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Una ofrena per a Josep Carner

Sala, Jordi L’estètica de Josep Carner. La poesia de tema amorós, Barcelona, 2000, Curial Edicions Catalanes
/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 285 pp.

Aquest llibre de Jordi Sala, professor de teoria de la literatura a la Universitat de Girona és la versió corregida
i abreujada de la seva tesi doctoral, llegida l’any 1997 a Girona i titulada Anàlisi crítica d’“Ofrena” (Poesia) de
Josep Carner. El títol d’aquella primera versió del treball ens deixa entreveure millor quins són els propòsits i
l’abast de la recerca. Tal i com ens diu el mateix autor en la introducció, «aquest estudi proposa una indagació fonda
en els usos i les maneres de la poesia de Carner» (p. 9), amb especial atenció als poemes de tema amorós i prenent
com a base les cent setanta-vuit composicions que el poeta recull a la secció «Ofrena» del volum Poesia (1957).
Tant la tria del tema com el títol definitiu del llibre apunten ben bé la línia a seguir: Jordi Sala llegeix Carner
bàsicament a partir de la relectura que el mateix poeta va fer de la seva obra en l’edició del 1957 i, per tant,
prescindint o deixant molt en segon terme les versions inicials dels textos i la cronologia corresponent. No cal dir
que aquesta és una opció d’anàlisi absolutament vàlida per a entendre el Carner d’aquells anys, la qual compta amb
valedors de la talla de Salvador Oliva (director de la tesi) o Joan Ferraté, crític que esdevé el principal punt de
referència per a l’autor.

El llibre es divideix en dues parts. La primera és un estudi més tècnic i descriptiu dels poemes de la secció,
l’ordenació interna del corpus i la interpretació que cal donar al conjunt per tal de fer veure que la intenció de Carner
va més enllà d’una simple recopilació. S’apunta així una possible estructura interna de la secció, muntada a partir
d’una sèrie de cicles poemàtics que ens duen des de l’amor matiner fins a la desesperança, a partir d’un poema inicial
(«Immunitat») que ens situa d’entrada en una perspectiva de ficció que condiciona tota la resta. La segona part és
més extensa i ambiciosa. Del que es tracta és de «plantejar coherentment la descripció global de l’estètica implícita»
(p. 8) en la poesia de Carner i, per tant, de definir els trets fonamentals de la poètica carneriana a partir dels exemples
que ofereix el corpus seleccionat. El primer apartat d’aquesta segona part està dedicat a les formes externes
(estrofisme, mètrica, etc.), la qual cosa ens manté en un nivell d’anàlisi encara molt tècnic i potser exageradament
descriptiu. Després entrem en les «formes internes» amb la intenció de descobrir «allò essencial del caràcter
d’aquesta poesia» (p. 153). Primer es revisen críticament algunes de les etiquetes més habituals atribuïdes a la
poesia de Carner (la popular, la irònica i la clàssica) i després s’intenta «una descripció precisa i extensa del
funcionament intern dels poemes» (p. 205) a partir bàsicament del concepte d’«objectivació figurativa», que és el
que l’autor utilitza per a mostrar els mecanismes poètics de Carner a l’hora d’oferir una determinada figuració del
món a partir dels diferents modes de la veu poètica. Per a Jordi Sala, doncs, la clau de la poesia de Carner la tenim
en els recursos emprats per a la construcció d’un sentit figurat.

El llibre ofereix lectures molt interessants d’alguns poemes (el contingut eròtic de determinats textos, per
exemple, o la interpretació d’»Ofrena» a partir de la perspectiva del poema inicial) i deixa clara l’enorme riquesa
de recursos de Carner pel que fa al tractament del tema amorós. El treball insinua també un greuge respecte al
desencert o la poca atenció de la crítica pel que fa a una «correcta i justa valoració de la poesia de Carner» (p. 284),
la qual cosa permet deduir –ni que sigui implícitament– que, en el fons, s’està intentant justificar una determinada
línia d’interpretació de la poesia carneriana, la qual parteix de Joan Ferraté com a font directíssima (fins i tot a l’hora
de la militància autolegitimadora). Potser per això es tendeix més aviat a prescindir o minimitzar les contribucions
d’altres estudiosos. Fent un esforç de contenció, hom pot admetre que, per raons metodològiques, no s’entri a fons
en les aportacions d’especialistes com Albert Manent o Marina Gustà (per posar dos exemples). És més difícil
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d’entendre, però, que a l’hora de buscar referents tinguin més pes noms com els d’Osvald Cardona o Miquel
Arimany. Potser és que la poca atenció a la perspectiva històrica afecta fins i tot a l’ús que es fa de la bibliografia.
En aquest sentit, és significatiu que la biografia que Pere Calders dedicà a Carner o l’homenot de Josep Pla
s’esmentin només per les respectives dates de reedició, i no per les de la primera edició, o que no es faci referència
en cap moment a la informació que proporcionen els epistolaris (quan és prou sabut que les cartes ofereixen
nombroses dades sobre el procés de composició del volum Poesia).

Hi ha moments en els quals, certament, l’autor se serveix de versions anteriors dels poemes d’«Ofrena» a l’hora
de la interpretació. És el cas de «A una donzella» (ps. 70-71), per exemple. Altres cops, però, la voluntat –potser
excessiva– d’entendre «Ofrena» com a llibre autònom fa perdre importants matisos a l’hora de la lectura de
determinats textos. Poemes com «Cançó de la instància amorosa» o «Relapse», per exemple, agafen tot el seu sentit
si sabem que provenen de La paraula en el vent i que, en origen, complien una determinada funció dins de
l’estructura del volum. Per això aquell primer relapse de l’any 1914 precedia precisament la recaiguda en el pecat
que s’apuntava en el poema següent. Ja hem esmentat la importància que Jordi Sala concedeix a «Immunitat», el
poema inicial de la secció, a l’hora de fixar la perspectiva d’anàlisi del conjunt. Se’l llegeix com a insinuació d’una
proposta, doncs, però no es té present que la versió de 1912 a Les monjoies –que no és la primera– es titula
precisament «La proposta», la qual cosa és prou significativa. A vegades les conseqüències d’aquesta poca
perspectiva històrica no són simples matisos de lectura. ¿Com es pot insinuar, per exemple, que un poema com
«Somni» pugui ser llegit com a paròdia del surrealisme (p. 190) si tenim present que la primera versió del text és
de 1914, deu anys abans que el primer manifest de Breton?  Potser seria més útil tenir al cap que aquella primera
versió apareix a La paraula en el vent dins d’una sèrie que es titula precisament «Els somnis», un títol quasi idèntic
al del llibre que el seu amic Guerau de Liost acabava de publicar just l’any anterior.

Cal fer també algunes consideracions respecte a la poesia de tema amorós, que és –almenys a priori– un dels
aspectes centrals del llibre. És cert que a partir del tema podem parlar dels mecanismes interns de composició de
la poètica carneriana, però segurament oferirem una imatge absolutament insuficient del tractament amorós en
Carner si no tenim present que, abans que res, allò que el poeta es proposa és literaturitzar el tema. I aquesta
literaturització passa per damunt de tot per l’ús que es fa de la tradició (medieval, renaixentista, simbolista, etc.).
Sala apunta algunes d’aquestes comparacions (com el tòpic de la «belle dame sans merci»), però no entra mai a
fons en una qüestió que esdevé essencial en la «proposta» estètica de Carner, perfectament formulada en «la
melodia del fulleig d’un llibre» (v. 32) del poema inicial. Per això el relapse de La paraula en el vent no és pas una
recaiguda en l’amor sinó en la poetització de l’amor, que no és ben bé el mateix. I per això mateix la gràcia del fet
que a vegades la besada sigui «pia» no és pas que les altres hagin de ser especialment impies (p. 66). Potser és més
aviat que en algunes ocasions Carner es vol servir de la tradició renaixentista (la mateixa que, en aquest aspecte
lèxic concret i amb idèntica intenció, serà utilitzada també per Riba en les seves Estances). ¿Segur que «Història
i pregària d’amor» és un poema sobre la relació entre l’amor i la mort (p. 78)? El tema real de la composició no
és precisament l’amor sinó la manera com es pot utilitzar en poesia una determinada tradició. Per això, si ens hi
fixem bé, ens adonarem que el poema no parla pas de mort i, en el fons, ni tan sols d’amor. Vist així, és discutible
l’afirmació de Jordi Sala quan diu –servint-se d’una idea de Dolors Oller– que Carner «va escriure tan pocs poemes
sobre la poesia, i sobre la seva poesia» (p. 166). Si determinem la intenció de molts dels textos –i per tant el tema–,
descobrirem que en va escriure, i molts.

El seguiment d’aquest aspecte ens duria a una altra qüestió de fons, també polèmica. ¿Per què tant d’esforç per
desvincular Carner d’una poètica que té el seu fonament en les aportacions que provenen del simbolisme? És un
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tema complex en el qual caldria entrar a fons i que Jordi Sala planteja de manera discutible (o si més no matisable)
al llarg de diversos moments del seu estudi. No sembla gaire lògic, per exemple, obsessionar-se en un hipotètic error
recurrent de la crítica a l’hora de valorar en excés el contrast entre idealitat i realitat, quan el que es defensa en el
fons és una «consciència de ficció» (p. 60) que no és pas tan diferent de la que altres autors plantegen darrere del
famós contrast menystingut. I estem d’acord que des d’aquesta consciència de ficció és des d’on es construeix el
món poètic. Precisament això és el que ens hauria de dur a admetre –amb símbols convencionals o sense– que el
món prové d’una ficció creada o recreada, la qual cosa queda en la base de la poètica simbolista (o postsimbolista).
Pensem, si més no, en els textos teatrals del Carner d’aquests anys. El que hem d’estudiar bé, i amb això sí que estem
d’acord amb l’autor, és com els procediments de composició van evolucionant en la poesia de Carner i van tendint
cap a usos cada vegada més treballats tot i que siguin aparentment més simples. El que no sé pas és si aquest estudi
podem fer-lo des de la teulada i no pas des del fonament. En altres paraules: hem d’admetre que Poesia (1957) és
un punt d’arribada (un extraordinari punt d’arribada, certament), però potser no és l’eix fonamental per a entendre
el complex procés de configuració d’una estètica.

JAUME AULET

Universitat Autònoma de Barcelona

Els orígens d’un país

Guinot, Enric Els fundadors del regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua a la València
medieval, València, 1999, 2 vols., Tres i Quatre, 555+696 pp.

Amb el lloable afany «d’establir alguns punts ferms sobre la història dels valencians» i desterrar per sempre
«les històries imaginàries» (p. 15), aquests dos grossos volums són presentats per l’autor com un intent nou de
tancar definitivament el debat sobre l’origen dels valencians i de la seua llengua, no resolt fins ara de manera
satisfactòria, al seu judici, ni per historiadors ni per filòlegs: «uns s’han dedicat només a parlar de les persones
citades al Repartiment, i altres, massa freqüentment, a analitzar els trets morfològics de la llengua d’una manera
ahistòrica, sense tenir en compte els seus parlants al llarg del temps». En exposar el seu objectiu essencial, ens
desvela un projecte original, que vol dur a terme amb un criteri racional que conduesca a conclusions irrefutables
i definitives: «plantejarem ací una altra via d’apropament que aclaresca d’una volta per totes quins foren els
repobladors de la València del segle XIII, quina era la població musulmana que hi vivia i s’hi va quedar, i, tots ells,
quines llengües eren les que parlaven. Així, estudiant el component humà podrem valorar com va produir-se la
difusió de la nostra llengua pel nou regne creat per Jaume I»  (p. 20).

També en les pàgines introductòries confessa l’autor que en la tria del tema l’ha mogut la seua responsabilitat
d’historiador davant la societat valenciana actual, que s’interroga «sobre quins són els seus orígens, per què
parlàvem i parlem valencià...» I ens anticipa quina és la conclusió fonamental quan, després de recordar que ja abans
s’ha ocupat en altres obres d’estudiar i publicar les cartes de poblament dels segles XIII, XIV I  XV, i d’analitzar la
configuració del territori històric del regne de València –«els límits del Regne»–, afirma que ara se centra en les
persones que el van fundar, «els primers valencians que parlaren valencià, la llengua catalana dels repobladors
majoritàriament vinguts de Catalunya durant els segles XIII i XIV, tal com es demostra en aquesta obra» (p. 26). El
mètode utilitzat per recórrer aquest camí és l’antropològic, definit com «la identificació dels orígens de les persones
pel tipus de noms i cognoms que porten» (p. 22). Per a això, l’autor ha hagut de buscar primer «les nòmines dels


