
a una poetica antiespontaneista basada en 
l'artificiositat, la desrealització i, en defi- 
nitiva, la idealització de la realitat previa 
al joc literari. Així, corn diu Aulet, «es pot 
parlar de noucentisme -si més no durant 
els primers an S, que són els de major 
militancia des dé1 moment que coincideix 
la doble clarificació estetico-ideologica i 
ambdues, ben entrellacades, deixen sufi- 
cients marques en l'obra literaria corn per 
caracteritzar-la i permetre'n una lecturas. 
La creació de Ia imatge de la Ciutat corn a 
representació emblematica de la Catalu- 
nya ideal a través de la literatura -la poe- 
sia, sobretot- constitueix, no cal dir-ho, 
una de les proves més evidents que aques- 
ta confluencia entre estetica i ideologia és 

ocasions, per no dir sempre, les diferents 
imatges de que se solen servir els perso- 
nat es públics, poetes inclosos. M'interes- 
sa s e  remarcar aquest aspecte, si es vol 
tan banal enmig dels plantejaments ambi- 
ciosos que hi ha darrere de Jose Carner i 
els inicis del noueentisme, per utilitza- 
ció impecable i relativament poc enlluer- 
nadora que sap fer Jaume Aulet d'aquest 
tipus de documentació en uns moments 
en ue tot allo que fa referencia a la bio- 
graia comenqa a ser objecte d'un abús 
extraordinari per determinats estudiosos 
que semblen veure's obligats, no sé per 
quines estranyes raons, a reinventar pe- 
riodicament la sopa a'all. En aquest cas, 
la sova seria el material autobioarafic, pu- 

un punt de referencia ineludible a yhora rament instrumental, contrapu; neces'sa- 
de ~erñ la r  la silueta del Camer noucentis- ri de reconstruccions biografiaues i intel- 
ta. '«senyal -corrobora Aulet- que allo 
que defineix la poesia noucentista dels 
primers temps no és pas l'existencia d'una 
estetica original -el punt de partida ha 
estat la selecció eclectica d'entre allo que 
ofereix la tradició immediata-, sinó la 
reinterpretació d'aquesta estetica en fun- 
ció d'uns determinats interessos ideolo- 
gics» (p. 301). 

Aquesta incursió en el món intel4ectual 
del jove Camer no hauria estat, ben segur, 
tan plaent si Jaume Aulet no hagués dispo- 
sat o no hagués utilitzat corn a comple- 
ment indis ensable del seu estudi tota 
una serie de documents i materials -ba- 
sics per a la comprensió de l'itinerari de 
qualsevol autor i, molt especialment, de 
Josep Carner- que una bona part de les 
persones dedicades a la investigació han 
de rebre necessariament corn un regal 
dels déus. Memories, epistolaris, dietaris, 
etc., permeten de contrastar, en múltiples 

lectuals susceptibles de caure én una cer- 
ta idealització; el nou invent, sobre el qual 
es teoritza corn si es tractés d'una gran 
innovació, és la literatura biografica. Es, 
ras i curt, el mateix. No sé si aquestes 
ansies de modernització, de reinvenció 
d'una determinada metodologia, són un 
reflex, en la parcelJa que correspon a la 
histonografia literaria, de la crisi que pa- 
teix, en general, I'analisi dels fenomens 
historics. Es molt possible. En qualsevol 
cas, la lectura de Josep Camer i els orígens 
del noucentisme referma l'interes i la fe- 
cunditat de la tradició historiografica que, 
des dels anys seixanta, intenta organitzar i 
explicar, de la manera més rigorosa possi- 
ble, la literatura catalana. No cal dir que 
l'estudi de Jaume Aulet n'és un dels fruits 
més rellevants. 

Cartes de Carks Riba E 1939- 1952. (Recollides i anotades per Carles-Jordi GUARDIO- 
LA). Barcelona, Edicions de la Magrana, 1991 («Els Orígens)), núm. 31). 627 ps. 

Un segon volum de l'epistolari ribia, en 
l'expectativa d'encara un tercer, s'afegeix 
al conjunt de materials publicats en refe- 
rencia a la vida i l'obra de Carles Riba, 
que han roliferat en aquests últims anys, 
si bé ami! importhcia i interes desiguals. 
Des d'alguns poemes i papers de joventut, 
incloent-hi una edició d'una editorial de 
la Corunya d'un cantares en gallec del 
Riba adolescent, de caracter merament 
anecdotic, passant per la documentada 
biografia de Jaume Medina, fins a arribar 
a la correspondencia de Riba, que és sens 
dubte l'obra més valuosa oferta al públic. 

A través de les cartes d'aquest segon 
recull, que abrapa els anys 1939-1952, po- 
dem seguir l'aventura vital de Riba durant 
els esdeveniments tristament crucials de 
la nostra historia i de la del conjunt d'Eu- 
ropa en a uest eríode: el penós exili a 
Franpa ac&ada Guerra Civil Espanyola, 
només suportable er la cordialitat amb 
que Riba i la seva gmilia, .untament amb 
altres catalans, foren acoliits er la gent 
del nord; la invasió alemanya f e territoris 
francesas a causa de la Segona Guerra 
Mundial, que els obli ara al canvi cons- 
tant de residencia i ek  mantindra en un 
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estat continu d'angoixa i d'incertesa, fins 
a arribar a plantejar-se una possible fugida 
a America; i els lents i demolidors efectes 
de la dictadura franquista damunt la vida 
i, sobretot, la cultura catalanes, experi- 
mentats per Riba des del seu retorn a 
Catalunya, I'any 1943. Les cartes conser- 
vades permeten constatar I'afany i el tre- 
ball de Riba, des de fora o de dins de 
Catalunya, per ajudar els catalans exiliats i 
alhora per contribuir al manteniment i al 
redregament de la nostra nació i la nostra 
cultura en uns moments d'extrem perill i 
risc. 1 aixo perque, com el1 mateix afirma- 
ra, solament en la completa acceptació i 
l'afrontament d'aquest risc, és a dir, del 
paper i de la situació particulars en que a 
cadascú li ha tocat de viure, en l'accepta- 
ció, en definitiva, del ropi destí personal 
i individual en quant Eigat a I'esperit d'u- 
na col.lectivitat -dluna patria-, només a 
partir d'aqui Catalunya podria i podra sal- 
var-se -emprant un dels mots més cars a 
Riba i que apareix sovint en les e ístoles 
d'aquests anys. La incommensura!ilitat i 
la transcendencia dels esdeveniments en 
que l'autor de les Elegies de Biewille es 
veu immergit es reflecteixen en el to i en 
el contingut de les cartes conservades, 
que sovint prenen l'aire d'un examen de 
consciencia o el de la confessió personal i 
íntima. No hi roman velat, ero, I'escrip- 
tor i el poeta: adésiara trogem Riba co- 
mentant algunes de les seves composi- 
cions, o reflexionant sobre la creació 

P oetica, o discutint els cnteris d'edició de 
es seves obres. 1, dominant-ho tot, hi ha 

I'home, arnb la seva joia -pel naixement 
d'un nét o el casament d'algun fill- i el 
seu dolor -per la malaltia dels seus ulls o 
la mort d'algun parent o amic-, i arnb les 
petites i les grans preocupacions i alegnes 
que forneix constantment la vida. 

En aquest segon volum de l'epistolari 
ribia es mantenen els criteris d'edició i 
d'anotació ue Carles-Jordi Guardiola as- 
senyalava a? rimer. La intensificació de 
la CorresponSencia en els anys que com- 
pren aquest nou recull -3 15 cartes repar- 
tides entre 14 anys, per les 274 de l'ante- 
nor aplec, corres onents a 29 anys- posa 
de manifest la utiitat i l'efectivitat del cor- 
pus de notes de I'edició. Certament, les 
cartes haurien pogut ser presentades de 
manera nua, deixant que parlessin per 
elles soles, sense ca aparat que les acom- 
pan 6s; ~ar les-~ord? Guardiola, pero, ha 
preiri t  endinsar-se de pie dins la literatu- 
ra epistolar de Riba. Així, en aquesta Bpo- 

ca de I'exili i la postguerra, les cartes so- 
vint constitueixen un dialeg entre Riba i el 
seu corresponsal, arnb les al~lusions i els 
sobreentesos característics del llenguatge 
conversatiu; davant aquest fet, l'editor no 
s'ha resignat que el lector no pogués en- 
tendre perfectament el text, i ha transcrit 
a les notes els fragments de la carta 
viament adregada a Riba i que compyEti 
el sentit d'allo que es diu a la posterior, o 
bé presenta el document (un article, un 
Ilibre, etc.) que I'ha motivada. Aquest ti- 
pus d'anotació, juntament arnb l'ordena- 
ció cronologica -no pas per destinataris- 
de les epístoles, permet de comprendre i 
de reconstruir de manera íntegra l'evolu- 
ció del pensament i de la vida de Riba en 
els aspectes que reflecteix la corres on 
dencia. Convé remarcar també les a&un: 
doses referencies a cartes i notes anteriors 
quan en els documents ribians apareixen, 
ni que siguin simpiement esmentats, fets, 
esdeveniments, etc., queja han estat men- 
cionats o tractats abans. Una tal profusió, 
si en la lectura seguida de I'epistolari pot 
enfarfegar el text, mostra la seva pertinen- 
cia quan el llibre és emprat eventualment 
com a obra de consulta sobre un aspecte 
concret referent a Riba. 

A I'hora de documentar-se sobre cadas- 
cun dels destinataris i sobre els personat- 
ges, les obres i els successos esmentats en 
el carteig, a fi que el lector pugui disposar 
del m k i m  d'informació per a contextua- 
iitzar correctament els passatges en que 
apareixen, Carles-Jordi Guardiola ha patit 
més d'un cop, com en el primer volum, la 
manca de bibliografia existent sobre di- 
verses figures i aspectes de l'ambit catala. 
Com a contrapartida, ha mirat d'aprofun- 
dir, mitjan ant referencies i textos paral - 
lels que efs il~lustressin, en alguns dels 
temes de les cartes relacionats directa- 
ment arnb Riba, com ara la seva presen- 
cia, arnb altres intel.lectuals catalans, en 
el Primer Congreso de Poesía celebrat a 
Segovia el 1952, el seu interes er Verda- 
guer. o les seves relacions amg J. M. de 
Sagarra. 1 aixo no pas arnb la pretensió de 
donar com a definitivament dilucidats i 
resoits aquests o altres temes, sinó més 
aviat -com declarava en el Prbleg del pri- 
mer volum- per ~suggerir, proposar, sus- 
citar, insinuar». Les notes, així, paral-lela- 
ment a les cartes, esdevenen un text 
completament obert per als lectors inte- 
ressats o encuriosits per la vida i I'obra de 
Riba. 
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