
siguin també consonants (per exemple, 
veneració i atenció, o relat i confiat). 
¿En podia ser I'autor, doncs, un es- 
criptor barceloní de l'entorn de Fon- 
tanella? Es una possibilitat que no es 
pot excloure. En tot cas, jo no he de- 
tectat cap rossellonisine al text. 1 em 
sembla que és massa aviat per treure 
conclusions terminants del fet que ja 
hi trobem en gallicisme: el substantiu 
sort usat en masculí (ratlles 10, 95 i 
168). 

L'editor i estudiós del text el posa 
en relació amb una altra lloa rossello- 
nesa barroca: la Zntroductió a la tr&- 
gica representatió de la sagrada pus- 
sió, mort y devallament de la creu de 
Christo Nostre S e n y ~ r . ~  Pep Vila creu, 

4. Text editat per Pep VILA, El conceptisme 

en efecte, que totes dues obres devien 
ser del mateix autor (p. 127, nota). La 
hipbtesi és versemblant, tot i que la 
brevetat d'aquests textos fa difícil de 
verificar-ho. Esperem que la prbxima 
publicació d'aquesta altra Iloa, conjun- 
tament amb la passió que devia prelu- 
diar, permetra avancar en aquesta hi- 
pbtesi i descobrir la coherkncia d'un 
notable escriptor barroc, fins ara des- 
conegut, al Rosselló. 

en les aTrag2dies de la Passiós rossellonenses, 
~Bulletin de la Sociétb Agricole, Scientifique et 
Littbraire des Pyrénées-Orientales? vol. 91 (1983), 
ps. 96-100. 

Cavtes de Carles Riba. 1: 1910-1938. Recollides i anotades per Carles-Jordi 
GUARDIOLA. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1990. («Els Orígens~, núm. 
26.) 535 ps. 

En una cultura com la nostra, en la 
qual. constantment es tendeix a mitifi- 
car els grans personatges, ja sigui per 
desconeixement, per manca de judici 
crític o per simple parenceria erudita, 
'la valoració que cal fer de la publica- 
ció de les cartes d'un autor insigne és 
determinada no solament pel valor que 
tenen com a document o com a litera- 
tura, sinó també en la mesura que per- 
meten desenterbolir algunes de les 
equívoques llegendes que s'han creat al 
seu entorn. Llegendes que, en el cas 
de Carles Riba, incideixen, d'una ban- 
da, en la seva faceta d'escriptor: un 
Riba amb dificultats a l'hora d'escriu- 
re i d'enfrontar-se amb la llengua; i, 
d'altra banda, en el vessant huma con- 
cernent les seves relacions amb els al- 
tres: un Riba intolerant i greu que 
s'erigeix en patriarca de les tertúlies 
en que participa. Contra aquestes cre- 
ences pugnen les cartes d'aquest pri- 
mer volum de la seva corresponden- 
cia, escrites pel Riba d'abans de l'exili: 
des de la primera, del 1910, fins a les 
últimes, del 1938, és a dir, de quan 
tenia 45 anys. Guiat en tot moment 
per la profusa i documentada anotació 
de C.J. Guardida, que proporciona la 
informació necessaria per a la com- 
pleta comprensió de les cartes, el lec- 

tor descobreix, a mesura que s'endinsa 
en l'epistolari, diversos aspectes de l'e- 
xistencia de Riba indispensables per a 
una interpretació fidedigna de la seva 
complexa realitat. 

De bon principi, la sensació que pro- 
dueix la lectura és la de tenir al da- 
vant una serie de petits fragrnents es- 
parsos d'una realitat que s'intueix molt 
més ampla i cohesionada. L'ordenació 
cronolbgica de les cartes fa viable, tan- 
mateix, un seguiment progressiu del 
desenvolupament i de la formació de 
Riba com a home i com a intellectual. 
A més, el fet que els primers anys de 
Riba estiguin, en certa manera, com- 
partimentats pels diversos viatges que 
féu (Italia, Alemanya, Franca, Grecia i 
Gran Bretanya) i per les successives 
etapes que visqué el país jcom la dic- 
tadura de Primo de Rivera o la guerra 
civil) perinet la distribució de les car- 
tes en gmps contigus que afavoreixen 
la impressió d'unitat. D'aquesta mane- 
ra, els diferents temes, afers i situa- 
cions que els integren engrandeixen 
gradualment el camp de visió del lec- 
tor fins a fer possible, malgrat les lla- 
cunes, la formació d'una idea global 
d'aquest primer Riba en la qual hi ha 
compreses cadascuna de les seves obres 
-poesia, narrativa i crítica- i cadas- 



cuna de les seves activitats -traduc- 
ció, docencia, etc. 1 és només des d'a- 
questa globalitat que h a n  pot enfron- 
tar-se a un escriptor d'aquestes carac- 
terístiques: tenint en compte que la 
seva obra és indestriable de la seva 
vida i que solament es pot intentar fer 
una reconstrucció d'aquesta prenent 
esment de tots els aspectes de que és 
constituida la seva personalitat. 

El vessant huma de Riba és un dels 
que més es trasllueix al llarg de les 
cartes: un Riba preocupat per la seva 
situació econhmica i per aconseguir 
que li procurin premis als Jocs Flo- 
rals; capficat a reflexionar sobre la 
seva capacitat de treball; alegre i fes- 
tiu per la nova d'un naixement o per 
les noces d'algun amic, o angoixat i 
moix per la malaltia de la seva muller 
i la salut dels seus fills. 1, frec a frec 
arnb el costat huma, el caire humani- 
tari, que es fa pales principalment en 
la correspondencia durant la guerra 
(sobretot en la que mantingué arnb 
Pierre Rouquette): Riba hi apareix, per 
exemple, intentant ajudar la vídua Cre- 
xells a passar la frontera o mirant de 
recaptar paquets de menjar per als 
escriptors catalans que patien neces- 
sitat. 

Altres aspectes de Riba cal extreu- 
re'ls dels comentaris que fa sobre di- 
ferents temes. Així, un Riba inquiet 
per les qüestions polítiques i socials 
de Catalunya, i la seva possible reso- 
lució, és present a les cartes dirigides 
a Karl Vossler durant la dictadura. En 
d'altres predomina la reflexió al vol- 
tant de la situació del país; la corres- 
pondencia entre el 1910 i el 1923 ofereix 
la possibilitat de sotjar, des de dins, 
com va viure Riba uns anys decisius 
del fenomen ideolbgic i cultural aue 

ma1ment.n Les causes, calia cercar-les 
en el si de la mateixa societat catala- 
na: «La gent no rendim tot el que dels 
nostres dons naturals podrían ren- 
dir»; i aixb s'esdevenia a causa de no 
haver-se assumit que Catalunya es tro- 
bava en una epoca con tot s6n proble- 
mes previs, on calen una gran modes- 
tia individual i una gran conformitat 
de cadascú a fer el seu paperet dins 
una generació de sacrifici destinada a 
tapar els forats de quatre o cinc s e  
gles» (cartes 73 i 106, del juny i .del 
desembre del 1922, en la seva totalitat 
paradigmatiques en aquest respecte). 

En franca competencia arnb aquest 
Riba més aviat desconfiat i eschptic 
(sabedor que en la crítica als seus con- 
temporanis es confessava a el1 mateix 
[c. 106]), s'alca el Riba emprenedor i 
il.lusionat, desitjós de tirar endavant 
nous projectes per al progrés i l'enri- 
quiment de Catalunya i de la cultura 
catalana. Aquest esperit es reflecteix 
en més d'una carta, en que comenta 
diversos detalls sobre la renovació i el 
millorament de publicacions c m  «La 
Revista» i «La Publicitat~. i en su& 
mostra el seu entusiasme per la con- 
tinuitat dels aQuaderns de Poesias o, 
sobretot, per la idea de crear, a Cata- 
lunya, una societat goethiana:  manca 
molta cosa a fer estrictament. elemen- 
talment catalana: pero sensé aquests 
interessos universals és axiomatic. al- 
menys per a nosaltres, que catalúnya 
no ens interessaria» (c. 88). Iniciatives 
com aquesta última, o reflexions com 
la que, en el seu viatge a Alemanya, el 
porten a afirmar i a assumir la maxi- 
ma «L'art és breu i la vida és Ilargan 
(capgirant I'apotegma d'Hipkrates) 
(c. 68), ja insinuen com l'esperit huma- 
nista comenca a amarar Riba i. alhora. - ~ - ~ - -  - -  

anomenem ~oucentysme i, al ma& assenyalen i'inici &una evolÚci6 qué 
temps, la de considerar la visió molt culminara en les Elegies de Bierville 
méS distanciada -per la perspectiva 
crítica que li propicia l'allunyament- 
que Riba n'aporta en el decurs de la 
seva estada a Munic (entre el 1922 i 
el 1923). La imatge d'una cultura cata- 
lana vivint uns moments de renaixenca 
i d'expansió durant les dues primeres 
decades del segle (imatge que fins i 
tot traspunta en certs articles dels 
Escolis de Riba) tC la seva replica en 
algunes cartes, sobretot en les de Mu- 
nic (posteriors als Escolis), on l'autor 
de les Estances expressa la seva amar- 
guesa i preocupació per les circums- 
tancies culturals i socials que en rea- 
litat s'estaven vivint: «Al nostre país 
res, absolutament res no funciona nor- 

i, més enlla encara, eQ una actitud vi- 
tal amb la qual donara sentit a tota 
la seva existencia. 

Per altra banda, aquest viu interes 
pels problemes socio-culturals catalans 
és un dels factors que determinen l'ac- 
titud que pren Riba en les polkmiques 
en que participa. La correspondencia 
que tracta de les controvkrsies que 
mantingué arnb Manuel de Montoliu i 
Salvador Sarra, arnb Josep Farran i 
Mayoral o arnb Joan Mínguez i Jaan 
Estelrich és escrita peT un Riba que 
pretén justificar la posició etica que 
adopta en cada un dels conflictes (ja 
siguin de caire personal o sobre afers 
que afecten, per exemple, la Fundació 



Bernat Metge), sempre en un to abran- 
dat pero, alhora, volgudament mesu- 
rat: li interessa de regular la imatge 
que d'ell dóna als altres (tant per als 
coetanis com per als que vulguin dilu- 
cidar-la en el futur), sense abandonar 
en cap moment la deu de sinceritat 
que impregna totes i cadascuna de les 
cartes. 

L'esperit de decisió amb que Riba 
intervé en les polkmiques pot conside- 
rar-se, en certa manera, una conse- 
qükncia del seu temperament apassio- 
nat i sensible que, al llarg d'una gran 
part de l'epistolari, exerceix la seva 
forca en ambits ben distants, que van 
des de la impressió que li produeix 
i'espectacle del Partenó (c. 152) fins 
a l'impacte que li causa la mort del seu 
bon amic Joaquim Balcells (c. 230). 
Apassionament i sensibilitat s h ,  tam- 
M, les dues qualitats del seu carkcter, 
de les quals es nodreix la seva faceta 
d'escriptor. Un Riba escriptor que és 
present en totes les cartes, capac de 
convertir una postal en un pretext per 
a una imatge literaria (c. 137 i c. 164) 
i la prosa del qual, acolorida amb tons 
d'espontaneitat (que vol dir facilitat), 
excekleix en les descripcions i en la 
narració de les ankcdotes i els fets es- 
devinguts durant els seus viatges a 
Grecia i a Alemanya. 

Finalment, l'aspecte de Riba que 
potser sorprkn més (a causa de la He- 
genda) és el to humorístic (en algunes 
ocasions, tristament humorístic), ir& 
nic, fins de vegades desvergonyit, que 
adopta Riba en algunes de les cartes. 
La sorpresa s'esvaeix, pero, quan hom 
considera que aquest Riba faceciós ja 
es deixava entreveure en el Perot Mar- 
rasqui o en contes com Les itlust??~s 
del matrimoni Sureda. De la mateixa 
manera que el vessant humk de les 
cartes és en el rerefons de L'ingenu 
amor i dels Sis Joans; i el Riba pole- 
mista i l'interessat en els problemes 
sbcio-polítics, en articles com Ells ens 
donen I'arma o Polítics i inteflectuals; 
i el Riba preocupat pel desenvolupa- 
ment de la cultura, en els llibres de 
crítica; i el Riba que s'inicia en l'hu- 
manisme, en les traducción dels clhs- 
sics; i el Riba apassionat, en les 
Estances i en les Tres suites. 1 cadas- 
cuna de les facetes comprenen totes 
les altres. 

La importancia de les cartes de 
Riba, doncs, esdevé decisiva a I'hora 
&intentar comprendre la seva figura 
de l'única maner-a que 6s possible fer- 
ho: en la seva totalitat. 

GERHARD ACKERMANN: V o n  Carles Riba zu Bertott Brecht. Die Rezeption der 
deutschen Literatur in Katalonien wahrend der Franco-Zeit. Bonn, Romanis- 
tischrr Verlag, 1390 («Abhandlungen mr Sprache und Literaturs, 25.) 246 ps. 

Durant el curs 1965-66, el poeta i ac- 
tivista cultural Antoni Pous, que lla- 
vors residia a la RFA, va fer a la uni- 
versitat de Tubinga uns cursos de ca- 
tala -possiblement entre els primers 
que s'oferien dins el món germanic 
després del tal1 provocat per la Sego- 
na Guerra Mundial i per les sequeles 
que en derivaren. 

Amb motiu d'aquella avinentesa, un 
seu amic i collega alemany, Johannes 
Hosle, llavors, bo i desconeixedor quasi 
del tot de la realitat lingüística i lite- 
raria catalaces, no es va poder estar 
de sentir un cert escepticisme sobre 
la solta i l'oportunitat d'una tal inicia- 
tiva. 

Pocs anys després, el 1970, era el ma- 
teix Hosle qui, guanyat per l'entusias- 

me operatiu de Pous, i conjuntament 
amb ell, procedia a organitzar els Jocs 
Florals a l'exili d'aquell any i, també 
a Tubinga, a publicar I'antologia bilin- 
güe Katalanische Lyrik im zwanzigsten 
Jahrhundert, la primera destinada a 
difondre la poesia catalana entre el 
públic alemany després de l'apareguda 
a Hamburg el j a  remot any 1923, a 
cura de Rudolf Grossmann. amb el tí- 
tol de Katalanische Lyrik der Gegen- 
wart. 

De llavors en@, i a desgrat de la 
prematura mort de Pous el 1976, Hosle 
ha esdevingut un dels més incansables 
i eficients catalanbfils de la romanís- 
tica alemanya, autor, entre molts d'al- 
tres papers al voltant de la literatura 
catalana actual, d'una antolozia de nar- 
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