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Un dels edificis
poètics més
impressionants
que es pot
alçar sobre un
escenari és
la llengua
del Sòfocles
de Riba

D’aquest ús per Levi del text
de Dante se’n recordà Knox a
propòsit de Sòfocles. Trobava
que cap altra generació com
les que havien viscut la guerra
i l’extermini podia arribar a
comprendre fins al fons la so-
frença, el dolor de l’heroi de
Sòfocles. Convé recordar que
Knox, nascut britànic, lluità
com a soldat nord-americà a la
Segona Guerra Mundial i
abans havia hagut de ser eva-
cuat, ferit greument a El Jara-
ma, quan formava part de les
brigades internacionals a la
Guerra d’Espanya.

Ja Hölderlin havia situat
l’heroi que sofreix, no el con-
flicte, en el cor del tràgic. I ha-
via situat el poeta en el camí de
la pròpia identificació amb
l’heroi; el poeta, l’intel·lectual:
qui assumeix la consciència de
tots en una situació, en una
època tals que el seu pes ha de
resultar per força incomporta-
ble. Una situació del tot paral-
lelitzable amb la d’Èdip, el boc
expiatori, el responsable sense
ell saber-ho de la desgràcia de
Tebes. I ja Hölderlin veia el su-
ïcidi d’un seu amic entranya-
ble a través del d’Àiax; i troba-
va en la situació de l’amic que
el portà al suïcidi tot de coin-
cidències amb la d’ell mateix:
s’emmirallava, el poeta, en el
suïcidi real que projectava, per
comprendre’l o poder supor-
tar-lo, damunt el suïcidi de
l’heroi de Sòfocles. Marcava ai-
xí un destí per a la poesia: as-
sumir la consciència de tots
fins a la follia o el suïcidi.

No amb el poeta feliç que
fou Sòfocles ha pogut identifi-
car-se el poeta contemporani,
sinó amb la càrrega feixuga
dels herois de les seves tragè-
dies: amb el dolor i la sofrença
de tots, que han estat, inevita-
blement, la matèria del cant
dels poetes. Ja venia a dir-ho un
lloc homèric, que els déus en-
vien penes als mortals perquè
els venidors puguin cantar-les.

En aquesta situació univer-
sal de degradació i patiment,
l’home percep davant seu l’a-
bisme i tanmateix ha de seguir
endavant, per força, si vol sal-
var el que el fa home, des dels
grecs fins aleshores. És el que
Riba, sobre Sòfocles, anome-
nava “la prova agonal dels seus
herois”, els quals s’hi troben,
deia, “resolts a defensar el
sentit humà de llurs accions
contra les forces cruels i els
obscurs designis que els exce-
deixen”. Com els intel·lectuals
catalans fidels a una República
vençuda, en l’exili d’una Fran-
ça somniada per ells com a lloc
de la llibertat i ocupada, fora
del somni, pels bàrbars. Riba,
salvat el tresor de Hölderlin,
sabia extreure’n l’acceptació i
el lliurament, l’abandó de
l’heroi, des del punt de vista de
la impossibilitat de reacció, de
defensa, de la intel·ligència
humana davant de l’impensa-
ble. Ara, en una tal situació,
s’imposa igualment la necessi-
tat de continuar: Èdip, faci el
que faci, es trobarà amb l’ab-
surd. Però ha de fer. L’accepta-
ció, l’abandonament de l’heroi
en una situació que l’excedeix

–a ell com a tots els humans–,
no és passivitat sinó acceptació
d’haver de fer el que cal.

La perspectiva des de la qual
Riba incorpora Sòfocles no so-
lament a la llengua sinó també
a la pròpia trajectòria indivi-
dual és ètica i religiosa. Per a
ell, el món dels déus i el dels
homes formen una unitat, un
tot indeslligable, a les tragèdi-
es de Sòfocles. La perspectiva
des de la qual Knox s’apropia
Sòfocles, si comparteix amb la
de Riba arrels en la terra de la
tradició de l’humanisme –la
representada per l’obra de
Werner Jaeger–, posa no tant
l’accent en l’entotsolament de
l’heroi, com fa Riba seguint
Hölderlin, sinó en “un buit
terrífic, en un present que no
té ni el conhort d’un futur ni el
guiatge d’un passat, un isola-
ment en el temps i en l’espai
que imposa a l’heroi la plena
responsabilitat de la pròpia
acció i de les seves conseqüèn-
cies”. Sembla més ètica i polí-
tica.

Però tampoc no cal filar
prim ni generalitzar gaire. La
cosa remarcable és l’empremta
de Sòfocles en Riba i la seva
sintonia amb les interpretaci-
ons de Sòfocles imperants
aleshores i més tard. Si encara

dura la moda del light no hi ha
res a fer. Però si hi ha qui n’està
desenganyat i vol acostar-se al
nucli d’una problemàtica, la
del tràgic, que és, com a mí-
nim, aspra i roent, plena, per
dessobre de postmodernitats
descafeïnades, un dels edificis
poètics més impressionants
que es pot tornar a alçar sobre
un escenari, la llengua del Sò-
focles de Riba l’espera; com un
repte i com un tresor.

Ara ja hi ha un altre Sòfocles
en dansa, en el qual la distàn-
cia entre els herois i els lectors
o espectadors s’ha de notar
–més d’acord amb Sòfocles,
penso, no cal que hi hagi
identificació–; en el qual l’es-
pecificitat com a dones d’al-
guns seus personatges no pot
ser obviada; en el qual la relle-
vància del déu Dionís, precisa-
ment, com a déu de la tragèdia
ha de ser constantment tingu-
da en compte. El nostre temps,
d’especialització i eclecticisme,
favoreja altres lectures de les
tragèdies de Sòfocles. Però la
seva poesia dita per Riba per-
met d’accedir-hi i ho permetrà
sempre, en català. Sigui el que
sigui el Sòfocles que sapiguem
trobar-hi.

L ’ A P A R A D O R

Bernie Glassman, El cercle
infinit. Traducció de Francesc

Viladot. Helios/Viena.

Barcelona, 2003.

P artint de les ensenyances
dels textos budistes clàs-
sics, Bernie Glassman,

abat de la Comunitat Zen de
Nova York, ens endinsa en
l’essència del zen, que, lluny
de consistir en una meditació
introspectiva, ens revela una
transformadora percepció de
la realitat que progressiva-
ment trenca la distinció entre
un mateix i els altres.

Alfons Banda, La cultura
de pau. Intermón-Oxfam.

Barcelona, 2003.

D ins la col·lecció Dossiers
per Entendre el Món,
aquest assaig ens expli-

ca que, així com la filosofia
parteix de la sorpresa, la cul-
tura de la pau parteix de
l’horror. La majoria de nosal-
tres no hem patit les terribles
experiències d’una guerra ni
hem viscut situacions socials
de violència, però sabem que
la violència domina el món i
ens preguntem com evitar-ho.

Antoni Gómez,
Santiago Bru i Vidal.

Tàndem. València, 2003.

A proximació a la figura
intel·lectual i personal
de l’historiador i poeta

de Sagunt Santiago Bru i Vidal
a través de la transcripció
d’una sèrie de converses que
Antoni Gómez ha mantingut
amb ell. L’obra està dividida
en quatre apartats: Sagunt,
Gandia, València. Anys de forma-
ció i inquietuds, Valencianisme
cultural i resistència, El testimoni
literari i La crònica d’un cronista.

Iván A. Goncharov, Una
historia corriente. Traducció de

Víctor Gallego. Alba

Editorial. Barcelona, 2003.

G oncharov va publicar
aquesta novel·la per pri-
mera vegada el 1847.

L’obra ens explica la història
d’Aleksandr, un jove idealista
que decideix deixar el seu po-
ble per viatjar a San Peters-
burg, on viu un oncle seu, Pi-
otr, propietari d’una fàbrica i
funcionari. L’enfrontament
entre tots dos trenca les il·lu-
sions romàntiques del jove.

Asha Miró, Les dues cares de la
lluna. La Magrana.

Barcelona, 2004.

C rònica del segon viatge
que Asha Miró va fer a
l’Índia a la recerca dels

seus orígens. A través del seu
llenguatge íntim i senzill, re-
construeix una infantesa plena
de misèria però també d’amor.
El que troba Asha Miró, però,
supera tots els seus somnis. La
narració del primer viatge de
l’autora a l’Índia després de ser
adoptada quan tenia 7 anys va
ser La filla del Ganges.

Actes del Congrés Internacional
Antoni M. Alcover, a cura de
Jaume Guiscafrè i Antoni
Picornell. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E l 2001 es va celebrar el
centenari de la publicació
de Lletra de convit, primer

acte de l’any dedicat a Mossèn
Alcover, impulsor del Diccionari
català-valencià-balear. Aquest vo-
lum recull els textos de les po-
nències que es van presentar en
el congrés que va organitzar la
Universitat de les Illes Balears.


