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CARLES RBA PRESBITA LES BEGES
text transcrit per Oriol Casassas

Ens ha arribat, d’unes mans generoses, una cinta enregistrada el dia 8 de febrer de 1956 a la Cúpula del Coliseum; correspon a una lectura de 
les Elegies de Bierville que feren Montserrat Julio (I, II, III, IV, V i VI) i Carles Riba (Vil, VIII, IX i XI) en un acte organitzat per l'Agrupació 
de Discòfils i pel FAD. Potser la majoria de les coses que Carles Riba hi diu quan fa la presentació de cada una de les Elegies (llevat de la X; 
«Deixem aquesta d'Orfeu, que és excessivament complexa», diu) ja han estat recollides en altres bandes, potser a les mateixes «Notes» que acom-
panyen les diverses edicions. Algun dels comentaris, diria que és inèdit, però; sigui com sigui, la cinta té prou valor indicatiu perquè ens hagi 
semblat interessant de fer-ne pública la transcripció. Vull dir que qualsevol de les persones que érem a la sala del Foment aquell dia sap que 
Carles Riba digué els seus comentaris, que no els llegí, i aquest fet confereix al text transcrit un valor de document: el de la manera de fer, 
rigorosa, abnegada, mesurada i palpitant alhora, del poeta. No és el poeta que, simplement, llegeix els seus versos, indiferent als efectes i als 
resultats que produiran en un públic divers, sinó l’home que, permanentment al servei del seu poble i conscient del guiatge que el llibre pot fer 
en el camí cap a la transcendència, tant la personal com la col·lectiva, descorre el vel d’unes intencionalitats perquè els oients —els àvids oients— 
puguin treure’n el màxim de profit.
En aquesta cinta, Guarro, president de l'Agrupació de Discòfils, presenta el poeta i Carles Riba diu:

Senyores, senyors, amics tots: No estic tan confós com hau�
ria d’estar perquè, per mi, aquesta vesprada és la de Mont�
serrat Julió. Jo no sabria com explicar l’emoció que em va 
fer que, un dia, de sobte, tornés un amic * caríssim de Xile, 
el que havia fet la segona edició de les Elegies, portant-me 
uns discos amb una veu que deia els meus versos. Jo no sé 
si està bé de dir que jo estava convalescent, al llit, voltat 
d’una bona part dels meus, i no vaig quasi bé poder resistir, 
en un moment determinat, el plor.
La poesia és per ser realitzada en la veu; senzillament, com 
el cant, la poesia no es perfà fins que una veu la diu. Fins 
en les nostres lectures íntimes, interiorment la veu diu aque�
lla poesia. Els intents d’una poesia purament gràfica han es�
tat això, intents, que han fallit, han servit només per demos�
trar que no podia ser. La poesia no és gràfica, la poesia és 
per la veu humana.
Montserrat Julió és una gran actriu. No fóra gran actriu si 
no fos una ànima neta, disponible, llançada al moviment dra�
màtic d’una acció o d’un poema. És per això que em va 
semblar tan important, tan nou, que els meus versos fossin 
dits per ella. Teòricament hauria d’ésser sempre el poeta que 
els digués, teòricament hauria d’ésser l’autor del drama que al 
mateix temps fos actor, però la poesia és de l’autor potser 
només fins al moment que posa la paraula sobre el paper. 
Així que és comunicada, ja és dels altres —i pobra poesia la 
que no pot ser dels altres— que la completen i hi troben 
sentits, relacions noves, moviments inesperats. Jo no puc, no 
és aquest Pobjecte de la vesprada, explicar les Elegies de 
Bierville. Jo em defensaré sempre de dir que siguin obscures, 
per una simple raó, perquè no em puc resignar que sigui 
mala poesia. Només la mala poesia és obscura i no em puc 
resignar —si no m’ho demostren— a creure que és mala poe�
sia. He d’acceptar —i m’honoro podent-ho acceptar— que és 
una poesia difícil o potser, dit d’una manera més justa —crec 
que ens hem d’acostumar a usar aquest mot en comptes de 
1’« obscur», no solament per a mi sinó per a altres poetes, 
algun d’ells aquí present—, ens hem d’acostumar, doncs, a 
parlar de poesia complexa. Realment, què fa el poeta? Opera 
amb símbols que, si els encerta del tresor que porti dintre 
d’ell, contenen en un moment determinat tota la vida d’ell

Es refereix a Xavier Benguerel. — O. C.

i la dels altres; opera amb mots —l’amic Guarro ha citat 
un dels versos que jo estimo més de mi, aquest que diu que 
els mots són fets per entendre’ns i no per entendre’ls—. 
Amb els mots ens entenem perquè ja sabem abans que ens 
hem d’entendre; els mots no els entenem. Qui no vegi que 
en els mots hi ha alguna cosa de misteriosa ressonància, 
extraordinàriament rica, estranya de vegades, ni escriurà mai 
poesia ni podrà mai llegir poesia amb profit per a la seva 
ànima. Ja Plató va posar el problema del llenguatge quan, 
en un dels seus diàlegs, en el Cràtil, es pregunten els inter�
locutors: «Els mots són necessaris, inherents a les coses i a 
la seva natura, o són convencionals?». Planteja el problema, 
el problema segueix plantejat i potser resolt, com ja el va 
resoldre Plató o com —permetin-me— resolc jo provisional�
ment pel meu ús com a lector i com a escriptor de poesia. 
Els mots esdevenen naturals pel poeta. És un error de creure 
que hi ha mots expressius, mots que s’adapten a les nocions, 
als objectes, d’una manera natural; els mots, en rigor, són 
convencionals. És el contingut espiritual el que els dóna 
aquesta força, precisament, de naturals. Si un passa revista 
a qualsevol noció, com se diu en totes les llengües que cone�
gui, veurà una diversitat de sons que suggereixen aquella 
noció, que no sabrà quin triar. És el poeta que en cada 
llengua fa natural aquest mot convencional. És el poeta que 
fa de la seva experiència una experiència general, comuni�
cable, adoptable pels altres. Reïx o no segons que ho acon�
segueixi o no. Però, en fi, això és divagar.
No he d’explicar les Elegies; diré que, entre el relativament 
bastant que s’ha escrit sobre aquest llibre meu ja llunyà de 
mi i del meu estat d’ànim actual, hi ha tres estudis que per a 
mi són essencials, són sorprenents, perquè a mi mateix m’han 
descobert intencions, continguts, etc. que jo no havia sospi�
tat. Naturalment, el poeta ja s’ha explicat; l’efecte, la vida 
que continua o continuï portant el poema a través d’una 
altra sensibilitat, d’una altra intel·ligència, d’una altra ànima, 
el poeta no hi té res a veure, ni ho pot preveure. És la gran 
prova de la poesia: que visqui pels altres, que sigui comple�
tada, ampliada, canviada, étc. pels altres. Aquests tres estu�
dis són: un de Domènec Guansé, encara en el seu voluntari 
exili de Xile; pren l’experiència de les Elegies per al seu 
estat d’exiliat i sobretot fa el comentari de les Elegies en 
tant que poesia escrita per un exiliat. Un altre estudi és el 
d’un professor anglès, de Belfast, Arthur Terry; aquest va
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Montserrat Julio que, a la Cúpula del Coliseum, 
llegí sis de les dotze Elegies.

Carles Riba a França, quan començava 
la redacció del seu llibre d'exili.

Carles Riba a l'època de la lectura 
del FAD.

prendre les Elegies, en un article publicat en una revista 
anglesa titulada «Lancet», pel valor metafísic, per la seva 
transcendència —diguem-ho així—. Un altre és l’estudi de 
Joan Ferraté que, sobretot, pren el llibre des d’un punt 
de vista de la tècnica poètica, naturalment en el gran sentit 
del mot.
Jo diré, ràpidament, com van ésser escrites les Elegies, on, 
i serà Montserrat Julió qui farà sentir el que poden ésser 
les Elegies en la seva veu.
Bierville és el nom d’un castell —això que a França se’n diu 
un chàteau, entre la nostra torre o vil·la i el castell pròpia�
ment dit— que hi ha al sud de París, a la vora d’Étampes. 
Allí, l’any 39, jo i els meus, juntament amb alguns altres 
intel·lectuals catalans (hi havia Josep Maria Capdevila, en�
cara a Amèrica; hi havia el pintor Sunyer i la seva família, 
hi havia l’historiador Ferran Soldevila i la seva família) vam 
trobar el primer repòs. Aquell gran cristià, gran demòcrata, 
que es deia Marc Sagnier, ens va oferir en un antic molí des- 
afectat unes cambres perquè hi visquéssim. Aquest molí es�
tava a la vora d’un riuet, el Juïne, enmig d’un bosc, restes 
d’aquella gran forest que cobria la via de París, cap al sud, 
i és en aquell paisatge —llegiré, o rellegiré per a alguns, el 
passatge del pròleg en què en parlo—, és aquell paisatge que 
em va donar, sense jo adonar-me’n gaire, els primers sím�
bols per a una poesia que, a mi mateix, en acudir-se’m el 
primer vers, em va semblar completament nova, nova per a 
mi, vull dir. «Aquell paisatge graciós i sever alhora, de nom 
il·lustre i segurament sense gaire història, on, sortit feia poc 
de la meva terra, jo havia tingut el primer sojorn estable 
i retrobat l’esperança...» La primera experiència de l’exili 
tansportada en una de les Elegies, el que pot ésser la pri�
mera experiència de la mort, una experiència que no és gaire 
mesurable pel temps —pot durar segons o pot ser, com se�
gurament després de la mort, absolutament intemporal—, 
aquella experiència de trobar-se de sobte sense res a esperar. 
Esperar en el doble sentit, d’esperança i d’attente. Doncs bé, 
allí «havia tingut el primer sojorn estable i retrobat l’espe�
rança ; havia simbolitzat afectuosament un estat d’ànim i una 
situació. Dins un antic molí, disposat per a l’allotjament de 
congressistes, és a dir d’hostes nombrosos i que fa poc exi�
gents el zel, ocupàrem cambres d’una monotonia i d’una 
austeritat totes monacals. En sobraven moltes, per als que 
érem; per a mi, els dos corredors superposats s’allargaven 
cap a extrems ombrius i inútils, que evocaven misteriosos 
jocs o no del tot vençudes basardes d’infant. Fora, el Juïne, 
poc enriquit en el seu cabal d’aigües tranquil·les per les de 
l’Éclimont, s’endinsava en el bosc. Feia com l’eix de la vall 
que per l’un cap s’enclavava, deprimida i tofuda, dins l’im�
mens pla nu de la Beauce, i per amunt s’obria cap a l’Illa 
de França. Venia d’altres molins i anava cap a d’altres mo�
lins, que amagaven llurs quiets mecanismes dins la fina

i desordenada vegetació riberenca. Invitava a seguir-lo avall, 
com se segueix un pensament començat o una melangia que 
necessita fer cap a un objecte. I el bosc era tanmateix in�
signe. Amarat indefinidament, suggeria alhora la corrupció 
i la renovació; els segles, més que enfugits, arrelats, i un 
futur, cap al qual hom es decantés sense caiguda. Pobre en 
els indrets on se n’havia volgut fer un parc, s’imposava amb 
grandesa on la força natural semblava haver-se exercit lliu�
rement. Els verds perennes es mesclaven amb els despulla�
ments, els sostenien, els vetllaven, els negaven. En avingudes 
i corriols, tot d’abrils morts jeien talment els uns sobre els 
altres, humil catifa maurada pels fangs dels estius cohibits 
i pels glaços dels hiverns obstinats. Per amunt, les cimes 
dels arbres, tan diversos, s’entrellaçaven formant voltes irre�
gulars, o s’afirmaven independents, com cercant l’atzur per 
llur compte. La primavera fou lenta a venir. Més que brollar 
de terra i que ascendir per les secretes venes dels troncs 
i dels brancatges, semblà envair difícilment des del cel, amb 
tot el pes de la llum, a través dels alts fullatges nous, que 
ja eren allí, tendres i cristal·lins, sense que ens n’haguéssim 
adonat».

És en aquest paisatge, doncs, que, de sobte, em va venir el 
primer vers del llibre, amb aquella força estranya d’anunci 
d’altres versos en els quals jo tindria una part més petita del 
que molts potser es pensen. Potser, simplement, aquella «pe�
tita pressió de la mà que governa el timó», que diu Claudel 
en alguna banda. «Era secret el camí, fabulós de tristeses 
divines.» Vaig començar a pensar en l’exili de l’única ma�
nera que, comptat i debatut, jo sé pensar: per procediments 
poètics. A Bierville van ser escrites les cinc primeres, d’aquí 
ve el títol del llibre; les altres van ser continuades, sempre 
a França, al nord de París, a Bordeus, a Montpeller, allí on 
me duia amb els meus una sort errant i angoixada. Hi ha 
el sentiment de l’exili i l'esperit de retorn, amb tots els sim�
bolismes que es lliguen amb aquest primer. És a dir, l’expe�
riència de l'exili constitueix una mena de retorn; cap a on? 
cap a un mateix? cap a les seves pròpies bases? cap a allò 
que en versos més recents he dit: «dormim i ens despertem 
en el que ja teníem»? La sensació de despullament en l’exili, 
els qui d’aquí l’hagin coneguda, saben com és d'angoixosa 
i com al mateix temps dóna una mena de lleugeresa, de 
renovació. Tenir tan poca cosa, tenir només al seu voltant 
els afectes elementals, i cadascú dels qui representen aquests 
afectes també alleugerit i empobrit per l'exili, és una expe�
riència que no pot passar en va per a ningú que la faci, que 
tingui o no tingui el do o l’ofici de la poesia. És allò de 
preguntar-se, simplement: d’on vinc? què sóc? cap on vaig? 
tornaré? on interessa tomar, de primer?; i una frase que 
m’havia obsedit des que l’havia llegida, una frase potser de 
Novalis (una frase que és a l’apèndix de Tieck a l’Enric d'Of- 
terdingen, no acabat per Novalis, però Tieck diu que era
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aquest el pla que tenia aquell gran romàntic desaparegut 
prematurament, una frase traduïda pel nostre Maragall), que 
diu: «Tornar a l'ànima com a la pàtria antiga». Veuen com 
a l’experiència de l’exili se superposa una experiència més 
general que, pobre aquell que no la fa mai. Tomar a si 
mateix, a l’essencial d’ell mateix i del seu destí com a home. 
És aquest, doncs, el tema cabdal del llibre.

Potser val més que no divagui més i que sigui Montserrat 
Julió que vagi dient directament o a través dels discos.
La primera Elegia és això: la presa de consciència d’aquest 
símbol del bosc, del bosc amarat per unes aigües, unes aigües 
provinents d’una font que vivifica, d'una manera discreta, 
com la gràcia. És a dir, aquell impuls anterior a la conscièn�
cia que des que naixem, més ben dit, des d'abans de néixer 
(es pot dir des que som una idea divina —cadascú és la idea 
que Déu té d’ell i que ha de realitzar), aquell impuls que 
ens duu a néixer, a construir-nos, a viure, a salvar-nos, es 
lliga en tot el llibre amb la idea de la gràcia i de la salut. 
És el bosc en aquesta primavera lenta, freda i que es de�
clara sobtadament en els països nòrdics.
[Lectura M. 7.]

(Alguns mots inintel·ligibles per deterioració de la cinta)... 
de professió i de vocació no pot prescindir de Grècia. Feia 
aleshores dotze anys que jo havia fet l’inoblidable viatge a 
Grècia, a reconèixer els paisatges de tants autors estimats 
i traduïts per mi, i des d’Atenes vaig, vam anar a Súnion. 
Ja s’ha dit que anar a Grècia, a Itàlia, a un país al qual un 
s’ha preparat, al qual un deu alguna cosa de la seva cons�
trucció, és anar a omplir uns noms, omplir amb visions uns 
noms, uns noms que ens empenyen a trobar el lloc que hi 
correspon. La dèria —no puc dir altre mot perquè és el just— 
de veure Súnion em venia d'un vers bastant dolent però 
extraordinàriament suggestiu de Moréas: «Sunion, Sunion, 
sublime promontoire». Entre parèntesis diré, perquè les co�
ses de la poesia en el seu aspecte tècnic són molt subtils, 
que un professor de grec de Montpeller va fer un estudi, que 
jo tinc, feroç sobre Moréas, demostrant que Moréas, grec, 
va fer un pèssim negoci, quan hauria pogut escriure grans 
versos en la seva llengua materna, d’escriure versos medio�
cres, molt sovint, i de mala gramàtica inclús, en francès. 
I fa notar que la essa grega no és la essa francesa. L’home 
va fer el seu vers amb aquestes tres síl·labes «sw» segons 
la essa grega que és més com la nostra, més sorda, i no es 
va adonar que la essa francesa és xiulada i que el vers per a 
una orella francesa és espantós; diu «cè triple coup de sif- 
flet», «Sunion, Sunion, sublime promontoire». Això és un avís 
pels que s'aparten de la llengua materna pensant que tot en 
aquest món és igual.
Súnion és un promontori a la punta d'aquest triangle que 
constitueix la península de l’Àtica. Hi havia allí, aixecat per 
Pericles, un temple de Posidó, de marbre blanc, del qual 
resten en peu dotze columnes. Les altres, un terratrèmol les 
va fer caure al voltant del temple i algunes van rodolar fins 
al mar i encara es veuen sota l’aigua transparent. És un 
símbol que no cal explicar. Hi vam anar per terra, en un 
trenet que arriba fins a Làurion, on hi ha aquelles mines 
de les quals els atenesos treien plata per a la seva moneda 
quan no la robaven d’altres bandes, i des d’allí, a través de 
la garriga, vam anar cap a l’extrem del promontori. Natural�
ment, entre els arbres d’aquesta vall de Bierville, jo veig, 
com un fantasma, el temple, amb el seu símbol.
[Lectura M. 7.]

En la tercera Elegia hi ha el record transfigurat d’un viatge 
des de Bierville a Anglaterra i a Irlanda. El mar, quan s’està 
terra endins, s’enyòra; i s’enyora com una alegria —almenys 
jo ho sentia així—, enmig d’aquells arbres foscos. El poema 
és ple de la suggestió d’uns quants tòpics. Aquell tòpic de 
la verda Erin: realment l’adjectiu «verd» és just, pel que 
significa «verd»: sortit de la terra. Sempre aquesta idea de 
renaixença que travessa totes les Elegies, aquest verd que 
de la terra puja cap a la llum. Hi ha també el tòpic d’Irlan- 
da, terra de poetes —jo estimava i estimo molt Yeats, del 
qual hi ha algun ressò en aquesta Elegia, en alguna imatge. 
L’Elegia és escrita, naturalment, en la situació del que ha 
tornat i —experiència que jo crec que molts de vostès, si no 
tots, hauran fet— quan un ha anat a un país amb una idea 
o un sentiment pre-concebuts, no recorda precisament el que

«Per amunt, les cimes dels arbres, tan diversos, s’entrellaçaven 
formant voltes irregulars...» EI molí de Bierville, en un aiguafort 
de Carles Alfonso.

ha vist, sinó el que èll ha portat en aquell país. L'Elegia és 
dedicada a un Joan i a una Elisabet que no he d'amagar qui 
són: uns amics de l’ànima, Joan Gili i la seva muller, anglesa. 
Ens van acollir en el seu piset de Kengsinton, acabats de 
casar, i això explica les últimes paraules, els últims versos 
de l’Élegia. Després de la verdor del paisatge irlandès, el 
fum enganxós de Londres, però aquella confiança davant del 
futur de dos enamorats juvenils.
[Lectura M. 7.]

La quarta Elegia és el comentari líric d’una cosa vista. Tot�
hom qui la conegui, o si no el qui la senti per primera 
vegada, veurà de què es tracta. Estava jo una tarda, em 
penso que era pels volts de Pasqua, a la vora del riuet que 
travessava el nostre bosc i una noia, en una barca, amb una 
senzillesa adorable, es va treure la roba i es va llençar al 
riu, a nedar. L'Elegia recull, amb tota la seva força simbò�
lica, aquesta relació entre el ser humà i la naturalesa. Aquell 
instant en què sembla que tot s’aturi perquè el rostre, la 
testa queda coberta per la roba que es treu; i com la vida 
reprèn, amb el salt d'aquesta magnífica criatura cap a l’aigua, 
cap al sol.
[Lectura M. 7.]

La quinta Elegia, segurament la més fàcil de tot el recull, 
és només això: el sentiment de retrobament de l’ànima, do�
nat pel símbol del nàufrag que va a parar a una illa, en la 
qual reconeix la seva pròpia pàtria.
[Lectura M. 7.]

A la sisena Elegia, els temes es van eixamplant, complicant. 
Aquesta Elegia és, com si diguéssim, la de la recerca de la 
primera innocència. S’ha cercat en l'alegria, pura i simple,
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en va; s'ha cercat en el misteri dels mots, en va; s’ha tocat 
de vegades en el son. I aquí hi ha una experiència —i m’ho- 
noro de dir-ho— que dec al gran poeta Foix, aquí present. 
Sembla que, com més avall en el son descendim, més cap 
a la joventut anterior i fins cap a la infància tomem. Sem�
bla que, de vegades, tornem, què sé jo, a una vida pre-natal 
quan encara no tenim destí fet. Potser és en l’amor, en l’acte 
amorós, on podem tocar aquesta innocència, aquesta mena 
de fruit defès. El podem tocar, hi vivim i no en podem for�
mar noció; sortim d’aquesta vida —aquí hi ha un record 
d'una frase esgarrifosa d’Heràclit—, «tornem dels veritables 
vivents cap al món de la realitat quotidiana»; és un món 
d'adormits. Hi tomem somiant, hi tomem recordant i no 
sabem, però l'experiència és nostra tanmateix. Aquest és 
l’esquema de la sisena Elegia.
[Lectura M. 7.]

La séptima Elegia és construïda tota sobre un episodi de 
l’Odissea, episodi que justifica la teoria, no pas absurda, que 
els relats que va manejar Homer, o qui fos el mestre de 
l’Odissea, tenien un misteriós, antiquíssim sentit simbòlic 
del viatge de l’ànima.
Aquests Feacis del país de Nausica, aquesta gent que tenia 
un nom fosc —el mot jeaci en grec evoca la noció de fosque- 
dat, de tenebra—, aquests mariners que anaven amb una 
mena de vaixells màgics que pensaven per ells mateixos, eren 
possiblement uns transportadors de morts. Van prendre Ulis- 
ses dalt del vaixell, li van parar un llit a popa, i Ulisses 
es va adormir. Va fer la travessia del seu últim freu, en un 
son estrany, un son comparable al del vi, o al de la mort, 
que diu Homer.

Veuen el simbolisme: Ulisses, l’heroi de la vigilància; la 
resistència que va tenir Maragall, partint d'una idea cris�
tiana, que el seu Ulisses fes el viatge darrer adormit; era 
ell qui havia de dur el timó en el pla de la Nausica mara- 
galliana; Ulisses torna adormit, en l’Odissea, a la seva terra 
paterna, o sigui, deia jo en el pròleg de la Nausica de Mara�
gall, «en fer la crisi el destí de l’heroi», aquest son, torba�
dor, ple de misterioses significacions, «lliga simbòlicament 
a favor seu els dos mons de cada costat de l’ombra». O sigui, 
aquest Ulisses de la setena Elegia s'abandona a la seva fe 
nua, la fe que lliga aquests dos mons de cada costat de l’om�
bra, cedeix a aquest impuls pre-conscient, pre-natal, un im�
puls que ve de més enllà de tota aventura, de tota experiència 
humana, que ve de més enllà de les pròpies arrels. És veri�
tablement una nova naixença; el ventre matern és evocat de 
pas en aquesta Elegia. Aquest estat quan encara no es té 
destí. El destí comença amb l’experiència humana, i és per 
l’experiència humana que podem conèixer el valor dels mots 
fonamentals. Tomo a pensar en l’Heràclit del mot «despert», 
del mot «adormit». Hi ha aquí una mena de disquisició epi�
sòdica sobre el valor dels mots. Al poeta, o a tothom qui esti�
gui en estat poètic, el valor dels mots li ve d'un record 
donat pels déus, per Déu. I, reprenent el tema d’Ulisses, 
Ulisses porta un tresor que li han donat els feacis; en el 
cas de l’autor de l'Elegia el tresor és tot el que ha descobert 
en aquest retorn a la seva ànima, en aquest últim episodi 
de la seva experiència. I què queda aquí? Surt un nou tema

—un tema que per a gran goig meu va subratllar el profes�
sor anglès que he dit, Arthur Terry—, el tema de la caritat, 
el tema de la companyia, de la comunitat de natura i de 
destí amb els altres homes. El qui se sent despullat de tot 
això que és material, és feliç si descobreix que compta en�
cara amb algun tresor. Com deia en el símbol de Súnion, 
allò que ha donat als altres. L'amor d’aquells que un ha 
trobat al seu pas —vegin el paral·lelisme en l’encontre Ulis�
ses i Nausica—, l’amor dels que un ha trobat al seu pas i que 
donant alguna cosa a un han esdevingut ells mateixos una 
mica més el que ja eren en la idea divina. La construcció 
humana és això: es fa no tant rebent com donant. Aquest 
tresor, Ulisses el diposita ajudat per la dea de la saviesa, 
per Minerva, dins una cova. Aquí hi ha un record concret; 
Itaca serà o no la Ithaki d’avui, serà o no l’ïtaca d’Ulisses 
—tradicionalment es creu així—, i és curiós que entre unes 
oliveres hi ha una cova que correspon bastant a la descrip�
ció, bastant general; i la cova —no és pas gaire rica, de 
manera que no és pas un miracle, la coincidència, ni una 
prova— correspon bastant a la descripció que en fa l’Odissea. 
[Lectura C. R.]

La vuitena Elegia és construïda sobre una altra evocació 
de paisatge grec, segurament el més difícil d’oblidar de tot�
hom qui hagi anat a Grècia: el paisatge de Delfos. És no 
solament tota la suggestió del lloc, de les profecies del lloc 
nacional, de la recerca del que pot ser el futur; és el pai�
satge en ell mateix, d’una grandesa salvatge, difícil de des�
criure. El Pamàs és una serralada, imponent, de cap a tres 
mil metres, i en una gorja hi ha aquesta mena de plataforma 
on hi havia els diversos edificis del santuari de Delfos, al 
voltant de la cova o del forat on la Pitia, embriaga dels 
fums sulfurosos, deia paraules inconnexes que els sacerdots 
lligaven, mirant de desentranyar-hi o de lligar amb elles un 
sentit. Aquesta mena d’hemicicle és presidit per dues roques 
bessones, tallades a pic, que s’aixequen de terra fins al cim 
a sis-cents metres. Aquestes roques tenen un color ros, que 
amb el sol esdevé brillant, que ha originat el nom que tenen 
des d’antic: les roques Fedríades, les Brillants. El poble grec 
ha trobat per elles, el poble grec modern, dos noms gracio�
sos, dos noms que jo dic que semblen de dona enamorada 
o per ser dits amb amor. L’una —dic en nota— la de l’es�
querra, il·luminada més tendrament pel sol del matí, es diu 
Rhodini, la Rosada, la de color de rosa. La de la dreta, que 
rep el sol de la tarda, que s’encén amb el sol de cap al ves�
pre, és anomenada Phlembr^sos, la Flamejant. Sempre, de 
lluny, d'una manera fantasmal, se’m representa aquest pai�
satge vist anys enrera i dialogo amb la companya de tota la 
meva vida —va ser companya meva del viatge a Grècia, 
companya meva també en poesia. Tothom qui ha anat al 
Pamàs, ja és un tòpic dels bedekers, tothom qui ha mirat 
aquestes roques ha vist —i jo asseguro que les he vistes— 
les àguiles que de vegades van de l’un cim a l’altre, com 
ajuntant-los. És impossible anar a Delfos amb el mínim 
de cultura clàssica, encara que només sigui amb la mica de 
cultura clàssica que donés un Bedeker, sense pensar en 
Apollo, en la Pitia, en el valor dels presagis. L’àguila pre�
sagi pels Reis. La Pitia —aquí hi ha un eco, era necessari, 
de Valéry—, la Pitia, en la veu de la qual sembla que s'es-
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garriés, o semblava que s’esgarriés, l'anunci diví. Veure dues 
àguiles a Delfos, encara que sigui una cosa que la pot veure 
qualsevol turista que viatgi a preu fet, no és una emoció que 
es pugui desdenyar. No pot evitar un que, des del punt de 
vista cristià, es pregunti: què vol dir això, vol dir alguna 
cosa, encara, aquest paisatge, les evocacions d'aquestes àgui 
les, d’aquest paisatge?, però és que a un cristià li importa 
massa saber què li pot venir del futur, si al capdavall el que 
li ve del futur, d’una manera contínua, perenne, a trobar-lo 
és la gràcia. Se'ns ve a oferir d’una manera discreta, però 
tenaç, contra el neguit que ens pugui fer ignorar què serà 
de nosaltres en aquest món. L’única cosa necessària és aco- 
tar-sTu, com davant de les parets de Delfos. Ara al peu 
d’aquestes parets raja encara una font, la font de Castàlia. 
Pels grecs era una aigua purificant, més tard se’n va fer 
l’aigua de les Muses, i confesso —potser no ho havia dit 
mai—.que després d’haver begut, amb la meva dona, l’aigua 
de Castàlia vam enviar uns mots al nostre gran Josep Carner, 
dient: «Hem begut a Castàlia i us recordem». Ara, sigui cl 
que sigui que ens pugui passar, a la mesura nostra o per 
damunt la nostra mesura, com els esdeveniments dels quals 
en l’exili veníem, qui es pot expressar, qui pot convertir el 
crit en paraula, pot agrair alguna cosa substancial al cel. 
Dic en aquesta Elegia que allí ens vam sentir en aquella con�
dició del poeta a la qual Plató va posar tres adjectius 
[...]: «El poeta, aquesta cosa lleugera, sagrada i alada», 
diu Plató a [........... ]. I, perquè hi hagués encara més sím�
bols al nostre servei, de Delfos cap al mar, cap al golf de 
Corint, cap a Itea, davalla un oliverar prodigiós. Mitja hora 
d’anar serpentejant en auto dura aquest oliverar. Unes oli�
veres altes, expandides, magnífiques com jo no he vist enlloc 
més. Un altre símbol, i —per què no? sembla que de vegades 
tot es conjuri perquè un tingui una mica de vanitat o al�
menys una mica d’alegria—: al tombar aquesta mena d’es�
peró que fa una de les roques, d'una guingueta que hi havia 
allí van volar unes abelles, símbol de poesia pels antics, i ens 
van voltar una estona el cap. AJlò ens va fer pensar —i així 
acaba l’Elegia— en el nostre ofici, perquè la poesia és també, 
i al capdavall, un ofici, un ofici pel qual cal ser humil i co�
ratjós.
[Lectura C. 7?.]

A la novena Elegia hi ha la confluència d'unes evocacions 
gregues amb els motius pels quals jo era un exiliat. Un dels 
records més vivents al voltant dels quals hi havia hagut en 
mi més cristal·lització era, o és, el de l’illa de Salamina. La 
navegació, per arribar al Pireu, en la seva última etapa, va 
ser passar el canal de Corint a punta de dia i sortir al que 
se’n diu el golf Sarònic, a l’alba, a la sortida del sol. El 
vaixell vorejava l’illa de Salamina i es va realitzar plenament 
allò d'omplir uns mots amb una realitat vista. Què sé jo... 
Perquè el nostre món interior és fet de tantes petites i grans 
coses! Una de les petites coses era uns versos que dèiem a la 
classe de retòrica, amb aquell mestre meu inoblidable que 
es deia Don Clemente Cortejón, d’una poesia que no sé ben 
bé ara quina és, ni com continua, ni res, però eren dos ver�
sos que diuen: «.Lauros de Salamina y de Platea que crècen 
cuando lloran los tiranos». Al capdavall la meva situació d’e- 
migrat venia d’unes batalles que s’havien perdut, que s’hau- 
rien pogut guanyar, presidides per uns mots sobre els quals 
no hi ha hagut mai gaire claredat conceptual, però —i això 
ja ho han fet notar altres pensadors— la gent viu i es mor 
i es mata per unes paraules que tenen un contingut real i 
inexplicable: justícia, llibertat, amor, etc. Passar per davant 
de Salamina, una matinada amb un sol vermell que sortia de 
cap a la banda d’Aegina, com possiblement va ser el sol de la 
matinada famosa de l’any 480 abans de Jesucrist, i no pensar 
—què sé jo— en Temístocles i els atenesos, era absurd; no 
es pot demanar tant a un humanista. I, cosa curiosa, una 
estampa vista en un de tants llibres de viatge per Grècia, 
em presentava l’altra batalla, la batalla on Atenes va perdre 
la seva llibertat, la de Queronea, simbolitzada quasi bé per 
un pla i uns xiprers torçats pel vent. No he vist Queronea, 
però hi ha l’estampa, tan real per a mi com si l’hagués vist; 
hi ha el Demòstenes del meu amic Petit, aquí present. Si a 
Salamina es va afirmar el principi de la llibertat, a Queronea 
es va perdre la realitat efectiva de la llibertat, per un temps; 
i no hi ha europeu conscient de ser-ho que no refereixi la 
naixença seva, com a home lliure i civil, a aquesta batalla 
mitificada pels mateixos atenesos, per la retòrica de les esco�
les, però en fi, episodi d’un gran coratge humà i civil. De
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manera que aquesta Elegia, partint d’aquests records, ve a 
dir que si jo, com a home carnal, sóc fill del meu pare i la 
meva mare, com a home civil refereixo encara la meva llavor 
als homes de Salamina i, si hi ha hagut una altra Queronea 
a la meva vida, puc esperar; com també després de la fuga 
del crepuscle, buit i negre, amb les pires dels morts des�
prés de Queronea, hi ha una esperança que —com des de 
sant Agustí, en uns termes o altres, s’ha vingut dient— és 
més estranya que la fe, però s’assembla molt a la fe. De 
manera que aquesta esperança, quan la llibertat en una ban�
da del món pateix i tot el món pateix d’aquesta pèrdua, 
aquesta esperança va a l’exiliat, sembla que l’arrenqui de 
l’exili i tots els qui la senten es tornen a sentir soldats. 
Aquest és el que cn podríem dir sumari de la novena Elegia, 
d’una Elegia que potser a les escoles gregues n’haurien dit 
política.
[Lectura C. 7?.]

Deixem aquesta d’Orfeu que és excessivament complexa i 
acabem.

Aquesta onzena Elegia —amb la qual acabaré demanant per�
dó per tanta paraula i agraint tanta atenció—, aquesta on�
zena Elegia no és cronològicament l’onzena. Va ser escrita 
a Bordeus, on després del desastre, de la catàstrofe històrica 
que va ser, a França, el juny del 1940, vam anar a parar com 
una mena de desterres d’un immens naufragi. Era una situa�
ció terriblement angoixosa. Ens podia passar tot a qualsevol 
moment. De manera que en la que en podríem dir evolució 
de la meva ànima, dins la meva situació, la descoberta de 
la meva ànima, de les meves bases essencials, etc. es va fer 
sota una pressió d’esdeveniment realment incommensura�
ble amb l’individu. Aquesta Elegia marca el pas de la idea 
d’uns déus vagues, si es vol simbòlics —no desmentiré qui 
digui que potser pagans—, cap a un Déu personal, salvador, 
amorós, cap al Déu cristià, que no m’havia deixat mai, fins 
quan callava. Els jansenistes parlen d’aquestes il·luminacions 
súbites que té l’ànima, aquesta mena de revelació de Déu 
amb la seva gràcia, dins d’un. Això comporta un moment, 
unes hores amb una joia inefable, i el que segueix, encara 
que sigui un altre silenci d’aquest Déu revelat, ja no és més 
una soledat; un ha de treballar, s’ha d’esforçar mantenint 
seva aquesta gràcia, però no és sol a fer-ho. Aleshores en 
aquesta Elegia hi ha la idea —ja l’he apuntat abans— que la 
nostra vida i la nostra salvació és realitzar la idea que Déu 
va tenir de nosaltres quan ens va enviar a la terra. I un, des 
d'aquest estat d’ànim es veu realitzat ja, es veu com desdo�
blat, ell, en el que encara és en el seu treball, en el seu esforç 
temporal, i el que serà en la seva integració en el fi. 
[Lectura C. 7?.]
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