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COM LA GENT NADA A LA RIBA ERMA:
LA DISTÀNCIA ENTRE LA PEDRA FIDEL I L’ABSOLUT.

EL POEMA 24 D’ESTANCES

El	poeta

Tal vegada, seria just de considerar inevitable que el poeta, una 
veu conscient de la seva existència humana en el cosmos de roques, 
cossos i ments, meni la seva vida per un camí intrínsecament entor-
tolligat amb la seva art i la recerca del saber, talment el Parmènides 
que cavalca vers la porta forrellada de la saviesa ampla i lluminosa. 
Conèixer les gèneres humanes precedents, treballar per al present i 
llegar una part de si mateix als qui vindran —i, així, guanyar-se la 
immortalitat. Erigir un jo que pensa, que sent, que interpreta, que diu 
i, sobretot, que vacil·la i fluctua en cada mot que filtra; recrear els 
múltiples tus i ells, que són tot el món i abasten de la concreció més 
episòdica a l’abstracció més absoluta. Per, a través de la paraula, fer i 
fer-se, assenyalar, comprendre i construir.

La poesia pot ser, doncs, una proposta de vida que conjumina 
l’intel·lectual cívic, preocupat per la col·lectivitat, i l’individualista 
que cerca la salvació personal, amb la del filòsof artista i l’artis- 
ta filòsof i, en fi —i això és el que més ens interessa—, amb la de qui 
s’arrisca a saber-se a si mateix. No diguem que aquesta sigui una vo-
luntat universal; si més no, creiem que Riba la subscriuria.

La poesia —dèiem—, el risc de trobar-se un mateix com a bri 
d’un déu inabastable, superador de tot, la polpa de carn travessada 
pels rials d’ànima. Potser no hi ha major risc que el de buscar la prò-
pia essència, prendre’n la minúscula part que es deixa entrellucar, 
colgada en la matèria eixordadora. Vèncer la por del gran misteri, 
obrir la porta de la nit, saltar més enllà del límit. Desafiar.

En aquest sentit, Ulisses fou un veritable poeta. Verbisser capaç 
de conquerir per la paraula unes armes de les quals no era mereixe-
dor, superb per voler ultrapassar llindars que no li pertocaven. Qui 
va traçar una trajectòria de llum contra el desconegut, hybris rere 
hybris —mania marinera, com la del Robinson Crusoe anterior a la 
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conversió a la divina. La desmesura. Sofisticat sofista, malpensador, 
malvadament superior per l’enginy, traïdor amistançat de deesses, 
rètor indòmit, en enganys tan fèrtil, Ulisses. Qui, per un Dante que 
no s’havia llegit L’odissea, va preferir a la permanència i estabilitat 
d’una llar segura el risc del viatge infinit vers una saviesa no huma-
na. Qui, fet i fet, diu que plora enyorant l’antiga terra i que només 
anhela els braços de la dona, el fill i el sol que abraça els camps fi-
dels..., però qui, vençut pel son, no viu el goig d’albirar de lluny la 
pàtria i sentir al rostre el vent de flaire enyorada que li retorna, de 
nou, el so dels esquellots dels ramats oblidats. Perquè s’ha adormit i 
el porten uns braços aliens que pagaran car el favor.

En certa mesura —no serem estrictes amb l’analogia—, Riba 
era un Ulisses. Creia en la poesia com a camí de llum intel·lectual 
i en la necessitat del risc de viure amb una consciència intensa de 
ser humà, poeta, carn i ànima lliure. Conquerir paisatges, vivències, 
hores, mots i companyies, talment un anar d’illa en illa, mantenint 
sempre un pols a cegues amb algun déu callat.

El	poema	24	d’EstancEs

El primer llibre d’Estances és fruit de la mimesi intertextual que 
Horaci aconsellava als Pisons. Els poemes, de base tendencialment 
conceptualista, són un extracte de la maceració d’una tradició assu-
mida com a pròpia sang o pròpia ossada, d’Homer a Maragall pas-
sant per Jordi de Sant Jordi, March, Dante o Petrarca, amb la voluntat 
conscient d’aportació personal a allò que Riba anomenava llengua 
literària —en fi, la literatura universal i catalana, universal en tant 
que catalana i catalana en tant que universal. És l’eclosió d’una sen-
sibilitat fertilitzada pels clàssics — en aquella època Riba era un fer-
ri noucentista, seguidor de l’Ors que després va vituperar des de la 
seva posició de crític de la literatura i de la vida literària del país.

Tradició, és clar; però reelaborada. Les referències literàries no 
tenen cap origen pedant ni forçat, sinó que hi són naturalitzades i 
semblarien camuflades si la voluntat conceptual i no empírica no fos 



tan forta. Si, en certa manera, deixés respirar els poemes més enllà 
del terreny literari. Perquè, quan no sobrevola en l’elucubració que 
pràcticament ha oblidat el cordó umbilical amb la realitat, està pi-
cant la pedra de la tradició, afegint sentit sobre sentit, fent literatura 
a partir de motius amb matriu semàntica universal, de segles.

Potser perquè és el seu primer llibre —acabat com a tal—, a les 
Estances Riba recrea literàriament la pròpia aventura intel·lectual, 
que assumia com a pedra de toc de la seva vida. El procés de trans-
formació de l’experiència empírica en la poètica, imbricada amb la 
reflexió sobre l’amor, el temps i la relació entre l’home i el món, des-
pullada de remissions reals: com l’àliga que observa des de dalt el 
batec dels cors dels altres —de retruc, el seu mateix. Si hi ha alguna 
referència tangible, caldrà cercar-la en la literatura mateixa, com el 
riu flanquejat de llimoners —poema 27— o els navegants del poema 
24, on en quatre quartets d’alexandrins Riba descarrega la seva pro-
posta vital amb la força d’una imatge narrativa que parteix del motiu 
tradicional del navegant.

Hem estat com la gent nada a la riba erma 
davant l’innumerable somriure de la mar;
la gran temptació a poc a poc desferma
les voluntats ardides del trist costum avar.

I un dia se’ls enduu, com d’una revolada,
ells, amb els seus records, els seus déus i els seus cants,
per si descobririen una terra daurada
enllà de les tenebres profundes i onejants.

Davant l’esguard errívol dels nauxers d’aventura
la verge mar es pobla d’illes amb ports fidels;
mes cap dolçor terral no iguala llur fretura:
sempre demanen una ruta nova als estels.

I més s’estimen la infinita mar deserta,
i els vents que s’escometen pels volubles camins;
de la sonora lluita la nau son vol concerta:
tal nostra vida, Amor, d’un combat de destins.
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En el context del primer llibre d’Estances, el poema represen-
ta una revisió del passat viscut en comú entre la veu lírica i Amor. 
Cal tenir en compte que segueix el poema de la joia creadora, en què 
l’experiència vital ja pot esdevenir literària perquè ha sofert el pro-
cés necessari d’abstracció i d’essencialització —la universalització a 
què es referia Aristòtil en comparar la historiografia amb la literatura 
i la filosofia, les quals proclamava més sublims en tant que més ele-
vades, menys concretes que les disciplines deutores de la veritat em-
pírica. Així, la vivència directa de l’amor i els obstacles particulars 
de la seva evolució vital han estat prou macerats en la seva interio-
rització personal, de manera que ja han pogut ser objecte de creació 
literària, i esdevenir sentiments unànimes que poden ser viscuts per 
tots els humans.

Records,	déus	i	cants

El poema és el desenvolupament d’una única analogia narrativa 
a la marquiana. És una imatge considerablement empírica, és a dir, 
que estableix la correlació amb elements no estrictament mentals. La 
densitat conceptual no és tan alta com en altres estances, tot i que, és 
clar, no remet a la vida quotidiana —l’experiència viscuda—, sinó 
a la intertextualitat. Al cap i a la fi, els protagonistes són l’Amor i 
el destí; un Amor majusculat, amb un ús que recorda el de Petrarca 
o, potser, referit a l’objecte concret d’amor —amb nom i cognoms, 
diguem.

Hi ha un nosaltres —Ella/Amor i la veu lírica— que vivien en 
una costa erma i que decidiren navegar a la recerca d’un lloc millor, i 
han viatjat i viatjat sense conformar-se amb cap nou indret. Han em-
près un viatge ambigu, que no és qualificat moralment ni èticament, 
sense cap finalitat materialment explicable. En tot cas, la finalitat 
apareix a mesura que es desenvolupa el viatge: la meta, el destí, és 
el viatge mateix. És una aventura personal que en els últims versos 
del poema queda emmarcada en uns termes semblants als del «Veles 
e vents» marquià: la lluita de destins; protagonitzada per una figura 
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molt propera al tastaolletes de l’«Excelsior» de Maragall: aquell que 
es deixa endur únicament per l’impuls d’aventura, el vitalista exa-
cerbat que no s’acontenta amb la solució mediocre.

Els protagonistes són encarats a una tria entre la «riba erma» i 
l’«innumerable somriure de la mar» —imatge tradicional que remet 
a Èsquil—, davant de la qual la temptació d’una vida millor encorat-
ja la recerca per mar. Cal tenir en compte que els viatgers no tenen 
un impuls actiu, sinó que són objecte d’una mena de «rapte» de la 
temptació —semblant al de la bella Europa—, que se’ls enduu, «com 
d’una revolada» —tal vegada, en un rampell—, juntament amb un 
bagatge immaterial: els records, els déus i els cants, que ve a ser allò 
que els fa humans.

En primer lloc, records de la seva vida personal i col·lectiva  
—per no perdre ni l’origen ni la identitat. El record és un terme poli-
sèmic i complex que pot adquirir significacions diverses segons l’ús 
i el context. No podem obviar, per exemple, que està íntimament lli-
gat a la teoria platònica del coneixement —l’ànima prenatal ha con-
templat l’essència dels objectes del cosmos, tots, en el seu estat de 
puresa absoluta. D’altra banda, la memòria és dels motius de refle-
xió més recurrents en la literatura —i en el pensament humà en gene-
ral—, en tant que és, en poques paraules, la força misteriosa que ens 
assegura —en fi, ens fa creure— que som vius i existim —i no som 
eterns— i, malgrat les mutacions encadenades, som els mateixos al 
llarg de la nostra vida. Eina d’identitat, doncs, i d’existència tempo-
ral. Origen de la saviesa veritable i, alhora, dipòsit imprescindible 
per tal d’encarar-se a la llum definitiva.

En segon lloc, els déus —remarquem el regust hel·lènic de l’ex-
pressió, mal sia pel plural. Potser les creences religioses com a part 
indiscutible de l’esperit. Sense els déus no hi ha viatge. D’una ban-
da, ells el decideixen; aquí no pas explícitament, però ja hem dit 
que el viatge no és una decisió plena dels protagonistes, sinó que és 
el resultat d’una crida més aviat irracional —divina, doncs. D’una 
altra banda, ells el controlen; si més no, equiparant la menció dels  
déus amb la passió d’aventura insaciable que mena els viatgers —i, 
en tot cas, recordem la sàvia Atena acompanyant, agombolant i gui-



112 Reduccions

ant Ulisses. Sigui com sigui, és identitat espiritual que cal tenir pre-
sent, diu Riba, en el vol de l’intel·lecte.

En tercer lloc, els cants: la poesia. Justament, un terme tan  
delicat —tan marcat, en diríem—, al qual podríem dedicar enciclo-
pèdies senceres. Aquí, sembla la dipositària de la història pròpia i de 
la comunitat i, potser, la capacitat de recreació de les experiències 
que els esperen. Aquell filtre que universalitza la joia, la maceració 
a què al·ludíem anteriorment. És clar, però, que aquesta interpreta- 
ció és arriscada perquè en el text no tenim prou elements per corro-
borar-la. Tanmateix, tenint en compte la importància vital que Riba 
dóna a la poesia, és obvi que no és cap gratuïtat que aparegui com a 
part explícita de «l’equipatge». I, sobretot, al final del vers, subrat-
llada per la rima.

Sigui com sigui, els aventurers s’enduen la cultura en el viatge. 
Necessiten anar espiritualment ben equipats, perquè el viatge és de 
saviesa i d’esperit: a la recerca de nou coneixement, de nova llum 
—filla de la memòria i dels déus—, que és revelada a través del cant. 
I, després, cantada. La proposta de Riba sembla una via intel·lectual 
i emotiva. Com el Fèlix de Llull, els viatgers no en tenen prou amb 
obrir els ulls a les meravelles del món: cal pensar-les, i es pensen no-
més si es recorda, si es té la companyia dels déus i si es pot recórrer 
als cants. Això seria viure de debò.

Els viatgers no van amb les mans buides, no han perdut el con-
trol. Han de tenir present què endur-se, ja que sembla que en depèn 
l’èxit del viatge. En el poema 20 del segon llibre d’Estances, formula 
el poeta:

Cos que has estat feliç del gai abús!
estoja el somni, com una ombra un foc:
per a volar lluny dels destins segurs
 és trist —i és poc.

I en el poema 10 fa una referència similar:
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¿llançarem ton bagatge darrere teu al mar,
o en la nostra aventura cap a ribes més clares
ens farem, del que tu pensares i esperares,
el nostre deure i una mica de joia —encar?»

Aquests versos són explicatius no solament amb relació al que 
ara mateix ens ocupa. En primer lloc, donen per fet que cal plante-
jar-se portar bagatge, què incloure-hi i, en fi, què fer-ne. En segon 
lloc, indiquen que l’aventura intel·lectual era un tema important per 
a Riba i que l’analogia marítima li devia semblar interessant per re-
ferir-s’hi.

D’altra banda, resumeixen la idea principal del poema que analit-
zem i en donen una informació que pot ser útil: el viatge és col·lectiu 
—o, si més no, es pot concebre així, almenys en una de les seves 
possibles formulacions— i té un destí relatiu. Les «ribes més clares» 
no són una meta coneguda abans d’emprendre el viatge, sinó que són 
indrets inconcrets, però millors. Múltiples —«ribes» és en plural—, 
indeterminats, definits només per una llum més intensa. Si aquest 
és el vector principal del viatge, s’entén que no tingui fi, perquè no 
sembla que hi pugui haver una riba absoluta en claror.

Cal posicionar-se, per tant, en l’elecció del que els romandrà de 
la vida en terra erma. Aquesta tria conscient està relacionada amb 
el fet que l’inici del viatge es presenta com un tall en la seva vida, 
com si hi hagués un abans i després, com si fos necessari de deixar 
de banda l’antiga vida —mantinguda en el record, assumida en el re-
cord— per tal de poder accedir a una nova existència. Ens preguntem 
si això significa que aquesta renúncia en pro d’un futur millor és in-
eludible. Sigui com sigui, el viatge es planteja pràcticament com una 
experiència de caixa o faixa, ja que emprendre’l significa abandonar 
l’antiga terra i posar-se en perill per una aposta que no té garanties 
d’èxit —més aviat, sembla connatural al viatge el fet de no trobar 
port que convenci la gran exigència dels navegants.
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Més	llum

Tanmateix, aquests abnegats no saben a què s’atenen: no conei-
xen les dificultats que els comportarà l’aventura ni, fet i fet, l’ideal 
que persegueixen. L’únic que en saben és que no s’assembla a res del 
que coneixen empíricament. Un ideal concebut en negatiu, doncs; 
però, és clar, constructiu: colonitzar el desconegut, sembrar la llum 
a la tenebra verge. Cada etapa del viatge és una nova fita de conei-
xement: les illes s’entenen, doncs, com a monjoies de claredat men-
tal i processos vitals nous, en les quals es fa una estada finita, com 
Ulisses, ja que mai poden ser terme definitiu del viatge. Són sempre 
passos volàtils en els quals no es pot romandre, malgrat que a cada 
nova partença es torna a perdre l’oportunitat de menar de nou una 
vida serena.

Un viatge, en resum, probablement infructuós, perquè res asse-
gura que l’ideal sigui abastable. Les diverses sortides del destí —els 
ports fidels on instal·lar-se—, no són suficients. Cal continuar sem-
pre el viatge, fins al punt que els navegants ja no són capaços de con-
cebre la vida en terra. Quan s’ha tastat la salabror del risc de la recer-
ca, la tranquil·litat de la vida sense hybris perd atractiu: és preferible 
continuar el camí insegur i perillós, a la mercè de forces indomables, 
per «mar deserta», en la lluita. Que l’aventura és perillosa ho demos-
tren uns versos del poema 13 del segon llibre d’Estances, en què es 
ressalta la incertesa de l’aventura, contraposada a la valuosa segu-
retat del port, aquí en positiu —però que, en el nostre poema, és un 
obstacle per a l’aventura.

Fuges, quan per haver-te
donaríem, en una nit obscura,
l’estel que riu, armat, en un tombant,

i en una mar incerta,
un port daurat de vinyes al voltant,
i en un silenci d’odi, el cant
 d’una noia pura.
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O bé el perill no té importància al costat dels avantatges del viat-
ge, o bé és justament un d’aquests avantatges. Si fos així —si el pe-
rill tingués valor per ell mateix—, el viatge potser es podria concebre 
com a iniciàtic, i els personatges es despullarien de tot allò material i 
passarien una prova per tal d’accedir a una existència superior. Ara, 
no sabem si en clau religiosa, vital, personal o col·lectiva, o totes 
quatre coses. Una altra proposta.

Potser la interpretació de l’existència superior no va tan desen-
caminada. Recordem que Riba equipara el viatge per mar a un «vol» 
que fa pensar en el poema de Parmènides i la tradició associada a 
l’ànima que coneix i reconeix, que s’apropa a la llum i es fa ella ma-
teixa a través del vol vers l’absolut. L’ànima que s’atreveix a sortir 
de la cova per sotjar la veritat sense parpellejar. En el sentit religiós 
també, és clar. I, en un nivell vital més immediat, el més elevat de 
Maragall.

A	joc	de	daus

Finalment, a l’últim vers, la clau de l’analogia: igual que el tra-
jecte de la nau és fruit de la lluita dels vents —perquè mai es confor-
maran amb cap descoberta—, l’atzarosa vida d’Amor i el poeta és 
fruit d’un combat de destins. Aquest final dóna una ambigüitat nova 
a l’analogia. «Destí» pot fer referència a la lluita simbolitzada pels 
vents, que poden portar l’indefens navegant, «faent camins dubtosos 
per la mar», a destins contraposats, o a la lluita interna entre roman-
dre en un port o continuar la recerca. D’altra banda, hi ha un cert at-
zar en aquesta lluita «sonora», com el joc de daus de què parla March 
referint-se a l’amor, a «Veles e vents»:

Amor, de vós jo·n sent més que no·n sé,
de què la part pijor me’n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està:
a joc de daus vos acompararé.
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«Destí» pot significar el terme del viatge —tal com es formula en 
el citat poema 20 del segon llibre d’Estances— o pot remetre a una 
idea abstracta, com en el poema 23 del mateix llibre:

Tant menys et comprenem. Ans, servils al senyal
dels nostres somnis, t’acostem el món

de nou, i el saber d’ell que va fer teu —per tal
que ens sembli nostre encara, en un pregon

 pols comú de destí.

Sigui com sigui, destí en l’aventura vital. Al poema 39 del primer 
llibre d’Estances, la veu lírica s’expressa des del punt de vista de qui 
no ha emprès el viatge, i diu:

No sigui jo com l’home que partí
son bé a la fillada al·lucinada

i amb un ull avar els veu prendre un camí
esborradís per la voluble onada,
els uns cap a les roses de l’albada,

els altres cap al nord velat de gris;
i errant, mesquí, sense taula parada,

clama del mar un poc del bé feliç
d’antany; i el mar bruela sota el seu blanc somrís.

Havent-li marxat els fills cap al combat, cap a destins diversos, el 
personatge focalitzat, enyorat, ressentit i trist, prefereix no saber res 
de la fortuna dels mariners.

no vull jo re del que em fugí al vent
dels folls delers.

Hi ha, doncs, diversos destins possibles. Perquè la tria no és no-
més entre salpar o no, i romandre o no en els ports que descobrei-
xen: també la direcció que es pot emprendre. En fi, com el ventall de 
mons possibles que s’obre a cada instant de temps, segons la teoria 
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dels universos paral·lels. Hi ha, en efecte, diverses maneres de con-
cebre la trajectòria vital, susceptibles de ser plasmades de diferents 
maneres mitjançant el motiu del navegant. Es pot romandre a ter-
ra, es pot tractar de fer el gran salt damunt l’abisme i es pot, també, 
prendre la barca, però deixant-se dur per l’anar vivint tornassolat del 
seu balanceig —la solució d’Ulisses en el pas de l’últim freu, quali-
ficada, en el poema 6 del segon llibre d’Estances, de feliç:

[Feliç] qui tampoc endavant seu desig no mena:
que deixa els rems i, ajagut

dins la frèvola barca, de cara als núvols, mut,
s’abandona a una aigua serena.

Per tant, l’aventura marítima com a correlat de l’opció d’encarar-
se a la vida amb voluntat conqueridora, posseïdora d’experiències, 
sense acontentar-se amb res, assumint que la meta és l’absolut i l’ab-
solut, inabastable. Ara cal resoldre el terme real de l’analogia. Ens 
remetrem al poema 34 del mateix primer llibre d’Estances, en què es 
desenvolupa una imatge similar, amb major insistència en l’acompa-
nyant de la veu lírica:

Com el tresor que el terrassà confia
perquè el nauxer l’hi porti en vol segur
més enllà dels camins del pèlag nu,
i espera si amb guany l’hi tornaria:
talment t’abandoní la pensa mia.

El to i el contingut són prou diferents del poema que comentem, 
i la formulació del viatge té un altre caràcter. El viatge, aquí, és pro-
tagonitzat per la ment de la veu lírica, posada en mans de l’estimada. 
Així, la veu s’implica en el viatge intel·lectualment, amb relació a 
l’amor. I és la dona qui incita al desig de coneixement:

per ta paraula ha omplert mon seny eixut
l’enyor de ribes que no he conegut.
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L’aventura intel·lectual, doncs, és estretament lligada a l’amoro-
sa. En el nus mateix de la vida, doncs.

Oh illes fèrtils de la mar austera,
com flotons de verdura enmig de l’erm!
Volguí anar-hi amb tu.

S’han llençat junts a una fertilitat atractiva, sobirana entre una 
esterilitat descoratjadora —l’«erm», subratllem.

Després hem navegat d’ací i d’allà.
Com he après de callar mes joies braves!

La navegació els ha portat a llocs —experiències— diversos, i 
han après —en el context del primer llibre d’Estances, entenem que 
a madurar la vivència abans de transportar-la en poesia.

I si per cas al vell terrer em tornaves,
hi era el meu pas tan desvesat, com si petgés
fora el reialme del Destí.

Per últim, dues informacions valuoses: el retorn al punt de par-
tida és possible, però rar. I, sobretot: el destí pot ser tractat com a 
objecte abstracte —majusculat—, en el sentit de «sort» o «fi darrer», 
no pas de «destinació». La veu creu que el destí, potència que deter-
mina el curs dels esdeveniments del món i la vida de les persones, ha 
marcat els passos del seu camí per la zona del desconegut, sempre 
cap endavant, cap a noves experiències, i quan es retroba en el passat 
superat se sent incòmode, perquè nota que no és el que li pertoca.

Aquesta interpretació del destí es pot aplicar al poema 24, certa-
ment, però el concepte hi rep un tractament prou ambigu perquè s’hi 
puguin referir d’altres significacions. En tot cas, haver parat esment 
al 34, que recrea una situació similar, ens ha servit per poder estar 
més o menys segur de la identitat de l’acompanyant, aquest Amor: la 
dona.
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El	turment	i	l’oblit

No és usual que la dona acompanyi la veu en el seu periple per 
mar. En general, el protagonista és sol —o pràcticament, tenint en 
compte com Ulisses perd els companys en el seu viatge. I això és 
lògic, perquè la imatge del navegant sol representar l’humà que s’ha 
d’enfrontar en solitari, només amb l’ajuda dels seus propis recursos, 
al caos indomable de la vida. Encarat a la mar de l’univers, dominada 
per una fortuna inpredictible.

Fet i fet, el motiu del viatge pot estar relacionat amb la dama. O, 
més aviat, el naufragi. Ara, en un sentit ben diferent al ribià. Ho vo-
lem exemplificar amb la producció de dos grans autors de la tradició 
que Riba té presents en l’escriptura del seu llibre: Ausiàs March i 
Francesco Petrarca.

El camp semàntic dels naufragis i la navegació en general és es-
pecialment car a March, que hi recorre amb voluntats diverses, se-
gons l’experiència humana que vol transmetre en cada poema. Ens 
podríem remetre a composicions diferents, com ara la citada «Veles e 
vents», però aquí ens sembla interessant de referir-nos a un fragment 
de «Sobresdolor m’ha tolt l’imaginar». És un exemple desenvolupat 
al llarg de dues cobles, la part més important del text, fins al punt que 
hi ha manuscrits que només reporten aquestes estrofes i una tornada, 
la qual cosa permet sostenir la hipòtesi que aquesta imatge és l’ori-
gen de la composició i que, posteriorment, l’autor va construir un 
discurs al qual inserir-la.

En aquesta imatge allargassada s’estableix una analogia explícita 
entre un naufragi imminent i la situació de la veu lírica —identifi-
cada amb el poeta—, que ha perdut la voluntat i la raó, té els pensa-
ments contraris i els seus desigs no saben elegir entre vida i mort.

Yo contrafaç nau en golf perillan,  
l’arbre perdent e son governador,  
e per contrast de dos vents no discor;  
los mariners enbadalits estan,  
e cascu d’ells la sua carta tenta,  
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e son discorts en llur acordament:  
hu volgra ser prop terra passos cent,  
l’altre tan luny com vent pot dar empenta.

Ma voluntat, ab que ‘n la mar fuy mes,  
fallida es e pogra·m fer ajuda;  
ja ma raho de son loch es cayguda:  
mos pensaments contraris m’an ates;  
ja mos desigs no saben elegir  
vida ne mort, qual es la millor triha;  
natura ‘n mi usa de maestria  
e pren la mort per major dan fugir.

La idea que suporta tota la construcció és la incertesa en el 
«rumb» vital de l’ésser humà, el qual no pot evitar l’adveniment del 
desastre, ja que ni pràcticament el pot preveure ni, en ser-ne víctima, 
defensar-se’n. March s’inclou així en la tradició d’utilitzar la imatge 
marítima com a metàfora dels perills i els turments amorosos: l’amor 
és incert com la fortuna i, si l’única raó de viure és la satisfacció 
amorosa, l’enamorat, vulnerable en mans de la correspondència o no 
de la dama, es troba en perill de mort.

Les poètiques i els interessos de March i Riba, és clar, són in-
comparables. Malgrat tot, comparar-los ara és útil. Si més no, per 
comprovar com Riba usa el motiu amb una intenció diferent: per ell, 
la relació amb la dona no comporta cap turment, no se’n preocupa 
pas. Al contrari, és la manera d’emprendre l’aventura. Ni s’oblida 
de si mateix, ni posa en perill la seva estabilitat intel·lectual —ni, 
encara, la seva vida. El viatge és perillós, òbviament, i sempre haurà 
de conviure amb el dubte de si sobreviurà fins al següent port; ara, si 
naufraga, no serà per l’amor de la dona. Més aviat, l’amor és qui el 
salvarà. D’altra banda, constatem que la proposta de Riba no es pot 
entendre com a únicament personal i sentimental, sinó que és col-
lectiva.

En el poema clxxxix de la primera part del Rerum vulgarium 
fragmenta, Petrarca elabora el motiu marítim parlant de l’enamorat 
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com una nau a la deriva, a mercè dels vents i les ones. El tractament 
és, de nou, diferent: mentre que March desenvolupa la part catastrò-
fica de l’experiència i subratlla la imminència d’una mort inevitable, 
Petrarca parla del sofriment acumulat d’una passió sense solució, 
que estova la capacitat vital i intel·lectiva del subjecte, de manera 
que viu oblidat de si mateix.

Passa la nave mia colma d’oblio 
per aspro mare, a mezza notte il verno, 
enfra Scilla e Caribdi; et al governo 
siede il signore, anzi ‘l nimico mio; 
 
a ciascun remo un penser pronto e rio 
che la tempesta e ‘l fin par ch’abbi a scherno; 
la vela rompe un vento umido, eterno 
di sospir, di speranze e di desio; 
 
pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni 
bagna e rallenta le già stanche sarte  
che son d’error con ignoranzia attorto. 
 
Celansi i duo mei dolci usati segni; 
morta fra l’onde è la ragione e l’arte,  
tal ch’i ‘ncomincio a desperar del porto. 

Versos que es poden relacionar amb els del sonet cclxxii:

veggio al mio navigar turbati i vènti;
veggio fortuna in porto, et stanco omai
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,
e i lumi bei che mirar seglio, spenti

I del cxxii:

Fra sí contrari vènti in frale barca
mi trovo in alto mar senza governo
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A «Passa la nave mia...», la veu expressa un viatge en solitud, 
guiat des de lluny —fins llavors— per la dama, i en unes circums-
tàncies contràries a la seva voluntat. Com en March —però amb més 
elaboració—, és una al·legoria en què cada element de comparació té 
la seva correspondència conceptual: en conjunt, l’infern de la pèrdua 
total de domini d’un mateix. A més, per Petrarca el viatge és negatiu; 
navegar, diu, és horrible: «navigar per queste horribili onde» —sonet 
cccxxxiii. És perillós i cansat. En efecte, el viatge és necessari, en 
tant que és inevitable; però ell busca un port que el salvi. Tanmateix, 
és clar, només es pot acontentar amb un: Laura.

En canvi, el viatge ribià —ja ho hem dit— no és en solitud i 
qui governa el viatge és la temptació insaciable d’una vida millor. 
Els protagonistes són els navegants i el destí. Els dos amants han 
viatjat junts per les experiències de l’amor —imaginem que les que 
l’autor desenvolupa en el recull d’estances. Això no obstant, gràcies 
a la benaventurada ambigüitat de la bona poesia, també es podria 
entendre que han viatjat per separat, d’amor en amor, sense acabar 
de satisfer-se.

El	camí

L’amor, doncs, hi té un paper essencial. Però el tema del poema 
no és la batalla vital entre l’home i l’amor, com a experiència angoi-
xant i no volguda, sinó —ja ho sabem— l’home que assumeix una 
actitud vital de desafiament de destins, de creació de la seva pròpia 
trajectòria, de recerca constant. Això sí, amb Amor. I amb tot el que 
comporta fer-lo embarcar en un viatge d’aquestes característiques.

Ja hem avançat que, per a Riba, l’amor és la via d’aproximació a 
l’absolut. No volem estendre’ns-hi més del compte, però ens servirà 
remetre’ns a l’elegia VI de les Elegies de Bierville, on, en l’intent 
d’abastar la puresa de l’ànima, perduda en l’esdevenir de la vida, 
l’autor conclou que la millor manera d’aproximar-s’hi —en contrast 
amb la via de la joia immediata de l’experiència i la creació poèti-
ca— és la realització amorosa.
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Ah nocturna amor, quan prop teu sóc ànima sola,
he davallat en mi, somni per somni avall,

ombra per ombra del son descobrint les mortes figures
del passat pueril, fins on naixia el destí

amb invisible figura; i és una entre moltes vegades
que retornava a tu, dona, pel súbit esglai

de tocar com un fruit la divina dolçor reservada
d’un absolut oblit que és nodriment i valor,

no ceguesa i caiguda.

És clar que aquesta via també li resulta insuficient; tot és mancat 
quan es cobeja una fita tan alta. Això no obstant, no és gens menys-
preable el guany de l’esforç. Si més no, alguna cosa tan colpidora 
com:

us despertareu com d’entre vivents per a un somni
entre adormits. Recordant; sense saber: recordant.

L’amor, doncs, és el camí i la companyia. La imatge de l’Amor 
com a guia en una peregrinació per un lloc desconegut no és sorpre-
nent. Riba mateix hi recorre al poema 14 del primer llibre d’Estan-
ces:

jo l’he peregrinada
—guiava Amor— com una contrada inexplorada.

I Petrarca formula brillantment una idea semblant al sonet 
xxxv:

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co llui.
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El poeta com a caminant en un itinerari vital i poètic —«Àni-
ma meva, errívola pels camins del meu si», diu Riba en el poema 
26 de les primeres Estances. Un topos conegut. La terra, el mur, la 
pedra que rodola, les ombres allargassades que onegen en el vent de 
l’escolar-se del temps. «Saber un caminet / fa molta alegria», que 
deia Francesc Pujols. En tot cas, un camí voluble, manejable: com 
Petrarca, Riba camina —navega— i, en caminar, es crea a si mateix 
—retornem al sonet xxxv de l’italià.

L’amant viu l’experiència de l’amor d’una manera total, en tots 
els nivells de l’existència. Succeeix el mateix amb aquesta aventura 
de coneixement de la qual no es coneix el terme; o, atenent-nos a 
l’amfibologia del destí: el pols entre les múltiples possibilitats en la 
creació d’un itinerari vital. Sigui com sigui, en tot i sempre, contem-
plar noves maneres, comprendre més enllà del conegut, sense atenir-
se a cap perill. Sobretot perquè, si la vida i el viatge són equivalents, 
morir en l’intent potser és un mal relatiu. Què importa esgotar-s’hi 
si, fet i fet, no hi ha frustració possible? No hi ha port on arribar, no 
hi ha destí marcat; tot el sentit és en el fer-se mateix de l’aventura.

Perquè el viatge neix de la insatisfacció romàntica en la recerca 
d’absolut, la llum —més llum— que dóna a l’humà el do graciós de 
la humanitat. És la construcció d’un recorregut en negatiu: la renún-
cia a tot el que es presenta —excel·lent o avorrible, corprenedor o 
anodí— en pro d’una meta desconeguda. El mar, doncs, és un perill; 
però també, per això mateix, una meravella. Potser irrecuperable, in-
corregible. Malgrat tot, inevitable.

Com	una	pàtria	antiga

No podem cloure l’anàlisi de l’analogia sense referir-nos a un te-
ma que, tot i que no pren una importància especial, hi és imbricat i 
condiciona el sentit global del text —gràcies a la suggestió múltiple 
de tot bon poema—: la pàtria. En aquest exili voluntari no es planteja 
el retorn a la llar primera, però el bagatge hi és omnipresent. Si te-
nim en compte el tipus de bagatge, es pot entendre que els navegants 
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donen la pàtria per suposada, que la tenen present encara que no hi 
retornin mai. En cert sentit, doncs, el viatge s’enduu la pàtria: els 
viatgers són supeditats a l’afany d’aventura, però no obliden pas qui 
són. Llavors, no els és necessari tornar a la llar perquè, fet i fet, la llar 
real són els esquitxos dels rems fecundant l’aigua, el gust del vent, la 
companyia d’Amor, el solc a l’esquena lluminosa de l’oceà. Al cap i 
a la fi, la mar s’erigeix com a pàtria permanent, com a destí veritable.

Podem completar l’anàlisi d’aquesta presència de la pàtria tenint 
en compte el poema 15 del primer llibre d’Estances, en què la dona 
és una pàtria de la qual partir i a on tornar —de fet, «amor, ma pàtria 
oberta», en el poema 30.

I em preguntí: ¿No fóra el meu goig potser més clar,
quan mos lassos camins em tornin als seus braços,
oh pàtria oberta! si acompanyés mos passos
l’hora, que bat i mor com el meu humà?

Més complexitat, doncs. És clar que el poema és interpretable de 
manera aïllada. Però és un bon poema i Riba, un bon poeta, i davant 
d’això, no ens estarem de recórrer a tota la literatura que calgui per 
captar-ne millor el sentit, encara que se’ns pugui qualificar de peca-
dors de hybris a nosaltres mateixos. Ja ens trobarem a alta mar. Te-
nim el poema obert, davant nostre, i l’aire que passa entre els versos 
conté una flaire que ens recorda com en som, d’humans, i que poc 
que en sabem, de nosaltres mateixos.

Aventura —dèiem— de l’intel·lecte i de l’ànima. Amorosa i mo-
ral. Ara, sense el to admonitori de Maragall, quan diu «no et deixis 
dû a la tranquil·la / aigua mansa de cap port». Que no és imperatiu 
es veu en l’ús del passat i en el caràcter personal de la vivència. Un 
passat, però, que s’estén cap a un futur incert que s’intueix que abas-
tarà tota la vida dels protagonistes: «no s’acaba el teu viatge, / no 
s’acabarà mai més...». Construir-se un mateix. Amb vida i literatura. 
Amb literatura.
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Pressa	de	segles

I més literatura. Una altra digressió. Nosaltres assumim el princi-
pi bàsic del credo formalista que per aprehendre el sentit d’una obra 
literària cal remetre’s únicament a la seva forma. Entenem que la in-
tertextualitat és un component essencial en aquesta lectura intrínse-
ca de l’obra. No perquè sigui el més important, ni de bon tros, sinó 
perquè dóna una informació valuosa sobretot, creiem, respecte de  
l’estructura de connotacions que pot desplegar una imatge. Cada mo-
tiu literari té una potencialitat que sorgeix de la força que li dóna l’ús 
literari, el qual enriqueix el seu significat original, fins al punt que 
pot fer-la suggeridora de sentits als quals en principi no remetia. Per 
aquest motiu hem cregut interessant de parlar d’obres en les quals 
també eren usades imatges que apareixen en el nostre poema, no pas 
perquè necessàriament hi puguem postular una filiació, sinó perquè 
creiem que el poden il·luminar com a remissions a un mateix univers 
de significacions.

De la mateixa manera que ens sembla útil de referir-nos a la 
intertextualitat genealògica, també és interessant de tenir en compte 
les derivacions de la proposta poètica. En aquest cas, ens remetem, 
encara que sigui circumstancialment, a «El captiu», un poema d’Imi-
tació del foc en què Bartomeu Rosselló-Pòrcel reprèn la imatge del 
nauxer —mot recuperat per Riba, no ho oblidem—, el qual, justa-
ment, Josep M. Balaguer qualifica en el seu estudi introductori de 
símbol de «l’home guiant l’aventura de la seva pròpia existència». 
Una derivació de Riba deutora de Maragall. Heroi accelerat, vitalis-
ta, independent, únic. Imparable —en positiu.

Volaràs sobre la vorera incendiada,
albatros cobejat pels mariners, tan forts.
Presoner! Oblida la platja deserta! Viu
pressa de segles en instant
i estalonar-se de moments
avars de llur estridència.
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El camí d’esculls finirà.
Arriba l’àgil eixutesa.
Només els meus ulls en els teus
i, en decantar-los, no veuràs res nou
(fúria falaguera de pesos,
desesperació dels vents).
—No facis senyes al vaixell que passa:
no té banderes per a contestar-te.
Que els teus braços s’elevin i l’exaltin,
nauxer d’aquesta lívida llacuna.

Els	meus	dies	d’errà’	i	de	conèixer

Però això ja són figues d’un altre paner. Tornem al camí. Dèiem: 
Riba. Ha creat un símbol complex de la vida humana a partir d’una 
imatge manllevada de la tradició. La vida es pot concebre com a 
viatge atzarós sense destí conegut, que es construeix a mesura que 
s’esdevé, que només té sentit en el viatge mateix, en la superació 
d’obstacles inesperats. Vida personal, amb relació a l’amor, a les re-
lacions humanes, però també vida col·lectiva. I en diversos nivells: 
en la conquesta de la vida emotiva, però també entès com a camí 
espiritual i intel·lectual.

L’home enfrontat a la tria absoluta. Dèiem: Aquil·les. A la Ilíada 
decideix morir jove amb la glòria del vencedor. A l’Odissea voldria 
haver escollit una vida mediocre llarga i tranquil·la, una aurea me-
diocritas simple i fàcil, com la que Voltaire parodia al final del seu 
Càndid. En el poema ribià, no es tracta de llargària de la vida, sinó 
d’intensitat. Viure esclau de la terra fidel, que, un cop ha ensenyat 
tot allò que té, esdevé erma per sempre més —i, per tant, morir en 
vida, ser una ànima buida, incapaç d’engendrar nous records, déus i 
cants. O bé viure esclau del vent i l’ona, batallar amb el destí a cara 
descoberta, posant-se en perill permanentment, però amb la possibi-
litat de conèixer tots els confins del món —la vida—, illes fèrtils de 
saviesa inaudita, en la incertesa de si una tempesta posarà fi al viatge 
al següent revolt d’onada i en la incertesa de saber si, efectivament, 
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l’enyorat destí existeix o si és només una quimera inassolible. O en 
la incertesa de no acabar de saber mai quin és aquest destí.

Dèiem: Ulisses. A l’elegia vii de les Elegies de Bierville, enlla-
çant amb els conceptes de record i saviesa de l’elegia VI, esmentada 
més amunt, el poeta s’equipara a Ulisses, representant de qui retorna 
després d’un viatge per les profunditats de l’ànima vers la saviesa 
—de nou—, fent un salt sobre les seves arrels, per sobre de l’aventu-
ra mateixa, abandonant-se a un son proper a la mort.

Oh! com era nua, com era
abandonada, la fe que a favor meu va lligar

els dos mons, que em volien, de banda i banda de l’ombra!
No atreta pel fi: ans virginal a un impuls

que em travessava d’enllà de la meva innombrable aventura
i de mes pròpies arrels.

I retorna amb el tresor de la nova saviesa:

Quin tresor desarem, que jo duia:
no els diamants del crit i de la presa i del foc

(negra escuma, tu els tens): dels meus dies d’errà’ i de conèixer,
un sol dia he salvat: el que em salvava; i dins ell,

com les figures per gràcia escollides que omplen un somni,
el tan divers amor dels qui per mi, al meu pas,

pel que em donaven d’ells han esdevingut una mica
més el que eren; i tot el que en el freu he comprès.

Comprendre, comprendre. I esdevenir més un mateix.

Per	seguir	virtute	e	conoscenza

Camí de saviesa: d’increpar-se contra la paret de la caverna, d’ar-
rossegar-se cap al sol ver i de no sadollar-se’n mai. De continuar en-
davant, tot i no tenir les espatlles prou fortes per suportar el pes de la 
gran corba lumínica. Però amb la total convicció de fer el que perto-
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ca, perquè no hi ha altra sortida: l’aigua del port és pútrida i les naus 
s’hi adormen.

Ulisses. El de la Divina comèdia —al cant xxvi de l’«Infern». 
Aquell traïdor que Déu fa naufragar per haver gosat ultrapassar el 
llindar de la saviesa humana. A qui Dante dóna la paraula per expli-
car ell mateix la seva fi apocalíptica i com va cometre la hybris de 
deixar-ho tot per fer-se créixer l’ànima:

nè dolcezza di figlio, nè la pièta
del vecchio padre, nè ‘l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer poter dentro da me l’ardore
ch’ i’ ebbi a divenir del mondo esperto,
e delli vizi umani e del valore.

I qui resumeix en el seu parlament als companys de viatge el mo-
tiu últim de la trajectòria vital del mateix Riba:

fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.
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