
EXPOSICIÓº BALLET

� El quartet de Tòquio. Amb quatre
dècades de concerts, el veterà quartet
de corda, barreja d’Orient i Occident,
passa per Barcelona amb un programa
que preveu Beethoven, Brahms i Al-
ban Berg. (Petit Palau. Palau de la Mú-
sica. 20.30 h).

� Noa. La cantant israeliana arriba a
Catalunya acompanyada de la can-
tant i actriu àrab Mira Awad. Aca-
ben de publicar el disc There must be
another way amb cançons que apel·-
len a la pau en àrab, hebreu i anglès.
(Teatre Auditori de Sant Cugat del
Vallès. 21 h).

� Juliette Lewis. Cinc anys després
de l’última actuació a Barcelona, la
cantant i actriu americana hi torna
amb nova banda. Presentarà nou
disc Terra incognita, amb què ha do-
nat un cop d’efecte al seu punk-rock
amb temes que alternen tragèdia,
somnis i romanticisme. (27 de novem-
bre. Sala Apolo).

� Manel. Els quatre de Barcelona
presenten el seu folk en català de lle-
tres divertides i tornades que s’enco-

manen, en un concert que de ben
segur que serà singular. (27 de nov-
embre. Teatre Auditori de Grano-
llers).

� Ruper Ordorika. Més de trenta
anys de carrera avalen la trajectòria
del cantautor basc, que ve a Barcelo-
na per presentar el seu nou disc Hai-
zea Garizumakoa. Amb la sensibili-
tat que el caracteritza, l’artista de
Guipúscoa ha composat 12 nous te-
mes plens de maduresa i intimisme.
(27 de novembre. L’Auditori).

� El Bicho. La banda de fusió i nou
flamenc, liderada pel cantant Miguel
Campello, actuarà a la Sala La Miro-
na de Salt presentant nou disc, un
doble recull en directe que porta per
títol elbicho8-deimaginar. (27 de nov-
embre. Sala La Mirona, Salt).

� Miguel Bosé. El cantant torna a
portar la seva gira Papitour a Barcelo-
na, en solidaritat amb Demos la cara
por el SIDA. Tots els beneficis es des-
tinaran als projectes d’investigació de
la Fundació Lluita contra la Sida. (1
de desembre. Palau de la Música).

L’1 de desembre se celebra el Dia
Mundial de la Lluita contra la Sida,
una jornada en què se succeeixen
força activitats per conscienciar sobre
aquesta malaltia. La Fundació AEC-

Gris, per a la
r e i n s e r c i ó
d’exdrogode-
pendents sero-
positius organi-
tza, des de fa
17 anys, una
exposició amb
obres cedides
gratuïtament
per més d’una
centena d’artis-
tes, com Anto-
ni Tàpies, Gui-
novart, Maris-

cal o Didier Lourenço (a la imatge).
Durant la jornada d’inauguració del
dia 2, l’actriu i presentadora Rosa An-
dreu llegirà el manifest universal que
s’haurà fet conèixer el dia abans.
XVII Art solidari contra la Sida. Del 2
al 18 de desembre. Sala Fundació Co-
maposada (Rambla Santa Mònica, 19)

Partint del ballet homònim signat
per Txaikovski i Petipà el 1890, i
dels textos originals del contes dels
germans Grimm i de Perrault com a
models dramàtics, el ballarí Pep
Campos ha volgut renovar un dels
grans clàssics
de la història
del ballet amb
una versió de
La Bella Dor-
ment del Bosc.
L ’espectac le
proposa un re-
lat força més
contemporani
i d’estructura
cinematogràfic
a, amb nous te-
mes musicals,
pantalles multi-
mèdia i escenografies virtuals que
traslladaran l’acció del passat al pre-
sent i d’un somni a un altre. La Be-
lla Dorment del Bosc. Ballet de San-
ta Coloma de Gramenet de David
Campos. Teatre Romea. (Del 26 de
novembre al 13 de desembre).

El cantautor gironí Ge-
rard Quintana celebra el
seu aniversari estrenant
disc i canviant radical-
ment d’estil, dins el festi-
val Temporada Alta. Al
disc, Deterratenterrat,
l’artista s’ha convertit en
reporter musical de la ciu-
tat de Barcelona, deixant
de banda el seu vessant
més intimista materialit-
zat en els tres treballs an-
teriors. La proposta que
Quintana presentarà
demà a Girona va més
enllà del format clàssic de
concert, apostant per un
muntatge amb tres
músics en escena, un ac-
tor i alguns convidats,
uns més virtuals que d’al-
tres. També demà, dins el
mateix festival, el Teatre
Principal estrena Una
comèdia espanyola, un text de Yas-
mina Reza dirigit per Sílvia Munt
que disecciona els vincles familiars
i els del món del teatre i Pep Cruz
dirigeix a la sala La Planeta, la

comèdia de Sergi Pompermayer
Top Model, abordant l’obsessió de
la societat pel físic i la por d’enve-
llir (dissabte, 28). Festival Tempora-
da Alta. Girona. Diversos espais

L’exposició Carmen Amaya a
l’Argentina, dona i artista, recor-
da a la bailaora de flamenc a
partir d’imatges inèdites a Espan-
ya. Com tantes altres persones,
l’artista es va haver d’exiliar
quan va esclatar la guerra civil,
primer a Lisboa per embarcar
després cap a Buenos Aires.
Allà, el seu èxit instantani la du-
gué a iniciar gires per tot Amèri-
ca del Sud, però sempre tornant
a l’Argentina, on hi havia esta-
blert la seva nova llar. I és aquest

àmbit familiar el que recullen les
vint-i-quatre instantànies que la
fotògrafa alemanya Annemarie
Heinrich va fer quan va conèixer
l’artista. Les captures, que pre-
senten una Carmen Amaya en-
voltada dels seus i en les tasques
quotidianes, es van publicar als
diaris argentins l’any 1936 i ara,
per primer cop, es poden veure a
Barcelona. Carmen Amaya a
l’Argentina, dona i artista. Sala
Ciutat (Carrer Ciutat, 2). Fins al
13 de desembre

CONCERTS

Gerard Quintana. / david julià

Diverses imatges de l’exposició. / edu bayer
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Aquest llibre està dedicat a
Stephen Page, editor, i a
tots els meus amics, vells i
nous, de Faber and Faber,

per celebrar els meus quaranta-sis
anys ininterromputs com a autora
de l’editorial”. Sorprèn al nostre
país aquesta dedicatòria que enca-
pçala la darrera i excel·lent novel·la
de P. D. James, Muerte en la clínica
privada. Quarant-sis anys anys a la
mateixa editorial! Això sí que és fi-
delitat de l’autora a l’editorial i a
l’inrevés, vaja, que han estat a les
verdes i a les madures. Quan James
va escriure l’estrany llibre Hijos de
hombre, Faber li va publicar sense
escarafalls malgrat que s’apartava
de tota la seva trajectòria. I quan va
publicar Sabor a muerte, el seu
llançament internacional, a ella ni
se li va passar pel cap d’anar-se’n a
un altre lloc on segurament li paga-
rien més.

Això no és freqüent a Espanya.
Clar que hi ha casos. Eduardo Men-
doza i Seix Barral. Des de La ver-
dad sobre el caso Savolta (1975), l’es-
criptor sempre ha publicat a Seix,
excepte llibres diferents, com la bio-
grafia de Baroja (Omega). O Almu-
dena Grandes i Tusquets des que
va guanyar el premi La Sonrisa Ver-
tical amb Las edades de Lulú.

El més normal és el contrari. Els
tres darrers llibres de Jordi Soler
han sortit a editorials diferents.
Això és la norma. Els editors diuen
que la culpa és dels agents literaris,
que demanen uns avenços que no
recuperen, però les coses són més
complexes. Sí que és veritat que
s’han pagat avenços desproporcio-
nats que han perjudicat greument
el sector, però també és cert que
molts agents fan la feina de l’editor.
La campiona i pionera en la defen-
sa dels autors és Carme Balcells.
Ha recuperat drets captius, ha pa-
gat edicions de la seva butxaca i ha
aconseguit normalitzar la fiscalitat
dels escriptors.

Recordo un sopar amb Juan
Manuel de Prada arran del seu
llibre Las esquinas del aire. Els
editors es van passar l’estona par-
lant de quant venia, de les traduc-
cions… fins que la seva agent,
Mònica Martín, va tallar en sec. I
si parlem del llibre? Vaig pensar
que potser no se l’havien llegit.

BERNAT PUIGTOBELLA

Enguany es commemora, amb
simposis i homenatges, el cin-
quantenari de la mort de Car-
les Riba. L’efemèride hauria

d’ajudar a sostreure el poeta de la
mística universitària que ha imbuït la
seva figura. La seva condició de crític
i traductor ha fet obviar massa so-
vint que era també, i sobretot, poeta.
Un poeta que, sota la cuirassa d’hu-
manista, “hagué lo cor salvatge”, per
dir-ho amb un vers d’Ausiàs March
que ell sempre va tenir molt present.
Referent gairebé únic entre dues Ca-
talunyes partides per la Guerra Civil,
Riba va haver de sostenir sobre les

seves espatlles tota una cultura. Com
ja va apuntar Gabriel Ferrater, “Ri-
ba tot sol va constituir durant molts
anys l’únic equivalent individual de
la nostra societat literària inexistent,
i l’única garantia propera de la pervi-
vència de la nostra literatura”.

En un article recent, publicat a la
Revista del Col·legi de Doctors i Lli-
cenciats amb el suggestiu títol “Qui
té por de Carles Riba?, el professor
de la UB Jordi Malé observava que
la poesia de Riba no ha rebut la ma-
teixa consideració que la de Salva-
dor Espriu i J. V. Foix, que compten
amb fundacions dedicades a difon-
dre el seu llegat. Riba ha estat ben

estudiat dins el clos universitari,
però fora de la facultat no ha tingut
la mateixa sort, i sembla que poetes
posteriors que el tenien per mestre,
com ara Gabriel Ferrater o Joan Vin-
yoli, hagin connectat més amb les
noves generacions i hagin deixat més
petjada.

Ningú no pot negar que Riba ha
tingut sort amb els estudiosos que
l’han editat. Disposem d’una bona
edició de la seva poesia completa,
feta per Enric Sullà, però la darrera
edició, revisada i ampliada l’any vui-
tanta-vuit a Edicions 62, no s’ha arri-
bat a esgotar ni a reeditar.
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La fidelitat
de P. D.
James

ROSA MORA
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L’altre Riba
La condició de savi va amagar el “cor salvatge” del poeta,

de qui ara es commemora el cinquantenari de la seva mort

Jordi Gràcia fa la crítica de l’últim llibre de Josep Maria Castellet � Xavier Monteys analitza el
nou edifici del Conservatori de Música del Liceu, al Raval de Barcelona � Luis Hidalgo
entrevista a Santi Carrillo, director de la revista musical ‘Rockdelux’, que fa 25 anys

Pascarell, 1930.



LUIS HIDALGO

La revista musical Rockde-
lux arriba als 25 anys
d’història en una situació
de canvis profunds en el

món de la comunicació. La
irrupció de les noves tecnologies
ha variat la fisonomia de la música
i de la informació que hi va relacio-
nada i, en aquest context, Rockde-
lux reivindica un paper “que està
més lligat a la informació contras-
tada i argumentada que a la sim-
ple comunicació de fets informa-
tius o innovadors”, assegura Santi
Carrillo, director editorial de la
publicació. Les descàrregues de

franc i les noves maneres de con-
sum musical proporcionades per
plataformes com Spotify són uns
altres elements amb què ha de llui-
tar la que passa per ser la revista
mundial més exquisida de les que
es publiquen a Espanya.

Què pot oferir Rockdelux ara
que tothom pot tenir un punt de
vista propi en escoltar la música
alhora que ho fa el periodista es-
pecialitzat?, ens podríem dema-
nar. Santi respon: “A Internet hi
ha moltes fonts però no se sap si
estan contrastades o quins interes-
sos tenen. S’ha perdut el que po-
dríem anomenar un esperit cien-

tífic, una manera de treballar més
cultivada, elaborada i contrasta-
da. El que intentem preservar és
aquest esperit i garantir una bona
informació fonamentada en l’ex-
periència, el criteri i la intuïció
que ens fa apostar per determi-
nats temes o artistes. Ens hem
d’adaptar als nous temps però
sense perdre la nostra identitat”.
Precisament, la proliferació de
punts de vista, l’horitzontalitat
amb què transcorre la informació
avui en dia “fa que sigui encara
més necessari algú que filtri el que
hi ha a la xarxa, aquelles informa-
cions de les quals s’ignora tot el

rerefons”, assegura Carrillo.
A aquesta situació innovadora

i canviant se li ha de sumar el
gradual allunyament de la lectura
en general dels més joves, cosa
que afegeix una dificultat més a la
revista: “Efectivament, la porció
del pastís mercantil es redueix per-
què les noves generacions estan
acostumades a un altre ritme de
veure les coses i, en general, no
consideren llegir ni diaris, ni lli-
bres, ni revistes. És un problema
que no només tenim les revistes
musicals, sinó tots els mitjans de
comunicació escrits. Què hi po-
dem fer? “Doncs seguir pensant

en un públic curiós que vol consu-
mir fonts fiables d’informació
amb opinions que sap d’on vénen
i per què es mantenen. El que ens
ocupa és parlar de coses que no
són òbvies, i que no estan a
l’abast de tothom perquè les coses
més interessants i atrevides solen
estar submergides. L’interessant
sol ser marginal, estrany, ocult o
underground. Seguir així és la mi-
llor manera d’afrontar els canvis
imposats pels temps”, afirma San-
ti Carrillo.

Una altra de les formes a través
de les quals Rockdelux encara els
canvis és expressada pel contingut
mateix del número Especial 25 Ani-
versario, un resum del millor de la
dècada que, a part de música, in-
clou literatura, còmics, sèries de
televisió i cine.

“Som una revista de música,
però sempre hem volgut augmen-
tar la panoràmica pop al cine, els
còmics i la literatura, com a respos-
ta també als canvis de comporta-
ment del públic i dels seus hàbits
de consum. Per exemple, el feno-
men de les sèries de televisió ha
estat un dels més importants de la
dècada, i creiem que és important
reflexionar-hi sense que signifiqui
que els perfils d’una revista musi-
cal es desdibuixen”. Per acabar,
Juan Cervera, director de redacció
de la revista, respon a com els can-
vis tecnològics alteraren l’estètica
de la música actual: “Qualsevol pe-
lacanyes d’Oklahoma pot escoltar
fàcilment música de pigmeus o ga-
melan de Java, i per tant la seva
música serà cada vegada més híbri-
da. És el que passa actualment,
que en un minut de música de
grups com Animal Collective hi
pots resseguir desenes d’influèn-
cies. El pop actual i el del futur
immediat serà cada cop més hí-
brid”.

SANTI CARRILLO Director editorial de Rockdelux

“L’interessant sol ésser marginal”

El director de Rockdelux, Santi Carrillo. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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Potser tant Riba com Espriu,
tòtems de la pàtria, van haver de
suportar una quota de
representació simbòlica que els
va resultar feixuga? Hi ha qui
pensa que ha estat just al revés:
“Riba sempre li ha anat gran, a
la cultura catalana. Ara per ara,
Jordi Cornudella, editor del
Grup 62, veu més probable una
edició de butxaca de la poesia de
Riba, com ja s’ha fet amb Vinyo-
li o Espriu, que no pas un re-
llançament de les Obres Comple-
tes. També tenim la correspon-
dència ribiana, que Carles-Jordi
Guardiola va editar a la Magra-
na, una compendiosa biografia
de Jaume Medina, i les traduccio-
ns dels clàssics grecollatins que la
Fundació Bernat Metge manté vi-
ves. Qui té por, doncs, de Carles
Riba? El respecte i la veneració,
aquí més que justificades, sovint
allunyen l’afecte i maten l’amor.
Riba no ha desvetllat els ma-
teixos debats encesos que Josep
Carner va provocar ara fa uns
anys. Una figura indiscutible co-
rre el perill de suscitar la indi-
ferència. Potser ha predominat la
noció que Riba sabia fer versos
perquè era un savi, quan potser
era més aviat al contrari. El savi
s’ha menjat el poeta. L’humanis-
ta ens ha amagat l’home.

Qui era, realment, Carles Ri-
ba? Joan Riba, un nét de poeta
nascut als anys seixanta i que no
va arribar a conèixer personal-
ment el poeta, confessa que “per
a una part dels néts la figura de
l’avi ha estat una bona llosa, i
com a figura mitificada i referent
ineludible dins el món cultural i

literari català, ha estat complica-
da de desxifrar”. Joan Riba, lin-
güista de professió, reconeix que
no ha sintonitzat mai amb l’au-
tor de Les Elegies de Bierville:
“Veig el meu avi com una perso-
na en la qual el discurs mental ha
dominat fins al punt d’eclipsar la
part emocional”, afirma. “Se-
gons el meu parer, en ell impera-
va un discurs obsessionat pel ri-
gor, la perfecció, la puresa, que
podien arribar a ser asfixiants”.
En aquest sentit, l’actitud rebel i
lisèrgica del seu germà gran, el
cantant Pau Riba, més enllà de
l’esperit de revolta pròpia dels
anys seixanta, també es podria
entendre en clau familiar.

Riba era un home cerebral,
certament, però també apassio-
nat, i els col·legues que el van
arribar a tractar personalment
en donen fe. Josep Maria Caste-
llet, editor emèrit i supervivent
màxim de tota una època, expli-
ca a Seductors, il·lustrats i visio-
naris que “Riba impressionava
pel seu rigor intel·lectual, pel seu
sentit de la llengua i per la
precisió amb què exposava les se-
ves idees”, però també quan po-
sava el seu mal geni sobre la tau-
la. Era un home vehement, però
que vivia sotmès a una forta
repressió interior, una tensió que
podia esclatar amb una gran vio-

lència. Castellet rememora un po-
lèmic col·loqui de poesia a For-
mentor. Riba s’havia entaulat en
un duel una mica absurd amb
Robert Graves. Un atac desmesu-
rat de Graves a Virgili va encen-
dre Riba i l’un i l’altre, explica
Castellet, es van enganxar en una
baralla en què “es van llançar,

com si fossin punyals, citacions
d’Homer o de Virgili en versió
original, és a dir, en grec i en
llatí”. El públic va quedar una
mica esfereït amb aquella reacció
de Carles Riba. I “el qui va aca-
bar de pagar els plats trencats va
ser Blas de Otero perquè Riba va
qualificar de tonterías les idees

d’Otero sobre l’ús poètic del llen-
guatge del carrer”.

Són anècdotes que, sense des-
merèixer la seva gran qualitat in-
tel·lectual, humanitzen el perso-
natge. Carles Riba, exemple d’in-
tegritat moral i profunditat espiri-
tual, a vegades també era humà,
com aquell dia que va rebre a

casa seva Salvador Espriu i dues
amigues, Amàlia Tineo i Carme
Boyé, i al cap d’una estona d’es-
coltar els versos del jove Espriu
es va quedar adormit. Després la
seva dona, Clementina Arderiu,
va salvar la situació com va po-
der desfent-se en elogis davant
d’Espriu.

� 1893. El dia 23 de setembre
neix al carrer Muntaner, 1, de la
ciutat de Barcelona.

� 1909. Ingressa a la Universitat
de Barcelona on estudia Dret i
Lletres. A la Facultat de Lletres
hi estudia grec, llatí, hebreu i
àrab.

� 1911. Publica les Bucòliques de
Virgili.

� 1916. El dia 6 de maig es casa
amb la poeta Clementina Arde-
riu.

� 1919. Publica el primer llibre
d’Estances.

� 1922. Es publica la traducció
de les Tragèdies d’Èsquil.

� 1924. És destituït i perd la
càtedra que tenia a l’Escola de
Bibliotecàries, arran d’un conflic-

te durant la Dictadura de Primo
de Rivera.

� 1925. Francesc Cambó el vin-
cula a la Fundació Bernat Metge
i li dóna dues càtedres privades,
una d’elemental i una altra de su-
perior.

� 1930. Publica el segon llibre
d’Estances.

� 1937 Publica Tres suites.

� 1938. Llegeix la tesi doctoral
a la Universitat de Barcelona el
12 de maig enmig d’un bombar-
deig sobre la ciutat de Barcelo-
na.

� 1939. És depurat de la universi-
tat i no tornarà a exercir com pro-
fessor universitari.

� 1943. Termina el seu exili en
maig. Publica Elegies de Bierville.

� 1947. Del joc i del foc.

� 1948. Es publica la segona
traducció de l’Odissea.

� 1952. Publica Salvatge cor.
Participa als congressos de poe-
sia celebrats a Segòvia (1952),
Salamanca (1953) i Santiago de
Compostel·la (1954). Riba hi as-
sisteix com a intel·lectual català
i obté un cert reconeixement
per la llengua de Catalunya. Al-
gunes veus de l’exili van veure
la seva ambaixada com una
claudicació.

� 1953. El dia 30 d’agost, amb
motiu dels seus 60 anys, un
grup d’escriptors fan una
subscripció i li regalen una casa
de pescadors a Cadaqués.

� 1956. Es publica Obra poètica,
una antologia de la poesia de Ri-
ba en castellà a la revista Ínsula.

� 1957. Esbós de tres oratoris.

� 1959. Mor el 12 de juliol a Bar-
celona.

Fites d’una vida

Caricatura de Manuel del Arco, 1955.

L’altre Riba
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S’ha completat el nou edifici
del Conservatori del Liceu.
Un conservatori és com
una escola, però les seves

aules són diferents, són peces on
assajar i són moltes en
comparació amb qualsevol esco-
la i, òbviament, estan deguda-
ment insonoritzades, el que supo-
sa que pràcticament no es pugui
veure el que es fa a cada aula des
del passadís. Es tracta d’una esco-
la en un emplaçament urbà, una
escola desenvolupada en alçada,
per plantes. Se situa al barri del
Raval, en una part del carrer
Nou de la Rambla que des de fa
uns anys s’ha vist colonitzat per
edificis públics, comissaries, resi-

dències d’estudiants
o oficines d’empre-
s e s d e
l’administració local
amb el seu aire ca-
racterístic de faça-
nes planes, repetiti-
ves i endreçades.

L’edifici ocupa
un solar amb dues
cantonades que fa
que l’edifici tingui
tres façanes a tres ca-
rrers diferents i actuï
d’element d’accés al
parc que es troba a
l’esquena de l’esglé-
sia de Sant Pau del
Camp. La façana
curta del Conserva-
tori, transversal al
carrer Nou de la
Rambla, eixampla
la vista cap a la por-
ta del parc amb un
gest a la planta
baixa que té alguna cosa de “tore-
ro”, clavant el peu i enviant cap
al davant el cos de la façana. La
façana, en canvi, no és especial-
ment rellevant malgrat que la
posició de les finestres fa que
aquesta s’assembli més aviat a un
pentagrama que no pas a una fu-
lla de càlcul com les façanes ad-
ministratives veïnes. És també un
encert que la planta baixa tingui
aparadors sobre el carrer Nou de
la Rambla, com els d’una botiga
—de fet, ho és— i permet que la
sempre difícil planta baixa d’un
edifici públic ajudi a millorar el
carrer. Els edificis públics a Bar-
celona més aviat petits i pràctics,
comparant-los amb els de Ma-
drid, podrien pensar en com mi-
llorar la seva relació amb el ca-
rrer, com ho fa aquest.

El millor del Conservatori és
a l’interior, i produeix una
sensació similar a quan obrim
l’estoig d’un instrument musical
de vent i ens captiva amb la seva
lluent aparença, tant contrasta-
da amb el recobriment exterior.
L’edifici per dins és auster, pot-
ser massa en alguns llocs. El pres-
supost sembla haver-se invertit
en les aules en què es concentra

l’activitat musical o en l’auditori,
quasi com si fossin un instru-
ment més; insonoritzar no és ba-
rat. Però enmig d’aquest interior
d’austeritat funcional apareix un
pati de llum circular sobre la pri-
mera planta, que reconcilia l’edi-
fici amb l’arquitectura. Un pati
de poc més de deu metres de
diàmetre i de tres plantes d’alça-
da vidriat en la totalitat de la
seva superfície i amb un especeja-
ment molt elaborat de la seva fus-
teria metàl·lica que el fan esplèn-
did. Nosaltres el veiem en arri-
bar a la primera planta com un
cilindre retallat contra el sostre i
des del que es transparenta
l’organització de l’edifici. El cilin-

dre arrenca sobre un
espai exterior de pro-
porcions quadrades,
al paviment del qual
hi ha la lluerna de la
planta baixa. Cap a
dalt aquest tambor
il·lumina els passa-
dissos interiors de
les aules i a la darre-
ra planta, al lloc
amb més llum, per-
met disposar se-
guint la seva cir-
cumferència les pla-
ces de lectura de la
biblioteca. A cada
planta fa un servei
diferent i té uns es-
pais diferents al seu
voltant. Per un edifi-
ci així, que s’ha obli-
gat a seguir les ali-
neacions dels ca-
rrers i a edificar tot
el volum, aquest pa-

ti i, especialment en ser rodó, per-
met ordenar tots els espais de les
plantes que d’altra manera hau-
rien resultat laberíntics i natural-
ment foscos. El pati més que il·lu-
minar sembla brillar enmig dels
acabats pragmàtics de les instal·-
lacions del nou Conservatori. En
un edifici com aquest el pati re-
presenta que la forma no és
només incumbència de les faça-
nes. Els projectistes, en haver do-
nat aire a l’interior del edifici i
concentrar-lo en aquest cilindre
transparent, han permès enten-
dre que l’espai no signifiqui tan
sols cabuda o distribució, aquí
espai és forma.

Algunes vegades ens pregun-
tem en què consisteix la feina d’un
arquitecte, aquest és un exemple
perfecte per mostrar-ho. Un edifi-
ci és una construcció en què, com
en la que ens ocupa, intervenen
moltes coses i on tot ha de funcio-
nar correctament: la posada en
obra, el control de qualitat, les ins-
tal·lacions. L’arquitectura és un
“plus”, alguna cosa que ningú de-
mana, que no figura en el progra-
ma però que fa que ens hi trobem
millor, com aquest pati, la resta és
construcció, el pati és música.

Música al pati
XAVIER MONTEYS

Detall de la façana del nou edifici. / joan sánchez

Nova seu del Conservatori Superior de Música del Liceu, al barri del Raval. / TEJEDERAS

L’interior produeix
una sensació
similar de quan
obrim l’estoig d’un
instrument
musical de vent
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L’altre Riba

B.P.

Un poeta només mor quan
ja no el llegeixen els altres
poetes. Per Jordi Cornude-
lla, Carles Riba és un

d’aquells autors que va llegir
d’adolescent, “amb una fascinació
obsessiva, que sempre deixa un
pòsit fondo”. Segons Perejaume,
Riba “és un dels poetes vertebrals
de la mà catalana d’escriure, és un
mestre fundacional —amb un mo-
viment molt de fons— i la seva
pervivència pot arribar-nos ja, no
només directament, sinó a través
d’altres obres”. “Per Riba sento
un respecte i un agraïment totals”,
afirma Joan Margarit. “Ens va
traduir l’Odissea, la tragèdia gre-
ga, Kavafis. I no necessito exigir-li
que a més a més sigui un gran
poeta. Fa l’efecte que s’hagi saltat
Baudelaire i hagi passat directa-
ment a un Rilke descafeïnat. Passa
com amb Verdaguer, que tampoc
no era un gran poeta, però sense
ells avui no podríem escriure un
poema en català”.

Enric Casasses també parla
molt clar: “A mi m’interessa el Ri-
ba crític. I la traducció de l’Odis-
sea.” Sebastià Alzamora s’hi abo-
na: “La seva traducció de l’Odis-
sea és un dels millors textos mai
escrits en català”. I conclou: “Es-
criure poesia en català sense tenir
en compte Riba és com sortir a
córrer la marató amb un peu lligat
a l’esquena”. Albert Roig i Dolors
Miquel es declaren entusiastes del
segon llibre d’Estances. Miquel
veu Riba com un continuador del
Carner més conceptual i Roig con-
sidera que Riba, tot i ser molt més
ambiciós que Carner, va quedar
atrapat en una frustració vital que
no va saber canalitzar. “Era un
poeta molt apassionat, gairebé
lúbric, però només ho veus d’ama-
gat, perquè està massa lligat per la
forma i no es va començar a despu-
llar fins al final. Riba és l’apassio-
nat, però no s’ho permet. Carner,
en canvi, és l’irònic, però al final
es deixa anar. Però encara que no
hagués escrit mai un poema propi,
Riba seria igualment un dels
grans poetes catalans del segle
XX”.

També entre els més joves Riba
desperta veneració. Segons Laia
Noguera, que ha guanyat el darrer
premi Miquel de Palol amb Trio-
mf, “Sense ell la poesia catalana
contemporània seria molt dife-
rent. Perquè ha obert camins. Per-
què ha empès”. Albert Balasch,
guanyador del premi Gabriel Fe-
rrater amb La caça de l’home, ha
descobert en Riba que “l’afany de
profunditat i tensió no s’acaben en
Ausiàs March. I que en la poesia
sempre hi ha més proves de vida
que erudició”. Riba potser no té
un paisatge propi, com la Sinera
d’Espriu, el Begur de Vinyoli o el
Port de la Selva de J.V. Foix, però,
com observa Jordi Llavina, “És un
poeta que sap caçar molt bé la
fulguració de l’instant que, per
extensió, és la fulguració de l’ins-
tant de la vida”.

La mirada dels poetes
Uns pels seus versos i d’altres per les seves traduccions, ningú pot viure sense Riba

Carles Riba i la seva dona
Clementina Arderiu a la seva casa
de Cadaqués el setembre de 1953.
CATALÀ-ROCA

B.P.

Segurament, a ell li hagués
agradat així: sense fer mas-
sa soroll però en canvi amb
un gruix cultural dels que

darrerament ara ja no s’estilen, la
figura de Carles Riba està essent
homenatjada i no sols a Catalun-
ya d’acord amb el pes del perso-
natge en el mig segle de la seva
mort. Aquest són alguns dels es-
deveniments que encara tindran
lloc d’aquí a final d’any.

� Simposi internacional. Després
de la sèrie d’apassionants diàlegs
que han tingut lloc a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) sobre
aspectes concrets de la figura i
l’obra de l’autor de les Elegies de
Bierville (promogudes amb el su-
port de la Institució de les Lletres
Catalanes de la Generalitat), el
mateix IEC, mitjançant la seva
Secció Filològica, i l’Aula Carles
Riba de la Universitat de Barcelo-
na són al darrere de
l’organització del III Simposi In-
ternacional.

La presència de Riba en la lite-
ratura europea serà l’eix de la pri-
mera de les jornades, que comen-
cen dilluns. Personalitats de l’alça-
da de Giuseppe Grilli, Jordi Llo-

vet, Denise Boyer i Sam Abrams
repassaran la petja del poeta en
les cultures italiana, alemanya,
francesa i anglosaxona. A la
sessió de tarda, l’influx es buscarà
en les cultures valenciana (Ferran
Carbó), insular (Margalida Pons)
i castellana (amb Jordi Mas sobre
les traduccions i Jordi Amat, en-
mirallant-lo amb Dionisio Ri-
druejo).

La seva poesia serà ja disec-
cionada el proper dimarts, amb
una especial reivindicació del lli-
bre Salvatge cor, del qual en
concret en parlaran Jordi Pujol
Pardell i Jordi Cornudella, men-
tre Jordi Malé analitzarà el
diàleg poètic entre Riba i la se-
va esposa, Clementina Arderiu.
Fabra i Riba (Josep Murgades),
el llenguatge que utilitzava
quan feia narrativa infantil (Al-
bert Jané) i el Riba que també
fou, entre d’altres, traductor
d’Esquil (Vittorio Citti i Carles
Garriga) tancaran, amb d’al-
tres, la segona jornada. Per la
tercera, el recent Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes
Joan Solà donarà les seves im-
pressions sobre la segona
traducció de l’Odissea que va
fer el poeta, a qui també

analitzarà un altre bard, Feliu
Formosa. Qui va treballar la im-
mensa correspondència seva,
Carles-Jordi Guardiola, el
catedràtic Joaquim Molas i una
taula rodona on hi haurà, entre
d’altres, el biògraf Jaume Medi-
na, Joan Triadú i Albert Ma-
nent tancaran un brutal simpo-
si que tindrà lloc els dos pri-
mers dies a la Sala Prat de la
Riba de l’IEC i el tercer a la
UB. Per cert, assitència
gratuïta: només cal inscriu-
re-s’hi prèviament.

� Revista monogràfica. La pres-
tigiosa Revista Atlántica de poe-
sia que edita la Diputació de
Càdis dedicarà el dossier cen-
tral a la figura de Riba, en un
número que presentarà el pro-
per 4 de desembre.

� Homenatge a Madrid. Qui va
posar-se al davant a l’hora de
fer de pont entre la cultura cata-
lana i la castellana serà protago-
nista d’un acte d’homentatge a
la Biblioteca Nacional el proper
15 de desembre. Luis Alberto de
Cuenca, Carles Miralles i José
Antonio Pascual portaran el
pes de la jornada.

La fotografia de noces de Carles Riba el 1916.

És una cultura tan petita que no
el pot digerir”, afirma el poeta
Albert Roig. “Carles Riba és un
d’aquells poetes difícls que si no
tenen una cultura institucionalit-
zada al darrere com tenien T.S.
Eliot o Paul Valéry, queden una
mica desemparats”, declara el
poeta i professor de la UB Car-
les Miralles. “És una figura tan
immensa que aquest país no se
la pot acabar”. Albert Roig ho
diu d’una altra manera: “El mi-
rall de Riba és Valéry. Però pas-
sa que els francesos poden tenir
un Valéry, però Catalunya no
pot tenir Riba”. Asseveracions
com aquestes no ajuden a supe-
rar l’etiqueta de poeta difícil.
“La poesia, sobretot la de Riba,

necesita ser rellegida, ser com-
presa i no pas entesa i prou. És
el plaer del text que s’ha perdut i
ens ha deixat més que lectors,
consumidors”, sosté el poeta
Carles Camps Mundó.

Durant dècades, una nòmina
respectable de catedràtics han
mantingut la flama encesa estu-

diant devotament la figura de Ri-
ba. Després d’anys de tenir-lo
sota estricta observació, tothom
està d’acord que ha arribat l’ho-
ra que li donin l’alta acadèmica i
la seva poesia surti al carrer. “La
figura de Riba s’ha encarcarat a
la universitat”, afirma Roig. “La
seva poesia perviu, com passa

amb Rilke o Valéry, a través dels
que el saben llegir. Als que no el
saben llegir, els arriba a través de
Vinyoli o Ferrater, que li fan de
filtre”. Camps Mundó explica
per què la seva poesia es manté
encara avui inaccessible per a
molts: “La poesia que es porta
avui dia és la dita de “de l’expe-

riència”, com si en Riba no n’hi
hagués d’experiència! És a dir,
tot allò que en altres contextos
en diríem fer safareig, ara en
diem fer poesia, com a resultat
d’una mala lectura de la poesia
angloxasona. Riba recicla la se-
va experiència no cap al particu-
lar, sinó cap al universal”.

De com escrivia o pensava
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