
gle XII. El trasllat del litigi feudalitat- 
monarquia, a la base de l'adaptació no- 
veklesca de la materia bretona, s'ade- 
qua perfectament a les lluites histbri- 
ques entre la dinastia reial mallorqui- 
na, feudataria del Casal de Barcelona, 
i Pere 111 el Cerimoniós. Que Guiilem 
de Torroella seleccionés precisament el 
tema del «sebastianisme» bretó entre 
l'abundós material que li oferia la nar- 
rativa artúrica, que coneixia forca bé, 
no degué ser pas una vana fixació, i 
més quan el tema és tractat sota la 
carcassa de les visions moralitzadores. 
«Les dates semblen abusivament simbb- 
liques i no les sabríem defensar sense 
reserves» (p. IX), escriuen els editors, 
pero aixo ens sembla una circumspec- 
ció immoderada. 

El capítol segon, «El poema», s'orien- 
ta a l'estudi literari de La Faula. La 
declaració que «No ens proposem d'es- 
tudiar a fons el contingut d'aquesta 
obreta ni cercar exhaustivament els 
seus precedents literaris. La nostra fi- 
nalitat principal és ara oferir-ne el text 
complet, establert críticament», (p. XIV) 
no hauria d'eximir els autors &una mí- 
nima claredat en l'avaluació de les 
fonts de La Faula, i encara menys si la 
justificació rau a estar umancats de la 
bibliografia indispensable per fer-ho» 
(p. XVI). Sobta que els Otia imperialia 
de Gervasi de Tilbury i La FauZa siguin 
tan difuminadament relacionats, i sob- 
ta rnés encara pel fet que el merit d'as- 
senyalar aquesta important connexib el 
tingué Pere B~higas :~  ¿que ja no és 

Sicília l'objectiu del viatge fanthstic de 
Torroella? La mateixa evanescencia ca- 
racteritza també el tractament que fan 
els autors d'altres materials de La Fau- 
la. Així el miraculós Graal es despatxa 
arnb dues ratlles i arnb un breu co- 
mentari a la nota del v. 1.083. El peixot 
que transporta Torroella a 1'Illa Encan- 
tada, element indispensable en el mo- 
del del viatge fantastic, ha de limitar- 
se a ser «un record bíblic de la balena 
que transporta Jonas a Nínive» (p. XIV), 
quan té al darrera les famoses naviga- 
tiones medievals, sobretot l'exitosa Na- 
vigatio Sancti Brendanni Abbatis, que 
origina nombroses versions en les llen- 
gües romaniques. Una pobra analisi de 
les fonts de Torroella, que es desvia, a 
més, cap al comentari dels motius rnés 
topics del roman courtois (anells ma- 
gics, rics palafrens, carboncles, etc.). 

Al capítol tercer, destinat a l'examen 
de la tradició manuscrita, segueixen dos 
capítols on s'estudia la llengua dels ma- 
nuscrits i la versificació del poema res- 
pectivament, ambdós de natura des- 
criptiva. Cal lamentar que l'estudi lin- 
güístic es vegi entrebancat per errades 
tipografiques, que en dificulten la lec- 
tura a l'ensems que fan perillar la bo- 
na comprensió de les dades exposades. 

No obstant les remarques anteriors, 
l'edició de La Faula de Guillem de Tor- 
roella deguda a Pere Bohigas i Jaume 
Vidal Alcover permet arnb avantatge 
de defugir el ve11 i mancat treball de 
Llabrés, tot oferint-nos un text complet 
i crític de l'obreta del malloraui. aue 

C f ,  La Matiire de Bretagne en Catalogne, contribueix notablement a la récÚp&ra- 
aBulletin Biblioaraphiaue de la Société Interna- c ~ Ó  de la narració catalana en noves ri- 
tionale ~rthuri&né», ~ I I  (1961). ps. 81-98, amb mades. 
informació revelada per Martí DB RIQUBR, Histo- 
ria de la literatura catalana, 11 (1964), ps. 36-39. 

Imatge de Josep Carner a través de les antologies poetiques 
per Marina Gusta 

El centenari del naixement de Jo- 
sep Carner, celebrat ara fa un any, 
ha coincidit, aparentment, arnb la re- 
valoració de la seva poesia, iniciada 
uns vuit o deu anys enrera. En el mo- 
ment actual, Carner sembla un punt 
de referencia catala indiscutible per a 
un cert sector de la poesia i la crítica; 
almenys aixb és el que diverses mani- 
festacions arnb motiu del centenari in- 
dicaven. 1, lbgicament, en part ho feien 
bo i referint-se, rnés o menys de pas- 
sada, a la baixa en el mercat poetic 
que Carner havia patit fins als primers 

anys setanta. El proposit d'aquesta no- 
ta és de precisar la qualitat d'aques- 
tes osciklacions des que Carner es va 
convertir en el centre de la modernit- 
zació de la poesia catalana fins al 
llindar dels anys vuitanta. Pero fer, 
arnb detall, la historia de la cotització 
literaria -i, específicament, poetica- 
de Josep Carner comportaria des del 
repas de rnés de setanta anys de pu- 
blicacions peribdiques fins a l'establi- 
ment del pes de la influencia carneria- 
na en la poesia d'aquest segle, passant 
per l'estimació d'edicions i tiratges així 
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com del lloc que Carner ocupa en els 
estudis de literatura contemporania. 
Sense les mateixes garanties, ens po- 
dem aproximar a la corba d'oscilla- 
cions que aquesta investigació descriu- 
ria partint d'una mostra que ja té un 
cert caracter termometric: les antolo- 
gies. Obviant els llocs comuns sobre 
aquest genere crític, si ens fixem en 
allo que n'és la característica més di- 
recta (que fan llegir uns textos i no 
uns altres, i que, cas que n'hi hagi, el 
lector d'antologies no acostuma a lle- 
gir les justificacions), els textos de 
Carner a les antologies generals i a 
les específicament dedicades a la seva 
obra faran emergir diverses imatges 
de l'obra i del poeta que s'han ofert 
al lector catala en diversos moments 
de la historia. Es clar, pero, que no 
totes les antologies considerades són 
de la mateixa mena ni resuonen als 
mateixos propbsits: si, en general, la 
intenció divulnadora és comuna a totes. 
les propostesude lectura depenen, en 
graus diversos, d'una actitud que pot 
anar de la militancia d'escola més os- 
tensible a la pretesa neutralitat histo- 
ricista. A aquesta primera restricció 
n'hi podem afegir encara una altra: la 
diferencia entre aquelles antologies que 
són una aposta sobre els valors que el 
futur sancionara i aquelles altres que 
seleccionen un material que ja és his- 
toric, amb propbsits didactics i amb 
criteris, segons els casos, rnés aviat es- 
tetics o rnés aviat patriotics. Es tenint 
en compte tot aixo que adquirira sen- 
tit la imatge, que apareix i desapareix, 
de Carner com a representant de la 
poesia catalana moderna. 

El primer exemple contemporani d'u- 
na selecció de textos poetics de diver- 
sos autors feta amb criteris que l'a- 
llunyen de l'inventari és l1AntoZogia de 
poetes catalans moderns publicada per 
Alexandre Plana el 1914.' Com ja indi- 
ca el títol, el recull posa tot l'emfasi 
en l'actualitat (s'hi publiquen poemes 
d'autors encara inedits en llibre: Sa- 
garra, Riba, Arderiu ...) i és, doncs, 10- 

1 .  Barcelona, 1914. Un any abans havia apare- 
gut a la  biblioteca Popular de 1'Avenp 1'Anto- 
logia de poetes catalans d'avui (Barcelona 1913). 
A desgrat del titol, no 6s més que un inventari 
de poca ajuda per aestudiar els diversos corrents 
que han guiat per un espai de quaranta anys 
la poesia catalana*. Al volumet, que recull m i -  
tanta-dos poemes de vuitanta-dos poetes ordenats 
alfabeticament (l'únic criteri era que fossin vius), 
Carner hi és representat amb *El reflexa, del 
darrer llibre que havia publicat (Les monjoies, 
Barcelona 1912). 

gic que els dos poetes que polaritzin 
l'antologia siguin Maragall i Carner: 
el recobrament i la plenitud de la poe- 
sia catalana, perque «ha dit De Sanc- 
tis que no hi ha poesia on no hi ha 
consciencia~.~ Com ho comenca a fer 
també Riba, Plana fa seva l'equació de 
De Sanctis amb que el noucentisme 
corregeix el sentit del lligam entre poe- 
sia i procés histbric establert per la 
Renaixen~a.~ 1 com que, per a ell, «poe- 
sia» no és cap metonímia,' és el pri- 
mer a establir l'eix Verdaguer - Mara- 
gall - Carner com a fites successives de 
la recuperació de l'energia interior que 
produeix «la pura claror de la poe~ia».~ 
Fins a Carner no s'assoleix del tot 
aquesta «puresa» de la poesia allibe- 
rada d'adherencies estranyes a la cata- 
lanitat. Perque és aquest un dels con- 
ceptes que defineixen la línia de l'evq- 
lució de la lírica catalana, «un movi- 
ment de la inconsciencia a la conscien- 
cia, de l'instint a la cultura, de la ima- 
ginació donada a tots els vents a un: 
ordenació -C.. .l- dels conceptes»: 
programa orsia, perb sobretot visió car- 
neriana de la literatura catalana d'en- 
qa de la Renaixenca? Plana trasllada un 
tros més endavant la visió de Carner 
i insisteix en un aspecte que, en la 
seva armimentació. intervé de manera 
molt decisiva: la '«catalanitat» de la 
uoesia catalana. de I'actitud voetica. és 
e1 punt d'arribada d'un que en 
Maragall es trobava avancat i es feia 
corpori, evident, i que en Carner cris- 
tal.litza, tant en termes lingüístics i es- 
tilístics com en els tematics o, més 
concretament, en la visió del món. Ex- 
plicar, pero, aquesta representativitat 
que Plana atorga a Carner requereix 

2. Antologia de poetes catalans moderns, p. 
VIII. 
3. Vid. Alexandre PLANA, Les valors del nostre 

renaixement, <La Revista*, 1, núm. 1 (rnaig de 
1915). p. 34; núm. 3 (julio1 de 1915). ps. 4-5; núm. 
4 (agost de 1915), ps. 1-2. Recollits a Alexandre 
Plana, Les valors del nostre renaixement (Barce- 
lona 1976), ps. 37-46. Vid., a més i per exernple, 
Carles RIBA, .La paraula en el venta. Al marge 
d'un llibre d'En Josep Carner, «La Veu de Cata- 
lunya. (18-VII-1914) i Entorn de la crítica, *La 
Revistan, 1, núm. 1 (maig de 1915), p. 12-13. Re- 
collits tots dos a Obres Completes, 11 ,Barcelona 
1967). ps. 755-760. 
4. Vid. Les valors, ps. 43-46. 
5. Antologia, p. V I I .  
6 .  Ibid., p. XI .  
7. Josep CARNBR, De 19acci6 dels poetes a Ca- 

taltcnya, ~Emporin, 11, núm. 9 (marc de 1908), ps. 
88-91; núm. 10 (abril de 1908), ps. 122-125; núm. 
12 (juny de 1908), ps. 202-206. Recollit a Josep 
CARNER, Teoria de I'ham poetic (Barcelona 19701, 
ps. 13-36. 
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escatir quina és, per al crític, la mena 
de poesia que podríem qualificar d'es- 
trictament catalana: és la produida per 
aquella actitud literaria, poktica, que 
Plana qualifica de «subjectiva~. Mentre 
que en una actitud objectiva tot Sem- 
fasi recau en les imatges, en la subjec- 
tiva el centre és la relació entre món 
interior i món exterior: la línia Verda- 
guer - Maragall - Carner és l'eix de la 
poesia catalana contemporania (el «sub- 
jectivisme penetrant i ferm que és l'eix 
de la poesía lírica en la tradició cata- 
lana»): mentre que l'opció pernassiana- 
simbolista, a grans trets, no fóra sinó 
I'adopció, més o menys mimetica, d'u- 
na imaginació poktica essencialment 
forania i, doncs, poc «racial». Plana 
identifica rata arnb nació i arnb una 
visió del món específica i peculiar: «El 
sentit de la nostra rata és el d'un rea- 
lisme qui té les arrels ben fondes en 
el seny i en la madurada ekperiencia 
de cada dia»P L'expressió poetica sub- 
jectiva és ~l'expressió més plena de 
i'esperit nacional»1° i es fa evident, so- 
bretot, en el tractament segons aquella 
idiosincrasia de l'amor i el sentiment 
de la natura. La transformació de l'he- 
rkncia verdagueriana i maragalliana, 
matisada arnb la influencia dels poe- 
tes mallorquins, permet afirmar que 
«la més alta virtut de la poesía d'En 
Josep Carner és la seva catalanitat, 
profonda com una arrel»." En l'estudi 
preliminar, Plana pren el tractament 
de la natura com a banc de proves per 
establir els corrents de la poesia cata- 
lana contemporania, un dels quals el 
constitueix, tot sol, Josep Carner: i'au- 
tenticament modern al costat del «na- 
turalisme espontani» de Maragall, de 
la imatgeria mallorquina o de l'alam- 
binament de Guerau. Tant en la intro- 
ducció general com en les dues pA- 
gines que precedeixen la selecció de 
poemes de Carner, el tema de la natu- 
ra polaritza l'analisi que Plana fa de 
la seva poesia, perb per veure com fa 
explícita i demostra la característica de 
la acatalanitatn es fa necessari veure 
quins poemes inclou a la tria: Auques 
i ventalls, que ja ha aparegut, perque 
Plana el posa a la bibliografia del poe- 
ta, no hi és representat arnb cap poe- 
ma, potser perque la selecció ja era 
enllestida quan el llibre va sortir; de 
tota manera, el fet de centrar la tria 
en la relació natura-amor fóra també 

8. Antologia, p. 116. 
9. Ibid., p. xx~ .  
10. Ibid., p. 116. 
11. Ibid. 

una raó plausible!' Dels onze poemes 
arnb que Carner és representat a l'an- 
tologia (enfront dels sis de Maragall) 
en trobem, ordenats cronologicament, 
un d1E1s fruits saborosos («Els codo- 
nys tardorals*), dos del Segon llibre de 
sonets («Ciurana» i «Les viudes vul- 
gar~»),  cinc de Verger de les galanies 
(«Cantó d'un doble amor», «Cantó del 
goig perdut», «Camperola llatina)), «El 
sonet dels bracos» i «Déu eternal, se- 
nyor de meravelles»), dos de Les mon- 
joies («La providentw i «Invocació») i 
un d'inkdit, «El dia revoltn, que des- 
prés s'incloura a Bella terra, bella gent. 
Vuit dels onze poemes estan dedicats 
a la figura femenina i, d'aquests, qua- 
tre són de tema amorós; la relació en- 
tre paisatge, país i visió del món és 
la clau de quatre poemes «Ciurana», 
«Camperola Hatina», «La providentn i 
«El dia revolt». Verger de les galanies 
és el llibre que marca, segons Alexan- 
dre Plana, la maduresa de Carner: li- 
risme pur i transparencia expressiva, 
resultat del domini de l'emoció i del 
sentit de la mesura" són el símptoma 
de l'autonomia recuperada per la poe- 
sia catalana." 

Aquest paper central atorgat a Ver- 
ger, que quan Plana havia ressenyat 
Les rnonjoies era encara ll«obra poe- 
tica definitiva» de Carner,'" canvia 
quan, l'any 1923, el1 mateix prologa 
l'antologia del poeta per a la co'lec- 
ció de Tomas Garcés «Els Poetes d'A- 
ra», que publicaven les Edicions Lira. 
La tria, que sembla si més no inspira- 
da per Plana, manté un lleuger predo- 
mini de L'oreig entre les canyes (1920), 
darrer llibre publicat aleshores per 
Carner (amb sis poemes sobre vint-i- 
dos). Només dos poemes del recull són 
de Verger de  les galanies, mentre que 
continua sense haver-n'hi cap d1Auques 
i ventalls i, en canvi, n'hi ha un d'ex- 
tret de La malvestat dlOriana. De fet, 

12. La paraula en el vent, que hauria estat 
Útil a la tesi de Plana, no devia haver aparegut, 
ja que no 6s a la ~Bibliografiar. 

13. Antologia, ps. x i xx. 
14. L'any 1919, Joaquim Folguera (Les noves 

valors de la poesia catalana; reedicib: Barcelona 
1976) es mostra en desacord metodolbgic arnb la 
divisió entre poetes subjectius i poetes objectius 
(ps. 41-42), perb manté el criteri de valoracib de 
la ucatalanitat* progressiva de la poesia catalana 
moderna i, en el cas de Carner. en situa la ma- 
joria d'edat a Les monjoies (1912). També, val 
a dir, lliga la terminologia ktnica a i'evolució 
literaria. 

15. «Les Monjoies~ d'En Josep Carner, <<El 
Poble Catalb (12-VIII-1912). Recollit a Les valors, 
ps. 58-62). 
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hi predominen absolutament els poe- 
mes que mostren allo que interessava 
Alexandre Plana: la relació poeta-natu- 
ra, punt en el qual s'exemplifica I'«e- 
moció, el ritme i el matís de la cata- 
lanitat»16 que, caldria entendre-ho així, 
no és una qüestió tematica, sinó de 
sensibilitat expresada per la depura- 
ció lingüística. Som ben a prop, 
doncs, de la identificació entre llengua 
i rasa, que és latent en aquest proleg 
p ~ r o  que s'infereix dels textos ante- 
riors. El Carner rnés essencialitzat, 
menys anecdbtic, que Plana ofereix (per 
a el1 el poeta crea «Iluny de la bonior 
cridanera del carrer»)17 és el que in- 
tervé en l'equació Carner = expressió 
catalana, que, com veurem, és la imat- 
ge del poeta que predomina fins a la 
guerra, més o menys matisada o deixa- 
da en suspens per I'absencia. 

L'any 1931, Josep M. Capdevila publi- 
ca la segona edició de Les cent millors 
poesies Ziriques de la ZZengua catalana,'8 
arnb una intenció molt diferent: és una 
antologia general, tematicament limi- 
tada (es complementa arnb un volum 
dedicat a la apoesia humorística») i 
elaborada arnb numerus clausus. De 
tota manera, conté elements interes- 
sants si es mira en relació amb l'argu- 
ment que seguíem: la tesi de l'antb- 
leg és la continuitat de la inspiració 
(hi ha una «inspiració catalanas) i 
Carner, al capdavall, és la peca que li 
cal per completar la Iínia ininterrom- 
puda: l'hi inclou, doncs, «no solament 
en homenatge al seu geni, sinó també 
per la influencia que ha exercit en la 
nostra poesia contemporania»." Dels 
vuit poemes seleccionats, tres perta- 
nyen a L'oreig entre les canyes, després 
del qual havien aparegut La inútil 
ofrena (1924) i COY quiet (1925), que 
eren un canvi important en la Iínia 
poetica de Carner o, si rnés no, n'em- 
fasitzaven un registre determinat. En 
la tria de Capdevila, hi predomina el 
motiu paisatgístic, que és, en tot cas, 
l'excusa per al tema amorós. L'ordena- 
ció dels poemes depen del grau de 
dificultat i té, doncs, propbsits rnés 
o menys didactics: dels poemes apa- 
rentment rnés Ileugers, tipus cansó 
(«Cantó de l'amor matinern o «Canti- 

16. Els Poetes d'Ara. Josep Carner (Barcelo- 
na 1923), p. 7. 

17. Ibid., p. 9. 
18. A la primera edició (1926) el criten, amb 

alguna excepció, era no posar-hi poetes vius; a 
la segona, l'únic poeta afegit 6s precisament 
Carncr. 

19. Ibid., p. 10. 

cel») es passa després als de to rnés 
elegíac i greu (com «Tarda d'estiun 
o «La caminada»). Vuit poemes dels 
cent de que es compon una antologia 
que comenca arnb Ramon Llull són 
l'evidencia del lloc que s'atorga a Car- 
ner en una tria destinada al gran pú- 
blic: el del poeta modern -a una bo- 
na distancia dels altres dos autors 
vius que hi són representats, Apel- 
les Mestres i Joaquim Ruyra- plena- 
ment inscrit en una tradició de segles 
que s'aspira a divulgar. 

També general, I'antologia que forma 
els volums 100 i 101 dels «Quaderns Li- 
terarisn de Josep Janésao és feta arnb 
criteris molt rnés rigorosos (la selec- 
ció s'encomana a especialistes en les 
diverses epoques) i arnb uns límits 
d'espai molt rnés folgats. Qui s'encar- 
rega de la poesia contemporania és 
Joan Teixidor, de fet el primer anto- 
leg que no és «fill del Glosari~. És 
per aixo que hi podem comencar a 
percebre una visió diferent del gene- 
re i, en concret, de la poesia de Carner. 
Per a Teixidor, tanmateix, també hi 
ha una característica de la poesia ca- 
talana que es va concretant arnb la 
recuperació lingüística i cultural: el 
«to d'intimitat~, que no és, pero, san- 
cionat arnb la terminologia etnica de 
Plana o Folguera. Aquest «ton de la 
poesia catalana, el crea, en tant que 
crealitat expressiva~, Verdaguer; Ma- 
raga11 l'accentua i Carner el fa arribar 
a la pulsió de tots els registres (hi 
afegeix la ironia i l'humor), sense obli- 
dar el joc intellectual, que forma part 
de la adiversitat humana» del poeta. 
Els criteris arnb que s'ha elaborat l'an- 
tologia són més estetics que no his- 
torics: «no preteníem donar una visió 
enterament completa i sobretot histo- 
ricament organica L...] de la nostra 
poesia moderna»?' Se segueix un or- 
dre cronologic, pero allo que es vol 
donar a entendre és, sobretot, una je- 
rarquía de valors que s'ha de des- 
prendre del joc d'absencies i presen- 
cies, i de la proporció de i'obra repre- 
sentada. Una certa intenció didactica 
hi és, així, reconeguda: Teixidor ha 
volgut donar visions coherents de cada 
obra en la mesura del possible, i el 
metode emprat ha consistit a triar un 
to predominant dins l'obra de cada 
poeta. 

20. Joan TEIXIDOR, Josep M. MIQUEL 1 VERG~S, 
Martí de RIQEER, Antologia general de la poesia 
catalana (Barcelona 1936). 
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L'obra de Verdaguer migparteix l'an- 
tologia i el paper central de la segona 
part, la poesia contemporania, el té, 
evidentment, Josep Carner: vint-i-nou 
poemes seleccionats al llarg de trenta- 
una pagines (quantitat que el colloca 
practicament al costat de Verdaguer, 
arnb vint-i-vuit poemes i trenta-set pa- 
gines). Altre cop el llibre que domina 
és L'oreig entre les canyes, al cap de 
setze anys de la seva publicació, bé 
que arnb poca diferencia. Des d'EZs 
fruits saborosos, hi són representats 
tots els llibres fins a La primavera al 
poblet (1935). Pel que fa a la qüestió 
del «to predominanb, hi ha un as- 
pecte simptomatic: molt pocs poemes 
dels antologats prenen corn a motiu 
una figura humana i, en conseqüencia, 
el vessant més irbnic del poeta hi és 
relativament poc representat; tam- 
poc no hi és el més patribtic, que que- 
da, en tot cas, diluit en el to diguem- 
ne estoic o estoicista del conjunt, que 
gira al voltant d'un fema: el de la 
placidesa de l'existencia en l'acompli- 
ment del cicle vital que es reflecteix 
en la relació entre l'home i la natura. 
Així, els poemes triats desenvolupen 
motius corn ara els costums quotidians 
de felic conformiiat, els moments de- 
turats d'harmonia, la bellesa de i'en- 
torn que dissol la recanca del pas del 
temps i de la presencia de la mort ... 
Aproximadament una tercera part dels 
poemes il.lustren la diversitat del ge- 
nere «cantó» conreat per Carner, que 
d'aquesta manera deixa d'identificar- 
se arnb la frivolitat del joc. L'ordena- 
ció no és cronologica, sinó que segueix 
una certa gradació de dificultat i de 
contencid tematica. 

Les antologies poetiques anteriors a 
la guerra, doncs, confirmen per a un 
públic ampli el paper central que Pla- 
na augurava el 1914 a la poesia de 
Josep Carner. Els motius etnics de re- 
presentativitat, en bona part produc- 
te d'epoca, s'han anat matisant o, si 
rnés no, han anat canviant de nom 
arnb el pas dels anys. Tanmateix, i 
pel que fa a la imatge del poeta que 
es pot inferir dels textos triats, la ca- 
talanitat que sembla ésser el seu va- 
Ior inicial -i on es barregen la de- 
puració i la creació lingüístiques, la 
selecció de temes i el to dominant en 
la poetitzacid de la realitat- no es 
mostra, per als antolegs, en el Car- 
ner rnés galant, joguinós o fins ir& 
co-humorístic, sinó en el seu registre 
rnés nostalgic, greu i metafísic en oca- 
sions (només Plana, pero, inclou al- 
gun poema de tematica clarament re- 

ligiosa a la seva antologia): la majo- 
ria de poemes parteixen d'un motiu 
paisatgístic que la conversió en corre- 
latiu transcendeix. Podríem dir que el 
Carner triat és el que respon, corn 
de fet hi anava responent la seva 
obra, a l'evolució de la poesia catala- 
na dins el postsimbolisme. 1 així, pa- 
radoxalment, la imatge de Carner més 
popular resulta ésser-hi la menys re- 
presentada i és, en canvi, la que des- 
prés de la guerra es prendra corn un 
dels punts de partida per a una nova 
jerarquització de valors poetics. 

Abans de veure-ho, pero, cal detu- 
rar-se, tot i la seva exigüitat, en la 
corresponent a Josep Carner de les 
«Antologies Poetiques Mínimes» que 
editava a Mexic Bartomeu Costa 
Amic. Publicada el 1946, arnb selec- 
ció i proleg d'Agustí Bartra, aquesta 
petita antologia, corn les altres de la 
selecció, «compleix més una funció 
simbolica de presencia que no pas 
d'antologia, implica més una aproxi- 
mació devota a la poesia catalana que 
no pas un designi crític»." La tria, 
així, ha estat feta a l'atzar de la pre- 
ferencia momentania, i els set poemes 
de que es compon no justificarien una 
interpretació rnés enlla de dir que 
aquesta preferencia és per al tema 
amorós de tractament greu i que el 
fet d'obrir l'antologia arnb el previsi- 
ble «El dia revoltn és, potser, signifi- 
catiu; cinc anys després de la publi- 
cació de Nabí, és també aquesta la 
primera antologia que n'inclou un 
fragment (en aquest cas del cant IV) 
corn a cloenda. 

L'any 1947, l'editor Josep Janés i 
Oliver publica, en dos volums, la pri- 
mera antologia general de la postguer- 
ra. Fernando Gutiérrez, personatge Ili- 
gat a la Falange i a la censura, és 
i'antoleg del segon volum, que s'ini- 
cia arnb Verdaguer i acaba arnb un 
apendix, «Els poetes nous», arnb tex- 
tos dels darrers autors, kdits o inkdits 
(Josep Pedreira, Miquel Arimany, Jor- 
di Sarsanedas.. . ). La representació 
que hi té Carner, trenta-sis pagines 
(les mateixes que Maragall) se situa 
immediatament per sota de les qua- 
ranta-cinc de Sagarra - e l  poeta que 
hi té rnés text- i per damunt de les 
trenta-tres de López-Picó i les vint-i- 
nou de Verdaguer. Dels vint-i-dos poe- 
mes de Carner (a rnés d'un fragment 
del cant VIII de Nabí), més de la mei- 
tat -dotze exactament- pertanyen a 
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Bella terra, bella gent, que podria con- 
siderar-se un llibre antic del poeta, 
pero que era, a més, el seu Ilibre, per 
entendre'ns, «patriotic». La selecció és, 
per tant, molt desequilibrada: no hi 
ha, per exemple, cap poema de Cor 
quiet, i un de sol de La primavera al 
poblet és tota la representació del 
Carner dels anys trenta (es tracta de 
«La sopa», altrament no pas dels més 
representatius). El predomini de la 
poesia carneriana anterior al 1925 hi 
és, doncs, absolut i el desequilibri que 
falseja la imatge del conjunt de la 
producció del poeta sembla tenir uns 
motius: en la mesura que és possi- 
ble d'inferir alguna cosa d'un text 
més aviat incomprensible, podem en- 
tendre que Gutiérrez es mira la poesia 
catalana a partir de la seva condició 
de «pecuIiaritat», i no pas «regional» 
sinó específicament «racial». La ca- 
racterística etnica fóra la dualitat in- 
timisme-popularisme, practicada, se- 
gons ell, per tots els poetes a partir 
de Verdaguer. Doncs bé: aquesta ca- 
racterística és l'única que dóna vali- 
desa a la poesia catalana, en tant que 
es tracta d'un fet de raca i no de 
cultura: «la doble condició de l'ele- 
ment poetic catala, quant al fet ra- 
cial d a r  aquest és l'únic punt de 
vista des del qual cal considerar- 
lo...»" Així, la poesia catalana és l'ex- 
pressió gairebé involuntiria d'unes 
característiques ktniques, i corn a tal 
cal Ilegir-la, no pas corn una succes- 
sió historica d'escoles poetiques que, 
obviament, implicaria una voluntat de 
cultura i de continuitat: d'aquesta ma- 
nera, els grans poetes són només cfets 
aillatsn sense relació arnb un entorn 
cultural i social, sense influkncies que 
passin d'un període a l'altre, i així, 
finalment, es pot proposar corn a so- 
lució, després del «gran estupor)) pro- 
duit per la guerra, aavancar a la llum 
del dia a través d'aquests segles de 
localisme i de món interior exempt de 
perspectives».lS Al capdavall, l'antolo- 
gia es pot acabar llegint corn a recopi- 
lació d'una historia acabada que tin- 
dria molt a veure arnb el canvi de 
llengua corn a proposta concreta: «I  
la poesia catalana es troba en el mo- 
ment en que pot atenyer o no el seu 
universalisme. En poesia, i'idioma no 
és mai privilegi exclusiu d'un po- 
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ble.»" D'aquesta manera pren sentit 
la selecció de I'obra carneriana que 
s'hi ofereix; fins i tot en pren el frag- 
ment de Nabi sobre el tema del per- 
dó que la clou. La tria conté mostres 
de poemes sobre indrets identifica- 
bles ( ~ C o m  el Valles.. .», «Siurana», 
«De la vila del Vendrell)). . .), sobre 
una realitat catalana tipificada («La 
sopa», «El diumenge del senyor Pere», 
«El diumenge del senyor Lluc» ...) que, 
en alguns, adquireix un volum més 
específic d'exhortació patribtica («Can- 
conetes del Déu-nos-do», «Retorn a Ca- 
talunya...); al costat d'altres on la 
intimitat del poeta s'expressa preci- 
sament en relació arnb aquesta reali- 
tat: intimisme i popularisme, doncs, tal 
corn ho entenia Fernando Gutiérrez. 

Amb I'dntologia de la poesia cataía- 
na (1900-1950)a6 de Joan Triadú ens tro- 
bem, de fet, arnb la primera avalua- 
ció de la poesia catalana contempora- 
nia feta després de la guerra per un 
crític de les noves aeneracions: un 
integrant de la resisteñcia. 1 és aquesta 
~uali tat  de «resistencia» la aue condi- 
ciona el volum, estructurat -sobre l'o- 
posició vida-mort (les seccions es ti- 
tulen «Els morts», «Morts i supervi- 
vents» i «Els apareguts»), la qual té, 
no cal dir-ho, un valor polític i patrio- 
tic al costat de I'estrictament crono- 
logic. Darrerament, i arnb motiu del 
centenari de Carner, s'ha tornat a fer 
referencia al paper secundari de la fi- 
gura del poeta dins l'antologia i a la 
valoració circumstancial que en feia 
Triadú. Com a producte &un moment 
concret, elaborat per un crític ribia 
en la concepció de la poesia i, doncs, 
també en un sistema de valors, l'An. 
tologia de la poesia cataZana (1900-1950) 
és ben coherent. La poesia entesa corn 
a revelació de i'absolut, corn a cris- 
tal.lització de la vida total del poeta," 
que Triadú identifica arnb la Iínia Ri- 
ba - Rosselló Porcel - Palau i Fabre, 
deixa Carner en una posició, més que 
marginal, transitoria (com, de fet, hi 
deixa tot el noucentisme). L'esforc nou- 
centista té el valor d'haver ~ract icat  
el xtreball pacient)), la «humilitat crea- 
dora» i l1«admiració reflexiva». d'ha- 
ver fet, en definitiva, una feina.de ne- 
teja per la qual «la retorica fou ban- 
dejada definitivament)). Així, el nou- 
centisme és considerat més que res 
corn una preparació («el breu noucen- 
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tisme»)'' d'una epoca brillant, «els 
anys decisius» de 1915 a 1925, que cul- 
minen arnb Vaentrada d'una epoca», 
la constituida per Riba. 1 Carner es 
ressent d'aquesta valoració tan pen- 
dent de les etiquetes. Totes aquelles 
característiques negatives imputades 
a la poesia noucentista («tendencia a 
la superació del sentiment per l'este- 
tican, «filigrana»...)" defineixen, im- 
plícitament, la de Josep Carner: «la 
fluidesa del seu estil, que es fa admi- 
rar per la gracia i el virtuosisme» n'és 
el merit basic." La distinció entre woe- 
sia» i «vers» (coneixement i habilitat) 
defineix verfectament el aue Triadú 
vol dir:  ense se l'última coneixenca 1í- 
rica ni prou forca de sentiment, el 
triomf de Carner es redueix al vers, 
a l'enginy i a la magistral superficia- 
litat per on rellisquen les seves ele- 
gants imatges. Per aixo rarament arri- 
ba al dolor o a la sang.»" «El predo- 
mini del sentimentn, en canvi, «és una 
de les característiques rnés acusades 
de l'obra de Riba»,s1 on es produeix la 
fusió de passió i reflexió caracterís- 
tica dels poetes que responen arnb la 
vida a l'obra i es converteixen, doncs, 
en humanistes. S'entén, doncs, que, 
com a conseqüencia d'una lectura de 
Carner que depen del tot d'uns esque- 
mes momentanis, s'esquitllin a I'anto- 
logia -a l'estudi- afirmacions que 
potser hauria estat excessiu de fer en 
el fragment dedicat al poeta: en par- 
lar de Mari& Manent, per exemple, se'l 
defineix sobretot pels termes en que 
s'oposa a Carner tot i derivar-ne: «no 
deixa senyals del seu treball ni s'es- 
brava en facilitats ni en ironies, no 
té preciosisme ni artifici ... nS3 El gruix 
huma 4 s  una manera de dir- que 
Triadú no troba en Carner (ni en Na- 
bí, que simplement esmenta, tot i dir 
que és el millor de la seva obra) és 
allo que salva Guerau, qpersonalitat 
més perdurable», de la ((mediocritat ar- 
bitraria i ficil -perill carneria».% Per 
aixb, davant la impossibilitat de par- 
lar de la poesia carneriana, que no és 
sinó un joc inadmisible en moments 
«seriosos», allb que més destaca del 
poeta en la breu introducció biogrh- 
fica que precedeix la selecció de poe- 
mes és la seva vessant de traductor, 

28. Ibid., p. 92. 
29. Ibid.  
30. Ibid. ,  p. 109. 
31. Ibid. ,  p. 109-110. 
32. Ibid.. n. 185. 
33. Ibid.; p. 162. 
34. Ibid. ,  p. 215. 

prhcticament l'únic aspecte que co- 
menta. Tanmateix, aquesta selecció no 
reflecteix pas el Carner de que Triadú 
parla, sinó precisament el que, pel 
tema i pel to, més s'adiu arnb les con- 
notacions de l'antologia: el tema de 
la mort («La deixa», poema a la mort 
de Torras i Bages, dos sonets del «Pla- 
ny» a la de Jaume Bofill, «Elegia») i 
el de Catalunya (altre cop «La deixan, 
((L'altre enyorn) queden, en una deter- 
minada lectura que, atesa la selecció, 
no resulta gens forcada, molt lligats 
a la aCanq.5 del goig perdutn i als dos 
fragments de Nabí. Vist així, el con- 
junt pren un to marcadament elegíac 
d'un passat que, de personal, esdevé 
col.lectiu. El fragment del cant 'v de 
Nabí, d'aquesta manera, es pot enten- 
dre com a segon naixement d'aquesta 
entelequia perduda. Des d'un altre 
punt de vista, la tria de poemes abra- 
ca una extensió cronologica conside- 
rable: des d'un poema de Verger de 
les galanies (1911) als dos sonets de 
L'altre enyor, de Paíiers, publicat el 
1950 i, doncs, molt recent. 

D'una antologia feta arnb planteja- 
ments histbrics i, en darrer terme, po- 
Iítics sembla logic esperar-ne com a 
eix algun concepte que, de lluny o de 
prop, es pugui relacionar amb el de 
poesia nacional que emprava Plana o, 
en general, arnb I'establiment d'algun 
signe perdurable de ((catalanitat*. L'an- 
tologia, o la historia, és una succes- 
sjó o 3yna simultaneitat de rectifica- 
cions: Verdaguer rectifica la Renai- 
xenca, Costa i Alcover rectifiquen Ver- 
daguer, el Modernisme (i no queda 
gens clar si per a Triadú és alguna 
cosa més que Maragall) rectifica la 
Renaixenca, etc. ¿Quin és, pero, el 
punt final? Evidentment, Riba. Alguns 
dels qui el precedeixen, arnb tot, 1i 
han obert camí: «Llur rectificació de 
la Renaixenca arnb un senlit humanís- 
tic és un fet iranscendental en la his- 
toria de la poesia ~atalana»,5~ diu Tria- 
dú a propbsit de Costa i Alcover; i a 
partir d'aquí, cada pas (deixant de 
banda els epígons) ho és cap a l'essen- 
cialització: «Des de Verdaguer, una 
contenció creixent ha predominat en 
la poesia catalana.»87 Arnb els anys, 
«la reflexió, la limitació i les preocu- 
pacions estktiques esdevenen aixi ca- 
racterístiques generals)); característi- 
ques que, al capdavall, defineixen la 
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idiosincrisia catalana: «és que, de 
fet, la retorica i el desbordament són 
vicis estranys a I'idioma i al país, al 
qual repugna tot allo que fuig de la 
sinceritat»."' Aixo explica la infravalo- 
ració del noucentisme poetic i ex- 
plica també que només el postsim- 
bolisme (no el de Carner, pero!) si- 
gui poesia autentica: no comprendre, 
sinó coneixer. L'estudi i l'antologia de 
Joan Triadú es converteixen, així, en 
la demostració d'una serie d'esforcos 
adrecats a culminar en I'obra ribiana 
per un procés gairebé biologic (les 
«rectificacions» sovint tenen lloc per 
«fecundacions») i en la mostra de l'ex- 
pansi6 del mestratge de Riba no corn 
a mimesi, sinó corn a actitud alhora 
vital i poetica. 

Dotze anys després de la de Joan 
Triadú, Poesia catalana del segle xx" 
apareix també corn a antologia pro- 
gramatica: Castellet i Molas, de feia 
uns quants anys teorics i crítics del 
que anomenaren arealisme historie)), 
hi assajaven l'aplicació del metode a 
la historia de la literatura. El llibre, 
estudi i antologia, és una lectura de 
la poesia contemporania,, exactament 
un cintent d'interpretacio histbrica)), 
que rebutja explícitament el concepte 
tradicional d'antologia. Amb proposits 
absolutament didactics, els autors re- 
corren la cronologia seguint un eix 
que forma part de la seva tesi: la 
dialectica simbolisme-realisme al llarg 
de seixanta anys, per explicar, al cap- 
davall, l'aparició, a finals dels cinquan- 
ta, d'una incipient poesia realista nas- 
cuda de la presa de consciencia col- 
lectiva davant la realitat social i po- 
lítica. La consolidació d'aquesta poe- 
tica fóra, per a Castellet i Molas, la 
confirmació d'una hipotesi: la poesia 
és un producte histbric elaborat pel 
poeta, que és, en tant que home, un 
ésser social i historie.* Per aixo ma- 
teix és la primera de les antologies 
que no parteix de Verdaguer, ni tan 
sols de Maragall, sinó de Carner i Gue- 
rau de Liost; perque els límits crono- 
logics i, doncs, la periodització, depe- 
nen de la mateixa concepció del fet 
literari: la poesia contemporania s'i- 
nicia arnb la Catalunya contempora- 
nia, el país que el 1906 es d r q a  corn 
a projecte (La Catalunya ideal (1906- 
1936)) en la qual la burgesia cristal- 
litza la seva voluntat dirigent d'inter- 

38. Ibid. 
39. Josep M. CASTELLET i Joaquim MOLAS, Poe. 

sia catalana del segle X X  (Barcelona 1963). 
40. Ibid., p. 196-197. 

venció política i de creació i sosteni- 
ment d'una dinamica cultural que l'ha 
de prestigiar i legitimar:' La periodit- 
zació, doncs, pren corn a eix la tra- 
jectoria d'aquest model des de la seva 
consolidació més o menys efectiva (La 
Catalunya ideal: «Els fonaments (1906- 
1917)»; «La revolta efímera (1917-1924)~; 
«Plenitud d'un esforc (1924-1936~) al 
seu enfonsament i les conseqüencies 
que se'n seguiren (L'esfondrament de 
l'ideal (1936-1939) i Els dos exilis (1939- 
1959)). La quarta part (La presa de 
consci&ncia historica (1959-1962)) es 
converteix en la justificació del meto- 
de seguit fins aquí: «pels voltants de 
1959, vint anys després d'acabada la 
guerra, tota una serie de factors his- 
torics, socials i culturals menaren la 
societat i, per extensió, la literatura 
catalanes cap a nous camins, difícils 
encara de definir»." Així, la configu- 
ració de la societat catalana corn a so- 
cietat burgesa moderna és paraklela 
a l'adopció del simbolisme corn a poe- 
tica (és a dir, corn a forma específica 
de relació entre l'art i la realitat), 
exactament igual corn passh a les cul- 
tures europees, que són un punt de 
referencia constant al llibre a i'hora 
d'explicar els processos histories. Les 
esquerdes produides en l'evolució del 
simbolisme no són sinó els símptomes 
de les contradiccions generades en el 
si d'aquell model, i expresen, doncs, 
unes altres formes de relació entre el 
poeta i el món: les que definirien una 
poetica realista. El predomini o la 
consolidació d'aquesta poktica -1'a- 
posta dels autors- fóra i'expresió de 
la crisi del simbolisme en termes de 
crisi d'un model de societat." 

El metode utilitzat falseja la reali- 
tat, corn qualsevol altre, en la mesura 
que, en tractar de fer un desplegament 
progressiu de les dues actituds (el re- 
buig de la realitat o la seva presen- 
cia creixent), exclou -i així es reco- 
n e i ~ - ~  autors i obres que són regres- 
sives respecte a les línies de forca. 
Pero té, en contrapartida, un avantat- 
ge respecte a les antologies tradicio- 
nals: permet el seguiment d'obres que 
es desenvolupen en un espai de temps 
llarg i evita, doncs, els encasellaments 
massa facils (i, en el cas de Carner, 
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aixo és particularment important) al- 
hora que permet al lector de fer-se 
carrec de la simultaneitat d'actituds 
contraries en un mateix moment. La 
delimitació dels capítols es justifica, 
segons el lligam entre poesia i histb- 
ria, per esdeveniments més o menys 
simbolics o, al contrari, d'efectes molt 
reals: marquen un transit la mort de 
Prat de la Riba, la de Salvat-Papasseit, 
l'inici i el final de la guerra i la mort 
de Carles Riba. La part antolbgica del 
volum que, com ja s'avisa, no es pot 
llegir separadament de l'estudi, fun- 
ciona més aviat com a exemple, i for- 
ca, doncs, la tria d'autors i, sobretot, 
la de poemes, on la selecció tematica 
és evident: calia justificar arnb els 
textos la tesi del volum, i l'esquema 
interpretatiu previ fa que, de vegades, 
es presentin com a mostra d'actituds 
davant la realitat poemes que en són 
exemples no representatius. És, de fet, 
el mateix que passa arnb bona part 
dels mots que donen tito1 a les sec- 
cions: versos descontextualitzats, fa- 
cilment convertibles en emblema, cita- 
cions arnb valor de símbol o etique- 
tes encuanyades pels autors. 

No cal dir que Poesia catalana de2 
segle XX no es planteja en cap mo- 
ment la reducció del material a unes 
característiques especifiques de acata- 
lanitatn, per motius obvis: si precisa- 
ment allb que s'hi qüestiona és la va- 
lidesa actual d'una imatge del país 
mantinguda en la nostalgia, no té cap 
sentit establir caracters permanents en 
una activitat sotraguejada per la his- 
toria com ho és la poesia. Les acti- 
tuds, individuals o collectives, no són 
mai l'exponent d'una condició etnica o 
biolbgica, sinó histbrica i social, i 
són elles, en tot cas, les que configu- 
ren la hipotetica «catalanitat»: una 
determinada imatgeria o una manera 
de dir, una tematica repetida O l'ús 
de certes formes poetiques són fac- 
tors que expresen la relació del poeta 
arnb el seu entorn i, per tant, la seva 
participació en unes formes socials i 
culturals o el seu rebuig. El paper de 
la poesia carneriana, doncs, no es pot 
entendre, en aquesta interpretació 
historica, si no es té en compte quins 
són els valors dominants proposats. 
D'una banda, calia buscar uns ante- 
cedents a la poktica del realisme his- 
toric que definiria la fugac etapa que 
aleshores s'iniciava; de l'altra, en re- 
coneixer l'autonomia del fet literari 
en tant que creació individual, es va- 
loraven també aquelles obres que 
exemplificaven la cristallització i cri- 

si del postsimbolisme en els graus més 
alts de qualitat. Per aixb, la gran fi- 
gura reivindicada era la de Salvat, 
practicament centre de tot un capítol: 
de la seva poesia se'n feia una lec- 
tura excesiva de revolta contra el 
sistema, que s'expressava portant la 
realitat circumdant a l'ambit poetic. 
Per aixb, també, es convertia l'obra 
i la personalitat de Pere Quart en d 
paradigma d'una actitud crítica i, per 
tant, «historica» respecte al sistema i 
a la literatura que aquest genera i per- 
met. Perb, sobretot, es destacaven dos 
poetes: Riba i Espriu. El primer, 
exemple maxim de la tradició simbo- 
lista i representant, alhora, d'una ac- 
titud personal i col.lectiva que carac- 
teritzava l'intellectual d'abans de la 
guerra. El segon, paradigma de la poe- 
sia que neix ja deslligada del projec- 
te de la Catalunya ideal i, sobretot, 
que parteix de la guerra i d'una si- 
tuació de derrota: que estableix, per 
tant, unes relacions diferents arnb la 
col.lectivitat. La complexitat de lluqs 
universos poetics desmenteix, pero, 
que la lectura del tandem Castellet - 
Molas s'adreci només a la relació cla- 
ra entre realitat i poesia en els ter- 
mes que defineixen la poetica del rea- 
lisme historie: 46 hi ha sempre una 
analisi literaria incipient (i que, en 
general constituira la base d'analisis 
posteriors), encara que depengui de 
la valoració de les qualitats que tipi- 
fiquen la relació entre el poeta i la 
c~~lectivitat. 

El metode seguit, que permet de 
determinar l'actitud davant la realitat 
a partir de cada llibre que un poeta 
publica, intervé decisivament en la va- 
loració de la poesia de Josep Carner. 
Allb que es destaca és, sobretot, l'evo- 
lució del poeta des de la participació 
en un projecte socio-cultural i, per 
tant, l'adopció de la poetica simbolis- 
ta per consagrar una determinada rea- 
litat, fins a l'allunyament, primer vo- 
luntari i després forcat, del país, que 
provoca una presencia diferent de la 
realitat en el poema. Establerl, pero, 
aquest eix, la lectura de Carner és 
més aviat unidireccional: interesa, 
més que res, situar-lo arnb relació a 
la poktica realista i aquest és l'as- 
pecte més destacat. Carner, Guerau i, 
en general, la poesia noucentista es 
valoren positivament per dues raons: 
la lingüística (que derivara en una 
poetica) i la tematica: aforen els qui 
descobriren la poesia latent en les pe- 
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tites coses ignorades i obscures».'"s 
així com, sovint, la poesia de Carner 
s'acosta al realisme, per servir uns in- 
teressos burgesos concrets: idealitzant 
i convertint, per exclusió, en símbol 
de la ~o~lectivitat tots aquells aspec- 
tes rnés característics, típics i poc 
conflictius de la realitat catalana. La 
distancia entre ironia i satira, entre 
subjectivisme i objectivisme és la dis- 
tancia entre el realisme «ahistbric» 
carneriá i ll«histbric», progressista, d'un 
Salvat o un Pere Quart. El perill de 
la simplificació no s'evita del tot: quan 
la poesia de Carner qualificada de 
«facil i llisquent» va canviant de re- 
gistre, es fa més visible la trampa de 
triar uns poemes i no uns altres, de 
silenciar algun llibre o liquidar-ne en 
un pare11 de ratlles algun altre que, 
anys a venir, en mereixeria algunes 
més. Pero anem per ordre. Al primer 
capítol, «Els fonaments (1906-1917)», 
que recull els inicis moderns de l'e- 
volució que menara cap al postsimbo- 
lisme, I'antologia recull cinc poemes 
de Carner (dos d'Els fruits saborosos, 
un del Segon Zlibre de sonets, un de 
Verger de les galanies i un d'Auques 
i ventalls) que iklustren, respectiva- 
ment, la desrealització de la natura 
-els tres primers- i la visió irbnica 
d'escenes i personatges isolats de la 
realitat, i, per tant, sense contradic- 
cions amb el món del poeta. La sec- 
ció titulada «Poesia, experiencia de 
cultura», que conté poemes de López- 
Picó i Riba, hauria pogut, en canvi, 
incloure'n de carnerians, posem per 
cas de La paraula en el vent; una apli- 
cació potser forcada de la divisió ge- 
neracional, pero, ho impedeix. El ma- 
teix registre carneria -la poetització 
amable de la realitat-, amb el gmix 
que li dóna l'ús d'un to més greu que 
permet I'aproximació a l'exaltament 
patribtic («Déu nos do...») o l'entrada 
de la nostalgia i l'enyor («Retorn a 
Catalunyan, «El diumenge del senyor 
Peren), el trobem als tres poemes se- 
güents, tots de Bella terra, bella gent. 
Els dos darrers, a més, exemplifiquen 
la suspensió del projecte ideal en el 
si dels poetes burgesos i I'adopció d'un 
cert realisme (la secció es titula «El 
mira11 de la realitatn) que, en Carner 
com en d'altres, té el contrapes de la 
cancó, representada aquí per un sol 
poema («Balada de Nadalv, de L'oreig 
entre les canyes) que n'és una mostra 
insuficient, donada la prodigalitat del 
poeta en el genere. Al capítol ~Pleni- 

tud d'un esforp, que distribueix la 
producció en l'acostament a la poesia 
pura i I'aproximació a la realitat -«El 
desvetllar del món»-, Carner té poe- 
mes a totes dues seccions: aPreserva- 
ció», un poema d'El veire encantat, i 
un fragment del cant v de Nabi iklus- 
tren el seu vessant «metafísic», que, 
tanmateix, resta sense explicar. Es dis- 
cutible, &una banda, la inclusió d'a- 
quest darrer fragment en aquel1 epí- 
graf i, de l'altra, és potser equívoc 
situar Nabi abans del comencament 
de la guerra. En canvi, a «El desvet- 
llar del món» hi ha tres poemes, tots 
tres &El COY quiet, de 1925, cosa que 
contribueix al garbuix de dates. La 
tria d'aquest llibre és curiosament se- 
lectiva: a més de «Fidelitat», «Casa 
que fou de pescadors~ i ((L'escarras- 
sada», hi ha poemes a El COY quiet 
que podrien anar ben bé al costat de 
«Preservació». L'últim bloc de poe- 
mes carnerians és el que s'inclou a 
la tercera part, la corresponent a l'e- 
xili: «Salm de la captivitat~, «De lluny 
estant» i fragments de «L'altre enyor» 
són mostres de l'ultima producció del 
poeta (els dos primers havien apare- 
gut a Poesia i el darrer a Paliers i 
Llunyania). 

Carner és, a Poesia catalana del se- 
gle XX, un exemple de com els esde- 
veniments coklectius afecten la visió 
del món del poeta: allo que se'n re- 
marca és la interiorització progressiva 
a partir de l'allunyament. En diversos 
moments del volum, els autors insten 
el lector a comparar amb els primers 
poemes antologats els que els anys 
han anat convertint en una creació 
de l'enyor: Carner es converteix en 
una mostra ineludible de la necessitat 
del contacte amb el país i la seva gent, 
de la inevitabilitat, a la Ilarga, del 
realisme quan els fets externs afecten 
la vida del poeta: «L'allunyament de 
la patria (...) ha fet de Carner un al- 
tre poeta: rnés huma, més dens, més 
realista.»" Carner s'acaba, doncs, con- 
vertint en el símbol de la poesia d'exi- 
li, com fou en realitat. Ara bé: la pu- 
resa, la dignitat moral, tot allo que 
Castellet i Molas remarquen com a 
característic, es despren més, en la 
seva analisi i en la tria de poemes, 
del personatge i de la seva significa- 
ció que no pas de la seva poesia. En 
darrer terme, i amb el benentes que 
de tot plegat, a hores Cara, ja n'hem 
de fer una lectura histbrica, no deixa 
de tenir gracia que Josep Carner es 
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converteixi, a Poesia catalana del se- 
g2e XX, en un proto-realista historic 
gracies a un poema com ~L'escarras- 
sada», d'altra banda més aviat poc re- 
presenta ti^.^' De fet, el Carner que in- 
teressava en aquel1 moment Castellet 
i Molas era, és clar, el que podia apro- 
ximar-se a la seva proposta tebrica. 
1 fou aquest Carner el que van bus- 
car i destacar. La paradoxa és que, 
amb aixo, esbotzaren la imatge do- 
minant de la poesia carneriana com a 
malabarisme lingüístic i refinat joc 
intellectual que, si també en part era 
certa, representava sobretot una re- 
ducció superficial de Sobra i n'im- 
plicava, explícita o no, una valoració 
negativa. Ara, almenys, s'hi afegia un 
.element: Carner deia alguna cosa, no 
es limitava a fer filigranes. 

L'any 1965, en part com a resposta 
a Poesia catalana del segle XX i en 
part, per aixo mateix, com a rectifica- 
ció de la seva antologia de 1951, Joan 
Triadú publica la Nova antologia de 
la poesia catalana." Aparentment molt 
semblant a l'anterior, en realitat 
menys combativa i sense la significa- 
ció d'aquella, aquesta antologia perd 
incidencia precisament pel fet de con- 
vertir-se en una mena de transacció 
o, en alguns aspectes, de retractació. 
Els anys transcorreguts justifiquen la 
nova obra, perb la motivació de Tria- 
dú és, encara, la del resistent: el lli- 
bre és ula demostració, que hi ha im- 
plícita, de la unitat bhsica de tot 
aquest esforc, representatiu d'alguna 
manera, sense proposar-s'ho ningú, de 
l'acció íntima del país».JO Així, la 
tesi de la «unitat» es manté enfront 
del «"programatisme", sobretot del po- 
sat al servei, conscientment, és clar, 
&un esquema ideologic o altren: que 
troba, en la poesia catalana, línies que 
no han existit mai, conflictes imagi- 
naris. L'antbleg s'ha d'enfrontar «amb 
la capacitat poetica estricta»: que 
no queda clar com es conjumina amb 
la voluntat historica, la qual, d'altra 
banda, perd jmportancia en aquesta 
ocasió perque, sorprenentment, Tria- 
dú considera que la funció informa- 
tiva que acomplia aquest aspecte en 
l'antologia de 1951 ja no és necessa- 
ria. Per aixo el llibre conté més tex- 

48. .El realisme de tal poema és, ja, ben pro- 
xim del que, més endavant, refinirem com a 
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tos i de més poetes, i redueix sensi- 
blement la presentació tebrica. El me- 
tode cronolbgic divideix la producció 
en quatre grans blocs (1900-1924, 1925- 
1938. 1939-1950 i 1951-1954) i el criteri 
és més aviat acumulatiu: interesa 
emfasitzar la auantitat i la continui- 
tat (els darrer; poetes que hi aparei- 
xen són Gimferrer i Parcerisas). En 
aquest context, molt menys progra- 
matic, Triadú reconsidera, en part, el 
paper de Carner i la seva representa- 
ció en l'antologia: vuit poemes, cap 
d'ells no inclos el 1951, la formen. Si 
aleshores el lligam entre ells era te- 
matic i l'ordenació cronologica, ara el 
punt de partida és la publicació, el 
1957, de Poesia. Quatre dels poemes 
formen part d'Abs6ncia («A hora fos- 
cant», «Si em vaga», «Belgica» i «Crea- 
ció del poema»); amb els altres qua- 
tre («Boira», publicat per primer cop 
a Poesia; «L'home que fa giravoltar 
I1espasa», de COY quiet; «Illa», de Llu- 
nyania; i «La fulla», de L'oreig entre 
les canyes, pero repres a Arbres), pro- 
porcionen una imatge de Carner go- 
saríem dir una mica ribiana. La tema- 
tica dominant és típicament postsim- 
bolista: el coneixement huma en re- 
lació amb l'experiencia sensible, el 
món interior desconegut, la mort, la 
c~eació poetica; tret del cas de «Be1- 
gicas, l'abstracció guanya del tot el 
terreny a la realitat concreta i el con- 
junt s'acosta a allb que Triadú, se- 
guint Riba, volia que fos la poesia: 
coneixement. La publicació de Poe- 
sia li donava un motiu solid i sufi- 
cient de retractació implícita. Carner 
havia rectificat i havia, així, legitimat 
la valoració que Triadú en feia anys 
enrera: ~després ha resultat que el 
poeta, a l'hora d'immortalitzar-se [ . . .], 
emprengué, i dugué a terme una 
modificacio implacable de la seva 
obra, en una extensió i una profundi- 
tat . . .»." Carner mateix confirmava 
la justesa, doncs, dels retrets de su- 
perficialitat; la «immutabilitat» ribia- 
na era una altra cosa, pero l'autocrí- 
tica (~aquest  exercici d'una crítica im- 
placable, Carner I'ha resolt admirable- 
ment, i si ho ha fet és que calia, o 
almenys que li calia, a dl»,SP i l'exis- 
tencia de Nabí -que encara és el poe- 
ma maxim, perb no té representació 
a l'antalogia- i, probablement, els 
anys d'exili eren punts per a la remis- 
sió del ckstig. 

Al final, ja, de la línia de les anto- 
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logies de poesia contemporania, el 
1968 es publicava la més voluminosa 
fins al moment: Un segle de poesia 
catalanaP6 que Jaume Bofill i Ferro no 
pogué acabar i que fou enllestida per 
Antoni Comas. El caracter d'aquesta 
doble autoria fa que sigui impossible 
llegir aquesta antologia com les an- 
terior~: Bofill i Ferro no va deixar es- 
crit cap aclariment i. ver tant. els 
criteris' inicials ens són- desconeguts. 
Antoni Comas, tanmateix. exvlica a 
la «Justificación que es tractaia d'un 
encarrec editorial per cobrir una ne- 
cessitat de mercat i que l'antologia 
havia d'abracar des dlAribau fins a 
l'actualitat. 1 és també qui, amb el 
pretext de dir-ne la funció, n'exposa 
els criteris que, al capdavall, han re- 
git la confecció de l'antologia: histo- 
rics i objectius, d'una banda, no ex- 
cloents i, doncs, d'inventari, de l'altra. 
Aquest punt de partida explica que el 
producte final produeixi, sobretot, la 
impressió d'exhaustivitat, pero també 
d'amuntegament amb l'únic ordre de 
la cronologia (xestablir les línies de la 
seva evolució» i cdrecar un inventarin 
de la poesia catalana contemporania 
són proposits contradictoris d'entra- 
da); justificar els textos només amb 
una nota introductoria a l'obra de 
cada poeta no fa rnés que accentuar 
el fragmentarisme impossible de con- 
jugar amb l'iilient cii«ofz~;r h53 7 3 3 -  
norarnica historica, completa i cons- 
tructiva a la vegada de la poesia cata- 
l a n a ~ . ~ ~  Amb aquest procediment i la 
intervenció de les quatre mans, la vi- 
sió de conjunt queda del tot desdi- 
buixada, inexistent. 

Fins quin punt tot aixo pot afectar 
el lloc que ocupa Carner a Un segle 
de poesia catalana és relativament un 
misteri. Mentre que la nota introduc- 
toria és deguda a la ploma de Bofill 
i Ferro, a la tria hi van intervenir 
tots dos autors. Cal suposar, pero, que 
la intenció de partir, per a fer-la, del 
volum Poesia ja formava part de les 
decisions inicials. Diversitat i repre. 
sentativitat semblen els criteris que 
la presideixen, tot i que s'hi troben 
a faltar seccions prou centrals (Els  
fruits saborosos i Verb)?" Al final de 
la tria, hi ha una mostra de poemes 
de Bestiari, que Carner havia publi- 
cat el 1964; no hi ha, pero, cap poema 
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56. Ibid., 11, p. 6. 
57. Tampoc no hi ha cap poema de les sec- 

cions Llegendari i Lluna i llanterna, que es poden 
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d'EI tomb de I'any, inexplicablement 
segons els criteris de l'antologia, ja 
que el llibre havia sortit el 1966. Re- 
passar l'índex dels poemes reproduits 
no comporta cap sorpresa: no es pot 
dir que hi hagi subjacent cap lectura 
de l'obra carneriana. Més aviat la tria 
es decanta cap a aquells poemes que 
previsiblement esperaríem trobar-hi. 
El Carner rnés conegut i menys trans- 
cendent hi domina, donant la raó, al 
capdavall, a les valoracions de la nota 
introductoria: la creació lingüística i 
estilística és la seva maxima aporta- 
ci6, perque la seva «fuga de genial 
improvisad~r»~~ li permet arribar a 
aprofundir «en el delicadíssim destria- 
ment dels elements de la bellesa ob- 
jectiva del món»,5g pero no atknyer 
la eperfecció extrema» d'un Riba. Per- 
que, segons l'autor, la funció i el va- 
lor de Carner han estat uns altres: 
crear una escola i inventar I'idioma 
poetic catala. La transitorietat del pa- 
per de Carner que es pot desprendre 
d'aixo queda compensada per un fet 
decisiu: ~Catalunya aporta amb el1 
a la cultura europea el seu matís ca- 
racterísticp6O i així Carner es torna a 
convertir en el representant d'una ca- 
talanitat poetica que aquest cop, pero, 
després de tants anys, ja no se sap 
exactament que vol dir. 

Fins fa ben poc, l'única antologia 
de la producció en vers de Josep Car- 
i;rr que presentava críticament prou 
material per donar una idea solida de 
la manera poetica carneriana era la 
de Carles Riba." Riba es valgué rapi- 
dament de l'oportunitat de triar da- 
munt allo que el mateix poeta havia 
assumit, ordenat i ofert com a actual 
a Poesia, el 1957. En una data incerta 
entre aquesla i la de la seva mort, 
Carles Riba dona I'antologia per en- 
Ilestida, pero morí abans de redac- 
tar-ne el proleg.6' 1 tot i que la funció 
primera i rnés explícita de les a n t e  
logies -fer llegir- s'hi acompleix in- 
tacta, la recanca d'aquell text i la 
d'entendre erroniament la lectura de 
Carner per Riba ens fan caure en 
una temptació: mirar que el1 ens 
expliqui, fins on aixo sigui posible, 
el perque i el com de la seva tria. 
Riba mateix ens justifica quan, a les 
pagines que presenten lJAntologia po2- 
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tica de Joan Maragall, demana «usar 
raonsn i procurar veure «amb quin 
penúltim, ja que no arnb quin últim 
mot pot contribuir una antologia a 
I'establiment relatiu d'uns valors dins 
una producció col.lectiva o indivi- 
d~a1».8~ 

El seu uúltim mot» sobre Carner 
fou 1'Endreca que encapcala el volum 
d'homenatge als setanta-cinc anys del 
p0eta.8~ Riba hi construeix un pane- 
gíric al mestre on tot, lbgicament, me- 
na a la valoració de la seva actitud 
personal i civil, sintetitzada en la re- 
lació arnb la realitat del país, de la 
qual la llengua és esskncia i origen.b6 
En altres mots, la catalanitat poktica 
de Carner, j a  que d'aixb es parla, pro- 
vé del tracte -intercanvi «dlenergia i 
de fantasia»- que el poeta estableix, 
des dels inicis, arnb la Ilengua, no pas 
dels motius tematics en que es basa 
la creació del poema. Riba, doncs, tor- 
na a donar significat a un concepte 
que no apareix a 1'Endreca de mane- 
ra explícita, pero que se'n deriva in- 
evitablement, i aplica a Carner -re. 
presa i precisada- la idea de catala- 
riitat nascuda en un moment algid de 
construcció i mantinguda després de 
la desfeta com a signe sblid i vivent: 
acatalanitat implica una determinada 
manera d'ésser i encara més una de- 
terminada manera de veure i de vo- 
ler i de realitzar-se en plenitud, és 
a dir, una cultura; cultura que al seu 
torn comporta un estil personal d'ex- 
pressió. Per aixb, posseint Catalunya, 
propi i florent, el rnés complet i es- 
piritual dels sistemes humans d'ex- 
pressió, que és un idioma, en la seva 
defensa i dignificació hem posat la 
nostra primera intransigencia. El1 és 
prova i signe alhora de la nostra per- 
sonalitatn."' La valoració de la poesia 
de Carner, que Riba no fa en i'elogi 
de 1959 sinó indirectament, plana tan- 
mateix damunt tot el text: la sensibi- 
litat resolta en actitud intel.ligent de 
meravella gracies a la llengua n'és el 
punt central. Poesia i vida s'identifi- 
quen en Carner perque viure és nveu- 
re i comprendren, i cveient es va més 
enllh d'un mateix, i comprenent sot- 
metem al nostre torn la vida que ens 
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volia sotmetre»." La lectura dels ar- 
ticles que Carles Riba havia dedicat 
a Carner des de 1914 ens duu a la 
conclusió que en aquestes referencies 
breus i elusives hi ha continguda, en 
esskncia, una única reflexió, la que, 
arnb motius diversos, havia provocat 
scmpre en Riba I'obra carneriana. El 
1918, arran de la publicació de Bella 
terra, bella gent, havia dit com es pro- 
du:ia en Josep Carner la condició de 
«viure en poesia»: «en intercanvi 
creador de la consciencia i del món 
de les coses externes».b8 Qu~ns eren 
els mecanismes de fragmentació poe- 
tica d'aquest món que en resolien la 
comprensió és el que, en moments di- 
versos i per a llibres diversos, Carles 
Riba intenta descobrir. 

La fusió &actitud poetica i expres- 
sió lingüística esdevé, fet i fet, e1 
punt a partir del qual Riba situa Car- 
ner en l'evolució de la poesia catala- 
na. 1, en aquest sentit, és ben signi- 
ficatiu que aquesta antologia vagi 
precedida per la de Verdaguer i la 
de Maragall. El volum Poesia va ofe- 
rir-li l'ocasió propícia per completar 
una trilogia obvia i fer lliurament a 
Carner d'allb que, molts anys abans, 
el1 mateix definia com a sentit d'una 
antologia: «Oferir a un poeta, com 
a homenatge, una antologia dels seus 
propis versos té alguna cosa d'avenc 
d'immortalitat: vol dir sempre, des 
&un criteri o altre, una simplificació 
tallada en la seva obra, un ajut a1 
Temps per a canviar-la rnés en ella 
mateixa, un aclariment de noses per 
a reintegrar l'autor a la seva primera 
-i última- solitud arnb la idea de 
forca o de perfecció que ha collaborat 
arnb ell.»69 Perb aquesta violencia que 
l'antbleg exerceix en el curs previsi- 
ble de la historia no pot partir rnés 
que d'una lectura individual. Són les 
paraules tants cops citades arnb que 
comencava, el 1922, el prbleg a llanto- 
logia de Verdaguer: «Triar és opinar; 
una antologia no hauria d'ésser pre- 
sentada sense una responsabilitat per- 
sonal, sense un índex dels criteris se- 
gons els quals el collector ha seguit 
el seu autor per a sorprendre'l en els 
moments arnb que concorda millor 
arnb el1 mateix.»" O aquelles altres 
arnb que, forca temps després, reco- 
neixia haver obrat, en elaborar l'an- 

67. Endreca (Ibid.,  p. 703). 
68. .Bella terra, bella gentn (Ibid . ,  p. 109). 
69. Mpez-Picd (Zbid., p. 425). 
70. Proleg a una antologia de Jacint Verdaguer 

(Ibid.,  p. 269). 
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tologia de Maragall, amb ccun cert in- 
conformismes i presentar la tria apel 
valor que pugui tenir una convicció 
personals." Coincidencia, convicció i 
opinió, doncs, convergeixen en la vo- 
luntat de tornar a l'obra antologada 
allb aue hi ha en ella de més per- 
manent i de més original, de can<iar- 
la més en ella mateixa,. L'essencial 
de la poesia carneriana segons Carles 
Riba és, per tant, allb que hauríem 
de trobar en la seva tria. 

Val a dir que el mateix Carner, gar- 
bellant, ordenant i, doncs, refent la 
seva obra, li proporciona un punt de 
partida ex~e~lent ,  sobretot perqui: 
amb Poesia es resolia, en certa ma- 
nera, una lleu recanca que Riba havia 
expressat sempre davant la poesia 
carneriana: el caracter de amanifesta- 
cions disperses i fins a cert punt es- 
tranyes entre ellesa que veia en lli- 
bres i poemes." L'apreciació, feta el 
1914, la desmentiria en part el 1918: 
a Difícilment [ . . . ] podria tenir l'obra 
d'En Carner una intenció rigorosa- 
ment arquitectonica. Un pur poeta lí- 
ric no construeix un vast, pre-calcu- 
lat monument dins l'espai; canta, mes 
aviat, inesgotablement, en el temp~s.?~ 
La fragmentació continua essent ca- 
racterística, p e r ~  el adaler P'unifica- 
cio", no es produeix tan imperativa- 
ment en el crític, perqub aquella ja 
és entesa com a substancia del viure 
poetic de Carner. Tanmateix, Poesia 
és un amonument dins I'espai,,; fet 
a posteriori, perb. I entenem quina 
mena de coincidencia es devia produir 
quan llegim I'article que Riba dedica 
a la segona edició dfE1s fruits sabovo- 
sos el 1929." 

Amb tot, es fa difícil escatir les 
raons d'alguns aspectes de l'antolo- 
gia, perque no n'hi ha pas prou de re- 
construir-ne la composició. Riba pre- 
senta el material distribui't per sec- 
cions que no sempre coincideixen amb 
les de Poesia. En algun cas, diríem 
que va més enlla que l'autor en des- 
compondre i recompondre el conjunt. 
Només quatre seccions (Llegendan, 
Ofrena, Seny humiliat -que a Poesia 
era Verb- i Absdncia) són integra- 
des únicament per poemes que Car- 

71. Nofa preliminar (Ibid., p. 548). 
72. <La paraula en el vent.. Al marge d'un 

llibre d'En Josep Carner (Ibid., p. 548). 
73. <Bella terrar (Ibid., p. 109). 
74. Riba hi fa constar l'sextrema delicadesa 

en la dosificaci6 de la coqueteria i de la respon- 
sabilitat~ (aEls fruits saborosos., per Josep Car- 
ner; ibid., p. 392). 

ner hi havia posat, sense cap alteració 
en I'ordre i amb la voluntat molt cla- 
ra, en el cas d'Abs2ncia, de modificar 
al mínim la lectura. En d'altres ca- 
sos, només fa petits canvis: a Arbres, 
per exemple, es limita a collocar <Els 
ametllers de Sarris,, al costat d'altres 
poemes que tenen com a motiu el que 
el titol indica (arbres concrets d'un 
indret identificable); a Cor quiet, si- 
tuar I'aOració a Saturn,, immediata- 
ment després del poema inicial, c(L1o- 
blits, precisa, des del comenGament, 
una determinada idea carneriana del 
pas del temps. Més importants són 
els transvassaments de poemes d'una 
secció a altra: a Lloc, per exemple, 
a més dels canvis d'ordre ben signi- 
ficatius (les acan~onetes del Déu-nos- 
dos i c(Campero1a llatina,, encapcalen 
no només la seccio, sinó el llibre, en 
una mena de fixació de les relacions 
entre el poeta, el paisatge, la coilecti- 
vitat i la tradicib; amb el canvi de 
posició d'<cEl dia revolt*, Lloc pot aca- 
bar amb el asalut a la Patria ...,, que 
clou el poema), Riba hi incorpora cinc 
poemes que Carner incloia a Auques 
i ventalls. Aquest darrer títol desapa- 
reix i, d'acord amb el contingut, apa- 
reix una nova secció titulada Com& 
dieta humana, terme que havia utilitzat 
algun cop referit a la recreació poetica 
que Carner feia de caracters i compor- 
taments humans: precisament ho deia 
a propbsit d'Els fruits saborosos,?5 
cinc dels quals, desapareguda la uni- 
tat del llibre que Poesia mantenia, en 
formen part i confirmen, així, la lec- 
tura que Riba en feia el 1929. La co- 
herencia de la seccio, integrada no- 
més per poemes sobre figures huma- 
nes, i el punt en qui: Riba se situa 
en llegir-10s s'aclareixen des del mo- 
ment que fa que s'obri amb ccHi ha 
matins ... n: el malenth del Carner hu- 
morístic desapareix rapidament, més 
ben dit, s'evita que aparegui en la 
seva forma més topica (hi ajuda, tam- 
bé, la mínima presencia de poemes 
procedents de la secció Auques ... que 
ja eren al llibre d'aquest titol). A més 
del de Cornedieta humana, Riba can- 
via altres epígrafs: Llunari, per Les 
quatre estacions, potser per un afany 
de claredat; i Verb; per Seny kumi- 
liat, més ribig tal vegada i, en tot 
cas, més indicatiu de l'aspecte que 

75. Ibid., p. 393. El terme li era car: l'utilitz8 
també en parlar de les Faules de La Fontaine 
traduydes per Carner (Ibid., p. 260). 
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l'interessa de la poesia religiosa de 
Carner (de la qual no tria cap poema 
de tema bíblic). El més espectacular, 
en aquest punt, és precisament l'ab- 
sencia de cap fragment de Nabi, tra- 
dicionalment considerat un dels mo- 
tius de 1'Esbós de tres oratoris, que 
sortia, justament, l'any .1957. És pos- 
sible que simplement 11 fes angúnia 
destruir la unitat del poema; si més 
no, no tenim cap element que faci 
pensar en altres raons. La manca de 
representació de poemes de Lluna i 
Ilanterna, finalment, sembla facil d'en- 
tendre per la seva qualitat de «ver- 
sions». El proxim pas hauria d'expli- 
car com va triar Riba en tots aquells 
casos -la majoria d'entre cent cin- 
quanta-sis poemes- en que les raons 
no són tan evidents corn algunes de 
les que hem descrit. Tenint en comp 
te, pero, el pes que hi devia tenir la 
concordanca íntima, fóra anar massa 
enlla en el camí de la conjectura. 

Haurien de passar vint anys abans 
no sortis una altra mostra antolbgi- 
ca amplia de la poesia de Josep Car- 
ner: la que Joan Ferraté publica el 
1979 en el marc d'una col.lecció espe- 
cíficament divulgativa.'~quest volÜm 
de Poesies escollides. tanmateix. cal 
entendre'l corn una peca més de les 
que l'autor, des dels primers anys 
cinquanta, ha anat oferint corn a as- 
pectes de la seva lectura del poeta. 
En aquelles ocasions més llunyanes, 
aquesta lectura tenia sobretot un va- 
lor: el de situar la poesia de Carner 
en el mateix pla que d'altres fites de 
la poesia moderna (cito a l'atzar: Bau- 
delaire, Eliot, Guillén, Riba ...) i de la 
classica (Petrarca, March, Aldana, Que- 
vedo...)" utilitzades corn a punt de 
partida o recurs exemplar de la refle- 
xió teorica sobre el llenguatge poetic. 
Així, Ferraté negava a la poesia carne- 
riana d'una epoca el caracter única- 
ment anecdbtic i banal, sense deixar 
de fer notar en quina relació se situa- 
va aquesta poesia respecte a la socie- 
tat que la feia possible.?' 1 també ales- 
hores donava la base de la interpreta- 

76. Josep CARNER, Poesies escollides (Barcelo- 
na 1979). 

77. Vid. esp. Ideas del alma (1956), ~Arbres* 
de Josep Carner (1953) i Poesía y símbolo (1953), 
tots recollits a Dinámica de la poesía (Barcelona 
1968). 

78. .Para Carner, el gusto, la mesura, la deli- 
cada ternura incluso y aun e2 realismo imagina- 
tivo de su poesía, son como una prolongacidn 
del gusto, del sentido de la medida, de la tierna 
sentimentalidad y del realismo vital de la socie- 
dad que le tiene por poeta» (Dinámica, p. 31). 

ció que després ha anat desplegant, 
desproveida ja d'aquell referent extern 
i centrada en un punt que, de fet, és 
molt proxim a allo que Riba ja havia 
assenyalat corn a caracteristica de la 
poesia de Carner." Arnb els anys, Fer- 
raté s'ha aplicat, des del new criti- 
cism i el formalisme, a l'únic punt 
des d'on, per a ell, és possible d'em- 
prendre l'estudi d'aquesta poesia: la 
construcció del poema a partir d'un 
pretext i la seva constitució en reali- 
tat verbal sentida corn a necessaria i 
corn a única possible des de l'bptica 
en que el poeta forca el lector a si- 
tuar-se." Ferraté entén aquests meca- 
nismes corn a «contextura genuina de 
l'art de Carnern, i corn a caracterís- 
tica diferencial del poeta en la poesia 
catalana moderna 11«acceptaci6 franca 
i sense reserves f . . . ]  que la motivació 
del seu discurs és el pretext que rau 
a la seva base»? (de la qual cosa re- 
sulta ll«objectivació de l'experiencia 
de t0thom»),8~ i arriba a la valoració 
final: «és la seva experiencia feta sa- 
viesa rica i profunda i el seu talent 
versatil i penetrant allb que reconei- 
xem corn a presencia immutable i 
consumació final del seu art. Pel camí 
de l'objectivitat i de l'abnegació, re- 
sulta, doncs, que també en l'obra de 
Carner ha estat satisfeta l'aspiració 
sobrehumana a una expressió total 
que hem vist que era caracteristica 
de la poesia del nostre temps».BJ 

En aquestes aportacions dels dar- 
rers deu anys, hi domina, a més, un 
to notoriament reivindicatiu deis greu- 
ges que la historia, i els que Ferraté 
en considera agents col.laboradors, in- 
fligiren a la poesia de Carner durant 
les dues dkcades antenors, al llarg de 
les quals, assegura, el poeta era a pe- 
nes llegit i els seus nous llibres pas- 
saven per alt.'' Com a conseqü&ncia 

Vegeu també Carner y la poesía catalana, dins 
Teoría del poema (Barcelona 1957). ps. 81-91. 

79. L'objectivació de la relació entre el poeta 
i la realitat a partir. en cada poema, d'un pre. 
text liric revestit d'imatges que reprodueix le 
contemplació d'un m6n (vid. Carles Rmn, ~ L ' o -  
reig entre les canyesn, per Josep Carner; Obres 
Completes, 11, ps. 217-219). 

80. aPrblega a Josep CARNER, Auques i ventalls 
(Barcelona 1977), ps. 12-13; aPrblegn a Josep CAR- 
NER, La primavera al poblet (Barcelona 1979). 
p.  32. 

81. .Prblega a La primavera, p. 17. 
82. uPrbleg~ a Auques, p. 10. 
83. ePrblegn a La primavera, ps. 19-20. 
84. uPoesia», de Josep Carner: Ressenya i vitz- 

dicació, «Els Margesn, núm. 8 (setembre de 
1976), ps. 15-17. 
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del furibund antiacademicisme a que 
va a varar aauesta indi~nacio histb- 
rica (que és, per altra b:nda, justifi- 
cada només en termes generals: in- 
cloure Riba entre aquells a qui no va 
interesar gens l'aparició de Poesia 
és, corn a mínim, curiós),8S Ferraté 
acaba fent que la seva valoració de 
Carner es legitimi amb les atlusions 
a «la bona g e n t n 8 b  al «lector in- 
genun'' naturalment preparats per a 
gaudir de la poesia de Josep Carner. 
1 és probablement en ells que pensa- 
va, en «la bona gent, si pot ser culti- 
vada i per tant curiosa»,88 en prepa- 
rar l'antologia del cas; una antologia 
que s'ha de situar en el marc definit 
pels estudis de Ferraté sobre Carner 
i, sobretot, per l'article que, tres anys 
abans, havia dedicat a la descripció 
i la interpretació de Poesia corn a lli- 
bre nou i culminació de l'art carne- 
ria." 

El criteri inicial, doncs, és la con- 
sideració de Poesia corn a única obra 
((plenament autoritzada~ per Carner i, 
per tant, l'única possible corn a font 
d'una tria que no ha de tenir volun- 
tat historicista ni intencions arqueo- 
logiques, sinó que depkn només de 
«la qualitat de les poesies escollides, 
tal corn jo l'entenc i d'acord amb la 
idea que m'he fet d'allo que és més 
important en la nostra valoració fi- 
nal de l'obra de Carner».8@ Extreu de 
Poesia més de dos-cents poemes, que 
no representen, pero, totes les sec- 
cions. Les raons d'allo que deixa fora 
de la tria s'expliquen a la nota sobre 

85. Ibid., p. 15. 
86. xPrblegu a Auques, p. 12. 
87. ePrblegu a La primavera, p. 15. 
88. ~Prolegu a Auques, p. 21. 
89. Vid. nota 84. 
90. Josep CARNER, Poesies escollides, p. 12. 

l'edició: Nabi és asequible i Lluna 
i llanterna és marginal. L'abskncia 
d'Els fruits saborosos, perb, no s'hi 
comenta. N'intuim els motius pel que 
en diu en alguna altra banda, per 
exemple sis pagines abans, en la pre- 
sentació de l'autor: Carner se'ls «de- 
via obligar a escriure més aviat corn 
un exercici d'imitació retorica sem- 
blant a l'altre exercici de modulació 
formal que eren els sonets~."' Ferraté 
els considera «convencionals i mig 
puerilsn a desgrat de la reelabora~ió~~ 
i, doncs, els elimina. A diferencia de 
Riba, és lbgicament respectuós amb 
els títols de les seccions i l'ordre d'a- 
questes i dels poemes, i ho és tam- 
bé, en general, a guardar les propor- 
cions numeriques de representativitat 
dins cada secció. Només en un cas hi 
ha un lleuger desequilibri: Auques i 
ventalls és la secció proporcionalment 
més representada; no sembla, pero, 
que calgui buscar-hi explicacions. Fi- 
delitat a una idea de Carner i unitat 
del conjunt són, al capdavall, les notes 
característiques d'aquesta antologia i, 
alhora, els motius d'allb que no s'hi 
troba perque no acaba de lligar amb 
aquella idea. Com passa a totes les 
antologies. 

La correlació d'imatges de Carner 
que ens han descobert les que hem 
analitzat en aquesta nota així ho con- 
firmen: patriotic, íntim, superficial, 
realista, elegíac, funhmbul o humanis- 
ta són diversos «Carners», pero, són, 
sobretot, una mostra de corn varia, al 
llarg d'aquest segle i en aquest país, 
el lloc que ocupa la poesia dins l'ex- 
periencia intel.lectua1 i moral. 

91. Ibid., p. 6. 
92. ~Poesiar, de Josep Carner, p.  20. 

Guerau de Liost a la «Biblioteca Perenne»,* per Gloria Casals 

Trenta-sis s6n els anys que separen 
aquesta segona edició de llObra poetica 
completa. Proses literdries de Guerau 
de Liost de la primera (1948). Desapa- 
reguda la Biblioteca Excelsa, per molts 
motius enyorada, pero poc practica a 
l'hora de manejar-la, l'obra de Guerau 
reapareix a la Biblioteca Perenne, que 
ha tingut l'encert de canviar l'incb- 
mode paper bíblia per paper més grui- 

GUERAU DE LIOST, Obra poitica completa. 
Proses literdries (Barcelona, Ed.  Selecta, 1985). 

xut i que ha millorat considerablement 
la distribució de l'espai (portadelles, 
separacions entre textos, etc.). Enric 
Bou n'ha fet la revisió i la reordenació 
i hi ha incorporat bon nombre de tex- 
tos inkdits o dispersos, tant en vers 
corn en prosa. 

En el capítol d'innovacions cal parlar 
en primer lloc de l'edició completa de 
les Sdtires, que inclou les «clericals» 
(suprimides segons que sembla per con- 
se11 de Carner en nom de la bona li- 
teratura: «Hi capellaneges C...]. T'acos- 
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