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Despertar
del somni
BÀRBARA BRANCO

Francesc Miralles, El somni
d’Occident. Llibres de

l’Índex. Barcelona, 2002.

Q
ui més qui menys
s’ha plantejat en
alguna ocasió en-
gegar-ho tot a ro-
dar o canviar
dràsticament de

vida per un ideal. Ara bé,
que et passi pel cap és una
cosa, i fer-ho, una altra de
ben diferent. Els protago-
nistes dels set relats que in-
tegren El somni d’Occident
abandonen per voluntat
pròpia una vida estable i
monòtona per dur a terme
projectes impossibles sor-
gits de la creació imaginària
del seu esperit. Aturar el
temps, l’eternitat, trobar-se
amb Déu, aconseguir l’èxit o
l’amor són inquietuds que
motiven les decisions preses
per set homes de diferents
països d’Europa, bressol dels
idealismes. Cap d’ells, però,
no aconsegueix ben bé allò
que busca i la majoria re-
torna al punt de sortida
amb diferent grau de fracàs.
Desperten del somni, un cop
més.

Francesc Miralles proposa
en aquest recull de set con-
tes una visió del món. No
intenta adoctrinar ningú si-
nó, subtilment, induir a la
reflexió a través d’unes nar-
racions que tenen tant de
real com d’increïble. El lec-
tor pot sentir-se fàcilment
identificat amb els somnis
que sacsegen l’ànima dels
protagonistes, tot i que la
manera com aquests els in-
tenten assolir li pugui sem-
blar d’allò més inversem-
blant: mirar d’aturar el
temps per la via de destros-
sar tots els rellotges d’una
ciutat, per exemple. Les his-
tòries del llibre tenen en
comú l’encís propi dels
contes. La seva estructura és
senzilla però ben ordida.
Són narracions fresques i de
lectura àgil que aconseguei-
xen captar l’atenció del lec-
tor per, arribat un punt,
sorprendre’l de manera im-
previsible.

El somni d’Occident és la
primera obra de Francesc
Miralles dedicada al públic
adult. Les seves novel·les an-
teriors, Perdut a Bombai i Un
haiku per a l’Alícia (premi
Gran Angular 2001), anaven
adreçades a lectors més jo-
ves. La literatura juvenil,
com diu ell mateix: “Obliga
a depurar el llenguatge i a
descarregar de palla les his-
tòries”, exigeix mantenir
l’interès a cada pàgina. Una
habilitat que Miralles no
oblida en dirigir-se als
adults. I això sempre és d’a-
grair.

ARXIU

El poeta Josep Carner va mantenir una relació epistolar amb Marià Manent

D’un valor inestimable
A S S A I G

J O A N T R I A D Ú

Epistolari de Josep Carner. Volum 5. A cura
d’Albert Manent, Jaume Medina i Jaume

Subirana. Curial. Barcelona, 2002.

M
entre avança la publicació de
l’epistolari de Josep Carner,
adquireix un relleu més ex-
acte en la seva biografia el
temps del seu llarg exili a

Bèlgica, aquell “petit país” al qual (havia
dit, en un poema) li hauria plagut de viu-
re. Tanmateix, indicis i dades inequívocs
d’aquest mateix volum de l’epistolari car-
nerià fan saber que tard o d’hora s’hi va
enyorar. Jaume Subirana –a càrrec del
qual ha anat la tasca, enorme i delicada
per a dir-ho com li escau, de confegir, en
més de quatre-centes pàgines, allò que de
tan escampat i espars en el temps havia
restat trencat i sense
una història coherent i
global: l’epistolari de
Josep Carner i Emilie
Noulet amb Marià Ma-
nent i Albert Manent–,
ja ens havia donat fa
prop de tres anys el
llibre Josep Carner: l’exili
del mite, a la base del
qual hi ha el treball de
recerca de la seva tesi
doctoral. La correspon-
dència del poeta amb
les susdites persones
(així com la de la seva
muller) ara tan acura-
dament publicada i
anotada, ja era la font
principal d’informa-
ció de l’estudiós, sense
menystenir-ne d’altres
(com podien ser, per
exemple, els epistola-
ris que completen i
encara enriqueixen
amb un centenar de
pàgines aquest volum:
l’epistolari entre Josep
Carner i Jordi M. Pi-
nell, a cura de Jaume
Medina i entre Josep
Carner i Frederic-Pau
Verrié per Jaume Subirana). Tot plegat
excel·lent.

Però sobre l’enyorament de Carner hi
voldria dir la meva, d’un interès general
modest, ho sé, del tot episòdic. El fet és
que vaig passar tot un dia amb Carner i
alguna estona amb la seva muller, a casa
seva, a Brussel·les, pel juny del 1950, tor-
nant d’Anglaterra i de camí cap a Barce-
lona. La meva impressió és que en aquell
moment Carner era feliç i crec que fins i
tot si els aliats, com esperàvem, haguessin
foragitat el dictador espanyol, Carner no
s’hauria mogut de Bèlgica. En segon lloc
hi havia un sentiment de prevenció, força
comuna entre els exiliats, envers els qui
havien restat a Catalunya o hi havien tor-
nat, perquè ningú o gairebé ningú no es
podia “preservar” (mot d’Armand Obiols
comentant una carta des de Barcelona de
Mercè Rodoreda, d’aquella època, 1949) de
la contaminació, com diríem avui, del rè-
gim. Recordo que vaig gosar demanar al
poeta la seva signatura en una postal per
a Carles Riba. Carner es va girar d’esquena
un moment a cercar la ploma i en aquella
posició em va dir: “Què fa en Riba?”, i va
passar a altres temes de la seva inesgota-
ble capacitat de desplegar totes les gràcies
genuïnament carnerianes del gran con-

versador que tothom sap que era. No el
vaig veure més, llevat de la seva trista i
crec que tan benintencionada com ino-
portuna tornada a Catalunya. Aleshores el
vaig tornar a veure, sí, però ell no em va
reconèixer. Als Jocs Florals de Marsella del
1967, no vaig ni gosar abordar-lo expres-
sament i només vaig saludar un moment
la seva muller, que em va agrair unes pa-
raules que vaig dir en públic.

Tot plegat, al capdavall, llunyania i ab-
sència, per a dir-ho manllevant títols del
poeta exiliat. De fet, la publicació d’aquest
epistolari de l’exili fins que ell ja no és
capaç o prou capaç d’escriure i ho fa la
seva muller, és un veritable retorn de Jo-
sep Carner. Sóc un lector infatigable d’a-
questa mena de llibres, tant de les cartes
pròpiament dites com de les notes que és
de llei que les acompanyin. Les notes d’a-
quest volum són acurades, prou detalla-
des i, si cal, extenses i moltes d’elles sa-
boroses. Més que una mena de subsòl del

text en constitueixen els fonaments. Ho
dic, és clar, per a tot el volum, o sigui
també per les cartes amb Jordi Pinell i
amb F.P. Verrié i les dues adreçades a An-
toni Comas, amb motiu de la Lletra d’Or.

RELACIÓ DE MESTRE A DEIXEBLE
Els inicis de la relació Carner - Marià Ma-
nent, començada en la correspondència
l’any 1919, es caracteritzen per una rela-
ció que ja és de mestre a deixeble; però
també, mentre Carner roman a Barcelona,
ben just abans d’anar-se’n a Gènova –d’a-
trafegat gestor cultural a benvolent jove
secretari–. Pels indicis, jo diria que veiem
que Carner s’havia de professionalitzar. No
sols per motius derivats de la convenièn-
cia de guanyar-se la vida, que també hi
són, sinó encara més, els motius que es
poden deduir dels primers paràgrafs de la
carta que el poeta escriu ja des de Gènova
al seu jove amic. Es declara feliç a Gènova
(“les sagetes de l’enyorament no m’encer-
ten”), fet un oficinista de categoria per al
qual la literatura li sembla “com si hagués
estat un somni”. Sabem prou bé que el fet
que Carner “se n’anés”, com fou dit, no és
un fet comparable al dels desarrelats, per
a dir-ho com l’enyorat Enric Jardí, com
Pijoan, d’Ors o fins i tot Gaziel. Però Car-

ner no deixa d’escriure en la carta es-
mentada (24 d’abril del 1921): “Em fa una
certa il·lusió d’ésser lluny de totes aques-
tes coses”, a les quals, com a Amics de la
Poesia, suggereix que els portava mala sort
i d’altres, com els “àpats d’homenatge als
fracassats de bones intencions”, el fasti-
guejaven. Observem que, curiosament,
anomena en primer lloc el “fascisme” [sic]
entre les “moltes de malures” que diu que
encara resten a Barcelona. Era un any i
mig abans de la marxa sobre Roma i la
instal·lació de Mussolini al poder! Més en-
davant, Carner anuncia la seva arribada a
Barcelona per al 13 de setembre del 1923
i, té el propòsit, diu, d’enarborar a les
hores de dinar i sopar “la bandera abso-
lutament forbidden, això és, la de l’estat
solitari”. Així, el cop d’Estat de Primo de
Rivera el degué atrapar arribant, llevat
que ajornés el viatge. De tota manera la
correspondència de poeta recollida en
aquesta part que he anomenat dels inicis,

s’atura l’any següent o sigui al 1924, poc
abans que Carner s’assabentés del seu
nomenament de cònsol a Costa Rica, i no
es reprèn fins al cap de més de 22 anys,
mitjançant una carta de Marià Manent en
la qual diu a Carner que han anat tenint
notícies seves “indirectament” i que sap
que ha escrit uns poemes “meravellosos”,
dels quals voldria rebre’n algun.

M’he aturat en aquests punts de l’epis-
tolari pel que tenen de petita història dins
la nostra treballosa història, especialment
tràgica en una part d’aquests vint anys
que sembla que aixequin un mur de si-
lenci i qui sap fins a quin punt, de justi-
ficades temences, d’una banda, i de reser-
ves i reticències, prou explicables de l’al-
tra. El fet és que en la llarga relació de
cartes que segueixen veiem com Marià
Manent teixeix amb una pacient i delica-
da voluntat una nova relació amb el seu
mestre i amic, el qual, mentrestant, pro-
cedeix a una rehabilitació a fons de la
mansió que habitava la seva obra. Ben se-
gur que a parer seu, el temps devia ha-
ver-ne malmès alguna part. Aquest fou el
seu veritable retorn a Catalunya, tal com
ell el volgué. No hi ha dubte que l’episto-
lari, tan ben editat, és en aquest sentit
d’un valor inestimable.


