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Després, . qU~ la, tragedia. col-lectiva, vo
destruir tcmtes de vnlors a la seva patria,
tornbé va saber quin era el seu deure i
quina havia d'ésser la seva posició. A I'exili
va escrture les Elegies de Bíervíll .. i aqusí-
xes Elegies "figurcirán" -com diu Maria Me-
nent- "entre la més alta i més noble poesía
"política" que s'hoqi escrit darrerament a
Europa". No solament se sent solidar! amb el,
seu poblé, sinó 'que ádhuc, en principi, li
sembla ésser sol a suportar el dolor de la
Patria. Diu:

com si linguessin
tots els homes la po'; i només jo fos erran!. ..

1 ens ha de deixar en aqueixes Elegies el
testimoni individual de I'experiencíe tragica.
de I'exíli.
"Hi vaig entrar com a la mort -ens diu-

com a la mort, tcl com per la figura de l'exili
justament jo aprenia a coneixer-la".
Per molt que el voJtessin d'altres éssers

humans, es trobava sol. Continua dient:
"En aparenc:;a, jo ho bavia deixat tot, és

a dír, béns i habituds, esde~eníments í octí-

vítcts, i fins m'acompanyava deIs éssers deIs
meus afectes elementals en una mena de pos-
sessió pl:1ra, sense víncles de vida".

Només d'una forma podio continuar vivint
dintre aquella mort: acarant-se arnb eU me-
teix. Tots els víncles eren trencats entre el
món exlerior i la seva anima. Per cdxó torna

a la seva anima, pero hi torna arnb el seu
cos que "esencialment constituit arnb ella en
persona humana í amb ella participan! de
tates lss dignilats, amb ella es volia alliberar
í salvar".
1 sí bé no va poder trobar en la natura el

refucí que cercava, estimulava en el seu és-
ser cernal un irnpuls primer, anterior a tata
consciencia í q tata coneíxenco pel qual se
senticr creat i exístsnt.
"Per aquesta consciencia del cos --ens

cliu- i la seva vivent ressonáncícr, jo. em

recordava i em reprenia en lants actes de
joia, en tants perílls d'aventura, en tanls
combats de dolor, en tantes servítuds fosques
y en tantes llibertats impensables, que no
podia temer que tot plegat hagués de tomar
a la indeterrninació i al no-res".
D'aquesta lluita interior, d'cquest desig de

superar la mort imposada per circunstáncíes
que li havien fet dir que "sí" a unes deter-'
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minades coses que. considerava d'ccord amb
la seva condicíó i dit que "no" a unes altres
qua [uticrvrr contraries a ella, sorgeix 1'espe-
ranc:;a que es concreta en les Elegies.
"Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit

d'alegria.
"Un poema no s'explica -ens diu-, les

seves paraules no són canviables per unes
altres, el seu cant no pot ésser dut més en"d
de les nocions i de les imatges que comporta
perque [ustnment la seva comesa és dur el
lector més enllá d'elles, pel corní d'una veu
insubstítuíble".

Després d'aquestes paraules de I'ouíor, ¿qué
més puc dir o que més es pot dir sobre les
Elegíes? Riba ens afegía encara:
"Davant d'un poema, ni un crítíc ni I'crutor

mateix no sabríen sinó, des de fora, comparar
els resullats presents amb els que en el curs
del trebcll de composició han estat possibles;
o, materia més interessant, esborrar i valo-
rar els acciden ts de vida exterior i profunda
qua precedíren la concepció, que potser la
determinaren" ,

Després d'crixó, només ens resta relleqir les
Elegies. Pero valdría destacar les paraules
arnb les quals clou el prefaci a la segana
edició, publicada a 1'exili "per a un públíc

de calalans que viuen a l'exíli o, en expatria-
ció". Diu: "Per Un com ells foren escrites un
dia; puquí algun d'ells estímor-s'hí, com s'hí

estima ell mateix".
D'aquesta forma podem v'eure com sempre

va lluitar per tal de fer una poesia digna,
tot fugint de la facilita! i l'ensucrcment encara
que aqueixa actitud el portés a romandre
ánoním per a un ampli sector del seu poble,
i com, en tot mornent, va vibrar d'acord a les
exigencies que les circunstáncies Ii irnposrr-

ven, sense doblegar-se, pero .per causa d'clló
que pugués anar en contra de les seves més

íntimes conviccíons.

En tornar ,de I'exílí, privat d'exercir les
cátedras que tenia el seu cárrec crbnns de
la nostra guerra, va saber acceptar els més
amargs sacrificis i els més diíicils renuncio-
ments aban s que prostituir-se renegar de
la propia essencia,
És molt possible que la seva actuació a

partir d'aqueix moment, i la dignitat de la
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posició que va adoptar, hagin estat els motius
qUe van convertir CarIes Riba en la figura,
més representativa de tot el sentíment. i 1'e'n-'
carnació del dolor del nostre poble_ Aqueixa
tasca del silenci, execulada quotídíoncment,
mantenint el diáleq se-cret arnb les noves
promocions, hcurá d'ésser la saba que asaoni
tata una nova era.
L'ovídéncíc d'cíxó es daspren de la vibra-

ció que la seva mort ha provocat a casa
nostra i ho testimonien els homenatges pos-
tums que hom li ha retu!.
Precisament m'hn cridat 1'alenció un artiele

de M, Manent en el qual destaca un fet que,
per la seva trascendencia, he cregut conve-
nient comentar aeí, ja que ,ultra la signifi-
coció del 'fet en sí. ens presenta una faceta
de la personalitat de CarIes Riba qua corrobo-
ra, en certa manera, nlló que he procural
destacar en la present alocució: la seva preo-
cupació pels problemes col, le~tius_
M. Manent interpreta la participació de C.

Hiba en el ler. Congrés de Poesia, celebrat
a Segovia l'any 1952, i, precurant remarcar
la trascendencia política d'aqueix acte, posa
de relleu el sentiment que va despertar en
els intel.lectuals castellans la personalitat del
Mestre,

Diu: "En aquests darrers anys la seva cir-
cunstancia porta Riba a un típus d'occíó que,
cultural en les seves motivocions explícites
i en el seu visible desplegament, era ,en el
fans una acció política". "Oucrn, invitat per
eminents escriptors de !lengua castellana
-segueix dient-, Riba porta a Segovia el
rniEsatge de Catalunya, i hi parla de Joan
Maragall, d'Unomuno, deIs problemes tOC¡'lÍcs
i polítics que es plante-gen a les Uengües en
el món d'ovuí, era el prime-r contacte, el pri-
mer di"leg després de la guerra. Anys des-
prés s'ha sabut la intenció profunda -i no-
bIs- que animava els organitzadors d'aquella
assemblea" ,

Etectivament, Riba va creure en la impor-
táncícr del dialeg (i críxó eID recorda una
frase d'Albert Camus en una circumstáncíc

que, sl bé dilerent en la motívccíó, serva
una similitud en el fans: "El programa per
al fntur -diu Camus- és la cíutut del dia·
leg, o la condemnació a mort, solemno i

significativa"dels testimonis del díúleq). Riba,
dones, va creure en el dialeg i va tenir prou
autoritat, en aquell moment, per a poder
licar-se a la gola del llop i mostrcr-Ii quina
era la glandula que tenia infectada, prescin-
dint dels judicis que tal acte podia suscitar
en els propis conncrcíoncds.

Mentre que en altres cercles, i gaudint d'uno
impunilat gairebé absoluta, algunes de les
nostres consciancíes cmémíques es pregunta-
ven (i encara s'ho pregunten avui) quina era
!'actitud i l'occió a adoptar, Caries Riba, al
davant d'un grup de conscíéncies fermes,
anava a Ssqóvlo a denunciar el crim qua es
camelia contra tota una cultura i a procurar
de trebcr-hí una solucíó.
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