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a uns dies, parla-
va breument de

l’edició de l’Obra Críti-
ca de Josep Carner (el
primer tom del primer
volum) com d’una de

les joies indiscutibles de l’any 2016.
Ara hi torno. De fet, n’hauríem de par-
lar com una de les aportacions més
decisives a la cultura catalana en
aquest decenni i en els que vindran. Al
llarg d’uns quants anys, anirem com-
pletant un corpus que “és una felici-
tat”, com deia Jordi Cornudella. “La mi-
llor edició crítica que s’ha fet mai a Es-
panya”, com ha afirmat Alberto Blecua.
La immensitat d’aquesta aventura es
va fer palesa en la presentació que es
va fer a la Universitat de Girona (també
a la Biblioteca de Catalunya), amb pre-
sència del savi que l’està fent possible
(Jaume Coll), de la persona que ha as-
sumit la responsabilitat de fer-la tangi-
ble (el ja esmentat Cornudella), de Sal-
vador Oliva i de la neta del poeta, Fran-
çoise Carner.

“És la dèria del rigor”, va dir Cornu-
della, la possibilitat de descobrir amb
tots els ets i uts com Carner s’enfron-

tava a la seva obra. El Carner “que
construeix la llengua”, que fa que esde-
vingui un instrument d’alta cultura,
se’ns fa evident en aquest llibre que,
segons va exclamar Salvador Oliva,
“em va fer entrar en trànsit”. Quan el va
rebre, quan Jaume Coll l’hi va ense-
nyar, “va ser com si s’aturés el temps”.
Potser costa d’entendre la magnitud
del treball de Coll si no ets un lector
apassionat de Carner. No ho sé. O si no
participes de la devoció envers les
obres colossals que estructuren una
cultura. Tampoc no ho sé. En tot cas,
les paraules d’un Oliva emocionat re-
afirmaven el valor del que Carner ens
aporta: la destresa formal que imagina
el sentit i el fa corpori; la humanitat,
que es converteix en un compartir les
experiències; el divertiment, un elogi
de la filigrana i la superfície com a
guardianes de l’interior, protectores de
la medul·la; i la saviesa moral que ens
ajuda a conèixer-nos i a conèixer el
món. Com va escriure Comadira, Car-
ner és “un regal immerescut”. Jaume
Coll ens el fa habitable, proper, majes-
tuós.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

El temps
aturat

L’Obra Crítica de Josep
Carner ens mostra el Carner
que construeix la llengua i
que fa que esdevingui un
instrument d’alta cultura

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

n estrateg conduiria la tropa als
campaments d’hivern per re-
frescar i avituallar els efectius,

fer recompte d’actius i passius, lligar i
enfortir aliances i apamar l’adversari.
El referèndum serà convocat, però no
celebrat, per prohibició. La gent sorti-
rà al carrer, hi haurà un xoc, però el
govern central ni així cedirà res. La
gent sortirà al carrer: quanta i amb
quina força suplementària, política,
sindical o patronal? La manifestació
d’acompanyament d’Artur Mas, Joana
Ortega i Irene Rigau als jutjats va ser
en aquest sentit molt pobra. A dins,
els tres encausats van exercir una de-
fensa tècnica –en diuen així– que va
deixar estupefactes molts concentrats
de fora. L’oposició parlamentària tam-
bé els ha retret el fet de parapetar-se
en els voluntaris del 9-N, però jo, a di-
ferència seva, ho faig sense cinisme ni
hipocresia. Jo soc de la colla. Jordi Pu-
jol va ser president de la Generalitat,
el 1981, perquè vint anys abans havia
fet en el consell de guerra un al·legat
d’inculpació que li va valdre una sen-
tència de set anys. Ara no parlem de
consells militars ni de presó. Parlem
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d’inhabilitació, que no tindria efecte
en la “nova república catalana”, si tan
segurs estiguessin d’abastar-la aviat.

Joana Ortega diu: “Jo, per preparar
la consulta del 9 de novembre vaig tri-
gar un any i mig.” I es pregunta: s’està
organitzant el referèndum del setem-
bre –o de més aviat, si la convocatòria
s’ha d’avançar? Ho fa maliciosament:
ERC, que en té la responsabilitat, es
troba en aquest punt inactiva, a la ve-
gada que es presenta als cenacles i
despatxos com a garantia de modera-
ció, si les eleccions són inevitables i el
seu partit governa. M’ho diuen els as-
sistents als cenacles i despatxos. M’ho

diu el nas quan ensuma el govern de
Madrid, que no emprèn mai accions
d’envergadura contra ERC. És ERC
l’estrateg i aquesta la seva estratègia?

No tenim una plana major amb vara
alta que pugui ara, a aquestes alçades,
aconsellar al selecte públic un replega-
ment. La gent, però, ho entén tot, si se
li explica bé i amb autoritat: ens hem
de posar a cobert de l’adversari, que
en aquests moments és molt fort, es
prepara per al gran assalt i causa mol-
tes baixes entre l’oficialitat. Una altra
cosa és que ho entenguin certs partits.
“Tenim pressa.” Pressa per a ser sobi-
rans, per a governar o per a engegar-
ho tot a passeig? “Com pitjor millor.”
De debò? No hi podia haver res pitjor
que un president de la Generalitat al
banc dels acusats. On eren els estu-
diants, els sindicats, els empresaris,
l’oposició? On seran?

Campaments d’hivern, no camps
del deshonor o rendició. Calma: estu-
diem els punts forts, que són molts, i
els febles. Engreixem la maquinària,
desconcertem l’adversari i ja vindrà el
desglaç. Qui dirigeix la maniobra que
auguri una victòria, però?

“L’efectivitat
aconsellaria
posar-se ara a
cobert de l’adversari

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

L’estrateg


