












tots patim poc o molt la deformació professional d'encabir la
hi~toria literaria en motllos prefabricats. Pensant en Josep Carner,
velem que és facil d'aplicar-li tants -ismes com volguem (elas
sicisme, trobadorisme, romanticisme, modernisme, parnassianis·
me, simbolisme, preciosisme), i tots li van bé en certs moments
i al capdavall arribem a la conelusió paradoxal que Josep Carne;
era... , senzillament... Josep Carnero Tanta és la fon;a, alhora
assimiladora i creadora del seu geni, que no la podem anomenar
sinó dient el nom propi del poeta.

** *

En mig de la diversitat de formes i estils que empra delibera
dament, trobem sempre, com deia aban, una constant: <da volun
tat de perfecció» que es fa palesa en l'afany d'ésser fidel a l'es
prit de la llengua propia. En llegir qualsevol del seus poemes,
ja sigui planer d'entendre, ja sigui complicat de sintaxi o voca
~ulari poc freqüent, ens resta sempre el sentiment que allo,
Justament allo, no es podia dir millor que com ell ho digué.
Entre filolegs, aqueixa adequació entre la vida i la paraula que
la diu, té el nom de sentit de la llengua. Es compon d'intwció
artística i d'atenció reflexiva. Doncs bé, Carner, estrafent la frase
de Sant Agustí: Ama et tac quod vis, que tan tes interpretacion
ha tingut en la literatura religiosa i profana, va dir una vegada:
«Tingueu el sentit del vostre llenguatge, i escriviu després com
vulgueu» (Glossari de Xenius, nI, 1908, p. 151). El mateix Carner,
en revisar fa pocs anys les seves obres, diu, girant els ulls als
ideals de la propia joventut: «Nosaltres eram enamorats de la
forma i enamoriscats de les paraules». Per aixo en el seu riquís
sim vocabulari hi ha de tot: arcaismes, neologismes, mots grecs
i llatins adaptats al catala, derivats nous, paraules exotiques;
tot el que l'atreia per la seva expressivitat sonora o per la pre
cissió del concepte o de la imatge evocada. En aquest aspecte,
la creació de la llengua poetica que Mossen Cinto va fer, al~ant

a categoria literaria la parla rural, ho completa Carner enriquint
la amb les aportacions savies. EIs poetes es nodreixen de la
llengua propia; mes també en són creadors i renovadors.

L'Estetica deis noucentistes s'allunya nefament deis principis
estetics maragallians. Maragall volia que el poeta es deixés endur
per la significació de les coses, tal i com elles es reflectien, bro
llant de vida, en el seu esperit; i la forma sortia sola; n'hi havia
prou essent fidel al ritme que la natura mateixa li dictava. y

pero aixo Maragall, amb elaror de pensament i vibració d'imatge,
tema poca cura de la forma; li hauria semblat que el treball
de cisellar el llenguatge i el ritme era insincer, artificiós i de
cadent.

La nova Estetica, per contra, es distanciava deis objectes de
contemplació, deixava apagar el caliu emocional, i després triava
els mots més escaients per a dir-nos en fred la fisonomia de les
coses. o oblidem que el parnassianisme frances volia arribar
a la poessia impersonal, objectiva, despullada de lirisme; tant els
parnassians com llurs sucessors simbolistes, no repugnaven que els
diguessin artificiosos i preciosistes; perque l'essencia de l'Art
és justament el que té d'artificial, de treballat per la ma savia
d l'artista amb afany de perfecció. Aquesta poesia inteHectualit
zada produeix admiració; pero no fa batre el cor. Per aixo els
poetes que en participaren i en participen no tenien ni tenen
condicions per a ésser compresos sinó per minories molt esco
llides, no pel gran públic, que se'n allunya cada cop més. A tot
el món la Poesia va restant sense lectors. Art de selecció, art
minoritari, que no és per a tothom. Joan Ramon Jiménez dedica
una antología deis seus versos "A la minoria, sempre», i Ortega
i Gasset ha parlat savia i elegantment de La deshumanització de
l'Art, com a definició de la sensibilitat universal del nostre temps.
El mateix Carner defineix la seva tecnica amb aquestes paraules:
"Dir molt en un mig dir, seria mon afany»; és a dir, Poesia de
condensació, no de dilatació, en la qual el lector ha de posar-hi
l'altre mig dir, que el poeta calla.

Aixo no vol dir que els versos de Carner siguin ininteHigi
bIes per la gent. Hi ha efecti ament poemes de forma tan treba
llada, que els hem de tornar a. llegir per a copsar-ne la subtilitat
i la gracia expressiva; el lector distret o poc acostumat, no vol
fer aquest treball de rellegir, i resta entre dos foscants, a mig
enfendre. Aquesta tonica no afecta pas la majoria de les seves
composicions, sempre acurades de forma, pero accesibles de sen
tit a mica que el lector hi posi l'atenció que cal. Ja n'hem fet
dues experiencies aquí mateix, i ara en farem d'altres, per tal
de fer veure unes quantes notes ben significatives de la inspi
ració carneriana.

Sovint topem pinzellades d'ironia en els seus versos. Ironia
vol dir veure els hornes i les coses per damunt d'elles mateixes,
com volent dir que pofser no val la pena de prendre la vida
amb massa serietat. Sovint també Carner és francarnent humo-
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