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La relació literária entre Joan Fuster i Carles Riba

L'inici indirecte d'una relació

Fuster, l'any 1945, dos anys després d'arribar a Valencia com a estudiant,
escriu el seu primer article en catalá, «Vint-i-cinc anys de poesia valenciana»
a l'Almanac anual que treia Las Provincias. A més, en els quatre següents
almanacs també publica els primers poemes. Aquests textos no van passar
desapercebuts als ulls dels escriptors. Per exemple, Carles Salvador, el
dissabte 10 de maig de 1947, en la seua secció de Las Provincias, «Letras
valencianas», escrivia un article titulat: «Un nuevo poeta». Salvador, que no
coneixia Fuster, i només havia llegit els poemes de l'almanac, sospitava que
aquell nou poeta, per la seua gran formació literaria i lingüística, era un
pseudemim:

Gramaticalmente es un gran conocedor de nuestro idioma y lo escribe sin concesiones de
ninguna clase. Su formación, pues, es perfecta. Joan Fuster, poeta valenciano desconocido
personalmente por nosotros, es ya un escritor maduro y hasta sospechamos, dada la manera
de aparecer en los luceros de nuestro cielo literario, que Joan Fuster no sea un nombre de
pila sino la vulgaridad de un seudónimo.'

A banda d'aquesta anécdota, es pot percebre com era l'ambient de desconei-
xement literari d'aquells anys. Fuster, tot fent més palesa aquesta situació,
comenta com va reaccionar a l'article:

[...] I un bon dia em diuen: El diari parla de tu. ¡Cristo!, i efectivament. Me'n recordaré tota
la vida perque era el dia de la Mare de Déu deis Desemparats i m'havia quedat a Valéncia
per estudiar —s'acostaven els exámens finals— i, de pas, per passejar una mica. Al diari hi
havia una columneta de Caries Salvador que feia el gran elogi del joven poeta desconocido,
on parlava de la bona influéncia que havia rebut de Caries Riba. El meu problema va ser,
l'endemá, buscar per les llibreries de nou de Valéncia un llibre de Riba, per veure qué feia
aquell senyor, i en vaig trobar només un, Del joc i del foc, ni les Estantes ni cap altre, i
aquest va ser el meu primer contacte amb un poeta catalá contemporani. (Sória 1992: 0.1

Las Provincias, 10 de maig de 1947, pág. 11.

Joan Fuster va comentar, forra vegades, com de difícil i desordenat fou el descobriment deis
diversos escriptors i de les diverses literatures —inclosa la própia—, en aquel] pauperrim
panorama de la postguerra. Com «llegir, en aquella época, era un drama. I clandestí» («Nota



40	 Josep Ballester Roca / Laura Ballester Capella

Encara que indirectament, s'iniciava la relació amb l'obra ribiana.
Caldria apuntar, contráriament al que va esdevenir al Principat en la

immediata postguerra, que el reagrupament dels escriptors valencians es féu,
més o menys, per generacions. I aquestes entorn a tertúlies. La tertúlia de la
generació més jove es féu al voltant de l'editorial Torre i els seus directors.
Un aspecte important de la tertúlia Adlert-Casp fou l'intercanvi i el préstec
de llibres entre els seus components, tots dos amfitrions gaudien d'una
biblioteca bastant nodrida de literatura catalana, de la qual Fuster va llegir
alguns llibres de Riba, i d'altres amics descobriren escriptors de la própia
tradició literária:

Cal dir que la literatura catalana del Principat comenta a trobar-se al meu abast grácies a
l'amabilitat de l'amfitrió senyor Adlert, que ens deixava amb gran amabilitat endur-nos
obres de la seua ben nodrida biblioteca per Ilegir-les a casa nostra.3

El grup de Torre será un trampolí de coneixenÇa del món cultural catalá
per a Joan Fuster; no s'han d'oblidar les magnífiques relacions que el tándem
Adlert-Casp mantenia amb tot el domini lingüístic. 4 Per aquesta tertúlia
passaren moltes de les personalitats de la cultura d'aleshores, per exemple el
pare Miguel Batllori, Miguel DolÇ o Josep Maria Casacuberta. Aquest darrer
amb l'excusa de l'editorial viatjava una o dues vegades a l'any a Valencia i es
posava en contacte amb els nuclis nacionalistes.

A partir de les collaboracions a les revistes de l'exili per part de Fuster,
i la publicació, a Méxic, l'any 1954, de La poesta. catalana fins a la Renaixenpa,
els editors organitzaren un viatge a Barcelona de l'escriptor valenciá. Al
baixador del passeig de Grácia acudiren a rebre'l, un dia del mes de febrer
d'aquell any, Rafael Tasis, Miguel Arimany i Antoni Ribera. Durant aquells
dies, Fuster féu una conferencia a la rebotiga de l'orfebre Ramon Sunyer, on
des dels anys quaranta es reunien els Amics de la Poesia. En va fer una altra a

—provisional i improvisada— sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés», dins: Vicent
Andrés Estellés: Obra completa, vol. 1, Vallncia: Tres i Quatre, 1972, pág. 24). On llegir
Llorente o Caries Salvador després d'haver Ilegit Neruda, Aleixandre o Salinas era una
sensació ben estranya.

3	 Enric Valor: «Fuster i jo», dins: Levante, 30-VI-1992, pág. 26.
4	 Un altre contacte, encara que no personal, de Fuster amb Riba va ser una (letra datada a

Vallncia el 29 de setembre de 1950, del grup relacionat amb l'editorial Torre on llegim: «La
cordial enhorabona del grup de Torre» (Guardiola 1993: 107). Signat per M. Adlert, X.
Casp, Joan Fuster, R. Villar, J. Navarro, V. Casp, F. Bort.
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un grup de joves. També fou convidat a tota una série de cases de gent
significada en la lluita pel redreÇament cultural i polític del Principat.
L'estada que en principi estava programada per a tres dies, s'allargá tres o
quatre dies més. El jove escriptor va establir relacions amb els nuclis de la
cultura catalana. És quan tingué el primer tracte personal i directe amb Larles
Riba. Llegim algunes de les observacions, ben sucoses, d'aquell primer
contacte que li comenta a V. Riera Llorca:

Realment, Pacte de ca Plglésias em commogué. Hi era Puig i Cadafalch, Caries Riba i
Clementina Arderiu, López-Picó, i una serie de noms coneguts. [...] Després, van tocar

n'havíem quedat set o vuit— el tema de la llengua de valencians i mallorquins. Riba estava
irritat amb els mallorquins —jo, cándid de mi, em pensava que Riba no s'irritava—, per
ceras excessos dialectalitzants: acabárem coincidint que la meua posició era la més equánime
i discreta [..1.5

Dos dies després fa una visita a casa Riba:

Confesse que he tornat de Barcelona amb una admiració redoblada per Caries Riba. És
efectivament un home excepcional. Parló de moltes coses: l'esdevenidor de la llengua, de les
seues amistats valencianes, del Congrés de Segóvia, de Verdaguer. Sobre algunes qüestions
jo duia cenes prevencions. La teoria de Riba sobre el futur de la llengua és pessimista, peró

tot i no compartir-ne la base— em sembla lúcida i realista en tant que análisi deis
problemes que té plantejats el catalá. En el fons, Riba creu tant en la forra nacional deis
nostres pobles, que arriba fins i tot a dir que si ens «maten» el catalá actual, en «crearem»

espontániament— un altre ... I saps qué m'elogia? No els versos, sinó una nota sobre el
bilingüisme de Valéncia que publicáreu a PB.6

A la tardor fará un altre viatge a Barcelona i tornará a visitar Riba i Foix.
Al voltant del 1950 o del 1951, a través dels contactes de Xavier Casp i

Josep M. Casacuberta, Fuster ja havia viatjat a Barcelona. El trobem en una
visita «clandestina», com apunta Albert Manent, a can Joan Raventós. L'any
1949 s'havia publicat la primera Antologia poética universitaria, on havia
intervingut Raventós, i a la torre d'aquest es reunien els joves poetes. Aquest
auditori será on l'escriptor valenciá explicará la situació de la cultura catalana
a les terres del sud i la seua concepció nacional. Les altres estades ja van ser
més sovintejades. D'aquesta manera, Fuster s'implicava en la textura cultural

5	 Ferrer / Pujadas 1993: 331-332.

Ibidem.
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del Principat i sobretot amb les personalitats i els focus de més prestigi
d'aquell moment.

Diáleg entre la cultura catalana i l'espanyola

La política de Ruiz Jiménez com a ministre d'Educació va portar a terme un
intent d'aproximació entre les cultures de la península Ibérica. D'aquesta
manera, organitzat per Pérez Villanueva, aleshores director general d'uni-
versitats, i amb la collaboració económica del ministeri d'Información y
Turismo, es va celebrar a Segóvia el I Congreso de Poesía, entre el 16 i el 23 de
juny de 1952. Hi va haver la preséncia de la majoria de les primeres espases
de la poesia espanyola. La delegació catalana va estar formada per Carles
Riba, J. V. Foix i Mariá Manent. La resolució d'acceptar la invitació per
assistir al Congreso fou una mostra de diáleg, tanmateix ni fou fácil ni tots els
sectors de la cultura catalana ho van entendre. Per exemple una part de l'exili
ho va interpretar com un traiment. Així ho comprovem en unes paraules de
Mariá Manent en un homenatge a Riba després de la seua mort:

Per aixó he dit que el diáleg en el qual C. Riba fou tan eficag, tan exemplar protagonista,
era essencialment una acció política de probables derivacions en el futur, una acció
important i complexa. Potser hi ha algú que no ho veu així. La malfianga irreflexiva,
primária i un cert maquiavellisme de botigueret ofusquen de vegades alguns —pocs— deis
nostres intellectuals i polítics.'

Aquest moviment d'opinions es percep clarament en els judicis que apunta
Joan Fuster en una carta a Riera Llorca quan aquest era a l'exili:

L'anada deis catalans a Segóvia no significa res, i res no signifiquen els articles de La

Revista, quant a la realitat catalana actual. Tenen, sí, un avantatge: han despertat una cena
curiositat per la cultura catalana als medis intel'lectuals castellans. Després d'uns anys de
silenci, les revistes literáries de Madrid publiquen comentaris sobre llibres catalans, se'n
parla [...]. Agó no és menyspreable, peró tampoc no té res de prometedor. A més, hi ha un
perill per als escriptors catalans involucrats en aquesta eufória de germanor: la temptació del
bilingüisme.8

7	 Mariá Manent 1959: 11.
8	 Aquesta carta és datada a Sueca, el 25 d'octubre de 1952. Altra opinió ben interessant de

Fuster sobre el diáleg obert entre Riba i Ridruejo i el Congreso de Poesía, carta datada el 8
de desembre de 1952, també dirigida a V. Riera Llorca: «Jo no crec que siga censurable el
diáleg deis dos escriptors. ¿Per qué? A nosaltres ens pot afectar directament l'actitud de
Riba, i Riba és massa intelligent per dir bajanades. Es podrá estar d'acord o no amb ell,
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En principi, sembla que aquest diáleg va ser positiu com podem comprovar
en la correspondencia pública que es va entaular entre Dionisio Ridruejo i
Caries Riba.

El II Congreso de Poesía es va celebrar a Salamanca entre el 5 i el 10 de
juliol de 1953 amb una presencia més nombrosa de la delegació catalana
(Tomás Garcés, Clementina Arderiu, J. V. Foix, Joan Teixidor, Ramon
Permanyer i Joan Perucho). En tots tres congressos, la delegació fou establer-
ta per Riba. Tomás Garcés va veure el paper dels escriptors catalans total-
ment justificat:

La premsa de tot Espanya, i com és natural la de Barcelona, donava diáriament les notícies
d'agencia del Congrés. Semblava que els poetes catalans, a Salamanca, «collaboraven». En
alguns cenacles se'ns acusava grollerament, quan la sola presencia de Caries Riba hauria
hagut de fer callar els criticaires. [...] 1 sobretot hi hagué les converses, el tracte personal que
ens permetia d'exposar als nostres collegues quina era la trista i injusta situació de la nostra
cultura i de la nostra llengua.9

Altres veus van ser molt dissonants encara que fos privadament, com el cas
de Joan Oliver en una carta a Ferrater Mora:

[...] ara el poeta es troba a Salamanca comandant un reduit equip de vats menors. Els linos
s'estrenyen que és un fástic. Per aquest camí, qualsevol dia, el de Bierville recobra la seva
cátedra de grec a la Universitat de Barcelona!'°

El III i darrer Congreso de Poesía es va celebrar a Santiago de Compostella
del 23 al 28 de juliol de 1954. La comitiva catalana era formada per Caries
Riba i Clementina Arderiu, Maurici Serrahima, Antoni Comas, Joan Fuster,
Antoni Vilanova, Joan Perucho, Ramon Permanyer i Joan Teixidor. En
aquesta ocasió també hi va haver problemes, recels i tensions per a l'accep-
tació de la presencia catalana, com comprovem en una carta de Santos

pera jo, almenys, no li he concedit el dret de representar-me, de manera que les seues
opinions són d'ell i res més	 L'assistencia deis catalans al Congrés de Segóvia em sembla
també correcta. Hi tingueren una actuació brillant i valenta. 1 encara que no l'haguessen
tinguda, ells no hi anaven com a „mandataria" de Catalunya, sinó com uns poetes particu-
lars (per dir-ho així) que havien estat invitats expressament i (quede alzó ben ciar) que no
han estat explotats políticament per ningú ...» (Ferrer / Pujadas 1993: 202).

9	 Tomás Garcés: «Un Congrés de Poesia», dins: L'Averzl 24 (Febrer de 1980), pág. 13.

1 °	 Joc de cartes (1948. 1984), a cura d'Antoni Turull, Barcelona: Ed. 62, 1988, pág. 88.
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Torroella, Secretari del Congreso, a Riba datada el 24 de juny de 1954, a
trenta dies vista de les Jornades poétiques:

(...1 me han vuelto a llegar, por diversos conductos, noticias de una decisión, a la que sin
duda es Ud. ajeno, pero que circulan y son comentadas en los medios más o menos
literarios barceloneses, y según la cual los poetas catalanes, anticipándose a toda previa
invitación, no asistirán al III congreso de Poesía. Desde que me llegaron los primeros
rumores de esta índole no he hecho más que pensar en este asunto con ánimo de hallarle
alguna solución que a todos, a usted y a nosotros, nos dejaran en buen lugar.''

L'opinió de Fuster sobre el Congreso és la següent, com li ho comenta a
Riera Llorca:

[...] aquesta vegada abundava l'element literalment mediocre; les possibilitats de «diáleg»
eren, doncs, ben minses. A la major part deis assistents, no els interessava massa la poesia
catalana ni, naturalment, la francesa o l'alemanya: eren gent obsessionada amb Ilurs petites
revistes de provincia, i es dedicaven a intercanviar-se'n exemplars i collaboracions. Personal-
ment, amb els únics que vaig poder sostenir una conversa intelligent van ésser Luis Rosales
i Gerardo Diego, a més d'alguns que ja coneixia per correspondéncia (com Gabriel Celaya,
un deis marxistes — i Carlos Edrnundo de Ory, espécie de poeta mauclit o d'existencialista
heterodox)	 També, en un principi, Riba s'havia proposat de no assistir-hi, per l'actitud
reticent de les autoritats davant una última solficitud de publicar una revista en catalá ... Si
jo hagués de	 recapitular el que m'ha semblat aquest Congrés, tenint en compte les
polémiques suscitades pels deis anys passats, diría, senzillament, que ni tenen els perills que
molts de nosaltres temíem, ni tenen tampoc l'eficácia que els altres senyors han suposat. En
última instáncia, els perills i l'eficácia depenen de la gent que hi \Taja»

Cal apuntar que hi va haver una certa inquitud en les jerarquies del régim
franquista que no veien massa bé aquell inici de collaboració. Aquest fou el
motiu pel qual ja no se celebraren més Congresos d'aquest tipus.

No sabem si aquest inici de diáleg entre les dues cultures va contribuir
notablement a fer eixir la literatura catalana de la precarietat en la qual es
trobava; tanmateix, sí que va donar tota una série de fruits de difusió. A
través dels tractes amb escriptors de tot el món es dona una empenta al seu
reconeixement; a més, s'aconseguí que els intellectuals castellans més oberts
s'adonassen de l'encara vivent realitat d'una cultura que a través de la seua

11
	

Citat per Guardiola 1993: 143.
12
	

Vegeu més opinions i anécdotes sobre el Congreso de Poesía celebrat a Santiago de
Compostella a Joan Fuster: Diari (1952-1960), dins: Obres completes II, Barcelona: Ed. 62,
1968, págs. 142-143; vegeu també Diari inédit (31-VII-1954 / 2-X-1954), Altea: Aigua de
Mar, 1994.



La relació literaria entre Joan Fuster i Caries Riba	 45

llengua vindicava davant el món el dret a manifestar-se. El resultat material
fou la publicació d'una Antología de poetas catalanes contemporáneos (1952) de
Paulina Cruzat; els números especials de revistes dedicats a la cultura catalana
d'Alcalá (1952) i Ínsula (1953); una edició bilingüe de Salvatge cor de Riba,
prologada per Antonio Tovar; Riba va ser convidat per les universitats de
Salamanca i Madrid a fer unes conferéncies sobre llengua i literatura catala-
nes.

Alguns aspectes lingüístics

Tots sabem l'interés de Riba i de Fuster pels diversos aspectes de la llengua
(socials, técnics, d'história, etc.); en la seua relació podem trobar moltes
anécdotes i referéncies a aquest tema. Sobre la nomenclatura de la llengua i la
qüestió valenciana, en una anotació de 1'11 d'abril de 1957 del Diari (1952-
1960), Fuster, tot conversant amb Riba, plantejá el cas. L'autor de les Elegies
de Bierville entenia el problema, comentava que calia pensar que eren molts
segles anomenant-se valenciá la variant catalana parlada a l'antic Regne de
Valéncia. A més a més, s'havia de buscar una solució supraregional, la llengua
comuna no podia anomenar-se valenciá, catalá o mallorquí, perqué aixó seria
parcial i incómode. En la Renaixenca, els valencians, peras també altres
intellectuals del domini lingüístic van preferir dir «llemosí», i d'aquesta
manera, les suspicácies comarcals hi eren eludides. Aleshores, Fuster, mig
burleta, li apunta que una altra solució podria ser el nom de bacavés. Nicolau
Primitiu va proposar al comenÇament de la década dels anys trenta el terme
«Bacava» o «Bacávia» i «bacavés». «Ba» de Balears, «Ca» de Catalunya i «Va»
de Valéncia." Segons Fuster, Carles Riba va reaccionar amb una curiosa
cautela:

—Si ho acordávem així, per qué no? No hi he insistit—,

apunta Fuster.

¿Qui ho havíem d'acordar? Si Valencia pogués argumentar des d'un bloc literari tan
important com el del Principat, o almenys com el de les Illes —vull dir contemporani—, la
cosa encara podria ser factible. [...] Peras ... La veritat és que, ara per ara, els valencians que
més s'obstinen a proclamar el «fet diferencial» lingüístic —de cara a la resta de Pámbit cata-

13	 Sobre aquesta proposta de Nicolau Primitiu, vegeu la revista Siánia 3 (1958), 14 (1959) i 17

(1959), que editava el mateix erudit valencia a finals deis anys cinquanta.
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la—, els que s'ofenen si anomenem «catala» el «valencia», són, generalment, individus ben
poc fidels a la llengua indígena.»"

En la postguerra hi hagué bastants polémiques sobre l'estándard, alguns
intents dialectalitzants i reivindicacions de les diverses variants lingüístiques.
Per exemple, Joan Fuster es va fer ressó d'una polémica que hi va haver entre
alguns memores de l'Institut d'Estudis Catalans i els redactora del DCVB.
Darrere d'aquestes posicions hi havia, d'una banda, Ramon Aramon i Larles
Riba i, de l'altra, Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guarner. Fuster
comenta que en la superfície hi havia un problema lingüístic; darrere, peró,
hi havia una qüestió personal. La polémica encara es va escalfar més quan
Miguel Dok rebutjá l'abús dialectal de certs escrits de Raixa. De seguida Blai
Bonet, Jaume Vidal i Josep Maria Llompart replicaren a aquesta crítica. Joan
Fuster explica la situació i pren partit per un dels dos bándols, peró no
directament, sinó en una carta a Riera Llorca, datada a Sueca, el 3 de juliol de
1954 on comprén molt bé la positura dels mallorquins:

[...1 el criteri lingüístic que jo he defensat dista molt d'ésser el vagament el neoalcoverista
deis jóvens mallorquins. Peró potser será preferible no afegir llenya al foc. Només em
molesta que aquells qui m'han reprotxat la meua actitud —i que no han estat precisament
Riba ni Aramon— es feliciten creient que tenien ra6 quan em deien que provocávem l'anar-
quia en el llenguatge literari. No cree tampoc que els mallorquins siguen uns anarquitzants.
I encara no sé si caldria dir que la dissidencia mallorquina no és un crit d'atenció per a
Barcelona, en el sentit que no és convenient que els catalans del Principat es desentenguen
deis valencians i deis mallorquins.15

Una cultura beata?

A conseqüéncia de la publicació de l'obra poética de Marcial, traduida per
Miguel DolÇ per a la Fundació Bernat Metge, hi va haver una polémica en els
nuclis de la cultura catalana. Josep Pla va escriure un article molt dur contra
els exiliats catalans, ja que en una revista de Méxic havia aparegut una
ressenya molt crítica sobre l'edició de Marcial, on explicava la mentalitat
rancorosa de l'exili. Pla no explicava, peró, que la crítica venia determinada
per la censura que la Fundació havia realitzat sobre els epigrames desver-
gonyits de Marcial; hi apareixien els epigrames en llatí i al costat, on havien
de ser les versions en catalá, uns espais en blanc. Hem de recordar que Larles

14	 Joan Fuster 1968: 291.
Is	 Ferrer / Pujadas 1993: 359.
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Riba realitzava, de fet, la funció de director de la Fundació i, per tant, tenia,
almenys, una part de la responsabilitat en aquesta censura. Joan Fuster, en
una carta a Riera Llorca, datada el 29 de maig de 1950, comenta el cas amb
aquestes paraules:

Una institució del prestigi científic de la FBM no té dret a perdre's en escrúpols de monja
clarissa, car en els clássics grecs i Ilatins no havia de buscar massa coses edificants segons el
patró cristii. Peró la culpa d'haver aparegut mutilada la traducció no és de Dolc, que va
traduir Marcial complet i cense abusar deis eufemismes; sinó de Riba, que hi ha posat el
veto. El que em sorpren a mi és que es publiquen els textos immorals en llatí, peró no en
catalá; segurament la immoralitat radica en la ]lengua o bé els que saben ]latí n'estan
immunitzats. Em recorda agó una frase d'algun sainete —crec— espanyol, que a propósit de
les ¿'eres d'argument escabrós, deia: «Cantado y en italiano, gana mucho la moral».
Segurament.16

Bastants anys més tard, en les addicions que elabora Fuster en el seu diari
a la magnífica i descarada elegia a Rabelais, comenta aquest fet i d'altres de
semblants que s'hi donen. A propósit del seu estimat Rabelais, s'hi pregunta
el motiu pel qual no s'han editat o reeditat les versions que hi ha o per qué
no s'ha realitzat cap homenatge a conseqüencia de la commemoració de la
mort de l'humanista francés. Fuster li ho va preguntar a Riba; tanmateix, no
contesta clarament: que si perills o dificultats ... Per qué aquest oblit gens
improvisat en la nostra cultura i en els nostres intellectuals? Quina n'es la
motivació? Fuster acaba donant tota una serie d'elements per a contestar-nos:

Li tenim por, a Rabelais, als escriptors com Rabelais. Li'n tenia Solervicens, i, sí, potser li'n
tenia Riba, i no m'estranyaria que li'n tingués Josep Pla. Li'n tenien els censors, els de la
diócesi i els de les oficines públiques. Ara ha amainat una mica la virulencia discriminatória,
i Gargantua i Pantagruel circulen per les llibreries d'aquesta banda deis Pirineus ... No en
catalá, peró.	 Li tenim por. Aixó és tot. Peró ¿Per qué ací més que enlloc? Valdria la
pena d'aclarir-ho. La clientela del llibre catalá, del llibre en catalá, és un tipus de persones
molt especials. Malament, doncs. Alguna cosa no hi funciona bé

Viatge al País Valencia

El dia set d'abril de 1957, Garles Riba i Clementina Arderiu arribaven a dos
quarts de vuit a l'estació del Nord de la ciutat de Valencia, la visita fou fins
al dia dotze del mateix mes. Es feia realitat d'aquesta manera una promesa

16	 Ferrer / Pujadas 1993: 24.
17	 Joan Fuster 1968: 85.
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que havia fet l'autor de les Elegies de Bierville. Des de 1953 havia intentat
realitzar-la; tanmateix, per una raó o per una altra, havia estat ajornada fins
aquell moment. La primera notícia que es té del seu projecte de viatge a
Valéncia apareix en una carta de Riba a Joan Baptista Bertran, datada el 24 de
juny de 1953, on comenta:

Hi ha un projecte d'«excursió» literária a Valéncia, aquesta tardor, que, ho espero fervent-
ment, potser reeixirá."

El motiu darrer, potser, fou una carta publicada a la revista Vida Nova, de
l'any 1956, on podem llegir entre altres coses:

Em deia un valenciá, mostrant-me la seua biblioteca, a la qual els llibres catalans, mallor-
quina i valenciana formen un conjunt sense cap mena de separació: «En les biblioteques deis
grans hómens del Principat que coneixen tota llei de cultures i que han viatjat arreu del
món, ens desconeixen fins a l'extrem de no haver posat mai els peus en terres
valencianes.»"

Caries Riba es va sentir directament alludit i li ho comentó a Fuster en una
carta datada el 18 de desembre de 1956:

Amicals i no malignes Ilengües m'han fet avinent que una carta de Valéncia, apareguda a
Vida Nova, és de V. M'hi seno alludit. Tenen ra6 en el seu plany [...]. No em defensaré:
miraré simplement de fer honorable esmena. Hem decidit, la meua muller i jo, de venir a
passar uns dies a Valéncia cap a les darreries del próxim gener (...1. El nostre pla és fer
converses, lectures, passejar, etc."

La lletra no és escrita per Joan Fuster; segurament, com apunta Guardiola
(1993), darrere de les inicials R. A. hi ha Ramon Aramon.

18
	

També en una carta de Xavier Casp a Larles Riba, datada a Valéncia, el 10 de febrer de
1954, on es parla d'un possible viatge a terres valencianes organitzat pel poeta de Torre:
«Distingit amic: no sé si recordareu que us vaig prometer organitzar-vos un viatge a
Valéncia, on tant d'interés tinc que passeu uns dies. Som ací veritables els admiradors amb
qué compteu, i la vostra presencia será un estímul, n'estic segur» (Guardiola 1993: 107).
Caries Riba no ho acceptará perqué la invitació del viatge venia realitzada per l'organisme
Conferencia Club de Valencia, aleshores suposava que la conferencia hauria de ser en
castellá, i l'escriptor barceloní tema el propósit ferm de no fer cap conferencia en castellá
en un país de llengua catalana, mentre l'ús públic del catalá fos prohibit.

19	 R. A.: «Carta de Valencia», dina: Vida Nova 7 (abril-maig-juny de 1956), págs. 94-95.
20	 Guardiola 1993: 333.
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Després de concretar alguns aspectes d'estada i d'organització de la visita,
el dia 30 de maro de 1957, Fuster escriu al matrimoni Riba:

Tots els vostres amics de Valéncia serem ben contents de tenir-vos per fi entre nosaltres, ni
que siga per tans pocs dies. Naturalment, procurarem organitzar-vos un programa de
companyia i de turisrne ciutadá tan complet i amable com ens será possible. Crec que, en
les dates que us proposeu per a la vostra visita, podrem fer coincidir entorn vostre tots o la
major pan deis valencians que, amb més o menys constancia, contribuim a «conservar» ací
la literatura catalana!'

Aquests escriptors o persones relacionades amb la cultura amb els quals va
tenir contacte aquells dies van ser: escriptors relacionats amb la tertúlia del
grup Torre (Xavier Casp, G. Lahuerta, Vicent Andrés Estellés, Miguel
Adlert, Francesc Bort, Rafael Villar, etc.); el jesuita i poeta catalá Joan
Baptista Bertran; l'amic de Riba, Enric Gomá; componente de les generacions
de pre-guerra (Francesc Almela i Vives, Adolf Pizcueta, Thous, etc.) i amics
relacionats amb Fuster (Vicent Ventura, Francesc de P. Burguera, Josep
Iborra i Josep Palácios) i naturalment Joan Fuster, tot fent el paper de
cicerone.

Joan Fuster, irónic i divertit, escriu les seues impressions de l'estada a
Valéncia de Riba al seu amic Albert Manent:

Com ja sabeu
i en recordeu,
féu-nos visita,
breu, exquisita,
Riba, poeta,
de la discreta,
amable Tina,
senzilla i fina,
acompanyat;
restí admirat
de veure com
ací tothom
se'ls mostró atent,
pulcre, amatent,
obsequiant-los
e regalan-los,
des del senyor
Casp al senyor

21	 Guardiola 1993: 351.
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Almela i Vives,
hómens d'asprives
enemistats,
ben oposats
en preferIncies,
gusts i solvéncies,
sempre en disputa
(de fills de puta
mútuament
per tractament
solen donar-se
sense immutar-se);
lo mateix Rat,
que es diu Penat,
feu sessió,
recepció
deis visitants,
ab besamans,
e assistencia,
gran afluencia
de dignes socis.

[...]
Em satisfá
saber que ja
Riba us ha dit
que havem complit,
hospitalaris:
no formularis
sinó sincers,
no Ilagoters
més ben sentits
e decidits.21

A banda de la broma fusteriana, hi podem veure els vincles i connexions
intellectuals en aquella época al País Valenciá. A més, hi hagué un enfronta-
ment molt dur i visceral entre el tándem Adlert-Casp i la generació més vella
(Garles Salvador, Francesc Almela i Vives, entre altres).

La visita de Larles Riba a terres valencianes fou també tot un éxit des del
punt de vista de l'autor de les Estantes, com li escriu a Joan Baptista Bertran,
en carta de 21 de novembre de 1957:

22	 Guardiola 1993: 350.
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Feia tan poc que també una realitat —peró, aquesta vital, joiosa i gentil— ens havia fet
sentir nostra una ciutat fins aleshores per a nosaltres a penes més que un nom i unes vistes
d'album!2>

Formentor

Entre el 18 i el 25 de maig de 1959, tant Caries Riba com Joan Fuster van
assistir a les Converses de Poesia de Formentor. L'organització fou realitzada
per la revista Papeles de Son Armadans i pel seu director Camilo José Cela.
Aquestes jornades no tingueren un carácter oficial com havia passat als
Congresos de Poesía, com molt palés deixa el futur premi Nobel de Literatura
en una carta dirigida a Riba, datada el 24 de febrer de 1959:

En Formentor, a orillas del Mediterráneo y en el paisaje que tanto amó el poeta Costa y
Llobera, he organizado, de acuerdo con el dueño del hotel y sin carácter oficial ni oficioso
de ninguna clase, una reunión a la que denomino «Las conversaciones poéticas». Tendrán
lugar del 18 al 25 de mayo y me gustaría mucho contar con su presencia.24

Hi van assistir cinquanta-dos escriptors de diverses llengües (en catalá, en
castellá, en francés, en anglés i en alemany). Van ser dinou catalans en total:
Clementina Arderiu, Miguel BauÇá, Blai Bonet, Baltasar Coll, J. Maria
Espinás, J. V. Foix, Miguel Forteza, Miguel Gayá, Josep Maria Llompart,
Francesc de Borja Moll, LlorenÇ Moyá, Josep Maria Palau, Joan Pons i
Marqués, Manuel Sanchis Guarner, Bernat Vidal i Tomás, Lloren9 Vidal i
Mariá Villalonga, a més, de tots dos nostres escriptors. Cal apuntar que
Llorenc Villalonga será triat en la llista d'escriptors «de lengua castellana
residentes en la isla».

Fuster, en una carta dirigida a Riba el 25 d'abril de 1959, li comenta:

Em sembla que vós aneu a les «Converses poetiques» de Formentor: si no hi ha res de nou
també hi aniré."

De seguida, Riba li contesta, amb carta del 28 d'abril:

En parlarem a Formentor: entre nosaltres i, si és avinent, també entre nosaltres i els altres.16

23	 Guardiola 1993: 406.
24	 Guardiola 1993: 489.
25	 Guardiola 1993: 503.
26	 Guardiola 1993: 502.
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Fa referéncia al próleg que Joan Fuster ha elaborat per a Clementina Arderiu
al llibre És a din En aquesta ocasió, pel que sembla, no s'encarrega Riba de
l'expedició catalana. Riba formará part de la presidéncia collegiada conjunta-
ment amb Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Aquilino
Iglesia i Miguel Forteza.

S'ha d'anotar que Carles Riba va ser protagonista durant aquestes jorna-
des poétiques de diverses polémiques. La primera amb Robert Graves en la
sessió del dia 21 dedicada a la poesia actual i el món clássic; fou bastant
sonada com demostren les diverses referéncies al cas. En la Vanguardia'
Española del dia 23 de maig de 1959, en un article de J. R. Masoliver sobre les
Jornades ens diu que Riba

[...] defendiendo la esencialidad del lenguaje poético y la incapacidad del cotidiano, en su
forma natural de producirse, para ser vehículo del contenido artístico [...1, hizo alusión a
algunos virgilianos en que el misterio poético del poema es como un halo de las expresiones
más alejadas de la lengua vulgar. Esto suscitó la intervención del poeta inglés Robert
Graves, que rechazó en bloque, como falta, la lengua de los poetas latinos, con excepción
apenas de Catulo."

Fuster fou testimoni d'excepció d'aquest enfrontament:

[...] vaig ser un dels afortunats que va presenciar un diáleg agressiu —cita d'Horaci amunt,
cita de Virgili avall, per descomptat, en llatí— entre Riba i aquell boig d'anglés que
circulava per Mallorca, l'autor del Claudi i jo ... Graves era un senyor que també en sabia
inch, peró estava desbaratat."

La segona polémica s'hi va donar en la sessió dedicada a les llengües
poétiques, en el moment en el qual Carles Riba comenta que la introducció
de la llengua del carrer en el poema era una ximpleria; aleshores Blas de
Otero i Gabriel Celaya manifestaren el seu desacord d'una manera prou
virulenta. Més tard també entraren en la discussió Carlos Bousoño i el mateix
Robert Graves. En la publicació Revista de Barcelona, en el número 373 s'hi
recollia aquesta polémica:

27	 J. R. Masoliver: «Las conversaciones poéticas de Formentor», dins: La Vanguardia española,
23 de maig de 1959, pág. 21.

28	 Podem veure-ho en l'entrevista de V. Martí: «Fuster, incómode», dins: El Temps 154 (1 de
juny de 1987). 0 al llibre de M. Alberola / A. Martí: Fuster Sabatic, Altea: Aigua de mar,
1994. Més informació sobre aquesta polémica a Medina 1989: 188 - 189.
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Parece ser que en las aguas mansas de las jornadas de Formentor, el poeta que lanzó la
piedra y alborotó el cotarro fue el egregio vate Carlos Riba. Riba afirmó que el poeta que
escoge los vocablos callejeros para incorporarlos a sus poemas comete una «tontería». ¡Allí
fue Troya! Se levantó Blas de Otero indignado, capitaneando la oposición. Por fortuna las
tempestades en Formentor se resolvieron como si se produjeran dentro de un vaso de
agua."

En la clausura de les Jornades de Formentor, Camilo José Cela va
comunicar la notícia de la mort del poeta Josep Maria López Picó, i va
demanar a Riba que a manera d'homenatge al seu amic, comentara alguns
aspectes personals i de l'obra piconiana. Riba no sospitava que acompanyaria
mesos després l'estimat amic i que aquestes jornades serien un dels seus
darrers actes públics. Ja no realitzaria un segon viatge a terres valencianes per
a formar part del jurat del premi Ausiás March, com diu en la penúltima
carta que va escriure, precisament, dirigida a Joan Fuster, comunicant-li
l'acceptació d'aquest viatge.

Visió fusteriana de l'obra de Caries Riba

Joan Fuster ha qualificat Riba del máxim poeta del Noucentisme en els seus
estudis, peró, a més a més, sempre ha comentat el paper representatiu que
ocupá en les décades posteriors a la guerra d'Espanya. Aquest darrer aspecte,
encara que extraliterari, cal tenir-lo en compte per entendre la gran influéncia
que va exercir fins a la seua mort. Riba, com va poder palesar el mateix
Fuster, es va convertir en el gran tótem o aquell public servant anglés que era
sollicitat per a solemnitzar amb la seua adhesió tots els esdeveniments
culturals, i sempre amb una evident cárrega cívica i política. Ho podem
verificar en dues opinions de Fuster bastant allunyades en el temps, claus tan-
mateix per a copsar la seua admiració pel poeta barceloní. La primera es va
realitzar dies després del traspás de Riba:

Pero cuando la historia —y quizá no sólo la historia literaria— de nuestra tierra recoja y
mida la fecunda huella de C. Riba sobre los últimos trenta años del país, no podrá dejar de
lado el hecho primordial de su proyección ética en la sociedad catalana y en los círculos
más amplios de la intelectualidad española. Como pocos escritores nuestros del siglo actual,
él encarnó las mejores fidelidades al viejo noble y precario ideal de la dignidad humana,
individual y colectiva."

29	 «Una polémica de Carles Riba», dins: Revista 373 (6 de julio] de 1959), pág. 7.

30	 «En la muerte de Caries Riba», dins: Levante, 19 de julio] de 1959, pág. 3.
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I gairebé tres décades després, quan era preguntat sobre l'autor de les Estances
d'una manera fulminant, comentava:

Enlluernador, és ciar. Riba era un home que no s'ha repetit. Jo sempre dic que el dia que
va morir Riba vam perdre el respecte a la literatura d'aquest país; tothom van poder
comencar a dir tonteries.'

Final

La relació entre Joan Fuster i Caries Riba fou curta en el temps, peró molt
intensa; aixó ho podem constatar en els documents tant públics com privats
que ens n'han quedat: canes," articles, prólegs, escrits de tot tipus i el mateix
diari de Fuster que, malgrat no ser un diari íntim i anecdotari, arreplega
moltes converses i referéncies amb l'autor de les Elegies de Bierville sobre la
realitat cultural i literária de la immediata postguerra.

Hem pogut comprovar el paper central que Riba va tenir a la postguerra
des de tots els punts de vista. Hem examinat la visió molt original i forra
interessant d'un altre intellectual que marcará profundament la nostra cultura
en els propers trenta anys.

En la relació Riba-Fuster hi trobem algunes de les qüestions, polémiques
i problemes de la cultura catalana d'aquells moments. Fet i fet, constitueix
una pela magnífica per a conéixer la complicada situació de la literatura
catalana en la postguerra, que revela moltes de les claus del procés de represa
i de modernitat de la nostra cultura en aquells anys tan crítics.
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