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I naugurem avui el III Simposi 

Carles Riba, en honor del poeta, 

humanista, membre i president de l’Insti-

tut, a mig segle de la seva mort. Riba fou 

una de les personalitats intel·lectualment 

més completes i riques de la Catalunya del 

segle vint. És per això que és objecte 

d’aquest III Simposi, que organitzen la 

Secció Filològica de l’Institut d’Etudis 

Catalans i l’Aula Carles Riba de la Uni-

versitat de Barcelona. Presidit pel professor 

Carles Miralles, membre de la Secció 

Filològica de l’Institut, i coordinat pel 

professor Jordi Malé, el simposi es proposa 

analitzar l’obra poètica i crítica de Riba en 

el context europeu, aplegant especialistes 

procedents de diverses disciplines i geogra-

fies. Riba és, doncs, afortunadament, 

objecte d’interès acadèmic i literari per tal 

com la seva obra és considerada, valorada 

i admirada per diverses generacions. 

Compta amb una notable bibliografia i 

recepció crítica. Des que es va publicar la 

Miscel·lània carles Riba (1959-1969) ha 

crescut en quantitat i en qualitat. La 

Miscel·lània fou publicada per l’Institut 

d’Estudis Hel·lènics i el Departament  

de Filologia Catalana de la Universitat de 

Barcelona, amb il·lustracions d’artistes com 

ara Domingo, Sunyol i Tàpies.

Carles Riba pertanyé a la segona 

generació del Noucentisme, juntament amb 

Joaquim Folguera, Clementina Arderiu, 

Marià Manent, Josep M. de Sagarra i J. 

Vicenç Foix, per bé que les opcions i evo-

lucions estètiques de tots plegats difereixen 

molt notablement. Riba s’erigí aviat com a 

«intel·lectual de professió», en paraules de 

Joan Fuster, fent de la literatura —creació, 

crítica, traducció— l’objecte i objectiu del 

seu treball. Assolí d’aquesta manera l’esta-

tus d’escriptor i d’intel·lectual català, en 

certa manera professionalitzat com a tal, si 

se’m permet, amb certa llicència verbal, 

lligar la idea de professionalitat a la d’intel-

lectual independent, crític, i tràgicament 

relacionat amb la història de la seva pàtria. 

Fou professor de l’antiga Escola 

de Bibliotecàries des del 1916 i de la 

Universitat de Barcelona des del 1934. Al 

llarg dels anys vint emprèn un seguit de 

viatges i estades per Europa amb propò-

sits d’estudi i coneixement. Sojorna a 

Itàlia el 1920; a Alemanya el 1922, on 

esdevé deixeble de Karl Vossler, gaudeix 

de l’obra de Goethe, descobreix Hölderlin 

i freqüenta l’obra de Rilke; a Grècia el 

1927, on l’humanista i traductor revalida 

els seus coneixements. Fou director de la 

Fundació Bernat Metge des dels primers 

intervenció del president de l’iEc, salvador Giner de san Julián, 
en l’acte d’inauguració del iii simposi carles Riba (Barcelona,  
30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2009), a la sala Prat  
de la Riba de l’iEc, el 30 de novembre de 2009
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moments de la seva creació el 1922 i 

traductor de Plató i Xenofont, entre altres. 

El 1932 ingressà a la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans amb el pres-

tigi de l’obra poètica i crítica portada a 

terme i amb la ferma convicció de treba-

llar al servei de la llengua i la cultura del 

país, tasca que acomplí sens defallir fins 

al final dels seus dies. Des de l’Institut 

Riba promogué la reedició del Diccionari 

general de la llengua catalana, de Fabra, 

de 1954. Fou president de l’Institut, i 

també de la seva Secció Filològica.

El poeta que el 1919 es confessa 

«enquimerat» per «la gràcia fugitiva d’un 

desig» al primer llibre de les Estances, que el 

1930 determina que «Tot és excés; i el silen-

ci / no pot resistir / ser forma a tanta absèn-

cia», i que el 1952 proclama a salvatge cor 

que «el cor vol més, vol en excés / i en el do 

rebut es degrada», és un home abeurat de 

Mallarmé, Hölderlin, Valéry i Rilke. Colpit 

per la guerra fratricida i l’exili assoleix una 

de les grans fites de la poesia catalana con-

temporània amb les Elegies de Bierville de 

1943, l’any del seu retorn. Des de llavors la 

seva influència és determinant en molts dels 

poetes de la segona meitat del segle.

La poesia, l’humanisme, la crítica 

literària, les traduccions —en les quals 

destaca l’odissea en segona traducció— i el 

seu esperit cívic enmig dels anys més durs 

de la postguerra esdevenen el mirall i el 

mestratge de les generacions literàries dels 

anys quaranta i cinquanta. Aquest mestrat-

ge pot explicar, en bona part, la presència i 

la vigència o, si es vol, consideració vers la 

seva obra poètica i crítica fins a l’actualitat. 

La mort de Riba clou la gran 

etapa de la Catalunya ideal i civilitzada 

dels anys vint i trenta i, també, el nexe 

que ha unit la Catalunya anorreada pel 

franquisme amb la dels anys en els quals 

impera el corrent de l’anomenat realisme 

social. Immediatament després, al darrer 

terç del segle vint es produeix l’eclosió de 

Salvador Espriu i J. V. Foix i, posterior-

ment, la recuperació consecutiva de dos 

altres grans poetes, Joan Vinyoli i Màrius 

Sampere, a més d’un tercer, Joan Salvat-

Papasseit, i d’un quart, Joan Oliver, lla-

vors prou actiu. Les semiclandestines 

Antologies poètiques universitàries d’a-

quells anys en són prou testimoni.

Amb la desaparició de Carles Riba 

es clou, doncs, un llarg període d’història 

cultural i cívica i se n’obre un altre, ac-

tualment també periclitat. Avui, en un 

context condicionat, entre altres factors, 

per l’expansió del sistema literari i per la 

mundialització, ens trobem davant una 

batalla nova per a la nostra llengua i la 

nostra cultura. Cal vèncer. És per això que 

celebrem el III Simposi Carles Riba des 

del segle xxi estant. Volem reivindicar-ne 

la vigència amb veus i mirades d’àmbits 

diversos per a situar, enriquir i difondre 

la magnitud de Riba, com a altíssim poe-

ta, com a humanista i com a intel·lectual 

europeu i català, per a emmirallar-nos en 

el seu exemple i complir amb el nostre 

deure com a fills que som del seu país.
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