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aradoxes dels extrems: els místics nega-
tius i els ateus diuen el mateix –igual
com en més d’un postulat coincideixen
de manera grotesca extrema dreta i ex-

trema esquerra, ah, però, ningú es veu a si ma-
teix en un extrem–: que Déu no té cap

qualitat, per la senzilla (o no tan senzi-
lla) raó que no existeix. És una de les

idees centrals del llibre d’Alois Ma-
ria Haas acabat de sortir en caste-
llà –abans que l’original alemany,
remarquen els editors, molt especi-
als per cert, Victòria Cirlot i Ama-
dor Vega–: Viento de lo absoluto,
per dir-ho tal com ha estat traduït.
Els temps que viu la intel·lectualitat
els glossa aquest llibre, profund i al-

hora brillant, amb més precisió que els
sociòlegs. La citació de Terry Eagleton de

la pàgina 16 il·lustra un període de temps
que no és tal sinó un “corrent intel·lectual
que desconfia dels conceptes clàssics de
veritat, raó, identitat i objectivitat, de pro-
grés universal o d’emancipació, de grans
relats o suprems principis clarificadors.
En oposició a tals idees directrius de la

Il·lustració, la postmodernitat consi-
dera el món contingent, arbi-
trari, multiforme [i en conse-
qüència informe, hi afegiria jo],
inestable, indeterminat, com
una coexistència de cultures se-
parades o interpretacions que
et tornen escèptic davant de la
objectivitat de la veritat, la his-

tòria i les normes, davant de la identitat cohe-
rent dels subjectes i de la idea que la natura de les
coses està senzillament donada”.

Però per enderrocar retòriques i academicis-
mes s’ha de fer des de dins i sabent on es va, si no
es vol anar a l’anorreació. La formació –la Paide-
ia tradicional– és ara més que mai una rosa amb
espines, i igual que en l’Edat Mitjana, període
central de l’estudi del llibre en qüestió, separa de
manera substancial l’elit instruïda d’una majo-
ria ara més equívocament que mai alfabetitza-
da. Haas seria en un altre moment, i encara ho
hauria de ser si les coses fossin com haurien de
ser, un personatge reconegut per la varietat i la
consistència de la seva obra, i encara més entre
nosaltres, descendint a fets concrets, objectius i
palpables, per la donació de la seva biblioteca –o
d’una part important– a la Universitat Pompeu
Fabra, des de fa uns anys instal·lada i disponible
en l’antic Dipòsit de les Aigües, una biblioteca
que consta com a especialitzada en història de
les religions, però el qui s’hi aproxima hi desco-
breix a més profunditat una segona accepció, la
mística i filosòfica.

Està veritablement periclitada en els nostres
temps l’aspiració mística? Si ens atenem als
subproductes diríem que no, que n’hi ha més
que mai. Però amb quin rigor, en temps del cala-
mitós descrèdit social del món acadèmic, amb
quin coneixement de la tradició, amb quina sol-
vència en el tracte amb les disciplines afins, amb
la filosofia, amb la història, amb el coneixement
dels textos? Per atzar han coincidit a sobre la
taula el llibre de Haas i les Memòries de Casano-
va –amb propietat textual, Histoire de ma vie–,
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C
arles Riba és un dels au-
tors més complets, més
complexos i més extraor-
dinaris de tots els temps a

la tradició catalana. Carles Riba
pertany a l’estirp d’autors catalans
que encarnen la més alta excel·lèn-
cia literària i intel·lectual de la tra-
dició, autors com ara Ramon Llull,
Ausiàs March, Joan Maragall, Agus-
tí Bartra i Salvador Espriu.

La figura i l’obra de Carles Riba
desborden el marc restrictiu de la
cultura en llengua catalana. Di-
guem-ho clar: Carles Riba era i és
un gran artista i intel·lectual de ta-
lla internacional. I per aquesta ma-
teixa raó és un motiu de desànim i
greu preocupació la comprovació de
l’esforç exigu que les institucions
catalanes fan de cara a la projecció

Riba, ara i sempre
interior i exterior de l’obra de Riba,
quan hauria de ser una prioritat.

I si dic era i és un gran artista i in-
tel·lectual de talla internacional, és
perquè crec que Carles Riba és in-
dubtablement un clàssic modern.
Un clàssic perquè, com tots els au-
tors que assoleixen aquesta catego-
ria tan preuada, Riba és un autor de
lectura permanent que sempre es
va actualitzant a cada època. Nosal-
tres ara tenim la clara obligació i vo-
luntat d’actualitzar Riba i el seu lle-
gat de cara a una llarga i renovada
vida situada en ple segle XXI. Un
modern perquè va participar inten-
sament i conscientment en el des-
plegament del gran projecte de la
modernització de la cultura i la lite-
ratura que es va estendre per Euro-
pa i Amèrica al llarg del segle XX, un

projecte que encara ara estem mi-
rant de desplegar. Potser seria més
exacte dir un projecte que repre-
nem amb força tot just ara, després
de desenganyar-nos de les procla-
mes falses de la fi de la modernitat
que llançava als quatre vents la
postmodernititat.

És un autor de lectura obligada,
ara i sempre. I vull subratllar aques-
ta expressió de temporalitat d’ara i
sempre. Riba és un autor plena-
ment vigent i actual, i ho serà
d’aquí a mig segle més de la seva
mort quan se celebrarà el primer
centenari del seu traspàs. Com deia
el genial Óssip Mandelstam, els
grans autors són fletxes carregades
de futur que es disparen endavant.
Riba és certament una d’aquestes

fletxes carregades de futur. I qui
cregui el contrari, qui cregui que la
figura i l’obra de Riba són mers tes-
timonis d’una època pretèrita total-
ment superada, s’equivoca greu-
ment. Carles Riba és d’ara i sempre
com saben perfectament els grans
estudiosos de la seva producció, en-
capçalats per Carles Miralles, el crí-
tic literari més ambiciós i nodridor
de la nostra època actual.

Miralles ha estat l’ànima del 3r
Simposi Carles Riba, que s’acaba de
celebrar a Barcelona entre l’Institut
d’Estudis Catalans i la Universitat
de Barcelona. Estudiosos de gene-
racions diferents, de cultures dife-
rents, d’estaments diferents, han
estat totalment d’acord en la inne-
gable vigència i l’excel·lència de
Carles Riba, ara i sempre.❋
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