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‘Rentrée’  
és femení 
Encetem temporada de tardor, i ho 
fem en francès: les dues e del final de 
rentrée indiquen la flexió de gène-
re femení. I la veritat és que si repas-
sem les novetats, els canvis en el te-
tris editorial, les visites i algun ani-
versari, les dones ocupen (ocupem!) 
els millors llocs, fins i tot obrint fils 
com aquesta nova columna d’opinió 
des de la qual miraré d’explicar co-
ses que passen en el món del llibre 
barceloní, que és un ambient que 
dona per a molt. 

Anem a pams: la CEO editorial 
més atrevida i amb més talonari de 
la ciutat, Núria Cabutí, de Penguin 
Random House, ha comprat, en 
menys de sis mesos, dos cervells pri-
vilegiats (de dona) fent veure que 
comprava editorials independents: 
els de les editores Sigrid Kraus, de 
Salamandra, i Isabel Martí, de La 
Campana. I res no diu que s’aturi 
aquí. Una de les editorials amb més 
solera de la ciutat, Anagrama, cele-
brarà 50 anys d’història amb una 
dona, Sílvia Sesé, al capdavant (amb 
el permís del pare fundador, Jorge 
Herralde, això sí). Ha nascut Mai 
Més, una editorial de ciència-ficció 
feminista amb vocació comercial, i 
això no és cap oxímoron. I un segell 
nou, Univers, dins del Grup Enci-
clopèdia Catalana, que va fort i que 
també capitaneja una editora d’èxit, 
Ester Pujol.  

El ventall de novetats d’autores és 
més que ampli: contes molt munro-
nians de la basca Eider Rodríguez, 
assajos de Najat El Hachmi i Bel 
Olid, novel·les d’autores ebrenques 
com Pilar Romera i Maria Climent, 
l’esperadíssima continuació d’El 
conte de la Serventa de Margaret At-
wood, novel·les de Jean Rhys, Ali 
Smith i Ursula K. Le Guin, o l’assaig 
fonamental de Susan Sontag Sobre 
la fotografia per primer cop en ca-
talà. També sabem que aquesta tar-
dor ens visiten la mexicana Valeria 
Luiselli i l’anglesa Jeanette Winter-
son. Massa dones en una sola colum-
na? Ho arreglem de seguida: ¿qui ha 
posat una denúncia innecessària 
contra el llibre On és l’Estel·la? per-
què “menoscaba y denigra al Cuerpo 
Nacional de Policía y a la Guardia Ci-
vil”? El sindicat de policies majori-
tari a les Illes Balears, que alguna co-
sa em diu que deu estar integrat, 
principalment, per homes. La set-
mana entrant hi haurà la vista de 
conciliació en un jutjat de Palma: 
creuem els dits perquè els policies 
s’ho repensin i no aixafin, a més 
d’uns quants drets fonamentals, el 
títol de la meva primera columna.!
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Quina esplèndi-
da edició de la po-
esia de Carles Ri-
ba, aquesta que 
ens acaba de do-
nar Jordi Malé! 
No és una edició 

crítica, però, a la pràctica, com si ho 
fos. A partir d’ara, els estudiosos de 
Riba s’hi hauran de referir necessà-
riament, n’hauran de fer ús. L’obra 
aplega els set títols que conformen 
el seu opus líric –Primer llibre d’es-
tances, Segon llibre d’estances, Tres 
suites, Elegies de Bierville, Del joc i 
del foc, Salvatge cor i Esbós de tres 
oratoris–, més dues obres inèdites, 
o dos aplecs de poesies, la primera 
de les quals, llibre novell, té més 
que un valor estrictament testimo-
nial –Residu de la paraula a lloure 
i Poemes (Nou llibre, encara sense tí-
tol)–. Totes dues mostren, com les 
obres canòniques, aquella constant 
del vers de Riba de l’anàlisi de la 

Retorn a l’ànima  
de Carles Riba

condició humana, sovint des del 
punt de vista del creient: “Senyor, 
¿per què haveu cridat tan fort / dins 
aquest fang meu trencadís?”, escriu 
a Residu... Per això, però també per 
la intenció (i l’ambició) diguem-ne 
filosòfica de la seva poesia –i per al-
guns determinats estilemes, no úni-
cament el del títol Salvatge cor–, a 
mi Riba em fa pensar sovint en Au-
siàs March. Tota aquesta obra –els 
set llibres i els dos que els flanque-
gen– va ser composta entre els anys 
1912 i 1958, i, com és prou conegut, 
ha esdevingut una fita, més que no 
pas un model, de la poesia catalana 
del segle XX (em fa l’efecte que Car-
ner, fins i tot Foix, Ferrater o Este-
llés, han tingut més imitadors que 
no pas Riba). A més, per a cada tí-
tol Malé ens dona una completa 
descripció de les diverses edicions 
que va tenir, i al final, en apèndix, 
publica els comentaris que el ma-
teix autor va fer a molts dels seus 

poemes, textos de procedència 
diversa. Aquests comentaris, 
com també les conegudes confe-
rències que Gabriel Ferrater va 
dedicar a l’autor o el llibre, tan 
valuós, de Carles Miralles sobre 
la poesia de Riba, demostren 
que, malgrat que el vers del bar-
celoní és d’accés difícil, sovint 
remet a experiències ben con-
cretes, que, en la composició del 
poema, es van enriquint, tornant 
més i més complexes. 

Un cim dolorós 
Se sol considerar que Elegies de 
Bierville és el cim de l’obra líri-
ca ribiana. I és, també, un dels 
títols més lluminosos sobre el 
dolor de l’exili, juntament amb 
Saló de tardor, de Pere Quart. 
En el prefaci a la segona edició 
del llibre, l’autor ja hi deixa ben 
explicat allò que provoca l’enyor 
de casa: un retorn a l’ànima prò-
pia. “En aquells poemes –escriu 
Malé– tot el seu ésser hi era con-
tingut de forma nua i essencial”. 
Però l’esforç per alçar-se per da-
munt de la nostra condició mo-
ridora, per transcendir la “car-
cassa eixuta”, ja es fa sentir molt 
aviat. En el poema 38 de Primer 
llibre d’estances, per exemple, 
llegim: “Pensament de la mort, 
agre ferment / que la naixó de 
tot meu pensament / –flonja i 
tímida massa– vivifiques, / i 
me’n fas, cor endins, un nodri-
ment”. I, en la primera part de 
Segon llibre d’estances, trobem 
aquests altres versos: “Dins la 
nostra fusta mesquina / resso-
nen homes i ciutats, / tot el 
temps sens fi que ens circumda. 
/ Cal fer rem, per no ser negats / 
dins la vida abstracta i profun-
da”. Em semblen ben significa-
tius, els dos versos finals.  

La poesia de Riba és molt di-
versa, temàticament, i, al meu 
entendre, mostra d’una manera 
exemplar la tensió entre el fet de 
sentir i el de pensar. La joia o el 
do es troben, i cal saber-los apro-
fitar: “Ànima meva blana, cenyi-
da de ventura / com d’una greu 
túnica bura: / no importa el ca-
minar, tant com el do / amb què 
el camí ton pas detura”. El silen-
ci és una aspiració (“Bella regina 
dels immaculats silencis!”): “Els 
mots –fites revesses en què la 
idea és closa– / la veu mortal –a 
son volar feixuga nosa– / tot es-
devé un silenci clar”. L’amor, 
copsat des de tants punts de vis-
ta, pot ser “la follia / de sentir-
nos immòbils mentre corre l’ins-
tant, / que és feta de silenci i de 
malenconia”. La puresa com a 
necessitat, en l’obra i en la vida: 
“Soc de tanta puresa l’èmul”. La 
il·luminació de la poesia i el com-
bat de la creació, que ha de donar 
una estructura al poema. La llui-
ta moral de l’existència: “Com 
una absurda enamorada, / la vida 
ens fa plorar el passat. // ¿On tor-
nem, que no fos naixença? / Vi-
vim de mort, i no ens és grat; / 
morim d’amor, i no s’hi pensa”. 
I Déu, esclar, que, en aquell pri-
mer, magnífic, esbós d’oratori 
dedicat als tres Reis d’Orient –un 
poema que sempre m’agrada lle-
gir costat per costat del de T.S. 
Eliot sobre el mateix assumpte–, 
“és un pur començar”.!
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