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15 de maig de 1991, a Pineda de Mar, on l’escriptor 
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complementa amb tot un seguit de documents, 
majoritàriament de Triadú, que donen fe del seu 
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crítica literària madura, pacient i intel·ligent—, molt 
interessat en la producció novel·lística rierallor-
quiana, el qual, partint de la seva obra mestra, 
Tots tres surten per l’Ozama, escrigué tot un cicle 
narratiu del seu temps.

524

523. Antonio Moreno Castillo  
LES ARRELS GREGUES DE LA BIOLOGIA

522. En procès.
E. SOLER, V. SPUNZBERG, M. ARTIGAU, 
M. GALÁN, G. CLUA, L. ÁLVAREZ, 
Ll. GARCIA, C. CLEMENTE, C. CEDÓ, 
H. TORNERO, S. BELBEL

521. Amics de l’ànima. Joan Maragall: 
anècdotes i records.
LLUÍS QUINTANA TRIAS

520. La cultura que ens salva i altres escrits. 
ORIOL PI DE CABANYES  

519. Paraula i esperit. Al voltant dels cants 
espirituals en la literatura catalana.
BERNAT JOAN MARÍ  

518. A la Ciutat dels llibres. Cinquena sèrie. 
JOSEP MASSOT I MUNTANER  

517. Els poetes també riuen.
CARLES-JORDI GUARDIOLA

516. Cant de la host d’Igor’, Igor’ fill de Svjas-
toslav, net d’Oleg.
TRADUCCIÓ I NOTES  D’ALFONS OLIVARES 
I NIQUI

515. Obra inèdita de Gaziel. 
A CURA DE MANUEL LLANAS

514. Ateu Martí (1889-1936). Anticlericarisme i 
compromís republicà. 
DAVID GINARD I FÉRON

513. L’humor constructiu. Vindicació de La 
Colla de Sabadell: Joan Oliver, Francesc Trabal 
i Armand Obiols.
FRANCESC FOGUET I OLÍVIA GASSOL (EDS.)

512. A la ciutat dels llibres. Quarta sèrie. 
JOSEP MASSOT I MUNTANER 

511. Josep M. Llompart en el record.
JEAN SERRA

EPISTOLARI – TEXTOS

JOAN TRIADÚ
VICENÇ RIERA LLORCA

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Josep Ferrer i Costa (Calella, 1965) 
és llicenciat en Filologia Clàssica, 
director de la Fundació Pere Coro-
mines i de Curial Edicions Catalanes.

Joan Pujadas i Marquès (Pineda de 
Mar, 1950), cofundador de Repòrter, 
revista d’informació de l’Alt Mares-
me (1992-2001, 104 números) i pa-
tró de la Fundació Pere Coromines. 

Tots dos són especialistes en l’exili 
català de la postguerra i plegats han 
editat les obres següents de Vicenç 
Riera Llorca: Els exiliats catalans a 
Mèxic (1994) i Cròniques america-
nes (2003), i el recull d’articles de 
l’assagista valencià Joan Fuster, Pa-
pers d’exili (1995).
També han tingut cura de l’edició 
de l’Epistolari Joan Fuster - Vicenç 
Riera Llorca (1993, Premi Crítica 
«Serra d’Or») i dels divuit volums de 
l’Epistolari Joan Coromines, entre 
d’altres.

Coberta: Fotografia de J. Triadú, © Barceló. Fotografia 
de V. Riera Llorca, © Joan Pujadas. 

JO
A

N
 T

R
IA

D
Ú

 –
 V

IC
EN

Ç
 R

IE
R

A
 L

LO
R

C
A

  E
PI

ST
O

LA
RI

 –
 T

EX
TO

S

524



3

JOAN TRIADú & VICENç RIERA LLORCA

Epistolari – Textos

a cura de

Josep Ferrer i Joan Pujadas

Pròleg de

Joan Josep Isern

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

2022



4

Amb el suport de: 

Primera edició, maig de 2022
© Hereus de Joan Triadú, Vicenç Riera Llorca i Albert Manent, 2022 

per les cartes i els textos 
© Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès, 2022, 

pel prefaci, l’edició i les notes
© Joan Josep Isern, 2022, 

pel pròleg
La propietat d’aquesta edició és de

Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Ausiàs March, 92-98 – 08013 Barcelona

ISBN: 978-84-9191-223-1 
Dipòsit Legal: B. 3746-2022

Imprès a Gráficas Rey 

Tots els drets reservats



191

Pròleg
per Joan Josep Isern................................. .............................................................. 5 
 
Prefaci
per Josep Ferrer i Joan Pujadas ..........................................................................11
 
Epistolari

  1.    Mèxic, 30-xi-1952  de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú . .......... 17 
  2.    Barcelona, 31-xii-1952 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............22 
  3.    Mèxic, 15-ii-1953 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............28 
  4.    Barcelona, 3-iv-1953 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............32 
  5.    Mèxic, 12-vi-1953 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............35 
  6.   Pineda de Mar, 6-xii-1970 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............38
  7.   Barcelona, 8-xii-1970 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............41 
  8.    Pineda de Mar, 14-xii-1970 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............42 
  9.    Pineda de Mar, 11-i-1971 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............44 
 10.   Pineda de Mar, 5-iv-1971 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............45 
 11.  Barcelona, 14-iv-1971 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............46 
 12.  Pineda de Mar, 15-v-1971 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............48 
 13.  Pineda de Mar, 10-x-1972 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............49 
 14.  Barcelona, 14-x-1972 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............51 
 15.  Pineda de Mar, 2-xi-1972 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............52 
 16.  [Barcelona], 30-xi-1972 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............54 
 17.  Pineda de Mar, 27-xii-1973 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............55 
 18.  [Pineda de Mar, 1974] de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............57 
 19.  Pineda de Mar, 20-ii-1974 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............58 
 20.  Barcelona, 12-iii-1974 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............60 
 21.  Barcelona, 15-vii-1974 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............61 
 22.  Pineda de Mar, 18-ii-1977 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............63 

Taula general



192

 23.  Pineda de Mar, 6-viii-1977 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............64 
 24.  Cantonigròs, 26-viii-1977 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............72 
 25.  Pineda de Mar, 29-iv-1981 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............73 
 26.  Barcelona, 8-vi-1981 de Joan Triadú a Vicenç Riera Llorca ............76 
 27.  Pineda de Mar, 23-viii-1981 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............77 
 28.  Pineda de Mar, 8-viii-1984 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............82 
 29.  Pineda de Mar, 2-i-1986 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............85 
 30.  Pineda de Mar, 15-xi-1987 de Vicenç Riera Llorca a Joan Triadú ............87 
 31.  Pineda de Mar, 7-iii-1992 d’Ajuntament de Pineda a Joan Triadú ..........91 
 32.  Barcelona, 22-iii-1992 de Joan Triadú a Ajuntament de Pineda .........95 
 33.  Barcelona, 26-ix-1992 de Joan Triadú a alcalde de Pineda  ................96

Textos

   1. «Josep Yxart en el seu temps», de Joan Triadú ...............................................99
   2.  «Catalunya amb mi, a Anglaterra», de Joan Triadú .....................................111
   3.   Editorial del núm. 3-4 de Pont Blau, de Vicenç Riera Llorca ......................118
   4.  «Joan Triadú, un obstinat intel·lectual de la resistència», d’Albert Manent 120
   5.  «Una generació amb novel·la», de Joan Triadú .............................................132 
   6.  «Profusió i diversitat en una segona línia», de Joan Triadú  ........................134 
   7.  «Riera Llorca. La novel·la del 14 d’abril», de Joan Triadú ...........................136 
    8.  «Vicenç Riera Llorca. Entre la història i el record», de Joan Triadú ...........140 
   9.  «Les proclamacions de Macià», de Joan Triadú ...........................................144 
 10. «Un parèntesi per a Vicenç Riera Llorca», de Joan Triadú  .........................146
 11.  «Riera Llorca, a la recerca del temps viscut», de Joan Triadú  .....................149
 12.  «Tres senyals de vida», de Joan Triadú .........................................................153
 13. «Un llibre de narracions de Vicenç Riera Llorca», de Joan Triadú  ............157
 14. «Riera Llorca, novel·lista de l’exili dels “malcontents”», de Joan Triadú .....160
 15. «“Un estiu a Pineda”», de Joan Triadú  ........................................................164 
 16. «Pàgina d’opinió», de Joan Triadú  ...............................................................168 
 17. «Notes al marge sobre Josep Pla i els exiliats», de Joan Triadú ................. 170

Taula de noms .................................................................................................. 181



5

Pròleg

El 30 de novembre de 1952, quan comença aquest epistolari, 
Joan Triadú és un crític literari ja consolidat i Vicenç Riera 
Llorca s’estrena com a fundador i director de la revista Pont 
Blau.

Fa gairebé un any que, pel que fa a Triadú, s’han esvaït les 
reaccions que varen suscitar la publicació de les seves dues 
Antologies —la de contistes 1850-1950 i, sobretot, la de poesia 
1900-1950—, un fet polèmic que va sacsejar per primera ve-
gada des del final de la guerra civil el somort panorama cultu-
ral i literari de l’interior.

Pel que fa a Riera Llorca, des de 1942 resideix a Mèxic 
després de passar els tres primers anys d’exili a la República 
Dominicana. A partir de 1946 participa en la fundació de La 
Nostra Revista, de la qual seria secretari de redacció fins a l’es-
tiu de 1952, moment en el qual s’involucra en la fundació de 
Pont Blau, publicació de la qual apareixeran 126 números fins 
a l’octubre de 1963.

Un cop superada la polèmica desfermada per les Antolo-
gies, Triadú s’ha guanyat ben a pols l’autoritat literària: ho ha 
llegit tot i, a més a més, ho ha llegit bé. Així doncs, la sorpresa 
i, per què no dir-ho, el malestar que a més d’un li provoca la 
irrupció durant els primers mesos de 1951 d’aquell prescrip-
tor que encara no havia complert els trenta anys i que era 
relativament conegut en els cercles literaris de l’interior no 
triga gaire a transformar-se en convicció generalitzada sobre 
la solidesa de les seves opinions.

No és estrany, doncs, que Riera Llorca (o algun dels seus 
col·laboradors més directes) hagi pensat en el jove crític ins-
tal·lat a Barcelona com a col·laborador i que, en conseqüència, 
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li hagi demanat un article per a Pont Blau. Un article publicat 
en el número 2 (octubre de 1952) amb el títol «Josep Ixart» i 
que és la causa que desencadena una breu però interessantís-
sima correspondència que trobem aplegada en les cinc prime-
res cartes d’aquest epistolari.

Obre el foc Riera Llorca, que es disculpa amb Triadú pel 
fet que el seu article es publiqués íntegrament, però sense una 
nota inicial que n’indicava la procedència —era una comuni-
cació llegida el maig anterior a la Societat d’Estudis Històrics, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans— ni unes quantes notes a 
peu de pàgina que el completaven.

Tot i ser un primer contacte, el director de Pont Blau no 
perd el temps en cerimònies i, un cop enllestit el capítol de les 
disculpes, demana a Triadú que hi col·labori amb assiduïtat i 
li proposa ja un tema concret: el seu pas durant dos anys —de 
1948 a 1950— per Anglaterra, en la mateixa línia d’un article 
anterior que havia publicat a La Nostra Revista. Circumstància 
que aprofita a més a més per demanar-li noms i adreces de 
contacte de persones d’aquell país que poguessin estar inte-
ressades a rebre Pont Blau. La carta s’acaba amb una referèn-
cia a uns comentaris escrits creuats mesos abans entre Pere 
Calders i Joan Triadú en els quals aquest preconitzava que la 
nova revista, que aleshores era encara en fase de projecte, ha-
via de reunir tres requisits: donar entrada als escriptors joves, 
tenir un cos de crítica literària i estar al corrent de la projecció 
catalana dins d’Espanya. Sobre els dos primers punts Vicenç 
Riera Llorca expressa la seva conformitat absoluta, però de 
cara al tercer no amaga els seus dubtes perquè, a part de ser 
per a ells una qüestió un xic arriscada, «és una qüestió que no 
la vivim i de la qual tenim informació insuficient i aquesta no 
sempre prou objectiva i desapassionada». Un comentari que 
adquirirà tot el sentit en la resposta que un mes després li 
enviarà Triadú.

Aquesta resposta i les tres cartes que la seguiran formen 
un retaule summament descriptiu de les diferències de criteri 
i de percepció de la realitat que al començament de la dècada 
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dels cinquanta hi havia entre la gent de l’exili i la de l’interior. 
Triadú no s’està de qualificar algunes opinions de crítica polí-
tica expressades a Pont Blau com un risc que pot comprometre 
als col·laboradors de l’interior («¿sabeu que a mi posem per 
cas em pot costar un disgust?»), li diu, alhora que es queixa 
de la poca prudència amb què la revista es distribueix («Us 
aconsellaria també que en enviar el 5 no ho féssiu en sobres 
marcats PB, sinó molt més discretament») en un moment en 
què uns quants companys de lluita de Joan Triadú reben la 
poc desitjada visita de la policia, tal com llegim a la carta nú-
mero 4, que li escriu el 3 d’abril de 1953.

Aquest primer bloc es clou amb la cinquena carta —de 
Riera Llorca a Triadú el 12 de juny de 1953— i, com he dit 
més amunt, dibuixa de manera molt nítida les diferències que 
hi havia entre l’exili i l’interior, alhora que serveix també per 
valorar el paper moderador, no sempre entès per la gent que 
tenia més a prop, que intentava representar Pere Calders.

Abans de continuar, i ja que ha sortit a la palestra la figu-
ra de Calders, és oportú recordar que la polèmica generada 
per les Antologies de Joan Triadú va trigar tres anys a arribar 
als mitjans de l’exili. Precisament va ser a les pàgines de Pont 
Blau, que en el número 13 (novembre de 1953) acollien un 
article de Pere Calders en defensa del crític, posició que seria 
contrarestada en el número 18 (abril de 1954) amb dos furi-
bunds articles contra la «tria dura» de Triadú, signats per Ra-
fael Tasis i Antoni Ribera i un tercer de Joan Fuster —titulat 
«La raó de cadascú»— de caire molt més conciliador. El lot es 
va tancar en el número següent (el 19, de maig de 1954) amb 
una altra aportació, més breu, de Pere Calders, que puntua-
litzava algunes coses dites o mal interpretades i que tancava 
definitivament l’episodi.

Dono per acabat el parèntesi dedicat a Pere Calders i 
continuo amb el segon bloc de correspondència que abasta 
un total de set cartes datades entre desembre de 1970 i maig 
de 1971. Fa poc que Vicenç Riera Llorca ha tornat de l’exili 
—el 1969— i resideix a Pineda de Mar (Maresme). La seva 
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producció literària havia començat «in bellezza», per dir-ho 
a la italiana, amb la publicació de Tots tres surten per l’Ozama, 
primerament a Mèxic (Edicions Catalònia, 1946) i després a 
Catalunya (Edicions 62, El Balancí, 1967) i de Roda de malcon-
tents, el 1968. Podem dir que és un moment de reconeixement 
a la seva figura literària ja que en qüestió de pocs mesos gua-
nya el premi Prudenci Bertrana de 1970 amb la novel·la Amb 
permís de l’enterramorts (guanyadora l’any següent del premi 
Crítica Serra d’Or) i el premi Sant Jordi de 1971 amb Fes me-
mòria, Bel. També és el moment que Riera Llorca s’integra en 
la vida cultural de la vila on resideix.

Ni en aquest paquet de cartes ni en els següents no troba-
rem, doncs, cap més referència als retrets i les discrepàncies 
expressades disset anys abans i, com es veurà, la relació es re-
prèn parlant d’afers de caire molt més domèstic. Emparant-se 
en la proximitat de Triadú amb Òmnium Cultural li demana 
quines gestions hauria de fer per obtenir un donatiu d’aquesta 
entitat destinat a la compra de llibres catalans per a la Bi-
blioteca Popular de Pineda. Aprofita també per proposar-li 
una conferència pels volts de Sant Jordi de 1971. La petició 
del donatiu reeixirà, però la conferència de Joan Triadú serà 
prohibida per l’autoritat de torn i, a tall de curiositat, no es va 
poder fer fins al 1985.

Les següents cartes del present epistolari obren un arc que 
abasta quinze anys, entre 1972 i 1987, i divuit escrits. En les 
tres darreres del recull, datades l’any 1992, els corresponsals 
varien. Vicenç Riera Llorca s’havia mort el maig de 1991 i el 
nou interlocutor, l’Ajuntament de la localitat, s’adreça a Joan 
Triadú per demanar-li una col·laboració per a una publicació 
en homenatge a la seva memòria.

La majoria dels escrits que es creuen Riera Llorca i Triadú 
solen tenir com a desencadenant l’acusament de rebuda —i 
l’agraïment— del primer a propòsit d’alguna crítica publica-
da pel segon. No oblidem que la biografia literària de Vicenç 
Riera Llorca va tenir uns inicis ben tardans, als quaranta-tres 
anys, però que durant la dècada dels setanta i, no tant, la dels 
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vuitanta es va desenvolupar el gruix de la seva bibliografia. 
Justament el període de les cartes que ara podem llegir.

Val a dir que en cap cas estem davant de correspondència 
rutinària d’agraïment i acusament de rebuda, sinó que tant 
l’un com l’altre aprofiten per comentar aspectes que podríem 
denominar col·laterals. Com, per exemple, les digressions de 
Riera Llorca en la carta 17 sobre l’estat de la crítica literà-
ria d’aquell moment —«... tenim bastants de comentaristes i 
pocs crítics»—, les primeres gestions per editar un diccionari 
bilingüe anglès-català finalment frustrat, i unes quantes apor-
tacions summament interessants sobre l’ordre cronològic de 
les novel·les de Riera Llorca fetes per l’autor tot seguint tres 
criteris diferents: el de la data de publicació, el de la redacció 
i el de l’acció de l’argument. Unes dades de gran interès si 
tenim en compte que la seva novel·lística es planteja com un 
gran retaule del país entre 1931 i 1945, amb l’excepció tem-
poral d’Amb permís de l’enterramorts, situada el 1962.

El gran valor afegit del gènere dels epistolaris —un gènere 
que, ai las, les noves tecnologies han ferit de mort— és l’apa-
rell documental que envolta les cartes i que ajuden a situar-les 
en el seu moment i circumstàncies. Si a més a més pensem 
que la preparació del present epistolari ha anat a cura de dues 
persones de competència demostrada al llarg de la seva trajec-
tòria com són Josep Ferrer i Joan Pujadas podem afirmar que 
el resultat assoleix altes cotes d’excel·lència.

No són només les exhaustives referències a peu de pàgina 
sobre qualsevol nom, publicació, esdeveniment o text sobre 
els que Riera Llorca i Triadú parlen en les seves cartes. És 
també —i sobretot, diria— l’annex de disset textos, la majoria 
signats per Triadú, que reprodueixen les crítiques que publi-
cava a Serra d’Or o a l’Avui cada vegada que sortia un nou 
llibre de Riera Llorca. A més a més, els lectors interessats en 
la manera com Joan Triadú enfocava les seves crítiques valo-
raran com cal no només els articles publicats sinó les puntua-
litzacions i comentaris que li feia per carta a l’autor quan es 
referien al llibre en qüestió.
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Cent anys després del naixement de Triadú i gairebé cent 
vint des del naixement de Riera Llorca aquest epistolari és un 
testimoni entranyable no només d’uns temps molt diferents 
als que ara vivim, sinó d’una manera d’entendre l’ofici d’es-
criure —i d’opinar sobre el que s’escriu— que, dissortada-
ment, a molts els sonarà a pura arqueologia. 

Joan Josep Isern
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Prefaci

Aquest llibre que teniu a les mans aplega la correspondència 
conservada —trenta-tres cartes en total—, entre Joan Triadú 
(1921-2010) i Vicenç Riera Llorca (1903-1991). De Triadú 
s’han conservat dotze documents, mentre que de Riera Llorca 
n’han restat vint:1 la relació epistolar comença l’any 1952 des 
de Mèxic, on s’havia exiliat Riera Llorca després de la guerra 
civil del 1936-1939, i pròpiament s’acaba l’any 1987, tot i que 
hi ha una rèplica l’any 1992 —tres cartes d’àmbit institucio-
nal— provocada pels actes d’homenatge per la mort de Riera 
Llorca, esdevinguda el 15 de maig de 1991, a Pineda de Mar, 
on Riera Llorca s’havia instal·lat després de retornar a Catalu-
nya un cop jubilat el mes de setembre de 1969.

Riera  i Triadú pertanyien a generacions diferents: quan Vi-
cenç Riera s’exilia ja era un home fet i dret, mentre que Triadú 
tot just havia arribat a la majoria d’edat. Per tant, no es conei-
xien de res, i de fet tota la seva relació va ser essencialment 
epistolar, fonamentada en un respecte i admiració mutus, tant 
per l’actitud com per l’obra d’un i altre, basada, en definitiva, 
en «unes coincidències que poden justificar l’amistat», com 
molt bé li diu Riera en la primera carta que li escriu. La relació 
es va iniciar quan, com a director de Pont Blau, revista sorgi-
da dins la poderosíssima comunitat catalana de Mèxic i que 
acabaria essent la de més llarga durada de les publicades pels 
nostres exiliats, se li adreçà per justificar-se per unes errades 
tècniques aparegudes en un article seu, segurament demanat 
per Pere Calders, i per reiterar la seva col·laboració —«la vos-

1. Una part d’aquesta correspondència ha estat publicada en: Albert Ventura 
(ed.), «“Benvolgut amic Triadú”: cartes de Vicenç Riera Llorca (Mèxic 1952-Ca-
talunya, 1987)», Els Marges (Barcelona), núm. 115 (primavera 2018), pp. 88-113.



12

tra col·laboració ens interessa i ens plauria»—, fet, però, que 
malauradament només es repetí una segona vegada l’any 1954 
(«De Joan Maragall a Carles Riba»). Triadú havia fet una en-
trada de cavall sicilià amb la publicació, sobretot, de la seva 
Antologia de la poesia catalana (1900-1950) (1951), que alhora 
que havia sacsejat el panorama crític de la nostra literatura, 
s’havia guanyat el prestigi —«De Triadú tinc un concepte im-
millorable. El considere un crític estupend, d’una formació 
sòlida i ampla. Li envege, particularment, aqueixa virtut, que 
tan pocs catalans posseeixen (i, és clar, cap valencià), de fer que 
els seus escrits apareguen responent a una cultura íntegrament 
catalana», Fuster dixit— i, és clar, també les tírries de la part 
del ram que es considerava bescantada. 

Aquest respecte i admiració mutus, de què parlem, es man-
tingueren al llarg de la seva vida, i n’és una bona mostra aquesta 
correspondència, que salta en el temps —dècada dels cinquanta, 
dels setanta i vuitanta— i també en l’espai —Mèxic i Catalunya, 
concretament a Pineda, on Riera reprendria la carrera literària 
i la seva activitat cívica i cultural, i esdevindria un membre molt 
estimat de la vila. Mentre que Triadú, des de Barcelona, de 
manera incansable, participaria en totes les activitats culturals 
i reivindicatives que es feren durant el franquisme, la transició 
i la recuperació de la democràcia i de les legítimes institucions 
polítiques i culturals del país, sense deixar de banda mai el seu 
vessant d’escriptor i crític literari. I, és clar, inevitablement 
Triadú i Riera coincidiren moltes vegades en aquest periple 
del qual aquesta correspondència és un bon testimoni.

La segona part del volum està format per un total de disset 
textos, vinculats més o menys amb el contingut de l’epistolari. 
Són textos de difícil localització, i la versió que publiquem, 
en cas que hi hagi més d’una edició, és la darrera, que con-
siderem definitiva. De fet, gairebé la totalitat dels textos són 
de Joan Triadú, fora d’una editorial de la revista Pont Blau, 
redactada per Riera Llorca com a director de la publicació, 
en contra del Congrés de Poesia de Segòvia de l’any 1952, 
molt mal vist des de l’exili, que va suposar el primer contacte 
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després de la guerra civil entre escriptors i intel·lectuals cata-
lans i espanyols. Riera critica que els catalans hi són des d’una 
posició d’inferioritat des del moment que la llengua catalana 
està prohibida i perseguida i que des de les files contràries 
només es tolerava la llengua en determinades ocasions des-
prés de fer un gran esforç de generositat. Venia a dir que els 
escriptors i intel·lectuals espanyols no havien entès res i que 
abans que escriptors i intel·lectuals eren per damunt de tot 
espanyols, fet que molt ens temem que continua exactament 
igual. I que, per tant, la política de congressos també era en el 
fons una política d’assimilació. L’altre text és un excel·lent re-
trat literari de Triadú —«Joan Triadú, un obstinat intel·lectual 
de la resistència»—, fet per un dels millors memorialistes del 
nostre temps, Albert Manent. 

La resta de textos, són, doncs, de Triadú, i són un bon ex-
ponent de la seva faceta de crític literari, d’una manera d’exer-
cir aquest ofici que, com molt bé apunta Joan Josep Isern en el 
pròleg impecable d’aquest llibre, «dissortadament» ja ha pas-
sat a la història. N’és un bon exemple la seva revisió crítica de 
la figura de Josep Yxart, que va publicar la revista Pont Blau a 
Mèxic, i que Joan Fuster titllaria de «magnífic». També «Ca-
talunya amb mi, a Anglaterra» és un text de bona raça memo-
rialista, en què rememora el seu pas com a lector, precisament 
de català, a la Universitat de Liverpool, quan paradoxalment 
la nostra llengua, que era prohibida i perseguida a casa, es 
podia estudiar lliurement a Anglaterra. També hi aportem una 
nota apareguda en el Butlletí de l’Associació Joan Fuster, i un 
llarg i sucós article publicat a la Revista de Catalunya en què, 
agafant com a excusa diversos fragments de l’imprescindible 
Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca (1993 i 2020, 2a ed.), 
Triadú, a qui sempre s’ha atribuït un paper clau en el fet que 
no es concedís mai el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
a Josep Pla, carrega amb raó contra la seva actitud recalcitrant 
envers els exiliats en escrits ja tardans, publicats en els darrers 
compassos del franquisme o al començament de la transició, 
un cop mort el dictador Franco l’any 1975.
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La resta de textos són publicats a la revista Serra d’Or o al 
diari Avui, tribuna des de la qual Triadú va exercir una llarga 
i fecunda carrera de crític literari. En la majoria dels casos es 
tracta de textos focalitzats en l’obra novel·lística de Riera. Sense 
cap mena de dubte, Triadú fou el crític literari coetani que més 
s’interessà i seguí la producció narrativa de Riera a mesura que 
anava apareixent, de la qual sempre ponderà les virtuts. Riera 
s’havia donat a conèixer com a escriptor a Mèxic amb la que 
seria la seva obra mestra, Tots tres surten per l’Ozama (1946), 
obra coral, tècnicament molt influenciada per l’excel·lent no-
vel·la Manhattan Transfer (1925), de l’escriptor nord-americà 
John Dos Passos. Malauradament la publicació a l’exili anul·là 
la transcendència que hauria d’haver tingut dins del panorama 
narratiu català, i quan finalment es publicà a Catalunya l’any 
1967, els corrents literaris europeus i catalans ja anaven per uns 
altres verals. Riera Llorca reprengué la seva producció narra-
tiva ja a casa a finals del seixanta i, amb força, a la dècada dels 
setanta, en el que acabà essent un cicle literari centrat en el 
període que va de la República dels anys trenta i la guerra civil 
fins a l’exili. I Triadú seguí fidelment, i amatent, la publicació 
de la producció rierallorquiana i no faltà a la valoració literària.

La publicació d’aquest volum és fruit d’una sèrie d’afortu-
nades coincidències, entre les qual ressalta la commemoració 
de l’Any Triadú, que comissaria Joan Josep Isern, el qual n’ha 
escrit aquest Pròleg tan encertat que agraïm entusiàsticament, 
la conjuració diligent de Jordi Manent, l’oportuna connivència 
una altra vegada de Carles Duarte i l’amatent bona disposició 
de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que capitaneja el 
Pare Josep Massot. També volem reconèixer a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, la Fundació Pere Coromines (Fons Max Cahner), 
la Biblioteca M. Serra i Moret i l’Arxiu Municipal de Pineda 
de Mar l’ajut que ens han prestat amb la cessió dels documents 
aquí reproduïts. A tots ells volem agrair-los la seva implicació.

Josep Ferrer i Costa
Joan Pujadas i Marquès
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ford; Hutcheson,16 de Glasgow; Povey,17 de Liverpool i altres. 
Ens interessa fer-la circular profusament allí. ¿Ens podríeu 
donar noms i adreces de persones a qui consideréssiu conve-
nient enviar-la? Dels vostres exalumnes, per exemple; i dels 
professors que cregueu que l’han de rebre amb algun interès.

Fa uns mesos en Calders ens va passar la còpia d’un frag-
ment d’una carta vostra en el qual assenyalàveu tres objectius 
que creieu que s’ha de plantejar la revista.18 En els dos primers 
estem completament d’acord —donar entrada als escriptors 
joves i tenir un cos de crítica— i els realitzarem en la mesura 

l’Estat espanyol. Fou cap del Departament de la Facultat de Llengües Medievals 
i Modernes (1933-1953) de la Universitat de Cambridge. Dedicà bona part de la 
seva vida als estudis hispànics. Publicà A Picture of Modern Spain (1921), The Ori-
gins of the Modern Spain (1934), Un país nou amb vells amics (1940), The Civilization 
of Spain (1944), Bolivar and the Independence of Spanish America (1946 i 1951), etc.

14. Emilie Rose Macaulay (Rugby, 1881-Londres, 1958), escriptora britànica. 
Estudià a l’Oxford High School i al Somerville College de la Universitat d’Ox-
ford, on aprengué història moderna. Feminista activa, durant la Primera Guerra 
Mundial treballà al Departament de Propaganda britànic, primer com a infer-
mera i posteriorment com a funcionària de la War Office. Influïda per Virginia 
Woolf, és autora de la novel·la The Towers of Trebizond (1956), considerada la seva 
obra mestra, que esdevé una mena d’autobiografia espiritual.

15. Alfred Ewert (Kansas, 1891-Oxford, 1969), professor universitari nord- 
americà. Feu estudis a la Universitat de Manitoba (1909-1912). Durant la Pri-
mera Guerra Mundial lluità amb les forces canadenques a França (1915-1917) 
i fou comissionat del Western Ontario Regiment. A la fi de la guerra completà 
estudis a França i a Oxford. Fou professor associat de francès a la Universitat de 
Texas (1920-1921) i professor de Llengües Romàniques de la Universitat d’Ox-
ford (1930-1958).

16. Robert Thomson Hutcheson (Glasgow, 1903-2003), professor escocès. Es 
llicencià el 1925 i es doctorà en Lleis el 1929 a la Universitat de Glasgow, de la 
qual formà part com a professor. Exercí de secretari judicial (1942-1974).

17. Kenneth Povey (Leek, 1898-Hampstead, Londres, 1965), bibliotecari bri-
tànic. Estudià a la Whitgift School, Croydon, participà en la I Guerra Mundial 
(1914-1918) i el 1916 obtingué una beca per estudiar a Cambridge. Es llicencià 
en lletres (1921) i es diplomà en biblioteconomia a la Universitat de Londres. 
Fou bibliotecari de la Queen’s University de Belfast (1930-1938) i de la Univer-
sitat de Liverpool (1938-1961).

18. La carta que Joan Triadú adreçà a Pere Calders a mitjan 1952 no s’ha 
conservat. Només es té notícia de dues cartes de Triadú a Calders: d’una, Triadú 
va guardar-ne còpia, i l’altra és conservada al Fons Pere Calders de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Cf. Pere Calders-Joan Triadú, Estimat amic. Cartes. 
Textos, a cura de Susanna Àlvarez i Montserrat Bacardí, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 6. 
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que ens serà possible. Per al primer no hi [ha] cap dificultat; 
les pàgines de PB estan obertes als escriptors joves. (Natu-
ralment, als escriptors joves que tinguin una posició patriò-
tica neta.) Per al segon ens convé l’ajut dels amics escriptors 
residents als Països de Llengua Catalana. El tercer objectiu, 
«posar-se al corrent de la projecció catalana dins d’Espanya», 
és un xic arriscat per a nosaltres, perquè és una qüestió que 
no la vivim i de la qual tenim informació insuficient i aques-
ta no sempre prou objectiva i desapassionada. Ens exposem 
a incórrer en errors greus i que poden resultar lamentables. 
No vull dir, amb això, que refusem sistemàticament tractar la 
qüestió, sinó que no ens és possible tractar-la, malgrat la nos-
tra llibertat, com la podria tractar en circumstàncies normals 
una revista editada a Barcelona. Ens ajudaria molt, per això, la 
vostra informació. Estic segur que una comunicació freqüent 
entre vós i nosaltres —a més de la vostra col·laboració literà-
ria— beneficiaria molt PB.

En espera de les vostres notícies, us saluda cordialment

Vicenç Riera

[Carta mecanoscrita a una cara amb comiat i signatura manuscrita, 1 full. Fons 
Joan Triadú. ANC.]



ALTRES TÍTOLS

Aquest llibre que teniu a les mans aplega la 
correspondència conservada —trenta-tres cartes 
en total— entre l’escriptor, pedagog i crític literari 
Joan Triadú (1921-2010) i l’escriptor i periodista 
Vicenç Riera Llorca (1903-1991). La relació epis-
tolar comença l’any 1952 des de Mèxic, on s’havia 
exiliat Riera Llorca després de la guerra civil, i 
pròpiament s’acaba l’any 1987, tot i que n’hi ha una 
rèplica l’any 1992, provocada pels actes d’home-
natge per la mort de Riera Llorca, esdevinguda el 
15 de maig de 1991, a Pineda de Mar, on l’escriptor 
s’havia instal·lat després de retornar a Catalunya 
un cop jubilat el setembre de 1969. El volum es 
complementa amb tot un seguit de documents, 
majoritàriament de Triadú, que donen fe del seu 
vessant d’activista cultural i de crític literari —d’una 
crítica literària madura, pacient i intel·ligent—, molt 
interessat en la producció novel·lística rierallor-
quiana, el qual, partint de la seva obra mestra, 
Tots tres surten per l’Ozama, escrigué tot un cicle 
narratiu del seu temps.
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Josep Ferrer i Costa (Calella, 1965) 
és llicenciat en Filologia Clàssica, 
director de la Fundació Pere Coro-
mines i de Curial Edicions Catalanes.
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Mar, 1950), cofundador de Repòrter, 
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Tots dos són especialistes en l’exili 
català de la postguerra i plegats han 
editat les obres següents de Vicenç 
Riera Llorca: Els exiliats catalans a 
Mèxic (1994) i Cròniques america-
nes (2003), i el recull d’articles de 
l’assagista valencià Joan Fuster, Pa-
pers d’exili (1995).
També han tingut cura de l’edició 
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l’Epistolari Joan Coromines, entre 
d’altres.

Coberta: Fotografia de J. Triadú, © Barceló. Fotografia 
de V. Riera Llorca, © Joan Pujadas. 
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