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Els quatre volums que sobre la corres-
pondència de Carles Riba ha editat i pu-
blicat Carles-Jordi Guardiola, autor tam-
bé d’uns altres estudis complementaris, 
ens permeten considerar-lo un expert 
sobre la figura i l’obra del gran poeta ca-
talà desaparegut el 1959. Com que Riba 
no va deixar escrites unes memòries, 
aquest recull de records d’altres perso-
nes que el van tractar de prop resulta 
molt útil per conéixer diversos aspectes 
íntims de la seua personalitat. Totes les 
aportacions són molt sucoses i algunes, 
fins i tot, divertides  com la de Joaquim 
Molas, qui ja ens en contava algunes en 
les classes de l’Autònoma . Així, gràcies 
a les evocacions dels nou entrevistats, 
coneixem la posició de Riba com a sím-
bol de la resistència clandestina del ca-
talanisme cultural, les seues relacions 
amb Cambó i amb Estelrich, el seu pa-
per com a comissari de la Fundació Ber-
nat Metge confiscada, l’admiració que 
suscitava en l’Escola de Bibliotecàries 
per la seua sàvia docència, l’exigent 
compromís cap a la seua creació poèti-
ca, l’amatent tutela que va exercir sobre 
Eugènia Crexells, filla del filòsof Joan 
Crexells, mort prematurament, etc. Un 
llibre molt oportú per als admiradors de 
l’autor d’una obra poètica excelsa. JP

CARLES-JORDI GUARDIOLA

destaquem...
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Per què veiem les coses d’un color determi-
nat? Què provoca que cada objecte, planta o 
animal tinguin un colorit en concret? Què és 
el color? Aquestes, i moltes altres qüestions, 
han preocupat escriptors i científics, els qui 
al llarg de la història han anat embastant un 
relat o teoria sobre la percepció humana del 
color i els significats que li hem concedit a ca-
dascun d’ells. Existeix, no n’hi ha dubte, tota 
una iconografia i simbologia darrere de ca-
dascun d’ells, i no pocs s’han debanat els cer-
vells per a intentar entendre el per què de 
fenòmens com les ombres acolorides, la re-
fracció, l’acromatisme i hipercromatismE... 
Des de Newton a Goethe, passat per un es-
criptor de la talla de William H. Gass o, més 
recentment Maggie Nelson. 

Precisament, aquests dos últims són els au-
tors de dues obres que tenen com a gran prota-
gonista el blau. Tots dos textos són una espècie 
d’assaig, breu, i en tots dos u es pregunta qui-

MAGGIE NELSON

na importància pot tenir el blau, per què 
aquest color figura com a protagonista en 
tants estudis. Sobre aquest tema, Gass diria: 
«Perquè el blau no és només un color, és una 
paraula que tenyeix tot el que toca». I sí, lle-
gint [Bluets] (Tres Puntos Ediciones), un s’ado-
na que, efectivament, tenyeix i, fins i tot, arri-
ba a obsessionar, com li succeeix a l’escriptora 
i assagista Maggie Nelson, qui torna a demos-
trar aquesta capacitat extraordinària d’entre-
llaçar un relat autobiogràfic amb pensaments 
més propis de la teoria i crítica de l’art. 

[Bluets] és un text híbrid compost per 240 
fragments que oscil·len des del relat més per-
sonal a disquisicions filosòfiques. Així, Nel-
son va del material a l’emocional o sensorial, 
d’elements concrets o quotidians cap a aspec-
tes d’un caràcter abstracte, aconseguint un 
equilibri entre el que es podria considerar 
com un estil formal o tècnic i una narració in-
trospectiva en la qual parla sense embuts i en 

la qual es despulla davant el lector. I és que en 
aquest relat, Nelson comparteix una expe-
riència dolorosa fruit d’un desamor, així com 
altres històries traumàtiques —com la para-
plegia d’una amiga—. La incomprensió sobre 
la fi d’aquesta relació, i d’aquestes situacions 
contradictòries, la sumeix en una estat d’in-
coherència, de qüestionament total i absolut 
de si mateixa, i és aquest «enamorament» cap 
al color blau el que li serveix per a anar orde-
nant els seus pensaments, revisant i revisi-
tant moments passats al mateix temps que 
ens brinda curioses anècdotes lligades aques-
ta tonalitat i comparteix coneixements sor-
prenents d’índole psicològica, com el fet que 
existeixi la «cromofòbia», aquesta aversió al 
color que roman latent en molts racons del 
planeta i que, com ja reconegués David Ba-

chelor, explicaria els múltiples intents, des de 
l’Antiguitat, de depuració del color en l’art, la 
literatura o l’arquitectura.  

Erudició desenfadada, sempre interessant, 
la que demostra Maggie Nelson a través 
d’aquesta obra que es llegeix amb goig i en la 
qual ens adonem de la importància d’un color 
que tanca múltiples significats. Impressio-
nant observar com a partir del blau és capaç 
de parlar-nos de la pròpia vida. ERIC GRAS
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