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Les generacions mes joves ,a tot estirar, del nostre panoJama litErari,
en retenen els noms adonats· a la literatura de creacio ; ni �al dir que

els m's frivols names es fixaran en els noms dels literats mes cridaners.

Perh adhuc els joves estudiosos, tindran�es tendencia a establir con

tacte amb novel.listes, poetes, dramatuigs. Els assagistes rest en sem

pre en una discreta boirina,en un segon terme, reserve constituida, en

tot cas, per al moment que ens siguin necessaria, qui sap si imprescin
dibles.

Es quan volem penetrar endins dlun text, una actitud,unes influencies,
a qualsevol 8specte informatiu 0 mm�m�mm critic entorn dlun producte li

terari,que hem de recorrer als assagistes, als histoliadors, a aquells

csper��s que, des de llur discreta penombra,han anat trebal�ant per tal

de fer nitid el perfil ,a voltes caotic,d'un producte literari. Osvald

Cardona es un d'aqu8sts assagistes, un estudios dels fenomens literaris.

Ara deixare al marge una amistat personal, fare un esfor� per oblidar-me

de les qualiLats diverses que enriqueixen la base equilibrada del seu

espErit, per cenyir-me a aspectes mes objectius del seu quefer.

I volaria, en primer terme, dir que, en els tre�alls d'Osvald Cardona

sempre hi trobem com un coma denominador de serena exig�ncia i de man-
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tinguda 1 aboriositat : hom hi veu l'esfor� d'una atencid penetrant,
d'una cura exquisida en l'ordenacid dels aspectes de cad a .tema, l'exa
men de les possibilitats conflictives del seu esturi, el pIa de tr�ball,
i �espr�s el descabdellament minuci6s de la asia an�liai, esclaridora
i menada sempre amb una cadencia elegant, perque ,mea endavant, ens

adonEm (1Ue la qualitat de la plosa de cardona; aixQ no es gaire sovinte

jet entre els critics. Aquests solen esser correctes, pera rarament tenen

simpatia en llur prosa. Cardona hi posa simpatia i hi aboca una gentrosa

llum de bellesa.

Jo estimo molt els treballs d'Osvalr Cardona. Enguany, al curs que pro

feaso a Lleida per als estudiants de Lletres,Literatura Catalana del

segle XX, alguns dels volums publicats per ell, i articles diversCJs,
em son preciosos. Esmentare els treballs sabre Carner, 1a penetrant
enumeracid que fa dels punts de contacte entre Carner i un dels molts

d�sdoblaments del nostre gran nou-centista a "Ell i el �oeta", al seu

volum "De �erdaguer a Larner", veritable viarany d'aproximacid a la

proteica figura de Josep Carner ,i, en alguns punts, aproximacid tambe

a la problematica religiosa de Carner en tant que escriptor compromes
amb el seu men i el seu temps. Per cert, amic Cardona, esperem de tu

el treball definit que tant t'escauria, sobre Nabi.



L'altre gran llibre d'Osvald Cardona, petit en gruix, perc dens de

contingut �s "Art po�tica de Maragall", amb el aual obtenia per 5€gona

vegada el premi Josep Ixart d'assaig. Art poetics de Maragall es una

completa lli�o sobre un tema practicament BSCOmeS per tothom a casa

nostra : el poets del "Cant Espiritual". Veure com els alumne�-de Lle
tres treballen valent-se d'aquestes investigacions de Cardona �s un goig
�er a mi i ho �era per a ell, que tant ,de tenps ha esmer�at a estudiar

problemas de creacio literaria, si no fos ja que ell dona classe� i t�

una excel. lent audi.ncia a Barcelona mateix, iamb pres.ncia personal.
O�vald Cardona , els comentaris ling�lstics del qual podeu llegir a Se

rra d'Or, no es, pero, malgrat Ies seves classes a correctors i estu4

diants per a professorat de eatala, un mer estudios de la llensua, tot
i excel.lir en aquest camp: la seva doble vocaeio es vesea en aspectes
d'us corree te de la llengua i en eaires de la produceio literaria, 0

de la ereacio purament i simple.
Osvalu Cardona ha tin9u� molt d'inter�s sempre a e�tudiar .� aspectes
de la poesia religiosa a Catalunya.Un treball seu Be La poesia eucaris

tica a C talunya",de 1952. Verdaguer , els anteriors al poeta de Fo�gue-�

roles,estudis sobre la poesia humanistica,la poesia religiosa popular,
han estat objecte de la seva atencio. Con�idero que �s un dels nostres



mss capacitats analistes de la constant 'po�tico-religiosa en la mmmmm

diacronia del nostre fenomen litErari.

En saludar la vinguca d'Osvald Cardona a Balaguer, confio interpretar
la benvinguda que tots Ii doneu , i comparteixo amb vosaltres Itexpecta
cia directamGnt manifestada amb la vostra assistencia.
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Les generacions mes joves (� tot estirar� del nostre panorama literari,
en r�tenen els noms adonats a la literatura de creacid ; ni ual dir que

els mes frivols nom�s es fixaran en sIs nams dels literate m�� cri�aners.
Perh �dhuc els joves estudiosos, tindran mes tend�ncia a establir con-
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tacte amb novel.listes, poetes, dramaturgs. Els assagistE� resten sem�

pre en una discreta bo{rina,en un segon terms, reserva constitulda, en

tot ca-s, per al moment que ens siguin n ec e s ea r i.s , qui sap si imprescin
dibles.

Es quan volem penetrar endins d'un text, una actitud,unes influencies,
o qualssvol aspecte informatiu 0 mm�mmmm critic entorn d'un products li-
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terari,que hem de recorrer �ls assagistes, als historiadors, a aquells

esperits que, des de lluT discreta penombra,han anat trebalmant per tal

de fer nitid el perfil ,a voltes caotic,d'un producte literari. Osvald

Cardona es un d'aquests assagistes, un estudios dels fenomens literaris.

Ara deixare al marge una amistat personal, fare un 6sfor� per oblidar-me

de les qualitats diverses que enriqueixen la base equilibrada del seu

esperit, per ceny{r-me a aspectes mes objectius del seu que�er.
I voldria, en primer terme, d�r que, en els treballs d'Osvald Cardona

sempre hi trobem com un comu denominador de serena exigencia i de �
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tinguda 1 aboriositat : hom hi veu l'esfor� d'una atencio penetrant,
"--

d'una cura exquisida en l'ordenacio dels aspectes de cada tema, l'exa-

men de les possibilitats conflictives del seu estuti, el pIa de treball,

i despres el descabdellament minucios de la seva analisi, esclaridora

i men ada sempre amb una cadencia elegant, perque ,mes endavant, ens

c::ie...
adonem la qualitat de la prosa de cardona; aixo no es gaire sovinte-

jat entre els critics. Aquests solen esser correctes, pero rarament tenen

simpatia en llur prosa. Cardona hi posa simpatia i hi aboca una genErosa

llum de bellesa.
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Jo estimo molt els treballs d'OsvalG Cardona •. Enguany, que pro -

fesso a Lleida per als estudiants de Lletres,Literatura Catalana del

segle XX, alguns dels volums pUblicats per ell, i articles diversos,

em son preciosos. Esmentare els treballs sobre Carner, la penetrant

enumeracio que fa dels punts de contacte entre Carner i un dels molts

desdoblaments del nostre gran nou-centista a n£ll. i e.L Poeta", al seu

vol.um "De verdaguer a Larner", veritable viarany d'aproximacio a la

proteica figura de Josep Carner ,�, en alguns punts, aproximacia tambe

a la problematica religiosa de Carner en tant que escriptor compromes

amb el seu man i el seu temps. Per cert,

el treball definit��que tant t'escauria,
I
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L'altre gran llibre d'Osvald Lardona, petit en gruix, per� dens de

contingut �s "Art po�tica de Maragall", amb el �ual obtenia per segona

vegada el premi Josep Ixart dlass�ig. �rt po�tica de Maragall»�s una

completa lli�6 sobre un tema pr�cticament 8scom�s per tothom a casa

nostra : el poeta del "Cant Espiritual". \Leure com els alumnes'de Lle

tres treballen valent-se d1aquestes investigacions de Cardona es un goig
per a mi i ho ser� per a ell, que tant de te�ps ha esmer�at a 8studiar

problemes de creaci6 literaria, si no fos ja que ell d6na classes � te

una excel.lent audiencia a Barcelona mateix, iamb presencia personal.
O�vald Cardona , els comentaris ling�lstics del qual podeu llegir a Se

rra d'Or, no es, pero, malgrat les seves classes a correctors i estu�

diants per a professorat de catala, un mer estudi6s de la llengua, tot
i excel.lir en aquest camp: la �eva doble vocaci6 BS vessa en aspectes
dlus correc te de la llengua i en caires de la producci6 literaria, 0

de la creaci6 p u r am errt i simple • .:I'�f>� c-uk ,k�/t,--e.J.(_'���
Osvalo Cardona ha tin�u� molt d'interes sempre a estudiar mm aspectes
de la pOBsia religiosa a Catalunya.Un treball seu es La poesia eucaris

tica a C�talunya",de 1952. Verdaguer , els anteriors al poeta de Fo&gue

roles,estudis sobre la pOBsia humanistica,la pOBsia religiosa popular,
han estat objecte de la seva atenci6. Considero que es un dels nostres
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mgs capacitats analistes de la constant po�tico-religiosa en la ��mmm

diacronia del nostre fenomen literari.
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En saludar la'�
�

d'Osvald Cardona a Balaguer, confio interpretar

la benvinguda qUe tots Ii doneu , i comparteixo amb vosaltres llexpecta
cia directament manifestada amb la vostra Bssistencia.


