
Si encertada ha
estat la decisió
de publicar una
selecció de car -
tes de Riba,
més ho ha estat
la tria en ella
mateixa. Amb
la seguretat que
li suposa haver

editat les Cartes de Carles Riba (més d’un
miler repartides en tres volums publicats
per La Magrana entre 1990 i 1993 i un
quart volum per l’Institut d’Estudis
Catalans el 2005), Guardiola en tria ara
cent vint. La tria és, com totes, personal,
però altament representativa i orgànica; la
visió que s’hi dóna de Riba és equilibrada
(i mira que l’home era difícil!). Guardiola
hauria actuat com el nebot de Henry
James (Bill James) quan va dir: «I feel 
I have to protect the dear Uncle from his
own generosities and volubilities», i, de
retruc, com el biògraf de James (Leon
Edel) va interpretar aquelles paraules: «By
this he meant that some balance was
required between James the artist and
James the mandarin». Unes notes re -
petides i algunes pífies tipogràfiques són
fàcilment salvables en una reedició.
Algunes decisions ortogràfiques són
discutibles. El llibre no només enganxa; és
útil. És –diria– imprescindible.
Les cartes, en els termes en què estan
presentades –vuit blocs entre l’any del
naixement (1893) i el de la mort (1959),

essent la primera del juny de 1918 (a
Marià Manent) i l’última de 28 d’abril de
1959 (a Joan Fuster)– permeten que el
lector entri en la personalitat i l’obra de
Riba d’una manera directa i sense altres
filtres que els que ell mateix es volgués
imposar (per cortesia, per sentit comú,
per prudència o per por). L’economia 
de les notes a peu de pàgina ajuda de
manera intel·ligent en aquest cos a cos al
descobert entre les dues primeres
persones que són els artífexs actius
d’aquest llibre: Riba i el lector. És així
que aquest se sent lliure per: 1) transitar
pels estils i les estratègies epistolars de
Riba (les descripcions llampants dels
paisatges i tipus, les picades d’ullet,
l’humor i la tendresa de les cartes a
Josep Obiols des d’Itàlia, Alemanya o
Grècia; la sobrietat del discurs filològic,
el respecte intel·lectual i les ganes
d’aprendre en les cartes a Vossler;
l’equilibri (no necessàriament neutral) i
la claredat meridiana amb què interpreta
el seu paper mediador en unes cartes
difícils a Cambó, Montoliu i Coromines;
la complicitat de poeta i la delicadesa de
les cartes a Carner, Torres i Vinyoli); 
2) conèixer el seu caràcter i la seva
personalitat (lleialtats i desafectes;
generositat i orgull; deures i drets; hu -
mor i ironia; amor i dolor); 3) tenir un
esplèndid retrat personal, familiar i de
l’època a Barcelona i a d’altres ciutats
europees visitades com a turista i, sobre -
tot, 4) seguir Riba en la doble faceta
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d’artista i de professional de la literatura.
Amb unes tals possibilitats de maniobra,
les cartes no són un complement a l’altra
literatura de Riba (la poesia, l’assaig i la
crítica, els contes infantils, les traduc -
cions dels clàssics i dels contemporanis),
sinó un ramal nuclear que conté el codi
genètic de la seva vida i la seva obra.  
En la tria destaca per damunt d’altres
aspectes l’enorme capacitat de treball de
Riba i la manera metòdica i rigorosa com
construeix la seva carrera personal, fins i
tot en els moments de més dificultats
polítiques i econòmiques. Hi ha presèn -
cies reiterades: les relacions literàries i
socials; el disseny i la compleció dels
projectes literaris i culturals (Coromines,
Vossler, Cambó, Soldevila); la preocu -
pació per la recepció de l’obra; les lectu -
res i preferències poètiques (Homer,
Èsquil, Dante, Goethe, Hölderlin, Mara -
gall); els judicis sobre els escriptors del
seu temps (Manent, Pla, Sagarra, Obiols,
Carner, Pous i Pagès, López-Picó,
Crexells, Oliver, Montoliu, Benguerel);
l’exigència màxima als joves escriptors
(Vinyoli, Torres, Pous, Triadú, Crusat,
Ferrater, Ferraté, Leveroni, Casp, Fuster,
Serrallonga); els viatges a diferents paï -
sos europeus (Alemanya, Itàlia, Grècia).
Hi ha també algunes absències notables:
no hi ha al·lusions emotives, íntimes, al
seu matrimoni amb Clementina Arderiu
(les deixarà –diàfanes– per a la poesia), i
són poques i sempre purament informa -
tives les referències a la Clementina
poeta. Sorprèn (o no) que un dels pocs
casos en què emet un judici valoratiu de
Clementina sigui en la carta a Fuster 
de 28 d’abril de 1959, en la qual Riba li
agraeix, sempre utilitzant el plural, el
pròleg que ha escrit per a És a dir,
l’últim recull que Clementina acaba de
publicar.  

El «De casa a casa» és alguna cosa més
que la fórmula (final) de cortesia que
dóna lloc a un títol (començament): és
una invitació al lector a entrar en
l’autobiografia de Riba. El mèrit primer
és de Riba, indiscutiblement; el de Guar -
diola no es queda enrere en tant que ha
fet possible l’intercanvi. I acabo amb
James (l’oncle): «The best letters seem
to me the most delightful of all written
things –and those that are not the best the
most negligible. If a correspondence has
not the real charm I wouldn’t have it
published even privately; if it has, on the
other hand, I would give it the glory of
the greatest literature.»
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