
El tema de la sinceritat a la poetica 
de Carles Riba. A proposit de la conferencia 
Sinceritat i expressió literada 

Entre els manuscrits que es conserven a l'Arxiu Carles Riba, hi ha dues 
versions del guió d'una conferencia intitulada Sinceritat i eqressió literaria. Una 
d'elles, en diré A, consta de set fulls numerats (de 22 x 16 cm), escrits a tinta; 
l'altra, en diré B, consta de 24 hlls (el 22 escrit també al dors), numerats (de 
mida identica) i escrirs a tinta també, pero arnb la lletra més grossa. Al manuscrit 
A hi consten les dates i els llocs en que va ser pronunciada la conferencia: en 
primer lloc, el 15 de juny de 1938, en ocasió de la Diada del Llibre, al Casal de la 
Cultura; en segon lloc, el 15 de maig de 1950, «per als estudiants del Casal de 
Montserrat, a casa el Sr. L1. Bonetn; i, en tercer lloc, el 12 de febrer del 1952, per 
al gmp Miramar, «a casa la Sra. Rita Rusiñol de Folch)). No puc explicar arnb les 
dades disponibles per que hi ha dues versions del guió de la mateixa conferencia 
ni quina de les dues versions és la primera; el que és evident, aixb sí, és que, a 
més de diferencies de redacció entre totes dues, B presenta el text més complet i 
articulat, arnb afegits en relació arnb A. Per aixb en la transcripció he partit de la 
versió B, també més ficil de llegir; indico arnb parentesis quadrats els llocs en 
que he resolt abreviatures o de restituit paraules i arnb parkntesis rodons les 
paraules o frases que no he pogut llegir. He anotat només un pare11 de llocs on 
Riba se cita a si mateix. 

Jaume Medina, a Carles Riba (1893-1959), 1,' dóna noticia d'aquesta conferen- 
cia (p. 80) i addueix les ressenyes que en van fer «El Noticiero Universal)) (16- 

1. (Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989), 2 vols. 
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VI-1938) i «La Publicitab) (17-~11938). La circumstancia que Riba pronunciés 
aquesta conferencia formant part del cicle organitzat per la Comissió Executiva 
de la Festa del Llibre de 1938 ha provocat que Medina confongués la conferen- 
cia, efectivament intitulada Sinceritat i eqressio' literaria (com als guions), amb el 
prbleg que el mateix Riba va escriure per al Programa Oficial del Dia del Llibre, 
recollit al volum 111 de les seves Obres  complete^,^ el títol del qual és ((Diada del 
Llibre 1 9 3 8 ) ~ ~  Que no és el mateix text, ho demostren tant el guió de la 
conferencia que avui publico corn el resum que n'ofereix la ressenya esmentada 
abans de «La Publicitat)), que el mateix Medina publica a la seva obra @s. 
303-304); per a qualsevol lector sense prejudicis és evident que el contingut 
d7aquest resum correspon a la conferencia Sinceritat i eqressió literaria i no al text 
((Diada del Llibre 1938)). Per tant, l'afirmació de Medina4 que el títol autentic 
d'aauest últim text és Sinceritat i edressio' literaria no té fonament. 

De tota manera, si alguna cosa justifica la publicació d'aquest guió és el seu 
interes corn a document intellectual i literari, ates que un dels problemes que 
Riba s'havia posat sempre corn a poeta era «la terrible qüestió de la sinceritab~~ 
També a la seva obra corn a crític la sinceritat esdevé un tema central d'analisi i 
reflexió, tant pel que fa a la sinceritat literaria -l'autenticitat de l'estil, la relació 
entre l'estil i l'artista- corn pel que fa a la sinceritat moral -l'ordenació de les 
emocions, el compromís amb les prbpies paraules, la selecció i configuració de 
l'experiencia en el poema. El 1918 dedicava un article al tema Sinceritat i 
literat~ra,~ on, en termes idealistes, propers a les idees sobre l'expressió de Croce i 
Vossler i, naturalment, a les fórmules orsianes, afirma que ((esperit és creació [...] 
creació és expressió poetica; i expressió és forma)), i corn que la forma és feta per 
durar, pot afirmar tot seguit que «el que dura sempre ferm, és l'esperit en la seva 
objectivació)); en aquest procés cal, pero, una condició, una de sola: la sinceritat. 
L'etimologia l'autoritza a dir que sincer vol dir «el "sencer", el "tot, en totes les 
seves parts")). Llavors pot concloure que «la forma, per durar eterna, vol més 
encara que la puresa: vol la integritat de l'esperit creadon), perque si en l'obra 
«només s'hi és interessada una part de l'esperit, si la sinceritat fou un miratge o 
una hipocresia, de l'obra se'n diu, literatura, "que és tota la resta". 1 tota la resta 

La vaguetat programatica dels principis de Sinceritat i literahra i la voluntat de 
convertir-los en criteris van dur Riba a posar-los a prova en la lectura d'obres 
literarie~.~ La sinceritat esdevé una qüestió important a «Bella teva bellagenh: on 
proposa una distinció entre dos tipus de poetes i la sinceritat corresponent. Uns 
són els poetes de l'aventura, patida en l'acció o en la consciencia, que paguen «el 
cant una mica amb san@, corn Byron o Baudelaire; els altres són els poetes «de la 
tranquilla guaita -consciencia endins o sentits enfora- sobre el pas del dia 

2. Obres compktes, 111: Cn?ica/2, a cura #E. SULLA i J. MEDINA (Barcelona, Edicions 62, 1986), 
PS. 285-288. 

3. La referencia bibliografica completa d'aquest prbleg es pot llegir a la p. 288 de l'edició es- 
mentada. 

4. Vid. Carles Riba, 1, p. 303, n. 33, així corn les s. 102 i 11 1. 
5. d o t a  a la tercera edicih (1951) de les Ekgies & ~ i m i l k ,  dins Obres completes; i Poesia, a cura 

d'E. SULLA (Barcelona, Edicions 62, 198E2), p. 215. 
6. Publicat a «La Veu de Catalunya)) (10-v-1918), ara a Obres completes, 11: CnYica/l, a cura d'E. 

SULLA (Barcelona, Edicions 62, 1985), ps. 62-63. Ja havia tractat aquest tema a l'article «Exili)) de 
Ferran Soldeda (3-V-1918), també a OCZZ, ps. 61-62. 

7. La referencia final és al v. 36 de la famosa «Art Poétique)) de P. Verlaine: Et tout k reste eri 
littératm (Jadis et Nagukre). 

8. Les comparacions del ccCOntic deh cintics)) (1 7-V-1918), a OCII, ps. 64-65. 
9. Publicat a «La Veu de Catalunya)) (7 i 17-XII-1918), a OCIZ, ps. 101-105. 
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divers)), que ((paguen el cant amb cano), corn Carner. 1 continua Riba: «en 
aquells, el problema de la sinceritat ha d'ésser referit al contingut mateix del 
cant: és més aviat una qüestió ktica. En aquests, en canvi, la sinceritat és una 
qüestió anexa a la creació mateixa: és una qüestió, per tant, netament artística.)) 
A l'article sobre Cellni,lo Riba precisa encara més aquesta distinció, ara expressa- 
da corn a regla general: ((existeix una realitat literaria. Es ja sincera una obra, 
quan en ella s'ha creat aquesta realitat, quan la paraula és dotada de qualitats 
seqsibles vivents per elles soles [...] L'estat líric o l'actualitat historica poden no 
correspondre-hi tal corn una correcta sinceritat moral exigiria; perb hi ha allí una 
sinceritat literaria, que és, literhriament I'única interessant.)) En altres paraules, 
Riba defensa aquí l'autonomia de l'obra literaria tant de l'esperit o intenció del 
creador l1 corn de la realitat, perquk l'obra instaura unes regles prbpies, basades 
en la capacitat de suggerir de les paraules; el que ha &importar al lector i al 
crític, per tant, és la sinceritat artística i no la sinceritat moral.'* 

Molt perillós d'administrar corn a barem crític, el tema de la sinceritat és 
absorbit en la crítica de Riba per temes corn l'oposició entre romanticisme i 
classicisme corn a tipificació de dues actituds literaries i morals davant de la 
condició de l'artista i de l'obra, l'ús de la ironia i l'humorisme corn a tkcniques 
de distanciació del tema i de construcció de 17estil o, encara, la relació amb els 
objectes, les coses. L'estilística, que va perfeccionar a Alemanya amb Karl 
Vossler, també li va proporcionar un instrument més precís i refinat per a 
l'anilisi crítica, en el qual la sinceritat s'integrava en el concepte més ampli -i 
menys compromks- de personalitat.13 L'evolució és perceptible des d'ficolis 
(1921, que recull articles escrits entre 1915 i 1920) a Els matges (1927, amb 
articles de 1920 a 1926) i encara més a Per comprendre (1937, que conté articles 
dels anys 1927-1935). Precisament al primer dels articles d'aquest últim recull, el 
memorable La darrera eyolució de /a poesia l~peirpiconiana,~~ presenta una precisa 
fórmula de la relació entre el poeta i el poema i dels extrems entre els quals 
oscilia: «Vida del cor, reaccions del cor: realitats quotidianes del cor. Altrament, 
es dira, el principal objecte de la poesia classica, tant corn de la romhntica. Pero 
reduim-ho a límits més precisoi: el que en la nostra lírica domina és un egoisme 
aquestes realitats, l'interks a fer claredat sobre elles en la potenciació de la 
paraula rítmica, perb en tant que són alguna cosa de propi, de personalment 
viscut.)) A l'actitud romhntica, egoista, autobiogrhfica, de sinceritat moral, Riba 
oposa una actitud que en aquest article no qualifica de clissica -ho ha fet a 
d'altres llocs-, sinó que relaciona amb la poesia pura, que malda per (úixar una 
relació poktica per un símbol que talment s'imposi corn a necessari a l'objecte i el 
seu moviment; símbol no ja purificat, sinó innocent del procés de la substitució; 
estrany a tot treball d'anilisi, pregon i total conjuno); en aquesta poesia no ha de 
ser possible de rastrejar «el camí entre el tema líric i la seva formulació», ates que 
no s'hi ha produit la ((transubstanciació perfecta, sense residus)), de la materia en 
la forma lírica, objectiu de la poesia pura, que representa Valéry. 

10. Publicat a «La V e u  de  Catalunyan (27-1-1919), a OCII, ps. 111-113. 
11. Aixb no  obstant, a De Sanctzs (8-11-1919), Riba afirma que a I'obra hi perdura, «inefable, 

misteriosa presencia, la personalitat vasta i viva» del creador (OCII, ps. 113-114). 
12. Aspecte que apareix a La «Vitu)» d'A/jen' (15-IV-1919), a OCII, p. 116; Joquim Ruyra 

(21-WII-1919), a OCII, p. 137; P h e r  /libre depoemes de ]ose) M. de Sagawa (21-1-1915), a OCII,,p. 156; i 
sobretot a « T n s p o e m ,  de ]ose) Lleonafl (21-11-1921) i <La vida nua», poemes de LlurS VaIen (17-XII- 
1921), a OCII, ps. 213 i 256 respectivament. 

13. Vegeu Les curtes de Joan Maruga// a Antoni Roura'(l1 i 20-111-1930), a OCIII, ps. 55-56 i 58. Hi 
introdueix un nou aspecte: la relació entre I'espontaneitat i la sinceritat. 

14. Publicat a «La Nova Revistan, 1: 1 (gener de 1927), ps. 37-43, a OCIII, ps. 11-19. 
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Riba torna a ocupar-se del problema de la sinceritat a He megut i ésper aixi que 
be parlat.l5 En aquestes notes Riba comenta la sentencia, originalment un salm 
(116, lo), que Maragall havia convertit en divisa seva, i la relaciona, a fi 
d'establir-ne el sentit, tant arnb el seu correlatiu «sj dubtés no parlaria)) com arnb 
l'afirmació ((parlo perque la paraula és un acte)). Es aixi, doncs, que «no dubtar 
vol dir ésser sincer; i és sincer tot aquell, i solament aquell, que pensa d'acord 
arnb el que ha sentit com a veritat i s'expressa en termes fidels al que pensa». 
Pero Riba, reflexionant sobre la creació poetica i en particular sobre el misteri 
del vers donat, bé que inverteix la divisa: «"He parlat i per aix6 he cregut." Com 
tot poeta lleial sobre un vers donat, m'inclino sobre la frase que misteriosament 
ha vingut a mi, per comprovar-la i reconeixer-m'hi [perquk] pel poema acabat he 
sabut cada vegada que creia: i per tant, en que em podia creure sincer.)) La 
inspiració -"forces inefablesn- torna el llenguatge convencional a la seva prime- 
ra condició, ((aquella en que els noms realitzen llur destí ideal, que és d'ajustar-se 
naturalment a les coses i a llurs essencies)). La conseqüencia és que «el poema és i 
esta allí, en el1 mateix i per a el1 mateix)), no com a anunci de res d'exterior. En 
resum: «no creiem fins que hem dit el que creiem: pero ho diem perque ens és 
dictat profundament el que hem de dir.)) Aquesta seria a la fi la sinceritat a que 
aspirava Riba: escoltar les forces que li dictaven el que havia de dir i ser capas de 
reconeixer-se, d'acceptar-se, en les paraules (en el poema, arnb tot el que té 
d'artifici pero també arnb tot el que té de donat) que naturalment, espontania- 
ment, sorgien del seu interior. 

La conferencia que dono avui a coneixer examina els aspectes fonamentals 
de la qüestió de la sinceritat, prenent també com a punt de partida Maragall i la 
distinció d'aquest entre sinceritat moral i artística (també usada per Riba, com ja 
he fet veure). No hi pot sorprendre l'atenció concedida a la relació de l'estil arnb 
la personalitat i l'epoca; pero potser alío que la fa encara més interessant són les 
opinions de Riba sobre els escriptors que considera representatius del proble- 
ma.l6 La conferencia palesa el rigor arnb quk Riba s'acostava als temes que 
l'interessaven, la profunditat en que els analitzava i la vastedat de coneixements i 
referencies que era capas de mobilitzar en la seva argumentació. En aquest 
sentit, la conferencia deixa entreveure la densitat del pensament teoric que hi 
havia darrere de la practica literaria i de les peces d'ocasió que van ser al cap i a 
la fi la major part dels textos crítics de Riba. 

15. Publicat a &erra d'On>, la .  epoca, 53 (abril de 1959), ps. 12-13, i 54 (maig de 1959), ps. 
14-15, ara a OCIII, ps. 415-420. 

16. Per a una visió general del tema, vid. H. PEYRE, Literature and Sincerig (Wesport, Conn., 
Greenwood Press, 1973); i L. TRILLING, Sincerig and Autbenh'cio (Oxford, Oxford U P ,  1972). 
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SINCERITAT I EXPRESSIO LITERARIA 

Proemi: Perill extrem. 
Valors vitals i espir[itual]s a t[ot]a tensió. L'h[ome] es demana, no tant qzd e's) 

qkpot, com [e]sp[ecialment], com si és) sipot, com mai. Se sent que ningú [no té] 
dret a ésser mediocre. Max[ima] exigencia, a si mat[eix], a i'expressió de si 
mat[eix]. Doncs als llibres. Mai alh[ora] tanta literat[ur]a d'evasió i tanta de 
problemes; tanta de pur entreteniment i tanta de replantejament. N'hi ha que 
troben la tensió espiri[tua]l sota temes allunyats; n7hi ha q[ue] en el turrnent de 
preguntar-ho i de comprendre-ho i de desfer-ho tot -i potser a la fi de novament 
esDerar. 

L7acord seria: llibre sincer/autentic. Sinceritat; autenticitat; els mots d'avui. 
Al Renaix[emen]t l'h[ome] afirma/realitza la s[eva] personal[ita]t; el romantic 
l'exalta/viu en la passió. Avui se cerca amb afany, a t[ot] preu; i alhora hom es 
demana si aq[uesta] autent[icita]t/since[rita]t és possible. Sinceritat ... en que? A 
ésser? A existir? 1 en  els llibres .en els temes, en l'experiencia? ¿En la realitza- < ció? ¿En l'estil? <Es possible aixo en i'obra d'art? ¿Es pot esperar d'ella? 

Tanmateix, antiga aq[uesta] exigencia. «L'h[ome] q[ue] diu [una] cosa i en 
pensa [una] altra, igual a l'Hades» (Homer). Frase famosa: Buffon. Abans q[ue] 
ell: Marcial, Catul. (La n[ova] pagina té gust d7home.) Pero conscients ja del 
probl[em]a: verac[ita]t és [una] cosa (bona fe del testimoni); exactitud (del 
testimoniatge) [una] altra. A més el testimoni és independent dels fets q[ue] 
testimonia (pag[ina] lasciva, vita proba). ¿Era insincer M[aragall] q[ue] distingia 
així? [Dos] punts de vista. 

moral (verac[ita]t, bona fe) 
estetic (bona realització). 
<[Un] mot per a [dos] camps diferents? 
Pero tés poden separar? ¿No hi ha [un] equivoc, ja antic, que neix d'[ai]xo 

q[ue] 17expressió és continent/forma/instniment i contingut/significat/obra 
alh[hora]. Hi pot haver traicions, que l'[un] faci a l'altre: t[ot]a la qüestió és 
aquí. 

Els artistes s'han defensathan advertit [e]sp[ecialment]. Cf. cita de Marcial. 
La gent [e]sp[ecialment] ha reclamat @er instint moral i aaístic, alh[ora]) un 
acord. Dant i la bona dona de Verona. La xafarderia groga, q[ue] inventa 
anecdotes per a acordar la vida i la idea q[ue] tenen dels escriptors. Les mil 
ficcions dels noveliistes per a fer passar per verídic (...) de testimonis, (...) 
penetració en els pensaments/intencions dels personatges. Avui, els escriptors 
de la gran aventura humana homes d'acció/aventurers ells mateixos abans 
(Malraux, Lawrence d7Aribia, St. Exupéry, Jünger, etc.). 

[Alcostat: Tothom vol que Maquiavel hagi estat personalment maquiavelic.] 
Pero en sincer[ita]t, paradoxa, Gide i Scheler, Idea (Sch[eler]) o imatge 

(G[ide]) [a sobre: ésser sincer-ésser moral] de nosaltres mat[eixos] i esforc per a 
assemblar-nos-hi. 1 no sols la nostra, sinó la dels altres sobre nosaltres. Pirande- 
llo/Huxley. Gide: ccmon &re du matin ne reconnaitpas celui du soir.» Per a Gide, doncs, 
el probl[em]a no és moral, sinó de coneixenca; accepta l'ésser com es representa, 
amb t[ote]s les infl[uencie]s que experimenta. Per a Tartuffe el probl[em]a era 
moral, traia l'esforc per a assemblar-se a la imatge q[ue] els altres tenien d'ell. La 
solució és ficil en principi: cal l'oblit de si, donar-se t[ot] a la seva vida i fer q[ue] 
d'ella surti la seva obra/idea; per un treball conscient d'ofici, per l'ordenament 
just/conscienciós de la s[eva] materia. 

Senzill enunciat/en principi. Obstacles en la practica. 
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Passió. Fet d'experiencia: l'artista/l'h[ome] de geni és apass[iona]t, sensible 
(Brooke), de foc per damunt dels altres. S'ha fet del poeta [un] savi/profeta/ 
malalt/damnat. Aixo no exclou seny/saviesa/lucidesa fins mesquinesa burgesa 
(Goethe, V. Hugo, Bismarck passant comptes). Esclaten, ho dissimulen (per 
timid[es]a/pudor/orgull, etc.), resten partits (Petrarca), obliden el costat prictic 
de la vida per a lliurar-se al somni, a la iHusió (Tasso, Verdaguer). Misteri al 
capdavall de la personalitat: d'ésser singularíssim, arnb evidencia i arnb forqa. 

- Ara: aq[uest] ésser incompatible amb la mentida, ~ q u i  el jutjari? ¿!3egons 
quins criteris? A passió creadora, ha de correspondre p[assió] receptora. El lector 
ha de viure en el mateix pla d'interessos espir[itua]ls, de sensibilitat, d7aptitud 
per a la ver[ita]t i la bell[és]a, de capacitat per-a entrar en aqueIIes formes.-Cada 
artista, una llengua nova; cal aprendre-la abans (Hebbel). Exemple, en el cas 
[més] humil: la carta de 17enamorat/soldat, etc. Fórmules de ll[en]g[u]a de fora a 
dins. Hi ha sincer[ita]t moral, no sincer[ita]t artística. Ridícules potser per a 
toth[om] q[ue] prescindint de la forma no davalli a la ver[ita]t d'aq[uest] home 
excepte per a l'enamorada/la mare q[ue] són els receptors perfectes de [l'elx- 
pre[ssió], en 17estat q[ue] cal, Coleridge i el seu amic mort (anecdota dels versos 
de Shakesp[eare]). 

F ó d s  de I4en~u[uag]e. L'oJici. Tot artista ha de comptar arnb el seu material, 
el que pot, el que exigeix. ¿Dominen el llen[guatg]e, l'idioma, o ens domina ell? 
Exper[ienci]a comprovada a cada pas: lleng[uatg]e traeix. La ll[engu]a és [un] 
sistema de signes a punt, tant com [un] vehicle d'idees/sentim[ent]s (precisa- 
ment p[er]q[ue] suggereix imatges, etc., i arnb elles desig de realitzar-les, execu- 
tar-les). No diré q[ue] [e]sp[ecialment] ((estem tristos p[er]q[ue] plorem)), perb 
sovint aestem tristos a forca de dir-ho/ p[er]q[ue] ho diem)). Parlant, vivim no en 
la n[ostra] consciencia/el n[ostre] pensament, sinó en el ple joc del lleng[uatg]e 
engegat. La ira i els mots de la ira. L'amor: mentre no es diu «t7estimo» no es 
crea la situació. Les consignes (nocions les [més] difícils de definir: lliber[ta]t, 
justícia; els h[ome]s moren/se sacrifiquen per mots). Homes de coses/mots. Cita 
de Schiller: ((molts es creuen poetes p[er]q[ue] la llengua fa els versos per ells)) 
(conegut qui fa versos de millor aparenca en frances q[ue] en catala). T[am]bé 
per a la filos[ofi]a: fil[bsofls alemanys/francesos i sistema fet de la ll[engu]a 
obscur/clar. Respectivament ([igual] en poesia). 

Subtilíssimes associac[ion]s fbniques i subconscients alh[ora]. Les culpes 
felices. Errors que duen a tota [una] interpretació diferent, t[ambé] legítima (la 
((mendiante rousse)) de Ramon/ (CRoberia dels cobejosos vents)) [Riba] i Folguera).' 
Fins erros de copia, d'impremta [sic], etc. (els textos classics). 

La Moda. Mots i fórm[ule]s de moda. Cada epoca [un] estil. D7Annunzio, 
Bataille, Xenius. El conceptisme/metaforisme castelli d'avui; perb l'abstractesa 
s. XVIII frances. [A sobre: -clima. im~ressionant.1 Poca sinceritat artística. arnb , I 

tots els perills per a la sincer[ita]t moral. Els mots de moda avui, perb, obliguen a 
més (sang, anima, arrels) que els de i'epoca Carner (dona pia, dona cla- 
ra, etc.). 

L a  materia. La s[eva] disposició i la s[eva] expressió. Ideal: dominq-la en el 
~osible. Cf. la definició de Buffon: ((l'ordre et le mouvement au'on met dans ses 
I 

pensées.)) Tot class[icism]e comporta aq[uesta] convicció; és etern allo q[ue] és 
perfecte. Cap perqecciló sense ordre, justesa, bellesa, serenitat, forma closa. Tot 
romant[icism]e formal va cap a la forma oberta, creant-se ella mat[eixa] arnb el 
moviment dels sentiments/imatges/idees. Pero un principi en si no és res; no 

1. Pel que fa a Riba, vid. fitances, 1, 9, v. 3. 
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t[ot]s els clissics són verídics/sincers. Secret grec; no vivents (pintorescos), 
directes/ artifici [rnés] virginitat perenne. El principi de la banal[ita]t (Gide): 
sacrifici de complaences; just. Perb per a G[ide] j o  no té import[anci]a; per a Pla, 
q[ue] l'invoca, j o  té import[inci]a, res fora d'ell no val la pena. Resultats di- 
fere~ts. 

Epoques d@rents (de b vida). Sexe. Paradoxa de la jov[entu]t: intens[ita]t de 
sentim[ent]s; brevetat/superficialitat d'exper[riencie]s. Cita de Rilke: els pr[i- 
mers] versos, etc. Dant i la s[eva] passio Vita Nuoea (emfasi). Goethe i la s[eva] 
poesia; en ell, exper[ikncia] [igual a] paraula; altres poetes, donant la volta, a 
través de símbols ((imatges del món restituides en llen[guatg]e, en les q[ua]ls 
s'expressa el moviment de ll[ur] anima)). En Goethe esdevenir de 17i[ima] [igual 
a] paraula. Com en t[ota] bona poesia femenina; t[ot] el q[ue] és ofici, escola, 
divisible, és en ella restituit a [una] unitat primitiva: en les mat[eixes] fonts del 
sentiment i de la paraula (Safo, L[ouis]e Labé i Sceve, Petrarca; MarceBina, 
etc.)- Cat. Elsjxits saborosos de Carner i les seves [dues] versions. 

La mentida. Pot ésser sincera (Scheler: umendacitat orginica))). No incompati- 
ble llavors amb la realització més viva: Cellini, per a Goethe ((pura natura)). En 
canvi Rousseau (Confessns: els fills). 

El món d7Homer: ver[ita]t de repres[entaci]ó hum[an]a 
d7Ariosto: ver[ita]t de somni/imaginació 
de Verdaguer: ver[ita]t de símbol 

T[ema?] relatiu: el coneix[emen]t de la propia exper(iknci]a/imatge com ho és el de la 
real[ita]t exterior, objectiva, sensible. 

Cap a h mlmFio: ¿Es l'estil l'h[ome]? Crítica de Croce: obvia (sí, quant a l'activ[ita]t 
expresiva; no, en tant q[ue] l'h[ome] és no solarnent coneix[ement] i contempl[aci]ó, 
sinó t[arn]bé vol[unta]t). El lieng[uatge] ens fa coacció de fora a dins i des de l'habitud 
(el gest, etc., com tot mitji d'expressió). En aq[uest] punt: cal la possessió dels rnitjans: 
del lleng[uatge] en general i de l'idioma/il[engu]a prbpia: fer-se seu alib q[ue] és afí a la 
manera de pensar/sentir, al misatge, etc. (els profetes, Bossuet, Verdagfuer], Fr[ay] Luis 
de León). Com [més] abundor i [rnés] riquesa se'n tingui, com més exercicis 
d'insinceritat s'hagin fet (traducció, provatures, plagis; Fr[ay] Luis de León, Byron i el 
Times, Stendhal i el C[odi] C[ivil], etc.) rnés s'hauri venpt la mecinica de la 
ll[engu]a, de la moda, etc. Els forts fan l'kpoca, els febles són fets per eiia. No hi ha 
vida espir[i]t[ua]l superior sense gracia, pero tarnpoc sense ascesi. L7h[ome] q[ue] té 
qualitats, pero ha de vencer la timidesa davant del paper (Mdarrné) o almenys 
davant la destin[aci]ó de la seva obra a [un] públic desconegut (escriuen bé [una] carta 
o [rnés] vivent l'estil en [una] carta q[ue] en un assaig. cf. Leopardi, incapasos 
d'escriure unes membries). Fins en l'automatisme es nota: els surrealistes fiancíesols 

L 

acadernics, conectes, clan, eloqüents; Eluard. La inspiració posa en moviment el que 
hi ha: ciencia/experiencia, etc ..., o el b i t .  El monbleg interior, Joyce, Soldevila, Es- 
clasans. 

El contingut. Perb sincer[ita]t artística sola és art per l'art, virtuosisme; insince- 
ritat al ca~davall. 

A mé; no hi ha de veritat en nos[altres] solament el q[ue] hem fet i viscut, 
experimentat practicament; també els possibles; llei de compensació; llei d'alli- 
beració per l'obra (G[oethe] i el Werther, exemple complet; Maquiavel s'alliberi 
en el Príncep; Maragall i C[omte] A[rnaul, Serrallonga). 

Chateaubr[iand] sec, desdenyós, egoista 
estil eloq[üent], harmoniós, melancbnic [sic] 

Flaubert burges, egoista, reclbs, etc. 
estil de Salambó fastuós 
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Rabelais caut, calculador 
estil: exuberant; perb la s[eva] qualitat forma part 

del missatge 
Stendhal de l'estil fa [una] mascara de la personal[ita]t 
Llavors, la sincetitat, quant a l'obra. L'estil no és l'h[ome], sinó l'obra, a la qual 

l'h[ome] el dóna, del seu o dels seus ([més] preocup[aci]ó per l'estil en l'epoca, 
com el Renaix[emen]t, q[ue] exigeix animo e stile en la vida, concebuda com a obra 
d'art). No per/segons un art d'escriure, [una] retorica. Avui l'eloqüencia oposada 
a la prosa, com ab[ans] la pr[osa] al vers. Avui no hi ha [un] art de l'escriptor, ni 
tan sols de l'orador (aquells preceptes per a la memoria, prova, efectes, etc.; 
només en resta la invenció); solament obserua~ons. Cada obra, cada passatge un 
estil, segons regles i lleis interiors/úniques; el passatge, l'obra en tant q[ue] pot 
ésser avalada per t[ota] una vida/experiencia, t[ota] una visió/emocions del 
món, etc. 

Veure, sentir amb intensitat/esperit de veritat el tema, petit o gran; en 
funció de la totalitat del destí i de la condició humana (el etit es redimeix: 
l'ocell de Lesbia, una joguina, etc.). No ens hem de proposar a7ésser sincers quan 
ens posem a escriure una obra determinada. Llavors, tots els perills d'ésser 
insincers. Ens ho hem d'haver proposat per a cada acte de la n[ostra] vida fins 
aleshores, com si la literatura no existís (ma mirar res en funció de la frase que es 
podra escriure, etc., sinistre, papiera aixo) en pur esperit de sinceritat/veritat/ 
lleialtat contínuament vigilat/exercit. Si és així el ver sera si de cas donat a la 
nostra obra, fins al punt que humanament és possible (mai totalment, perque hi 
ha l ' a ~  i els seus drets i les seves deficiencies), com Scheler diu que Déu fa 
present, quan vol, de l'infant als purs amants que s'han unit en ll[ur] suprema 
carícia, que és l'acte d'amor (no pel calcul egoista de tenir un fill, un succes- 
sor, e t ~ . ) . ~  

«Abans de parlar, haver vist, realment vist; haver viscut, intensament viscut, 
en plenitud de gracia i de risc; haver sentit, apassionadament sentit, no sé si en el 
cap o en el cor, perb en aquel1 m011 profund de nos[altres] mat[eixos] on passat, 
present i futur componen llurs figures en una sola actualitat de destí, la 
consciencia de la qual tendeix contínuament a sortir de la seva penombra per 
prendre signe i forma -en paraules. Que aixo es realitzi plenament, que hi hagi 
acord perfecte entre el sentit de l'ésser humh i el de la Terra, entre l'impuls de 
l'individu i el de la tradició, entre la materia del mot i la del contingut, és l'acte 
més pur de la més pura poes ia .~~ 

Així té lloc aq[uella] collaboració misteriosa d'inspiració i treball/gracia i 
ascesi[,] de passat i futur (débris de futur, anomenava Valéry els esbossos, etc.) 
per la qual, davant la certa/vaga idea de l'obra a fer, la materia es tria sola de la 
seva possible part de mentida, es fa evident la seva part de veritat, pren forma; el 
que era rebut, esdevé nostre, el q[ue] era nostre esdevé de tothom -de tots els 
aptes, per obra miraculosa de simpatia. 1 paradoxalment podem dir, q[ue] no hi ha 
poesia sense veritat, fatalment; encara q[ue] només resti l'única veritat que 
no ens interessa, q[ue] és la de la mentida profunda (o superficial) de l'autor 
insincer. 

2. El text des de «de la n[ostra] vida)) fins a la fi del parigraf correspon al que hi ha escrit al 
dors de la p. 22 del manuscrit B. 

3. La citació correspon a Carta a unapoetessa (1938); vid. OC III, ps. 239-243. La citació és a la 
p. 240. 
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