MERCE BOIXAREU

ART I EXILI : DU BELLAY I RIBE
El diccionari Fabra defineix la paraula «exili» com «la pena que consisteix a fer
sortir algú de la seva pátria amb prohibició d'entrar-hi». Trobem tot seguit el sentit
figurat, «Obligació de viure fora d'un lloc, lluny d'una persona, que hom enyora», o
bé «Sojorn obligat fora de .la pátria».
Retenim d'aquesta doble definició l'allunyament de la pátria i el carácter
d'obligació que determina aquest allunyament, per diferenciar dos exilis, Pexili
primer, com a pena exterior, imposada, de carácter marcadament polític, i aquell
exili en que fobligació de d'allunyament pot ser deguda a d'altres raons . Hi ha un
altre exili, de carácter purament espiritual, en qué l'allunyament és interior, i implica
festranyesa de l'ànima respecte del que fenvolta, d'on ve un sentiment semblant al
de fexiliat polític .
En encarar-nos amb un tema com Exili i literatura, a mes de considerar el
tractament de Pexili en uns textos determinats, hom es sent invitat a tenir en compte
també aquella literatura que sorgeix d'una situació d'exili, en qualsevol dels tres
pressupostos anteriors, i en conseqüéncia, ens obliguem a un tipus d'estudi que no
es pot fixar en una posició purament textual, immanentista, sinó que demana una
perspectiva genética: fexili, modifica la producció de fescriptor?, i si és així, de
quina manera?
Sense entrar en generalitzacions perilloses, creiem que la resposta és afirmativa, i
és el com el que dependrá del tipus d'exili al que ens hem referit, de la idiosincrásia i
de (actitud estética de cada escriptor.
Voldríem il-lustrar el problema plantejat amb dos exemples ben coneguts i que
ens semblen altament significatius, el cas del poeta francés Du Bellay i el de Carles
Riba.
Per començar, ambdós exilis són totalment diferents, i responen de manera
atenuada als dos primers tipus d'exili esmentats . El de Riba es un exili polític,
d'allunyament de la Pátria, després de la desfeta republicana, al gener de 1939, quan
el poeta passa la frontera juntament amb Antonio Machado, en uns moments de
fugida general, que ens conta amb paraules emocionades i emocionants aquest gran
biógraf que és Albert Manent 1. Tanmateix, si bé Pexili de Riba, el de Machado i el
de tants intellectuals no es devian a una «pena», a un «decret polític», creiem que no
1

A . Manent, Carles Riba, Barcelona, Alcides,

I9 6 3,

págs . 6o-64.
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eran exactament un exili moral, com s'ha dit tantes vegades, sinó que es devian a
més a un temor just per la seva supervivència, i el record del poeta afusellat a
Granada devia pesar en la decisió d'allunyament de la Pàtria . Volem dir amb tot
aixo que es tracta d'exilis obligats i politics.
L'exili de Du Bellay, ben al contrari, no respon a cap determinant politica .
Joachim Du Bellay deixa la selva dolça terra d'Anjou per seguir al seu oncle el
cardenal Du Bellay a Roma, tot buscant la seva promoció social, «fuyant de pauvreté
le penible servage» . Exili, doncs, oblige, si es pot emprar aquest terme, per
ambició, més que per necessitat . Exili «ficticio», com bé el qualifica Claudio
Guillén 2. El problema, o la sort, poèticament parlant, és que a Roma - el bon Du
Bellay s'enyora, i aquest sentiment genera una poesia «d'exili», que entronca amb la
d'aquells que expulsats de la Pàtria, no poden tornar . I l'enyor de «la douceur
Angevine» repren el mite d'Ulisses, i el simbol del nàufrag, constants dins la
temática de l'exiliat.
Més enllà d'aquest plany d'enyor impregnat de topics literaris, el que és cert, és
que en aquest exili romà ens dóna Du Bellay el millor de la seva obra, Le premier
Livre des Antiquités de Romes, el Songe ou Vision, esys conegut i tan admire d'altra
banda pels contemporanis poetes barroca, els famosos Regrets, i una obra menor, es
Voeux rustiques, tots publicats a França al seu retorn, en 15 5 8.
A1 treball poètic de Du Bellay a Roma segueix una obra breu, pero que ja l'ha
consagrat com a poeta, L'Olive (1548, reeditat al 15 50), un Recueil de Poésie (1 5 49), els
XIII SonnetZ de l'Honneste Amour (15 5 2), de to petrarquista, i sobretot la coneguda
Deffence et Illustration de la Langue franfaise

(1548) .

Riba, a l'exili és també ja un poeta consagrat, l'autor de dos Vibres d'Estances i
de Tres mites, a més d'una extensa obra de critic i traductor .
Obra d'exili són alguna poemes de «Per una sola veu» que figuren al Vibre Del
joc i del foc; i la gran obra de l'exili és aquesta «extrema punta de diamant de la poesia
catalana» 3, Les Elegies de Bierville, publicades al 1942, amb data de Buenos Aires, i al
1949 a Santiago de Xile. L'exili no es propiament tema de l'obra, com l'enyor de Du
Bellay; l'exili genera l'obra en les seves intencios poétiques, en les seves imatges, en
la seva temàtica, i sobretot en el doble procès de recerca interior i de conversió
religiosa que ja hem estudiat en un article anterior, «El mar i la terra a les Elegies di
Bierville» 4 . Antologiques son ja les paraules de Riba en el «Prefaci a la segona
edició», «A l'emigració, en efecte, i dins el sentiment de l'exili prengueren forma
aquestes elegies», i, més en davant, «Fou la paradoxal solitud, amb tots els
significatius objectes vivents dins ella, que em submergi de plè dins el sentiment de
l'exili . Hi vaig entrar com a la mort; com a la mort, tal com per la figura de l'exili
justament jo aprenia a conèixer-la» 5.
D'entre la vària temàtica de la poesia d'exili de Du Bellay i Riba, amb motius
comuna com el ja estudiat d'Ulisses o del nàufrag, voldriem aturar-nos a considerar
el tractament diferent de l'obra d'art, les arts plàstiques (arquitectura sobretot) i
molt especialment la referència explicita i les realitzacions concretes del treball de
creació poética . Ambdós aspectes ens sembla que poden exemplificar de manera
molt directa la incidència de la situació d'exili, de dos exilis ben diferenciats, en
l'obra literària .
z C. Guillén, Entre lo unoy lo diverso, Barcelona, Crítica, 1985 .
3 J. Bofill i Ferro, Vint-i-cinc anys de crítica, Barcelona, Selecta, 1958 .
4 M. Boixareu, «L'aigua i la terra a les Elegies de Bierville de Carles Riba . (Reflexiona per una lectura
simbólica)», a Faig. Revista literària, n.° tz (novembre, í98o), págs . 2g-gz.
5 Carles Riba, Elegies di Bierville, «Prefaci a la Segona Edició», a Obres Completes I, Barcelona, Edicions 6z,
.
196 5, págs . 213-214 .
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En Les Antiquite.Z de Rome 6 l'art, concretament (arquitectura, és objecte de
contemplació visual, per part del poeta.
Qui voudra voir tout ce qu'ont peu nature,
L'art, et le ciel ; Rome, te vienne voir (pàg.

420) .

Aquest art, peró, no és considerat en et seu component estètic, sinó corn a
matèria contingent, ja cadàver .
Rome n'est plus: et si l'architecture
Quelque umbre encor de Rome fait revoir,
C'est comme un corps par magique sçavoir
Tiré de nuict hors de sa sepulture (pàg. 420) .
Aquest recull poètic ens introdueix de ple en un tema tan seductor per al
comparatista corn és el de les ruüies. Terme predilecte a l'estètica barroca domina
més en davant l'estètica neoclàssica de la segona meitat del xvnl europeu, en les
pintures del francès Hubert Robert, per exemple, o en els estudis i reflexions de
l'alemany Winckelmann, fins a omplir tota la plàstica i la literatura romàntiques .
En el cas de Du Bellay, les ruines fan sorgir la meditació pesarosa dels efectes
devastadors del pas del temps .
Reste de Rome. O mondaine inconstance!
Ce qui est ferme, est par le temps destruit,
Et ce qui fuit, au temps fait resistance (pàg. 420) .
Creiem que no és aventurat veure en els versos de Les Antiquite.Z un tombant de
festètica renaixentista a festètica barroca, no pel que fa a la forma del poema, sinó
en una temática que li és característica : el sentiment pessimista de fugacitat, la
metamorfosi de la matèria, el caos i les cendres :
Arcz triomphaux, pointes du ciel voisines,
Qui de vous voir le ciel mesme estonnez,
Las peu à peu cendre vous devenez (pàg. 421) .
Com han mostrat Marcel Raymond 7 i Jean Rousset 8, tota la poesia francesa de
la segona meitat del xvi, incloent el Ronsard de la Mort de Marie es pot considerar i
comprendre millor a la llum del moviment barroc .
Així doncs, sigui per influència italiana on aquest moviment artístic s'anticipa a
la resta d'Europa, sigui conseqüència de la contemplació de les ruines per part
d'aquest exiliat fictici, la nova temática del Du Bellay de Roma implica un canvi que
será fonamental en les lletres franceses .
En el cas de Riba (obra d'art, arquitectura, és també signe d'un canvi estètic,
encara que de valor molt diferent al que acabem de considerar. Fins fexili, l'obra
d'art és objecte de contemplació i motiu de poesia a causa de la bellesa formal, de la
qual se'n destaca la nuesa . L'autor de Tres mites evoca en els seus versos la «dolça
o Citem per l'edició de Albert-Marie Schmidt, Poètes du XVI siècle, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1953 . (Les pàgines que donem al peu de les cites, corresponen a aquesta edició, tant pel que fa a Les
Antiquate,- de Rome, corn a Les Regrets) .
7 M . Raymond, Baroque et Renaissance poétique, Paris, José Corti.
8 J . Rousset, La littérature de l'âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, José Corti, 1954 .
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forma» d'una «Figurina d'argila». Ja en aquest poema de 1932 canta el poeta el
carácter immutable de l'obra d'art g.
Tu no canvies,
dura als somnis com a la mà (pàg.
(.. .)

15 2) .

Set anys després, en la segona de les Elegies de B¡erville, el temple de Sún¡on, «el
sagrat promontori d'Atenes», es dreçarà també com a símbol d'immutabilitat i de
pervivéncia . El poeta mateix ens ho explica:
Es aquest lloc únic, sintesi i simbol de moltes coses pures, que en el meu exili
se'm representava a la memória ; talment corn si m'aparegués entre els arbres foscos
de la vall de B¡erville i m'hi rivelés a mi mateix, el v¡atger feliç de dotze anys
enrera (pág. 239).
De les dotze Elegies de Bierville, la dedicada al temple de Súnion és la més bella,
per la seva concisió, per l'equilibri de composició qué va del crit inicial «Súnión!
T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria» a la descripció del temple i a la meditació
simbólica . Voldríem destacar, en rélació amb Les Antiquite.Z de Du Bellay, que
Súnion és un record que es converteix en símbol, amb un valor fonamentalment
atemporal, mentre que els temples i palaus romans del poeta francés són objecte de
contemplació immediata, i la meditació que generen és, ben contráriament, de
contingéncia.
La contemplació present de Du Bellay, és aquí evocació llunyana, i el plany de
tristesa del francés és ara crit d'alegria . El simbolisme de contingéncia de les ruines
esdevé aquí símbol de pervivéncia . Cirici Pellicer, en el comentar¡ que dedica a
aquest poema en destaca el vessant social i el vessant individual . «Socialment, respon
a la reivindicació general del model clássic mediterrani, propi del Noucentisme,
entés com a cultura de l'etapa constructiva desencadenada per la Mancomunitat de
Catalunya a l'época de Prat de la Riba.» Cirici recorda, en el vessant individual «la
vocació personal de Carles Riba com a hel-lenista» 10 , així com la tendéncia de
l'época en aquells anys a refondre temes clàssics (les Electres, els Orfeus, les
Antígones) . En aquest punt, Riba está prop de Du Bellay, com el segle xx está prop
del segle xvl .
Amb Súnion retroba Riba Grécia i el Mediterrani, com la pàtria cultural, i el mar
com la pàtria interior, els quals el salven alhora d'una mort individual i col-lectiva .
Amb Súnion, i ja en el segon vers del poema, retrobem la idea clássica i noucentista
de l'art més fort que la natura :
tu i el teu sol lleial, reí de la mar i del vent
Contràriament a Du Bellay, l'aació del temple infon esperança i alegria .
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell .

9 Citem per fedició de Carles Riba, Obres Completes (1965) . (Les pàgines que donem al final de les cites
corresponen a aquesta edició.)
1 ° A . Cirici, «Riba i el temple de Súnion», a In Memoriam Carles Riba (i9J9-i969), Barcelona, Ariel, 1973,
pág . II s.
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Antiromàntic i antibarroc, el «Temple mutilat» que ens sitúa també en plena
temática de ruïnes, es mostra .
desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l'onada rient,
dormen l'eternitat!
Aquest versos signifiquen el menyspreu de la mort del temps, i amb el temple,
fadhesió a un art perdurable. Aquesta acció vetlladora i guaridora s'explicita en la
segona part del poema, referida al «mariner», a «fembriac del teu nom» i a
«l'exiliat» .
. .. Tu vetlles . ..
per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albira
súbitament, oh precis, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva ala cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur .
L'obra d'art mutilada peró resistent, és dons exemple de força, i la seva fermesa
infon valor en l'adversitat de la circumstància.
Contràriament, peró, a la producció anterior ribiana, l'obra no és ja tan sols
«Dolça forma», «bellesa pura» ; la puresa de la ruïna s'acompanya d'un utilitarisme
moral, necessari en la mort de l'exili, i pren una dimensió existencial, fonamentalment salvadora, que marca un tomb definitiu en l'estètica ribiana.
Pel que fa a la poesía, els versos de Du Bellay a l'exili segueixen la voluntat de
simplicitat que havien inspire els principia de la Pléiade, en una actitud antimarótica. Tant en les Antiquite.Z coin en Les Regrets, Du Bellay tracta sovint el tema
de la creació poètica, la qual, concebuda en un acte de contemplació plàstica, és
comparada a la representació pictórica. En dedicar al re¡ en llibre Les Antiquite.Z de
Rome, escriu el poeta
je les vous donne, Sire, en ce petit tableau
Peint, le mieux que j'ay peu de couleurs poëtiques (pàg. 418).
Poesía representativa doncs i poesía comunicativa, non tant amb els altres coin
amb sí mateix
je me plains à mes vers, si j'ay quelque regret :
Je me ris avec eux, je leur dis mon secret,
Comme estans de mon coeur les plus seûrs secretaires
Aussi ne veulx-je tant les peigner et friser,
Et de plus braves noms ne le veuls deguiser
Que de papies journaux ou bien de commentaires .

(Les Regrets,

Pig . 457)

Amb el refús de «pentinar» i «fer rissos» ala versos, ironitza als seguidora de Climent
Marot. En atorgar ala versos la funció confident de diari íntim o de comentar¡,
veiem més que una ignorància de la funció própia de la poesía, la voluntat de
manifestar una despreocupació d'estil que respon a l'ideal .de simplicitat, ja esmentat .
El problema de la funció poética preocupa peró, molt al poeta dels Regrets que li
consagra bon nombre de sonets . Així la poesia, companya i confident, és fonamentalment descriptiva, reflexiva i expresiva .
z3

je me contenteray de simplement escrire
Ce que la passion seulement me fait dire (pàg.

448)

i ben al contrari de projette de La Défense, manifesta ara . un rebuig exprés d'imitació
dels Antics.
je ne veulx fueilleter les exemplaires Giecs,
je ne veulx retracer les beaux traicts d'un Horace,
Et moins veulx-je imiter d'un Petrarque la grace,
Ou la voix d'un Ronsard, pour chanter mes Regrets (pàg.

448) .

El record d'Ovidi, poeta d'exili, és peró present, en la temptació de canviar la
llengua . Adresant-se al amic Ronsard, li diu
Et quoy, Ronsard, et quoy, si au bord estranger
Ovide osa sa langue en barbare changer
Afin d'estre entendu, qui me pourra reprendre (. ..) (pàg .

4So) .

El dolor de fexili com a generador de poesia és tema constant, i els Regrets, com
el seu nom indica, són planys de tristesa provocats per l'allunyament de la Patria.
Sur le bord incogneu d'un estrange rivage,
Où le malheur nous fait ces tristes vers chanter (pàg. 45?) .
Aquesta funció confident i expressiva determina una temàtica nova en el sonet
renaixentista . Com Saulmier ho ha mostrat : «Avec ses recueils romains, Du Bellay
offre en particulier au genre du sonnet le renouvellement le plus remarquable . Du
Bellai crée le sonnet d'antiquaire philosophe, le sonnet d'emotion nostalgique et le
sonnet satirique . ..» 11 .
Contràriament a Du Bellay, la poesia di Riba no havia estat mai pintura, en tot
cas pintura representativa . Les Estantes contenen una paraula fonamentalment
evocadora, i el simbolisme ribià, a la manera de Mallarmé i Valéry, es desfà de la
referència directa o tópica, per tal de cercar el significat per la pura forma.
Les Elegies representen ja des d'un punt de vista formal, la mètrica, una adhesió a
la tradició d'un gènere ben antic, el mateix en què Ovidi canta des de l'exili, i una
vinculació a la practica europea més moderna . «El ritme de les Elegies», diu Riba, «és
una adaptació al nostre sistema sil-labic i accentuai del ritme quantitatiu de l'elegia .
Goethe, per exemple, hi va recórrer en les seves Elegies romanes. I amb Goethe el
Rilke de les Elegies de Duino, el dels Esbossos hi és ben present» 12 .
El nou ritme funciona, doncs, com Sùnion, com un gest d'inserció cultural
europea en un moment en què la cultura pàtria sofreix un intent d'anihilació.
Les Elegies, com diu el propi Riba en el ja esmentat «Prefaci a la segona edició»,
són l'expressió d'una experiència; experiència, peró, que es genera en la paraula que
la descobreix, més enllà de la própia consciència . La poesia no «transcriu» de manera
més o menys explicita el que es viu, a la manera romàntica, sinó que «crea» l'homepoeta. El mateix Riba ho diu :
I per exercici, ascèticament -els dos mots es valen- vaig fer fesforç cap a trobar
la Poesía -cap a trobar la inefable coneixenga concreta, singular, íntima, de mi
mateix (pág. z 16) .
V .-L. Saulnier, La littérature franiaise de la Renaissance, Paris, PUF, ig6g (4,a ed .), pàg . 83 .
Vente E . Barjau, Esbossos. . ., en Actas del Simposi Caries Riba, a cura de jaume Medina i d'Enric Sullà,
Barcelona, Publications de l'abadia de Montserrat, 1986 .
12

L'autor no fa l'obra; aquí, ben clarament, (obra descobreix a Fautor. Així, a la
conversió ribiana, fruit de la redacció de les Elegies -i no les Elegies com a relat
d'aquesta conversió-, succeeix una nova estética testimonial, própia de la seva obra
posterior a fexili, que li permet canviar la máxima de Neville, adoptada per
Maragall «He cregut i és per aixó que he parlat», en la ribiana, «He parlat i és per
aixó que he cregut» 13 .
En aquest procés en qué es creen recíprocament paraula i existéncia, la poesia
ribiana, volgudament atemporal, s'insereix en una cultura comuna -de la que són
símbols Sútúon i el metre emprat- i en un temps que es desperta ;
... al llarg dels meus versos les aigües
Ilisquen monotonament com un desti presoner
diu PElegia III . Com hem estudiat en el nostre jo poètic, en aquest procés en qué es
creer recíprocament paraula in existéncia, la poesía de Riba «abans atemporal,
s'insereix en el temps i en la circumstáncia, representada en PElegia IV per la imatge
de lona i de fimpuls fluvial» 14 .
La imatge peró que recull millor el procés Xelaboració poética, com a fruit d'un
treball interior, fet d'experiéncia, és la de la mel. El poeta la relaciona, no
precisament amb una circunstáncia sinó amb els quatre elements,
Peró sols amb els anys hem comprés com
és de subtil i d'humil i coratjós el treball
per a la nostra mel, que és filla del aire i la terra ;
sí, peró més del foc, dona, del foc sobretot .

(Elegía VIII)

Tanmateix el terme que ens sembla més significatiu d'aquest art que genera
l'exili i que es repeteix en diferents Elegies (la II, la VII, la IX) és el de crit. El crit
és no sols un terme de freqüència significativa, és també una forma que sovinteja en
els versos, expressada en admiracions frequents .
Ah! No temptat per l'engany
esplendorós del foc que ens borra la vostra ventura,
ni per l'atzur, oh divins indiferents!

(Elegea XI)

Els exemples en són nombrosos . És el «crit d'alegria» ja citat, que acompanya
fevocació de Súnion, és el «crit d'arribada o foc sota la cendra d'un nom» que
acompanya també fevocació de Salamina, i en aquest poema, com en els altres, és
un crit d'esperança ferma que vol recollir el dolor de tota una col-lectivitat sense
Pátria, unint-se una vegada més a la história comuna, que pren valor d'exemple . El
poema que canta la batalla de Salamina es clou amb aquesta evocació:
Sí, peró fesperança meravellosa traspassa,
crida, més real que la tenébra o festel
-ossos decebuts i l'heroica pira en el vespre
desesperat- per a molts sembla d'antuvi una fe;
13 Carles Riba, «Polítics i intel-lectuals i altres assaigs», en Obres Completes II, Barcelona, Edicions 62,
1967,
pàg . 64314 M. Boixareu
(I97 8) , OP- Cit., pàg. 238.
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sols que té menys espera i arrenca de tots els exilis
cap al seu crit, i els batuts van retrobant-se soldats .

(Elegía IX)

Crit col-lectiu de dolor, peró crit també d'encoratjament a continuar la lluita, la
poesía d'exili de Riba esdevé compromís, testimoni i crida. La «torre de vori» del
poeta, de la qual s'ha parlat massa, es converteix en llar de resisténcia i de lluita,
mitjançant la paraula poética .
En acabar, doncs, la confrontació dels dos poetas observem que fexili d'amdós
suposa un canvi de posicions estétiques en les seves realitzacions poétiques.; per part
de Du Bellay, un acostament temátic, més que formal, vers el barroc; per part de
Riba, una implicació existencial més gran i una presa de responsabilitat col-lectiva .
En Du Bellay la poesía representativa i explicativa, recull fexperiència del país
d'acollida. En Riba la poesia, més evocadora i simbólica, quasi no deixa traspuar
fexperiéncia própiament francesa, com succeeix en la producció de la majoria dels
escriptors exiliats.
Aquest rebuig d'expressió de la circumstància immediata es relaciona amb el
simbolisme atemporal de l'art, tan oposat a la meditació de contingéncia que trobem
en Du Bellay, i és d'aquesta dicotomia contingéncia-eternitat que se'n desprén una
altra, definidora del diferent to poétic d'ambdós autors : plany crit d'alegria . A més
d'unes diferénces d'época i de civilització que no podem oblidar, creiem que la raó
d'aquesta oposició pregona, podria estar en la diferéncia entre els dos tipus d'exili a
què ene hem referit al començament . L'exili de Du Bellay, mogut per una qüestió
circumstancial, material, en certa manera supérflua, genera una poesía descriptiva,
satírica i planyívola. Du Bellay es dol d'una civilització perduda, la romana, es
queixa no sols perqué enyora el país sinó perqué les Pites económiques i socials que
pretenia, no eón assolides. Tot es mou en el terreny de la circumstància i del
sentiment; el valor de la temporalitat és no sols una qüestió entre Renaixement i
Barroc, sinó la conseqüéncia d'un exili motivat per uns objectius de vida, materials,
que s'han de realitzar en aquesta temporalitat.
L'exili de Riba té un signe ben diferent . En ser un exili obligat, el poeta es troba
en una situació de despullament i de mort, com ell mateix explica, i en conseqüéncia
en una posició d'atemporalitat. L'experiéncia trascendent com a resultat de la
situació d'exili no li és própia; en l'ambit francés Chateaubriand i Hugo, n'ofereixen
exemples semblants . El procés de conversió, en el sentir més ampli, és un procés
ascétic i místic, en el que la renúncia ale béns materials i ale lligams humans és
provocada per la situació d'exili . Loreto Busquets, en el seu estudi La poesía d'exili
de Josep Carner descobreix un procés similar: «Una vegada més, doncs, és la figura de
Crist la que compendia, a manera de síntesi, la poesía d'exili de Josep Carner» ls,
Ara bé, Carnes, com Riba, com tots els catalans exiliats el 39, sofreixen una
doble mort; a la mort individual s'afegeix la mort de la Pàtria, no a causa de la
implantació d'un régim polític contrari a les idees dels exiliats, sinó destruida i
anorreada en alló que és la seva identitat : la llengua, les tradicions, la cultura.. .
Si la mort de (home porta el poeta a la renovació trascendent, envers una
resurrecció personal -i el mite de Llátzer seguirá en la producció ribiana-, la mort
de la Pàtria el porta a la História, ale orígens culturale ; en la desfeta comuna, Riba
no s'atura en ele planys de fexiliat que s'enyora tema aquest, d'altra banda, molt
freqüent en fexili poétic catalá.
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El plany de Riba, ja ho em dit, és fonamentalment crit d'esperança i de combat.
En la darrea Elegia, Endrefa, el primer vers de la qual és quasi idèntic al de les
Tristes d'Ovidi i6, el poeta retroba, en una concisió contundent, l'anima dolençosa
del seu poble.
Arribareu sense mi a la pàtria expectant, elegies :
de dolor a dolor la impaciència us empeny
En el «Próleg a la Segona Edició» de 1949, escrit ja des de la pàtria, Riba adreça
les Elegies a aquells que viuen encara fora del país, «Un públic de catalans que viuen
a l'exili o en expatriació . Per un com ells forem escrites un día; puguin alguns d'ells
estimar-s'hi, com s'hi estimà ell mateix» (pág. 216) . Quaranta anys després, dintre o
fora del país, en qualsevol circumstància, ens hi estimem encara .

is «Parue-nec invideo sine me, liber, ibis in Urbem» .
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