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RESUM 

L’objectiu d’aquest treball és el de fer una proposta d’edició crítica de “Quatre 

poemes xinesos” (La Publicitat, 1932), el primer recull conegut de poesia xinesa 

de Josep Carner. Concretament, l’estudi se centra en la comparació de les lliçons 

variants del text respecte de les formes posteriors de Lluna i llanterna, de la secció 

»Lluna i llanterna« de Poesia i dels autògrafs del Ms. 4731/12 del Fons Carner de 

la Biblioteca de Catalunya. L’edició crítica s’acompanya d’una introducció que 

ressegueix la tradició traductològica de poesia xinesa a Catalunya fins l’any 1967 i 

d’un buidatge de les fonts mitjanceres que el poeta hauria fet servir com a inspiració 

dels seus versos. Tot plegat, uns breus apunts per a una futura edició crítica de Lluna 

i llanterna més extensa i detallada.  

 

 Paraules clau: Josep Carner, Lluna i llanterna, “Quatre poemes xinesos”, edició 

crítica, poesia xinesa.  

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to do a critical edition of “Quatre poemes xinesos” (La 

Publicitat, 1932), the first released collection of Josep Carner's chinese poems. 

Particularly, this study centers on the comparison of the variant lessons regarding 

of Lluna i llanterna, the Poesia's section »Lluna i llanterna« and the autographs of 

the Fons Carner, located in the Biblioteca de Catalunya. The critical edition is 

accompanied by an introduction that follows the translational tradition of Chinese 

poetry in Catalonia until 1967 and by an emptying of the intermediaries sources 

that the poet would have used as an inspiration for his verses. 

 

 Key words: Josep Carner, Lluna i llanterna, “Quatre poemes xinesos”, critical 

edition, Chinese poetry. 
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-Je veux  

[...] 

Imiter le Chinois au coeur limpide et fin 

De qui l’extase pure est de peindre la fin 

Sur ses tasses de neige à la lune ravie 

-Mallarmé- 

–Poésies, Nouvelle Revue Française, 1914–  
 

 
 
 

 
A en Jaume Coll, que  

«Aux meilleurs esprits  
que d’erreurs promises!» 

-Valéry- 
 

A mons pares, per la paciència i la inversió 
bibliòfila. 
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I. INTRODUCCIÓ 
 

Lluna i llanterna és un dels llibres de poesia més extensos de Josep Carner: aplega cent 

tretze poemes en la primera forma del 1935 i n'aplega un total de cent trenta-nou a »Lluna 

i llanterna«, penúltima secció del llibre de llibres, Poesia, 1957, i revisió final del conjunt. 

Escrit en plena maduresa creativa, entre els anys 1932 i 1935, coincideix amb el període 

de l’inici d’escriptura de Nabí i amb la publicació d’El veire encantat (1933) i de La 

primavera al poblet (1935). Tanmateix, la seva fortuna literària i filològica ha estat ben 

diferent respecte d’altres obres del poeta. Si bé representa una de les incursions més 

importants en la tradició lírica xinesa a Catalunya, des del punt de vista qualitatiu i sense 

oblidar el quantitatiu, l’acollida de Lluna i llanterna ha estat escassa i tardana. La poca 

dedicació acadèmica, passada i present, l’ha convertit en una estrella rutilant dins la 

galàxia inabastable de l’obra de Carner. 

 L’explicació d’aquest migrat interès lector i filològic s’ha de buscar, potser, en la seva 

naturalesa ambivalent: encara que els poemes són presentats com a creacions pròpies, 

transpiren l’inevitable regust impersonal d’una traducció indirecta a partir d’altres 

traduccions. Unes fonts inspiradores, però, fins ara molt poc estudiades –a excepció de la 

identificació puntual d’algun poema amb la seva respectiva traducció d’Arthur Waley i 

d’Hervey Saint-Denys– i que són, de fet, essencials per valorar el paper interventor o no 

del poeta sobre aquestes lliçons europees i per definir objectivament, si és que això és 

possible, les qualitats traductològiques del recull. Localitzar els poemes concrets de què 

partia Carner és condició indispensable per poder resseguir les operacions d’apropiació 

dels poemes i per assegurar-nos una visió completa i integradora del recull. 

1.1 Objectius 

El treball se centra en l’estudi multifocal de Lluna i llanterna, però aplicant sempre la 

filologia des de la seva definició canònica, d’edició i d’anotació de textos. Els objectius, 

doncs, són plurals i estan dividits en dos blocs ben diferenciats, un de caire més teòric i 

un altre volgudament pràctic i aplicat.  

 En primer lloc, se segueix el recorregut cronològic de les diferents traduccions xineses 

al català des de l’any 1922 (Popularitats, de Josep M. López-Picó) fins el 1967 (Com un 

núvol lleuger, de Marià Manent) per tal de situar Lluna i llanterna dins una tradició 

oriental a Catalunya força dispersa i intermitent. S'intenta fer notar la importància de les 

incursions de Carner en aquesta tradició, la notable influència que va tenir-hi i quina va 
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ser la recepció coetània del recull. L’estudi de la transmissió del text en les formes 

conegudes, que són: “La passejada pels brodats de seda”, 1932; Lluna i llanterna, 1935 i 

»Lluna i llanterna«, secció de Poesia, 1957 (i encara les còpies post 1957 conservades al 

Fons Carner, Ms. 4731/12), tanca l’estudi teòrico-descriptiu del treball.  

 En segon lloc, s’edita el text: sincronia, gènesi i evolució de “Quatre poemes xinesos”, 

el primer recull d’«adaptacions» xineses al català de Carner aparegut a La Publicitat el 5 

de juny de 1932. La tria dels textos respon a una necessitat purament pràctica: tot i que 

es podrien haver editat uns altres poemes del llibre (un nombre raonable d’acord amb la 

llargada del treball), s’edita ‘Un rei de Tang’, ‘Plantant bambús’, ‘Asseguda tota sola’ i 

‘Quaranta-un anys’ perquè respecten una determinada coherència estructural i configuren 

un mateix bloc de publicació. La principal dificultat és trobar el model d’edició adequat 

per a les necessitats de transmissió del text i determinar, si és possible, la cronologia dels 

autògrafs del Fons Carner. Es tracta, en efecte, d’un simulacre d’edició crítica que 

s’ofereix com a possible model per a treballs posteriors menys restringits pel temps i per 

l’espai. De fet, per motius d’espai, ens veiem obligats a traslladar el cor d’aquest treball, 

l’edició, als apèndixs.  

 Finalment, es planteja un estat de la qüestió actual de Lluna i llanterna i s’ofereix un 

buidatge de les fonts de tradició indirecta que Carner va fer servir per escriure els seus 

poemes. Un estudi de base per poder avançar cap a una investigació detinguda que l’obra 

i el poeta mereixen.  

1.2 Metodologia 

Per dur a terme aquesta primera incursió, s’ha partit de Lluna i llanterna de 1935 i de 

Poesia de 1957, així com dels articles digitalitzats de La Publicitat i de La Nostra Terra. 

S'han obtingut en paper totes les antologies indispensables per al buidatge de fonts, 

mentre que les edicions introbables (o de preus prohibitius) s’han localitzat a partir 

d’eines d’informació en xarxa com Gallica.bnf.fr, Archive.org o Arca.bnc.cat. El 

tractament dels textos s’ha dut a terme de forma atenta i curosa. El contrast de lliçons ha 

esdevingut el procediment clau per determinar la direcció evolutiva dels poemes i també 

per intentar definir una cronologia aproximada dels autògrafs del Ms. 4731/12 del Fons. 

S'ha posat especial atenció al tipus d’edició que satisfeia totes les necessitats formals de 

la transmissió dels poemes. Se n'han fet diversos models fins que s’ha trobat el més 

adequat per a aquest tipus de treball (vg. III. Edició crítica de “Quatre poemes xinesos”)  
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II. LA RECEPCIÓ DE LA POESIA XINESA A CATALUNYA 

 
La tradició indirecta ha tingut un paper molt important en la connexió entre cultures 

literàries llunyanes i l’àmbit europeu i ha estat fonamental en l’apropament poètic a la 

poesia clàssica xinesa, també a casa nostra. A partir de la segona dècada del segle XX, 

una sèrie de poetes catalans comencen a incorporar a les seves obres poemes d’inspiració 

xinesa traduïts –o si més no, consultats– mitjançant les traduccions angleses i franceses 

disponibles en diverses antologies d’aquells anys. En efecte, la fascinació per un espai de 

ficció llunyà, exòtic i savi no només sedueix els poetes en un sentit estrictament estètic, 

sinó que els empeny a inserir-se dins l’engranatge de la modernitat i de l’universalisme 

del tombant de segle. Moguts per la inèrcia indeturable de la chinoiserie1, d’un exotisme 

oriental tan proper i remot alhora, els escriptors catalans reconeixen en la poesia xinesa 

unes possibilitats creatives que freguen el límit de l’originalitat i de la interpretació. 

2.1 De Popularitats, 1922, a Com un núvol lleuger, 1967 

La primera mostra de poesia xinesa en català se situa el 1922, dins el volum Popularitats 

de Josep M. López-Picó, a la primera part del qual, titulada «Orient, Occident», s’hi 

inclou un breu recull de poemes sota l’epígraf «Estampes xineses». 

 L’any següent, el 16 de setembre de 1923, Josep M. de Sagarra publica a La Publicitat 

l’article «Poetes de la Xina», on dona a conèixer per primera vegada en territori català la 

recepció europea de la poesia xinesa i en menciona les traduccions més significatives. 

Sagarra és conscient de la necessitat que els escriptors catalans es posin al dia i comencin 

a participar d’aquest creixent estímul oriental, i així ho remarca a les primeres línies de 

l’article: «Avui dia sembla que entre la gent que s’interessa per les qüestions literàries, la 

poesia de l’extrem Orient és un motiu apassionant per als ulls més delicats i les orelles 

més fines». Insisteix que el «que'n Occident es coneix de la poesia de la Xina és ben poca 

cosa» (Sagarra, 1923: 1), tot i que els corrents del parnassianisme i del simbolisme van 

impregnar-se considerablement d’aquesta poesia. L’antologia d’Hervey Saint-Denis2, 

1862, és la més reconeguda, sobretot per l’important recull de poemes de l’època dels 

                                                
1 Chinoiserie: « Objet de luxe et de fantaisie, venu de Chine ou exécuté en Occident dans un goût s’inspirant 
de la Chine ; décor, œuvre d’art, motif de ce style», Larousse en línia.  
2 Hervey Saint-Denys, León: Poésies de l’époque des Thang (VIIe, VIIIe et IXe siècles de notre ère). 
Traduites du Chinois pour la première fois avec une étude sur l’art poétique en Chine et des notes 
explicatives par le Marquis d’Hervey Saint-Denys. París: Amyot éditeur, 1862. 
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Thang (segles VII, VIII i IX). La segueixen de prop les d’Arthur Waley3 i Judith Gautier4. 

També aprofita l’avinentesa per presentar la nova traducció francesa de poesia xinesa que 

s’ha publicat el mateix 1923, la de George Soulié de Morant5. Fent-se seves les paraules 

del sinòleg, constata la impossibilitat de traduir literalment del xinès degut a la seva 

complexitat lingüística, retòrica i conceptual i defineix el que esdevindrà la consigna 

creadora dels poetes posteriors: «Això vol dir que un poema xinès pot ésser interpretat de 

diverses maneres, i que traduir-lo significa en certa manera “crear-lo”» (Sagarra, 1923: 

1). L’article es tanca amb una seva traducció d’un poema xinès. Així, obre la porta a la 

tradició indirecta xinesa en català i forneix els escriptors de les antologies indispensables 

per apropar-se a aquesta poesia.  

 Amb tot, si bé reconeixem López-Picó i Sagarra com els iniciadors de facto de la 

traducció de poesia xinesa a Catalunya, els testimonis biogràfics de Marià Manent 

semblen demostrar que el poeta hauria tingut els seus primers contactes amb la lletra 

oriental molt abans. Tal com explica Albert Manent a la biografia del seu pare, el 1920 

coneix a través d’Alícia Ferrer Vidal la jove britànica Josephine Barlett i hi inicia una 

intensa correspondència sobre temes literaris. Barlett li suggereix un seguit de lectures 

summament influents en la seva aproximació a la literatura anglesa: Francis Thompson, 

Hilaire Belloc, W. B. Yeats i Arthur Waley. Un any després, Manent entaula una estreta 

amistat amb l’escriptor i periodista anglès instal·lat a Ripoll John Langdon-Davies, que 

llegeix de manera incessant A Hundred and Seventy Chinese poems i li desperta 

definitivament el desig d’immersió en el camp poètic xinès. No en va, el seu primer llibre 

d’inspiracions xineses, L’aire daurat (1928), està dedicat al matrimoni Langdon-Davies.  

 De fet, uns mesos abans que Sagarra publiqués el seu article a La Publicitat, Manent 

consigna en dues entrades del seu dietari6 del maig de 1923 que està traduint poemes 

xinesos i que ja es troben en fase prou avançada per veure el to del conjunt del futur llibre: 

«Jo he anat versificant les traduccions xineses tots aquests dies. [...] Penso que serà un 

amable volum, un poc “pour des âmes tendres”» (Manent, 1968: 47). Si Manent ja tenia 

tan avançada la preparació del llibre, potser l’aparició de Poesia Xinesa d’Apel·les 

Mestres el 1928 va retardar la publicació de L’aire daurat. Efectivament, Apel·les 

Mestres s’avança als nous autors que s’insereixen en aquesta aventura moderna de 

                                                
3 Waley, Arthur: 170 chinese poems. New York: Alfred A. Knopf, 1919. 
4 Gautier, Judith: Le livre de jade. París: Alphonse Lemerre, éditeur, 1867 
5 Soulié de Morant, George: Florilège des poèmes song. 960-1277, J.–C. Traduit du chinois par G. S. M. 
París: Libraire Plon, 1923. 
6 Manent, Marià: A flor d’oblit. 1968 
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reimaginar l’antiga poesia xinesa. Malgrat ser un representant dels vells corrents literaris 

resistents a les normes fabrianes i allunyats de l’univers simbolista de Manent, es reserva 

el mèrit de ser pionera en donar a conèixer al públic de Catalunya una selecció de poemes 

xinesos: «Si la Xina es un país poch y mal conegut entre nosaltres, crech que sense pecar 

d’exagerat, pot assegurar-se que la seva literatura és absolutament desconeguda» 

(Mestres, 1925: 5). El llibre s’inicia amb una introducció sobre el funcionament de la 

versificació xinesa i una exhaustiva descripció dels principals temes de l’imaginari 

oriental fundada en «L’art poétique et la prosodie chez les chinois», la introducció de 

l’antologia d’Hervey Saint-Denys. 

 És interessant fer notar que Apel·les Mestres no reconeix en cap moment que tradueix 

del francès i que vol fer creure al lector que tradueix directament del xinès. De fet, sembla 

insistir en el seu paper actiu en el trasllat del xinès al català: «Abans que tot dech 

proclamar que lo primer qu'he procurat ha sigut dexar d’ésser jo per fondrem, tant com 

m'ha sigut posible, ab l’autor; he posat gran esment en ferli dir rès qu'ell no digui, ni 

suprimir rès de lo que diu» (Mestres, 1925: 18). És innegable, però, que el poeta no sabia 

xinès i que havia de recórrer necessàriament a una font francesa (i ocasionalment 

anglesa). Encara que la font de Poesia xinesa mereix un estudi apart, una primera anàlisi 

comparativa indica que Apel·les Mestres hauria seguit fonamentalment Hervey, 1862, i 

Gautier, 1867. Quedaria exclosa d’aquesta llista la novetat traductològica que Sagarra 

anunciava al seu article del mateix any, ja que Apel·les Mestres no incorpora al seu llibre 

cap poema de la dinastia Song –el nucli gruixut de Soulié, 1923– a la seva tria de poemes. 

També s’hi omet el gran poeta Po-Xu-I (772-846), una de les personalitats més importants 

de la poesia xinesa i autor d’elecció de Manent i de Carner. El motiu d’aquesta omissió 

podria explicar-se per raons purament materials: si Apel·les Mestres no entenia la llengua 

anglesa, li hauria estat impossible accedir a les antologies d’Arthur Waley, el sinòleg que 

més poemes de Po-Xu-I havia recollit fins aleshores a Waley, 19091 i Waley, 19092. 

D’acord amb Manent (1932: 108), Apel·les Mestres inclou «belles mostres d’alguns dels 

gèneres més importants de la poesia xinesa: poemes de comiat, poemes d’amor, poemes 

polítics, cançons populars i cançons de taverna, hi manca la nota punyent i delicada dels 

poetes de la dinastia Song», poetes que havien dotat els seus versos d’un grau de cultura 

i de refinament artístic difícils de traduir a les llengües occidentals en un primer intent 

d’inspiració poètica.  
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 Seguint endavant amb el fil cronològic, el febrer de 1927, Carner donava a conèixer a 

la revista D’ací i d’allà, sota l’epígraf «Posats en vers català per Josep Carner», una alba 

anònima, ‘D’un inconegut’, i un comiat d’amor, ‘De Txang Tsi’. Dos poemes no publicats 

en llibre posteriorment i que Jaume Coll (1991) va recollir a la seva tesi doctoral. Un 

primer assaig interpretatiu que constituirà –amb “Quatre poemes xinesos”, 1932– la 

preparació prèvia de “La passejada pels brodats de seda” i de Lluna i llanterna. Avançant-

nos a l’estudi de les fonts, hem identificat les traduccions indirectes que van inspirar 

Carner en aquests dos poemes. L’alba anònima podria ser una interpretació molt lliure 

d’un poema traduït a l’anglès amb el títol ‘Kill that crowing cock’, recollit en algunes 

antologies actuals de poesia xinesa però encara no localitzat a cap de les fonts directes 

d’estudi. Els versos de Txang Tsi, en canvi, tenen un origen clar, Hervey, 1862: 233. El 

comiat d’amor en realitat respon al títol francès de 'Une femme fidèle a ses devoirs’.  

 El maig del 1927, Josep M. de Sagarra publica un nou article sobre poesia xinesa a La 

Nova Revista sota el títol «Algunes consideracions sobre la poesia Extrem-Oriental». De 

nou, remarca la insalvable distància que separa l’imaginari català i el xinès, però amb un 

to molt més dur i pessimista: «Són, en una paraula, inadaptables. La poesia xinesa ens ve 

als que no tenim coneixements de sinologia, per mitjà d’adaptacions occidentals, més o 

menys fredes, més o menys pàl·lides. És impossible d’aconseguir una traducció» 

(Sagarra, 1927: 4). Malgrat això, «aquestes versions imperfectes, aquestes adaptacions –

fetes, però, amb un gust depurat i una abnegació científica– dels sinòlegs occidentals ens 

permeten fer-nos càrrec que en penetrar en la lectura dels poemes xinesos trepitgem la 

sorra d’un altre món» (Sagarra, 1927: 4). Al seu primer article, Sagarra ens havia ofert la 

versió d’un poemet de Li-Tai-Pe, fundat probablement en un text francès, per incitar els 

poetes catalans a interessar-s’hi, i ara, quatre anys més tard, recau en la «imperfecta 

adaptació d’un poema» (Sagarra, 1927: 14) per reescriure’l i perfeccionar-lo. Els altres 

poemes de clàssics xinesos com Wan-Wei, Li-Tai-Pe o Tu-Fu, que ell mateix tradueix al 

català, funcionen com a exemples que acompanyen un ampli ventall temàtic dels motius 

més recurrents i característics del món oriental. D’alguna manera, Sagarra sembla haver 

quedat insatisfet amb l’actitud passiva dels poetes catalans després del seu primer toc 

d’atenció del 1923 i es veu obligat a tornar a recordar la importància d’aprofitar-se d’una 

cultura oriental que ofereix tantíssimes possibilitats imaginatives i estètiques.  

 Una perspectiva totalment diferent de la que mostrarà el 1928 Marià Manent, quan 

publica per fi L’aire daurat. Al pròleg del llibre, evidencia la bona disposició de les lletres 
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catalanes cap a la poesia xinesa i menciona breument les mostres que s’hi han detectat 

fins al moment: «La poesia xinesa ha estat acollida a Catalunya amb singular simpatia. 

Ha trobat intèrprets tan diversos com l’autor de Popularitats i el poeta de ‘Liliana’; n'hem 

vist alguna finíssima versió de Josep Carner» (Manent, 1928: 9). Entenem que aquesta 

«finíssima versió» carneriana són els poemes «Posats en vers català» del 1927. Ens 

interessa remarcar la sinceritat amb què Manent es reconeix a si mateix com un 

«interpretador» de material poètic, en un «modest exercici, basat generalment en 

traduccions directes dignes de confiança», traduccions que fa transparents en una 

detallada bibliografia annexa al final del recull. Si Apel·les Mestres renunciava 

obertament a modificar absolutament res que allunyés la seva adaptació de l’original 

xinès (la cursiva és meva), Manent treballa amb els textos mitjancers per donar-los un 

nou color però sense caure en l’error de Bunsen, que traduïa poesia xinesa en anglès 

passada pel filtre de l’alemany i de l’anglès. En definitiva, se situa en una perspectiva 

molt més interessant i cenyida al valor poètic.  

 El 1932, després de la seva tímida provatura del 1927, surt a la llum el primer recull 

d’inspiració xinesa de Josep Carner, publicat el 5 de juny al diari La Publicitat, sota el 

títol “Quatre poemes xinesos”. Aquesta és la primera vegada que Carner publica una tria 

orgànica de poemes molt meditada i que formava part d’un pla posterior, ja que ja s’hi 

trasllueixen els temes que configuraran quatre de les seccions més importants de Lluna i 

llaterna: »La guerra«, »Les amors«, »Les solituds en la natura« i »El poder dels 

funcionaris«. Cap d’aquests quatre poemes, però, no passarà a “La passejada pels brodats 

de seda”, del juliol del mateix any, un segon recull poètic d’extensió gens negligible –

vint poemes, el recull més llarg de Carner aparegut en premsa– publicat a la revista La 

Nostra Terra i que es presenta com un «desfici de continuar» les «provatures en vers 

nostrat» que Carner havia anat fent en anys immediatament anteriors. A la nota 

introductòria, Carner explica com Josep Valls havia llegit L’aire daurat i n'havia triat uns 

quants poemes per musicar-los, però que encara necessitava ampliar més el seu ventall 

poètic xinès. Així que Carner s’ofereix a ajudar-lo en la cerca consultant «algunes 

antologies angleses i franceses de poesia celeste», de les quals queda totalment seduït, 

«ultrapassant el [meu] propòsit inicial» (Carner, 1932).  

 Devia ser precisament a partir dels anys trenta i quaranta quan la recepció d’aquestes 

incursions xineses en català gaudiren d’un terreny més abonat i que propiciava un recull 

més ampli. La idea orgànica de la “Passejada” de Carner va materialitzar-se en la 
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publicació el 1935 de Lluna i llanterna, el primer llibre d’inspiracions xineses del poeta. 

Ara sí, Carner i Manent s’alçaven com dos dels traductors indirectes del xinès més 

importants de Catalunya.  

 El 1942, Manent publica en castellà –l’única llengua en què llavors era possible fer-ho– 

un altre volum de poesia xinesa titulat El color de la vida. Interpretaciones de poesía 

china, una traducció directa, amb lleugeres modificacions, de L’aire daurat. Manent, més 

enllà d’explorar els efectes sonors dels seus poemes xinesos en una altra llengua, hauria 

inclòs en aquest nou llibre en castellà tots aquells canvis que hagués aplicat als poemes 

del 1928 en cas que hagués tingut oportunitat de fer-ne una revisió. Amb tot, Manent no 

era un autor donat a la revisió de la seva obra i, en cas que s’hi decidís, hi aplicava una 

revisió molt lleu. Oportunitat que sí que va tenir Carner el 1957 a Poesia, on no només 

va poder controlar i polir els poemes de Carner, 1935, sinó que també va poder incloure-

n'hi de nous. Sense canviar el títol de la secció, »Lluna i llanterna«, Carner va estructurar 

un llibre totalment nou, fruit d’un estat de maduresa poètica diferent de la del 1935.  

 Manent, en canvi, que no va imposar-se el projecte de filtrar i revisar tot el seu llegat 

poètic, va prosseguir amb la seva fascinació per la paraula xinesa amb la publicació el 

1967 de Com un núvol lleuger. Ell mateix declara al seu pròleg que, si bé aquest nou 

recull és clarament una represa de Manent, 1928, les vivències acumulades durant la 

guerra i la postguerra han constituït un factor de canvi substancial respecte de l’obra del 

1928: «Aquest recull és, doncs, com una continuació de L’aire daurat, i hi trobareu el 

mateix to, els mateixos temes, [...] Però també hi ha els sofriments, l’angoixa de la guerra» 

(Manent, 1968: 12).  

 Tot i que no només és el context extern el que condiciona la revisió dels seus poemes, 

sinó també l’innegable pes de les aportacions de Carner a l’imaginari xinès en català. Un 

poema concret permetrà exemplificar-ho. ‘The little rain’ (Cranmer-B., 1909) serveix 

d’inspiració tant a Manent (1928 i 1967) com a Carner (19322, 1935 i 1957). En la revisió 

que Manent fa de les seves inspiracions xineses a Manent, 1967, introdueix modificacions 

substancials en aquest poema respecte de la forma de L’aire daurat. I és interessant 

observar que la direcció del canvi sembla allunyar-se intencionadament de la represa 

carneriana de Lluna i llanterna, publicada després de Manent, 1928, però abans de 

Manent, 1967. L’acarament de les dues lliçons del poema de Manent amb la forma de 

Carner de 1935 permet copsar aquestes diferències. Se subratllen els elements clau 

d’aquesta evolució formal, també en la font de la traducció indirecta de tots dos poetes. 
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THE LITTLE RAIN 
 
Oh! she is good, the little rain! and well she knows our need | Who cometh in the time 
of spring to aid the sun-dawn seed; | She wanders with a friendly wind through silent 
nights unseen, | 4 The furrows feel her happy tears, and Io! the land is green. |¬ Last 
night cloud-shadows gloomed the path that winds to my abode, | And the torches of the 
river-boats like angry meteors glowed. | To-day fresh colours break the soil, and 
butterflies take wing | 8 Down broidered lawns all bright with pearls in the garden of 
the King.  
 
❧ T E X T : Launcelot Cranmer-Bying: A lute of jade, being selections from the classical poets of 
China. London: J. Murray, 1909: Tu Fu, 92.  

 
 

Carner, 1935 LA PLUJOLA 

          (De Tu Fu) 
 
Que és bona la plujola! Arriba consueta 
a pler, tantost la primavera brum, 
per ajudar la llavoreta 
que es frisa per la llum. 
Ella i un'aura amant viatgen fonedisses 
en nits de greu repòs; 
els solcs n'heuen les llàgrimes felices, 
i, tot seguit, verdeja tot el tros. 
 
 Anit passada, núvol i núvol ofegaire 
el caminal de casa havien fet ombriu; 
les torxes de les barques, en el riu, 
meteors furients, batien l’aire. 
Avui la terra lleva colors de tota llei; 
i papallones delicades 
van per gespes que lluen emperlades, 
en el jardí del Rei. 
 

 

 El distanciament és més que significatiu. Si bé Manent comença escrivint el poema ‘La 

plugeta’ de manera força acostada a la traducció directa anglesa, acaba desviant-se cap a 

propostes més personals en la revisió que en fa a Manent, 1967. No només fa desaparèixer 

del poema paraules clau de la forma anglesa com «llavor», «plor», «papallons» i «perles», 

sinó que en canvia fins i tot el títol. Potser la intenció és diferenciar-se del text de Carner, 

massa similar a la forma de Manent, 1928, pel simple fet que ell també és fidel a la font 

anglesa, o potser tan sols pretén allunyar-se d’ell mateix, d’un Manent poc inexpert en el 

seu primer exercici xinès del 1928. En qualsevol cas, sembla impensable que, havent-hi 

una varietat tan minsa d’aportacions poètiques de temàtica xinesa, els poetes que 

s’atrevien a endinsar-s’hi no fessin un cop d’ull als treballs anteriors d’altres poetes de 

renom. I més encara, si un d’aquests poetes era Carner.  

Manent, 1928   LA PLUGETA 
 
Quin seny tan fi, plugeta lleu! Ja la llavor t'espera; 
dus al quintà cremat de sol frescors de primavera. 
Vas néixer fosa al cor del vent, alguna nit estranya: 
els solcs s’amaren del teu plor, i és verda la muntanya. 
 
 Ahir molts núvols abrandats pel cel feien corrua, 
i cada llum dels mariners era una estrella nua. 
Avui tot són colors frescals i papallons i merles: 
ai, quina olor, jardí del Rei, brodat amb tantes perles! 

Manent, 1967  LA PLUJA NOCTURNA 
 
La bona pluja sap quan és bonic 
que vingui. Ve a l’abril per la llavor amagada; 
la fosca tria i un ventet amic, 
i en silenci la terra deixa tota amarada.  
 
 Són negres sobre el camp els núvols en repòs. 
L’única llum al riu, en una barca, brilla. 
Demà veurem que tot, roig i humit, s’esparpilla 
i Txengtú somriurà, ben coberta de flors.  
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 Amb tot, com que les traduccions indirectes del xinès al català no deixen de ser un fet 

poc habitual fins ben entrats els anys seixanta, els traductors semblen tenir presents les 

possibles reticències que les seves inspiracions poden despertar en els lectors i les 

acompanyen gairebé sempre de pròlegs justificadors plens de metàfores sobre la tasca 

traductora. Manent n’és un clar exemple:  

 
«No fa gaire algú comparava la traducció d’un poema amb un peix que 
es mor damunt la sorra, acolorit de reflexos enganyadors». 

                                        (Manent, 1928: 9) 
 
 La justificació és doble: tant pel que fa a les motivacions que els han induït a apropar-

se a la lírica xinesa –gairebé com demanant disculpes per haver-se atrevit a escorxar el 

peix «de reflexos enganyadors»–, com pel que fa al mateix resultat.  

 Un altre tret que tenen en comú gairebé tots els reculls poètics xinesos estudiats, des de 

López-Picó fins a Manent, és que els seus autors presenten les seves inspiracions xineses 

com a obra pròpia, sense descriure explícitament el seu procés de traducció indirecta com 

a tal. En cap moment no parlen de traducció. I, com que ells mateixos no es consideren 

traductors, sinó intèrprets d’una matèria imaginativa que els ve donada en una llengua 

molt llunyana i que ells han d’apropar als seus lectors (catalans i europeus), tampoc no es 

veuen en l’obligació de servir en safata les seves fonts mitjanceres. Efectivament, no era 

habitual que els poetes fessin com Manent i parlessin sense vergonya de les fonts de les 

quals s’havien servit per apropar-se a la lírica xinesa. Però el cert és que la traducció 

semàntica del xinès oferia un ventall de possibilitats tan ampli per al poeta que s’hi 

endinsava que el més important no era valorar qualitativament el grau de proximitat entre 

la traducció catalana i la traducció directa en anglès o en francès, sinó l’habilitat 

d’apropiació d’aquesta matèria poètica tan exòtica.  

2.2 «Adaptació», «Inspiració», «Represa». Incursió en la incessant revisió de 

Carner de la poesia xinesa, 1932-1957 

Per tot això, és indispensable entendre què significa per a Carner la incursió poètica en 

l’imaginari xinès i de quina manera va procedir-hi.  

 Apel·les Mestres reconeixia al pròleg de Poesia Xinesa que la seva intervenció en 

l’element imaginatiu havia estat escassa i que s’havia dedicat exclusivament a traslladar 

la paraula xinesa (francesa, de fet) al català sense afegir-hi cap innovació pròpia (vg. p. 

16). En canvi, Carner ja estableix des d’un bon principi que els límits de la seva 
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intervenció aniran en una direcció ben diferent: el 1932, defineix els “Quatre poemes 

xinesos”, primer recull de poesia xinesa, com a «adaptacions». Si s’entén el concepte 

d’adaptar en el sentit d’«Ajustar o acomodar (una peça poètica) fent-la idònia per a una 

execució diferent de l’original»7, en podem inferir que el Carner traductor de poesia 

xinesa no era el mateix Carner que traduïa poemes de l’anglès. La gràcia –i la dificultat– 

del text xinès és treballar amb uns temes i amb unes formes tan allunyades que el poeta 

no només ha de fer-se seus els poemes a nivell semàntic, sinó que també hi ha de saber 

abocar el seu savoir-faire personal. L’objectiu és doble: apropar als lectors catalans uns 

poemes tan exòtics com els xinesos i, alhora, superar la font mitjancera en qualitat 

poètica. Evidentment, en qualsevol traducció indirecta, és impossible escapar-se d’un 

mínim grau de reinvenció –fins i tot en el cas d’Apel·les Mestres–, però que Carner 

reconegui explícitament que els seus poemes són «adaptacions» i no traduccions obliga 

el lector a encarar-los amb una actitud diferent.  

 Aquestes «adaptacions» del 1932 són un petit tast del que serà la “Passejada”, noves 

aportacions de Carner a l’imaginari xinès en clau d’«inspiracions». La nota introductòria 

que hi afegeix és tota una declaració d’intencions: «I tot i que no hagi sabut renunciar al 

meu entreteniment, les esperances d’haver conservat alguna essència originària són de les 

més vagues, sobretot parant esment que la gràcia fonedissa, la tenuïtat, la suggestió a 

penes recolzada, l’àgil condensació elusiva són trets reconeguts de la poesia xinesa. 

Hauria estat més cast de només admirar». El seu joc no ha estat més que el de filtrar-se 

«a través d’una influència». El pas de les primeres «adaptacions» a les noves 

«inspiracions», però, és coherent amb la manera de procedir del poeta: els “Quatre 

poemes xinesos” no deixen de ser uns primers exercicis d’estil que van apropar Carner a 

la paraula xinesa. Un cop ja s’hi sentia còmode, la dominació formal va donar pas a la 

dominació intel·lectual dels poemes. Per això, mentre que els quatre primers poemes són 

relativament poc inventius respecte del text mitjancer, els vint poemes de la “Passejada” 

representen un salt qualitatiu considerable, al nivell dels de Lluna i llanterna.  

 Al llibre i a la secció »Lluna i llanterna« de P, els poemes són tractats com a «represa 

de temes xinesos», una idea que s’ha d’entendre en relació amb l’aturada que Carner 

havia fet entre l’escriptura de la “Passejada” i de Lluna i llanterna i entre Lluna i llanterna 

i Poesia. «Represa» perquè la traducció indirecta del xinès havia estat temporalment 

interrompuda. «Represa» perquè Carner no només recuperava l’interès per la revisió dels 

                                                
7 https://dlc.iec.cat 
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poemes xinesos traduïts fins aleshores, sinó també perquè n’escriuria de nous per 

incorporar-los a la secció del 1957. «Represa» perquè la seva maduresa poètica li 

permetia, sobretot a Poesia, continuar amb una tradició iniciada en la joventut però 

mancada de l’experiència que precisament tenia en consideració dels poetes xinesos que 

traduïa.  

 En definitiva, «represa» entesa com un exercici de revisió i de reescriptura. Reprendre 

vol dir seguir un fil occidental i, a partir d’aquest text fixat, procurar d’expressar-lo 

diferentment. És precisament això el que fa el poeta als manuscrits post Poesia del Fons 

Carner, reprendre la seva incursió carneriana en la poesia xinesa. Els autògrafs, fulls 

dispersos, no s’organitzen com a conjunt ni estan encapçalats per cap subtítol explicatiu 

a l’estil de la “Passejada”, de Lluna i llanterna o de Poesia, però en un dels folis que 

transmet una nova lliçó de ‘Un rei de Tang’, Ms. 4731/12, (2) es llegeix: “Quatre 

evocacions xineses”.  

 «Evocació», «Adaptació», «Inspiració» o «Represa», és aquesta evolució conceptual 

dins les incursions xineses de Carner la que fa plantejar el problema de si reculls poètics 

com “Quatre poemes xinesos”, la “Passejada” i Lluna i llanterna –també a la secció 

Poesia– s’haurien d’incloure dins el rengle de l’obra original o en el de la traducció. La 

bibliografia que ha tractat aquest tema sembla ser unànime: «la manipulació del poeta 

que interpreta o tradueix ha estat decisiva per donar caràcter i perfum al nou text» (Ollé, 

2014). En aquest treball, però, el posicionament no és del tot unitari.  

 Encara que és evident que Carner vol expressar que l’element imaginatiu xinès 

esdevenia un element per reprendre i reelaborar, és sobretot la forma d’incorporar els 

poemes dins el llibre el que potencia aquesta idea. En la mesura que els poemes 

s’organitzen per temes, se sotmeten a un procés de descontextualització en què s’eliminen 

totes les referències biogràfiques, històriques i circumstancials que sí que eren presents a 

les fonts de les quals Carner traduïa. Així, els poemes no han de ser llegits en funció de 

cap element extern, sinó de la nova ordenació que els ha atorgat el poeta. Per tant, potser 

caldria parlar de represa a nivell d’organització dels poemes, no tant a nivell textual. Quan 

es fa referència a les «represes xineses» de Carner, el focus no s’ha de posar tant en la 

matèria verbal com en l’eix imaginatiu que connecta transversalment els poemes dins del 

llibre i dins de cada secció.  

 Tampoc l’ordenació temàtica de Lluna i llanterna – un precedent clar de l’ordenació de 

Poesia, com ho és també molt abans La inútil ofrena, 1924– és de collita pròpia. La 



 25 

primera edició de l’antologia anglesa Le livre de Jade (Gautier, 1867) també presenta una 

distribució per temes que pot recordar la de Carner: »Les amoureux«, »La lune«, 

»L’automne«, »Les voyageurs«, »Le vin«, »La Guerre« i »Les poëtes«.  

 Amb tot, la prova més fefaent que la poesia xinesa de Carner ha de ser considerada 

creació pròpia i no únicament traducció la trobem en el fet que el poeta decideixi 

incorporar Lluna i llanterna com una secció de Poesia. Potser és important tornar a 

recordar que George Soulié de Morant ja havia afirmat el 1923 que traduir un poema 

xinès és pràcticament impossible, per molt que es domini la llengua, i que Sagarra, n'havia 

ampliat que traduir-lo vol dir, en certa manera, «crear-lo». Carner, doncs, és perfectament 

conscient que parteix d’una traducció directa i que, per tant, té total llibertat per 

interpretar-la. Naturalment, una cosa és la traducció del Pickwick i una altra ben diferent 

són aquestes creacions fetes a partir de traduccions directes. Independentment de les 

similituds que es puguin establir entre el text català i les fonts franceses, angleses (fins i 

tot xineses, els poemes de l’òrbita de Lluna i llanterna han de ser considerats plenament 

carnerians. Així ho va voler Carner en incloure'ls al seu llegat poètic i així els hem 

d’interpretar els lectors. 

2.3 La recepció coetània de Lluna i llanterna  

Poc després de la publicació del llibre Poesia xinesa d’Apel·les Mestres, Marià Manent 

en publicava una nota crítica a la Revista de Poesia (2-III-1932). Sense allunyar-se en cap 

moment de la defensa del neoparnassianisme, hi ressegueix alguns tastos de la feina 

traductora de Mestres per finalment acabar destacant-ne les seves mancances com a poeta. 

D’entrada considera que el màxim valor de la poesia xinesa és la seva capacitat d’oferir 

una forma i una retòrica senzilles però amb un grau de perfeccionament elevat. Per això, 

«la contemplació de la natura significa, sobretot, un esforç d’autoperfecció». I en Apel·les 

Mestres, «sovint hi trobem un excedent de retòrica que engavanya l’expressió» (Manent, 

1932: 106). A més, tampoc no hauria estat prou hàbil a fer la tria de fonts adequada; per 

a Manent, oblidar els poemes de la dinastia Song i el gran poeta Po-Xu-I ja és motiu 

suficient de rebuig. En efecte, la qualitat d’un traductor indirecte no s’hauria de mesurar 

exclusivament en funció de la seva capacitat evocadora, sinó també en funció del seu grau 

d’assimilació, i fins i tot de fusió, amb una forma concreta de contemplar el món.                

 En canvi, la rebuda de Lluna i llanterna per part de Marià Manent va ser tota una altra. 

La «gràcia expressiva» de Mestres deixava pas a «la virtuositat lingüística» de Carner. 
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Per primera vegada –ni tan sols Manent havia sigut tan explícit al pròleg de L’aire 

daurat–, es descobreix què ha de fer un bon traductor indirecte perquè l’essència xinesa 

arribi al lector: la complexitat formal dels poemes xinesos s’ha de «traduir en una afinada 

perfecció tècnica». Així, «el sentiment de gaudi en el mester poètic» només pot copsar-

se des d’una òptica occidental allunyada en el temps dels poetes clàssics de la Xina si el 

reformulador dels versos té suficient experiència retòrica i poètica per fer-ne una 

adaptació de qualitat. Carner conjuga material lingüístic i material sonor: la musicalitat 

dels seus poemes és fantàstica i superior a la dels traductors indirectes precedents. El 

valor de la seva poesia es troba en la seva capacitat de selecció lèxica per crear una 

determinada emoció en lector, tal com feien els grans poetes xinesos del nivell de Po Xu- 

I o de Tu Fu.  
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III. EDICIÓ CRÍTICA DE “QUATRE POEMES XINESOS” 

3.1 Col·lació de testimonis 

Sabem per experiència d’altres editors, que tota edició depèn de la transmissió del text i 

de les especificitats materials dels testimonis conservats. Per això, el filòleg ha de buscar 

el sistema editorial que s’adapti millor a les necessitats d’ordenació i anàlisi del text. En 

el cas de Carner, és necessari posar en relació la multiplicitat de formes d’un mateix 

poema i presentar al lector un aparat crític que reculli de manera concisa i clara les 

variants identificades en totes les formes conservades. Així, desplegant tots aquests estats, 

és possible adonar-se de la riquesa poètica de les constants revisions del poeta.  

 Aquest assaig d’edició es limita únicament a l’estudi de “Quatre poemes xinesos”, la 

primera provatura impresa d’interpretacions xineses de Carner apareguda a La Publicitat 

el 5-VI-1932 i que s’ha d’entendre com una avançada d’un major conjunt, la “Passejada”. 

Els quatre poemes no s’inclouen en aquesta col·lecció tan important i s’incorporen 

directament a Lluna i llanterna en una forma lleugerament revisada. Com és habitual en 

l’autor, a Poesia se sotmeten a una nova revisió.  

 A banda de les publicacions en diari, en revista i en llibre, es conserven també al Fons 

Carner de la Biblioteca de Catalunya les còpies de treball de Poesia, 1957 (Obres 

completes *Poesia). D’aquest conjunt autògraf que Coll anomena mcsP:Bru, el Ms. 

4731/12 és el que es correspon amb la secció »Lluna i llanterna« de Poesia. Són fulls 

solts de paper de ceba, manuscrits i mecanoscrits amb esmenes autògrafes als marges. El 

conformen títols inclosos al volum de l’any 1957, esborranys de poemes xinesos no 

publicats i una petita secció en castellà amb «Interpretaciones de poemas chinos». 

Destaca especialment la gran quantitat de formes dels quatre poemes xinesos que s’editen 

en aquest treball: ‘Un rei de Tang’ (sis autògrafs), ‘Plantant bambús’ (tres), ‘Asseguda 

tota sola’ (tres, dos dels quals, incomplets), ‘Quaranta-un anys’ (tres).  

 Una observació exhaustiva de les lliçons d’aquests manuscrits ha permès determinar 

que la relectura es correspon a un moment posterior a la preparació de les còpies de 

Poesia. Sabem que els anys immediatament següents a la reorganització del seu llegat 

poètic, Carner reprèn aquesta feina correctora amb alguns poemes que ja havia revisat a 

Poesia. En efecte, la seva edat avançada i els incipients problemes de salut que hauria 

patit configurarien un estat facultatiu que li impediria, en certa manera, de submergir-se 

en un mar tan bast de papers i autògrafs sense perdre-s’hi de tant en tant. Aquest és, 
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possiblement, el motiu pel qual Carner va reincidir en la revisió dels “Quatre poemes 

xinesos” malgrat que, en principi, el seu estat final seria el publicat a Poesia. Hem de 

pensar que l’interès de Josep Carner per la traducció de poesia xinesa no es va quedar en 

una febre exòtica i passatgera, sinó ben al contrari: va arribar fins als últims moments de 

la seva vida. Així ho confirmava Émilie Noulet en el pròleg al recull pòstum Proverbis 

d’ací i d’allà (1974), fet a partir d’uns manuscrits sobre els quals Carner havia estat 

treballant durant els últims anys:  

 

«En fi, per la seva finor i la seva cortesia, també li agradava la poesia 
xinesa. No solament es veurà en aquestes traduccions catalanes una 
majoria de proverbis xinesos, sinó que també –en tinc el manuscrit– hi 
acompanyà una traducció de poemes de Po-Txu-I i de Txao Tang, que 
no ha estat publicada».  

                                        (Carner, 1974: 13) 
 

 Però, si Carner volia retornar als primers poemes que havia escrit de poesia xinesa, per 

què no va partir de l’última forma revisada dels poemes, Poesia, o, en cas que ja no 

recordés l’existència del volum del 1957, de Lluna i llanterna? És probable que degut als 

constants canvis de domicili, no disposés d’un volum en paper de Lluna i llanterna però 

sí d’un retall del diari La Publicitat. Per això, hauria insistit més en la correcció i en la 

refeta d’aquests “Quatre poemes xinesos”, amb un nombre d’autògrafs força superior als 

de la resta de poemes xinesos. De fet, tots quatre poemes tenen fins i tot la seva 

corresponent traducció al castellà, encara inèdita, cosa que no pot significar altra cosa que 

devien ser dels pocs poemes que Carner tenia a l’abast de l’òrbita de la “Passejada” i de 

Lluna i llanterna.  

 La cal·ligrafia autògrafa d’aquests testimonis és lleugerament diferent i, si bé es pot 

apreciar una certa cronologia per la precisió de la lletra o, per contra, per traçat tremolós 

de la mà envellida del poeta, no és prou determinant com per establir-ne una ordenació 

acurada.  

 La col·lació es completa amb l’aportació de dos manuscrits autògrafs del fons privat 

Batalla. Un foli amb els darrers disset versos del poema ‘Asseguda tota sola’ i ‘Quaranta-

un anys’, amb el segell de la Universitat Lliure de Brusel·les; i un segon foli amb ‘Un rei 

de Tang’ i els cinc versos finals del mateix poema, però mecanografiats i en posició 

inversa al sentit del full. Es té en compte, en darrer lloc, una fotocòpia de La Publicitat 

localitzada pel professor Jaume Coll amb esmenes autògrafes als marges, en la majoria 

dels casos il·legibles.  
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 Amb tot aquest material, les opcions de tractament dels testimonis coneguts dels 

“Quatre poemes xinesos” són diverses. En aquest treball, però, l’opció triada és una 

proposta d’edició acarada a quatre formes (una per a cada estadi redaccional) i 

acompanyada d’un aparat crític que explica la sincronia, la gènesi i l’evolució de 

cadascuna d’aquestes formes. Cal recordar que Carner partia sempre (si les condicions 

materials li ho permetien) de la forma anterior coneguda per esmenar els seus poemes i 

que, per tant, és condició sine qua non reflectir aquesta evolució redaccional en l’edició.  

 En un primer bloc, s’edita la forma de Lluna i llanterna amb un aparat genètic del seu 

únic testimoni anterior, La Publicitat. Al costat, la forma de Poesia s’edita en contrast 

amb les variants dels seus dos testimonis anteriors: La Publicitat (genètic a Lluna i 

llanterna) i Lluna i llanterna.  

 En un segon bloc, s’edita la lliçó de La Publicitat, primer testimoni localitzat dels 

poemes, sense aparat diacrònic. Aquesta forma es contrasta amb les revisions post Poesia 

del Ms. 4731/12. Una disposició formal dels autògrafs d’aquestes característiques ha 

tingut en compte la necessitat de reduir al màxim la mida dels aparats i la màxima de 

representativitat de cada lliçó variant respecte d’una forma anterior. Per això, aquest 

segon bloc de l’edició acara la primera i l’última forma dels poemes, sobretot tenint en 

ment que els autògrafs refan la primera forma del 1932, no la lliçó de Lluna i llanterna 

ni la de Poesia. De cada poema, es tria la forma post Poesia que es considera més 

apropada a la voluntat de l’autor, la que ell hauria donat per bona d’entre totes les que 

havia escrit. La resta d’autògrafs, se sotmeten a col·lació al segment de l’aparat ❧ TESTS. 

DE COL·LACIÓ:, cadascun amb un identificador numeral que no segueix cap ordre 

cronològic, sinó la disposició convencional de l’inventari del FC.  

 La transcripció dels noms dels poetes xinesos ha anat canviant al llarg dels anys. Manent 

en dona el motiu al pròleg de la quarta edició de L’aire daurat: 

 

«Posteriorment a la tercera edició d’aquest llibre, s’ha modificat el 
sistema de transcripció dels noms a la República Popular de la Xina. El 
sistema pinyin s’adoptà el 1951, i des de llavors s’ensenya a totes les 
escoles xineses» 

(Manent, 1928: 13) 
 

 Manent respecta el sistema aproximatiu de transcripció que havia emprat a les edicions 

anteriors i Carner aplica el canvi de norma als seus poemes: canvia el so fricatiu sonor 
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dels noms xinesos pel so fricatiu sord. Per exemple, mentre que a Lluna i llanterna fa 

servir la forma Po Xu-I, a Poesia la modifica per Po Txiu-I.  

3.2 Criteris d’edició 

Com s’ha dit, la prioritat d’aquest treball és editar la lliçó dels “Quatre poemes xinesos” 

des del vessant més purament filològic, amb la mínima intervenció de l’editor. Interessa 

veure el canvi constant en la revisió dels versos i les opcions resolutives d’autor davant 

del «full malcontent». Per això, és indispensable respectar el sistema ortogràfic del 

document, fins i tot en casos de vacil·lacions. Les esmenes substancials són escassíssimes, 

la majoria de caràcter interpuntiu. Amb tot, la dispositio textus exigeix unes 

sistematitzacions prèvies a la confecció de l’aparat crític per preservar la coherència 

formal del text.  

  1- Es regularitzen les interrogacions inicials i finals; es manté únicament l’exclamació 

  final. Mantenim la majusculació o la minusculació de l’autor a  continuació de     

  qualsevol dels dos signes.  

  2- Se sagna després d’espai interestròfic, i no el primer vers del poema.  

  3- Respectem els espais interestròfics de l’autor, també en casos de vacil·lació     

  entre  diferents formes d’un mateix poema.  

  6- Es manté l’identificador de cada poema corresponent amb l’ordenació de Lluna i  

  llanterna i  de la secció »Lluna i llanterna» dins Poesia.  

 Les sistematitzacions 1 i 2 es registren a l’aparat, bloc de justificació de qualsevol canvi 

textual i d’expressió de la veu de l’editor, que registra les variacions del text que ell mateix 

efectua i de les que tenen a veure amb la voluntat de l’autor. La intervenció de l’editor es 

representa entre claudàtors. L’aparat crític, a peu de poema, està organitzat en tres 

segments, introduïts pel signe tipogràfic de la fulla aldina ❧ (rave ajagut): 

 ❧ SINCRONIA: el testimoni que s’edita i les seves particularitats. Es completa amb 

apartats separats entre ells per una barra gruixuda ❙: 

❙ COM.: comentari d’alguna particularitat del text. ❙ MÈT.: descripció mètrica 

del poema. ❙ ESM.: qualsevol canvi respecte del text editat. Les esmenes es 

contrasten amb els testimonis anteriors, amb la lliçó corresponent indicada 

entre {}. Ens servim de l’abreviació sic quan la lliçó anterior és isotòpica 

respecte de la lliçó editada. Els versos s’indiquen amb negreta i el binomi 

rda./cva. permet identificar la isotopia del text (coincidència gràfica i 
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topogràfica) i la lliçó variant, respectivament. Si la isotopia entre variant i 

variant és considerable, s’abreuja la informació amb la intervenció del signe 

≈. Si l’avantpenúltima paraula és una variant, la darrera isotopia del vers es 

transcriu únicament amb la primera lletra seguida de punt. Al llarg de tot 

l’aparat, la doble barra vertical || separa versos o informació dins un segment. 

❙ SIC.: confirmació d’una lliçó que podria estranyar el lector. ❙ DED.: 

dedicatòria, amb el text expressat en cursiva. ❙ I.E.: id est, aclariment del sentit 

d’un mot o d’una expressió.  

 ❧ TEST. ANTERIOR.:(en plural, si cal), segment diacrònic que registra les formes 

anteriors del text editat. Cada testimoni s’ordena cronològicament amb un número 

encerclat que acompanya el seu identificador: ①②... Si les discrepàncies entre formes no 

són nombroses o si reflecteixen un mateix estadi redaccional, dos testimonis o més es 

poden presentar en un aparat complex: per exemple, {① | ②}. En aquest cas, els apartats 

de la diacronia, la història genètica del text, se separen amb la doble barra vertical ||.  

|| GENÈTIC:  variants del testimoni anterior respecte de la lliçó que s’edita. No 

s’hi recullen les variants ja registrades a ESM. �INCID I SUBST.:  variants 

incidentals, errors materials, puntuació errònia o qüestions mètriques; i 

variants substancials, lliçons que fan sentit però que discrepen del text editat.  

 ❧ TEST. POSTERIOR:(en plural, si és necessari), recorregut evolutiu dels poemes en 

testimonis posteriors.  

 

*Nota al lector: l’edició crítica s’ha traslladat als apèndixs amb motiu de l’extensió del 

treball.  
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IV. NOTES SOBRE LLUNA I LLANTERNA 

 

4.1 Buidatge de fonts 

A diferència de Manent, que inclou una extensa bibliografia al final dels seus reculls 

poètics d’inspiració xinesa, Carner no explicita els textos anglesos i francesos amb què 

treballa, sinó que atorga un paper ombrívol als poemes que li fan de mitjancers. Si bé a la 

confidència introductòria de la “Passejada” reconeix que va «resseguir algunes antologies 

angleses i franceses de poesia celeste» (Carner 1932: 1), en principi no se sap quines són 

i fins ara només era «possible identificar-ne una part a través d’indicis diversos» (Ollé 

2013: 62). L’única pista que va deixar el poeta sobre les seves possibles fonts de traducció 

és una nota introduïda al peu del poema ‘L’arpa vella’ en l’edició de Poesia: «Aquesta 

flauta i flautí són, diu Arthur Waley, “bàrbars instruments moderns”» (Carner 1957: 770). 

Ollé, però, ha analitzat també un segon indici encara més implícit. Tot i que els dos poetes 

més coneguts i traduïts a occident són Li Bai i Du Fu, a Lluna i llanterna el poeta xinès 

amb més presència és Po Xu-I: trenta-cinc poemes traduïts d’un total de cent tretze. I 

aquest és precisament el poeta que Waley va traduir amb més dedicació. Si es té en 

compte, a més, que Waley era un dels models seguits per Manent en les seves traduccions 

de L’aire daurat i de Com un núvol lleuger, tal com palesa a la bibliografia que hi inclou, 

és del tot probable que el sinòleg anglès fos la font principal, si no una de les principals, 

de Carner. De les fonts franceses, en canvi, es desconeix qualsevol vestigi de la seva 

existència.  

 Fer un buidatge fontístic exhaustiu, per tant, esdevé indispensable en una primera 

aproximació teòrica a Lluna i llanterna. Només el coneixement dels poemes concrets de 

què partia Carner permet resseguir les seves operacions d’apropiació i determinar en 

quina direcció hi intervenia. Tal com apunta Ollé (1995: 135), «Aquest coneixement ens 

permet llegir els poemes de Lluna i llanterna des de tres perspectives paral·leles i de fet 

indestriables: en primer lloc en tant que “represa de temes xinesos”, [...] en segon lloc en 

tant que traduccions de poemes anglesos i francesos [...] i en tercer lloc en tant que poemes 

plenament carnerians». El mateix Ollé i la Dolors Folch s’han immers en la comparació 

del text xinès amb el poema de Carner per «destacar-ne les traces que el connecten amb 

la represa carneriana i els vessants que en queden fora» (Ollé 2013: 62). Tanmateix, 

aquesta comparativa original-represa no es correspon amb la realitat lingüística del poeta: 

Carner no podia accedir al poema xinès directament, sinó que necessitava una traducció 
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directa a l’anglès o al francès per poder «inspirar-se» posteriorment en la seva traducció 

indirecta. Per això, els procediments amb què Carner va escriure els poemes de Lluna i 

llanterna només són parametritzables si s’acara la lliçó carneriana amb les fonts 

mitjanceres segures que s’apunten en aquest treball i amb totes les altres que es puguin 

detectar en un futur.  

 

 4.1.1 La tria de les fonts 

Les necessitats bibliogràfiques d’aquest estudi s’han cobert, en la majoria del casos, 

gràcies als mateixos traductors catalans de poesia xinesa. El catàleg d’antologies europees 

de Sagarra n'ofereix les següents:  

   1. Hervey Saint-Denys, León: Poésies de l’époque des Thang (VIIe, VIIIe et IXe   

     siècles  de notre ère). 960-1277 après J.–C. Traduit du chinois par G. S. M. París: 

     Amyot éditeur, 1862. 

   2. Waley, Arthur: 170 chinese poems. New York: Alfred A. Knopf, 1919 

   3. Waley, Arthur: More Translations From the Chinese. New York: Alfred A. Knopf, 

    1919 

   4. Gautier, Judith: Le livre de jade. París: Alphonse Lemerre, éditeur, 1867 

     –––– Le livre de jade. París: Libraire Plon, 1933 

   5. Soulié de Morant, George: Florilège des poèmes song. 960-1277 après J.–C.    

    Traduit du chinois par G. S. M. París: Libraire Plon, 1923 

 De la bibliografia personal de Manent inclosa a 1928 i a 1967, es posen en contrast amb 

la lliçó carneriana totes les publicacions anteriors al 1935: 

   6. Pound, Ezra: Cathay. For the most part from the Chinese of Rihaku, from the   

    notes of the late Ernest Fenollosa, and the decipherings of the professors Mori and 

    Ariga. London: E. Mathews, 1915 

   7. Cranmer-Byng, Launcelot: A lute of jade, being selections from the  classical   

    poets of China; rendered, with an introduction, by L. Cranmer-Byng. London: J.  

    Murray: 1909. 

   8. Shigeyoshi, Obata: The works of Li Po. The Chinese Poet. Done into English   

   Verse by Shigeyoshi Obata. With an introduction and Biographical and Critical   

   Matter Translated from the Chinese. London & Toronto: J. M. Dent, 1923. 

   9. Legge, James: The chinese classics. London: Trübner & Co., 1861 
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   Gautier, Judith & Whitall, James: Chines Lyrics from The book of Jade. New York: 

   B. W. Huebsch, 1918. 

 També s’han utilitzat altres antologies xineses de suport per confirmar la lliçó d’algun 

poema que podia ser dubtosa, però no han intervingut directament en l’anàlisi 

comparativa ni apareixen citades en el llistat d’abreviatures. 

 

 4.1.2 Taula comparativa 

La primera columna es correspon amb els títols dels poemes de la “Passejada” i de Lluna 

i llanterna. La segona columna, amb les fonts d’inspiració. Cada traducció directa i 

indirecta s’indica amb la seva abreviatura (Vg. ‘Llistat d’abreviatures’). La barra vertical 

gruixuda separa les diferents versions de l’original xinès en altres llengües que no sigui 

el català. El conjunt buit determina que ha estat impossible trobar la font d’un poema en 

un primer buidatge antològic i que en faria falta un segon per localitzar-la. Pel que fa als 

poemes nous afegits a Poesia, no es tenen en compte per motius cronològics, ja que 

l’anàlisi de les noves antologies de poesia xinesa que van aparèixer entre el 1935 i el 1957 

queden fora de l’abast d’aquest breu treball acadèmic.  

 
“La passejada pels brodats de seda”, 1932 
 
‘Pensaments d’amor’                 Soulié, 1923: ‘Une jonchée de fleurs de pêcher’ 
‘Resignació en la vellesa’               Waley, 19192: ‘Resignation’ 
‘Nit de primavera’                   Soulié, 1923: ‘Nuit de printemps’ 
‘La cançó de Lo-Feu’                 Shigeyoshi, 1923: ‘The ballads of the four seasons’ ❙ 
                             Mestres, 1928: ‘LO- FOH. Antiga cansó popular’ 
‘Companys’                       Shigeyoshi, 1923: ‘The Ching-Ting mountain’ 
‘La vida i el vi’                     Shigeyoshi, 1923: ‘Awakening from sleep on a spring 
                             day’ ❙ Mestres, 1925: ‘Un dia de primavera’  
‘Flor de sàlzer’                     ❙ Mestres, 1925: ‘Les flors del salzer’ 
‘El brau’                        Hervey, 1862: ‘Le brave’ 
‘La cabana’                       Soulié, 1923: ‘Ma chaumière’ 
‘Una paraula del vent’                 Æ 
‘El gronxador’                     Soulié, 1923: 'L’escarpolette' 
‘Per muntanya amb una ballarina de quinze anys’  Waley, 19191: ‘Going to the mountains with a little  
                             dancing  girl, aged fifteen’ ❙ Manent, 1928: ‘A     
                             muntanya amb una dansarina de quinze anys’ 
‘Enamorament’                     Legge, 1918: ‘Intoxication of Love’ 
‘Un vent amorosit’                   Waley, 19191: ‘A gentle wind’ 
‘Havent pujat a una terrassa’             Waley, 19191: 'Climbing the Ling Ying terrace and  
                             looking  north' 
‘Cançó de la festitxola’                Waley, 19192:  ‘Drinking alone by moonlight’,     
                             Shigeyoshi, 1923: ’ Three  with the moon and his    
                             shadow’ ❙ Manent, 1928: ‘Petita festa’ 
‘Clar de lluna’                     Gautier, 1867: ‘Le clair de lune dans la mer’ 
‘La cacatua rosa’                    Waley, 19191: ‘The red cockatoo’ 
‘Entotsolament’                    Soulié, 1923: ‘Dans un pays désert...’ 
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‘Plujola’                         Hervey, 1862: ‘La pluie de printemps’, Gautier, 1867 
                             ‘The little rain’ ❙  Manent, 1928: ‘La plujeta’, Manent, 
                             1967: ‘La pluja nocturna’ 
 
 
Lluna i llanterna, 1935 
 
La guerra 
‘Acoblament marcial’                 Æ 
‘Del castell a migjorn van atacar’           Waley, 19191: ‘Fighting south of the castle’ 
‘El brau’                        Hervey, 1962: ‘Le brave’ 
‘L’estació guerrera’                  Shigeyoshi, 1923: ‘By the great wall-I’ ❙ Mestres,   
                             1925: ‘Cansó de les fronteres’ 
‘0h plens de sol delit... ’                Æ 
‘Armant-se per al combat’               Gautier, 1867: ‘L’époux d’une jeune femme’ 
‘Al seu germà’                     Æ 
‘Un rei de Tang’                    Gautier, 1867: ‘Le pavillon du jeune roi’ 
 
El poder i els funcionaris 
‘El neguit inútil’                    Æ 
‘Enyor’                         Æ 
‘Disfavor’                        Æ 
‘La cacatua rosa’                    Waley, 19191: ‘The red cockatoo’ 
‘Els tanys de bambú’                  Waley, 19191: ‘Eating bamboo-shoots’ 
‘Plantant bambús’                   Waley, 19192: ‘Planting bamboos’ 
‘El governador’                     Waley, 19192: ‘After collecting the autumn taxes’ 
‘Retir’                          Æ 
 
Primavera 
‘El pelegrí’                       Æ 
‘El jardí tancat’                     Æ 
‘Flors de salze’                     Mestres, 1925: ‘Les flors del salzer’ 
‘Clareja d’alba’                     Waley, 19192: ‘Clearing at dawn’ ❙ Manent, 1928:   
                             ‘Asserenament a trenc  d’Alba’ 
‘La recança del vell’                  Æ 
‘En temps de primavera’                Æ 
‘Flors vora el riu, la lluna reflectida’         Waley, 19191: ‘Flowers and moonlight on the spring 
                             river’ 
‘La plujola’                       Hervey, 1962: ‘La pluie de printemps’, Gautier, 1867: 
                             ‘The little rain’ ❙  Manent, 1928: ‘La plugeta’,     
                             Manent, 1967: ‘La pluja nocturna’ 
‘El gronxador’                     Soulié, 1923: 'L’escarpolette' 
‘La vida i el vi’                     Shigeyoshi, 1923: ‘Awakening from sleep on a spring 
                             day’ ❙ Mestres, 1925:  ‘Un dia de primavera’ 
‘Nit de primavera’                   Soulié, 1923: ‘Nuit de printemps’ 
‘Ploviscó’                        Soulié, 1923: ‘Pluie légère’ 
‘Capvespre a l’aigua’                 Æ 
‘Quan la lluna era a la via làctia’           Soulié, 1923: ‘Quand la lune était dans la Voie     
                             Lactée’ ❙ Manent, 1925: ‘Quan la lluna era dins la via 
                             làctia’ 
‘La davallada de la primavera’            Æ 
 
Les amors 
‘La dama de la torre’                  Æ 
‘Una paraula del vent’                 Æ 
‘Collint bogues’                    Waley, 19191: ‘Plucking the rushes’ 
‘La cançó de Lo-Feu’                 Shigeyoshi, 1923: ‘The ballads of the four seasons’ ❙ 
                             Mestres, 1925: ‘LO- FOH. Antiga cansó popular’ 
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‘Pensaments d’amor’                 Soulié, 1923: ‘Une jonchée de fleurs de pêcher’ 
‘La ferida de la primavera’              Soulié, 1923: ‘Blessée par le printemps’ 
‘Asseguda tota sola’                  Soulié, 1923: ‘Assise, seule’ ❙ Manent, 1928: ‘Sola’  
‘La cita malreeixida’                  Æ 
‘La fullola’                       Gautier, 1867: ‘La feuille de saule’ 
‘De la finestra estant’                 Gautier, 1867: ‘De la fenêtre occidentale’ 
‘Encaparraments de noia’               Gautier, 1867: ‘Le souci d’une jeune fille’ 
‘Llàgrimes’                       Æ 
‘Amors que foren clares meravelles... ’        Æ 
‘L’ombra del taronger’                 Gautier, 1867: ‘L’ombre des feuilles d’oranger’ 
‘Per recordança’                    Gautier, 1867: ‘Les adieux’ 
‘Tota sola’                       Æ 
‘Pleniluni’                       Gautier, 1867: ‘L’ecalier de jade’ 
‘Les tres semblances’                 Æ 
‘Les amors tan esperades’               Æ 
‘Sentint el cant de la fada Yang’           Æ 
‘L’emperador’                     Gautier, 1867: ‘L’empereur’ 
‘Enamorament’                     Shigeyoshi, 1923: ‘The fair queen of Wu’ 
‘El plany de la sonadora de llaüt’           Cranmer-B., 1909: 'The lute girl’ 
‘Himne de la recança interminable’          Cranmer-B., 1909: 'The Never-ending Wrong' 
 
Tardor 
‘La tardor passa al llindar’               Cranmer-B., 1909: 'Autumn across the frontier' 
‘Nit al cor de la tardor’                Manent, 1928: ‘Paisatge pur’ 
‘Clar de lluna en la tardor’               Æ 
‘Vent de tardor’                    Waley, 19191: ‘The autumn wind’ 
‘Tardor’                         Waley, 19192: ‘Autumn’ 
 
Les solituds en la natura 
‘L’estany dels corbs’                  Soulié, 1923: ‘L’étang des corbeaux’ 
‘Cançó de festitxola’                  Waley, 19192: ‘Drinking alone by moonlight’,     
                             Shigeyoshi, 1923: ‘Three  with the moon and his    
                             shadow’ ❙ Manent, 1928: ‘Petita festa’ 
‘L’estiu a muntanya’                  Waley, 19192: ‘In the mountains on a summer day’ 
‘Companys’                       Shigeyoshi, 1923: ‘The Ching-Ting mountain’ 
‘Un solitari’                       Æ 
‘El cormorà’                      Gautier, 1867: ‘Le cormoran’ 
‘Un vent amorosit’                   Waley, 19191: ‘A gentle wind’ 
‘Deixadesa’                       Waley, 19192: ‘Self-abandonment’ 
‘Noves del vilatge’                   Æ 
‘La cabana’                       Soulié, 1923: ‘Ma chaumière’ 
‘Cel i riu’                        Æ 
‘Davant de les muntanyes del sud’          Æ 
‘En despertant de sobte’                Shigeyoshi, 1923: ‘On a quiet night’ ❙ Mestres, 1925: 
                             ‘En una nit tranquila’ 
‘La cabana preservada’                Æ 
‘A Tan X’Iu’                      Waley, 19192: ‘To Tan Ch’iu’ 
‘Cavalcant al clar de lluna’               Æ 
‘D’un estatge a casa del vellard del riu’       Waley, 19192: ‘Lodging with the old man of the    
                             stream’ 
‘Quaranta-un anys’                   Æ 
‘Tot sol, de nit, en el temple de Hsien-Yu’      Waley, 19192: ‘Going alone to spend a night at the   
                             Hsien-Yu  Temple’ 
‘Havent pujat a una terrassa’             Waley, 19191: ‘Climbing the Ling Ying terrace and  
                             looking  north’ 
 
L’art i l’amistat 
‘Confidència’                      Gautier, 1867: ‘Les sages dansent’ 
‘Una flauta’                       Gautier, 1867: ‘La flûte mystérieuse’ 
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‘L’arpa vella’                      Waley, 19191: ‘The old harp’ 
‘Un somrís’                       Æ 
‘El bon temps’                     Gautier, 1867: ‘Pendant que je chantais la nature’ 
‘El poema en la paret’                 Waley, 19192: ‘The poem on the wall’ 
‘Cançó d’un titella’                  Æ 
‘Clar de lluna’                     Gautier, 1867: ‘Le clair de lune dans la mer’ 
‘Departiment’                      Shigeyoshi, 1923: ‘Taking leave of a friend’, Pound, 
                             1915: ‘Taking leave of a friend’, ❙ Manent, 1928:   
                             ‘Comiat a un amic’ 
‘El pavelló de porcellana’               Gautier, 1867: ‘Le pavillon de porcelaine’ 
‘Comiat’                        Æ 
‘En davallant de la muntanya’             Hervey, 1862: ‘Le poète descend du mont Tchong-  
                             Nan’ ❙ Mestres, 1925: ‘Baxant de la montanya ‘ 
‘En goig de l’arribada de Tx’en Hsiung’       Waley, 19192: ‘Rejoicing at he arrival of Ch’en    
                             Hsiung’ 
‘A Liu Yu-Hsi, son íntim coetani’          Waley, 19192: ‘To Liu Yü-Hsi’ 
‘La confraria dels poetes embriacs’          Hervey, 1862: ‘Les huit immortels dans le vin’,    
                             Gautier, 1867: ‘A huit  grands poetes, qui buvaient   
                             ensemble’ ❙ Mestres, 1925: ‘Els vuyt immortals en vi’ 
 
Les pensaries 
‘Substància, ombra i esperit’             Waley, 19191: ‘Substance, shadow, and spirit’ 
‘La ratassa’                       Gautier, 1867: ‘Le gros rat’ 
 
Les acaballes 
‘Havent dinat’                     Waley, 19191: ‘After lunch’ 
‘Els crisantems en el jardí de l’est’          Waley, 19192: ‘The chrysanthemus in the eastern   
                             garden’ 
‘Nit d’hivern’                      Waley, 19192: ‘Winter night’ 
‘Per muntanya amb una ballarina de quinze anys’  Waley, 19191: ‘Going to the mountains with a little  
                             dancing  girl, aged fifteen’ ❙ Manent, 1928: ‘A     
                             muntanya amb una dansarina de quinze anys’ 
‘Llicència per malalt’                 Waley, 19192: ‘Sick leave’ 
‘Sobre la seva calbesa’                 Waley, 19192: ‘On his baldness’ 
‘Poemes de depressió en un llogarret’        Waley, 19192: ‘Poems in depression, at wei village’ 
‘Malaltia’                        Waley, 19192: ‘Since I lay ill’ 
‘A un seu coetani’                   Waley, 19192: ‘Old age’ 
‘El natalici d’un vell’                 Æ 
‘El repensament’                    Waley, 19192: ‘Song of past feelings’ [With Preface] 
‘Matí en la vellesa’                   Waley, 19192: ‘My servant wakes me’ 
‘Resignació en la vellesa’               Waley, 19192: ‘Resignation’ 
‘Darrer poema’                     Waley, 19192: ‘Last poem’ 
‘En fugint-li una esclava’               Waley, 19192: ‘Losing a Slave-Girl’ 
‘Entotsolament’                    Soulié, 1923: ‘Dans un pays désert...’ 
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V. CONCLUSIONS 

 

La brevetat d’aquest treball ha impedit tractar tots els aspectes textuals interessants dels 

“Quatre poemes xinesos” i de Lluna i llanterna (llibre i secció). Inevitablement s’han 

hagut de deixar de banda qüestions que necessiten ser estudiades amb més profunditat. 

Per això és necessari remarcar els punts de l’estudi que encara presenten interrogants. 

 En primer lloc cal identificar les fonts mitjanceres que falten dels poemes de Lluna i 

llanterna, de ‘Quaranta-un anys’ i dels nous poemes que Carner incorpora a la secció 

»Lluna i llanterna« de Poesia. L’estudi transversal d’aquest cicle d’inspiracions xineses 

només serà possible quan els textos de què partia el poeta puguin contribuir en la seva 

totalitat a l’anàlisi comparativa entre traducció directa i traducció indirecta.  

 En segon lloc seria convenient aprofundir en l’estudi dels manuscrits conservats dels 

“Quatre poemes xinesos” del Fons Carner. També seria necessari poder-los datar i 

entendre millor el context en què van ser escrits, elements que aportarien informació 

suplementària de gran valor a la incursió continuada del poeta en matèria xinesa. De 

moment només intuïm que podrien ser testimonis post Poesia, per això els hem tractat 

com a formes alternatives als aparats crítics, tenint sempre molt present que aquests 

manuscrits no poden ser considerats com la forma final de cap dels “Quatre poemes 

xinesos”. Desconeixem si Carner tenia la intenció de publicar-los en premsa com a recull 

poètic o si tan sols eren revisions de maduresa. 

 La limitació temporal també ens ha obligat a renunciar a un estudi en clau comparativa 

a tres bandes: els poemes de Carner, les traduccions directes angleses i franceses i altres 

traduccions indirectes al català (Manent i Apel·les Mestres). La intenció seria la 

d’acompanyar els apunts per a l’estudi de Lluna i llanterna amb una breu aproximació 

hermenèutica de cinc poemes del llibre que servís per posar en relació les bases textuals 

de cada poema, el poema pròpiament i, si es donava el cas, les represes anteriors i 

posteriors d’aquest mateix poema en català. Aquesta lectura en paral·lel de la traducció 

directa del poema xinès i del poema de Carner havia de servir per plantejar diferents 

escenaris interpretatius del text i per adonar-nos de la manera com el poeta transforma 

una traducció directa en un poema de collita pròpia.  

 Amb tot, l’edició crítica ens ha servit per confirmar la insistència de Carner en la revisió 

dels seus poemes i el seu interès creixent en la reinvenció ininterrompuda d’unes 
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traduccions directes del xinès que, com hem anat apuntant al llarg del treball, els mateixos 

traductors ja oferien al seu públic com a font inspiradora de futures «evocacions».  

 Així, donem per finalitzada, però no per acabada, aquesta primera aproximació crítica 

a l’òrbita poètica de Lluna i llanterna. Esperem poder disposar aviat d’una edició crítica 

de la totalitat de les formes conservades d’inspiració xinesa de Carner en els seus tres 

estadis redaccionals. Edició que, aprofitant l’avinentesa, podria anar acompanyada d’una 

relació entre els poemes carnerians i la seva font directa. De moment, deixem la porta 

oberta a una possible «represa» d’aquest estudi. 
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LlL 8     UN REI DE TANG 
 

  En la riba incerta amb sos tels d’encant, 
  un temps va bastir palau torrejant 
  un rei que sentia sota l’alta ombrel·la 
4  sos bonics de jade pel cinyell topant: 
  campanetes d’or duia repicant 
     en sa carretel·la.  
 
  Hi ha en tinells i sales de ressò planyent 
 8  estranys invitats, ran de sol ixent: 
  els vents mofadors i les boires blanes. 
  Capvespres botosos de xàfec rabent 
  flagel·len tot d’una l’esparracament 
12      de les persianes.   
 
  Els núvols que el sol clapeja d’or fi, 
  ajupits a veure's en el riu turquí,  
  van a la deriva. També és emmenada 
16 la terra. Cap cosa no es tria el camí.  
  Fins en el gran ròdol carrera sens fi 
      segueix l’estelada.  
 
  Quantes d’oscil·lants llunes de tardor 
20 no han banyat el mur d’inútil llangor! 
  La biga a bocins en sent cruixidera. 
  ¿Ara què serà llur august senyor? 
  ¿un rei de fantasmes? ¿un emperador 
24      de la polseguera? 

 
❧ S I N C R O N I A: LlL 1, »La guerra«, p. 24-25. Sota 
del títol: (De Wang-Po) ❙ MÈT.: composició 
anisosil·làbica de vint-i-quatre vv en quatre estr. 
(sextets), cinc dec.labs cesurats, primers hemistiquis, 
fnins i mlins, i un pent.lab fní en rima, segons 
l’esquema: AAB·AAb· | CCD· ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr. 
no entrats] {sic} || 19 ¡Quantes {Quantes} || 22 Ara 
{sic} || 23 un ≈ un {Un ≈ Un}  
❧ T E S T.  A N T E R I O R:  La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner”. Sota del títol: (De Wang Po) ❙ DED.: A Marià 
Manent. ❙ GENÈTIC:  SUBST.: 1 incerta, de vel 
tremolant, || 2 bastir-hi || 8 solixent: || 15 deriva; || 16 
terra; || 17 sense f. [hiperm.] || 21 en té c.  
❧ T E S T .  P O S T E R I O R  E N  L L I B R E : P 828 [i l’òrbita: 
mcsP:Bar »LlL2«] 
 

 

P 828     UN REI DE TANG 
 

  En la riba incerta amb sos tels d’encant 
  hi havia erigit palau torrejant 
  un rei que sentia sota l’alta ombrel·la 
4  sos bonics de jade pel cinyell topant; 
  campanetes d’or duia repicant 
      en sa carretel·la.  
 
  Hi ha en tinells i sales de ressò planyent 
8  estranys invitats, ans de solixent: 
  els vents mofadors i les boires blanes. 
  Capvespres botosos de xàfec rabent 
  flagel·len tot d’una l’esparracament 
12      de les persianes.  
 
  Els núvols que el sol clapeja d’or fi, 
  ajupits a veure's en el riu turquí,  
  van a la deriva. També és emmenada 
16 la terra. Cap cosa no es tria el camí.  
  Fins en el gran ròdol carrera sens fi 
      segueix l’estelada.  
 
  Quantes d’oscil·lants llunes de tardor 
20 han banyat el mur d’inútil llangor! 
  La biga a bocins en sent cruixidera. 
  Ara, què serà llur august senyor? 
  ¿Un rei de fantasmes? ¿un emperador 
24      de la polseguera? 

 
❧ S I N C R.: P 828, »LlL« 8, »Les solituds«, p. 834-
835. Sota del títol: (de Wang-Po) ❙ MÈT.: [descrita a 
LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr. no entrats] {sic} || 19 
¡Quantes {sic}  
❧ T E S T .  A N T .: ① La Publicitat 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner” [genètic a ②], ② LlL 1 || GENÈTIC:  SUBST. ②: 
1 d’encant, || 2 un temps va bastir palau t. || 4 topant: 
|| 8 invitats, ran de sol ixent: || 20 no han banyat || 22 
Ara || 23 un ≈ un  
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 

 

VII. APÈNDIXS 

 

7.1 Edició de “Quatre poemes xinesos” 
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LPt 1     UN REI DE TANG 
 

  En la riba incerta, de vel tremolant, 
  un temps va bastir-hi palau torrejant 
  un rei que sentia sota l’alta ombrel·la 
 4  sos bonics de jade pel cinyell topant: 
  campanetes d’or duia repicant 
      en sa carretel·la.  
 
  Hi ha en tinells i sales de ressò planyent 
 8  estranys invitats, ran de solixent: 
  els vents mofadors i les boires blanes. 
  Capvespres botosos de xàfec rabent 
  flagel·len tot d’una l’esparracament 
12      de les persianes.  
 
  Els núvols que el sol clapeja d’or fi, 
  ajupits a veure's en el riu turquí,  
  van a la deriva; també és emmenada 
16 la terra; cap cosa no es tria el camí.  
  Fins en el gran ròdol carrera sens fi 
      segueix l’estelada.  
 
  Quantes d’oscil·lants llunes de tardor 
20 no han banyat el mur d’inútil llangor! 
  La biga a bocins en té cruixidera. 
  ¿Ara què serà llur august senyor? 
  ¿un rei de fantasmes? ¿un emperador 
24     de la polseguera? 

 
❧ S I N C R.: La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos” | adaptats per Josep Carner. 
Sota del títol: (De Wang Po) ❙ MÈT.: [descrita LlL] ❙ 
DED.: A Marià Manent. ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr. no 
entrats] || 12 persianes || 2 sense f. [hiperm.] || 22 Ara || 
23 Un ≈ Un ❧ T E S T .  A N T .: Æ 
❧ T E S T .  P O S T . E N  L L I B R E : LlL 8, P 828 [i l’òrbita: 
mcsP:Bar »Ll«]  

 

Ms. 1       UN REI DE TANG 
 

  En la riba incerta de vel tremolant 
  va bastir-hi fa temps un palau torrejant 
  un rei que sentia sota l’alta ombrel·la 
4  sos bonics de jade pel cinyell topant; 
  campanetes d’or duia repicant 
      dins la carretel·la.  
 
  Hi ha en tinells i sales de ressò planyent, 
8  estranys invitats, ran del solixent: 
  els vents mofadors i les boires blanes. 
  Capvespres botosos de xàfec rabent 
  flagellen totduna l’esparracament 
12      de les persianes.  
 
  Nuvols que es clapegen de paper fi, 
  inclinant a veure's a el riu torquí 
  van a la deriva; també és emmenada 
16 la terra; cap cosa no es tria el camí.  
  Fins en el gran rodol, carrera sens fi 
      segueix l’estelada.  
 
  Quantes d’oscil·lants llunes de tardor 
20 no han banyat el mur d’inútil llangor. 
  La biga a bocins en té cruixidera. 
  Ara, que serà llur august senyor? 
  Un rei de fantasmes? Un emperador 
24     de la polseguera? 

 
❧ S I N C R.: Ms. 4731/12, f.9. Damunt del títol: Quatre 
poemes xinesos. Sota del títol: (de Wang Po). ❙ MÈT.: 
[descrita LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr. no entrats] 
{sic} || 19 ¡Quantes {sic} ❧ T E S T.  A N T .: ① La 
Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: “Quatre poemes 
xinesos adaptats per Josep Carner” [genètic a ②], ② 
LlL 1, ③ P 828  
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LlL 14      PLANTANT BAMBÚS 
 

  L’Estat no em premià tantes d’angúnies 
  a ben servir-lo: de ma porta closa 
  enfront, pugen les herbes de l’autumne. 
 4  De mon cor camperol en alleujança,  
  ¿què m'escauria? Vaig plantar bambús, 
  més de cent tanys. I ara que em lleu de veure 

 com creixen bellament arran de l’aigua, 
 8  em sento com un hoste de les comes; 
  i molts de cops en festes senyalades 
  passejaré, guardat per llur barana, 
  fins al caient de nit. I no cal dir-me 
12 que encara siguin d’una rel migrada 
  i a penes facin ombra; jo bé trobo, 
  dia per dia, en el jardí i la casa, 
  l’aire més fresc. Però el que més m'encisa, 
16 és, ajagut arran de la finestra,  
  de sentir per llurs branques la remor 
  del vent de la tardor.  

 
❧ S I N C R O N I A: LlL 14, »El poder i els funcionaris«, 
p. 38-39. Sota del títol: (De Po Xu-I) ❙ MÈT.: 
composició anisosil·làbica monostròfica de divuit vv, 
setze irrelats i un apariat final, dec.labs fnins (dos 
mlins5,17 i un hex.lab mlí18), segons l’esquema: 
A·B·C·D·EF· […] Qr ❙ ESM.: 5 què {sic}  
❧ T E S T .  A N T E R I O R:  La Publicitat 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner”. Sota del títol: (De Po Xu-I) ❙ DED.: A Marià 
Manent. ❙ GENÈTIC: 3 en front, || 16 jagut al costat de  
❧ T E S T .  P O S T E R I O R  E N  L L I B R E : P 728 [i l’òrbita: 
mcsP:Bar »LlL2«] 

 

P 728    PLANTANT BAMBÚS 
 

  L’Estat no em premià tantes d’angúnies 
  a ben servir-lo; de ma porta closa 
  enfront, les herbes tardorals s’enfilen. 
 4  Del meu cor camperol en alleujança,  
  ¿què m'escauria? Vaig plantar bambús, 
  més de cent tanys. I ara que em lleu de veure 
  com creixen bellament arran de l’aigua, 
 8  em sento com un hoste de les comes; 
  i molts de cops en festa assenyalada 
  daré mon tomb, perquè d’ampit em valguin 
  fins al caient de nit. I no cal dir-me 
12 que encara siguin d’una rel menuda 
  i a penes facin ombra; jo bé trobo, 
  dia per dia, en el jardí i la casa, 
  l’aire més fresc. Però el que més m'encisa 
16 és, ajagut arran de la finestra,  
  de sentir per llurs branques la remor 
  del vent de la tardor.  
 
❧ S I N C R.: P 728, »LlL« 14, »Els doctes i els 
funcionaris«, p. 760. Sota del títol: (de Po-Txiu-I) ❙ 
MÈT.: [descrita a LlL] ❙ ESM.: 5 què {sic} || 15 
m'encisa,  
❧ T E S T .  A N T .: ① La Publicitat 5-VI-1932, 3. 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner” [genètic a ②], ② LlL 14 ❙ GENÈTIC ②: Sota 
del títol: (De Po Xu-I) || 2 servir-lo: || 3 enfront, pugen 
les herbes de l’autumne. || 4 De mon cor || 9 en festes 
senyalades || 10 passejaré, guardat per llur barana, || 
12 rel migrada 
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LPt 2    PLANTANT BAMBÚS 
 

  L’Estat no em premià tantes d’angúnies 
  a ben servir-lo: de ma porta closa 
  en front, pugen les herbes de l’autumne. 
 4  De mon cor camperol en alleujança,  
  ¿què m'escauria? Vaig plantar bambús, 
  més de cent tanys. I ara que em lleu de veure 

 com creixen bellament arran de l’aigua, 
 8  em sento com un hoste de les comes; 
  i molts de cops en festes senyalades 
  passejaré, guardat per llur barana, 
  fins al caient de nit. I no cal dir-me 
12 que encara siguin d’una rel migrada 
  i a penes facin ombra; jo bé trobo, 
  dia per dia, en el jardí i la casa, 
  l’aire més fresc. Però el que més m'encisa, 
16 és, jagut al costat de la finestra,  
  de sentir per llurs branques la remor 
  del vent de la tardor.  

 
❧ S I N C R.: La Publicitat 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos adaptats per Josep Carner”. 
Sota del títol: (De Po Xu-I) ❙ DED.: A Marià Manent. ❙ 
MÈT.: [descrit a LlL] ❙ ESM.: 5 què ❧ T E S T .  A N T .: Æ 
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : LlL 14, P 728 [i 
l’òrbita: mcsP:Bar »LlL2«] 

 

Ms. 1   PLANTANT BAMBÚS 
 

  L’Estat no em premià tantes d’angunies 
  en ben servir-lo; de ma porta closa 
  enfront, pugen les herbes de l’autumne. 
 4  De mon cor camperol en alleujança 
  ¿què m'escauria? Vaig plantar bambús, 
  més de tres hores en soca. I ara que em vaga 
  de veure'm, bellament arran de l’aigua 
 8  em sento com un hoste de les comes 
  i molts de cops en festes senyalades 
  passejaré, guardat per llur barana 
  fins al caient de nit. I no cal dir-me 
12 que encara siguin d’una rel migrada 
  i a penes facin ombra; jo bé trobo 
  dia per dia, en el jardí i la casa 
  l’aire més fresc. Però el que més m'encisa 
16 és, jagut al costat de la finestra 
  de sentir per llurs branques la remor 
  del vent de la tardor.  
 
❧ S I N C R.: Ms. 4731/12, f.4. Sota del títol: (De Po 
Xu-i) ❙ MÈT.: [descrita LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr. 
no entrats] {sic} || 19 ¡Quantes {sic} ❧ T E S T .  A N T .: 
① La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: “Quatre 
poemes xinesos adaptats per Josep Carner” [genètic a 
②], ② LlL 14, ③ P 728  
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LlL 38    ASSEGUDA TOTA SOLA 
 

   La gran cortina feixuga 
   alcí per veure amatent 
   la lluna tota lluent, 
 4  i m'estava recolzada 
   a la meva balustrada, 
   de cara al vent de ponent.  
 
    L’alè de la nit venia 
 8  amb les flaires tardorenques 
   carregades de desmai. 
   El jade del riu tot rosa 
   cap a l’horitzó envaïa 
12 el jade verd de l’espai.  
 
    Amagat al peu de l’herba 
   el grill cantava fidel 
   i cigonyes invisibles 
16 cridaven enllà del cel.  
 
    Recordances d’altres dies 
   tornen a mes vagaries 
   i retornaran sens fi.  
  
20  Però aquesta nit encara 
   no hi ha ningú ran de mi 
   perquè les hi pugui dir. 

 
❧ S I N C R O N I A: LlL 38, »Les amors«, p. 81-82. Sota 
del títol: (De Txu-xu-Txen) ❙ MÈT.: composició 
isosil·làbica de vint-i-dos vv en cinc estr. irregulars 
(dos sextets, una quarteta, dos tercets, inicis fnins); 
sextet1-6: un irrelat i un quintet de dos apariats i un vers 
en rima amb el primer apariat; sextet7-12: quatre vv en 
rima7,11;9,12 i dos irrelats; quarteta encadenada, parells en 
rima; dos tercets en rima, segons l’esquema: 
a·bbc·c·b, d·e·fgd·f, g·hi·h, j·j·k, l·mm ❙ ESM.: [vv. 
d’inici d’estr no entrats] {sic} ❧ T E S T .  A N T E R I O R:  
La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: “Quatre 
poemes xinesos adaptats per Josep Carner”. Sota del 
títol: (De Txu xu Txen) ❙ DED.: A Marià Manent. ❙ 
GENÈTIC: 3 lluent; || 5 balustrada || 9 desmai; || 21 
ningú prop de m.  
❧ T E S T .  P O S T E R I O R  E N  L L I B R E : P 773 [i l’òrbita: 
mcsP:Bar »LlL2«] 
 

 

 
P 773     ASSEGUDA TOTA SOLA 
 

   Amb la cortina feixuga 
   ja alçada, veia amatent 
   la lluna tota lluent, 
 4  i m'estava recolzada 
   a la meva balustrada, 
   de cara al vent de ponent.  
 
    L’alè de la nit venia 
 8  amb les flaires tardorenques 
   carregades de desmai. 
   El jade del riu tot rosa 
   cap a l’horitzó envaïa 
12 el jade verd de l’espai.  
 
    Amagat al peu de l’herba 
   un grill cantava fidel, 
   i cigonyes invisibles 
16 cridaven enllà del cel.  
 
    Recordances d’altres dies 
   tornen a mes vagaries 
   i retornaran sens fi.  
 20 Però aquesta nit encara 
   no hi ha ningú ran de mi 
   a qui jo les pugui dir.  

 
 

❧ S I N C R.: P 773, »LlL« 38, »Les amors«, p. 797-
798. Sota del títol: (de Txu-xu-Txen) ❙ MÈT.: [descrita 
a LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr no entrats] {sic} ❧ 
T E S T .  A N T .: ① La Publicitat 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner” [genètic a ②], ② LlL 38 || GENÈTIC ②: 1 La 
gran cortina f. || 2 alcí per veure a. || 14 el grill cantava 
fidel || 19-20 [espai intestr.] || 22 perquè les hi pugui d. 
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LPt 3    ASSEGUDA TOTA SOLA 
 

   La gran cortina feixuga 
   alcí per veure amatent 
   la lluna tota lluent; 
 4  i m'estava recolzada 
   a la meva balustrada 
   de cara al vent de ponent.  
 
    L’alè de la nit venia 
 8  amb les flaires tardorenques 
   carregades de desmai; 
   el jade del riu tot rosa 
   cap a l’horitzó envaïa 
12 el jade verd de l’espai.  
 
    Amagat al peu de l’herba 
   el grill cantava fidel 
   i cigonyes invisibles 
16 cridaven enllà del cel.  
 
    Recordances d’altres dies 
   tornen a mes vagaries 
   i retornaran sens fi.  
  
20  Però aquesta nit encara 
   no hi ha ningú prop de mi 
   perquè les hi pugui dir. 

 
❧ S I N C R O N I A: La Publicitat 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner”. Sota del títol: (De Txu xu Txen) ❙ DED.: A 
Marià Manent. ❙ MÈT.: [descrita a LlL] ❙ ESM.: [vv. 
d’inici d’estr no entrats] ❧ T E S T .  A N T .: Æ  
❧ T E S T .  P O S T E R I O R  E N  L L I B R E : LlL 38, P 773 [i 
l’òrbita: mcsP: Bar »LlL2«] 

 
 

Ms. 2     ASSEGUDA TOTA SOLA 
 

   La gran cortina feixuga 
   de cop mostrava amatent 
   la lluna lluent; d’esguard 
 4  i jo estava recolzada 
   en la meva balustrada, 
   de cara al goig de ponent.  
 
    L’alè de la nit venia 
 8  amb les flaires tardorenques 
   carregades de desmai; 
   del jade del riu tot rosa 
   cap a l’horitzó envaía 
12 el jade verd de l’estiu.  
 
    Amagat al peu de l’herba 
   el grill cantava fidel 
   i cigonyes invariables 
16 cridaven enllà del cel.  
 
    Recordances d’altres díes 
   tornen a mes vagaríes 
   i retornaran sens fi.  
 
 20 Però aquesta nit encara 
   no hi ha ningú prop de mí 
   perquè les hi pugui dî.  

 
❧ S I N C R.: Ms. 4731/12, f.8. Sota del títol: (De Txè 
Xu Txen) ❙ MÈT.: [descrita LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici 
d’estr. no entrats] {sic} || 19 ¡Quantes {sic} ❧ T E S T .  
A N T .: ① La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos adaptats per Josep Carner” 
[genètic a ②], ② LlL 38, ③ P 773  
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LlL 78    QUARANTA-UN ANYS 
 

  Ja l’ull pacífic de l’estany s’esgota; 
  travessa els finestrons, apaivagada 
  la llum del sol, com encantada: els vents 
 4  de la tardor mouen ventalls plaents. 
 
   Maragda i or, a mitja defallença, 
  fulgura, tota gràcia, l’acàcia; 
  mentre al llindar de son estiu eixut 
 8  l’ombra d’un home solitari acut.  

 
❧ S I N C R O N I A: LlL 78, »Les solituds en la natura«, 
p. 168. Sota del títol: (De Po Xu-I) ❙ MÈT.: composició 
isosil·làbica de vuit vv en dos quartets de dos irrelats 
fnins i un apariat mlí, dec.labs, segons l’esquema: 
A·B·CC, D·E·FF ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr no entrats] 
{sic}  
❧ T E S T.  A N T E R I O R:  La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A 
«Poesia»: “Quatre poemes xinesos adaptats per Josep 
Carner”. Sotal del títol: (De Po Xu-I) ❙ DED.: A Marià 
Manent. ❙ GENÈTIC:  [sense variants] 
❧ T E S T .  P O S T E R I O R  E N  L L I B R E : P 822 [i l’òrbita: 
mcsP:Bar »LlL2«] 

 
 

P 822    QUARANTA-UN ANYS 
 

  Ja l’ull pacífic de l’estany s’esgota; 
  travessa els finestrons, apaivagada, 
  la llum del sol, com encantada: els vents 
 4  de la tardor mouen ventalls plaents. 
 
   Maragda i or, a mitja defallença, 
  fulgura, tota gràcia, l’acàcia; 
  mentre al llindar de son estiu eixut 
 8  l’ombra d’un home solitari acut. 

 
❧ S I N C R.: P 822, »LlL« 78, »Les solituds«, p. 830. 
Sota del títol: (de Po Txiu-I) ❙ MÈT.: [descrita a LlL] ❙ 
ESM.: [vv. d’inici d’estr no entrats] {sic} ❧ T E S T.  
A N T .: ① La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos adaptats per Josep Carner”. 
Sota del títol: (De Po Xu-I) [genètic a ②], ② LlL 78 || 
GENÈTIC ②: 2 apaivagada 
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 
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LPt 4    QUARANTA-UN ANYS 
 

 Ja l’ull pacífic de l’estany s’esgota; 
 travessa els finestrons, apaivagada 
 la llum del sol, com encantada: els vents 

 4  de la tardor mouen ventalls plaents. 
 
  Maragda i or, a mitja defallença, 
 fulgura, tota gràcia, l’acàcia; 
 mentre al llindar de son estiu eixut 

 8  l’ombra d’un home solitari acut.  
 
❧ S I N C R.: La Publicitat 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos adaptats per Josep Carner”. 
Sotal del títol: (De Po Xu-I) ❙ DED.: A Marià Manent. 
❙ MÈT.: [descrita a LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici d’estr no 
entrats] {sic} ❧ T E S T .  A N T .: Æ ❧ T E S T .  P O S T .  E N  
L L I B R E : LlL 78; P 822 [i l’òrbita: mcsP: Bar »LlL2«] 

 

Ms. 3    QUARANTA-UN ANYS 
 

  Ja l’ull pacífic de l’estany s’agota; 
  travessa els finestrons, apaivagada 
  la llum del sol, com encisant-se: els vents 
 4  de la tardor mouen ventalls plaents. 
 
   D’or i maragda, a mitja defallença 
  fulgura, tota gràcia l’acàcia; 
  mentre al llindar de son estiu aixut 
 8  l’ombra d’un home solitari acut. 
 

❧ S I N C R.: Ms. Fons Batalla, f.1. Sota del títol: (De 
Po xu-i) ❙ MÈT.: [descrita LlL] ❙ ESM.: [vv. d’inici 
d’estr. no entrats] {sic} || 19 ¡Quantes {sic} ❧ T E S T .  
A N T .: ① La Publicitat, 5-VI-1932, 3. A «Poesia»: 
“Quatre poemes xinesos adaptats per Josep Carner” 
[genètic a ②], ② LlL 78, ③ P 822  
❧ T E S T .  P O S T .  E N  L L I B R E : Æ 

 

 


