
Epistolari de Josep Maria López Picó i Marih 
Manent arnb Fidel S. Riu i Dalmau 

Fidel Riu i Dalmau, desenvolupa tina vida culrurai molt activa a Manresa durant 
el primer ter5 del segle xx. Crea i dirigí dues revistes Cenacle (191f-1917) i Ciu- 
tat (1926-19z8), participa en els Jocs Florals de diverses ciutats i cultiva I'inte- 
res vers la literatura 1 les lletres catalanes. La seva afecció li proporcioui I'amis- 
rar arnb coneguts inrel.lecttials i poetes com foren Maria Manent i Jnsep M. 
López Picó, amb els quals es cartejh i tracta temes vinculats a l'entorn literiri 
i cultural de Catalunya. L'article recull la correspondencia que Manent i López 
Picó enviaren a Riu. 

Fidel Riu i Dalmau developed an active cultural life in Manresa city during 
the first rhird of the 20th cenrury. He  created and directed two magazines, 
Cenarle (1915-1917) and Czutat (1926-19z8), he took part in the 'Jocs Florals' 
(literary contests) from different Catalan localities, and he had a deep interest 
in the Catalan literature and linguisrics. This affection allowcd him to start a 
long-lasting friendship wirh well-known inrellectuals and poers such as Ma- 
ria Manenr and  Josep M .  López Picó. H e  kept a personal and  literary 
correspondence up with them related to Catalan cultural projects and events. 
This article collects the letters which Manent and López Picó sent to Riu. 
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Epistolari de Josep Maria López Picó i 
Marii Manent amb Fidel S. Riu i Dalmau 

Tor i que en I'actualitat Fidel Riu i Dalmau és un poeta gairebé descone- 
gut i la seva tasca cultural a la ciutar de Manresa avui ha quedat oblidada, 
surt esmentada i'activitat que porta a terme en I'obra dirigida per Manuel 
Riu, HYtOria de Lz ciutat de Manresa (19oo-19~0)' i també en el treball de 
Gemrna Bayerri i Bover, Fidel Riu i Dalmau.' Des de ben jove va sentir un 
interks per la cultura catalana i per la promoció d'una literarura de qualitar, 
ingredients que el mantingueren actiu com a promotor de diferents activi- 
rats culturals d'aquella ciutat fins I'any 1932, en que ani  a viure a Barcelona, 
desp& de casar-se amb Lourdense Riu i Melet (I'any 1928). Primer visque- 
ten aiguns mesos en una fonda del carrer ConseU de Cent, fins que trobaren 
un pis al carrer Diputació 387, principal za, on residiren fins acabada la Guerra 
Civil; llavors es canviaren de domicili i es traslladaren al tercer pis del carrer 
Bailen 110. Resseguint els treballs citats es poden coneixer m& detalls sobre 
la seva activitar de joventut, bo i tenint en compte que durant la guerra no 
ocupa mai cap drrec polític i havia dekat d'escriure en catali feia alguns anys. 
Ala Ciutat Comtal, a causa d'un seguir de contrarietats políriques, que l'im- 
pediren participar activament en la vida social i cultural, deixi d'escriure fins 

1. Manuel Rru Rru (Director), HiitJriahfla ciutatdeMmreia, Caixade Manresa, Manrera, 
1991.- 3 vols., "01. 1: p. 23-24, 46; "01. 3: p. 199, 203-205, 225, Zjj, 242-245, 249-1$0. 

2. Treball i dd i t .  presentar a la Uiiiversirar Aurbnoma de Barcelona. 



CARME RiU DE hURT1'1 

al 1950, moment en que una trobada casual amb els seus antics ainics Josep 
M. López-Picó i Octavi Saltor I'anima a reprendre la seva activitat litera- 
tia. En els prirnets anys a Barcelona, Lisranciar del seu entorn mantesa, deixi 
moltes de les seves tasques jovenivoles. Mantenia el contacte amb els amics 
de joventut i assistia a les tertúlies dels diumenges: primer a I'«Oro del 
Rhinn, després al <<Café de las Ramblas), i finalment a la cafeteria <<Núria)> 
on -entre altres coses- es parlava de temes inanresans des de principis de 
la postguerra. Si bé estigué apartar dels ambients academics, aquest retro- 
bament amb els amics del passat pels volts dels anys cinquanta, el porta a 
reiniciar unes relacions i una creació literaria. Des de Ilavors, es reuní amb 
Josep M. López-Picó, Marii Maneiit i Felip Graugés -amics que tingue- 
ren més sort que el1 i saberen rrobar un esyai dins de I'ambit de les Iletres 
catalanes- en I'editorial que el Sr. lorrell (de Reus) tenia a I'avinguda de 
les Corts Catalanes, davant de 1'Hotel Ritz. 

Cal destacar que tota la swa obra poktica 6s en carala i no vavoler signar- - 
la en cap altre idioma. Escrigué tatnbé alguna pesa de teatre dramatic, com 
la titulada *Animes vencudes)> (1926) que, si bé va ser representada a Manresa, 
no ha esrat mai piiblicada. Fou un promotor de la nostra cultura i per mitja 
de la revista <iCenacle», que el1 dirigia i editava, recolzi en I'Ajuntament de 
Manresa (successives vegades durant els anys 1916-18, llavors presidit pel Sr. 
Maurici Fius i Pala), la sol~licitud d'una Biblioreca Popular a la ciutat esmen- 
tada, cosa que s'aconseguí el 1928. Fou admirador de molts poetes catalans i 
es relacioni directament i per carta amb alguns d'ells. A la seva biblioteca 
personal destaca i'obra de Josep Carner (autor llavors molt admirat), i obtin- 
gué molts llibres per donació dels seus companys i ainics poetes. Tanmateix 
en les revistes que editava -primer a «Cenacle* i després a «Ciutat~~ comenta 
les publicacions d'altres autors i projecti un servei de préstec i intercanvi de 
liibres (de lireratura i cultura no solatnenr catalanes) destinar ais socis manre- 
sans que per mitji d'una quota i a través de la revista <<Cenaclen volguessin 
posar-se al corrent de les novetats editorials. La donació d'obres per part d'au- 
tors i editors per ser comentades a la revista servia després per a tal finalirat. 

lguaimenr, cal destacar que la major patt de la correspond&ncia pertany 
a la seva etapa de joventut abans de casar-se i anar-se'n a viure a Barcelona. 
Les cartes posteriors són des de finals dels anys quaranta fins els sekaita, i no- 
més se'n conserven algunes escrites pels seus anlics Josep M. López-Picó, amb 
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qui mantingué correspondencia fins el 1958; Maria Manent, el qual li escrigué 
diverses cartes fiiis a principis dels anys cinquanta, i Octavi Saltor, amb qui 
es carteji del 19yo al 1955. 

Sabem que signava de vegades els articles amb pseudbnims -costum molt 
propi dels autors de I'epoca-, perb desconeixem tots els que va fer servir. 
També hem trobac un recull d'articles signats amb el nom de Joan Albert 

- 

que considerem que poden ser seus perla temitica i les característiques, en- 
- - 

cara que no es por afirmar amb total segurerat. En canvi ens consta que usa- 
va el nom de Riudor i amh aquest signa articlcs redactats en les seves pu- 
blicacions alenaclev i «Ciutatn. I'el que fa a 1. Armengou, resulta dificil 
arribar a saber en quin moment el personatge real i amic varen ser suplan- 
tats perla ploma de Riu, pero sembla que empri aquest cognom modifi- 
cat (<rArmengolx) alguna vegada per signar els seus articles en castelli a 
la revista ((Bages* (de I'Institut de Maliresa, després de 195o), cosa curio- 
sa, ja que el personatge existí i escrivia en les publicacions de Riu, i en 
altres. Un pseudbnim que va fer servir a la segona epoca en que escrigué 
a «Pla de Bagesn és el de Which. 

Fidel Riu i Dalmau (1898-198r), nasqué a Sallent i morí a Sant LlorenG 
de Morunys. Era fill de Manuel Riu Maura, fuster d'una fabrica de teixits 
de Manresa, perb visqué en la infantesa a Sallent. Estudia magisteri, i s'exa- 
mina a ,<La Normal)! de Barcelona. Treballa alguns anys com a profesor al 
col.legi dels Jesuites a Manresa, pero no li agradava la docencia i preferí des- 
envolupar altres tasques relaciotiades amb gestió i comptabilitat. 

Sentí des de molt jove un gran interes perla literatura i la poesia, afeccions 
que cultivi al mateix temps que el periodisme. Alhora participa en moltes 
activitats culturals de la vida manresana, fet que li permeté conkixer des de 
jove moltes persones que estavcn ocupanr, o bé ocuparien amb el temps, un 
lloc destacar dins del m6n de la política i de les lletres catalanes. Aquestes 
activitats el portaren a relacionar-se directament amb personalitats de l'im- 
bit de la política, i sobretot de la cultura i de les lletres, i també cultivi rela- 
cions per mitja de cartes. De vegades, les cartes que rebé prosseguien una 
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relació que ja s'havia iniciar gricies a una trobada prkvia en algun esdeve- 
niment cultural. Cal distingir en aquesr epistoliri dues grans erapes: 1) la 
manresana i 2) la barcelonina. 

1) La manresana, propia de la seva joventut i del període en que es pre- 
senrava als premis literaris o Jocs Florals, i que rambé coincideix amb les 
col.laboracions en diverses revistes, com Renaixenent, en la qual als anys 
1911 i 1912 deu poemes jovenivols: ~Lliure i esdau,,, .Cantars patrio- 
ticsn, $<Mijdian, ~Tardoral>>, .Del captiveri de Maria Stuart. (premiada als Jocs 
Florals de Súria el 1911 pel seu to patriotic i histbric), <cHimne dels jovesr, «A 
trenc de l'aubab, cJ"2uja d'estiu,>, riFaula que no és d'Isop>), ,cLa Seu i 
Manresa~.~  Eren poemes influenciats per I'esr&tica noucentisra. 

Guanyi diversos crofeus literaris: I accissit en els Jocs Florals de Lleida,' 
Premi Cambra de Coniers per ((Crepuscles estkticsa (14 de maig de I ~ I ) ) ,  

j. Rena&ement(Barceloni. r ( i i i ) ,  núm. 21: p. 92, núni. 33:  p. 118, núm. qi: p. ~ia, núm. 17: 
p. 518; núm. qh: p. en un fullsepara~s'eiitregiel poema. "Renaixernen? (Barccloiia, ri)rz), núm. 66: 
p. 76. núm. 84: p. 291, núm. 97: p. 459; núm. 106: p. 564, núm. r i r :  p. 624. 

4. JoaFIorair deLleida. Cus d'Adjuors. Arrs Grifiqucs Sol i Bener. Llrida, ,914, p. 91-72. 

h. NLT AL BOSC 

Ej uri (nistrri el bosc cn nir tranquila 
soca la inmensa volra Iluminosa. 
Pels arbrrs iorpulenrs la llum s'enfila; 
quaii es a d a l ~  sembli restar confosa. 

Mostre's con, un enorm ull que vigila 
El ramejar esrany d'aig~ia blavosa, 
fulgura al mig com si fos la pupil.la 
cl reflex de la lluna blinquinora. 

Sobre ISesrany fileres van passaiir 
de gojes griciliiierit sardanejant; 
son co i  cs Iltim, no mCs reiieli la CesPa.... 
L'arbrc colicenipla aqurix rírmir encír 

cam va oscillanr per sobre del blso llis 
i en parla haix, haixef amb la ginesta. 

F ~ s r i v a  cmc 
Dinrre'l jardí comenqa el ferrii,d. 

A l'onihra d'uria acacia r s r i  assenrada 

Madona amb son posar senyorial, 
de iiobles danies i senyorr volcada. 
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sobre llengua o historia en els Jocs Florals de Lleida anomenada «Classicis- 
me i noucentisme eri el renaixernent poktic wtali)) (14 de maig de 1920). Entre 
els preinis menors, tingué el segon acdssit a I'Englantina d'Or en els Jocs Flo- 
r a l~  de Barcelona de Pany 1926 amb el poema *El pi», i en els de 1931 també el 
segon accbcit a la Flor Natural arnb ( ,kmes ditninutesa, un conjunt de 6 ri- 
mes titulades: aPoble rnuntanyenc),, «El gorg haengolit el jornn, ~Vola una pa- 
pallona dins la nit», «Orenga, I'Orenga!~,, <<Atzavara>>, ~Corriol on vas...n. 

Pcl que fa a la poesia de Riu que fou guardanada als Jocr Florals 6s In quc rranscric: 

Aq~irlla rnasia qiie h olor de brorra 
i és roca barrada dimunr el piijol 
i cs roriia rali roja de l'ur d r  la posa 

qilan vcu rnarx l  el rol ... 

Aquella ma~ ia  qiie hri-a I'cixida 
rf la virolada rojor delr rlauellr, 
aqilella masia quc renipre 6s guainidi 

dc focs i i-asrrclls ....... 

I ' l i i  escau scr Leinuga i aISarse en la cima 
senrinr ranra vida pssar  pcls canii~is 
quan l'aucrll de iora 5es correndes rima 

aiub I'aucell de  dins; 

q u i n  I'iucell que passa ses canqons ii eiiuia 
i anib ellss aquel1 gux d r  ccl que hi h l ,  
aquel1 gilsr dc ccl que erirra a la rriasii 

qu in  I'auccll se'ci v i ;  

quari raltanr Irs frirer les eiigiies brillanrcs 
baixen a ia plana broni i i i~  corii un  Ilamp. 
i alcrr, llurs irincrrr rosres, rriomFanres, 

a rravirr del canip; 

qurn rla crps l i  illarguen les branques ciii6ses 
per dar-li I'ofi-eiia dcl reu niillor niabr 
i les olirerrs li umbregen formores 

les rardcs d'Agosr ........ 

Aquella inasia és aspra i 6s Iorta 
corn la rrrra roja del rúrrec pujo!, 
si enrreu al13 diiirrc, yassada la porra 

arntiu gurr de sol; 



Col.labori en la revisra Grrmanor (revista sociolireriria portaveu de I'As- 
sociació Obrera Catalanista) els anys 1912 i 1913, en els números 2 i 4 d'0j.e- 
nade 1916-17 i a Pla de Bages (revisra de la Lliga Catalana) com a redacror 
I'any 1919 Escrigué a Joventuta la mareixa epoca (anys 1918-19), i a La Rruis- 
tu (anys 1915-17), enrre altres. De  vegades publicava articles a la premsa: La 
K u  de Catalunya, erc ..., pero no ho feia de manera regular, exceptuanr a Pla 
de Bages. Manent, per exemple, sí que hi escrivia amb mes assiduitat, i l i  
comenta que va llegir al diari La Veu de Catalunya -el 10 d'octubre de 1917- 
un article sobre «La carretera de Llidas a Sr. Lloren5 dels Piteus*, en el qual 
destacava la importancia d'aquesta per establir millores a la població. En 
descriu la manera de viure, els indrets i també l'arquirectura romanica. 

Pel que fa a Pla de Bages, hem trobat un article signar com a Which, que 
li correspon, jaque en guarda un retal1 amb el seu nom al costar d'aquesta 

renriu l'olor brava del boix qur rsperrga 
a dintre la cuiiia i en ror alrre lloc, 
(apar dc la vida del mas hi barega 

al rirme dcl foc!) 

1 us reb aquel1 home de cara arrugada 
qui com un llampec té el mirar rn I'ull 
i us du de I i  cuina I'olur regalada 

del inienjar q ~ i c  bull. 

1 aquella mesrrep amable i fecunda 
qui  de'n ranr en ranr sol euí al porra1 
i rnrntrcs camina rl ras li circunda 

liimmens davanral. 

Obriu Ics fitiesrres, iiiaroirera bella, 
perque a dins hi dcixi I'inima d'un cant, 
ungida de gracia, la perira aucella 

que pissa volnnr!. 

O b r i ~ i  lea fiiicrrrcr, masovcra brilna 
prr qur'ls jornr us doriguin rol el reu perfuin 
i cn cl vosrre somni cada nit la lluna 

poai un raig de Ilum. 

Obriu les finestres a I'aura i la calda 
i rieu can, I'hora qiie a I'enroin nornriu, 

rieu que l'infant en la vosira Calda 
rC lcr galres roges can, ponies d'isriu! 



signatura. L'article es publica en el número 11.246 del dissabte 30 de setem- 
bre de 1922 i el tito1 era, «L'aplec de Sant Jaume, a Tuixentb) dins la secció 
<~Plasenteries.. Feia una descripció del lloc i de la festa. Un altre amb les si- 
gles W. en el número 11.626 deldimarts ro de marc de rgzy en la secció «Ver- 
bola>): <<Facecies d'una levita nova o conte que no és ben bé tala igualmenr 
un conte de Riu. 1 en el número 12.000 (dimecres 23 de juny de 1926) de 
la mateixa publicació. En aquest cas va signat per el1 i es refereix a ~ E l s  Jocs 
Florals de Sant Joanv; el qual es tractava d'una crbnica periodística. El pri- 
mer texr de I'any r922 conserva un regust a la prosa i l'estil de Josep Pla, ten- 
dencia que ja no veiem reflectida en la darrera descripció. Del mateix any 
1926, concretament del dia 24 de desembre, es troba una altra crbnica sobre 
la festa de Nada1 a La fiu de Sabadell (edició vespertina, núm. 613), la qual 
serveix per a il.lustrar una altra faceta seva que era la relacionada amb ex- 
plicacions dels costums, les festes i les activitats propes de la vida quotidi- 
ana, els quals comentava i descrivia. 

LES REVISTES VCF.NACI,E» 1 «CIUTAT,> 

En la primera etapa dirigí des de Manresa les revistes Cenacle ( T Y J ~ - J ~ )  i 
Ciutat (1926-z8), de caire literari i cultural, amb Ignasi Armengou, amb les 
quals volia superar el localisme i donar a coneixer la cultura europea i sobre- 
rot la catalana no solament als ciutadans d'aquesta localitat, sinó als altres 
punts de Catalunya. La revista Cenacle tenia la redacció al Centre Excursio- 
nista de la Comarca de Bages i hi col.laboraren molts dels autors amb els 
quals es carteji: Joan Alcover, Joan Arús i Colomer, Jaume Bofill i Matas, 
Josep Carner, Josep M. Mpez-Picó, Mari; Manent, Eugeni d'Ors, Josep Pla, 
Carles Riba, Antoni Rovira i Virgili, Carles Soldevila, etc. A la seva porta- 
da hi havia un escut que incloia el sumari del número, envoltar d'unes cor- 
nucbpies de fruits; durant el període de remps compres entre els números 16 
i 17 (1917) la revista va patir la censura milirar i va estar suspesa un quant 
ternps. Durant i'etapa intermedia entre les dues revistes que el1 dirigí, edita . 
un catileg de novetats editorials anomenat L'Om (a partir de rgzr), que no 
mantingué cap relació amb l'orienració de les dues revistes anteriorment 
esmentades. Escrivia bisicament poemes, crítiques d'altres autors i de les se- 
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ves obres, articles de caire cultural i de tema general sobre literatura o assaig. 
Alguns dels seus poemes eren primer publicats a les revistes i després que- 
daven recollits als Ilibres, com feien molts dels seus companys. 

Cenacle fou una publicació que s'editi a Manresa durant els anys 1915-17, 
de la qual sortiren disset números. De fet, tot i que no era molt gruixuda 
(tenia uns dotze fulls de mitjana), la presentació i el contingut havien estat 
fets amb cura. Així en el grafic de la portada es posava una il.lustraci6 inspi- 
rada en el noucentisme: un marc m b  un escut, el qual anava emmarcat arnb 
unes volutes i fruits. El contingut estava formar per articles de caire cultural: 
un editorial o presentació, seccions de prosa literaria, poesia, teatre, música, 
art, libres i notícies. En alguns números s'observen anuncis a la darrera pdgi- 
nao  contraportada, perb mai no els trobem inserits enmig del text. 

Si bé I'editorial sempre el feia Fidel Riu, encara que no anés signat, la pre- 
sentació que posaren en el primer número va ser redactada per Joaquim Folch 
i Torres, el qual parla dels objectius de la revista, entre els quals destacava el 
de portar a terme una publicació poc elitista, orientada a tothom i preocu- 
pada pels problemes de I'entorn, perb Uuitant contra la vulgaritat, encara que 
hagués de convertir-se en significativa i entenedora. Pel que fa a les notes edi- 
torials, tractaven de temes diversos: la Diada de la Llengua Catalana i la seva 
repercussió a Manresa. En el número z es comenta l'activitat de I'«i\ssociació 
Protectora de I'Ensenyanca Catalana», entitat que volia fomentar la cultura 
propia. Cal destacar tarnbé la presentació del número 7, on es tracta d'una 
Associació de Premsa, que hauria de ser un punt de convivencia per a la gent 
de Iletres. En canvi, la del número 7 té una orientació diferent, «De la pietat 
i el tempsn és el seu titol, i mostra una certa influencia del noucentisme ja 
que fa al.lusions a Plató, Virgili i els valors eterns, els quals contraposa als 
rnundans. En la mateixa linia trobem I'editorial del número 9, que destaca 
la nova orientació noucentista que vol anar endavant i no endarrere. La des- 
criu perque no és com la dels mediocres, que redueixen la creació poetica a 
I'espontaneitat, la filosofia a l'experiencia, la música a I'execució, la pintura 
al colorit, i l'escultura a les ondulacions. Seguint la mateixa orientació tro- 
bern I'editorial del número 14, que fa referencia a tres amics que conversen 
sobre literatura, concretment sobre l'aparició d'un llibre i el fet de la censura 
d'una publicació; i coincideixen tots en els seus criteris. Tots asseguren la 
veritat de la seva anima i la sinceritat epistolar de les seves paraules. En aquest 



rext hi ha incorporada la filosofia noucentista, relacionada amb els valors co- 
muns i compartits que regeixen el criteri de les persones i els esdeveniments. 

L'afany de rigor, de deferisa de la cultura, la qualitat literaria i I'educació 
de les persones en la seva llengua i els seus valors queden reflectits en la resta 
de números. L'editorial del número S és inreressant ja que fa referencia als 
Jocs Florals que es fan a qualsevol casino o envelar. El1 vol veure'ls com a 
festes d'estímul pera les noves generacions pel seu bon nivell cultural. Creu 
que s'ha d'acabar amb les ofrenes irrisbries d'objectes d'arr, de quincalla i guix, 
ja que el nom del premi ha de ser suficient. Per contra, la festa hauria de tenir 
un nivell més alt; així, el jurat hauria d'esrar formar per persones d'un pres- 
rigi literari que no fossin dels que fati camarilles i es premien mútuament. 
També seria remarcable que en lloc de discursos en I'entrega de premis hi 
hagués conferencies sobre reines literaris que conrribiiissin a la tasca de de- 
puració del Ilenguatge. Comenta el mateix tema dels Jocs en dos números 
més. En el número 6, dedica un text a (<La flor natural dels Jocs Florals de 
Barcelona 1916n, per donar notícia del rriomf de Riu amb el poema «De la 
vida al campn (que versa sobre la masia, el seu entorn i els seus habitanrs, el 
qual es transcriu en un alrre Iloc), i en el número 10 és Josep Maria de Sagarra 
qui escriu «Discurs presidencial dels Jocs Florals d'Olotn, un article que tracta 
de les paraules vives i I'emoció estitica que li provoca la festa pel fet que agrupa 
persones que parlen la mateiia Ilengua, de I'enyoranca de la prbpia rerra quan 
un se'ri sent Iluny. Parla de com ha estat de positiu per a Catalunya la re- 
surrecció d e l ~  Jocs Florals, ja que cal obrar molt iiiteilsametit per salvar 
l'anima de Catalunya, cosa que ara s'esti fent. Els assumptes relacionats 
arnb diversos Jocs Florals aniran rambé sortint comentats en nioltes de les 
artes.  

Pel que fa a la part més literaria, hi ha seccions de prosa i poesia. S'hi pu- 
blicaren treballs de literatura de lnolts creadors. Cal sementar els de López- 
Picó «Llissó» (sobre el capvespre a Barceloiia, en la secció <<Prosa literaria* 
del número 5 ) ;  i poemes de J. M. López-Picó: ~Alegoria de I'any>b (sobre 
les estacions, número I), o ~Fanrasia primaveral,> (número 11) .  

L'altra revista, Ciutat, va ser una nova publicació editada per Fidel Riu i el 
seu amic Ignaii Arrnengou, de la qual s'editaren vint números durant I'etapa 
1926-28. La presentació era niolt més moderna que la de l'anterior publica- 
ció i s'ampliava l'oferta temArica amb pigines sobre histbrialocal de Maliresa 



i sobre aspectes científics. Seguia una orientació clarament noucentista en 
el seu plantejament, perb s'havia millorat I'edició en relació a la primera. 

Riu com en la revista anterior, feia I'apartar Editorial de cada número i 
de vegades publicava alguna narració. Cal renir present que el1 volia fer una 
revista no solament d'imbit local, sinó que tractés elements propis de la cul- 
tura universal (número 3, abril 1926) perquk volia aconseguir una qualitat 
elevada. Per aquest motiu la pulcritud del llenguatge era un ingredient indis- 
pensable. 

La reflexió sobre els aspecces teorics de la cultura catalana, les arts i sobre- 
tot la literatura s'intensificaven a Ciutat. En aquest senrir podem esmentar 
I'articie <«L'actual moment literari~ dins de la secció «Comentaris i suggestions)) 
(número 9, gener 1927), en el qual prosseguia la temitica encerada en I'edi- 
torial de la revista. 

Ocasionalmenr sortí alg~in comenrari relacionar amb la llengua caralana. 
Cal indicar la <Nota als records maragallians de Josep Pijoan i als comentaris 
que han suscitatn de Josep Maria López-Picó (número 15 ,  octubre-desembre 
1gz7), que recordava que Maragall represenrava la Catalunya endins i que 
I'Exposició del Llibre Catali a Madrid, estimulada per la Gaceta literaria, 
consistí en una mostra cap enfora, que es basava en un desig de comprensió 
mútua dels literats de parla castellana i catalana. Recordava I'any 1913, en que 
Unamuno valora Maragall com a símbol que va saber comprendre I'inima 
iberica i estimar-la, cosa que no tots havien sabut fer. 

En I'aparcat de poesia, es publica de J. M. López-Picó aRudyard Kipling~ 
(un poema en el qual es referia a I'estat d'inim, els somnis, les il.lusions, la 
noblesa d'inima; número r) ,  .El dia de la puríssima» (sobre la Verge; núme- 
ro 8), <<He somniat que era al portn (somni amb gavines, pluja i mercaderia; 
número 13). La traducció d'un poema d'Eric Ibsen, (~Projectes en construc- 
ción amb motiu del seu centenari (número 18,1928). També es parlava del 
nou llibre de poemes de López-Picó: <<Jubileun (1926) en el número 9 (gener 
1g27), considerant-lo un tribut a sanr Francesc d'Assís. El comentari desta- 
cava que alguns dels seus versos eren eixuts, perb d'altres encerraven el sabor 
de les imatges. Cobra plasmava I'harmonia de les paraules i els ritmes dels 
versos, I'audicia expressiva, la imatge lluminosa i roent, la lluita constant 
per tal de copsar la novetat. Per rant, aquesra combinava inspiració i sensibili- 
tat amb un equilibri perfecte, si bé les rimes eren potser masa difícils i fins s'hi 
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trobava alguna de ro massa científic o geomktric que feia que els 
seus versos perdessin encís. 

Pel que fa a temes de caire més pero relacionats amb la poesia, 
Octavi Saltor en el número 4 (maig 1926) comentava I'obra de Apel.les 
Mestres i la contrastava amb la de J. M. López-Picó. La primera la veia molr 
popular, amb una rima natural; la del segon no tenia una rima del vuit-cents 
com I'anterior sinó del nou-cents, no era per tant popularista. 

També va fer una revisió de I'obra de poetes; a aSuggestions entorn d'un 
poemas, Josep Carner analitzava el darrer llibre de J. M. López-Picó i obser- 
vava la fina qualitat lírica dels seus versos, junt amb la seva jove i escaienr 
estilització (número 1 5 ,  octubre-desembre 1927). Alhora, en la secció 
<(Bibliografía*, Joan Alzina comentava el llibre de J.  M. Lópa-Picó «Medi- 
tacions i Jaculatoriesc (número 17,1928) , del qual destacava la qualitat de la 
seva lírica. Era un esperit en efervescencia -&a- que no abaixava els ulls. La 
preocupació constant per la forma el porrava a sortejar la facilitat amb la 
dificultat. Sabia elaborar els versos i ritmes de manera conscient, reflectint 
una preocupació per les paraules a emprar; era, per tant, una poesia pensada 
i sentida, en la més alta modernirat. 

La revista va rebre una bona crítica a La Publicitat, en la secció «Revistes» 
del 27 d'agost de 1926. Va ser comparada amb altres publicacions catalanes 
d'art i cultura corn ara LIAmic de lesArts de Sitges, ja que reflectia el desen- 
volupament que hi havia a les ciutats i viles importants de Catalunya. La 
considerava impecablement impresa i exposava I'editorial del número 5 de 
la revista Ciutat, fent esment també dels gravats que servien per a il.lustrar. 
Alhora, Marii Manent en parla al número 10 de Revista de Poeria correspo- 
nent a setembre-desembre de 1926, on posava de relleu les seves reproduccions 
artístiques, la presentació impecable i les aportacions cabdals, w m  la de J. Farran 
Mayoral. 

Durant aquest període manresi, Riu escrigué tres llibres de poemes: Cant 
Gebrgic (1918), La veu subtil(19zo) i Erra amorosa (1927), que contenien 
poemes inkdits i altres ja publicats a la premsa. Normalment feia una selec- 
ció dels que considerava millors, i també els recollia per temes, ja que se'n 



han trobat d'escrits a la mateixa epoca i publicats a la premsa, pero quedes- 
prés presenta en llibres diferents, sobretot Cant Geb-c i La ueu subtil. Per 
les cartes als amics sabem que rellegia la seva obra diverses vegades i la corre- 
gia abans de publicar-la, buscant-hi la perfecció formal. Cobra Cant Gebrgic 
sortia comentada al número 3 d'El Cami, corresponenr a 1918, per Manent 
on també s'anunciava el nou llibre que estava escrivint Riu. Destacava la seva 
seguretat d'estil, les definides orientacions estktiques, la serena quietud espi- 
ritual que sorgia de la contemplació de les coses de la [erra, la visió d i d a  del 
paisatge sense arribar a ser primitivista ni salvatge. Analitzava la mediocritar, 
sinretitzava sensacions, i donava descripcions que mostraven la seva propia 
intimitat, sense ser coloristes ni fredes. Aquests poemes es caracteritzaven per 
una plenitud rotunda en les frases poktiques, una forga del pensament ele- 
gant dins la forma i un elogi de la vida humil, com per exemple el titular 
,<Heme i senyor de si mateixn. 

Tanmateix, sortí una crítica a La Revista, dirigida per López-Picó, sobre 
Cant Gebrgic (al número 61, abril de 1918), en la qual considerava que tot i 
que en la poesia nova hi havia dos vessants, un d'exaltador i un altre d'espi- 
ritualista, Riu es decantava pel segon en saber voltar d'un nimbe molt pur el 
seu esperit, els essers i les visions terrenals que cantava transfigurant-los. 
Destacava ~ C a n t  a la meva [erra» i els poemes de les pagines 65,73,87 i 113, 
els quals concretament es titulaven «Ve per I'espai unaveu clara...)), ((Quan el 
crepuscle fina...», aCang6 del fruit i I'amorn, «Oració humana». Alguns eren 
descriptius. N'esmentava d'altres: «De Pedraforcau (que donava una visió 
serena i perennal), <(Momentx i un dedicat a aSant Llorens dels Piteusn, en 
acoblar en bona síntesi detalls diversos. L'encís era mes clar que la forma i 
I'obra incloia la presencia d'espiritualismes diversos. Aquesta crítica anava 
signada amb les sigles J.LI. i també es comentava en un altre número de la 
mateixa revista (número 69, agost 1918) una obra anomenada <<Cant a la vida, 
de Salvador Perarnau amb un prefaci de Fidel Riu. Cal esmentar que López- 
Picó havia fet en un número anterior al darrer (el número 63, maig 1918) un 
elogi del llibre de poemes de Marii Manent La Branca (1916-18j per consi- 
derar-lo no solament un amic, sin6 un artista, un creador, que sabia emprar 
el llenguatge amb correcció i havia assimilat en la seva obra les nitideses neo- 
dassiques. Creia que el prestigi que tenia Manent quedaria reforgat amb el 
temps a causa de la nitidesa i lluminositat dels seus versos. 



Igualment en el número 124 de La Revistaa amb les sigles J.LI. se signi 
un cornentari sobre una altra publicació de Riu, La veu subtil. Poemes 1915- 
18 (1920), el qual aparegué en el número de ilovembre d'aquest any 1920. 
S'hi feia constar que era un recull de poemes editats en els darrers qiiatre 
anys, en els quals es podia observar una fase d'iiiterrogació, de subconscikn- 
cia del misreri del món i després una evolució en la qiial Riu es convertia 
llavors en un inquiridor fins al curment, en voler esbrinar la psicologia dels 
seus propis afectes, i la filosofia que l i  provocava I'observació dels elemencs 
senzills i quotidians. La tonalitat amb que el1 mirava el paisatge era fresca i 
en el seu interior es configuraven perspectives noves de la vida. En el fons, 
I'autor de I'article considerava que la seva poesia parlava del pensament i 
en seleccionava el següent fragment: 

Ignor elgurt que té una boca casta 
quan la copsa nostrc Csser an ib  son bes. 
En I'cspcrit $0 que besant-la hom tasta, 
o la carnal sabor numés? 

El conflicte entre la carn i I'esperit en aquest text feia que s'oblidés la carn. 
Cosa que no era el mateix que dir que menystinguéssim la consciencia del 
fet que sorn carn. Així quedava explicada la clissica dualitat metafísica entre 
carn i esperit. 

Pel que fa al seu darrer llibre publicat durant la primera etapa, Grra 
amorosa. Poemes i cancons (1921-z7), editar el 1927, no n'hem trobat cap 
crítica a La Revista. Només els poernes «Rentantn i .Pastora brunan de la 
serie eMotius de la joia en el carnp. havien estar recollits en el número 
114 (juny 1920). Una part d'aquest grup d'obres no la presenta en el I l i -  
bre després, sinó que probablement Riu només selecciona els poernes que 
cregué els millors. 

Finalment, cal anotar que quan el seu llibre Zrra Amorosa sortí publicar, 
en la secció «Breviari» de la revista Ciutat (ní~rnero 9, gener 1927) s'esmenti 
aquest esdeveniment. Sembla, per una carca del 9 de febrer de1 1927, que 
Manent volia fer-li una crítica de I'obra, per considerar-la de característiques 
molt versonals i de qualitat, a Revistrl de Poesia. 

Cal esmentar que en aquesta primera etapa ocasionalrnent escrigué contes 
en prosa, dels quals en tenia guardars una serie d'inedirs que no publica mai. 



2) L'etapa a Barcelona. Si bé de 1930 a 1950 no cingué cap contacre amb la 
literatura, a partir de 1950 i per mitji de l'editor i impressor Salvador Torre11 
publica les obres següents: Zrra dzurada (19 jo), Fruita (19 j1), Florspalpitantsx 
(1951), Auui (1954), La terra i el temps (19 57). Llum en h sang (1960). 

En una carta de Manent del 29 de maig de 1950 trobem una descripció 
del seu estil originada perla lectura del llibre Zrra dzuradu. Considerava que 
hi presentava paisatges observats, viscuts, sorgits de la conremplació, tant d'as- 
pectes rurals com ciutadans. També Salror li va fer uns comentaris per carta 
(24 febrer 19 jo) de I'obra i després li redacri una ressenya critica en llengua 
castellana que sortí a la premsa (si bé no s'indica en el rerall que li envia de 
quina publicació es rractava). Saltor veia la seva lírica ben construida formal- 
ment i precisa en els mots. Considerava la seva poesia descriptiva i reflexiva, 
sense ser efectista, exacta en I'observació i evocadora, ja que sabia apropar- 
se a les coses de la natura. Prbxima a I'obra de Guerau de Liost, sobretot a »Ofre- 
na rural)) encara que més cordial, volia captar i aportar tota la riquesa que tro- 
bava a les coses, no solament en I ' h b i t  formal sin6 tarnbé en I'estktic. 

Es conserven algunes obres inedites: Polifonia, glosari i motius (1952), 
Granderes i miseries del nostre món literari (1951-jz, obra en prosa de caire 
teoric), Faunapintoresca (1961, obra en prosa), junt amb algunes poesies de 
la primera epoca, contes i altres papers. 

Cal dir que tot i que hi va haver un període en el qual quasi no va publi- 
car, el1 no va deixar mai d'escriure. Aixi consta que col.labori amb els seus 
companys de joventut en obres col.lectives. El primer recull de I'any 1946 
(segona edició) es titulava Antologia lirica de Montsmat, on tenia la poesia aCom 
I'amor que ens acompanya>>, i on en trobem dels altres companys: Joan Arús, 
J. M. Lópa-Picó, Marii Manent, Víctor Caraka, Felip Graugés, Octavi Saltor, 
Joan Draper, Josep Granger, Josep Maria Junoy, Manuel Brunet ... Parricipa 
al cap d'un temps en una alrra Antologia lirica de Gracia (rgjo) amb ~ E l s  
Jardinets del Passeig de Grician i «Tarda de maig als Jardinets del Passeig de 
Gracia)); dos anys després en l'Antologia eucarística (1952)~ pera la qual selec- 
ciona el poema <<El Crist que veiem dintre nostren, i una mica més tard en el 
llibre Garba d'Or: Edició defrena (1955), inclogué ~Sonets i motius.. La seva 
activitat prosseguí llavors i el 1957 col.labori novament a Corona literaria ofer- 
ta a la Mare de Déu deMontserrat amb un poema breu sense títol dedicat a 
la Verge. En aquest recull i en els anteriors participaren els seus companys i 



amics, juntament amb molts altres autors coneguts de la cultura  atal lana,^ 
entre altres compendis de poesia. Tanmateix, en el cinquantenari de la 
Coronació de la Mare de Déu de Queralt (1966), si bé no hi porti  cap 
poema, va presentar l'esdeveniment.' Realitzi una breu historia dels Jocs 
Florals de Berga des de la seva creació l'any 1901 en que foren presidits per 
Jacint Verdaguer, en els quals es referí a la historia de la comarca. 

Cal esmentar que no és l'objectiu primordial d'aquesr treball aprofundir 
en el comentari d'aquestes obres, sinó destacar la relació del seu autor amb 
els licerats de I'epoca. Tanmateix, ocasionalment col.labori en la revista de 
llengua castellana Bages (de I'lnstitut d'Ensenyament Mitji Lluís Peguera, 
de Manresa) els últims anys, si bé no va voler fer-ho mai sota el seu nom 
propi, sinó amb el pseudonim J. Armengol, que recordava l'amic d'altres 
temps i en les quals obres recordava esdeveniments de la Manresa dels anys vint. 
Encara que el1 -com ja sabem- no era parridari d'escriure en castelli. 

Aquests aurors participaren en la defensa de la lengua, la culrura i la polí- 
rica nacionalista catalanes. Contribuiren a la creació d'una cultura catalana 
escrivinr no solament poemes o relats curts, sin6 articles en els mitjans, era 
evidenr: La Revista, La Veu de Catalunya, Ph de Bages, Cenacle, Ciutat, Jo- 
uentut, Alt Emporda, El dia, etc ... ; com també el fec de dissenyar i financar 
les seves propies revistes: La Reuista per López-Picó, El Cami per Manent, 
els quals co1,laboraren també a Cenacle i Ciutat. La Veu de Catalunya diari 
cataid en el qual escrigueren alguns d'els, els serví com a plataforma per donar- 

6. Antolqia lírica de Montierrat (Segona edició), M. Monrserrat Borrar Edirora, Barcclana, 
1946. 155 p. (p. 78). Antologia lirica dp Gracia, Torre11 de Rrus. Barcelona, 1950. 263 p. (p. 82-83). 
Antología eucarírtica,'lorrell de Reus, Barcelona, ~952,147 p. (p. 97). La Garba d'Or,Torrell de Reos, 
Barcelona, 1955, 97 p. (p. 69-76): So~iers i Motius: «Sol de febrer., <*Prepara el mar< la ruta de 
I'abril,~, <iLlum i Foscor!n, «Sol d'abril., ~Ruixar de maig., ,$Les belles froiidcsu, *<Jiiny., <,Les oliverea~, 
~ C o m  peses, xafogor!n, «El pas dels anys., «Del fruit, rncara!i. *La tcrra no reposa,,, rBona 6s la 
plujau, uRcnovellangai,, «Er cal pregar a Dé"!>,, ~L'ombra dels arbres., asvenera aquesra ierrat,. Comna 
literarkdekaMaredeDPu &Moniimat, Abadia de Monrrerrar (BibliotecaiMoncserrar, 1). Montserrar, 
1957. 362 p. (301 p.). 

7. Cinquantenaridph comnncid&h Mnre& Diude @era&. Ek Jorr Fbrah Grifiqucs Molins, 
1967, 103 p. i ils. Es refereix a la cominemoraci6 de 1966. El discurs de Riu és a les pigiiies 14-14. 



se a coneier, per comunicar les seves preocupacions i difondre rota una serie 
d'aspectes culturals. No solament Eugeni d'Ors hi el ~Glosarin, sinó 
que Manenc i Riu -entre altres- també hi col.laboraren. 

Pel que fa a La Reuista (Barcelona, 191j-36), fou dirigida per López-Picó 
i incorpora temes relacionats amb la política, la cultura, les arts i les lletres 
catalanes, introduia comentaris de llibres i presentava poemes. López-Picó 
portava la secció anomenada «Moralitats i Pretextes» que apareixia en molts 
números. Els seus comentaris després els recollí la revista en un volum de 
l'editorial; també feia alguiies crítiques de llibres o publicava algun poema 
seu, de Maria Manent (.La guardadora d'oques),, en el mateix número z8), 
o de Fidel Riu: ,<Plenitut» (sobre l'estiu, el remps de viure i I'amor al núm. 
18 de juny de 1916), «L'amor que camina amb mi)) (sobre un amor que no el 
deixa mai, la vida que veu a fora i a dintre seu; I'amor inconcret, ideal que 
sembla una imatge de la voluntat, en el número 28 de novembre de 1916), 
((Duus una bata de color de rosa» (peca amb que descrivia una dona, en el 
número 45 d'agost de 1917) O ~Motius de joia en el campn (((Rentantx (Con- 
hortn, «Pastora brunan i (Corniatn, en el número 114 de juny de 19zo). Cal 
destacar que La Revista tenia la seva redacció a la gran via de les Corts Cata- 
lanes 613 baixos, de Barcelona i fou molt coneguda perquk edita llibres de 
molts autors: Joan Alcover, Poemes bíblics; Guerau de Liost, La ciutat dlvo- 
ri; Marid Manent, Sonets i odm dejohn Keatr, Jaume Bofill i Maras, Lesjo- 
uentuts catalanes; A. Rovira i Virgili, El nacionalirme; i d'el mateix. De Lbpez- 
Picó hi havia publicats els volums, L'infantament merauellós 02 Schahrazadz, 
Les absPncies paternah, Poesies (r91j-191, Dietari espiritual i El meupare i jo. 

Destaquem la revista Ojena, una publicació editada a Barcelona durant 
els anys 1916-1918. El primer número corresponia a novembre de 1916 i el 
número 8 (marc de 1918, any 11) va ser el darrer que es p ~ b l i ~ i .  L'esmentada 
revista, en un primer moment no estigué clarament lligada a una ideologia 
política-si be defensava el catalanisme-, pero despr6s es vincula a Noshaparla 
(Agrupament Nacionalista balears, catalans, rossellonesos i valencians). La 
redacció tenia la seu a Corts 5x0, zn ra de Barcelona. En aquesta segona eta- 
pa, que s'inicii a partir de setembre de 1917, Riu escrigué en els números z i 
4. La publicació mostrava la tasca de moltes persones, com els poemes de 
Josep Maria Lópa-Picó «Els nuvis en el bar*, «Casticisme», dos poemes de 
«La ciutat pintorescan en el número 4. Pel que fa al número 5 ,  un de Maria 



Manent, «Recordanca d'unes tardes.. Alguns d'els col.laboradors continu- 
aren redactan1 treballs quan passi a ser l'organ de ,<Nostra parla)), com Josep 
M.  López-Picó ( d n  memoriamr, núm. 7). 

Felip Graugés va prendre part en i'aparició d'una altra publicació, Revista 
de Kch, que era un suplement de la Gazeta de Kch. El número I aparegué el 
24 de mar$ de 1917. En el següent número (31 marq1917) López-Picó hi te- 
nia dos poemes, eResurrecciÓn i ~Intimitatn, junt amb un comentari titular 
«En Josep M López-Picó* signat per Manuel Brunet. Cany següent, és a dir 
el 1918, en el número 1, de gener, hi havia traduccions de Marii Manent als 
poemes de LordTennyson «Vigilia de SantaAgii&s». Ig~ialment, en la secció 
de .Llibres aparegutsx (número 4 abril 1918) es comentaven les novetats edi- 
torial~, entre les quals hi havia el llibre La Branca de Marii Manent per J. 
Pu11tí. 

Una altra publicació a la qual entregaren poemes i textos alguns d'ells fou 
I'anomenada Alt Emporda, en la qual rrobem els poemes de López-Picó, (,Els 
esplendors d'Abriln (sobre el temps i la natura, formar per ~Ruixar d'abril)), 
«Roses d'abrilx i ~ N i t  d'abril.) en el número rz ( 5  maig 1917). O bé en el 
número 19 (23 juny 1917), on podem Ilegir-iie un altre de López-Picó, <<La 
Nit de Sant Joan.. 

joventlrt (de Sabadell) també inclogué treballs de molts d'altres. Riu tam- 
- 

bé hi escrigué durant els anys 1918-19, enviant-hi crítiques i comentaris de 
liibres, com el de les traduccions de Kats  fetes per Maria Manent, si bé aquests 
exemplars de la revista no s'han pogut localitzar. 

El Dia (de Terrassa) també presentava en la secció eLletres catalanes* de 
I'any 1918 poemes d'aquests autors: Josep M. López-Picó: «Hores de Setem- 
brea; de Maria Manent: <<De I'amora (que formava part dels «Epigrames>>). 
Sembla que també en publica dos de Riu: ~Tuixent,, i 8Sonet de les peres» 
corresponents a «Can[ georgica. 

Cal destacar en aquest sentir un article deTon~is Garcés, escrit a La Publi- 
citat (31 agost 1926) titulat *Catalunya-ciurat» en el qual parlava de les revis- 
tes catalanes que es preocupaven per donar vida real a la fórmula Catalunya 
i ciutat (en oposició a la vida rural). Aquestes portaven a terme una ciutada- 
nia de la cultura en desenvolupar i promoure una activitat artística i literaria. 
Destacava les següents revistes: El Dia, Diari de M~ztaró, Pla de Bages 
(Manresa), i sobretot les magnífiques Ciutat, de Manresa, Gama de Vilafiaanca 



i L'Amic de ks Arts, de Sitges. Remarcava la pagina literaria &El Dia i Pla 
de Bages. Pel que fa a Ciutat, la considerava un model de sobrietar cipogra- 
fica i eclecticisme tematic, i en destacava la bona penetració en els aspectes 
literaris i arrístics. Totes tres sabien combinar molt bé els interessos locals i 
superiors, aspectes que considerava dignes de Iloanca. 

Una alrra afecció que compartien, tal i com es pot observar per les cartes, 
era la publicació de poemes en els mitjans de la premsa diaria, les revistes i 
Ilibres. Joan Arús, J. M. López-Picó, Fidel Riu i altres reberen la influencia 
del simbolisme francks i del parnassianisme. Cal destacar la carta de Manent 
a Riu de 7 d'abril de 1918, en la qual el primer respon a una anterior de Riu 
relacionada amb la configuració d'un estil poktic prbpiament catala que se- 
ria anomenat noucentisme. Volieti crear un estil propi, diferent dels de fora, 
que contingués «la ducrilitat i la idea severa i acolleixi amb un kxit semblanr 
adhuc el joc musical i I'expressió més ferrenya i precisan, segons paraules 
textuals. Els caracreritzava la participació en certamens literaris, bbicament 
en els Jocs Florals de les petites poblacions: Gracia, Sant Gervasi, Vilanova, 
Berga, Manresa ... i en els de les grans: Barcelona, Lleida, Girona .... Tot i 
que, pel que s'observa en les cartes, la composició del jurat condicionava nor- 
malment el guanyador. López-Picó, Manenc, Riu, etc. s'hi presentaren més 
d'una vegada, com es pot comprovar llegint la relació de parricipants en 
aquestes convocatbries; mentre que en altres ells feren de secretaris o pre- 
sidiren I'acte. Per causa de la seva mútua coneixenca, tractaven d'influir en 
el gust del jurat i que aquest es fixés en determiiiats treballs que sabien que 
s'havien presentar; norrnalrnent, perque els consideraven d'una qualitar 
superior; no era, per tant, solament per una qüestió d'amistat. Per exem- 
ple, en una carta de Manent a Riu de 4 de julio1 de 1918, el primer destaca 
uns treballs poktics de Font i Casas, «La Plenitud dels Cimsn, de  Josep 
Millas-Raurell ~Gaudir,  senyor!,); o el llibre inedit de Joan Capdevila «Llum 
morada)>, en relació als Jocs Florals de Súria. De fet, aquests aurors, enca- 
ra que avui no són gaire coneguts, col.laboraren a la revista El Camii eren 
amics de Manent. Hi havia un afany per millorar la cultura que també es 
podia copsar en les cartes. En trobern una de 1918 escrita per Manent en 
la qual es destaca la necessitac que la cultura estigui en mans de professio- 
nals -referint-se a la crítica literaria que s'exercia en les publicacions peri- 
bdiques- i no d'afeccionats. 



Igualment entre ells -sobretoc el triangle López-Picó, Riu, Manent- es 
comentaven els poemes i se'ls corregien amb sincerirat. 

Pel que fa a la protnoció de la cultura, podem recordar la secció que 
Joaquim Folguera portava a terme a La Pu.blicidad de Barcelona I'any 1918 i 
que s'anomenava <<Letras catalanas)). En aquesta, escrivia sobre poesia, llibres 
relacionats amb el tema, i en un article del 31 de julio1 de l'esmentat any re- 
marc.ava la progressiva compenetració dels poetes amb el poble. S'iniciava 
una producció lírica intensa, i citava J. M. Lópa-Picó, J. M. de Sagarra, Ferran 
Soldevila i un jove poeta Fidel Riu. Destacava en les seves obres lavoluntat 
de netejar i'idioma d'impureses i de castellanismes, aspecte essencial en rota 
pagina de literatura. També hi havia la voluntat de creació de biblioteques 
públiques i d'edicioiis en carala de les obres de la cultura classica, europea i 
catalana. En aquest sentir fou importanr el projecte de M. Manent, en el qual 
implica molts representants de la cultura catalana: Jaume Bofill, Pompeu 
Fabra, Ventura Gassol, J. M. López-Picó, A. Rovira i Virgili, J. Ruyra, Carles 
Soldevila, erc.. i el mateix Riu en I'apartat de difusió a Manresa. Es rractava 
del projecte xBiblioteca popular 'Estel'~ i consistia en I'edició d'una col.lecció 
de Ilibres. Era un projecte molt ampli, en el qual es volien editar obres de E. 
d'Ors, P. Corominas,V. Cataka, C. Soldevila, S. Rusiñol, J. Ruyra ..., i tam- 
be traduccions que ells mateixos havien de fer de Molikre, Nansen, Txejov, 
T. Carlyle, etc. Cal remarcar que fou una empresa m& patribtica que industri- 
al, jaque va ser portada iio per empresaris sin6 per inrel.lectuals i geiit de Ile- 
tres, amb el desig de fomentar la lectura i de fer-hi pocs guanys econbmics. 

El nou-cenrs significa la caiguda del modernisme pels volts de 1906, i co- 
incidí amb el momenr en quk Eugeni d'Ors comencava el seu .Glosar¡» a La 
V i  de Catalunya i l'any 1911 publica LIAlmanac delr noucentistes. Per a aquest 
autor, el noucentisme era un estil de pensament i de vida. Cal recordar I'obra 
de Guerau de Liost La muntanya dámetütes (1908), jaque la prologa d'Ors 
i hi resumí les característiques d'aquesta nova tendencia de la qual el1 fou 
el rebric. L'art no havia d'imitar la naturalesa, sin6 que havia de polir-la i 
donar-li una forma harmbnica. La poesia noucentista s'apropava a aquest 
aspecte. 

Un altre poeta típicameiit noucentista fou Josep Maria López-Picó, eii- 
cara que no lloa el món Ilati, sinó el bíblic, al qual incorpora les paraboles i 
imatges prbpies del darrer en un llenguarge difícil i abstracte que no coinci- 



dia amb el de Carner. Entre les seves primeres obres cal citar Turment, 
Froment i Amor (1910) i Amor, Senyor (1912). Les imatges que elaborava eren 
closes i amb un valor de sintesi, que també recollia les fonts procedents de 
les devocions populars. 

Tanmateix aparegué un grup de poetes noucentistes que buscava una par- 
ticipació en la cultura a partir de la literatura. Aquest grup volia crear un estil 
i apropar-se al paisatge amb sensibilitat i delicadesa, com Maria Manent. La 
nacura perdia els seus detalls i es tornava essencial, fruir del record, el somni, 
la vivencia alegra o trista. Igualmenr Manent es preocupava pel tema de la 
creació poktica. 

Josep M. López-Picó (Barcelona 1886-1959) es relaciona primer amb el 
grup fundacional dels noucentistes: Josep Carner, Jaume Bofill i Mates, 
Eugeni d'Ors, i després es va fer amb els poetes més joves: Joaquim Folgue- 
ra, Carles Riba, etc. També amb Marii Manenr i Fidel Riu. Fou un defensor 
del simbolisme francks. 

Com ja s'ha esmentat, Riu i Josep M. López-Picó eren molt amics i la 
seva amistat dura anys; les cartes transcrites dels anys 15-27 han estat escrites 
amb paper de la Societat Economica Barcelonesa d'Amics del País a la qual 
pertanyia aquest autor; curiosament es pot comprovar en dos dels sobres 
conservats com la lletra estava impresa en castelli i no en catali. Tot i que les 
cartes varen ser redactades en idioma catali, cal veure que per les dates coin- 
cidien amb el moment de la dictadura de Primo de Rivera, el qual imposi 
una serie de prohibicions en relació a la llengua. Com sabem, la llengua con- 
tinua viva, pero d'una manera un tant subterrinia i no s'emprava en els Ilocs, 
organismes o institucions de manera oberta o pública. 

En la primera carta de desembre de 1925, s'observa que hi havia relació 
entre els intel~lectuals de I'kpoca i que entre ells es conekien, directament o 
bé per carta, o per relacions establertes per mitji dels amics. Es referia a Rafael 
Benet i a Farran Mayoral. Ambdós varen col.laborar a la revista Ciutat. També 
ho va fer López-Picó, tal i com es pot comprovar per la carta següent del 
mes de novembre de 1926. En el número S (setembre-desembre) del mateix 



any li publica el poema <<El dia de la puríssima~, dedicat a la Verge i en el 
número següent redacta algunes linies sobre el nou llibre Jubileu relacionar 
amb Sant Francesc d'Assís i del qual Riu destacava I'harmonia en les parau- 
les i els ritmes dels versos, I'audacia expressiva i les imatges Iluminoses, no- 
ves i originals. Només li reprovava I'ús esporidic d'algun terme científic o 
molt culte que treia espontaneitat a la seva obra. Tambk en el número 13 li 
va publicar <<He somniat que era al portn, sobre el tema apuntar, les merca- 
deries, les gavines, la pluja ... A més de poemes, el primer dels quals estava 
titulat ~Rudyard Kiplingn, es va presentar en el primer número de la revista 
Ciutat, on apareixen algunes traduccions: (<Projectes en construcció~~ d'Eric 
Ibsen, i textos literaris «Nota als records maragallians i als records que han 
suscitatn -en el número 15- que reflectien de manera molt clara el seu inte- 
res perla cultura catalana. Finalment, en el número 17 de la niateixa revisra 
sortí un article de Joari Alzina (1928),' en el qual aquest li feia la crítica del 
llibre Meditaciom i Jamhtbries que López-Picó acabava de publicar aquel1 aiiy. 

Com veiem eii les cartes de la primera epoca, hi havia un intercanvi de 
treballs. %u li havia enviar Zrra Amorosa (1927), un llibre del qual López- 
Picó va extraure un poema ainb el títol <<Alegria imprecisa)),' per a I'Alma- 
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Ara esric o n t c n r  i i io s4 peque. 
Si m'ho prrguntcsrin re no els respondria 
Es pel sol roeiir o p r l  cel sere 
o per aquerr aire que juga anib el dia? 

M'abclleix cl vcrd vivissiin del praL 
o aquesta foritana que bro l l i  en la molsa? 
D'on l i  ve al meil cor raiita clarerar! 
Que és $0 que em fa viurr una hora can d a l p ?  

la meva alegria iiaix de fora escalir 
o és del funs dr mi que fa I'arribada? 
Ai, quanrcs giapiier de goig se nie'ri van 

si f i i g  un rnmris o dó iina niirada! 

Esdcd cl paisarge reiiyic del inaceix 
COIOC que vi" dins de ma fanrasia: 



nac de lapoesia que el1 funda i edita. Per la seva part, López-Picó a més d'al- 
guns números de La Revista, la qual el1 dirigí i edita, li va trametre poemes 
pera la revista Ciutat, en diverses ocasions, tot i que no es conserven totes les 
carres. Concretamenr, a la darrera publicació sortiren els poemes «Tema de 
Rudyard Kipling» (número 1), .El dia de la puríssima~ (número 8), <<He som- 
niat que era al portr (número 13) i «Projecres de construcció» (número 18). 
També li demani que li fes una crírica del seu nou llibre de poemes (a punt 
de publicar-se) LDci de laparaula (1927) al diari Pla de Bages. 

Així, entre els llibres de Picó que trobem comentats a la revista Ciutat, cal 
destacar t(1nvocació secular,) (número 1, febrer de 1926), redacrat per J. Farran 
i Mayoral en la secció ~Llerres a una amiga catalana». Aquest autor el consi- 
derava un volum de poesia ple de maduresa, perla seva vibració severa i amb 
els objectius que plantejava de desrinació digna damunt la [erra, ja que can- 
tava la parella i la família, sense sensualitat ni sexualitar, sinó amb expressió 
sobria i concentrada, mostrant un sentimenr espirirual. Igualment, I'any se- 
güent Joan Alzina (número 9, gener de 1927) li va fer una crírica d'un altre 
llibre Jubileu, en la qual observava que els seus versos eren tan aviat eixuts, 
com replets d'imatges plenes d'esperit; amb la qual cosa aconseguia una har- 
monia que rebutjava totes les músiques facils. En Picó es captava una lluita 
per copsar la novetat motivada per la inspiració i la seva sensibilitar, pero tambk 
comptava amb una perfecció de rirmes i un domini de la rima, quan en buscava 
de difícils. Potser alguna paraula era excessivament cientificista. Igualmenr 
en el número 15 de la revista es publica I'article cSuggestions entorn d'un 
poema)) de Josep Carner, que pot considerar-se una analisi del treball de 
López-Picó, del qual destacava la fina qualitat lírica i la fluida expressió de 
la melangia moderna. Pel que fa a López-Picó, envia tambk un text de co- 
rnentari «Nota als records Maragallians de Josep Pijoan i als comentaris que 
han suscitati, que sortí al número 15 (octubre-desembre) de Ciutat, en el qual 

tot e1 que ara veig Iluir, srrva el dein 
quc ja abaiir de veilrc-ho dinrre mcu cenia 

Per que esric coii~eiir? Que em fa bell el in6ii? 
Quin parlar encora dinrre meu rerrona? 

Quina llum clarcja dintrc dcl mcii fiont? 
No vr tot drlr llavis i rls ulls Cuna dona? 
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comparava Maragall i Xknius, i creia que hi havia semblances en la raciona- 
litat viva, el sentit mitic i I'aplicació d'ofici que tenien. Ambdós formaven 
part de la Catalunya endins, i era un exemple de la Catalunya enfora I'ex- 
posició del llibre catala que s'havia realitzat a Madrid estimulada per la 
c,Gazeta literaria», i que transmetia el desig de comprensió entre els literats 
de parla catalana i castellana. En aquest darrer aspecte, la cordialitat de 
Maragall havia afavorit I'acostament dels dos esperits. Text que cal comrn- 
tar per la importancia que tenia la revindicació &una cultura prbpia i el fet 
de donar-la a conkixer a l'exterior. 

La relació entre ambdós es remunta a I'any 1915, moment en el qual J. 
M. Mpez-Picó -entre d'altres- va obtenir el premi extraordinari en els Jocs 
Florals del Casal Regionalista de Manresa. A finals del mateix any sortí el 
primer número de la revista Cenacle (desembre), en el qual es publicava el 
poema Aegoria  de I'anyx (dedicat a les estacions) de López-Picó. En al- 
tres números també varen aparkixer textos seus. Podem recordar que en el 
número 5 hi havia un text literari sobre el capvespre a Barcelona en la sec- 
ció (&'rosa literaria,). Pels voltants de 1930 J. M. Lópa-Picó va ser convidat 
a presidir els Jocs realitzats sota el patronatge de I'Ajunrament de Manresa i 
portats a terme per l'hsociació de Dependents. Encara que no pogué asiscir- 
hi personalment, redacta un discurs que Ilegí Adrii Gual. 

Com veiem la col.laboració va ser estreta. Pel que fa als primers temps, en 
la revista Cenacle, en el número I de desembre de 1915, trobem un poema de 
J. M. López-Picó, <<Alegoria de I'anyn (sobre les estacions). N'hi va publicar 
d'altres com <<Llissór (a la secció .Prosa literarias d'abril de 1916, correspo- 
neiit al número S), ~Fantasia primaveral), eii els números 10 i 11 (setembre i 
octubre de 1916) que guardava relació amb l'auriga, la primavera i I'Eden 
Concert. H i  havia, per tant, un incercanvi reiterat entre ambdós. Aixb que- 
dava clarament demostrar perquk en la publicació La Revista, iniciada i diri- 
gida per López-Picó, es varen editar poemes de Fidel Riu: «Plenitud>) (juny 
de 1916), &amor que camina amb mia (novembre 19i6), <<Duus una bata de 
color de rosa), (agost de 1917), etc. alguns dels quals Riu recolliria mes tard 
en els seus llibres de poemes Cant Gebrgic o a La Veu Subtil. Si bé Lamor  
que camina amb mi)) no s'ha trobat recollit posteriorment, encara que sra 
un poema clarament influit per les idees noucentistes de d'Ors. Podem cons- 
tatar que la revista de López-Picó es comen~a a difondre uns mesos abans 
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que Cenacle, jaque el primer número de La Revista era del mes de maig de 
1915 i el primer de la de Riu corresponia al mes de desembre del mateix any. 
Cal destacar també un comentari que sortí del llibre Ofiena publicat per 
López Picó en el número 8 (febrer 1916) redactat per J. Farran i Mayoral, 
que posava en relleu la qualitat de la seva obra, el seu cantar ideal de fina 
sensibilitat i el fet d'esser una persona inquieta en I'avidesa de imatges no- 
ves i formes renovadores d'expressió. Tot i que hi advertia una influencia 
de d'Ors, I'artifici de la seva expressió era perfecre, no podia considerar-se 
com un fruit de la falsedat o I'engany, sinó de la veritat i la justesa; era un 
poeta natural, perb tenia una puresa d'execució gens barroera. 

Pel que fa a la segona etapa, després de la Guerra Civil, Riu viu des de fa 
anys a Barcelona tal i com mostren les adreces dels sobres. Com ja s'ha es- 
mentar, a partir de finals del 49 principis del 50, Riu recupera la relació amb 
López-Picó: la nadala «Misreti nadalencx que li va enviar aquest, l'edició per 
part de Riu de «Tema Dauradan (febrer de 1950) després de tants anys d'haver 
deixat d'escriure, varen suposar un nou retorn a la poesia, per causa del re- 
trobament amb aquest amic i per tant de I'entorn i les tertúlies amb altres 
intel.lectuals, escriptors i coneguts del passat. De fer, la trobada d'ambdós 
va ser casual: López-Picó i Octavi Sairor estaven parlant al carrer Bailen i es 
doni la coincidencia que Riu es topa amb ells. El primer I'animi molt a 
continuar i en algunes de les catres de l'epoca s'observa la manca d'il.Iusi6 de 
Riu perquk llavors el catali era una llengua molt minoritiria, poc llegida i no 
era facil poder publicar-hi. 

Com es pot apreciar per les dues cartes que li envien el mes de setembre de 
1950, I'una escrita per Lópa-Picó i I'altra per Saltor, corresponents respecti- 
vament als dies 17 i 28, Riu els ha enviar els poemes inedits i els demana el 
seu parer, ja que esta acabant els Ilibres, La terra i el temps i Flovspalpitants. 
Com veiem, López-Picó es referia a alguns poemes que corresponien al pri- 
mer llibre pel seu lirisme i qualitat. Sairor, a més de marcar-li alguna wrrec- 
cions, li aconselli seleccionar els poemes de major qualitat descriptiva i 
d'emotivirat interior. Encara que el segon llibre es publid el 1951, tarda una serie 
d'anys a editar el primer La terra i el temps i no va sortir fins al 1957. Cal 
destacar també la carta de López-Picó en contesta per la tramesa de I'exem- 
plar del llibre Auui (el 15 de mar$ de 1955); en aquest cas no es conserva cap 
carta anterior demanant la seva opinió (el llibre es publica i'any 1954), perb 



li va reconkixer la \&a de la seva obra i la vocació que tenia envers les Ile- 
tres, com ell. Es tractava d'utia obra sblida, arnb contingut de pervivkncia; 
amb qualirat, expressivitat i voluncat de perfecció formal. 

Amb López-Picó eren de la mateixa generació. Aquest nasqué el 1886 i 
la seva lírica tenia una qualitat literaria, tot i I'ús d'iin I&x~c  personal i de 
modismes; a més, el caracreritzava una gran sensibilirat, exaltació contem- 
plativa i una volutirat d'estudi d'allb huma i allo diví. La seva obra por ser 
considerada cotn un resulrat de la Renaixenqa, no conté banalitats, ni futi- 
litats, sinó que aprofundeix en la vida i en la religió. Tenia molta lírica re- 
ferida a Déu, la tidelitat i la convivencia entre els esposos, la faniília, el pas 
del temps, etc. Conservador de mentalitat, amb solids principis morals, va 
introduir coticeptes propis de la filosofia i la metafísica en els seus poemes. 
De vegades, es referia als seus amics, a la seva ciutat Barcelona, a exposici- 
otis, i adopta una actitud rnés mundana i popular; així Riu rebé diverses 
<<Nadaleso. Encara que la reflexió sobre la probletnitica mundial, la natu- 
ra, Caralunya, sorgi amb intensitat i de manera repetitiva; també parla de 
Vallirana, la Costa Brava, Cadaqués, etc. 

López-Picó havia estudiar filosofia i lletres i sempre se sentí arrer pel món 
de la literatura, tot i que treballa a la Diputació organitzant activitats. De  
jove col.labora a la revista Joventut, i el 1915 funda atnb Joaquim Folguera 
una publicació anomenada La Revista (de 1715 a 1936). que tamb6 tenia les 
seves (d'ublicacions>), per rnitja de les quals informava sobre cultura literaria 
catalatia i sobre els autors ~i'avant~uarda: J. V. Foix, Joaquim Folguera, etc. 
A niés de guanyar diversos premis de poesia, cobrí la plaqa de Jaume Bofill 
i Mares a I'lnstitut d'Estudis Caralans (des del rgjj), es recrea en el sentit i 
I'expressió de la lletlgua catalana, afavorí la nostra cultura i protegí els que la 
practicaven estimulant-los. Cal destacar un article que l i  escrigué J. Farran i 
Mayoral a Ofyena,1° en el qual deia que López-Picó sabia canalitzar i do- 
minar en formes acabades la veu viva. Era, per rant, classic en la forma, perb 
tenia rnolta sensibilitat i cauacirar d'inauietar-se i sofrir. La seva ~oes i a  in- 
clciia una lluira contra el d;lor, les ailgo'ixes del dubte que paria de manera 
intensa. Es caracteritzava perla seva sinceritat, sense artiticis, ja que sabia 
combinar la depuració formal amb les expressions clares i emotives. Hi ha- 
via en la seva obra perfecció del ritme i de la rima; no era un vers incomplet 
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ni fet de manera ripida, com el dels <<modernistesa, encara que la seva prime- 
ra obra Intermezzo galant (1910) podia encara ser considerada de filiació 
modernisca. Una creació ja noucentista i prologada per d'Ors q u e  el tutela- 
va Ilavors- fou Turment-Froment, llibre d'estructura molt rígida, en el qual 
s'observa un procés mig ascktic, mig analíric per mitji del qual volia trobar 
una serie de respostes a questions transcendents. Entre les obres de I'Fpoca 
destaquen Poemes delport (1911)) Ofiena (1915)~ Enyoranres delmdn ( I ~ z o ) ,  
Nova ofiena ( I ~ z z ) ,  o Meditarions ijaculatbries (1927). El qualificaven d'au- 
tor cerebral i fred, amb imatges altainent intel.lectualitzades i una obra que 
presentava una confessió i una aucoanilisi constants, sobre l'amor, la mort, 
etc. Si bé, d'altra banda, era un home dialogant, a qui agradava comentar 
les coses. Organitzava tertúlies al local anomenat «Continental* de  
Barcelona. 

Octavi Saitor també el coneixia molt directament i pocs mesos després de 
la seva mort publica «El secret del poeca» (notes sobre la poesia inkdira de J. 
M. López Picó)," del qual destacava també el temperament intel.lectua1 i 
les indinacions cristianes: buscava Déu en les coses quotidianes, i vinculava 
I'amor al matrimoni i la familia. Pel que fa a l'esril, mantingué en les seves 
darreres obres els versos assonanrs i el sencit coilstructiu de la seva reaiiaació 
lírica, junt amb I'encís per l'instatic que pasa conjugar amb la merafora i I'ex- 
pressió poetica. 

[Data: j desembre 1925 
Escrita amb paper segellat de la insrirució, Socierar Económica Barcelonesa d ' h i c s  
del Pais, i a damunr a m i  tapant, unü mica les Ilecres, posa Particular. 
Es tracta d'una carca manuscrita.] 

Amic Riu-Dalmau: 
Per tal de no oblidar-ho, us vull complaure ara mateix. 
Adjunto I'unica cosa inkdira que cinc. És la catalanirzació d'un tema de  
Kipling i em sembla escriureu per un primer vol (=volum) de la revista 
Joventut. 
Espero veure aquesr vespre en Benet i en Farran i Majoral als quals parlaré de 
l'assumpte que us interessa. Podeu directament escriure'ls a la Veu de 

11. Ocravi SALTOR, Compariy dp iervei, Edirorial Porric, Barcelona, 1984, p. 197-217 Hi ha 
rraduir al catala aquesr arricle quc erciigué rn cisrelli. 



Catalunya i desitjo que us puguin complaure. 
He estat molt content de tenir noticies vosrres i us agraeixo que no m'oblideu. 
Vostre afectuosamenr arnic 

j desembre 1925 

[Data: 30-XI-1926 
Es tracta d'una rargeta de visira impresa amb paper segellat particular, en la qual hi 
ha escrit J.M. López-Picó, i sense I'adreqa impresa. 
Targeta manuscrita.] 

Amic Riu-Dalmau: Us adjunto unes quarreres per la vostra revista Ciutat 
s.v.p. (= sempre vostre). 
Sempre amicalment. 

30-X1-19~6 
Sant Sever f pral. Barcelona 

[Data: 7-XII 1926 
Lloc: Barcelona 
En el sobre I'adrega Q Sr. Fidel S. Riu Dalrnau, Cañellas 31 Ier, Manresa, i el norn 
imprb  Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais. 
Paper segellat de la institució, Societat Econbmica Barcelonesa d ' h i c s  del Pais, i 
cobrinr el text i a m i  hi ha escrit parricular. 
Carta manuscrira.] 

Amic Riu i Dalmau: 
Us remeto els nos (=números) de La Revista que em demaneu erepció feta 
dels 215-216 i 232 que porser a la llibreria dels establimeiirs Maragall us 
podran servir. 
Esrare molt content de  veure-us i de passar una bona estona de conversa 
amb vos. Espero amb deler (=delict) el vostre Ilibre. 
Sempre arnic 

J.M. L ~ P E Z - P I C ~  
7-XII- 1926 



[Data: 2- febrer 1927 
Lloc: Barcelona 
Sobre amb paper segellat, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, i 
a m i  I'adrep Senyor F. S. Riu Dalmau, cl Cañellas 31 rer, Manresa. 
En paper segellat de la institució, Societat Económica Barcelonesa d'Amics del 
País. 1 a darnunt en diagonal posa, a mi, particular. 
Es tracta d'una carta manuscrita.] 

Benvolgut amic Riu Dalmau: 
Regracio el vostre llibre i la delicada ofrena que me'n feu. Enhorabona. Se la 
mereix i I'exit tambe, que com vos sap treballa sense impaciencies i amb 
seriosa vocació. 
M'he permes de triar per I'Almanac de la poesia de I'any vinent el poema 
irAlegria imprecisa*. 
Vostre amb el millor afecte. 

J.M. L6rez-P1c6 

[Data: 12-julio1 1927 
Lloc: Barcelona (pel segell del sobre) 
El sobre porta I'adreca, Sr. Fidel S. Riu Dalmau, c/ Cañellas, 31- Ier, Manresa. 
És una targeta de visita manuscrita igual que I'anterior, en la qual consta solament 
el nom imprks, J. M.  López-Picó (Les rargetes presenten les mateixes característiques 
de les que va utiliaar els anys lo).] 

Amic Riu Dalmau: Deixo la vostra direcció a I'Alrés perque us remeti de 
ajuda per surti el meu nou llibre al'oci de la paraula». Us en aquesta poesia 
per si interesa la publicació a l  Pla de Bages. 
Us adjunto tambe una poesia inkdita per el vostre extraordinari que 
acostumeu Fer, de Czutat. 
Amb la mes cordial amistat. 

J .M.  L~PEZ-PICÚ 

[Data: Nadala 1949 
Lloc: probablement Barcelona 
El sobre és escrit a mi,  Sr. Fidel Riu, Bailen 110, jer la, Barcelona. 
És una nadala mecanografiada, amb la signatura i la dedicatoria a mi.] 



CARWE KIU DE MAKTIN 

Miiteri Nahlenc 
La flama d'uns alcns alahatcns 
s'eiilaira joia i senya el fronr del dia; 
i els iiigels equilibren tots els vents 
al  pasmc harnionic de la simetría. 

Us vull eiirremig dales, pensamcnts 
on I'onibta de volar igualaría 
dibuix de flanles als enardiments 
i borrisols d'atziir a I'harmonia. 

Celeste soiiinieig S ~ i n  més enlla 
en companyia d'ingels a peu pla 
que a mitja nit cns Iiaii desclbs I'altura 

i t'hi derures, pau, si ja es fa clar 
qiian rots els vols s'aplegiieii a la rni 
de I'lnfanró que senya la natura. 

J.M. LÓFEZ-PICÓ 
a Fidel R i ~ i  i els seus. 

[Data: 28- febrer 1950 
Lloc: Barcelona 
Sobre cscrir a mi, amb I'adresa Sr. D. Fidel Riu, Bailen rro, 3" r" , Barceloiia i el 
remitrnt a darrcre iinpres, J.M. LÓPEZ-PIcÓ, Rambla Cataluiía, 121, Barcelona. 
Carta escrita arnb paper segellar parriciilar en la qual consta el seu tiom, J .  M. 
López-Picó. 
f.s una carta mecanografiada.] 

Barcelona 28 dc febrer de 1950 

Benvolgur amic Fidel Riu: 
La relectura dcls vostrcs poenies Zrru daurada, confirma el giisr, assaborir més 
encara, Salesliares que tinguereu la gentilesa de fer-me'l a rnans inedir i de 
primera inrenció. 
F.m senro cofoi d t  cloure'l amb un soner eii el que vaig intentar de dir-vos- 
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en i'emoció personal. 1 iis fcliciro pel rejovenimerit que us augurava. Son dels 
que reniu I'obligacio de continuar. 1 riosalrres la d'aconipanyar-vos sense 
defallimenr. 
Sempre amic i company 
Vostre 

[Dades: 19-111 yo 
iargeta de visita impresa amb paper segellar eii la qual consta el nom, J .  M. Lópm- 
Picó amh la informacid manuscrira.] 

A Fidel Riu Dalmau cordial regraciament de les poesies que em feu I'honor 
de  benauranp dedicar-me i amb les quals vau posar i [.......] al dia del meu 
sanr. 

J.M. I , ~ P E z - P I c ~  

19.111.~0 

[Dara: 17- setembre 1950 
Lloc: probablemenr Harcelona 
Carta mecanografiada anib paper segellar ~ersonal ,  J. M. Lópcz-Picó.] 

Barcelona 17 setembre del 1950 

Benvolgut amic i poera Fidel Riu: 
Us regracio I'arenció de consultar-me -via Sa l ro r  els vosrres dos reculls La 
Terra i el tempI i Florr palpitanti i en deixar-mc'n assaborir la inedirat. Us 
felicito pcrque sabeu fer honor als vosrrcs noms amb la fidelitat de  la vostra 
vocació i ainb la flukncia de la vostra inspiració. Son -i scmpre ho heu 
estar- equinime entre el poc i el massa, polir amh vos matcix i discret amb 
els altres. Del primer recull, sense dcsarendrc'n cap de les pagines, m'han 
inreressar especialmenr la que conté els titols «La gricia de les coses. i eOcellsx, 
d'un lirisme enumeratiti conriiigut i insinuanr a I'ensems; el soner &remperada 
em guaites ... n; I'alrra enumeració inspiradament estructiirada «Hs arbres alts» i 
laviva presentació agilidosa de la primera quatrcna de ~Junyn. 
Del segon recull, el scnrit que teniu de les flors que nioren pcr no fer-se 
velles i la imatgeria beti up-to-date pero de sernprc que m'ha semblar 



culminadora en la Iligrima d'argenr del jonquill: en la papalloiia ala oberta del 
pensamenr; en els crisanrems aranyes polides del cemenriri; en el flirteig d'una 
beurat decadent de la magnolia. Subrarllaria encara mol tc~  de les corrandes 
florals i d'alrres encerts sempre adequars als vostres [propbsirsl (U afigit a m2 
en bolígrafo) con1 al lkxic amb que cls feu expressius. No em prcgunrcu per 
,<Mesrre citas. alliconador. Soc un company que us diu enhorabona i us estreny 
la ma. 
Ben cordialnieiir (e~crit a rnd) 

[Data: 28-IX so 
Lloc: Barcelona 
La carta és de Sairor i la incloc aquí ja que re a veure amb López-Picó i la tramesa 
d'uns poemes. 
Carta mecanografiada.] 

Estimar amic Riu: 
Us retorno els originals vostres, amb llerrn original del Mestre L.-Picó, 
comenrant-los. Jo, per la nieva parr, hc posar alguiies marques al marge. 
Comparteixo la opinió de L.-P. , i. una volra els hagueu vos revisat de nou, 
eti aquesta plausible rccerca de la perfccció que us caracreritza, en podem 
parlar discretamsnr. M'inclinaria a mantenir els poenies a qiie ines quaiitat 
poética ritiguin; aquclls on major espiirna interior, junr amh la precisió 
descripriva, els dóni més anims. Desirjo que iis hagi provat a tors I'esriu i les 
vacanccs. Ben vostre affm. amic que no us ohlida. 

[Data: 12-Desenlbre ry ro  
No s'especifica el lloc des del qual s'envii. 
Sobre amb segell de 0'10 cknrims i l'adrega Sr. Fidel Riu, c. Bailcn i io  jer ra, 
Barcelona. 
Nadala impresa signada a m i  per J.M. López-Picó.] 

Nadakz de la nit Dihtfana 
Han madurar, Promesa, el reu esclat, 
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fatigues de Vespera dcls profetes. 
Desclou les hores, temps, I'Eternitat, 
esbarjo en primavera d'orenetes. 

Prínceps de i'aire, obriu de bata bat 
les portes a les rimes dels poetes 
i en l'kxtasi del Fet: Jesús és nat, 
s'acordin vols i passes de puritetes. 

Jesús governa amb una mala brisa 
i aguanta amb I'altre tor el pes del m611 
E1 reu somrís, Mare de Déu, irisa 
el cel del teu esguard en el seu front. 
I ta clocnda, mil nou-cenu cinquanra, 
augura entrada a i'altra Porta Santa. 

[Data: 28-agosr 1953 
Tarjeta de visira anib paper segellar en la qual consta el nom J. M. López-Picó i en 
I'altra banda podem observar escrit a m i  el següent:] 

Molt agrait per les vosrres cordials paraules de salutació i bons desigs de 
millora. 
Afecruosament, com sempre 

J.M. L ~ P E Z - P I C ~  
28 agost 1953 

[Data: 15 -mar( 1955 
Lloc: Barcelona 
El sobre de les seves cartes acostumava a portar imprks el remitent a darrere, J.M. 
López-Picó, Rambla Catalunya 121, Barcelona; pel que fa a I'adreca de Fidel Riu, 
6s la mateixa. 
Carta mecanografiada amb paper segellat personal en la qual consta J.M. Lópa-  
Picó.] 

Barcelona 15 mar5 1955 

Dilecte amic i benvolgiit poeta Fidel &u: 

Regracio i'exemplar de les vostres proses Avui, valuades arnb la dedicatoria 
autógrafa, la generositar de la qual m'acompanya i m'estimula a mereixer-la. 



No us Iieu d'abaiidonar a la desesma del present que us enerva. 
Tenim rors el deure de rio defallir i afirmarpnai elyuepassi, la nostra fidelitat 
vocacional. Les cii.cuiiisriticies fugisseres, passarin efectivament i la nostra obra 
sera el restimoni &una cupervivencia superior a les efectivirars remporals. 
El meu vot és que Déu us mantingui la volnnrat de conriiiiiació i beneeixi la 
veritar, la llum i la senzillcsa que vos iiivoqueu. 
Sempre atentament i afecruosamcnr 

[Data: 1958 
I..loc: Rarceloiia 
L'adrqa del sobre 6s: Seiiyor Fidel Riu, Bailen IIO, jrr Ia, Ciurat, amb el rcmiteiit 
imprCs de J. M. López-Picó, Rbla. C a r a l u ~ i ~ a  121, 4 Ia, Barcelona; cl segell costa 
0'60 centims (de pesseta). 
És una nadda impresa i @nada a mi . ]  

Nadala 1958 
Mirja nir, raser d c  i'alba 
a Berlcm casal del Pa. 
Benrrix, D6u amb noiiltrcs, 

el Solsrici dc  Nadal. 

I'au del Cel cacircn els ingeis 
amb la música de Bach, 
pcreiiiic joia, riadala 
de la hana volunrar, 
i pauten a m b  la rusida 
les norcs deis caiirs d'infanrs, 
nru madurada en la f lama 

v i d ,  soni r ic i i i  dels anys. 

Fidel Riu i Mari2 Manent (Barcelona 1898-1988) rambé es coiieixien des 
de la jovenrut, i eren de la mateixa edat. El 191s ambdós coincidiren en els Jocs 

Florals de Sabadell, presidits per Joaquim Ruyra; Fidel Riu hi guanyi la Flor 
Natural i a Manent li atorgaren un premi especial per <<Cantó del pages)>. Pel 



setembre de 1915, Maria fou guardonat a Berga amb un acuksit a la Viola amb 
l't<Oració a la Nostra Dona de Queraltn i a Fidel Riu se li concedí la Flor Na- 
tural. Una altra ocasió per trobar-se foreii els Jocs Florals de Barcelona, del 7 
de maig de 1916 en els quals Riu va obtenir la Flor Natural i Manent un premi 
extraordinari amb el poema «La cascara>,,'%l qual ani  a llegir personalment. 

Ell col.labori en la revista Cenacle -com es por comprovar per la carta 
d'octubre de 1916; en el número 6 corresponenr al mes de maig sortí «Ma- 
drigal>> sobre la temitica d'una donzella i a Ciutat envii també amb traduc- 
cions de poemes anglesos de William Blake (número z), o de John Keats 
(número 19).13 Manent va felicitar Riii per haver guanyat la Flor Natural als 

12. Jochr Flnrab de Barcelonu, Estampa La Rcnaixensa, Barcelona, ,916, p. 87-90. S'hi [roba cl 
prerni del corisisrori per la pocsia de  Mari& Manenr: 

La cariara 

Es Madoi ror rossenc, con, la crin gloriosa del san quan rramuiira la serra, 

i rC un  do15 esguardar rsllanguit, qui traspúa son iiiiiiia blanca, 
i en sos ulls s'hi reflecren Iluriyaiies blavors i horirzons i boscuries i núvols, 
i son cbs re I'unci6 dc les aures benignes 
i dels barbres perons dcl rnesrral turbulenr, qui dels boscos fa altar una rara 

saliiiodia. 

Sab el gusr de la rncl de  I'abella selvarge, 
i la d o l p  tebior de la ller rscurnasa, 
que li afrenen tan prbdigaiueiir scr ovelles fecondes, que r ibrn 
I'exquisida sabor dels herbeis de les prades i cinies. 

La pasrora Lybera 6s ran bruna 
com el pa ben olenr de  pagér, 
que ha pz tar  ab ses rnans rreiiiolorer i blaiiques la vella padrina. 
El mirar de Lybera re'ls grans serenors i claricirs ignotes, 
que del mar i del ccl, rn el dirs diilelis, eiroqueri la clara blwura. 

El mirar de Lybera Cs ralineiir fatillera caricia, 
qiii al posar-re en el piar, fa esclatar les roselles jocondes. 
En la dolta q~iierur eglagal d'una rarda olorosa i diurada 
se rrobaren Lybcn i Madur. 
Ella seria a la "ora del riu, escolranr cl cantar de les aigües brriiizciircs 
$una nivea cascara, que feia oncjar sos cabells fallamenr i sonora. 
[ Mador li dig"$: -iPrr que sernpre t'erris eii la val1 rara sola 
devora Ics aigües qui hranien? 
iPer que rnai rio I'e~itiles pel flan' de les serrcs florides, 
i al cap-rard, quan s'encen corn un  cor inflamar uri este1 trernol6s, 



Jocs de Barcelona; també el1 n'havia aconseguit una als Jocs de Girona. Com 
es pot observar per I'adrep de la carta, Manenc residia a la mateixa vorera 
on després va viure Riu quan feia un remps que s'havia insral.lat a Barcelona, 
si bé de perit Manent havia viscur al carrer Doctor Dou; llavors estiuejava 
a Premia de Dalt. L'any següent, -encara que Riu també s'hi presenth- el 
premi en els Jocs Florals de Vilanova el guanyi Joan Arús -poeta i lirerat nou- 
centisra, que també havia col.laborar a Cenacle-, pero és molt probable que 

m iuareix de I'altiva carena. 
en el bosc de  sapins no r'eii vas a d a n ~ a r  amb les altres pasrares? 
Que no'r plau dominar, de I'alriira, elr vilarges oinbríuolr 
i cullir en les c ines  les florr que les aures perk~rncii?- 

Diu Lybcra, esguardaiit trirtunrnt al pasror: -¡Si sabessis 
oh Mador! El coiisol quc'l cantar de les iigücs cm d h a !  
Si sabrssir I i  rara virrur d'aqueix biilsein qui posa d o l ~ o r  en mnn ininia 
i'l dolor qui'iri punyrix suiviaa! 
-Jo no se-diu Mador- quin enigrnc abscondeix <a paraula. 
Jo no sé lo qile'ms dius del dolor i la nrgra rrisrura, 
quan el m6n re nomriii i a I'rnrorii er floreixen els Iliris. 
-Mes són lliris morars, qui rccorden la romba 
i no  rciien odor 

- 0 h  Lyberx, Lyben! EL teu dir es pl& d'ornbres obscures. 
Quari el vrnr bar Icr ales darnunr les obscuries, ;no has vist cam rls arbrcs 

agiten les cimes 
i re diuen secrers que cii la calma callaven? ;No srnrs com les aus se raconteii 

les penes 

i les aigües milrinoren a l s  joiiu, llargamenr, llur complanra? 
;No sibs que cn la nir salemnial i pregona i callada 
en les alres blavorr els estelr se romriuen fervenrs, i ressona 

pels erpair llur parlar com cl calir de les chliques orgurs? 

Fiiis aqrieixcs clarors qur fulguren arreii, i els capvcspres porprats 
i m b  el blau intinirdialogucn, 
(i amb un  dir que no ribcn els narrres sentirs i que sols iiostre cor endevina.) 
Oh lybera! Narura Ca uii liimne enultanr i un fluir infinir de col.loq~iis: 
Taxi sols I'homc pclr reus consernblanrs rf sccrers, 
1 na s'obre'l cor fraiic, con, el calre dri lliri al cono l  emmelar de la frcsca 

rosada!. 
Aixh deia Madar i callava Lybera .... 
i dcsprCs aixecava sa resta, qui duia, la gloria de I'or porenri pcr corotia: 



Riu hi desenvolup6s alguna rasca, ja que cobra zs ptes. Uns anys després, el 
1919 -segons la carta del 8 de setembre escrita per Manent- cobra 50 ptes als 
Jocs de Granollers, probablement per haver guanyat algun premi. Cal recor- 
dar que Riu renunciava ais accessio i demanava només premis, preferia no 
obtenir res quan es tractava de premis secundaris. També s'obsenra en la carta 

- 0 h  Mador! jo't dir i  la dolor qui'm rormenra; 
jo'r diré pcrque rrobo conorr en el canr de les aigürr 
I fira'ls ulls al cel i segui la pastora parlant, amb un dir que semblava 
el cantar d'una font i el sospir d'una rbrrora. 
-Jo so filla de "ora la mar, que rot just s'afigura 
des del cim de les serres mes alces d'aqurinor encoritres. 
Jo SO filla de vara de la mar 
que 6s talmenr una prada que t i  daniuiir siu flors dc núvols i veles i escurnes, 
i canruries d'onades i floiijos volars de gavines; 
i rcmades humils, mes ardides i braves, de barques ventrudes, 
i blancures de pablrs i viles al Ilarg de les corres obeires i clares. 
Jo so filla de "ora la mar i inon do15 estimat tambi ho  era. 
Com havien florir cii la plarja les roses de norrres idillir, 
breplades pel cant de les onrs amiguer i els besos de l'aire mar¡, 

pcrfumat d'lina olor salabrasa! 
Anib quin fort baregar el meu cor, els marins espcrava 
que arribes rn ra barca flairosa de pesca; 
i prenia el preseiit palpiranr de la mar en mes mans, i bocien els peixor d'argrnt 

i de porpra! 
Mrs un jorn, a h  Mador! esperava endebades 
i mon cor se'm fonia d'aquella dolor tan punyenra. 
En el cel hi rcstaven uns núvolr negrosos 
Com uns corbs, en record de I'afrosa ternpesta nocturna. 
En la platja vibraven elr crirs de Irs grnts. qui corrien, els b r a~os  erilaire .... 
i amb resguarr frebrosenc escruravcm el Iluny, 
mes la mar era rota deserra!. . .. 
O h  aquel1 jorn rndhaurar, soinrienr i rrGdor, I'endemA de la nir de rernprrta! 
O h  la Mort, habillada de nir i ncgror, qui'm frura I'estimar, 
i deixi la negrura en mon anima! 
De Ilavorcs, Madar, devingui malalrisa 
i me diucn que anava sovinr a la plarja, cridanr lIirgamrnr, 
i desferes mes trenes, coiu folla! 
1 mon parr'm parta a la muntanya, per si uns aires noos guaririen mes penes, 
i en els dies primers ma dolor devingu& mes serena i callada, 
i va dar-me cariorr resguardar inareriial de la Verge de vosrre ermitatge 

blanquíssim. 



de I'II de novembre de 1917, que ambdós estaven d'acord a substituir els ob- 
jecces d'art com a guardó en aquescs cercamens per una suma de diners. R i ~ i  
-per la carta del 7 d'abril de 1918- de fet aconseguí en els Jocs de Súria que 
es donés una suma en rnetal.lic als guanyadors dels Jocs de I'any 1918, i con- 
vida Manent a presentar-s'hi (vegeu la carta del 15 de juny del mateix any), 
amb la inteiició de poder assignar-li la Flor. Finalment, per una carta pos- 
terior del 4 del tnes de juliol, s'observa que ambdós obtingueren un pre- 
mi. Riu amb la <<Canqó de l'amor eterna,) i Matient amb el poema (,Flama 
i abril)>. Pel que fa al de Manenc (segons la carca del mes de setembre de 
1918) fou de roo pres., i el de Riu consistí en una suma en metil.lic també, 
encara que no sabem quina fou la quantitat que cobra. Sorti un comeiltaii 
a La I/anguardia del crícic de literatura i arc Alexandre Plana (1889-1940) 
tractanc sobre els esrnencats jocs. Recordem que, Manenr havia guanyat ja 
molts premis en els Jocs Florals, a I'Alianqa del Poble Nou (1916), la 
Bonanova (1916), etc. En una carta de 1918 es rraccava d'els premis de «La 
Alianza» i Manenr es referia a aquesra societat del Poblenou. 

El [o de les carres que s'escrivien era d'amistac, pels comentaris que con- 
cenen. El 1917 fou el moment en que Riu treballava de secretari a la botiga 
de Can Jorba de Manresa propiecac de Pere Jorba -el qual anys mis rard 
inaugura un alcre rnagatzem a Barcelona, si bé llavors &u ja estava col.1ocat 
com a comprable i administratiu a la FIATC- i Manent tenia la seva feiiia 
a <<La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros8 (placa de Jonqueres) de 
Barceloila. Aquesta entitat acostumava a coiitractar els alumnes que havien 

Mes brnturr, a I ' anpr  qiie senria cr juiiyi I'a~iyorarii;a del niir. 

i 6s talmenr dins dc  mi iiieizrigios~ hoirina .... 
1 prr +'m veuris senipre devora d'aqneiaa sorion cascara, 

qiic'n~ rccorda el cantar de Irs oner, que verllen el abii erernal de l'amar, i el 
brecolen ... 

1 plorava Mador, i Lybrra plorava. 
S'rnrremien e l  ~kf i rs ,  Ileiiqanr un surpir en Irs frundes, 

i clr abecs agiraveri Irs cimcs amh Ileiis criliximcnrs de les br~iiquea, 
i se veien coll-tbrcer Icr flors de la prada a les pil-lides llums del crcpilsde .... 

' 3 .  Mari2 MANENT, Tradriccioris de «La Cingó>, i ,,La Rosari poenies de W Blakc a Cmacic 

(Matirera). riúm. 2 (19i6), p. 38. 1 'liadiicció del poema <Caricú de Fades. de J .  K e a a  a Cenncie 
(Manresa), núm. i9 (~928). p. 97. 



EPISTOLAR1 DE J.M. LÓPEZ PICÓ 1 MARI,!+ MANCN1. AMB FIDEL S. RTU 1 OALMAU 

obtingut el primer lloc al darrer curs dels jesuites per desenvolupar treballs i 
perquk portessin a terme activitats de difusió. Va col.laborar arnb I'entitar 
durant una erapa fins al 1926. Coincidí també amb el moment en que Ma- 
nent publica algun article a La Revista de López-Picó, junr amb altres au- 
tors, jaque amb aquest es conegueren en els Jocs Florals de Girona (1916). 
Cal destacar que I'any 1917 Manent edita el seu primer volum de poesia La 
Branca, del qual es va fer un riratge de rlo exemplars que lliuraren a la Ili- 
breriaverdaguer. En reserva una cinquanrena per a mestres, amics i parents. 
Entre d'altres en dedica un a d'Ors, un altre a López-Picó, un a Graugés i 
un més a Riu. d'Ors i López-Picó foren per a Manent uns mestres; així com 
Jaume Bofill, cinc anys més gran. Manent redacta una notícia d'aquest Ili- 
bre per al número 4 d'El Cami, corresponenc a 1918 i Folguera en tragué una 
crítica, segons consta en les cartes, dels esmentats,'* la qual es rroba en i'exem- 
plar de La Publicidad corresponent al 5 d'agost de 1918 on qualificava la tas- 
ca d'aquest poeta com plena d'una <(elegancia mecánica),, perqui parlava de 
la nacura d'una forma objectiva, indiferent, sense mostrar ni vici, ni senti- 
ments. D'una manera excel.lenr, amb equilibri, gravetat, rima ficil i sense 
jugar amb el vers, i hi trobava una cerca semblanqa amb J. M. López-Picó. 

Tot i que la seva afecció els mantenia molr il.lusionats, corn es pot com- 
provar, sorgia de vegades algún comentari, per mitji del qual Manent es 
queixava que la vida burocratica que portaven els impedia produir més 
obra.15 Així i tot, Manenc, l'aily 1919 torna a enviar a Riu un nou llibre que 
consistia en una traducció del poeta anglks John Keats del qual Riu va realit- 
zar una crítica a la revistajouentut; recordem queja li havia publicat algun 
poema traduit d'aquest escriptor a «Cenacle». 

Manent li va fer d'intermediari, ja que Riu volia aconseguir una entrevista 
a n ~ b  D'Ors pel terna de la nova biblioteca que s'havia d'instal.lar a Manresa, 
aprofitant que coincidia amb el moment en que D'Ors era Director d'Ense- 
nyanqa de la Mancomunirat -com es por llegir en una de les cartes- o m& 
ben dit Director d'Instrucci6 Pública per nomenamenr d'Enric Prac de la 
Riba el 1917, i es dedica a fomentar la cultura amb I'obercura de biblioteques 
públiques en diverses poblacions catalanes, com ara Pineda. La Biblioteca de 

14. Perla carra dificil de darar de io a zi de rerernbrr de 1918 se sap que Folguera comen12 els 

Ilibres: Cant GedTic i La B r a r i ~ .  No s'esineiira la publicacib cn la qual sortiren aqurstes critiques. 
ry .  Vegeu la carta que Maiiciir va escriiire a Riu e l  4 de iuliol de 1918. 



Manresa fou posterior; rot i I'interks de Riu i d'altres, no va ser Ila- 
vors. Manent s'esforci per aconseguir gent que el recolzés, ja que també par- 
l i  amb Manuel Brunet (1889-1959, literat i periodista, Ilavors redactor de 
«La Veu de Catalunya»). Finalment a I'entrevista amb Xknius hi anaren tots 
dos, per causa que Manent el coneixia directament, i també per I'interks 
que mostrava envers les lletres i la cultura.'" 

Es trobaven tot sovint a Barcelona per parlar de literatura, poesia i recitar 
versos, a més de les nombroses cartes que s'enviaren, en les quals queda re- 
flectida I'atracció d'ambdós vers la cultura i les lletres. L'intercanvi d'infor- 
mació sobre certamens literaris i obres prbpies era freqüent. Pels volts de 1917 
Riu estava preparant Cant Gebrgic (1918) i Manent el 1920 publici La collita 
de la boira. En la carta del 25 d'octubre de 1917, Manent li va remetre uns 
escrits d'un amic anomenat Giral, perb aquests no sortiren publicats en la 
revista Cenacle, si bé foren acceptats de bon grat per Riu; i també va fer pro- 
paganda a Manent de la nova revista de caire catalanisra que havia fundar 
anomenada El Cami, a Cenacle, i de la qual sortiren sis números I'any 1918. 
A més, el darrer autor, a El Camí comenti la nova publicació de Riu Cant 
Gehrgzc, la qual li agradava pel que sembla pels comentaris trobats; i en una 
carta del 10 d'octubre de 1920, Manent dona a b u  la seva opiiiió sobre el 
nou llibre La !&u Subtil, apareguc aquell mateix any, i del qual remarcava 
-amb sinceritat- la seva penetració lírica en les coses, la descripció de sen- 
sacions, estats intims i emocions. Igualment, en la carta de 19 de novembre 
del 1921, Manent es referia a la seva nova publicació La collita en la boira 
(1920) i demanava a Rii i  una valoració sincera de ['obra. Pel que fa als certa- 
mens, s'esmentava que en els de Gricia guanyi una viola Joan Capdevila, en 
els de Girona del mateix any cap dels dos obtingué un premi, ni tampoc els 
poetes Josep Carner (1884-1970), Joaquim Folguera (1893-1919) o Ventura 
Gassol (1893-198o), que també s'hi havien presentar, si bé sembla que Joan 
Arús (1891-1982) sí que fou guardonar. S'influiren rnútuament, ja que no 
solarnenr competien pels premis, sinó que de vegades si un no hi anava, I'altre 
tampoc, com en el cas del certamen del Centre Moral. Fins es corregien i 
feien suggeriments sobre els textos que escrivien per millorar-los, com per 
exemple en el poema que Marii envii a Riu -segons la carta del 27 octubre 

16. Segonn consta a la carra transcrira anib data dc 27 d'octubre de ,917, cal esineiirar que 
Manenr rambC coneixia Arnieiigou i li cenia una cerca Franquesa. 



de 1917- pera publicar a Pla de Bages. També s'intercanviaven adreces d'al- 
tres literats i poetes, com la de Joan Capdevila, o la de Pere Isern, que surt 
esmentada en una de les cartes; o bé d'obres destacables com I4da de Grd- 
cid. Notícies sobre Ilibres, com la relacionada amb la presentació d'unaver- 
si6 traduida d'un estudi sobre els literats catblics francesos, tema que els mo- 
tivava a tots dos, i del qual Manent havia escrit I'article «Alguns aspectes 
del Renaixement catblic en la lírica francesa*. S'intercanviaven informació; 
així Manent li demani un número del butlletí L'Om que Riu editava i en 
el qual també Manent hi havia escrit comenraris." Aquesta publicació in- 
cloia un concurs de contes i Manent proposi a Joan Badia de Girona que 
s'hi presentés. 

També parlaven dels problemes que tenien amb les impremtes, de la difi- 
cultat i lentitud amb que s'havien d'editar les coses, i sobretot de I'escassa 
difusió de les publicacions en catali. Defectes en el paper, el relligat, etc.. eren 
altres aspectes que observaven. O bé de I'assumpte relacionar arnb la pulcri- 
tud o cura; en aquest sentit és molt interessant la carta de 7 d'abril de 1918 on 
Manent explica a Riu el cost de I'edició del seu llibre La Branca: per roo pki-  
nes i 150 exemplars li van fer un pressupost de 200 pts., pero a causa de I'aug- 
ment de pagines calcula un preu de 250 pts., m& el cost dels dibuixos i gravas. 

Podem destacar en aquest sentit el projecte editorial que Manent va de- 
manar a Riu que promocionés, anomenat «Biblioteca popular Estelb, orien- 
tar a la difusió de la literatura catalana i de les obres classiques d'arreu per 
mitji de traduccions, arnb I'objecriu d'imposar el llibre catali i multiplicar 
les empreses editoriais. Es tractava d'una col.lecció adrepda a molts catalans, 
segons paraules d'A. Rovira 1 Virgili. Cal llegir la carta del 6 de mar$ de 1922 
per coneixer-ne més detalls. 

Es conserva només una carta del període compres entre el anys 1922 i 1932, 
del mes de febrer de 1927, moment en el qual Riu havia escrit el llibre Zrru 
amorosa del qual envii un exemplar que sembla del seu grat, ja que volia fer- 
li una crítica a la Revista de Poesia. No la hi va fer, perquk la revista deixi de 
publicar-se el mes de mar5 de 1927 (número II), pero en el corresponent al 
mes de setembre-desembre de 1927 (número 10) tracti sobre dues publica- 
cions: La Revista i Cktat. Si de la primera posava en reileu la seva publicació 

17. Vegeu la rranscripci6 de la carra de Manenr del rg de novembre de 1911 



ininterrompuda, que la convertia en una font de documenraciá imprescindi- 
ble per coneixer tot el que havia tingur lloc a Catalunya en els darrers dot- 
ze anys, a la qual cosa calia de sumar-hi la seva gran profunditat i qualitat. 
De la segona indicava la seva pulcritud i les variades aportacions, entre les 
quals era molt rellevant el rexr de J. Farraii i Mayoral sobre la teorització 
estktica de la realirzació po&tica.'H 

Riu es va casar Vany 1928 i a partir del 1932 se n'ani a viure a Barcelona, 
encara que tenia molts projectes de prosseguir escrivint en la premsa, i ho va 
fer durant un seguit d'anys a Pla de Bages i Patria. Després, paralitza la seva 
acrivitat en canviar de domicili. De fet, llavors Manent rambé s'havia casat 
-ho va fer també el 1928 amb la seva cosina Josefina- i no residia al carrer 
Bailen 95-97, sinó que es trasllada a Sant Gervasi, al carrer Craywinckel 24, 
ocupant una casa de Jaume Bofill. La relació amb Manent passi a ser direc- 
ta, fins a la Guerra Civil, moment en quk Manent ani  a viure a Viladrau. 
N o  la prosseguiren després de la guerra quan aquest va tornar a Barcelona, 
perquk &u deixi l'activitat poktica i literaria; en canvi, Manent i López-Picó 
continuaren la seva relació. Es conserva una alma nota escrita per Manent en 
una targeta de1 1949 i que coiticideix arnb el rnoment en que Riu va tornar 
a escriure i estava a punt de publicar Zwa daurada, obra que sortí el 1950. Lla- 
vors va reprendre no solamenr I'activitat lirerha, sinó periodística, col.laboranc 
cambé a la revista Bages (1953-63) de I'Institut d'Ensenyament Mitji Lluís de 
Peguera, de Manresa, que dirigia Ignasi Bajona. Quan Zrra daurada va sor- 
tir, la repartí entre els conegurs i Manent l i  va redactar una crítica molt favo- 
rable de I'obra, per la seva vivesa, fruit de les seves vivkncies i de I'observació 
del móii. Aquesta fou la darrera carta que Sintercanviaren, on s'observa que 
si bé la relació s'havia distanciar entre atnbdós, encara no s'havia perdut I'amis- 
tat. De la resta de Ilibres, no se sap si Kiu no els hi envia, o be si s'han perdut 
les cartes. Manent publica durant aquest període entre altres Obrapo2tira 
(1956) i La ciutat del temps (1961); estava ficat de ple en I'ambient literari, 
anava als congressos de poesia i mantenia contactes amb escriptors catalans i 
de la resra de I'Estat. 

Finalment, el seu fill Alberr Manent, també filoleg, va escriure a Riu per 
demanar-li una serie de dades que necessitava per al diccionari de literatura 
catalana que estava preparant. És una carta del 1966, inoinent en que Riu ja 

18. Reiiirta depoeizri (Barcelona), núm. ia (serembre-derembre i926), p. 173. 



havia publicar el seu darrer llibre Llum en la sang (1960) -la resta de texrs 
són inkdits- i el1 comptava 68 anys. Aquest diccionari havia tingut diverses 
reedicions i en l'actualitat la seva continuació es plasma en el Nou diccionari 
de la literatura catalana, editat per Edicions 62 I'any zooo. 

[Data: j-V 1916 
Lloc: Barcelona 
Targeta postal manuscrita amb l'adreca Sr. En Fidel Riu i Daimau, Manresa. En 
I'alrra cara rrobem una forografia que rnostra I'iiirerior de la Catedral de Barcelona 
núm. 6.1 

Amic. 
He llegit que reniu la Flor als Jocs d'aquera ciurat. Per aquest nou rriomf la 
mes entusiasta i coral enhorabona. 
Espero donar-vos-la personalmcnt el diumenge. 
Un abra5 afecrius. 

MANAN MANENT CISA 
Barcelona j.V.1916 
VIC. Bailen 95 o 97 - 20" (Barcelotia) 

[Dara: 14-X 1916 
Lloc: Barcelona 
Carta mecanografiada.] 

Sr. En Fidel Riu i Dalinau 
Manrcsa 

Dilecre amic. Tinc el gust de remetre-li I'adjunta composició peral ~Cenacle.. 
Si no cenen ja I'original distribuir, li agrairia que anés en el número 
corresponent a Octubre. 
Arnb mercks avanqades, ern repelesc son dwot amic i afm. s. 

M. MANENT 
Barcelona, 14-X-16 

[Dara: 28-Agost 1919 
Lloc: Barcelona 
Sobre i carta de do1 (amb el contorn negre) 



Les lletres del sobre van mecanografiades i I'adrega és: Sr. D. Fidel S. Riu Daimau. 
Prov. de Barcelona. Manresa. 
El full de la carta ha estat doblat en quatre parts. 
La carta 6s manuscrira.] 

Barcelona, 28 Agosr 1917 
Sr. En Fidel S. Riu i Daimau 
Maiiresa 

Caríssini: 
Oportunamenr rebi la teva amable postal i amb molt gusr cumpliré els 
encarrea que en clla em fas. Ahir vaig fer preguntar si s'havien celebrar els 
certimens a que tu  et teFcteixes i em contestaren negativament. T¿n prompte 
com siguin en mon poder la viola i I'alrre distiiició, re les faré a mans per 
mitji del Sr. Millhn, qui reb diariamenr carrera d'aquesra Oficina Central. 
Suposo que ja hauris vist el veredicre dcls Jocs de Vilanova i et prego que 
iio prenguis a mal I'adjudicació d'un premi de  poca iniportancia: ru ja sabs 
el que són aquesres coses i, lamentant-ho molt, sovintmeiir u11 hom no pot 
ser tan arbitre com voldria. 
Em plauria amb gran manera que vingiiessiu a la festa, que es celebrara el 
dia 9 de Setembre, car passariem un día junts, la quai cosa no podem fer 
sinó de tant de tant. T'adverteixo que 1'Arús te la flor, per sí encara esteu 
d'aquella manera; pero, amb tot, m'agradaria molt que hi assistissis per poc 
que er sia posible. 
La noticia de  quc sCenacle» esta a punt de sortir, va donar-me una fotta 
alegría. Creu me que ja l'enyorava i la genr es coinenpva a aiarmar d'aquell 
somni persistent. T'agraeixo que hi publiquis la meva rraducció. 
Espero que m'escriuris abaus del dia 9 i que d'aquí cn endavaiir Iio faris 
més sovinr, per tal de suplir les converses d'amistar que no podem gaudir 
d'una manera verbal. 
Pots adrecar la correspondencia al meu noni, ptov. de Barcelona. Premia de 
Dalr, on estar6 fins a primers d'Octubre. Els dies feiners, pero, vaig i viiic 
cada dia a Barcelona. 
Si veus al Sr. Millan t'agrairé que el saludis de parr meva. 
Desirjaiit Ilegir-te aviar, t'abraCa aquest devot amic. 



[Data: zo-IX 17 
Lloc: Barcelona 
Consta en el sobre amb paper segellat, Caja de Pensiones para la vejez y de aho- 
rros, Plaza Junqueras-Barcelona, junt amb I'escut, el telPfon i I'apartat, encara que 
no es Ilegeixen. L'adreca a m i  és Sr. D. Fidel S. Riu Dalmau, Manresa. Prov. de 
Barcelona. 
Carta mecanografiada.] 

Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Carissim: 
Vaig rebrer oportunament la teva amable lletra, agrainr de tot cor la teva 
felicitació. 
Si encara no has rebut les zy ptes. import del premi dels Jocs de Vilanova, et 
sedn enviades dintre poc. 
Penso que prbximament podré fer-re a mans la viola de Gracia. Ahir vaig 
enviar-hi un amic que me'n diri quelcom un d'aquests dies. 
En la reva esmentada carta (data 3 corrent) em dius que c<és fácil que d'aquí 
poc remps ens veiem* di no sé si ja has vingur a Barcelona o no. si encara no 
ho haguessis fet, t'agrairia profundameiit que em vinguéssis a veure a l'Oficina 
(Plassa Junqueres), aon em trobarh de 9 a I el mati i de 3 a 214 de 7 la tarda. 
Ja desitjo poder parlar amb tu de les nostres coses, puix que des d'aquell dia 
9 $Abril ja han passat més de cinc mesos. 
Perdona que no t'hagi contestat abans, car des del primer de Setembre fins 
al 11, he ringur vacances i he corregut un bon xic. Vaig fer una bonica 
excursió a Andorra. Demés, he ringut els Jocs de Vilanova i La Seu. 
Esperant que si véns no et descuidaras de fer-me una visita, t'abrap de tot 
COI. 

M A R T A  MANENT 
Barcelona, 20-IX-17 
Fins a primers d'Octubre, continúa dirigint la correspondencia a Premia de 
Dalt. 

[Data: 7-Octubre 1917 
Lloc: Premia 
Sobre de do1 escrit a mi,  Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau, Manresa. 
Carta manuscrita.1 





Sr. D. Fidel S. Riu i Dalinau - Manrcsa 

Carissim: Rebuda la teva posral, agraesc el teu agraiment dolent-me que no 
accepressis les meves oferres, i esperant que una alrra ocasió procuraras fer 
una estada mes llarga eiirre nosalrres. 
Em sap greu haver-te de notificar en que lleugeramcnt el plan de diumenge 
al matí, puix, corirevulla que aquest diumenge cm toca estar unes hores dc 
guardia a I'oficina, no em fóra posible rebre't a casa a les 11 i et prego que 
vagis a buscar-me a la Caixa de Pensions (Placa Junqueres prop de la Pca. 
d'urquinaona) i com et deia en nia anterior, et podre mostrar l'edifici i d 'd i  
sortireni junrs, darem un volr i podras dinar a casa. 
Ahir vaig llegir a «La Veu. el reu suhstanciós atticle, d'uii gran scntit practic, 
pel qual et felicito. 
Esperant abraw-te el diumengc cm rcpetesc ton devot amic. 

M A ~  MANENT 
Barcelona 11-X-17 

[Data: 25-octubre 1917 
Lloc: Barcelona 
L'adrep del sobre 4s Sr. D .  Fidcl S. Riu i Dalmau, Manresa; seiise remitent. 
Carta manuscrira.] 

Sr. En Fidel S. Riu i Dalma~i 
Manresa 

Carissim: He rebut avui la teva amable Iletra. Efectivamenr, la Viola de 
Gracia va recollir-la en Capdevila, i te la enviaré prbximament. 
No m'esrranya pas so que em dius dc I'Arús i els Jocs de Girona: ja estic un 
bon xic endinzat en el coneixement de les trifulgues floralesques i no 
m'escandaliao de res. 
Avui he llegir el veredicte dels jocs de I'esmenrada Ciutat en el «diario de 
Geronan i veig que ni tu ni jo hi tenim res. H e  telefonat a En López-Picó, 
qui m'ha dit que, davanr I'iiihibició del President del jurat i I'ahskncia de 
Mn.  Riber, s'ha rrobar el1 sol en la deliberació darrera, enfronr dels tres 
restanrs, que són En Josep Estalella, En  Palo1 i el secretari sr. Riera. Les 
seves indicacioiis diu que prenien el carácter d'imposicions car els tres 
individus anomcnars estaven complerament d'acord. Lamentant-ho molt no 
solament ha tingut que sacrificar els nostres versos, sinó tambe els d'Eti 



Carner, &En Folguera i d'En Gassol. Es veu que n'está forga amoinar i m'ha 
dir finalmeiit que ja en parlarem. 
Igual que ru, tambk em penedeixo ara de no haver tirat als del Centre Moral 
i et dcmano que em perdonis si vaig coiirribuir a quS tu no hi riressis 
rampoc. Que hi farem ? Déu nos en guard d'un ja esta fet. 
M'agrada el ritol defiiiitiu del teu llibre que desitjo veure publicar beii aviar. 
El meu em sernhla que iio podri sortir fins a úlrims de Gener, si Deu vol, 
per dificultats del paper i de I'impressor que ha de fer-me'l. 
Avui et remeto I'adjunt rreball del meu bon amic Giral, de qui ja vaig parlar- 
re aquel1 diumenge quc m'ha deixat tan bon record. Has de tenir en compre 
que comenga a escriure i es rroba, narurdmcnt, en periode de formació. Er 
prego que em diguis lo més aviat posible que te'n sernbla amb rota sincerirat, 
indicant-me en quin número de  Cenacle podeu publicar-ho. Merces per 
endavant. 
D'aqui algun renips r'enviaré quelcom meu i procuraré obtenir-re altres 
col.laboracions de genr interessant. 
Ja que no ens podcm veure gaire so\.int, podrem renir una constaiit corres- 
pondencia -tal corn varem quedar- i aixis suplirme les nostres converses 
verbals. 
Et prcgo que saludis al Sr. Millán de part meva. 
Amb records de la ineva mare i tía, reb una fraternal abracada del reu devor 
amic. 
Barcelona, 25 octubre-1917 

[Data: 17-octubre 1917 
Lloc: Barcelona 
Carta manuscrita.] 

Sr. En Fidel S. Riu i Dalmau 
Maiiresa 

Carissim: Suposo que quan la presenr arribi a les teves mans, I'aniic Armengou 
s'hauri enterat de la nosrra enrrevista arnb en Xenius i de la necessirat urgeiir 
d'una campanya intensa, abans del 31 n'octubre. 
Er remero les adjuntes quarrel.les que, tal com vam quedar amb I'Armengou, 
poden fer publicar en el «Pla de Bagesr. Si hi rrobes alguna cosa que no vagi 
be, rectifica-ho, i anula ror allb que no creguis convenient. 



Esperant rebre aviat lletra teva: amb records afectuosos dels de la casa t 'abra~a 
fraternalment 

MAIUA MANENT I CISA 
Barcelona 27 oct-17 

[Data: ir-Nov-1917 
Lloc: Barcelona 
Consta en el sobre, Sr. D. Fidel S. Riu Dalmau, Manresa, prov. Barcelona, en 
lletra manuscrita. 
La carta també és manuscrita.] 

Sr. D .  Fidel S. Riu i Dalmau 

Manresa 

Caríssim: 
Oportunament rebí la reva úlrima carta, que contesto amb una mica massa 
de retris. Perdo. 
L'Armengou -a qui escric avui- m'entera per carta del vostre bell triomf que 
m'ha deixat ple d'degria. Estic segur de que la Biblioteca seri concebida a 
Manresa, considerant les ventatjoses ofertes que ha fet la Ciutat. Aixis ho 
desitjo de tot cor. 
Metcks per la publicació de les meves ratlles al <iPlin. 
L'ainic Giral m'encarrega que ho regracíi de la seva part per i'admissió del 
seu trebail. Estic molt content de que fós del reu gusr, ja que es tracta d'un 
amic dels que jo estimo mes. 
Espero veure el teu Ilibre, pero no el dia Ier de desernbre, com m'anuncíes, 
sino més tard, puix ja estic escarmentat dels impresors, enquadernadors, 
etc. A veure si ni erraré. De totes maneres creu que ja desitjo tenir-lo i quan 
mes aviat millor. Jo hi tinc moltes esperances. 
L'adreca #En Capdevila 6s: c. Mallorca, 170 - i la de I'Isern, Corts Catala- 
nes, 550, zn la. 
Dintre pocs dies ['enviaré pel recader la Vida de Gricia, que m'ha dit en 
Capdevila és molt bonica. Aquesta quincalla gloriosa sempre val mes que el 
guixi (=guix). 
Ja indicar6 a I'Isern 50 que em dius respecte als Jocs de I 'Empordi. 
decididament s'hauria de declarar el boicot als objectes d'art. 
Segons em dius aquests dies t'estis llima que llima venos. A veures si entre- 



gues I'original al temps propoyat, per tal quc el rerris no sigui per culpa reva. 
D e  totes mancres potser val més haver-nos de  norificar uiis quants dies 
esperant el llibre després de passar el ier dia del rnés entraiit, puix potser Iii  
hauras afegit alguna cosa nova. 
Amb les saluracions afectuoses de la meva familia, reb una abragada dcl reu 
devor amic 

MARIA MANEN.[. 
Barcelona - 11. nov. 1917 

[Data: 18-XII-1917 
Lloc: Barcelona 
Sobre inecanografiar arnb I'adreca Sr. D .  Fidel S. Riu i Dalmau, Manresa, Prov. 
de Barcelona. 
Carta rnanuscrira. 

Sr. D. Fidel S. Riu i Dalinau 
Manresa 

Carissim: 
Vaig rebre amb molta alegria la reva rargeta Piramidai, agraior-te de  tot cor 
la teva doble feliciració. 
Els Jocs de Figueres van anar molt bé. Llastima que no et fós concedit algun 
premi en metal.lic, car allavors peiiso que hauries vingut. Em va dir I'Isern 
que li havia sigut imposible defensar-te quelcom en metal-lic. Ara el pobre 
Isern esti molr malalr i s'hagur de quedar i la seva terra per veure si logra 
apeda~ar-se de la seva malalria del pit. 
No t'havia parlat abins de la nosrra revista ,<El Camin, car esperava que es 
concretis definitivament la nostra orientació i la nostra orgaiiització ecoiió- 
mica, per tenir fermanga d'exit. Em sembla que, ajudant Déu anira bC. Per 
ara sera mensual iprocurarem, ademés de laparr literaria nacional i esrraiigera, 
deixar un boti marge per una certa actuació polirica, posanr-nos, en aquesr 
pun ta  les ordres de la joventut nacionalista de Barcelona i tenint en projecte 
11 per a més endavant. recollir les energies disperses en manres (=moltes) 
poblacions de Caraluiiya. Quaii surri el Ier nombre -ajud déu. el Ier Gener 
1918- espero que tindras i'amabilitat de publicar-ne una nota a ~Ceiiaclen. 
Merces per endavanr. 
T'agrairi que em comuniques noticies rcfcrcnrs a ixcenaclen, car veig que 
rriga molr a sortir el nombre corresponent al mes passat. En Crauges em té 
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al corrent de la <<Revista deVich>i, pera la qual vaig entregar una traducció que 
penso anira en el prbxim no. Es veu que comenceii la nova $poca amb molt 
d'enrusiasme. 
Jo  crcc que avui dia Catalunya ja por tenir unes quantes rwistcs literiries i 
culturals que estiguin bé. La llistinia és que el número dels lectors sigui tan 
reduit. El dia que «La Revistan, qOfrcna. //rCenacle», *El Camin, «Rev. de 
Vich., «Vida Olotinan i demés publicacioos interessants podessim fer i veure 
llargues rirades, ja podriem Cantar Al.leluia. Em sembla, pero, que d'aqui 
una quanrs anys, amb l'obra educativa que va realitzant-se, el mercat 
intel.lectual de  la nostra Pitria seti molt mes extens. Déu ho vulgui. 
Veig que t'has convengut de  l'espaventable (=espantosa) lentitud dels 
impressors. Jo, pel meu llibre em [robo entrebancat pel conflicte del paper. 
Em van fer un paper de ti1 que no va be i ara a les fabriques no reneo el 
verjurat que I'impressor voldría. No  sé pas quan sortira. Ananat be les coses 
em sembla que no sera pas abans de  primers de Febrer. Avui dia aixó de  fer 
imprimir un llibre -com ja haurk pogut comprobar- resulta més difícil del 
que sembla. 
Espero que m'escriuris I'estat del teu Ilibre. 
Amb les salutacioos afectuoses de la meva familia, reb una forta abrasada 
d'aquest dwot  amic que iio t'oblida. 

MARA MANENT 
Barcelona- 18-NI-17 

[Data: 18-111-1918 
Lloc: Barcelona 
Cadre$a del sobre és Sr. D. Fidel Riu i Dalinau, Manresa, prov. Barcelona 
Carta manuscrita.] 

Sr. En Fidel S. Riu i Dalmau 

Caríssim: 
Suposo quc el nostre amic Joaii Capdevila devia escriure't, per indicació 
meva, enterant-te de la malairia que acabo de  passar la qual m'ha privar dc 
contestar abans la teva amable carta de 29  gencr pro-passat i de remerciar- 
te pel present del teu ~ C a i i r  Gebrgic)), amb I'efusiva dedicatoria que agraeixo 
de tot cor, donanr-te ara les gricies més sinceres i cordials. 
Fa uns quants dies que em llevo, trobant-me molt débil encara i avui és el 
primer dia que he sortit una mica a pendre el sol. Ja pots suposar el greu 





Et desitjo de rot cor que els critics sipiguen interpretar-te be i que ,<El Cant 
Gebrgicm ringui la acullida que, segons el meu crireri, es mereix. 
Llistima que et fessin del llibre un relligament tan defectuós, puix se'n 
desenganxen una fils de fulles! L'inspiració queda bé i penso que és tot el 
partir que podies treure dels elements amb que I'impremta deu comptar: 
Efectivament, per I'amic Armengou vaig encerar-me de'ls de la Biblioteca 
(di creu que ho vaig lamentar fondament, puix era un afer que m'havia 
emprks amb un interés especial) i de la defunció del Cenacle, que també em 
disgusta una mica, puix, amb tot i fer-me chrrec de les causes que exigien la 
seva fi immediata, ja li havia posar afecte i el trobaré a faltar. 
Que et sembla de «El Camin? Espero que quan m'escriguis -i fes-ho aviat- 
me'n dirás alguna cosa. 
Es amb una forra alegria que vaig llegir la noticia de que I'any vinent el 
tindria a Barcelona i per uns quants anys podrem veure'ns sovint, si Déu ho 
vol. Creu-me que era tina cosa que ho desitjava: 1'Armengou ja m'ho havia 
avengat, perb la teva confirmació m'acaba de posar content. 
<<La Brama» encara va imprimint-se. Fa pocs dies em van portar les primeres 
proves. M'ho fa en Sallent, de Sabadell i em sembla que quedara forca 
acurat. Crec que, Deo juvante (=amb l'ajuda de Deu), podré enviar-te'l a 
primers de marg, ja veus tainbe que es tracta d'un retris que Déu n'hi dó!. 
No pots queixar-te pas de la beutat (=bellesa) d'aquesta carta. Porser n'he fet 
un xic massa i tot. De totes maneres si aixó pot distreure't una mica de les 
trifulgues militars ja sera una bona obra. 
Reb les salutacions de la meva familia i una abraqada fraternal del teu devot 
amic 

[Data: 28- mar5 1918 
Lloc: Barcelona 
Carta manuscrita i sense sobre.] 

Sr. D .  Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Carissim: 
Vaig rebre oportunament la teva última postal, alegrant-me en gran manera 
que la rneva carta anterior et fos d'alguna consolació en mig de les molesties 
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de la vida militar, iiirensificada per la manca de soldars a Manresa. Desitjo que 
ben aviar er puguis veure Iliurc del «glorioso uniforinen, i sense la pesada 
obligació dels dies de guardia. 
Suposo que hauras rebiit el meu Ilibre, que vaig enviar-re per correu certificar 
el dia 16 del correnr. De totes maneres estic una mica iiirraiiquil per rot 
aquest bar-i-bull del servei de comunicacions: ja em dirás si el reiis o bé si 
s'ha perdut. 
Espero amb molt interés la teva opiiiió sobre .La Brancan. 
Separadainent et remcto un excmplar del úlrim número &El Camí que pu- 
blica el meu comeiirari sobre el teu Ilibre. 
Quan m'escriguis diga'in rambé quin efecte ['ha produit aquel1 comenrari. 
Saluda al company Arinengo~i de parr meva i reb una forra abracada del reu 

)M. MANENT 
Barna- z8 mar$ 1918 

[Dara: 7- abril 1918 
Lloc: Barcelona 
Carra manuscrira. 

Sr. D.  Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Carissim: 
He rebut la teva carta de 25 mar$ darrer que m'ha dat una forra slegria. 
T'agraeixo de tor cor els teus minuciosos comenraris de .La Brancan, que 
he llcgit en diverses ocasions i estic complerament d'acord amb tu respecte 
de  la frarernitat espiritual que existeix entre nosaltres (seiiiblanr, com dius, 
a la que s'assigni als amics Gassol o Rerrráii). Sens dubte és aqucstaverirable 
coincidencia d'esperirs aqiiesta fonda germanía, $o que dona una tan alra 
consistencia a la nostra amistar. 
També comparreixo la teva opinió referenr el paper que jugara en la furura 
lírica de Catalunya la clásica forma dels estranys, que porta un segell incon- 
fundible de casa nosrra, essenr complerameiit allunyada de ruta influencia 
forastera. Jo, per la meva banda, penso conrear-la més soviiit que iio ho he 
fer fiiis ara, puix cada vegada va agradaiir-me m& aquesta forma que -con1 
tu dius- por contcnir alhora la ducrilitat i la idea severas i acollir amb un kxit 
asemblant adhuc el joc musical i I'expressió mis ferrenya i precisa. 



M'entero amb satisfacció de lo dels jocs de Suria que, segons em dius, deuran 
ser una formidable orgia de premis en metal.lic. Jo ho he fet avinent als 
companys. Procura que el terine d'admissió sigui Ilarg, peque  hi puguem tirar 
sense presses. 
Efectivament, vaig quedar molt contcnt del meu impresor que va deixar-me 
un llibre ~erfec te .  Complant que sols tindria 100 planes, va fer-mc un 
pressupost de  zoo pts. (150 exemplars), pero com que s'ha augmentat en 50 
pigs. més suposo que em vindri  a costar unes zyo pessetes. Aixó sense 
comprar les despeses de dibuixant i gravats. 
T'agraeixo per endavant que parlis del meu primogenir en el peribdic que 
cementes i novament et dóno les gricies mes cordials i expressives per la 
tarda carta del zy de marc. 
Amb les afectuoses salutacions dels meus, reb una forra abracada de ton 
devot amic. 

M. MANENT 
Barcelona, 7 abril 1918 

[Data: 21-V-18 
Lloc: Barcelona 
Targera postal manuscrita i sense fotografia. L'adrega que trobem en la part de 
davanr és D .  Fidel S. Riu i Dalmau, Manresa, prov. de Barcelona.] 

Carissim amic: 
M'han dit que un dia d'aq~iests vindris a Barcelona: suposo que tindré el 
gust d'abraqar-te i de passar forga estona amb tu. L'amic Gira1 d'Arquer 
t'agrairia que li portessis un  parell d'exemplars de I'últim número de  
<<Cenaclen. Espero que m'escriurAs aviar, fcnt-me avinent el dia de  la reva 
arribada. Amb records dels de casa, t'abraca cordialment ton amic. 

M. MANENI 
Barna -21- V- 18 
[Al dors hi ha escrit el següent]: <*ja esmolem el bec per Súrian. 

[Data: 15- juny 1918 
Lloc: Barcelona 
Sobre arnb I'adreqa escrita a m i ,  Sr. D .  Fidel S. Riu i Dalmau, Sant Llorenc dels 
Piteus, per Berga, prov. de Barcelona. 
Carta manuscrita.] 



Barna- 15 juny 1918 
Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau 
Sanr Lloren5 dels Piteus 

Carissim: 
H e  rebut la reva última, agraint-te cordialinent el teu comentari ple d'amistat 
sobre els meus articles de «critica,). Per mi no tenen cap valor de critica, car 
són únicamenr les impressions d'un que no té pas ni de molr lluny laseguretat 
ni la serenitat que son necessiries a un critic, ans es troba encara en epoca 
de rrontollament i de forres vacil.lacions. 
Amb el senyor Ruyra hem parlat diferentes vegades dels teus poemes i rnés 
recetitment amb ocasió $»El Cant Gebrgic~i. Sempre n'he fct elogis n~o l t  
estimables, fent notar la seva elegaiir forritud i dient amb aquella franquesa 
tan seva que tu xets dels que que van bi». Sento no poder 11 recordar altres 
expressions concretes, pero sempre d'aquesres converses n'he trcr I'inipressió 
de que els teus versos li plauen fondameiit. 
H e  rehut I'altre exernplar del teu llibre que has tingut I'amabilitat d'enviar- 
me: grans mercks. 
Suposo que deviem parlar llargament amb I'amic Perarnau i que devia expli- 
car-re les nostres converses i crecitalsii per les vies de Barcelona. Ell va eiiterar- 
me de rots els ers i uts dels jocs de Suria. Us esric agraidissim per lo de la Flor. 
Faré un vers expressamenr, si déu vol, car no rinc material aposta. 
Tindria també molt interés en que us fxessiu amb una prosa que hi enviari 
I'amic Giral d'i\rquer, qui aniria molr bé que podes acompanyar-iios aquel1 
dia de gloria per la nostra confahulació juvenil: oportunament te'n comuiiica- 
1.4 el ritol. 
Si I'enveja fos permesa t'envejaria íüriosametit perla teva llaga atada en aqueixes 
munranyes. Desitjo de tot cor que hi disfruris forca i que et provi ben bé. 
No sé el que deu haver pasta amb I'amic Graugés. Fa més de dos mesos que 
vaig escriure-li, enviant-li «La Brancan i no n'he sabut ni un nior. Espero que 
quaii em contestis me'n dirás quelcoin. 
No  he vist el número de <Jovenrutn que publica els teus comenraris (protes- 
to del ro despectiu amb que els tractes: jo no puc permetre que s'insulti a un 
dels meus millors ainics, qui duu publicades tan subsrancioses impressions 
lireriries sobre llibres apareguts). 
T'agrairé que m'escriguis aviat per estar segur de  que la present ha arribar a 
les teves mans, malgrat del canvi d'adressa. 
Amb les salutacions dels meus, reb una forra abra~ada del teu invariable aniic 



[Data: 4-juliol 1918 
Lloc: Barcelona 
Sobre escrit a m i  amb i'adreca Sr. D. Fidel Riu i Dalmau, per Berga, Sant Lloren$ 
dels Piteus, prov. Barcelona. 
Carta inanuscrita. 

Sr. D .  Fidel S. Riu 
Sr. Lloreng dels Pitcus 

Caríssim: 
Rebuda la twa última de 21 de juny prop-passat, que t'aparesc cordialment. 
Em faries enfadar que no ancssis a Súria i estic segur que també s'enfadarien 
els companys. Procura fer un esfors per anar-hi, ja que, sincerament, sense 
la tcva companyia, per a mi forra una festa incomplerta. Ja em faig cirrec , 
pero, per tot el que em dius, que de costar un xic deixar, enc que només 
sigui per un parell de dies [ores les beutats i les altres delicies d'aquesta vida 
que forra gairebé primitiva (casa, pesca, etc.) si cap-al-tard no rebessiu la 
premsa i la correspondencia, que us recorden I'existincia del món que hom 
diu civilitzat. 
Veig que (han premiat amb meril.lic la teva aCanc6 de I'amor eterna.. jo 
també hi tinc -premi [i?] (=deu ser, Francesc) Vayreda- un vcrs titular «Flama 
i Abril. Penso anar a Vich el dissabte a la tarda, si Déu vol. ja t'explicaré 
com haurh anat la festa. 
Vaig llegir la crítica d'En Plana, i em va agradar. Avui diu és un dels crítics 
mis autoriaats i des del punt de vista de propaganda els seus articles de .La 
Vanguardia), van molt bé, per $0 és un diari Ilegidíssim. 
Ja he enviar a i'amic Perarnau. la meva composició rPel viaramp la paraula 
d'amorn. 
En Giral no hi ha pogut tirar res. (Per nosaltres creu que el problema de la 
manca de tcmps, en nostra vida burocrática constitueix u n  problema 
obsessionant). 
T'agrairia molt que fessis fixar als companys de jurat cn les següents 
composicions: «La plenitud dels cimsn, d'En Font i Casas, «Gaudir, Senyor!i, 
d'En Millas-Raurell i eii el llibre inkdit &En Joan Capdwila titular: ~ L l u m  
morada),. 
Perdona aquesra lliberrat i amb records dels de casa reb una forra abrasada 
del teu iiivariable amic. 

M. MANENT 
B. 4. jul. 18 
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[Data: difícil de Ilegir, perb prl tcxt deu ser aprox. del 20 o 21 de setembre de 1918, ja 
que Iia estar escrita amb paper segellat corresponent a la revisra «El Camín, que només 
s'editi durant el 1918. El sobre inclou amb paper segellar el text, ,,El Camín Revista 
Catalana, Barcelona. 1 I'adrega a mi:  Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau, Manresa, prov. 
Barcelona. 
Carta escrita amb papcr segellat, El Carni llevista catalana, Barceloiia (en la part 
superior esqucrra) i Rcdacció: Mallorca, 170, run Ia. 
És una carta manuscrita.] 

Sr. D.  t'idel S. Riu 

Caríssim amic: 
Fins el trhfec istiuenc, em trobo des d'aliir instal.lat a Barcelona anib la 
ineva familia, on em tens novament a la teva disposició. 
Vaig rebre la teva carta de darrcrs del passar, alegraiit-me molt que, rant tu 
con1 l'ainic Armengou, estéssiu conretirs dels premis de ,<La Alianza.. ja 
pots coinptar coin n'ha sapigut greu no haver-vos pogut veure els dies dies 
dels jocs, perb em f6ii imposible assistir-hi, malgrat el ineu desig. 
Quedo escandalirzar del que en1 dius referent a la<,Cancó de la Iluiia minvanrn, 
que jo creia encara vergc de preini. En Carner i alguns alrrcs han fer, 
efectivametit, iin bell afer aquesra reinporada: les exageracions metal.liques 
que han pres un aire apotebsic han de dur, si seguin per aquest camí, a un 
proxim acabament d'aquesra vinya flordesca. 
N o  passis ansia per les rneves ioo ptes. de Súria, que vaig cobrar el niareix 
dia de la festa. Amb tot, crcc qiie n'hi ha alguns que encara han de cobrar i 
treuen Foc pels queixals. Al menys ine iihavia parlat algú en aquest senrit Fa 
unes setniaiies. 
T'incloc un retal1 amb Irs critiques d'eii Folguera sobre els nostres Ilibrcs. 
Afortunadan~ent em sembla que aniran disniitiuiiit a Catalunya els crítics 
no professionals: eiis Iiaurern de convencer, com dius tu, que amb aquests 
ja n'hi ha prou i, sortosament en teiiim 4 o 5 que van bé. 
Amb records a I'Ariiiengou i saluts dels dc casa, r'abraga ron devot amic. 

[Data: 28- Juny- 1919 
Lloc: Barcelona 
Carta escrita anib paper segellat particular, en la qual consra I'adreqa de Manent, 
que és la segücnt: Barcelona, Bailen 95 i 97. 
Carta maiiiiscrita.] 



Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Carissim: 
No  estranyis el meu llarg silenci. En escriure't volia Fer-ho enviant-te la 
mevü traducció de Keats, la publicació de la qual s'ha anat ajornant per la 
meva feina, per les vagues, etc. A la 6, va ser-me entregat ahir el llibre 
esmenrat, que ein plau enviar-te separadament. 
Espen~ava que, tal coin m'havies anunciat, aquest any et tindriem a Barcelo- 
na per als teus estudis. Ja pots comprar com m'hauria estar plaent la teva 
sovintejada companyia i aquelles converses que ara només podem tenir 
molt de tard en tard. 
1 <<La Veu Subtiln eixiri aviat! Diga'm-en quelcom quan escriguis i posa'm al 
correnr de  les tevcs tasques. 
No  vull acabar sense agrair-re la teva critica de a,Joventut,> parlant del meu 
llibre, que em coinplagué sincerament. 
Esperant Ilegir-te ben aviat. T'abraso ton amic invariable. 

[Data: 7-VTl-t9rg 
Lloc: Barcelona 
Carta manuscrita amb paper segellat particular que porta I'adreca de Maria Manent: 
Barcelona, Bailen, 95 i 97.1 

Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Caríssim: 
H e  llegit amb joia la teva carta. Et regracio de rot cor les coses genrils que 
dius de la meva rraducció de Keats. 
N o  cal dir com em plaura llegir a «Joventutn els teus comentaris -que han 
d'esser, naturalmenr, breiis, per la rab que tu exposes- i veure-hi publicats 
uns sonets. Els que tu em senyales són, realment, dels millors, entre els que 
he traduit, del gran liric. El darrer, sobretot, trobo que té una ardencia i una 
puresü de poesia admirables. Et recoinan, també que et fixis en el que parla 
de la mar. 
Molta alegria m'han donat les noves qiie em comiitiiques respecte a les teves 
rasques. Ja desitjo cenit a les maiis <<[.a Veu subtiln- i faig vots perque sigui 



ben aviat, amb la cooperació d'uns quants Jocs Florals plurocritics. No r'oblidis 
d'enviar-me també, aixís que es publiqui, la traducció de i'estudi sobre els 
literats carblics francesas, tema al q u d  he dedicar una atenció prefereiit diiranr 
aquests úlrirns temps i del qual vaig parlar, a primers d'any, en una lectura 
sobre icAlguns aspectes del Renaixement catblic en la lírica francesa modernau- 
un fragment de la qual es va publicar. 
Al fi de la reva carta em dius que esperes saludar-ine yrompte personalment: 
no em cal reperir-re que pots venir a casa con1 si fos la teva, amb rota 
Ilibertat. Si vinguessis només per poca estona, vina'm a veure a I'oficina; Em 
sabria molt greu iio poder-te estrényer la ma i parlar amb tu de les nostres 
coses, després dc tan temps. 
Novament er faig avineiit la meva cordidíssima reconeixenqa i resto ton 
devot company i amic. 

M. MANENT 
Barna 7.VI1.19 

[Data: 8-Setemhre-1919 
Lloc: Premii de Dalt 
Sobre amb l'adreca, Fidel S. Riu i Dalniau, Manresa, prov. Barcelona. 
ficrira amb paper segellar particular, en la qual consta I'adrega de Barcelona (si bé 
Barcelona esta rarllat), Bailen 91 i 97. 
Carta manuscrira.] 

Premia dc  Dalt. 8.X-19 
Manresa 

Caríssim: 
A son temps vaig rebre la reva Iletra, que t'agraeix. Si els meus sonets de 
Kears fossin publicats a «Joventut>, et prego que m'eii facis arribar iin exemplar. 
Vaig rrcollir-te les 50 pcssetes guaiiyades per tu als Jocs de Granollers. Les 
tens a la reva disposició a la sucursal de la Caixa a Manresa, on te les fati 
efectives el sr Millin. 
No  t'escric mis ~ e r ~ u &  estic amh un cert ensopimenr mental a causa d'una 
breu, pero intensa, indisposició soferta. Escriume! 
Una cordial abraqada del teu devot amic. 



[Data: lo- Octubre 1920 
Lloc: Barcelona 
Carta escrita amb paper segellat eii el qual trobem el següent, Barcelona, Bailén, 

95 i 97. 
La carta 4,s manuscrita.] 

Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau 
Manresa 

Carissim amic: 
Perdó, abans de tot, pel meu retris ! Ea iin grapar de dies que volia escriure't 
remerciant-te per .La veu subriln, rebuda amb afectuosíssimes paraules. 
Mercks! 
La teva penetració lírica de les coses arriba a afinar-se en aquest llibre i a 
brillar, esmolant-se en cada experiencia lírica, com un glavi finissim que 
arriba fins a les entranyes del teu món interior i del món objectiu que, amb 
la teva penerració, arbitres. Et diré que quan contes estats psicolbgics, en els 
quals es registren sensacions i es susciten problemes de les telacions del teu 
jo amb les coses sensibles (enocturn urbaa, rla paraula o el jon), o be quan et 
commous, rnesclant atnb els teus dalers i inquietuds la realitat humana que 
et volta («can[ a la timidesan) em plau molt més la teva poesia que quan et 
decantes a I'esfera madrigalesca. El ecant a la timidesan 6s magnífic. 
De i'altra mena de poemes, em quedo amb ecollegialesn, ,~duus una bata de 
color de rosa, ala dona i el fruiti,, d'una plasticirat i una precisió verbal 
admirables. 
Escriu-me. Felicitant-te afectuosamenr, <abrap el teu fraternal amic. 

Barcelona 
10 Oct. 1920 

[Data: 19-Novembre 1921 
Lloc: Barcelona 
Sobre manuscrit amb I'adreqa Sr. D. Fidel S. Riu i Dalmau, Manresa. 
Carta escrita amb paper segellat parricular en el qual consta I'adreca de Manent, 
Barcelona, Bailen 95 a 97. 
La carta 6s manuscrita.] 

Caríssim amic Riu: 
Rebuda la teva carta del 2. Estic agraidissim a la teva benevolen~a.  



Efectivamenr: una amistar coiii la tiostra no es pot atenuar pcr aquestes petires 
an&cdotes del descuit. 
Et regracio la gentilcsa de seguir-me enviant L'Om. Aixis que tingui quelcom 
per pullicat-hi, t'ho enviarf. M'encaiita tenir un lloc gentil per dir les coses 
que (con1 tu observes) devcgades s'cscau que hom té ganes de dir i no sap les 
d'aon. Igiialment et regracio el tcu inrerés pel meu llibre La collita, etc. 
Espero Ilegir els comeiitaris, si bé penso que I'amistat deuri  haver-te enrerbolit 
la lucidesa del tcu senrit critic. 
També l'afcr econbmic dels J.F. (= ]ocs Flotals) m'ha anal nialameiit: m'ha 
tocat tér de jurat. Realment, riiic uiia *prosa ritmada* a Bons Aires. 
Pel concurs de contes dc L'Om podries escriure a I'excel.lent poera i agudissim 
prosador joan Badia, a Girona, aniic meu). Fa uns contcs molr fins. 
Les exciirsions per les quals en? pi-eguntes han estat: a) Al Pirineu aragonks: 
Benasquc i les estupendes immediacions de la Maladeta i b) a S. Sebasriiii 
i Bilbao. Quan ens vegem, ja en parlarein. 
L'imprenira etn va Lié, gdcies a Déu. En venir a Barcelona podris visitar-la. 
*no em fora imposible donar-vos una conferencia, si es portés a cap el 
projecte i l  de la joventut nacionalista, pero hauries d'avisar-me molt 
abancadament, perquk no sóc orador (ni poc ni molt) i cm caldria escriure-la. 
T'abraqa de cor el teu amic. 

M. MXNENT 
19. nov. 1921 

[Data: 6- inarc 1922 

Lloc: Barcelona 
Sobre amb I'adreca manuscrita Fidel S. Riu i Dalmao, ~Manresa. 
Carta amb paper segellat de la institució Biblioreca Popular ,<Esteln, I'etritxol, 8 - 
Barcelotia, Telef.: 5527". 
Carta mecanografiada.] 

Carissim Riu: 
Un  grup d'aniics hetn fundar la Biblioteca Popular «Esrel» de  la q u d  ja deus 
tetiir noticia. Pera I'kxit d'aquesta obra a Manresa, m'acullo a la teva amisrat. 
Dues coses m'interessarien: a) Que fessis utia itirensísima propaganda per- 
sonal entre cls amics, 3 ti d'obtenir el major nombre posible de subscripcions; 
i b) que rn'indiquessis persona iiirel.ligent i apostólica (=la darrera paraula la 
ha esci.it atnh cinta verrnella i mecanografiada) per a entendre's directament 



a n ~ b  els llibreters en funcions de represenrant de la Biblioteca de Manresa, 
feiit suscripcions, etc. Aqiiesr, narui.alment, rindria un tant per cent sobre la 
producció. 
Ja veus qiie es tracta d'una empresa més aviar patriótica que industrial. Els 
preus s6n tan nibdics que tot just queda un petir marge, després de sostenir 
la propaganda indispensable per a la difiisió. 
Espero molt de la teva acció i del teu consell. 
Agraidissim per endavant, et saluda el reu devor company que (encara que 
no t'escrigui soviiit) mai no t'oblida. 

[en Iletra manuscrita d final de la carta:] 

D e m i  t'etiviaré prospecres, circulars, erc. per a facilitar-te la campanya. 
Perdona la llibertat que em prenc. Unes notes insistents a la premsa d'aqui 
foren, em penso, d'eficicia. MercPs! 

[a la carca s'indou un prospecre de la Biblioteca de 8 fulls, mida perita (imprks) 15 
x 11 cm. A la porrada hi ha representar al cenrre un Angel amb des sostenint un 
estcl; es llegeix a dintre:] 

Sota el nom Biblioteca Popular i<Esteli, es vol publicar en catala una col~lecció 
universal, a preus economics per donar a conkixer una selemi6 de la litera- 
tura de rors paisos i una gran parr destinada a autors catalans. 
Tindri  reprcsentants a tores les ciurats i viles que la difondran. 1 inclourh 
antologies de poetes de Caralunya, contemporhis italians, anglesos, rusos, 
alemanys ... 
Produccions de J. Ruyra, E. d'Ors, P. Berrrana, P. Corominas, V. Catali, C. 
Soldevila, S. Rusifiol, A. Maseras, etc. 
El millor de la iiovel.la, teatre, historia del pensament universal traduir. 
Per a suscriures: Editorial Poliglota Petritxol, 8. Llibreria Nacional Catala- 
na, Corrs 613. Llibreria Verdaguer. Rambla del Mig 5 o si el suscriptor 6s de 
fora Barcelona els represenrars que la Biblioteca ha esrablert. 
Preu de suscripció. 
6 vols. duranr un semestre 5 pts. 
12 vols. durant un any 10 prs. 
Cada vol. d'unes cenr pagines, ben enquadernar, es vendri als quioscos i 
llibreries al preu d'una peseta. 
El dia 1 de maig [de 19221 
es posara a la venda el primer volum. 
Sera t(L'escola dels mirtirsn (=equivocació dc I'imprenta. és «marits>z i no 



<,rnirtirs.) de Moliere rraduida per J.M. de Sagarra. 
Obra que s'estteni al teatce Rornea traduida per Sagarra el dia z3 Genei. 
Llista d'alguns volums: 
-Nanses: i<Viarge al Pol del Nord,) trad. Tomas Garcks. 
-Giovanni Verga: *Novel.lesn trad. itali J.V. Foix. 
-F. Soldevila: .La revolta dels remencesn 
-Txecof .Novel.les» trad. J.  Crexells. 
-C. Soldevila .Pamfletsi>. 
.Lletres d'ainori, de Jane Welsh i de Thomas Carlyle trad. M. Manent. 
-E. 8 0 1 s  *Antologían. 
-Heinc aViarge al Harzn trad. Jaume Bofill i Ferro. 

1 apareixeran segiidarnent 
una novcl.la de Josep Carner 
una selecció de I'epistolari de Beerhoven 
episodis de la Crónica d'en Muntaner 
conres de Mark Twain 
una antología de poetes iralians 
una novel.la de Kellerma 
El aViatge a Egipte» d'Herodot 
«Cantes de cancerbuiy. de Chancer 
cxKaria» de Tolstoi 
novel.leres de Tornas Mann 
La «Constitució d'Esparta» de Xenofon, etc. 

Reb texts de lloanga de 
Jaumc Bofill i Matas 
Pompeu Fahra 
Ventura Gassol 
J. M.  López-Picó 

El prospecre inclou breus cornenraris d'aquests i de 
A. Rovira i Virgili 
J.  Ruyra 
Cades Soldevila 
amb la finalitat de promocionar les obres. 

[Data: 12-marg ryzz 
Lloc: Barcelona 
El sobre tainbe 6 de paper segellat i porra escrit a dalt Biblioteca Popiilar «Estel», 



Perrimol, 8- Barcelona -Telef.. 5527 A, 1 a m i  l 'adre~a Prov. de Barcelona, Sr. D. Fidel 
Riu Dalmau, Manresa (20 cts el segell). 
Carta maiiuscrira escrira amb paper scgcllar de la instirució Biblioteca Popular 
I'Estel, Perrimol, 8 Barcelona Telef.. 5527 A.] 

Sr. D. F. Riu i Dalmau 

Carissim amic: 
Estic encantar de la reva diligencia exemplaríssima, del noble interés amb 
que er llences a arendre el desig dels amics. Els teus propbsits de col.laboració 
a I'obra de la nosrra Biblioreca m'obliguen vivamcnt i ultrapasen el que 
poguPs esperar de la tcva gran gentilesa. 
Avui he escrit al reu amic Torra, contestant una carta que m'envii, cota 
amarada d'entusiasme netament apostblic. Has ringur un cap d'ull innefable: 
aquesr era I'home que ens convenia per a la realització de les nostres 
aspiracious de difusió popular. 
Ja et tindré al correnr de la mama d'aquesta empresa que has acollit tan 
generosament. 
Agraidíssim (i esperant que m'enviis versos) (abrasa el reu devot i obligar 
amic. 

[Data: 9-febrer 1927 
Lloc: Barcelona 
Sobre sense remirenr i amb I'adrqa, escrita a miquina, Prov. Barcelona. Sr. Fidel 
S Riu i Dalmau, Canellas 31-~r. Manresa. 
Carra mecanografiada. Escrita amb paper segellat (I'adresa particular de M. Manent), 
Bailen 95 a 97.1 

9. 11. 1927 

Caríssim amic Riu i Dalmau: 
Vaig rebre la teva la teva carta i el teu Ilibre. Que D&u r'ho pagui rot. 
N o  cal dir con? agraeixo I'interss que ct vas pendre per la salut de la meva 
bona mate (que al  Cel sia) i els afectuosos mots de condal que ha tingut la 
gentilesa d'adresarme. 
El teu llibre em sembla molr interessanr, amb aquel1 perfum tan personal 
que tenen rores les teves coses. En faré una nora, si D&u vol, que sortiri al 



CARME RIU DE M A R T ~ N  

número de  mar5 de la Revista de l'oesia. Ln Saltar penso que en parlaca a La 
Paraula Cristiana. 
Una felicitació també per «Ciutat». És un esforq magnific. 
T'abraqa el teii obligar amic 

[Data: 3- Agost 1932 
Lloc: Rarcelona 
Targera postal blanca, sense forografia i manuscrita. Porta I'adreqa nova de Riu, 
Prov. Barcelona, Sr. Fidel Riu Placa Gispert. 3, Ier, Manresa (i el segell de zo cts.).] 

Estimar amic: 
1.a reva carra va produir-me iiria furta dcgria. Essent a Barcelona tindrem 
ocasió de veure'ns inks sovinr i de reprendre aquelles agradables converses 
d'altra temps. Eiicara que no r'hagi escrit gaire, ja saps que r'he recordar 
scmpre amb profunda amistar. 
l'enso que sera fácil de trobar en el periodisme un complement de les teves 
activirars. Er feliciro de cor i ec desitjo els millors exits en la nova situació. 
Els meus respectes a la reva muller. Uiia forra encaixada del reu devor amic. 

[Data: 1949 
Lloc: Barcelona 
Tarjeta de visita ainb paper segellar particular que porta el següent: iblarii Manent, 
Craywinckel , 24. 
La rargeta ha estat manuscrita pcr la banda del nom i I'adrega.] 

T'agraeixo inolt la feliciració i er desitjo rota mena de benediccions en I'any 
1950. Espero amb ansia ~Tcrra  daurada~,. 
data 1949. 

[Data: 29- maig 1950 
Lloc: Barcelona 
Sobre mecanografiar. L'adrep és a la c m  de davant Sr. D. Fidel Riu, Bailen 110- jO, ra, 
Barcelona. El remitent consw a dari-ere i 6s M. Maiieiir, Craywiiickel, 24, Barcelona. 
Carta mecanografiada.] 



Barcelona 
Craywinckel, 24 

29 maig 1950 

Amic Riu: 
Estic avergonyir d'haver deixar passar tanr de temps -més de tres mesos!- 
sense agrair-te el presenr del reu Ilihrc ~Terra dauradan, tan afectuosament 
dedicar. Pero, 
en aquesta vida frenérica que és la d'ara (especialment per als qui tenim una 
nombrosa familia), no em queda temps per a fer visites, contestar catres, 
etc. Com que ern coneixes de fa inolts anys, ja sé que no atribuir& el meu 
silenci a falta d'interks per les teves coses. 
Et confirmo la impressió que vaig cominicar-re després de llegir I'original 
dels teus poemes. És un llibre saborós i olorós, un himne a la Terra generosa 
i nutricia. Són paisatges observars, viscurs; la teva poesia no 6s mai un eco 
literari, silió que brolla d'una amorosa contemplació. És bonic de veure que 
pots exalgar, amb igual fervor líric, els verns i pollancs de la ruralia i de les 
frondes de la ciutat. Un dels poemes que m'agrada més del llibre és <<Dona i 
cavalln, per la seva facrura precisa, impecable. Pero, amb ell, en triaria molts 
d'aitres per assaborir lentamenr, com aquelles fruites que cantes delicadamenr, 
i que tenen uii gusr ~ q u c  lluu al fons del corx. 
Er saluda amb afecte el teu vell amic. 

[Data: 
Lloc: Barcelona 
Targeta de visira maiiuscrira ainb paper segellat: Marii Manent, Barcelona (s.g.) 
Craywinckel, 24, zO, la.]  

Afectuosos versos ! 

[Data: 4 - julio1 1966 
Lloc: ciutat (=Barcelona) 
Carta escrira amb paper segellat, <<Barcino Onioii Skin>a Air Mail. 
La carta és del fill Albert Manent i ranr aquesta com el sobre han estat mecanografiars. 
L'adrega del sobre és Sr. Fidel Riu Dalmau, Bailén 110, Ciudad; porra el remitent 
Manent. Craywinckel, 24.1 



CARME RIU DE MAKTiN 

4 de julio1 1966 
Sr. F. Riu i Dalmau 

Benvolgut amic: 
M'han encarregar un breu arricle sobre la vosrra obra per a un diccionari de 
literatura catalana que es publicara aviar. Per evitar errors o informacions 
incompletes, us prego dc contestar-me els següenrs punrs: 
I) Any i lloc de naixen~a. 
2) Estudis primaris i secundaris. 
j) Els dos aurors estrangers i els dos catalans que us han iiifliiit més. 
4) Llibres publicars: gknere (idhuc tecnics: medicina, drcr, erc.). 
5 )  En que us heu guanyar: la vida i en que us la guanyeu. 
6) Pseudbnims emprau i en quina publicació. 
7) Llibres que heu traduit o que us han traduit (data, Ilengiia, etc.) 
Algunes d'aquestes informacions ja les rinc, perb em cal comprovar-les totes 
direcrament amb I'autor. 
Esperan[ aviat la vostra resposta, us saluda cordialment el vosrre amic, 




