
com si es captingués com somia amb (se si 
specchia+objecte); en el vers 22, ja tot ho és 
tot sofreix una transformació negativa (il tutto 
.? il nulla); en el vers 36, com adquireix deci- 
didament un sentit causal (perché). Es fa evi- 
dent que cap de les tres transformacions no 
6s incorrecta des d'un punt de vista lbgic, 
i no crec que es pugui parlar d'errors mate- 
rial~; és un fet que amb aquestes modifica- 
cions Montale altera una mica el to lingüístic 
del poema i li confereix un gust menys sot- 
mes al registre del llenguatge parlat. Al cap- 
davall, si hi ha forwent ,  correspon al lector 
i al critic i no al traductor tout court; Mon- 
tale vol desmentir -si més no pel que fa al 
Cant Espiritual- que la «manera maraga- 
iíiana» sigui «febril i ostentosw>J6 i, doncs, 
desmenteix també la discontinuitat de Carner 
en les seves confrontacions, almenys en la 
mesura excessiva a la qual ens havíem habi- 
tuat. D'un altre costat, hi ha tot el que havia 
escrit en prosa a taU de boutade, pero -em 
sembla que a hores d'ara es pot admetre- 

15. La definici6 6s d'un critic militant deis 
més perspicaps, D. GUANS~, Abans d'ara (Bar- 
celona 1966). p. 54. 

implica un compromfs m& convenmt i pro- 
fund. Una altra composició de La Bufera n'és 
senyal. Iride, que el poeta data en una nota el 
1946 i defineix com «una poesia che ho sog- 
nato e poi tradotto da una lingua inesistente: 
ne sono forse piir il medium che E'autore~, em 
sembla que dóna penyora de l'afecte i la fas- 
cinaci6 per la via catalana a la poesia; a Iride, 
de fet, heterodoxia i transcendentalisme, ben 
diversament articulats amb respecte al Cant 
maragaliia, en qualsevol a s ,  i sempre amb 
una perspectiva laica, en reprenen el dis- 
curs:" 

perché l'opera Sua (che nella tua 
si trasforma) dev'essere continuata. 

16. G.  CONTINI, Pour prtisenter Eugenio Mon- 
tale a Una Iunga fedelta, ed. cit., p. 74, posa en 
reiieu la importancia ideolbgica: a D m  un poi- 
me de 1944 [?I (Iride) il se présente sous ¿'as- 
pect d'un ancien hértitique et s'appelle lui-m2me 
"le pauvre Nestorien égaré"~; en qualsevol cas, 
remarquem que és la mateixa situaci6 (nomb) 
inicial del Cant Espiritual. 

Sobre les publicacions del departament de filologia catalana de la universitat 
de Barcelona per Josep Musgades i Enuic Su112 

Any clau per la profusió i especial reper- 
cussió dels esdeveniments que hi tenen lloc 
-fins al punt que molts s'inclinen ja a con- 
siderado com a veritable llindar del present 
m& immediat-, el 1968 es caracteritza a 
casa nostra, entre d'altres coses, per dur-s'hi 
a terme, sota pretext d'escaure's el centenari 
del naixement de Fabra, la primera reivindi- 
cació massiva de la postguerra a favor de I'en- 
senyament catala, objectiu primordial de la 

=ata opusdeista VUar Palasi, 6s creada la 
nova Universitat Autbnoma de Barcelona, en 
la Facultat de Lletres de la qual aviat qua- 
Uaran els esforrps per implantar-hi un depar- 
tament de l l enm i literatura catalanes. De 
tres anys enrera, a la Universitat de Barcelona, 
graduaiment íüurada a una tasca d'arrelament 
i revitalitzaci6 de les estructures científiques 
i culturals autbctones, hi funcionava tamb6 

una catedra de catala que aspira a contribuir 
activament en í'empresa collectiva de reni- 
pera un passat forgadament oblidat i a po- 
tenciar l'accés a un futur que es desitja di&- 
mic i, sobretot, més assabentat de la propia 
realitat. 1 aixl, malgrat les dificultats pres- 
suposthies de base i la manca d'una tradici6 
immediata, amb la subsegüent migradesa d'e- 
fectius materials i humans, el departament de 
Filologia Catalana de la Universitat de Barce- 
lona es proposa, a m& de crear especialistes 
competents, de donar a coneixer el resultat 
d'investigacions realitzades al seu red& que 
contribueinin positivament a esúarir aspeaes 
importants de la historia cultural dels Paisos 
Caialans. És en el si d'aquesta intencionalitat 
proaamatica que s'inscriu la «Biblioteca Tor- 
res-Amat», d< la qual han aparegut fins al 
present dos volums i que és d'esperar que 
perseveri en la continuitat. 

Constitueix el primer volum de la nova 
collecció l'edició duta a terme per Joan Mas- 
cató de la Relació de Francesc Tagell,' obra 

1. Francesc TAGRU, Relacid de la inori de 
Climenr XII i de Z'eleccio de Benet XIV (Uni- 
versitat de Barcelona, Departament de Filolo- 
gia Catalana, *Biblioteca Tomes Amat. vol. 1, 
1971). 
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datada de l'any 1740, que havia restat inkdita 
fins als nostres dies i relegada gairebé a l'in- 
cbgnit, car a la practica l'única noticia solvent 
de que disposivem fins ara era l'emesa per 
Jordi R ~ b i ó . ~  Ja amb posterioritat a l'edició 
comentada, el voluminós i acurat estudi d'An- 
toni Comas sobre la producció cultural catala- 
na del segle XVIII~  ha coadjuvat eficapent 
a ampliar també la comprensió de l'obra de 
Tagell. Personatge escassament docurnentat, 
més donat a la burla grotesca que a la sitira 
punyent, autor, a més, d'un Poema Anafbric 
que caldria pensar igualment a editar, Tagell 
escriu durant la seva estada a Roma un poema 
narratiu, adrgat al seu protector, amb motiu 
de la mort de Climent XII i els trbgols que 
s'esdevenen en procedir a nomenar el nou 
papa, la qual dignitat recaura a la fi en la 
persona de Benet XIV. La composició va 
allargar-se en la mateixa mesura que va pro- 
longar-se el conclave, fins acabar agafant un 
cos relativament consistent i estructurat. A 
partir dels tres manuscrits que ens han per- 
vingut de la Relució, Mascaró n'ha establert 
el text crític i l'ha enriquit amb un Corpus 
d'anotacions destinades a dilucidar, bisica- 
ment, les dificultats lexiques i gramaticals 
que presenta l'obra. A l'estudi preliminar que 
hi adjunta, ultra una breu referencia biogra- 
fica sobre Tagell, l'aspecte rnés tingut en 
compte oer Mascaró és també el lingüístic, 
al qual forneix h a  bona introducció v a d a  
alhora, ates el caracter colloquial del text, 
per donar una idea aproximada de la situació 
de la llengua a mitjan segle XVIII i el seu grau 
de contarninació. No s'esdevé el mateix, en 
canvi, en tot allb referent a una valoració his- 
tbrico-literaria del poema, del qual es limita 
i'editor a fer-ne una succinta exposició argu- 
mental. 1 aquest és, en tot cas, l'únic retret a 
fer-li. Peca que confirma, en el moment més 
pobre quant a producaó literaria i cultural de 
la mal anomenada decadencia, la inestroncabi- 
litat del conreu escrit de la llengua -pel ma- 
teix fet evident que fou de sempre l'únic vehi- 
d e  d'intercanvi oral entre capes hpliament 
majoritaries de la societat-, la Relució s'in- 
sereix de ple dins les pautes d'una literatura 
d'intenaonalitat informativa fhulment enqua- 
drable, pels recursos i procediments expres- 
sius emprats, així com també pel desig latent 
que hom hi observa de desmitificació del 
poder establert, dins els esquemes genkrics 
pels quals es regeix la literatura popular ante- 
rior a la Revolució industrial. A partir d'a- 
questa perspectiva tan breument esbossada, 

2. Jordi R M  I BALAGUER, Literatura Catala- 
na, dins Historia General de las Literaturas His- 
pánicas, dirigida per G. Díaz-Plaja, v (Barcelo- 
na 1958). ps. 285-289. 

3. Antoni COMAS, Historia de la Literatura Ca- 
tdana, N (Barcelona, Ariel, 1972). Vegeu, pel 
que fa a Tageli, les pagines 680-699. 

crec, resultaria d'interks una posterior i rnés 
detinguda analisi de l'obra, que tendís a evitar 
interpretacions centrades en la psicologia de 
l'autor i la restablís, tot explicitant-ne les res- 
pertives relacions de contigüitat, en el con- 
junt d'un context sbcio-cultural rnés ampli, 
dei qual, sens dubte, forma part destacada. 

El segon dels llibres publicats a la «Biblio- 
teca Torres Amat» és el conscienciós estudi 
monografic que Jaume Tur ha dedicat al tema 
de la influencia exercida per Goethe sobre 
Maragall i, rnés concretament, en les versions 
que aquest féu de l'obra, cabdal de l'insigne 
autor alemany, el Faust. Tur parteix en la 
seva investigació de la recerca exhaustiva que 
ha realitzat a l'arxiu Maragall, els resultats 
de la qual resten eficapent evidenciats en 
I'aparat crític de l'obra i en les traduccions, 
algunes encara iddites, que hi són publica- 
des. Explicar el com i el perquk d'aquestes 
traduccions en funció del pensament i l'obra 
de Maragall i el seu medi constitueix l'objec- 
tiu primordial del llibre. En primer Iloc, en 
contra de les opinions genkriques que s'han 
emes gratuitament sobre el grau de coneixe- 
ments que possela Maragd de la llengua 
alemanya, l'autor demostra corn aquest mai 
no va assolir-ne un domini suficient i que 
només, a cbpia de superar les nombroses difi- 
cultats que li sorgien amb l'assidu maneig del 
diccionari, aconseguiria de llegir-la amb molt 
de treball, rnés a tall de desxifrador que de 
traductor. Quant a les motivacions purament 
individuals, cal explicar-se el fet que Maragall 
es lliurés a l'estudi de l'alemany no pas per 
cap adrniraaó seva vers l'estructuració sbao- 
política de la nació germanica 4 s  ben sabut 
que de sempre les seves preferencies s'adre- 
caven al sistema angles-, sin6 Der l'entusias- 
me que, ja de jove, li desvetlla la lectura de 
Goethe. Ultra aquest desig d'accedir directa- 
ment en l'original el seu autor predilecte, hi 
havia també el fet que la tecnica de traduir 
permetia a Maragall de poli. i perfeccionar 
el seu estil, alhora que, de retruc -1 en es- 
treta relació amb les teories sobre la llengua 
pmfessades pels idealistes alemanys, llavors 
tan en voga a Catalunya-, aixb el confirmava 
en la pertinencia de la seva tasca per tal com, 
al seu entendre, contribuya així a universalit- 
zar Catdunya i la seva cuítura, tot acostant-ne 
la llengua als models europeus i dissics. L'a- 
nalisi de Tur sobre el partidar em semblaria 
correcta si no fos perquk incorre sovint en 
explicacions tipicament idealistes, sense apro- 
fundir Drou en una interpretació histbrica 
del moment, la qual cosa el duu també, en 
algun cas, a cometre certs errors de considera- 

4. Jaurne TUR, MaragaII i Goethe. Les traduc- 
cions del Faust (Universitat de Barcelona, De- 
partament de Filologia Catalana, aBiblioteca Tor- 
res Amat. vol. 2, 1974). 



c ~ Ó . ~  E1 capítol més consistent el constitueix, 
sens dubte, el que dedica a exposar les bases 
d'una teoria de la traducció, que esdevé una 
autttntica monografia proveida d'un valor au- 
tbcton al marge de l'obra. D'aqui també que, 
en part, no sigui imprescindible de recórrer-hi 
per tal d'explicar-se el fonament tebric sobre 
que assentava Maragall la seva practica de 
traductor, car, per bé que Tur no arribi a es- 
mentar-ho explícitament, sembla obvi que els 
pocs textos de Maragall sobre teoria de la tra- 
ducció no fan més que prefigurar ja, a grans 
trets, la Mtica que pocs anys després confor- 
maria definitivament sota la designació de la 
aparaula viva,. Concep la traducció com una 
activitat eminentment creativa i esponthia, 
d'on el fet que Maragall maldi més per adap- 
tar en tots sentits l'original al medi cultural 
a quk és traduyt que no pas per ajustar-se a la 
literalitat del text. Una depenCencia gairebé 
total respecte al text només la trobem en el 
primer intent empres per Maragall de tra- 
ducció del Faust, la qual fou feta en castella 
per raons de la diglbssia cultural en que es 
debatia encara la societat catalana del tom- 
bant de segle, de gran part de les contradic- 
cions de la qual era Maragall un exponent 
arquetípic. La traducció del fragment de La 
Margarideta, per contra, elaborada amb poste 
rioritat, quan el poeta havia relativament 
augmentat els seus coneixements d'demany 
i s'havia decidit ja a escriure tota la seva 
obra de creació en catala, s'adiu totalment 
amb la concepció tebrica alIudida. Maragd 
procedir&, doncs, a assimilar i catalanitzar Goe- 
the, fins al punt que acabar& per donar a llum 
un producte que gaireb6 podríem q u a c ~ t  
d'autbnom i prbpiament genuí. Ara, l'obten- 
ci6 d'aquest resultat no s'ha d'atribuir Única- 
ment a la consthcia amb que dat6 Maragd 
als pressupostos tebrics --com de fet pretén 

Tur-, sinó també als nombrosos errors que 
comet6 en la comprensi6 de la llengua i del 
mateix sentit global del Faust. A l'entendre 
de Tur, perb, at2s que la traducció maraga- 
lliana no deixa d'ajustar-se en cap cas als 
seus propbsits inicials i aconsegueix, per tant, 
de reflectir no uun món exbtic, sinó C...] 
l'ambient pobled i postrombtic descrit so- 
vint pels modernistes catalans del comenca- 
ment de segle,: aquesta revesteix un gran 
valor, car, malgrat trair de manera més o 
menys conscient el Faust, Maragd ha reeixit 
a fer-ne una adaptació del tot catalana. Perse 
naiment, no puc estar-me de veure en aquesta 
concIusi6 un intent en darrera insthcia p a  
a justificar la traducció de Maragall. I dic 
intent d'última instbcia perqu2, tot al llarg 
de l'excellent lectura confrontada dels frag. 
ments originals i tradu?ts amb qu2 opera, Tu 
s'aplica en especial a subratllar les moltes 
febleses dels textos castem i catala, perb 
no s'entred amb un semblant deteniment a 
especificar lingiiísticament i histbrica en qu2 
rau la vaua de l'aportaci6 feta per Maragd. 
Hom es veu privat, doncs, d'elements de judi. 
ci suficients per tal d'apreciar qu2 hi ha de 
literbiament reeixit en les versions maraga 
Ilimes. Massa obsedit, potser, per la figura 
de Maragall, Tur orienta la finalitat del seu 
estudi a dilucidar basicament uel grau d'intel- 
lecció que assolí [Maragall], tant de la iiengw 
alemanya en general com de Goethe en paru. 
cularn,' i es desentén en gran part d 'db  que 
més compta en literatura, de S d i  de l'obra 
en funció, no de Sautor, sinó de la mateixa 
obra i del seu context histbric. D'aquí que no 
pari gaireb6 esment a precisar quins són els 
encerts obtinguts per Maragd en la seva 
adaptació catalana, car aixb pressuposaria una 
lectura de La Margarideta en tant que obra 
plenament diferenciada i caldria confrontat-la 
a més d'amb el text alemanv. amb la literatura 

5. A banda el fet que Tur se serveix sovint, 
en fer algunes explicacions, d'un llenguatge mas- 
sa acostat al del mateix Maragall i la seva epoca 
-histbricament poc distanciat, dancs-, resulta 
inadmissible avui dia, ni que hagi estat profe- 
rida de passada, la valoraci6 simplista que d6na 
del Modernisme a la phgina 55, a l'igual que tam- 
b6 ho resulta la interpretaci6 que, dins el m6s 
pur individualisme mecanicista, emet a la ph- 
gina 53 sobre l'origen del classicisme alemany 
del xvm, amb una ignorhcia absoluta de les 
aportacions cabdals que sobre el particular han 
fet un Lukics i un Goldmann. D'altra banda, a 
les pagines 45116, partint del llibre dlAlbert MA- 
N ~ N T  Josep Carner i el Noucentisme, i despres 
d'atribuir erradament --en la nota núm. 5-- a 
un article de Carner del 1908 el que aquest ha- 
via dit en un altre del 1905, Tur extreu unes con- 
clusions extemporhnies i no pertinents sobre l'ac- 
titud de Maragall i, m6s en general, sobre la res- 
pectiva correlaci6 existent llavors entre poetes i 
polítics. Val a dir tamb6, perb, que, a aixb, hi ha 
contribuit la lectura incorrecta que dels textos 
camenans en qüesti6 fa Manent al llibre citat. 

de 1'2poca i, pel que fa a festudi prbpiament 
lingüístic i literari, amb la important traduc- 
ció en vers de Josep Lleonart, apareguda pel 
dramatic gener del 39, i que Tur no cita en- 
lloc? Aquestes mancances, per b6 que Sautor 
no es proposés en cap moment d'abordar les 
qüestions a qu& responen, resten complemen- 
tarietat i consist&ncia a un treball de recerca 
i aniíísi que, d'altra banda, exceHeix per la 
rigorositat documental i expositiva amb qu2 
ha estat constniit. 

6. Jaume TUR, Maragall i ..., op. cu., p. 224. 
7.  Ibfd., p. 212. 
8.  G m a a ,  Faust, traducci6 de Josep LI- 

nart (Badalona, Proa, 1938). 
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El &a 28 d'octubre de 1969, a 1'Aula Magna 
de la Universitat de Barcelona, va ser comme- 
morat el dese aniversari de la mort de Carles 
ffiba, L'acte acadkmic, organitzat pels depar- 
taments de Filologia Grega i Filologia Catala- 
na, era presidit per Clementina Arderiu, vídua 
de Garles Riba i avui traspassada, acompanya- 
da per Toan Maluquer de Motes (aleshores 
de& de la Facultat), Jordi Rubiá i Baiaguer, 
J. V. Foix, Eduard Valentí i Fiol, Josep 
Alsina i Antoni Comas. En aquesta ocasió 
va ser acordar, a tall de record de l'acte, de 
~ubiícar un volum d'homenatge a Carles 
kba ,  que rebria el citol: In m%oriarn CUY- 
les Riba f1959-1969).g 

No va Ser ffacil la. realització de l'obra, en 
la preparaci6 de la qual van intervenir I'Ins- 
titut d"scudis HeUenics, el Departarnent de 
Filologia Catalana i i'Editorial Ariel. Signi- 
ficativament, l'obra consta com a acabada 
d'imprimir 1'11 de setembre de 1973, El re- 
sultar de l'edorc de quatre anys Es un notable 
volurn enquadernat en rústica, amb sobre- 
mberta i de 590 pagines de gruix, el contin- 
gut del qual, precedit d'un poema de Clernen- 
tina Arderiu i d'un pbrtic on és explicat l'ori- 
gen de la publica&, es divideix en dos grans 
apartats: un d'E~tudis i un altre d'Nomenatge 
literuri. Tanca el iíibre una utilissima biblia- 
grafia de robra de Riba feta per Montserrat 
Marti i Bas, arnb la qual supera la que eiia 
matdxa va publicar a a(;erminabit>r el 1959. 
Reu lbines, vuit de les quals són reproduc- 
cions de quadres en homenatge a Riba (de 
pultors com npies, Domingo, Sunyer, Rebull, 
Mi;t6 i Benet), completen el volum. 
En ririncipi, i considerada l'ocasi8, no crec 

que els ~oemes aplegats a i'apartat d"Horne- 
e literari demanin una valoraciá propia- 
t (i, en aquest cas, lirnitadament) estetica; 

s aviar hi hauriem de cercar un testimoni 
fecte, mneixement, admhació, rnestrat- 

ge, critica o, si m6s no, solidanrat i record, 
8 s  ben clas que aquests textos (no tot són 
pecmes, hi ha un conte) responen sobretot a 
l'ocasib (e'hi ha que són datats d 1959) i no 
necessariament s6n coherents smb l'obra del 
poeta; altrammt, rniller seria iiegir-los,, si s'es- 
queia, en la perspectiva de I'obm total a Ia 
aual pertanyin. Corn que aquest no 6s el 
cas, tampoc no ho és el de citar uns noms 
i destacar-los dels altres; no sabria trobar un 
:r*t@ri, ni, a l  capdavd, hi guanyarfem res. 
Pd que fa a la secció d'fiiudir, mnvé d b -  

trada p d r  a una ordenacid operativa dels 
textos. Hom pot destriar els articles que se 
centren en Carles Riba dels articles que sac- 
ten ames clivwm, encara que en algun ras 

9. In  nranaoriarn Garlas Rl'ba (1959-1%9), Bar- 
eluna. Insrirut d'Eatudis WeWenics - Departa- 
ment de Fi101c$ia CataIana - Editorial &id. 
19n; 590 ps. 

la temhtica sigui prbxirna a certs aspectes de 
la personalitat intellectual de Riba. Entre els 
articles, en trobarem que tracten d'Histbria,'O 
Arqueologia," Literatura Gregay Literatura 
Castellana,13 Literatura Catalana l4 i Llengua,'s 
a part quatre traduccions poetiques l6 i un ar- 
tide de tema pintoresc. La diversitat dels 
temes estudiats fa que ens limitem a donar- 
ne constancia i, tot seguit, a donar pas a 
aqueiis articles que tenen com a objecte es- 
tudiar Carles Riba. 

Aquests darrers vénen a ser el 43 % del 
total (20 sobre 47) i els podríem agrupar en 
cinc apartats for~a definits, a saber: 1) apor- 
tacions documentals, en aquest cas I'episto- 
lari amb Rosa Leveroni i Carles Cardó," 2) 
cornentaris de t e ~ t , ' ~  3) discussions de la po2- 

10. Miquel COLL I ALENTORN, DOS humanistes 
italians en la nostra historiografia. 

11. Pere BOSCH I GIMPERA, Colonitzacions; J. 
MALUOUER DE MOTES. Rodis i foceus a Catalunya; 
Josep de C. SBRRA-RAPOLS, Phtera heEienistica amb 
quadrigues del Museu Arqueologic de Barcelona. 

12. Josep ALSINA, Cop d'ull sobre la qüesti6 
tucidldica. 

13. Ramon SVGRAN~ES DE FRANCH, D ' u ~  SO- 
net de Tansillo a Sant Joan de la Creu. 

14. Joan ALEGRET, Tres textos pol2mics re¿- 
vindicadors de la llengua catalana, publicats el 
1838 a aEl Guardia Nacionala; Antoni COMAS, Una 
traduccid catalana -d'Ovidi de fra Agusti Eura; 
Josep LLADONOSA, Teatre erudit i teutre popular 
en fa Lleida de2 barroc (1600-1640): Josep MASSOT 
I MUNTANBR, La Societat d'Amics del País, Jaume 
Pujo1 i el catala de Mallorca; Marti DE RIQUBR, 
L'art militar al aTirant 10 Blanca; Miquel S. SA- 
URICH I TORRBNTS, Joan Vinader i Nubau pre- 
cursor vigata de la Renahenca; Josep-MiqueI So- 
B R ~ ,  L'artifici de <La Placa del Dinmant*, un 
estudi lingüistic; Arthur TIIRRY, RefImexrons SO- 
bre la poesia catalana; Anroni VILANOVA, 40- 
mniutr de Costa i Llobera i I'uExceIsiorn de Ma- 
ragall. 

15. Joan BASTARDAS x PARERA, Nota sobre la 
influencia dels Glossaris en el Ilati medieval 
mtald (segIes X-XI); Claudi ES- I F~BRRGAT. 
Contribucions a una teoria del brlingüisme; SP 
bastia MARINI~R, Guindsco (LC. 1, 34). present 
actuai o b& habitual?; Josep O'Cnwic~m,  Frag- 
tnent de Eletra privada; Ramon ROCA-Pm, Frag- 
ment copte del quarf evangeli; Joan  SO^, Lo con- 
cordmtca del participi passat en catala. 

16. Xaviv B m m ,  a h  lletera i el pot de 
lletn, de La Fonfaine; Osvald CARDONA, derusa- 
lam alliberadar, de Torquato Tasso; Joan -U- 
CHO, Tres poemes dlAbaro Cunqueiro; Alexis E. 
S a ,  Una versid catalana de trenia poemes de 
KonstandVios Kavafis. 

17, J. VERNET, Xavier Portabella (1908-1969). 
18. Rosa L m m o ~ ,  U n  epistolari de Carles 

Riba (1940-1942); Aibert NliuIa~T, La corrmpon- 
dkncia entre Cartes Riba i Carles Cardd aman 
de tes Elegies de Biemille. 

19. A. M. B A D ~  I ~~ARGILRT~. E1 clrstellmrisme 
estrafef, recurs estitfstác &S el aPerot M~UWS- 
guía de Caries Wba; Eustaqui BnRJdu 1 RN, SO-' 
Srrc la g h s i  del sonef V de ~Satvatge corr; Cm- 

me Bovd re* ~Elegies de Bicrviller 5 el mite- 

Josep Mtfrgades 5 En& Sulta 



ticaf 4) exegesi ideolOgicaf' i 5) remrds i 
testirnonis.= No és ara el moment de discutir 
aquests textos un a un i amb el detail que 
requereixen; per ai& em limitaré a posar 
esment en els més interessants. 

Al meu entendre, la publicació de les cartes 
a Rosa Leveroni i a Carles Cardó, presen- 
tades i anotades amb molta cura per Rosa Le- 
veroni i Albert Manent respectivament, cons- 
titueix una aportació notabilíssirna al mneixe- 
ment no tan sols de l'home Riba en la dura 
circurnstancia de l'exili, sinó al de la seva obra, 
en aquest cas les Elegies de Bierville, alesho- 
res en curs d'elaboració; aquestes cartes donen 
molta informació sobre les preocupacions de 
Riba, de tipus moral i intdectual, sobre l'es- 
tat d'anim que hi ha a l'origen de certs poe- 
mes, sobre la seva intenció en fer-los, sobre 
els seus esaúpols i defaíüments en el curs del 
procés de aeauó, que fins el van dur a con- 
sultes teolbgiques amb el doctor Carles Cardó, 
en cerca de mrroboració en la seva elabora- 
ció de l'experiencia religiosa que lla~ors vivia 
amb intensitat, convertit de poc. També són 
sobre les Elegies de Bierville els estudis de 
Carme Boyé, Alexandre Cirici i Antoni Piqué. 
En el primer, i'autora re'k a identificar i'iti- 
nerari postic i moral de Riba arnb el mite 
d'Orfeu, baixant als inferns a cercar Eurídice, 
que seria, en les Elegies, el seu jo autsntic, 
l'hima, i, en ella, Déu; A. Piqué intenta un 
estudi de la dimensió mítica d'aquests matei- 
xos poemes, perb no aconsegueix sinó resul- 
tats confusos, fins afirmar que Riba & eil ma- 
teix un mite; la lectura de la 11 de les Elegies 
que ens sotrnet Cirici és tan arbitraria de me- 
tode com pobra de resultas. Ni l'estudi de C. 
Boyé ni el d'A. Piqué superen el text que 
Joan Ferraté va dedicar a les Elegies el 1953, 
dlOrfeu; AIexandre CUUCI, Riba i el temple de 
StInion; Josep Pnuu 1 F m ,  Escolis a unes es- 
tances de Carles Riba; Antoni PIQ~É, uElegíes de 
Biervüle. de la metcfora al mite. 

20. Miquel ARIMANY, Una nova manera d'a- 
preciar Riba; Maria Aurhlia CAPMANY, Poema i 
vers o el mr saívatge de Carles Riba; Carles 
MIRNARS, Skrates i Jesús, fites en I'evolucid & 
Ribq' Maurici S ~ H I M A ,  La recerca Cuna pro- 
sa I i terM.  

21. Pere BOHIGAS, Entorn de .Literatura i 
grups salvadors~; F.  M. Lom~ I ALAIZ, El com- 
promís politic de Carles Riba. 

22. Esteve AUIERT, Riba en la guerra dels 
postes; Artur BLMB I ~ E S U M V I L A ,  Atnb Carles 
Riba a Montpeiler; Maur M .  Borx, Una lectura 
a Montserrat; W MANENT, Poemes de Riba 
troduits a I'anglRr; Josep MIUACLE, Mestre d'es- 
tii, mestre de la paraula; Maqai O m ,  Carles 
Riba a la Fundacid Bernat Metge: esbds d'uns 
quants records. 

23. Joan I~ERMTB, Les uEIegies de Biervilte*, 
dins Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955, 
ps. 1229. Text reproduit com a prbleg a C .  Rr- 
en, Elegief de Bierville, Barcelona, Edicions 62 
(col. ~Antologia Catalanas, n b .  SO), 1968, ps. 
5-18. 

si bé hi afegeixen matisacions. Coln en el cas 
d'Eustaqui Barjau, que pe& l'expíícaá6 que 
del sonek Y de Salvatge cor ja havia fet %- 
ratév Josep Palau i Fabre proposa una lec- 
tura minuciosa (diríem que en la dar tradi- 
ció del close reading) del poema 1 del Ubre 
primer de les Estances, en d qual reür a de- 
mostrar el mnllicte de la poetíca escolíída per 
Riba (la podríem conceptuar de nollcentista) 
amb la poktica mar@ana, sota la íon&cia 
de la qual Riba havia fet provames que deg- 
prés va abandonar. Els textos de Mauriá Ser- 
rahima i Carles Míralles elaboren, amb objec- 
tius diferents, aspeaes de la pogtica de Riba; 
Serrahíma destría amb exactitud el procés 
d'afaigonarnent de la ííengua literaria de Riba, 
a partir de Carner i, sobretot, d'Ors; Mitalles 
a un altre niveii, destria amb precisi m 
linia fonamental del pensament de Riba: So 
posiaó entre Saa tes  i Jesús, resalta a Sal 
vatge cor a favor de Jesús, a recer dels Canti 
Espirituals de Maragall i Ausib Match. i.e 
exegesis ideolbgiques de Pere Bohigas (un co 
mentari a I'article de Füba, Literatura i grupi 
salvadors, de 1938) i de F. M. h r d a  i AL& 
(que analitza el compromis upolític~ de Carla 
Riba amb la República i arriba a conclusíí 
aiviab de tan conegudes) no& aporten m. 
tisacions a una personalitat p ú b b  Pabast d~ 
la qual mereixeria comentaris més fonamen. 
tats i incisius. 

En coniunt i pel que fa a Riba, aquest b 
menatge no es caracteritza per oferir cap 
aportauó nova a la interpretaáó de la seva 
obra i la seva personalitat (arnb les exrepcions 
de les cartes esmentades); penso -que, en 
aquest sentit, hamía estat una ocasló excel- 
lent de tornar a IIegir Riba i d t z a t - n e  la 
interpretació. La histbria de la literatura i la 
critica literaria encara han de prestara més 
atenció (i no es Uaaa pas #un autor sense 
bibliografia, altres n'hi ha que estan pírjor), 
perque el ~úblic actual, que el té d i s h -  
ment tan iiuny, el pogués recuperar i Iet m: 
valdria la pena, wll dir, convertir--lo amb tota 
decísió en un mestre, un m+ un exmple 
viu, i arrencar-lo als manuaIs de literatura. 
D'altra banda, els estudis d'altres mathk,  
les que fossin, haunen pogut sd- temes 
que haguessin proporcionat informació o ex- 
plicaci6 d'&poques, homes o fets relaúonats, 
de prop o de Muny, amb Riba, el q d ,  així, 
també n'hauria sortit beneficiat. Fetes aques- 
tes remarques, hsisteíxo a d e r m  que 
aquest volum, amb els objBctlw pqosats  i la 
collaboració rebuda, ret un homenatge molt 
digne a Carles &h. 

24. Joan F~RRAILI, Sobre &a poesi~ i ei sím- 
bol, a propdsit de iSalvoige cora (1953). dínr 
CarIes Riba, m i ,  ed. cit., ps. 3937. 

Sobre les publicacions del demrtameni de Rilnb& 


