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Riba i Cambó

Carles-Jordi Guardiola, que ha estudiat en 
diverses ocasions la vida i l’obra de Carles 
Riba, acaba de publicar un llibre a l’Edi-

torial 3 i 4 en què repassa diversos aspectes poc 
coneguts de l’activitat editorial i literària del 
nostre poeta. A Carles Riba. Retrat de grup hi 
surten gairebé totes les persones que van tenir 
contacte amb el poeta, en especial les dues que 
el van ajudar a subvenir les necessitats d’una 
família nombrosa que mai va viure en l’abun-
dor: Francesc Cambó i Josep Janés. Si feien bu-
llir l’olla cada dia va ser, sens dubte, gràcies al 
fet que Riba, que es confessava mandrós, va ser 
un treballador infatigable. Va viure pocs anys, 
però va deixar una obra extraordinària en els 
camps de la creació literària, la traducció d’au-
tors clàssics i moderns i la crítica literària.  

Això sí: tota la gent que el va conèixer, i que 
jo he conegut després, coincideixen a afirmar 
que era una persona difícil. Era un home tan 
dotat i tan superior a la mitjana del país –com 
Foix, com Carner, que eren simpàtics–, que es 
va construir, o li van construir, una persona-
litat alada, sacerdotal, mítica, en vida. I ell es 
va deixar admirar. Aquest caràcter sorrut, pot-
ser cregut i tot, esquerp i misantrop, tenia poc 
a veure amb el primer home que el va ajudar, 

i van fundar una càtedra a la Fundació Bernat 
Metge, annexa a la tasca editorial que va co-
mençar, per a glòria de Catalunya, l’any 1925: 
Francesc Cambó.  

Cambó va ser un dels realistes i pragmàtics 
més grans que ha donat el país. Quan estudia-
va la carrera en una pensió de Barcelona falca-
va la taula, si ballava, amb pessetes de l’època, ja 
que considerava que, així, els diners acompli-
en dues funcions: afermar la taula, i deixar els 
diners on a cap lladre se li acudiria buscar-los. 

Ja a l’exili l’un i l’altre, Riba va voler visitar 
Cambó al seu lloc de residència a la ciutat de 
París. Poc temps abans hi havia hagut una gran 
trifulga entre els dos, perquè Riba va voler, du-
rant la guerra, que la Generalitat es fes càrrec 
del fons de la Fundació, i Cambó no se’n refi-
ava ni poc ni gaire. Doncs bé: Riba va enviar a 
Cambó un missatge en què li deia que, ni que 
fos per raons sentimentals, textualment, li 
agradaria de retre-li visita. Cambó estava tan 
enfurismat pel que acabo d’explicar que no el 
va voler rebre. Si a Riba, en comptes de voler vi-
sitar-lo “per raons sentimentals”, se li hagués 
acudit dir que el volia veure per raons comer-
cials o mercantils, és més que probable que 
Cambó l’hagués rebut. 

Els homes de lletres encara no han entès 
que un home de negocis no es mou mai per ra-
ons sentimentals, sinó per motius pràctics o 
utilitaris.✒
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No hi ha crim  
sense càstig

L’escriptura cicatritza 
les ferides al mateix 
instant d’obrir-les 
El pare de Juan José Millás tenia un 
taller d’aparells d’electromedicina. 
Un dia l’escriptor va recordar aquell 
taller, amb ell a dins. El seu pare es-
tava provant un bisturí elèctric so-
bre un filet de vaca. I li va dir: “Fi-
xa’t, Juanjo, cauteritza la ferida al 
mateix temps de produir-la”. Més 
que un record, va ser una revelació: 
el Juanjo va comprendre que l’es-
criptura, com el bisturí del seu pare, 
cicatritzava les ferides a l’instant 
mateix d’obrir-les.  

Aquesta escena ens la regala Mi-
llás a l’autobiografia novel·lada El 
mundo, que va guanyar el Planeta 
del 2007 i que té l’honor de ser –dins 
la meva biografia lectora– l’únic 
premi Planeta que m’ha entusias-
mat. M’han tornat a la memòria les 
memòries d’aquell preadolescent 
que es deia Juan José Millás ara que 
he llegit el nou llibre de l’autor: Mi 
verdadera historia (Seix Barral), 
amb il·lustracions de Lucas Climent 
Baró. Si creguéssim en aquesta me-
na d’etiquetes, diríem que és una 
novel·la juvenil. L’editorial el pre-
senta com una novel·la “per a lec-
tors de 12 a 92 anys”. Potser seria 
més encertat definir-lo com un con-
te en forma de llibre. És, en tot cas, 
una obra cent per cent Millás. 

El narrador de Mi verdadera his-
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toria és un nen de dotze anys que un 
dia tira una bala (de les de jugar, no 
pas de les que es disparen) des d’un 
pont, amb tanta mala fortuna que 
provoca un accident de trànsit mor-
tal. Allò es converteix en un secret 
immens que el condicionarà per 
sempre. “La vida és pura casualitat 
–reflexiona–. Al matí et trobes una 
bala al pati de l’escola i a la tarda ets 
un assassí”. Un assassí condemnat a 
traginar un sentiment de culpa més 
gran que ell mateix. 

Un pare que detesta 
els autors d’èxit i els 
llibres premiats  
 
“Jo escric perquè el meu pare lle-
gia”. Amb aquestes paraules arren-
ca el relat de Juan José Millás. Si un 
dels grans temes del llibre és la cul-
pa, un altre és la necessitat que te-
nim de buscar l’aprovació dels pa-
res. El pare del nen assassí llegeix 
molt i surt per la tele a comentar els 
llibres que ha llegit. Detesta els au-
tors d’èxit i té per costum no llegir 
mai textos premiats (ergo, aquest 
senyor s’hauria perdut una joia com 
El mundo de Juan José Millás). “En 
un d’aquells programes, en parlar 
d’un escriptor, el pare va dir que te-
nia talent, però que no tenia res per 
explicar”, diu el nen. I ell, que ales-
hores ja té catorze anys, comença a 
donar voltes a la idea de narrar per 
escrit el que va passar el dia de l’ac-

cident: “Potser jo no tenia talent, 
però tenia alguna cosa per explicar”. 
La idea es converteix en una fanta-
sia recurrent, en què el fill confes-
sa els fets en un llibre i el pare en 
parla (bé) per la tele. 

La millor campanya de 
foment de la lectura: 
que et vegin llegint 
 
L’adolescent que escriu perquè el 
pare llegeix és un adolescent que no 
llegeix. “I per què escrius?”, li pre-
gunta el pare. “Perquè tu llegeixes 
–respon–, si tu haguessis sigut fun-
cionari de presons, jo hauria sigut 
un pres”. Resulta que el pare llegeix 
Crim i càstig i el nen no gosa ni acos-
tar-s’hi per por que el gest el delati. 
El títol de la novel·la de Dostoievs-
ki ja li transmet un missatge pode-
rós: no hi ha delicte sense pena. 

A mi em sembla que tard o d’ho-
ra l’adolescent de Millás es dedica-
rà a llegir. En aquest món no tenim 
res garantit excepte la mort, però 
juraria que la manera més infal·lible 
de fomentar la lectura entre els fills 
és que et vegin llegint. A part de bus-
car l’aprovació dels pares, sovint 
acabem imitant-los. Passa allò que 
deia Mark Twain: “Quan jo tenia ca-
torze anys, el meu pare era tan igno-
rant que no el podia suportar. Però 
quan en vaig fer vint-i-un, em va 
semblar increïble tot el que el meu 
pare havia après en set anys”.✒
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Si ets un personatge de Juan José Millás, pot passar que al matí et 
trobis una bala al pati de l’escola i a la tarda siguis un assassí


