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Sobre el sentit del poema Nab4 per Mar@ Subiras i Pugibet 

A cinquanta anys ja de la publicació de la 
primera edició catalana del Nabí dispo- 
sem de diversos treballs i estudis que 
aborden el poema des de perspectives 
múltiples. Aquesta tasca critica que ens 
precedeix, una tasca ue en certs mo- 
ments ha arribat a proluir alguns conats 
de polemica, ha incidit de manera insis- 
tent sobre la interpretació que calia fer 
d'una obra que aparentment només repre- 
nia la vella llegenda bíblica del profeta 
Jonas. L'objectiu d'aquest article s'inscriu 
en aquest afany d'inte retació d'una obra 
aue. no sense motius.%a estat aualificada 
6om una de les realitzacions *pokti ues 
més importants de la literatura cata?ana 
moderna. 

Cal acceptar d'antuvi que el Nabí es re- 
sisteix a una lectura mecanica donada la 
seva naturalesa. Tanmateix, avui podem 
fixar amb més precisió la interpretació 
que el mateix autor feia de la seva obra 
gracies a un nou document que comenta- 
rem més endavant. Convé, pero, de mo- 
ment, fer un breu repas a l'estat de la cri- 
tica. 

Es a les dues darreres decades que s'han 
publicat els treballs més im ortants sobre 
el poema, treballs que en effutur podrien 
donar lloc als estudis nabinians com a 
especialitat dins de I'estudi de I'obra de 
Carner. Aquestes manifestacions critiques 
ens mostren ja, malgrat que no pretenen 
ser exhaustives, unes línies o tendencies 
d'interpretació. Conscients del risc 
corn orta l'encasellarnent i només a e 9 2  
tes idictics, se'n oden distingir quatre: 
la psicoanalitica Gabriel Ferrater,' la 
narratolo ica de Jordi Cornudella~ la mi- 
tocntica f e  Mariangela Cerda3 i la filosofi- 

1. Gabriel FEWIER, Conferkncies de literatura cata- 
lana (Curs 1965-66). Biblioteca de  Romaniques. Facul- 
tat de  Filologia, UB, s 3 40. ID.. prole a Josep CARNER, 
Nabí, ~Ll ibres  de k ~ i o r p i ~  ( ~ a r c e f o n a  1971), ps. 
5-93 - 

2. Jordi CORNUDEW, ~Nabíu,  de Josep Camer,  eQua- 
d e m s  de Nave ación, 8 (Barcelona 1986). 

3. ~ a r i a n g 5 a  CERDA, La trajectbria de ~Nabív ,  *Estu- 
dis de Llengua i Literatura Catalanes*, ix (Miscellania 
Antoni Ma. Badia i Margarit, 1) (PAM, 1984). ps. 219- 
241. 

co-religiosa. Aquesta darrera Iínia, que és 
la majoritaria, aplega autors com Noulet? 
Busquets5 o Manent,6 els uals contem- 
plen el poema des &una d&le perspecti- 
va individual i col.lectiva ahora i, &una 
altra banda, autors com Alfred Badia7 i 
Josep Mana Toto~aus,~ els quals el con- 
templen eminentment des d'una optica 
individual. 

La polemica que hem esmentat abans 
va ser servida per dos treballs de Gabnel 
Fer~ater .~ La interpretació de l'enfronta- 
ment entre Jonh i Iahve representava 
simbolicament la dialectica que tot home 
té amb les seves racionalitzacions, és a 
dir, allo que en terminologia freudiana 
s'anomena super-jo. D'aquesta manera, 
Ferrater remarcava la roblematica moral 
que conté el poema ahora que li negava 
la virtuditat religiosa. Contra aquesta in- 
terpretació es va pronunciar airadament 
Josep Maria Totosausl0 aklegant que el 
poema contenia una autentica expenen- 
cia de fe, propia d'un creient com Josep 
Carner. Al voltant d'aquests dos pols s'han 
aplegat els cntics més recents amb posi- 
cions més moderades i matisades. 

Ja hem dit que el Nabí és un poema 
obert a múltiples inte retacions. Precisa- '? ment és aquest un de s punts on hi ha la 
importancia poetica de I'obra. Ara bé, 

4. Émilie NDULET nNabíu de Josep Camer,  ~ C o u -  
rrier d u  Centre 1nteAational d'Études Poétiquesn, 86 
(Bmssekies 1971), ps. 3-22. 

5.  Loreto BUSQUETS. Nabi, o la búsqueda de la tie- 
rra, *Cuadernos Hispanoamericanos., 412 (octubre de  
1984). ps. 22-46. 1 també La poesia d'exili de losep 
Carner, ~Publicacions de  La Revistan, 42 (Barcelona 
1 QRn) 

6. Albert MANENT, Déu i el seu conjur e n  la poesia 
catalana moderna, ~Qües t ions  de  Vida Cristianas, 29 
(1965). ps. 7-27. ID., Josep Carner i el Noucentisme. 
Vida, obra i llegenda, ~Ll ibres  a I'Abastn, 76 (Barcelona 
1988 , ps 276 279 I D ,  La literatura catalana a I'exili, 
XBibtiote~a d e c u l i u ;  Catalana.. 24 (Barcelona 1989). 
ps. 107-112. 

7. Alfred BADIA Per una interpretació n o  a rioristi- 
ca de ~ N a b í ~ ,  c ~ e r A  d'Or*, xxvi, 293 (febrer 1984). 
ps. 40-43. 

8. Jose Maria To~osnus, Per a una lectura cristia- 
na de « ~ a L n ,  &erra dSOrn, mir, 147 (desembre de 
1971) S. 73-76. 

9. t e g e u  la nota 1. 
10. Vegeu la nota 8. 
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malgrat aquest caracter d'obra oberta, l'e- 
xercici cntic ens permet intentar arribar a 
una lectura que s'a'usti a la visió que el 
mateix poeta tenia de la seva obra. I és en 
aquest sentit que cal tenir en compte un 
document fins ara desconegut. Aquest do- 
cument illumina la interpretació que fins 
ara es presentava corn una zona de pe- 
nombra ~ l e n a  de dubtes. vacil.lacions i 
hipotesis.- 

El 1931 J o s e ~  Carner va ~ublicar a la 
revista de filosofia «criterioR», fundada i 
diri ida per l'amic del poeta, el pare Mi- 
quefd9Esplugues, un article sota el títol El 
Déu llunya i el Déu proximll. (El lector no 
tarda a descobrir que el citat article és 
una recensió d'un article més extens de 
Th. Ruyssen publicat en frances un any 
abans a la ((Revue de Métaphysique et de 
Morale».)12 Doncs bé, algunes de les idees 
i argumentacions de Ruyssen ressenyades 
per Carner apareixen poetitzades al Nabí. 
Aixo serveix per a realitzar una determi- 
nada lectura del poema. 

El títol de l'article de Ruyssen ja és ben 
significatiu i sintetitza de manera clara el 
contingut del treball: hom pot cercar i 
trobar Déu tant per la via de la ciencia i de 
la filosofia corn per la via de I'experiencia 
religiosa. Per la primera via accedim a un 
Déu llunya i fred, un Déu aristotelic. Per 
la segona via accedim a un Déu més 
proxim. Partint de ostulats postidealistes 
Ruyssen descabdelfa fil er randa aques- 
ter dues vies i opta a & vegada per la 
segona. Així ens diu Carner ressenyant 
Ruyssen: «No és, doncs, del pensament 
ur que hom ha de procedir, per atenyer 

Fésser; sinó de 19experiencia. NO sempre 
pensem: pero en tot instant forgem l'expe- 
riencia individual del nostre jo i d'un no- 
jo que ens limita, ens resisteix, ens provo- 
ca o bé ens atreu.»13 

La nostra experiencia no és una massa 
definida sinó una massa que es prolonga 
en l'experimentat. La nostra realitat es 
prolonga en el posible, al qual atorguem 
una realitat virtual. Es logic, doncs, ue si 
cerquem Déu ho haurem de fer en e? pos- 
sible i no en el real. Ara bé, aquest possi- 
ble no és noümenic, sinó susceptible de 
ser objecte d'una experiencia. Per la pri- 
mera via, Déu és er a la intelligencia el 
principi suprem $explicació. Pero no és 
aquesta la via que cal seguir segons Ruys- 
sen. A la segona via s'hi accedeix a partir 
del concepte de religió. L'home se sent 
envoltat per un misteri que l'enclou i el 

11. Josep CARNER, El Déu llunya i el Déu prbxim, 
~Critenonn, vir, 27 (1931). ps. 394-410. 

12. Th. RUYSSEN, Le Dieu lointain et le Dieu proche, 
eRevue de Meta hysique et de Morale., xxxvii, 3 (juliol- 
setembre de 19!0), ps. 337-366. 

13. Josep CARNER, El Déu llunyh ..., p. 397. 
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penetra. Aquest misteri governa en certa 
manera la nostra vida psicologica i moral. 
En aquest sentit, Déu és concebut corn a 
principi moral de l'univers. Així, hom pot 
reconeixer «...la presencia íntima i fami- 
liar d'un principi de vida ben diferent del 
Déu Ilunya dels metafísics, d'un Déu més 
fraternal encara que no pas paternal, que 
no demana ni prosternacions ni súpliques 
sinó senziliament d'ésser evocat i escoitat 
en el silenci del dialeg interior.»14 

Aixo comporta acceptar que els con- 
toms exactes del nostre ésser siguin des- 
coneguts per a nosaltres, ates que el jo és 
una organització molt complexa d'estats 
nostres reconeguts corn a tals i d'altres 
estats que es mouen concentricament res- 
pecte a aquests en franges poc definides. 
D'aquesta manera, quan la consciencia es 
replega damunt d'ella mat~ixa reconeix 
un no-jo espiritual roper. Es a dir, ....en 
les pregoneses de e subjectivitat, l'ex e 
riencia religiosa o simplement el recotli: 
ment íntim ens donen el sentiment d'una 
presencia exterior al jo, d'una forca que el 
volta i el penetra quan el1 se li desclou: 
breu, d'A uell que certs pensadors no han 
pas vaciljat a anomenar el "Déu inte- 
r i o r ' ' ~ . ~ ~  

No costa gaire establir un paral.lelisme 
entre les paraules de Ruyssen ressenyades 
per Carner i la tra'ectoria moral seguida 
pel prota onista del Nabí; a uest Déu inte- 
rior és e! que apareix als Iarrers versos 
del cant VIII: ((1 en cessant Iahve jo capia / 
que el1 no havia parlat des d'un rodol tot 
clar / del cel, sinó de dins de mi que 
l'ofenia.1 En el nostre esperit, on ningú no 
el destria, / al della de cent cambres Déu 
nia; / i I'home de sa casa s'ajeu en el 
llindar / corn un servent, corn un ca.»16 
En la seva progressió, doncs, Jonas arriba 
a coneixer completament Déu en el si de 
la seva intimitat. Una altra citació ens aju- 
dara a refermar la importancia de la res- 
senya esmentada. Diu Carner traduint 
Ruyssen: «Pero l'existencia no és pas un 
atribut, ni una "perfecció"; és una "posi- 
ció absoluta"; igualment el pensament de 
Déu no és  encara el mateix Déu. Tumbé 
l'ateu, ensems, pensa Déu i el nega.»I7 

Aquesta idea és poetitzada al cant IX: 
«qui nega Déu / no nega més que un 
sordid pensar que el1 sol es féu; / qui vol 
eixir-se'n hi ensopega.»18 Qui vol fugir de 
Déu, corn Jonh, no ho aconsegueix. En 
efecte, el Nabí conté un seguit de progres- 
sions i regressions que culminen en la 

14. Ibid.. D. 405. 
15. lbid.; i>. 408. 
16. Josep CARNER, Nabí (Barcelona 1971), 
17. Josep CARNER, El Déu llunyh ..., p. 394. F?s$&~t- 

llat és de Carner. 
18. Josep CARNER, Nabí. p. 67, vs. 60-62. 



mencionada descoberta del Déu interior, 
tant el que fa a la seva existencia corn pel 
que g a la seva essencia. A uests primen 
elements d'aproximació Bterminen la 
proposta de lectura que formulem segui- 
dament. 

Si bé és cert que el Nabí no és estricta- 
ment un poema de circumstancies, tant 
pel moment de la seva genesi corn pel 
contingut propiament dit, existeixen uns 
elements externs que no es poden preterir 
ates ue influeixen en la formació de 1'0- 9 bra.' El Nabí, en primer lloc, és un poe- 
ma de maduresa. Aquesta maduresa ha de 
ser contemplada en un doble sentit: d'una 
banda, la maduresa artística avalada per 
una dilatada i fecunda trajectoria artística. 
Pero hi ha també un estat de coses que fa 
trontollar els fonaments de les idees reli- 

seves idees re?igioses i el mateix Déu. El 
raonament que fonamenta aquesta 
blematica és simple: si Déu empara ho 
me creient, per-que no evita unes cir- 
cumstancies adverses i injustes? Aquest 
plany de la injustícia té dos elements im- 

ortants: l'adversitat propiament dita, on 
Rem de situar l'esfondrament individual 
i col.lectiu, i la mutabilitat de l'home. 
Aquests temes trobaran sen les solucions 
al final del poema en el perfó i la immor- 
talitat. Pero és que Carner també planteja 
als cants VI i IX el dubte sobre l'existencia 
de Déu mitjancant dos interlocutors dife- 
rents: la sacerdotessa de l'alba i la veu 
d'accent grec. 1 el planteja per causes que 
es fonamenten en una visió injusta del 
món: si no existeix una justicia en l'ordre 
natural potser és degut al fet que Déu no 
existeix. La problematica religiosa no és 
nova en Carner, pero al Nabí és formulada 
amb tota la seva complexitat i dramatis- 
me. Per un altre cantó, qualsevol lector 
atent endevinara la implicació del poeta 
en el personatge central de l'obra. En 
aquest sentit, el Nabí és un gran exercici 
de sinceritat que sintetitza i objectiva els 
problemes més íntims de Carner. 

Vista la problematica que planteja el 
Nabí i seguint l'ordre logic que volem tra- 
car en la nostra lectura, ens cal parlar del 
rocediment de creació del oema. 1 ho 

Kem de fer en tres moments: y'elecció del 

19. A uestes circumstancies són les que segueixen: 
la mort 'unes persones molt vinculades al cercle in- 
tim de Carner -el seu amic Jaume Bofill, el pare Mi- 
que1 d'Esplugues, el pare del poeta i la seva primera 
muller, la xilena Carmen de Ossa-, I'allunyament de la 
seva Catalunya natal, primer per causes professionals i 
des rés for~osament i, sobretot, l'esclat i la ulterior 
evoyució de la guerra civil espanyola. 

llibre de Jonb, el poema llarg i la utilitza- 
ció del poema corn a símbol. 

Carner usa corn a canemas sobre el 
qual construeix el poema la llegenda bí- 
blica de Jonas. Sobre aquest canemas Car- 
ner amplifica tot sovint eis passatges que 
l'interessen -o els inventa- i, eventual- 
ment, suprimeix aquells que no li fan ser- 
vei. Els factors que inclinen el poeta a 
emprar aquest text de base són a parer 
nostre tres: el ust pel llibre bíblic corn a 
relat literari, e f paral.lelisme vital obvi en- 
tre Jonb i Carner i el plantejament simbo- 
lista amb que Carner volia dotar la seva 
obra. Els punts de contacte entre Jonas i 
Carner són els següents: l'arrabassament 
de totes les possessions, l'allunyament del 
lloc d'origen, la missió de nunci en una 
tema estranya i la necessitat de coneixe- 
ment i corn rensió d'un Déu ue es mos- P 9 tra massa 1 unya. A més, el et que els 
ninivites introdueixin el culte de la guerra 
en la seva religió té el referent de fons en 
els esdeveniments calamitosos dels anys 
1936-39. Pel que fa al plantejament simbo- 
lista del poema, cal dir que Carner vol 
explicar-se a el1 mateix mitjancant uns 
elements externs que en el nostre cas són 
proporcionats pel relat biblic. A partir d'a- 
questa tecnica, que T.S. Eliot havia fet 
evolucionar cap a la teoria del correlat 
objectiu, Carner construeix el seu poema. 
Ara bé, el resultat, corn observa Ferra- 
ter,*O és lluny de ser una obra ue 9 ,y" ser considerada simbolista fins a es arre 
res conse üencies. 

Quant 2 fet que Carner empri el oema 
llarg, també podem observar uns gctors 
que determinen que aixo sigui així: d'una 
banda, la complexitat de l'estat d'esperit 
de Carner ocasionava la impossibilitat 
d'objectivar-lo en un poema de dimen- 
sions reduides; de l'altra, hi havia un plan- 
tejament estetic de fons que tal volta tenia 
alguns referents. 

El tercer aspecte del procediment de 
creació del poema és el de l'us del poema 
corn a símbol. En efecte. el fet d'usar ~ e r i -  
frhticament la llegenda de Jonb e r  a 
ex~licar una ~roblematica Dersonafamb 
la'corresponekt resolució ionverteix Jo- 
nas i, doncs, el Nabí en simbols univer- 
sals. Jonb  és el símbol de l'home arnb uns 
trets definitoris que seran facilment iden- 
tificable~ una vegada vista l'evolució te- 
matica del llibre, de la qual parlarem ara 
mateix després de comentar el proposit 
de l'obra. 

A aquestes alcades ja podem intuir el 
proposit de l'obra: sena el d'objectivar, 
mitjancant la creació d'un poema, un de- 
bat intern sobre una problematica perso- 

20. Gabriel FERMTER, Conferencies ..., ps. 34-35. 
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nal de caricter filosofic (e istemologic i 
moral a I'enwms) i especiafment religiós. 
i alhora el de resoldre aquest debat dins 
dels parametres de la fe. La resolució final 
fa que el poema no sigui tan sols una obra 
de qüestionament, sinó també de respos- 
ta, per usar la terminologia de la segona 
esposa del poeta, Emilie N~ule t .~ '  De tota 
manera, es pot ob'ectar que el proposit 
esmentat es trobi des d'un bon cornenca- 
ment en la ment de Camer. En qualsevol 
cas, i sigui quina sigui la resposta a I'ob- 
jecció, el Nabí és un poema que, en la 
mesura que té una resolució, s'acaba en 
el1 mateix, no hi ha cap fil tematic que 
quedi sense Iligar. 

El Nabí té una estructura narrativa li- 
neal, és a dir, reporta amb les citades 
ampliacions i invencions la historia del 
personatge central en estricte ordre cro- 
nologic. Ara bé, des del punt de vista te- 
matic I'evolució deixa de ser lineal o as- 
cendent, ates ue s'altemen un cant i un 9- contracant, re atius a la progressió i re- 
gressió moral del protagonista. Així, els 
cants IV, v i els darrers versos del VIII supo- 
sen un acostament a la que sera la solució 
final i, en canvi, els cants V! i VIII impli- 
quen una regressió que, major o menor, 
posa en entredit el que Jonb ha aconse- yit fins aleshores. Tanmateix, es pot or- 

enar de manera lineal aquesta evolució 
tematica del poema en sis punts: la felici- 
tat passada, el desencís inicial, I'escepti- 
cisme, I'intent d'abandó de Déu, la desco- 
berta de Déu en el si mateix de l'home i 
I'esperanca final. En un primer moment 
partim de la felicitat passada de l'home 
que creia en Déu i trobava en el1 un sentit 
per a la seva vida (cant 1). A aquest estat 
idíl4ic el segueix un altre de desencís. 
Aquest és, de fet, el moment en que co- 
menea el poema. Aquest desencantament 
és donat per la manca de qonfianca en 
l'home i en el mateix Déu. Es la recanca 
d'un món que es presenta advers, de con- 
torns gens clan i de futur incert i més 
aviat obscur. Aixo ocasiona l'estadi se- 
güent d'escepticisme, el qual es manifes- 
tara en diverses ocasions al llarg del poe- 
ma. D'una banda, Jonas dubta de Déu per 
un se uit de causes vitals de gran carrega 
m o r 2  Lrllunyament de la terra, la mort i 
la destrucció i, de manera assenyalada, 
l'aquiescencia d'un Déu que no dóna mo- 
tius er a I'esperanca són les causes prin- 
cipaE d'aquest escepticisme (cants I i 11). 
D'altra banda, el poema arriba a posar en 
entredit I'existencia d'un principi diví rec- 
tor de l'univers, encara que aixo es faci 
per tercers personat es (cants VI i IX). 
Aquesta derivació de f'escepticisme no es 

21. Émilie NOULET. nNabiu ..., p. 22. 

formula com a tesi sinó com a tendencia 
cap a on es dirigeix I'home mancat d'una 
esperanea que cerca ferventment i Y veu contrarestada per uns fets, tant els 
homes com de Déu, que semblen exclou- 
re-la. L'escepticisme de que acabem de 
parlar propicia que en més d'una ocasió 
es plante i l'intent d'abandó de Déu er 
part de 1' % ome. En aquest sentit po dP em 
remarcar els cants 111, VIII i IX. Al cant 111 
Jonh s'allunya de Déu i ho fa de manera 
física: embarca cap a Tartessos, se ons 
l'exegesi. Els motius són, en primer f loc, 
la manca de confianca en Déu, qui antany 
havia estat el seu aliat i que ara es com- 
porta de manera incomprensible, i, en se- 
gon Iloc, la recanca de portar a terme una 
missió de tal envergadura. Al cant VIII Jo- 
nis es queixa del fet que Déu hagi perdo- 
nat la ciutat pecadora i desitja morir. 1 
encara, al cant rx, Jonas, fins i tot després 
d'haver compres que Déu és en I'interior 
de cada home, venja Déu precipitant l'ho- 
me d'accent grec per un cingle. 

L'enfrontament de l'home amb Déu és 
resolt al final del cant VIII: Jonas desco- 
breix que Déu és troba no tan sols a l'exte- 
rior sinó també a dins de cada home, a 
dins d'ell mateix. Es millor no parlar de 
conversió erque no existeix cap canvi 
radical de g s  idees que fins ara ha sostin- 
gut Jonas. Hi ha, aixo sí, un canvi de pers- 
pectiva i una millora del coneixement que 
el protagonista tenia de Déu. 1 hi ha, so- 
bretot, un canvi d'actitud de Jonis. Aquest 
canvi d'actitud s'esdevé en el moment en 
que Jonas, en fer el descobriment, com- 
pren que no s'enfronta només a una enti- 
tat externa sinó també a el1 mateix. Aques- 
ta descoberta, basada com ja hem dit en 
les idees de Ruyssen, porta incorporada 
una logica dirigida a a demostració de 
I'existencia de Déu i de la seva essencia. 
Pel que fa a la primera d'aquestes demos- 
tracions, s'intenta provar l'existencia de 
Déu mitjancant l'expenencia religiosa ín- 
tima (cant VIII) i mitjancant la demostra- 
ció a sensu contrario contin uda al cant 
IX. Déu, sepl troba en el recolfment, en el 
dialeg interior, en els mateixos límits de la 
consciencia humana i, per tant, és rebutja- 
da la idea de trobar Déu mitjancant la 
creació intel-lectual d'idees: la idea de 
Déu no és encara el mateix Déu; en canvi, 
l'ex eriencia del Déu interior mostra sen- 
se &btes tota la seva dimensió. Des d'una 
optica filosofica aquesta demostració se- 
ria assimilable a l'anomenada prova pel 
sentiment, és a dir, aquella prova ue con- 
sistek a emfasitzar que, a banda Be quais- 
sevol consideracions racionals, hi ha un 
sentiment de I'existencia de Déu, senti- 
ment que per si mateix ja constitueix una 
prova. Pero el raonament que planteja el 
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Nabí és més complex, ates que s'intenta 
demostrar I'essencia divina, especial- 
ment en dos dels seus atributs: l'amor i 
l'eternitat. Déu és amor i perdó perque 
en cas contrari el creient que, com Jo- 
nas, es mostra vacii.lant sena castigat 
(IX, 104-119) i Déu és etern, contraria- 
ment a la condició humana (IX, 41-52 i 
116). 

La solució del conflicte és donada al 
darrer cant, un cant no pas de resignació, 
sinó d'esperanca. Aquesta esperanea es 
manifesta en dos sentits: I'esperanca en 
I'adveniment de Jesús i l'esperanca en el 
triomf de la 'ustícia divina sobre les con- 
ductes dels homes que actuen al marge 
d'aquest princi i. Així doncs, l'experien- 
cia religiosa i agstracta dels cants vi11 i IX 
es concreta i s'individualitza en una mani- 
festació de fe cristiana. 

Del que hem anat dient es despren una 
doble concepció de Déu: el Déu com a 
entitat externa al propi jo i el Déu que, a 
més, és immanent a la persona. El primer 
és anomenat Iahve i és vist com a injust, 
castigador, incomprensible i, fins i tot, 
amoral. El segon té per atribut superior 
l'amor. L'acte suprem d'aquest amor és el 
perdó, al qual s'accedeix amb el penedi- 
ment. Endemés, s'afirma que l'home no 
pot disposar de Déu ni de la seva actuació. 

Així doncs, i d'acord amb el que hem 
vist, el Nabí recull una experiencia perso- 
nal d'un jo individual que, no per aixo, 
deixa de pertanyer a un poble. Aquesta 
experiencia té un doble caracter -filoso- 
fic i reli iós , no successiu, sinó imbricat. 
En el pfa filosbfic hi trobem un aspecte 
epistemologic, relatiu al coneixement de 
Déu, i un aspecte moral, relatiu al conei- 
xement de la justícia a través del coneixe- 
ment de Déu. En el la religiós I'experien- 
cia de Déu es manifesta en el si mateix de 
l'home i es desenrotlla en quatre mo- 

ments: el descobriment, el coneixement, 
la fe i l'esperanca. 

Jonh és el símbol de l'home que cerca 
en Déu el sentit de la propia vida en un 
procés que arrenca d'unes conviccions 
afeblides, ocasionades er circumstancies 
externes i internes a 1' ! ome, i que acaba 
en el coneixement i la comprensió de Déu 
i, doncs, en la fe. Tot el poema és la pro- 
gressió cap a un Déu que és cristia -en 
aquest sentit, el cant x és paradi matic. 
Ara bé. pot semblar que aquesta fectura 
pretereixi volgudament la erra civil es- 
panyola i el subseguent esgndrament de 
Catalunya. No és així. En efecte, aquest 
llast historic és ben erceptible al llarg de 
tot el poema amb al&sions que no presen- 
ten dubtes, pero el Nabí no és el oema de 
la guerra civil, sinó el poema Be I'home 
que I'ha patida a dins d'ell mateix; el Nabí 
no és el poema de l'esfondrament de Cata- 
lunya, sinó el de l'home que ha patit 
aquest esfondrament com a propi. Aixo 
ocasiona que el Nabí, generat en unes cir- 
cumstanciks  personal^ i historiques ben 
determinades. adovti una validesa univer- 
sal susceptibÍe d'ulteriors subcategoritza- 
c i o n ~ . ~ ~  

22. La biblio a sobre el poema de Carner s'ha 
de completar a m y i s  següents titols: Carles C ~ w b ,  La 
poesia reli 'osa de Josep Camer, dins L'obra de Josep 
Camer (voTum d'homenatge) (Barcelona, Ed. Selecta, 
1959). ps. 31-41; Marina GUSTA, Josep Camer, dins &- 
QUER/COMAS/MOL¶S, Historia de la literatura catalana, D( 
(Barcelona, Ed. Ariel 1987). ps. 199-207; Joa uim M@ 
m, La poesia de Josep Camer, &erra d'Or~ (?ebrer de 
1965), ps. 17-46; Salvador OLIVA, Aspectes temitics al 
eNabb de Josep Camer, dins BOU/CASTELUNOS/OLNA/ 
OLLER/PRATS, Josep Camer: [lengua, prosa, poesia (Bar- 
celona, Ed. Em úries, 1985), ps. 11 1-134; Josep ROMEU, 
Sobre <Nnbin fe Josep Camer, dins L'obra de Josep 
Camer (volum d'homenatge) (Barcelona, Ed. Selecta, 
1959). ps. 59-66, i, finalment, Arskne SOREIL, ~Nabin de 
Josep Camer, ~Cahien de Marche Romane*, 4 (1959). 
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