
______________________________ LLETRES

Caries ISilwi home essencial
per Joan Ferraié

Carles Riba va morir ara fa deu anys, 
el dia 12 de juliol de 1959. El 30 de 
novembre de 1963, el seu cadàver va 
ser enterrat a la seva tomba definiti-
va del cementiri de Sarrià: la llosa 
sepulcral té esculpida una creu; li fa 
de fons una estela que representa un 
«jove forçut i en repòs que fa la tria 
entre el gra i la palla»; i el mateix 
Carles Riba disposà, sis anys abans 
de ia seva mort, que hi figuressin, en 
la seva forma original grega, les pa-
raules de sant Pau que havien estat 
«divisa, guia i conhort», per a ell i la 
seva muller, en tot allò que havien 
«fet, dit i escrit»: «L’amor no cau 
mai».
Doncs, primer, el símbol de la creu; 
després, una imatge, que recorda el 
món antic, d’un sentit moral alhora 
molt precís i obert a tota mena d’op-
cions; i, finalment, una fórmula re-
verenda, d’una vehemència sublim, 
que és, al mateix temps que un enun-
ciat, una injunció: es pot dir que 
tot Riba ha quedat figurat en el 
conjunt d’aquestes tres representa-
cions i en gairebé tot allò que ca-
dascuna d’elles suposa.
Tot Riba, he dit, i prou que m’en-
tenc: no solament, doncs, el Riba que 
ens pot importar, a cadascun dels 
qui li hem sobreviscut en existir, per-
què ens en queda l’obra, que és pú-
blica i va voler ser servicial ; sinó tam-
bé el Riba essencial, el que ell ma-
teix es va elegir en l’existència, per 
sobreviure’s mentre vivia, i que ell op-
tà per creure que sobreviuria a la 
seva mort.
Es clar que, del Riba essencial, en 
un cert sentit no en sabem res: en 
el sentit que la seva vida va ser la seva 
1 no la de ningú més. Ara, és ca-
racterística de Riba la projecció en 
h seva obra del seu desti personal, i 
*?osolament de la seva experiència; o, 
u« d’una altra manera, el refús de 
ots els sentits de la vida merament 
oierts, però no pas per excloure’ls 
negar-los, sinó, al contrari, per afir- 

nar-ios i incloure’ls, eficaços i resca- 
ats’ en el sentit de la seva salvació
L. °naI’ 9ue tota la seva obra esti- 
°ue destinada a fer explícit.

aquest sentit, que és el que laEn
«va obra
Riba 
ble; i

ens invita a comprendre, el 
essencial ens és, doncs, access!

Que és 
oom a

no solament és accessible, sinó
Proposat a tothom, en l’obra, 

eu t  « ®odel de la salvació de cadas- 
(uíi o fe ,en l’home que tingué Riba 
nic rtaspec,te només, però potser l’ú- 
rjn.„ ® Idè val la pena de parlar se- 
«hnJneVt’ del óue se n’ha dit el seu 
inpnt11 sme>>i no fou pas, evident-
ly ’ dap fe en l’home en general 
tothnn? és una Pura desgràcia, com 

m sap prou bé, i sobretot els

cristians) ni tampoc cap fe en el que 
són els homes presos d’un en un 
(que són, tots, abjectes, fora potser 
dels sants, i encara cal creure que 
Déu, per poder-ne poblar el cel, més 
d’un cop n’haurà hagut de fer de dos 
un), sinó una fe reduïda al reconei-
xement de l’ambigua condició de l’ho-
me, destinat tan òbviament a per-
dre’s sense remei, entre les possibili-
tats del qual sembla haver-hi, però, la 
que al capdavall se salvi. Amb el seu 
humanisme Riba no féu, doncs, sinó 
reconèixer en els altres allò que tro-
bava en ell i volia per a ell; és un 
humanisme, el seu, que recolza, con- 
fonent-s’hi en darrer terme, en la mi-
ca de fe que mai potser arribà a 
tenir en ell mateix i en l’esforç que 
posà, ell si més no, a salvar-se.
Dic «salvar-se», i ens hauríem d’en-
tendre. El mot, per a Riba, volia dir 
sense cap dubte allò que simbolitza 
la creu que hi ha a la seva tomba: 
la redempció. Ara, no cal tampoc 
dubtar que hi ha un altre sentit en 
el qual l’aplicació del mot hauria 
estat per a Riba tant o més vàlida, 
fins i tot en el cas que com a cris-
tià no volgués resignar-s’hi. És, en 
darrer terme, el sentit que feliçment 
ens transmet la imatge de l’estela: 
el noi, fort i serè, que tria el gra 
de la palla. No pas que Riba cregués 
que la salvació, en el sentit religiós 
del mot, té gaire cosa a veure amb 
qualsevol ordre de salvació en el pur 
nivell moral, que és el nivell pròpia-
ment humà (recordo l’emoció amb 
què una vegada em va parlar, fent- 
me’n veure el sentit no gens conven-
cional, d’una sentència d’Heràclit, Ve-
ritablement salvatge, que diu: «Per a 
Déu, tot és bell i bo i just; els ho-
mes, però, tenen unes coses per jus-
tes i les altres per injustes»); i no hi 
ha res que ens permeti de creure que 
Riba mai s’hagués pogut satisfer amb 
cap reducció del destí últim de l’ho-
me dins els termes de la vida de 
cadascú, fins i tot en el seu nivell 
moral. Però tampoc no hi ha cap 
dubte que Riba tingué, de fet, molt 
en compte aquest nivell moral de la 
vida, tant, almenys, com el seu nivell 
«immoral» (vull dir, transcendint to-
ta moral), que és el sobrenatural, i 
que veié en el destí purament humà 
de l’home, si no cap plenitud última, 
almenys una exigència de plenitud 
(fallida, però, i tant!) suficient per 
a interdir-li tot «optimisme», tot ex-
cés de fe en res del que ens és donat 
(i és clar que, entre el donat, cal 
comptar-hi també la fe del cristià). 
Tot al contrari: les arrels profundes 
de l’obra de Riba, les arrels, doncs, de 
la seva poesia, que és l’obra que sobre 
tota altra compta, sostinc que cal 
buscar-les abans que res en la incer-

La tomba de Carles Riba. Hi figuren, tria-
des pel poeta, les paraules d£ sant Pau: 
«L’amor no mor mai». (foto: Barceló)

titud i en el desolament; en la falta 
de fe, en suma. Fa anys que vaig es-
criure, parlant de la crítica de Ri-
ba, que el seu fonament era la falta 
de fe en les idees, el seu «escepticis-
me ideològic», i al professor Sansone 
no fa gaire li va semblar bé de dir 
que en la meva formulació m’havia 
deixat endur per les paraules. Doncs 
bé, crec tanmateix que la fórmula 
que vaig emprar el 1953 per descriu-
re només un aspecte de l’obra de Ri-
ba val igualment per a les arrels de 
tota ella, i que és l’única que ens en 
pot fer comprendre els orígens, des 
à’Estances fins al darrer llibre.
El cristianisme i l’humanisme de Car-
les Riba no són, en efecte, res de 
donat. La fe de Riba no és, no va ser 
mai, en cap nivell, presa per ell com 
a res de donat. Com tampoc no ho 
va ser el gran instrument mediador 
entre la seva experiència i totes les 
seves fes: la cultura. Ni el cristianis-
me, ni l’humanisme, ni la cultura, 
doncs, de Riba no foren mai res amb 
què el nostre autor comptés ni res 
que ell hagués posat mai a la base 
de cap programa seu. Excloses les re-
velacions sobre la intimitat de Riba, 
que en darrer terme tampoc no tin-
drien res a veure amb aquesta discus-
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sió, tant el cristianisme com l’huma-
nisme com la cultura de Riba han de 
ser vistos, perquè el mateix Riba així 
ens ho proposa i demana, corn un 
punt d’arribada, d’integració última 
en i amb «la virtut que salva» (aquell 
das Rettende, de Hólderlin, que tan 
obsessivament va presidir el pensa-
ment de Riba en els seus darrers 
anys), i no corn a cap fe o cap fet 
passivament rebuts, reconeguts i ac-
ceptats.
Pel que és de la seva fe de cristià, 
la cosa és tan clara que fa mal als 
ulls: tôt un llibre de Riba, les Ele-
gies de Bierville, no vol al capdavall 
sinó fer versemblant des d’un punt 
de vista «biogràfic» (el de la biogra-
fia essencial) la seva conclusió, que 
és la recitació, fora del llibre, del 
Credo (i no em sap pas cap greu de 
dir que reïx), i ni tan sols en els 
poemes del seu darrer llibre, Esbós 
de tres oratoris, on Riba és més ex-
plícitament cristià que mai i cristià 
de cap a cap, no hi ha res que no 
es pugui refondre en mite i reduir 
a un discurs hipotètic sense grumolls 
de fe, malgrat que tot el seu sentit 
s’orienti cap a la fe i s’hi compro-
meti sense reserves.
Tampoc ningú no dirà legítimament 
que la fe de Riba en l’home en 
tant que és capaç de salvar la seva 
vida, allò que hem convingut de desig-
nar amb el terme d’humanisme, con-
tingui gaires més grumolls de convic-

ció ni sigui gens menys hipotètica 
que la seva altra fe, la cristiana. Per 
convèncer el lector més distret ens 
bastarà de citar (fent només una 
mica de trampa) aquests quatre Ver-
sos del darrer sonet de Salvatge cor:

Cal fer pura a tot o re 
la jugada, com si ho fos: 
és només per al joiós 
que la vida fa el seu ple,

versos que tant recorden aquell «Atre-
veix-te a ser feliç!», de Goethe, que 
Riba mateix cità més d’una vegada. 
(Però, molt abans que Riba i que 
Goethe, ja un greguet, a penes il-
lustre, del segle vi a. C. •—el nom 
del qual em guardaré prou d’esmen-
tar, per por de no encertar-la, ja que 
els experts no s’han posat encara del 
tot d’acord sobre la seva identitat—, 
hi havia dit la seva més o menys en 
aquests termes:
Au, desenganya’t, i vist que la nostra 

vida té un terme,
sigues valent i de goig omple fins 

dalt el teu cor!
La tradició escèptica, o pessimista, 
es remunta, doncs, molt lluny, entre 
els titllats convencionalment d’«opti- 
mistes».) «Com si ho fos», escriu Ri-
ba; sí: la joia, la felicitat, el goig, 
tot el bé de la vida (compresos els 
béns de la terra, a què al·ludeix molt 
probablement el nostre greguet) no 
és, ni tan sols com a tal bé, res de 
donat amb què l’home pugui comp-
tar, sinó quelcom que cal atènyer 
«jugant-s’hi la vida», corrent el risc,

doncs, de perdre-la sense remei. Que 
això sigui prou evident per a tothom 
no vol dir res: hi ha hagut aquests 
darrers deu anys massa gent entesta-
da, per la raó que sigui, a vendre als 
innocents de torn la imatge d’un Riba 
«optimista» perquè no calgui repetir- 
ho parlant d’ell, qui, de «cofoi», si 
que realment no en va tenir res. 
Riba veié, doncs, en la vida de l’home 
un risc permanent i al capdavall es-
sencial. Ja ho he dit: tota la seva 
obra surt de la incertitud desolada 
en la qual arrela i d’on es nodreix, 
En el nivell en què se situa la nos-
tra discussió d’ara, la grandesa de 
Riba consisteix a haver proposat en 
la seva obra, la seva poesia sobretot, 
un model d’ultrapassament de la in-
certitud i la desolació que té en 
compte, només (ara, això sí, central-
ment), l’exigència de plenitud, la vo-
cació «divina», òbviament tan absur-
da, de l’home, però no cap altra cosa, 
i menys que res cap punt d’arribada 
determinat, cap fe específica. «Home 
variae ac multiformis et desultoriae 
naturae animal», ja va dir fa gairebé 
uns cinc segles Giovanni Pico delia 
Mirándola, citant no sé quin caldeu 
més o menys apòcrif; i Riba hauria 
molt probablement estat disposat a 
engrescar-se amb els mots amb què 
l’humanista italià va descriure l’essèn-
cia de l’home sota la ficció de Déu 
adreçant-se a Adam: «Nec certain se- 
dem, nec propriam faciem, nec mu- 
nus ullum peculiare tibi dedimus, o
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Adam ut quam sedem, quam faciem, 
miae muñera tute optaveris, ea, pro 
voto pro tua sententia, habeas et pos- 
íh pÓs » (Oratio de hominis dignitate 
¿Garin, Florència 1942-XX, pp.

s) J és que tant Riba com Pico 
abien prou bé que, dit en altres ter-

mes més acostats a la moda d’abans 
d’ahir l’home no té cap naturalesa 
aue n’o sigui la que el constreny a 
elegir-se la pròpia vida, corn a causa 
rte si mateix. L’elecció, la tria entre 
ei que és bo i el que és dolent
(sense saber, però, res sobre què és 
que és bo i qué és que és dolent, 
sobre allò que és el gra i allò que és 
la palla) és la gran jugada, a tot rise 
i amb totes les opcions obertes, que 
Riba proposa a l’home de fer, i no 
res més.
Quant a la cultura de Riba, cal dir 
abans que res que era molt vasta, pe-
ro també que, amb les diferències 
naturals, va ser la cultura normal que 
podem creure que tindrà qualsevol es-
criptor europeu una mica important, 
fora potser dels francesos (que es 
distingeixen, o es distingien fins fa 
uns trenta anys, que començaren a 
esgarriar-se, pel fet de no haver llegit 
mai res que no fos escrit en la seva 
llengua; i val dir que, mentre durà, 
el joc els va reeixir esplèndidament), 
i és clar que sense comptar-hi els 
espanyols. Aquesta normalitat, en el 
nostre país, tan pobre de lectura com 
de seny, va produir des del primer 
dia que començà a ser advertida un 
esverament tan gran que els catalans 
encara corren ara. Però Riba, d’això, 
francament, no en va tenir la culpa. 
Més aviat diria que, si va fallar en 
alguna cosa, va ser en el fet de pro-
cedir amb un excés de prudència, re-
traient-se en el seu saber personal en 
lloc d’imposar-se públicament, en al-
gun indret on va treballar, com l’ex-
pert que ell, i no cap pallasso llarg 
de llengua, indubtablement era en 
qualsevol cas, al mateix temps que ho 
fou de fet. Però en l’única cosa essen-
cial tampoc no es va equivocar : per a 
imposar-se públicament, Riba hauria 
hagut de professionalitzar el seu sa-
ber, i tanmateix no valia la pena.
La cultura de Riba fou, doncs, tam-
be, tota ella, el seu bé personal, i 
no pas cap altra cosa. De tot el que 
uegí el que més l’interessà foren, pot- 
se1', els autors grecs, almenys en els 
seus anys madurs; però ni tan sols 
ensenyant-ne la llengua ni traduint- 
os ? editant-los Riba no va voler pro-
cedir com un professional. D’això 

es una prova esplèndida el fet inau- 
c Que, en haver de redactar el prò- 
? general i les introduccions a les 

tragédies d’Èsquil que va traduir 
dopiri- a Fun<dació Bernat Metge, Riba 
els t Parafrase,iar, simplement,

xt°s corresponents que Paul 
piIípÍa1 redactat per a la seva
tés a» Se la Collection des Universi-
Èsnuií o¿nce' Posat a treballar sobre 
s’esfm • a va creure que no calia que 
amh oies a comPetir, en cap nivell, 
francés g-ran mestre de l’hel·lenisme 
no l’im 1,.caP escrúpol professional 
Ma^nn de manllevar, doncs, a J011 tot ei qUe calia.

bé personal que foren el seu sa-

ber, les seves lectures i tota la seva 
cultura, l’ús que Riba en va fer en la 
seva obra no fou, d’altra banda, tam-
poc res que el dugués a tolerar-hi 
cap grumoll d’opacitat sàvia o eru-
dita. És veritat que tota l’obra de 
Riba se sustenta en la seva cultura; 
però no pas com a res de donat gra-
tuïtament, sinó més aviat en la fun-
ció d’un instrument que li serveix 
per a isolar els trets distintius de la 
seva experiència i per a identificar-
la situant-la en un lloc determinat 
dins el món del sentit. La fe que Riba 
posà en la cultura, i sobretot en la 
cultura dels mots, no fou tampoc, 
doncs, una fe inerta: creia en els mots, 
en la seva força, carregada d’història i 
jerarquitzada dins d’una tradició úni-
ca, que és la que comença amb els an-
tics i, amb l’empelt del cristianisme, és 
encara la nostra d’avui, però creia 
també que, almenys entre els homes, 
com ell mateix va dir, «els mots són 
només per a entendre’ns i no per a 
entendre’ls». He dit «almenys entre els 
homes», i convé subratllar-ho perquè, 
tot 1 que els usos de Riba estigueren 
sempre molt lluny de tota pedanteria 
com ho estigueren de qualsevol altra 
forma de grolleria), es pot destriar en 
ell, de totes maneres, i això tant a 
la seva obra juvenil com a la dels seus 
anys madurs i la de la seva vellesa, 
una certa actitud reverent envers els 
mots, envers certs mots, almenys, i 
certes fórmules, que, sobretot en la 
seva poesia, semblen dotats d’un valor 
gairebé màgic, o, si més no, «emblemà-
tic», representatiu de qualsevol context 
cultural més vast o més alt, que fins 
i tot el lector de bona fe pot decantar-
se a creure que és un context mera-
ment llibresc. És aquest un tret de l’es-
til de Riba que sens dubte ens pot 
explicar molts dels malentesos creats 
entorn de la seva obra, però el sentit 
profund del qual resideix en el fet 
que, també per als mots, que són 
l’instrument essencial de tota il·lumi-
nació intel·lectual, i símbols en certa 
manera de tota possible il·luminació 
transcendent, Riba arribà a imagi-
nar un estat de rescat que els hau-
ria de salvar de la trivialitat, el mal 
ús i potser fins i tot el desús, un 
estat, doncs, comparable al de l’home 
rescatat i salvat.
Riba cregué, doncs, en el verb; però 
tampoc no s’hi establí. Com a home 
que havia après a llegir i escriure 
(Riba fou un filòleg i un poeta), el 
seu món donat comprenia tot el món 
de les paraules, però, aquest món, 
Riba se’l conquerí també, resolent-ne 
els composts en el gresol de la seva 
experiència i refent-ne l’ordre dels ele-
ments constituents en un sistema es-
sencial l’estructura del qual ell es-
perà que tindria sentit tant del cos-
tat de l’home, constret a salvar-se, i 
invitat, doncs, a salvar-s’hi, com del 
costat de la paraula, rescatada en el 
seu ordre i la seva força veritables i, 
gràcies a això, plenament i solament 
servicial.
No hi ha dubte que els mots de sant 
Pau que figuren a la tomba de Carles 
Riba pertanyen, alhora en el que 
diuen i en el manament que suposen, 
a aquest sistema essencial.

JOAN FERRATÉ.

Crida als

escriptors joves

SERRA D’OR fa una crida als 
escriptors que no tinguin més 
de trenta anys i els invita a 
col·laborar a la revista amb re-
portatges de tema lliure.

Els originals (d’una extensió 
de 6 a 10 fulls holandesos me-
canografiats a doble espai) 
hauran d’ésser enviats amb 
tres còpies signades, amb el 
nom i l’adreça de l’autor a ca-
dascuna, a SERRA D’OR, Apar-
tat 121, Barcelona, abans del 
15 d’octubre.

Manuel Ibànez-Escofet, Josep 
Faulí, Albert Manent, Baltasar 
Porcel i Jordi Sarsanedas es-
colliran, entre els originals 
presentats, tres reportatges, 
que SERRA D’OR publicarà i 
pagarà a raó de 10.000 pesse-
tes el primer, 5.000 el segon 
i 3.000 el tercer. També po-
dran aconsellar la publicació 
d’altres originals. Llur tria se-
rà feta conèixer dins el nú-
mero de novembre de SERRA 
D’OR.

Els autors dels reportatges 
poden adjuntar fotografies a 

llur escrit, si ho creuen con-
venient. Si, amb llur escrit, 
fossin publicades, serien pa-
gades a 1.000 pessetes, en 
conjunt.
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