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Jaume Subirana ha escrit la biografia dels últims 25 anys de la vida de Josep Carner, que a la foto apareix en un bust

Retorn de l’absent
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L’obra carneriana
forma un bloc de
poesia, prosa, teatre
i traduccions,
acurada d’estil com
cap altra, que
caldria reeditar

Jaume Subirana, Josep Carner: l’exili del
mite (1945-1970). Edicions 62.
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L
es biografies i els llibres de
memòries són un dels signes
més preclars de la maduresa
d’una cultura, perquè satisfan
moltes necessitats pràctiques

com són les de conèixer amb rigor i
amenitat la vida i obra dels nostres
grans autors, la sort i dissort dels mi-
tes. Els escolars que freqüenten els
manuals en ús, i més d’un lector de
poesia s’han conformat i s’han decebut
amb el Carner més noucentista, aquell
que versificava sobre les manies de
genteta, mentor d’altres noucentistes,
que ironitzava sobre les actituds cos-
tumistes d’aquella Catalunya idealit-
zada, quan la veritat és que l’obra d’a-
quest autor que va viure encara en una
esplèndida maduresa en els dos exilis
soferts s’estén al llarg de la història
d’una cultura travessada per diversos
istmes i convulsions culturals, històri-
ques i socials que arrenquen del Mo-
dernisme i arriben fins a l’eclosió de la
dictadura franquista. D’aquí que el
llegat literari de Josep Carner i
Puig-Oriol (1884-1970) de la seva ple-
nitud i vellesa, on no deixa de publi-
car, sigui dens i profund, sotmès a re-

visions i superacions constants, supò-
sit aquest que és el que vertebra la tesi
central de l’estudi que ens ofereix Jau-
me Subirana. L’obra carneriana forma
un bloc extraordinari de poesia, prosa,
teatre i traduccions, acurada d’estil
com cap altra, que caldria reeditar
completa.

El llibre d’aquest professor que va
obtenir el premi Ferran Soldevila 1999
d’estudis històrics: Josep Carner: l’exili
d’un mite (1945-1970) és doncs una au-
tèntica monografia perquè il·lumina el
segon exili de Josep Carner, quan fa
aquell deslluït retorn a la Catalunya
que no havia trepitjat des de la Guerra
Civil, on hi ve, desmemoriat, a morir i
en el qual els cappares de la pàtria no
van saber estar a l’altura de les cir-
cumstàncies. Des de fa centúries Cata-
lunya sempre ha devorat els seus fills
més il·lustres.

A través de la correspondència que
Marià Manent i el seu fill Albert van
creuar amb Carner, i la d’aquest dar-
rer amb l’Editorial Selecta, dels epis-
tolaris ja publicats, del buidatge de la
seva obra apareguda en moltes revis-
tes i publicacions, entrevistes, bus-
cant dades de la seva etapa acadèmica
com a professor a Brussel·les, etcètera,
Subirana reconstrueix la seva vida, el
perfil interior del poeta, poleix el mi-
te, el d’un intel·lectual que quan acaba
la Guerra Civil ja té 55 anys, que lluita
des de diversos fronts per l ’ europeït-
zació de la cultura catalana, que escriu
una poesia més transcendent i
metafísica, amarada d ’ absències cap a
una terra i una pàtria molt concreta.

Carner va estar-se a Mèxic des del
1939 fins al 1945, etapa en la qual va
escriure el poema Nabí i el Misterio de
Quanaxhuata. El segon exili és ja euro-
peu, des de Brussel·les. Allà va revisar
la seva obra poètica, reunida en el
volum Poesia (1957). Expressat així
hom podria pensar que els darrers 25
anys de la vida del poeta van donar
per ben poca cosa. I és aquí on co-
mença un altre dels molts mèrits del
volum de Jaume Subirana perquè a
través d’aquestes denses pàgines ens
acosta a un intel·lectual europeu de
primera categoria que revisa la seva
producció, que escriu llibres nous no
gaire coneguts, que és promogut per
al premi Nobel de literatura, etcètera.
Moltes de les seves pàgines contenen

judicis de valor molt interes-
sants, documents, retalls d’e-
pistolaris, poemes, apreciaci-
ons inèdites sobre els seus
anys a Brussel·les, la gestació
de les obres completes per a
l’Editorial Selecta, la revista
del volum Poesia, la problemà-
tica del teatre carnerià, la seva
candidatura al premi Nobel, el
retorn a Catalunya i el ressò de
la seva mort, amb la vellesa
del mite. Un altre descobri-
ment del llibre és el gran pa-
per de la seva segona esposa,
Émile Noulet, gran especialis-
ta en l’obra de Mallarmé i la
poesia simbolista, que es des-
viu per traduir i donar a co-
nèixer en francès l’obra de Jo-
sep Carner. Quan, per exem-
ple, Noulet va traduir per al
volum segon de la revista
francesa Création (1968), gai-
rebé durant la cèlebre revo-
lució parisenca, un aplec de
poemes del seu marit, aques-
tes composicions van sortir
publicades al costat de l’obra
d’autors de ressonàncies in-
ternacionals tals com Jules
Superville, Etiemble, Pierre
Seghers, Senghor, etcètera.
Som molts els carnerians que
voldríem veure un dia o un

altre unes Obres completes molt més
acabades, amb els articles de premsa
salvats de la fugacitat, el teatre ano-
tat, la narrativa i les traduccions re-
unides. Esperem doncs que el llibre
de Subirana ajudi a fer la seva obra
més decisiva i estimada.

Carner té encara molts textos poc
coneguts. No fa pas gaire, revisant el
setmanari de Figueres Alt Empordà,
que als anys vint dirigia el poeta
Jaume Murici, amic del poeta, hi vam
llegir aquest compromès sonet de
Carner, amb motiu d’una llunyana
festivitat de l’Onze de Setembre que
reproduïm en clau d’homenatge:

1714

O valentia funeral del setge!
Bandera que esparraca el foraster.
En terra jau nafrat el banderer.
Cap esperança de triomf el metja.

Del fratricidi en la gaubança, petja
l’host forastera nostre surt darrer.
La boira fuig pel clivellat carrer
com una glaça dolorosa i lletja.

Que avui jo miri ta agonia llunya
i ta escampada sang, o Catalunya,
o dea lassa d’afollat destí!

Mes ara els pals que en ton escut glateixen
són flames tan vivents que resplendeixen
del bell secret de no tornar a morir.
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