóna)) (Cartes II, p. 523, citat supra).
Tocant a la poesia, aixb involucra els
conceptes d'inspiració i d'espontaneitat, i la
idea que el poeta no ha de confiar-hi i abandonar-s'hi, sinó mar al seu encontre i
treballa per fer sorgir el poema de dins la
seva hirna i construir-lo: és en aquest esforc que la poesia li sera donada. Invertir
la sentencia rnaragalliana era una manera,
aixi, d'oposar-se, no precisarnent a Maragall i la seva poetica -la personalitat i la
consciencia moral de I'autor del Cant espiritual era prou rica i íntegra corn per saber-lo sincer en proclarnar-la-,
sinó a
tots aquells mediocres que, adoptant-la,
s'havien Ilancat a la poesia ernparant-se
rnerarnent en unes idees o uns continguts
en que estaven segurs de creure, i que, per
tant, estaven convencuts que els havien de

dir, tan immediatament i planerament
com els fos possible. Així ho expressa Riba
en un text també del gener de 1956: d e n to llavors que si un paper he tingut en I'evolució de la poesia catalana posterior a
Maragall, és haver capgirat I'esmentada
santa divisa. Sense haver-m'ho proposat;
perb no per una esma rnés o menys ilelustrada, sinó per una fe cada vegada rnés 1úcida en el que és donnt als poetes. 1 per
una certesa d'aixb: que més és donat a qui
més asceticament, per una mena de renúncia provisional al do que tanmateix reconeix en ell, s'ha preparat a rebre-ho»
(OCC2, p. 369).
Perb veure tan sols un sentit de negació o d'oposició en la divisa ribiana seria
reduir el seu veritable abast. Perquk en
aquesta sentencia hi ha abans que res una
profunda afirmació: la d'una absoluta fe
en el Ilenguatge. Ara bé: no la suposa també la divisa que fa seva Maragall? Com, si
no, hauria pogut escriure temps després
un Elogi de laparaula o concebre una teoria de la ((paraulaviva))per explicar la seva
poesia? 1, tanmateix, les sentim ben diferents, I'una i l'altra fe. 1 és que, malgrat
convergir en el mateix fi, divergeixen en el
respectiu origen. A Maragall, aquesca fe
en la paraula d'alguna manera li vingué
donada, perqiie la deriva de la seva inalterable i segura fe cristiana: si Déu li tiavia
concedit el do de la poesia, com no havia de
creure en la paraula que li donava expressió?
Ben altrament li esdevingué a Riba, que
hagué de conquerir amb esforc aquella fe.
D'entrada, afrontant conscientment la
qüestió de que 6s el llenguatge i d'on sorgeix la poesia." no fent-ho des
pres-

'

31. Maragall, en canvi, 11no se propuso
irzuestigar lo que sea elpoema y cómo se hace elpoema»;
i «al preguntarse qur' era [a poesia y czrales las
operaciones L l p o e t ~crqó mcís efectivo el camino que
por lo etbreo co~iducíaa efictos más lz~n~inosos»
(C.
RJBA, Prólogo a J. MARAGALL,
Vida escrita. Ensayos
[1959], OCC2, ps. 406 i 405). El mateix Maragall
admetia, en una carta a Josep Pijoan del 30-IV-1904,
que, en parlar sobre poesia, usempre torno a dir el
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supbsits que rnés ficilment li haurien pogut aportar respostes - e n termes d'inspiració, il-luminació, etc.-, sinó apregonant fins al fons en la natura del
llenguatge a partir de l'única disciplina
que, al respecte, li oferia plantejaments que
aspiraven a ser rigorosos i responsables: la
filologia. Va ser a partir de consideracions
lingüístiques i poetiques que Riba intenta
d'explicar allb que de sempre havia intiiit
en la paraula i en que sempre havia cregut: la seva dimensió transcendent. 1
quan, llavors, les circumsthncies de la seva
trajectbria vital el portaren cap al recolliment interior i la reflexió religiosa, trobh
en la metafísica agustiniana el fonament
diví on sustentar la seva creenca, esdevinguda, ara ja prbpiament, una fe.
És, precisament, aquest fonament divi
que informa la dimensió transcendent de
la paraula, el que sembla que Riba té present en proclamar «He parlat i per aixb
he cregutn; i si havia afirmat que el misteri de la poesia prové d'un «record» que
ve de Déu i que roman com en estat latent dins nostre, ara conclou que només
en I'acte de ser dit, ((parlat)),actualitzat en
la paraula, podem reconkixer-lo i, doncs,
reafirmar-nos en el seu convenciment i en
la seva creenca: ((Recordem sant Agustí:
"Cerquem com a qui trobara i trobem
com a qui cercara encara." Així també per
a la paraula, camp inacabable de les indagacions i de les operacions del poeta. Déu
en el Verb, paraula en acte etern proferida,
mateix, perb amb tant de gust i tan Intim que no
me'n canso. Voste em diu: enfondeixi, relacioni,
estengui. Oh! Déu meu! per a aixb caldria ésser un
home de pensamenr i un home d'estudis ensems, i
jo, ja ho sap, no sóc rnés que un encantat de les
clarors que em passen per davant dels ulls. [...] no
tinc el desig de saber: si algun coppewo, m'espanto,
em ve rodament de cap, i torno esferrit a la
contemplació desinteresada; allí sóc a casa meva, i
beneeixo Déu pel delit inefable que allí dóna a la
meva humilitat, 6s a dir, a la meva conformitat amb
la propia naturalesa» (J. MARAGALL,
Obres completes,
vol. 1, Barcelona, Ed. Selecta, 1981, p. 1.037).

Notes

s'expressa i manifesta. Nosaltres, imatge
de Déu, només per la paraula formulada
obtenim de saber el que hi ha dins la nostra ment, comunicar-nos-ho i comunicarho. No creiem fins que hem dit el que
creiem; pero ho diem perque ens és dictat
profundament el que hem de dir» (OCC2,
p. 420).
Ara bé: de la mateixa manera com
abans havíem vist que el fonament filosofico-religiós de la concepció ribiana de la
paraula poetica tenia una altra cara de solida base lingüística i poetica, caldria preguntar-se si sota la fórmula «He parlat i
per aixb he cregutn no podria haver-hi
també un cert fonament, diguem de nou i
per entendre'ns, «científic», en que es
confirmés de nou la dualitat de la teoria
poetica de Riba. Com veurem tot seguit,
la resposta és igualment afirmativa. Perb
aquesta vegada el complement a la dimensió transcendent no prové de la lingüística
o la poetica, sinó de la psicologia.
La font concreta - q u e no cal dir que
ñiba, com de costum, no explicita- és un
text sobre psicologia del llenguatge del fiIbsof alemany Ernst Cassirer, El llenguatge
i la construcció del món dels objectes, que
Riba llegí en frances dins el volum miscel.lanic Psychologie du langage (París, Félix
Alcan, 1933).32Aquest breu assaig comenca analitzant el problema del coneixement
de la realitat, la seva representació i quin
paper té el llenguatge en aquestes dues
operacions. 1, de bon comenpment, refusa la teoria tradicional que concep el Ilenguatge -i l'art- com a mimesi de la realitat. Kant i Humboldt són els seus
referents. De Kant pren la tesi que el coneixement no depkn sols de l'objecte, sinó
també del subjecte, i que, per tant, qualsevol imatge que ens en fem no és una mera
32. Le langage et la constwrtion du monde des
objets (trad. francesa de P. Guillaume), ps. 18-44 del
volum esmentat, que citaré literalment, donant-ne la
pagina. N'hi ha un exemplar a la biblioteca personal
de Riba.

reproducció, sinó l'expressió d'una forca
creativa. De Humboldt li interessa la seva
teoria que el llenguatge no és ergon sinó
energeia, i que la funció de la llengua no és
la mera assignació de noms a les coses, sinó que contribueix a la formació de la representació objectiva de la realitat. D'aqui
fa derivar, Cassirer, la seva tesi: «qu'ilfaut

admettre une relation essentielie et nécessaire
entre la fonction fondamentale du kzngage et
celle de la représentation des objetm (p. 23).
1 I'exemplifica mitjancant el contrast entre
la nostra percepció de la realitat i la que tenen els animals (no dotats de llenguatge
verbal), i diverses observacions sobre el
llenguatge infantil, el dels pobles primitius
i el d'alguns malalts, que el duen a constatar da parenté intime qui existe entre une

certaine forme de direction essentielle du
comportement verbale et certaiízesformes de
láppréhension des objetsn (p. 28).
L'assaig arriba llavors a una de les
qüestions que més degué suscitar I'interes
de Riba: que el llenguatge no sols comunica les nostres volicions i els nostres sentiments, sinó que contribueix a organitzar-los i els condiciona. Així, mentre que
el crit amb que podem acompanyar una
emoció n'és una mera prolongació i no
n'altera la naturalesa, ((l'kmotiunappréhen-

dée et représentée par la parole nést plus ce
quélle était d'abord))(p. 29), perque «dans
la mesure o&elle aprenda séxprimer et d skpercevoir dans cette expression, perd la force
de contrainte immédiate et brutale quklle
exercait sur le moi» (p. 30); aixb 6s: en organitzar-la verbalment, el subjecte en pren
consciencia tot reprimint el seu carhcter
explosiu. Pot afirmar-se, consegüentment,
que el llenguatge (l'expressió) contribueix
a la formació de la consciencia d'un mateix, perque «le moi ne devient lui-meme

l'objet du "regard" intérieur que quand il
réussit a se saisir de cette maniere dans le
miroir de sa propre expression))(id.).
Aquestes consideracions porten Cassirer a tractar un tema fonamental: el de la
relació entre el llenguatge i el nostre pen-

sament. És, de fet, una qüestió per la qual
ha de passar ineluctablement tota investigació sobre el Ilenguatge, sigui quina sigui
la perspectiva des de la qual I'abordi: lingüística, filosbfica, psicolbgica, etc. Ja Plató hi al.ludia en afirmar que el pensament
és un dihleg de I'anima arnb ella mateixa
(So$ 264 e); i, en formular-ho així, donava curs a la tesi de la profunda interrelació
entre llenguatge i pensament. Una tesi
que prendrh una definitiva embranzida
durant el Romanticisme, a partir de Kant,
Herder i Humboldt, i que desembocara al
segle xx amb la idea de la preeminencia
del llenguatge damunt del pensament i la
dependencia d'aquest respecte a aquell;
dit més breument: que el pensament és
essencialment Ilenguatge. Així, per exernpie, per a lingüistes com Saussure3' o Benveniste,j4 i també, en general, per a bona
part de la filosofia del segle xx -principalment del segon quart de segle en+-,
en que el llenguatge ha estat considerat
«the h t and deepestproblem of the philosophic ~ n i n d ) (Així
) . ~ ~ i tot, també són trobables alguns intents, sobretot des del camp
de la psicologia, per capgirar aquella idea i
demostrar que el pensament i les seves
operacions son independents del Ilenguatge o que, si més no, I'antecedei~en.)~~
No cai dir que Cassirer, després de
mostrar que el llenguatge condiciona les
nostres emocions i determina la conscien33. Cours de linguistiquegPnérale, Op. cit., p.
155.
34. Catégories depensée et catégories de langue,
dins ProblEmes de linguistigue génlrale, Op. cit., ps.
63-64.
35. Wilbur M. URBAN,Language and
Reality: The Philosophy oflanguage and the Principies
ofSymbolism (Nova York, The Macmillan Company,
19391, p. 21. Cf: E. L L E D ~ El
, knguajef;Iosóf;cogriego: hacia una revrtión de la terminologaf;losóf;ca,dins
Op. cit., ps. 49-72.
36. En aquesta direcció s'orienten alguns
dels treballs de Jean Piaget, com Le langage et la
perde du point de vue génétique (1954). Piaget hi
estudia les relacions entre pensament i llenguatge a

cia de nosaltres mateixos, defensa la tesi
que, a més, contribueix a la formació del
nostre pensament: «Le r6le du langage ne se
borne nullement a communiquer des pensées
préexistantes, mais [...] il est un médiateur
ind2penrable pour la formation de la pensée, pour son devenir internen (p. 42). Per
aquí ja intuim unes certes connexions amb
la divisa ribiana «He parlat i per aixb he
cregut)). Pero els passatges de I'assaig de
Cassirer que, de ben segur, produiren una
més viva i profunda impressió en I'anim
de Riba -i on més clarament s'observa la
influencia que sobre el1 exercí- són els
que, tot seguit d'aquella afirmació, el filosof alemany transcriu &un breu text de
Heinrich von Kleist, Sobre la progressiva
elaboració del pensament en parlar ( 18051806).37Kleist, després de postular -ben
maragallianament, per cert- que ((l'idée
ne prkexiste par au langago, ans « l W e vient
enparlantw (ps. 42-43), reporta, per il.luspartir de la formació, en els infants, de la
intel.lig5ncia i de les operacions lbgiques; i, per
rxemple, respecte a I'operació de representació
mitjanpnt símbols, conclou que «le Lzngage nést
quúne forme particul2re de la fonction symbolique, et
comme le symbole individuel est certainement plus
simple que le signe collectif[el lingüístic, en tant que
la llengua és interindividual], il estpermis de conclure
que kzpensPepréc2de le langage et que celui-ci se borne
2 la transformerprofondPment en láidant 2 atteindre
ses formes dequilibre par une schématisation plus
pousske et une absmaction plus mobilo (J. PIAGET,Six
Ptudes de psycbologie, Ginebra, editions Gonthier,
1964, p. 105). Una contribució recent en aquest
i
mateix sentit és el llibre de Michael ISSACHAROFF
Lelia M. MAJXID,Pensamientoy lenguaje. El cerebro
y el tiempo (Madrid, Editorial Fundamentos, 1994;
n'hi ha versió francesa), que es proposa demostrar la
tesi que «el lenguaje se origina en el pensamiento: "El
origen del lenguaje [...] es el proceso deformación de
conceptos (=abstraccidn),sin los cuales ninguna lengua
puede existir en tanto tal» (p. 17; veg. esp. ps. 86-94).
37. Ueber die allmahliche ErfPrtigung der
Gehnkrn beim Reden. Es pot llegir sencer, en
traducció castellana, a NOVALIS,
F. SCHILLER,
F. i A.
W. SCHLEGEL,
H. von KLEIST...,Fragmentospara una
teorfa romántica del arte (a cura de J. Arnaldo)
(Madrid, Ed. Tecnos, 1987), ps. 59-63. Sobre la

trar-ho, l'ankcdota esdevinguda a Mirabeau en acabar la darrera assemblea monarquica, en que el rei havia ordenat la dissolució dels Estats. En continuar aquests
reunits, el mestre de cerimbnies retorna a
la sala de sessions per preguntar si no havien sentit I'ordre; i Mirabeau, sense ser
encara conscient que la seva resposta acabara amb una crida a les baionetes, va entrant progressivament en situació a mesura
que les paraules van sortint de la seva boca; fins que a I'últim el portaran a I'exclamació final.38
Ja I'any 1952, en una Carta abierta a
Dionisio Ridruejo, Riba es feia ressb del
pensament enclbs en aquesta anecdota:

«...quépsicdlogo, quéjMlogo ignora hasta qué
punto son b palabras, a medida que van
siendo dichas, y por ser dichas, las que descubren, aplican y en realidad crean las situaciones Las situaciones que ligan y obligan,
con deberes inherentes, con urgencias avasalhnten, (OCC2, p. 326).
significació d'aquest article de Kleist, vegeu H. G.
GADAMER,
Verdady método ( Wahrheit und Methode,
19725, vol. 11, trad. d3AnaAgud i Rafael de Agapiro
(Salamanca, Sigueme, 1 9942), ps. 200-20 1.
38. qepense au coup de massue dc Mirabeau
congédiant le maitre des cérémonies apres la kvée de la
derniPre séance royale, le 23 juirz. Le roi avait donné
auw États Iórdre de se sc'parer. Le maitre des cérémonies
renha dans la sal& des séances oh les États étaient
réunis et leur demanda s'ih avaient entendu l'ordre du
roi. "Oui: rc'pondic Mirabeau, "nous avons entendu
lórdre du roi? Je su& sÍlr que, dans re début trh
modéré, il ne pensait pas encore aux bazonnettes avec
lesquelles il devait conclure sa rc'ponse. "Oui, monsieur,
rc'péta-t-il, now Iávons entendu. " On voit qu'il ne sait
pas encore pafaitement ce qu'il vcut. "Mais qui vous
autorise: continua-t-il -et voici que brusquement
jaillit en lui une source d W e s grandioses- 'qui vour
autorise a parler ici d'ordres? Nous sommes les
rqrésentants de la nation. " -Voila ce qu'il cherchait:
'Za nation donne des ordres et nén re~oitpasy-pour
s'dlancer au faite de la témérité. "Et pour méxpliquer
enrore plus chirement avec vow... " et cést seuhment
alors quí'l trouve l'expression de toute la résistance a
laquelle son $me seprcpdre: í411ez dire d votre roi que
nous ne quitterons nos phces que par la force des
baionnettes!% (p. 43).

1 tornara a servir-se'n I'any 1956, ara ja
pensant específicarnent en la poesia, a les
notes que titula He mept i és per a& que
heparht, en les quals, tot reflexionant sobre aquesta divisa maragalliana, se li reveli
la seva fórmula inversa: «He p:ulat i per aixb he cregut.)) En aquestes notes, Riba
reinterpreta la tesi de I'article de Cassirer i
n'amplia l'abast: si els pensaments no assoleixen la seva forma definitiva fins que se'ls
ha donat sortida en la paraula, només per
mitja d'ella el qui els diu en podra prendre
plena consciencia i en tindra una. completa
seguretat. És aixb el que li permet d'afirmar, com a poeta, que tan sols pels versos
dits, «pel poema acabat[,] he sabut cada
vegada que creia: i per tant, en quk em podia creure sincern (OCC2, p. 418). Les paraules, doncs, en ser dites, terien el poder
-com afirmava Cassirer- de condicionar les nostres emocions i la nostra consciencia. Cal deixar-se portar pels mots i la
seva forca misteriosa, com fan els poetes
entre els quals Riba s'inscriu: «...aquella
categoria de poetes que, esperant i escoltant dins nostre la paraula en moviment
-provocant-la-hi i tot una mica-,
ens
deixem guiar per ella cap a les realitats i
ens descobrim en les situacions emocionals que, pel fet d'ésser dita i de revelar-les,
en certa manera ella crea. Recordo &una
psicologia del Ilenguatge: "No és, així, el
mot que arriba per expressar el pensament,
sinó el pensament que arriba per com letar, explicar, sostenir la frase'')) (id.). la
Psychologie du hngage on hi ha l'article de
Cassirer, i és la mateixa idea --no literal,
ja que Riba cita de membria- amb que
Cassirer, a través de Kleist, conclou el seu
escrit: «Le véritable orateur [Ilegim poeta]

ÉI

ne communique pas des pensées toutesfaites,
mais [...] les pensées sont des échirs qui illuminent le torrent de h parola (p. 43).3"
39. Al cap d'un any i mig, al l'rblega Esbds de
tres oratoris (datat al julio1 de 1957), Riba reiterara
les mateixes idees en termes gairebe identics: «Els
psicblegs han anat descobrint com la paraula, pel fet

Amb aquest fonarnent psicolbgic la fe
de Riba en el llenguatge esdevé completa.
Iiacte creatiu sera, per a ell, un total Iliurament a la paraula poetica: perque la sap
nascuda de la fe i de la Gracia, pero perque sap també que només en ella, un cop
els versos seran dits, tindri la plena seguretat d'allb que dlotja el seu esperit, i nomis per ella, en el poema perfet, sabra
completada i íntegra la seva personalitat:
((Necessitavacada poema [meu fet] on jo
em podia rcconkixer com a anima activa
davant de Déu. Se'm revelava que en cadascun jo havia cercat d'ésser rnés, perquk
no m'havia aplicat a comunicar allb en
que creia creure, sinó perquk, llanpnt-me
al misteriós tramat de símbols obscurs pel
qual se'm reprodueixen I'ésser i la Terra, al
Ilenguatge, en suma, jo havia corregut una
estranya aventura del meu pensament i de
la meva consciencia cap a la descoberta
d'allb que havia de veure i en que havia de
creure. Coratjosament i voluntariament (i
tant de bo em fos licit de dir tamb&humilment) amb les meves paraules havia
col.laborat en la construcció de mi mateix. 1per ella en una Construcció universal))(OCC2, p. 370).
En proclamar la seva divisa, Riba no
contradeia la de Maragall, ans partia d'ella
i, simplement i pregonament, en completava el sentir. Només el qui creu pot i té
dret a parlar i a fer poesia; pero seran les
paraules dites, la paraula poktica, per la seva f o r p misteriosa i el seu origen diví, el
d'ésser dita, fa entrar en la situació i lliga al desig i
precipita en la tendencia; el mot, allb que enuncia,
en certa manera ha crea. Si el poeta és, per definició,
aquel1 que la paraula mena en I'aventura de prendre
conscitncia del seu destí, no hi hauri ningú mis
estretament compron12s pels mots i pels símbols que
ells li construeixen. De profund, per ells esdevi
superficial i aparent fins a l'escindol; d'abstracte que
era, 6s alliberat i objectivat en figures potser ericara
secretes, pero concretes, sensibles, imitables. Si el1 cal
que cregui perque ha parlat, aquells que rebran la
seva estranya comunicació creuran perquk el1 els ha
parlatn (OCP,
p. 277).

que li donara la definitiva certesa d'allb que
veritablement informa la seva anima: «Em
basta d'haver murmurat Ilavors: "He parlar i per aixb he cregut"; he pogut parlar i
per aixb sé en que puc creure'm sincer. No
invertia una santa frase, reafirmant-me jo
enginyosament per paradoxa; cloia, en
tant que
. poeta, un cercle de veritat i de
transcendencia vital; i em retrobava de cara a Maragall i al salmista... (id.).
A

))

Fins a arribar a aquesta darrera formulació, la teoria poetica de Riba va passar per diversos estadis, com hem anat
veient. 1 per diversos referents. Perb al
llarg de la seva línia evolutiva una constant romangué inalterable: la convicció
en el valor transcendent dels mots en la
poesia. Una transcendencia que inicialment, I'any 1920, intenta explicar a partir de l'estetica metafísica de Nietzsche, de
forma rnés aviat vaga i poc precisa, i que assolí uns plantejaments més sblids a mitjan
anys vint, des del moment en que els seus
referents estigueren vinculats al camp de
la lingüística i la poktica: Vossler, Saussure
i Valéry. Aixb no obsta que es mantingués
encara un cert component metafísic en la
seva teoria, només que assentat ara en una
base molt més sblida. Fins a arribar als
anys 39-40, els quals, amb I'experiencia
de I'exili, marquen un decisiu punt d'inflexió en les reflexions ribianes sobre la
paraula poetica. Aquel1 component metafísic passara a adquirir un sentit clarament
religiós -agustiniii a assolir un primer pla en la seva teoria, per damunt dels
plantejaments d'ordre filolbgic. La conciliació entre els dos plans vindra, amb tot,
l'any 1952, de la m i de Plató: la personal
i peculiar adaptació que Riba fa dels conceptes del CrJtil li permet d'harmonitzar
en una mateixa concepció, sense que es
contradiguin, les idees lingüístico-poetiques amb les filosbfico-religioses. Des de

Ilavors, la seva teoria poetica tindri un caricter dual, fonamentada en la seva fe
cristiana, pero que sempre cercara un cert
suport tebrico-científic, sigui en la filologia o bé en altres disciplines, com la psicologia.
Em referia abans a la fe de Riba en el
llenguatge i a com la conquerí gricies al
seu afany per investigar la naturalesa del
fet poktic, de la poesia i de la paraula. El
nostre autor hauria pogut quedar-se, com
molts altres feren, amb alguns dels conceptes que la teoria i la crítica literiries del

Romanticisme en+ havia fet habituals:
geni, inspiració, gracia ... No s'hi conforma. Fou més gran la sev;i inquietud
inteLlectuai. 1 per ella, per una ferma voluntat d'analitzar i comprendrc, li fou concedit d'adonar-se de quin miracle és un
poema: cada vers fruit de I'eGrc i del treball del poeta, en els quais no hauria reeixit, pero, si prkviament, i de forma inefable, no li hagués estat ja donat.

