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T
ot i no sovinte-
jar, no són ex-
cessivament
estranys els
matrimonis o
les parelles de
dos escriptors.
Ara: si se’n cer-

quendepoetes, lacasuísticaesre-
dueix dràsticament. A la segona
meitat del segle XX, un dels ma-
trimonis poètics de més anome-
nada fou el de Sylvia Plath i Ted
Hughes; i al segle XIX, el d’Eliza-
bethBarrett (l’autoradelsSonets
delportuguès) iRobertBrowning.
Enl’endemigsesituariaeldeCle-
mentina Arderiu i Carles Riba.

Del festeig entre Browning i la
malaltissa Barrett, que va culmi-
nar amb el casament i la fugida
de la parella d’amagat del sever
pare d’ella, en va resultar una ex-
traordinària correspondència
amorosa. També els joves Riba i
Arderiu es van cartejar durant el
festeig, en una correspondència
qualificable de secreta. Com ella
explicà anys més tard en una en-
trevista a La Vanguardia (18-I-
1968), “quan en Carles era a Ma-
drid cursant el doctorat ens es-
crivíem; les cartes de veritat les
enviava als amics [que les lliura-
ven a Arderiu]; a casa escrivia
oficialment... perquè les obrien”.
I és que a cap de les dues famíli-

es no els feia gràcia aquell fes-
teig, com va explicar la poeta a
Montserrat Roig (Serra d’Or, ge-
ner 1972): «A casa d’ell deien: és
una noia pobra i tu ets massa
jove. A casa meva: aquest Carles
Riba no guanya diners, no és nin-
gú». I Arderiu, com Barrett, no va
comptar amb el consentiment
familiar per al matrimoni: “[Vaig]
casar-me sense el permís dels
pares. En menjaràs, de pa i ceba,
em deien”.

Converses amb versos
La particularitat de la correspon-
dència entre els joves Riba i Arde-
riu és que, a més de cartes, s’envi-
aventambépoemes(comtestimo-
niàSagarra),quedebensegurvan
incloure dins les respectives pri-
meres obres: Cançons i elegies
(1916)d’Arderiu iPrimer llibred’Es-
tances (1919) de Riba. I, de la ma-
teixa manera que en les cartes de
“veritat” aquests enamorats devi-
en intercanviar impressions i sen-
timents, també a través dels poe-
mes inicials fa l’efectequeconver-
saven,enunamenadejocamorós
i poètic.

Així començaelpoemaqueen-
ceta el Primer llibre d’Estances:
“T’haenquimerat lagràcia fugitiva
/ d’un desig i ara ets deserta, oh
ment. /Ai soledat sensedolçpen-
sament / i foll traüt sense paraula

viva!//Peròquèhi fa, sidinsel teu
oblit / la inquietud pregonament
perdura? / Encara el goig sobre la
carn s’atura / duent l’anunci d’al-
gun cant no dit.”

Ja des del primer vers el jove
poeta que era llavors Riba es pro-
clama “enquimerat”, és a dir,
“captivat” per un desig, que po-
dria ser el generat per la visió
d’una noia, en una situació sem-
blant a la trobada amb una “belle-
sa fugitiva” que Baudelaire (un
dels autors que més llegia de
jove) dibuixà al conegut poema A
una dona que passa. Una visió
que ha estat momentània, fugiti-
va, com fugitiu és, doncs, el que
aquesta visió tenia de plaent i gra-
ciosa. El poeta, aleshores, volent
comprendre el seu estat, es gira
cap a la seva ment i la interroga. I
constata que, malgrat trobar-se
desproveït de mots i pensaments
(col·loquialment diríem que, da-
vant la noia, s’ha quedat en
blanc), amb tot físicament sent,
en la carn i els sentits, una inqui-
etud i un goig que li auguren que
serà capaç d’articular en cant, en
poema, l’expressió del seu desig i
la joia que li produeix.

L’important a remarcar és que
el principal efecte d’aquest en-
quimerament és el “foll traüt”
que l’ha envaït, aquesta folla agi-

tació que l’ha trasbalsat. Que
aquest estat era el del jove Riba
arravatadament enamorat, ell
mateix ho confessava de gran en
carta del 21-V-1958 a l’escriptora
Paulina Crusat: “¿Divuit anys? Em
sembla recordar que vint. Entra-
va, foll, en un enamorament que
després tota la saviesa, en ell,
que es vulgui ha seguit volent
sempre foll; i escriuria les prime-
res Estances”.

Força diferent és el poema
amb què s’enceta Cançons i ele-
gies d’Arderiu: “Lloeu ben alt,
vosaltres mos sentits, / el desper-
tar del jo que en mi dormia: / no
us desconhorti esdevenir petits /
enfront de tan alada senyoria. //
La vostra humilitat li farà honor,
/ aquella que en el fons més us
tortura; / el jou serà clement de
tal Senyor, / car de molt alta llei
és sa natura. [...] // I tot desig im-
pur serà extingit / per vostra cor-
tesia generosa: / així pel clar tri-
omf de l’esperit / ma carn serà
discreta i piadosa.”

Des de la primera estrofa la
poeta ens comunica l’inici, en
ella, d’una nova etapa, d’un altre
“jo”, gràcies a la percepció dins
seu d’un “Senyor”. La majúscula
(a la primera edició), i les fermes
creences d’Arderiu, permet d’en-
tendre el poema en termes reli-
giosos. Però la clau de la seva in-
terpretació cal cercar-la en el fet
que la poeta s’adreci als seus
sentits i els adverteixi que a par-
tir d’ara esdevindran petits i hu-
mils, que el seu paper minvarà
dins el nou “jo” d’ella, a més de
confiar que seran capaços d’ex-
tingir els desigs impurs, de ma-
nera que l’esperit triomfi per so-
bre de la carn. Això implica que
en aquest poema, tant o més
que la revelació dins l’ànima de
la divinitat, el que la poeta vol
expressar és que en ella hi ha ar-
relat el desig; per què, si no, hau-
ria d’adreçar-se precisament als
sentits i demanar-los que rebai-
xin el seu imperi sobre ella i es-
morteeixin tot allò que sigui car-
nalment impur? La poeta, en

darrer terme, se sap ben terrenal
i carnal, i el que voldria no és dei-
xar de sentir desigs, sinó que
aquests siguin de la mena més
espiritual i casta possible.

Mentre Riba, doncs, al seu po-
ema se’ns presentava colpit pel
desig, i el que es proposava, des-
concertat, era d’intentar com-
prendre la inquietud, el “foll tra-
üt” que li provocava en la ment i
en el cos, a Arderiu el que la col-
pia era la percepció de Déu en el
seu interior, i aquesta conscièn-
cia la duia a anhelar que els de-
sigs que sentia esdevinguessin
purs i castos. El jove Riba volia
entendre els efectes mentals i
carnals dels desigs que sentia, i
Arderiu, en canvi, aspirava a la
puresa i la castedat dels seus.

Fre a la impulsivitat
És possible, consegüentment,
que ella, quatre anys més gran
que ell, volgués posar una mica
de fre –poèticament– a la impul-
sivitat del seu jove festejador. I
Riba, en no trobar correspost el

50 anys després de la mort del
poeta, l’Institut d’Estudis Catalans
i l’Aula Carles Riba de la UB han
organitzat el III Simposi Carles
Riba. Un dels participants, Jordi
Malé, professor de la Universitat
de Lleida, analitza les paraules
d’amor entre Riba i Arderiu

Text:Reportatge Jordi Malé
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seu arravatament romàntic, al
setè poema del llibre es plantejà
si la seva estimada era només
l’“ombra” del desig que ell sentia,
una aparença creada pel seu pro-
pi anhel amorós. Ara: això no li
impedia de fer-li, igualment, una
clara professió d’amor: “No hi fa
res: jo t’hauré amat carnal i eter-
na”. Arderiu, per la seva banda, al
primer poema dedicat a l’amor
se’n declarava immune: “Em plau
saber-te prop, Amor mesquí, /
perquè ara no temo tes sagetes; /
conec ton pas lleuger, ton riure fi
/ i ta sentor de llirs i violetes. [...]
/ De res t’ha de valer la fina adre-
ça / ni de tes passes l’exquisida
pressa, / sinó per a quedar-te en-
quimerat” –i “enquimerat” és jus-
tament com havia declarat tro-
bar-se Riba al seu primer poema.
Ara: no es pot passar per alt que,
malgrat tot, la poeta celebrava
que l’amor la rondés i volgués fer
d’ella la seva presa.

I si al novè poema Riba li de-
manava a l’estimada (i poeta,
com ell) que expressés el seu

amor –“Oh, deixa només cada /
pensament dolç jaquir la dolça
boca aladament, / en arreaments
/ de dolços mots!”–, al dotzè Ar-
deriu, contràriament, li demana-
rà: “No me’l digueu, Amic, el mot
no dit [aquest mot, com el poema
deixa entendre, és amor]: guai-

tant de vostres ulls per les clive-
lles / deixeu-me’l recercar dins
vostre pit / tal com en ell lenta
amistat l’ha escrit”. La poeta trac-
tava d’amistat, així, la relació en-
tre ambdós. I no s’estava de fer
al·lusions a diversos poemes ribi-
ans; als darrers versos ressonen,
per exemple, els del desè poema
de les Estances (“Ulls meus, ulls
que viviu goluts damunt mon
rostre; / per vosaltres la imatge
d’Ella, dolça a servar, / és dava-
llada al cor”). Als versos següents,
la poeta jugava amb les lletres
del mot gravat en el cor del seu
festejador, en una mena de co-
queteig poètic una mica sem-
blant al que fa la Julieta de Sha-
kespeare amb el nom de Romeo
a l’inici de la famosa escena dita
“del balcó”: “Oh lleus i gràcils lle-
tres, com sou belles / dant-vos les
mans! Ni l’or ni les estrelles / ful-
guren com vosaltres vora el cor /
on impera la flama que no mor!”.

Tot seguit, demanava a aques-
tes lletres (al mot) que no sortis-
sin de la boca del seu enamorat:

“No vulgueu elevar-vos fins al lla-
vi, / que l’aire allí té la fredor d’un
glavi / i us occiria, encar que abri-
gallat / fos vostre cos per un
mantell brodat / sobre trama im-
mortal de poesia” –que és, justa-
ment, el que feia Riba: exteriorit-
zar el seu amor per mitjà de poe-
mes. I continuava Arderiu
adreçant-se a les lletres: “Resteu.
No ha de mancar-vos companyia:
/ com sé que cosa meva us és
plaent, / a vosaltres vindrà mon
pensament / –tothora que d’es-
forç es vegi lliure– / mentre per-
duri en mi la fe de viure”.

Pensaments amorosos
El que ella, ara per ara, podia ofe-
rir-li, doncs, essent conscient de
l’amor d’ell, eren només pensa-
ments amorosos, els quals, això
sí, no deixaria de sentir mentre
visqués. La relació que la poeta
proposava en aquests versos era
ben lluny, per tant, del “foll desig”
que presidia els versos de Riba.
I ho deixava ben clar el dístic amb
què Arderiu tancava el seu poe-

ma, amb una inequívoca referèn-
cia al primer poema de les Estan-
ces: “Per tal com vostre mot m’és
conegut, / cal ésser estrany,
Amic, al foll traüt.”

Val a dir que qui escrivia això
era la mateixa poeta que, al cap
de dues composicions, declara-
va que “amor m’ha colpit”. I és
que, malgrat que Arderiu d’en-
trada no participés de l’impuls
romàntic que arborava el més
jove Riba, no vol dir que no en
compartís el sentiment amorós:
simplement l’experimentava
d’una manera més serena i asse-
nyada, més acordada amb les
seves conviccions. L’amor, sigui
com sigui, a l’últim triomfà en
ells. I fou l’esca que, més enllà
del joc d’aquests versos inicials,
originà la poesia de dos grans
escriptors –la de Riba, amb
molts racons encara per visitar;
la d’Arderiu, per descobrir i va-
lorar. Només cal que vulguem
llegir l’una i l’altra sense oblidar
la dona i l’home que hi bateguen
al darrere.❋

El matrimoni format per
Clementina Arderiu i Carles
Riba va compartir un festeig
fet de cartes i poemes

D’entrada,
ella era
més
serena, i
ell, més
impulsiu
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