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O pot ser el problema és que donada la situació sociolingüística valenciana, les companyies, els actors,
les actrius, els productors i els dramaturgs es decanten a favor d’una llengua diferent a la pròpia perquè el
públic la rebutja i s’estima més una llengua diferent per al teatre culte, a fi d’arribar a un públic més ampli?
Si fóra així, aleshores, és molt possible que ens trobàrem amb una situació, quant al teatre valencià, molt
semblant a la del primer terç del segle, en la qual el teatre còmic es feia en la llengua col·loquial, el valencià,
i el teatre culte en castellà. ¿Tot plegat vol dir que no tenim ni podem tenir un teatre netament valencià?
Fóra bo que aquest tipus de jornades començaren a incloure aquest tema entre els punts del seu interés.

BIEL SANSANO

Universitat d’Alacant

JAUME SUBIRANA, Josep Carner: l’exili del mite (1945-1970), Barcelona, Edicions 62, 2000.

Parlar de Josep Carner i de la seva biografia vol dir remetre’s necessàriament a l’estudi ja clàssic d’Albert
Manent: Josep Carner i el Noucentisme. Vida, obra i llegenda (1969). A partir d’ara caldrà fer referència
també, de manera igualment inexcusable, al nou llibre de Jaume Subirana. De fet, són dos treballs que es
complementen. El punt dèbil de la biografia de Manent eren els anys de l’exili, un període complex sobre
el qual el biògraf posseïa informació més dispersa i menys sistematitzada, la qual, a més, s’havia de sotmetre
al dictat restrictiu de la senyora Anastàsia, que en aquells moments encara se les campava impunement.
Jaume Subirana ha completat el tema amb un seriós treball d’investigació sobre el període (en bona mesura
amb informació facilitada pel mateix Manent, val a dir-ho), amb la qual cosa es cobreix amb escreix la zona
de clarobscur del llibre del 1969. Això no obstant, cal fer constar que l’aportació de Subirana no ha estat
pas una sorpresa, sinó més aviat la culminació d’un treball que ja havia donat altres fruits. Un dels orígens
del llibre que ara es publica és la tesi doctoral que l’autor va presentar el 1998 a la Universitat Autònoma
de Barcelona, titulada Josep Carner des de Bèlgica (1945-1970). Edició i estudi de la correspondència de
Josep Carner i Émilie Noulet amb Marià Manent i Albert Manent. Esperem que ben aviat puguem disposar
també en lletra impresa de l’edició del ric epistolari que la tesi dóna a conèixer. Ja anteriorment, en el volum
2 de l’Epistolari de Josep Carner havíem pogut llegir la modèlica edició que Subirana preparà de la
correspondència del poeta amb Josep M. Cruzet i Josep Miracle de cara a la publicació el 1957 de Poesia.
I ben recentment, entre els articles de l’any 2000 del Journal of Catalan Studies –la revista informatitzada
que coordina Dominic Keown des de Cambridge– n’hem pogut llegir un de Jaume Subirana que es titula
«L’exili d’un mite: notes biogràfiques sobre Josep Carner a Bèlgica, 1945-1970". Tot plegat ens situa
perfectament en l’òrbita del llibre que ara tenim entre mans i que és, almenys en part, la culminació de tot
aquest treball.

Deia Julià Guillamon en una ressenya de premsa que l’aportació de Subirana és interessant, però que
encara s’hi arrosseguen els defectes de «la inercia y los hábitos adquiridos en la universidad» («Carner sin
poder salir de la escalera», La Vanguardia, 13-X-2000, p. 7).  Per una vegada, i sense que serveixi de
precedent, haurem d’estar d’acord –ni que només sigui parcialment– amb l’opinió del crític: al darrere de
la feina de l’autor s’hi adverteix la xacra impresentable de la feina rigorosa i sempre ben documentada, del
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bon coneixement de la bibliografia, de la recuperació de material inèdit perdut en arxius polsosos o de la
informació sistematitzada que s’ofereix en els diferents apèndixs. Són, sens dubte, els mals hàbits adquirits
a la universitat. Deu ser que no som perfectes o que estem posats en altres coses. Doncs... per molts anys i
celebrem-ho!

És clar que tota afirmació pot ser matisada (la capacitat de matisar, val a dir-ho, és un altre dels greus
«defectes» dels estudis literaris de formació universitària, una afecció molesta i perillosa que, segons
sembla, no ha acabat d’encomanar-se encara a determinats sectors de la crítica periodística). La metodologia
emprada per Subirana s’acosta molt a la de la biografia d’Albert Manent: l’acoblament de la informació
pròpiament biogràfica amb les pinzellades sobre el context historicocultural i amb els apunts de lectura de
les obres literàries que Carner va publicant al llarg dels anys. Aquest procediment –que des d’un punt de
vista estrictament metodològic sembla perfectament correcte– a la pràctica té, però, avantatges i inconve-
nients. Permet conèixer, per exemple, moltes dades sobre la història externa dels llibres de Carner d’aquesta
època. Aquesta és probablement una de les grans virtuts de l’estudi de Subirana. A partir d’ara disposem,
doncs, per exemple, d’informació de primera mà sobre els llibres de Carner publicats a Bèlgica, per a entendre
el complex procés de composició d’El tomb de l’any o la curiosa aventura de diversos llibres fantasma que
no arribaren a veure la llum.

També és veritat, però, que des de d’aquesta perspectiva es pot caure fàcilment en una excessiva
acumulació de dades pel que fa a la contextualització: l’excurs sobre la vida de Josep M. Cruzet i la trajectòria
d’Editorial Selecta (ps. 93-95) o el repàs de la història de la celebració en la clandestinitat dels Jocs Florals
de Barcelona (p. 68), per exemple. Aquests dos esments no deixen de ser purament anecdòtics, certament,
però ens posen sobre avís a propòsit del fet que aquest caràcter descriptiu del llibre pugui amagar una certa
mancança pel que fa a la interpretació de les dades, de manera que el discurs analític acabi essent una mica
simplificador. La manera com estan formulades les conclusions n’és un indici: el paper de Carner a l’exili
hi queda resumit en uns quants mots clau (exigència, fidelitat, perdurança, absència), cosa que es pot
entendre –des d’un punt de vista d’oportunitat metodològica– com a esforç de síntesi però també com a
mostra d’esquematisme. Potser per això, la bona reconstrucció de la història externa dels llibres publicats
contrasta amb les limitacions a l’hora d’apuntar una línia d’anàlisi i d’interpretació d’aquestes mateixes
obres. Es pot argumentar, és clar, que aquesta no és la intenció del llibre. Certament, no es pot demanar una
anàlisi detallada de cada una de les obres, però sí un apunt de lectura una mica més interpretatiu i aprofundit.
És veritat que el text vol tenir un cert afany divulgatiu, però no és menys cert que va dirigit a un públic que
segurament agrairia una mica més d’anàlisi literària. Val a dir que això és justament el que sí que havia fet
Albert Manent en la seva biografia. En aquest sentit, el que es diu, per exemple, d’obres de teatre tan
significatives com Cop de vent o El Ben Cofat i l’Altre no va gaire més enllà d’una exposició de l’argument
i dels motius temàtics (Cop de vent, sigui dit de passada, sí que ha estat estrenada, almenys en versió
televisiva).

D’altra banda, cal tenir present que hi ha alguns aspectes que expliquen la influència del context de
l’època en Carner als quals cal accedir-hi des de la lectura de la seva poesia més que no pas des de les dades
estrictament biogràfiques. Em refereixo al paper de l’intel·lectual i de l’escriptor en la postguerra –l’europea,
alerta!–, cosa que fa que la figura de Carner pugui esdevenir un emblema de l’èxode de la cultura nostrada,
però que paral·lelament la seva obra no s’ajusti pròpiament als paràmetres de la poesia catalana d’exili, tal
com era concebuda des de l’interior o des dels nuclis més actius de l’exili sudamericà. L’obra literària del



215

Carner d’aquests anys és en bona mesura una mostra de la situació de crisi de l’intel·lectual europeu colpit
pel desastre de la guerra i és des d’aquesta perspectiva que segurament podrem entendre millor, per exemple,
l’activitat del poeta a la Société Européenne de Culture o, fins i tot, el rerefons de la relació amb Émilie
Noulet. Dit d’una altra manera: es pot discutir si poetes a l’exili com Agustí Bartra estan o no connectats
amb la poesia europea del moment, però això no es pot plantejar en el cas de Carner perquè, d’alguna manera,
ell mateix és la literatura europea i el problema, per tant, no és d’hipotètiques connexions. Jaume Subirana
documenta molt bé tant la participació a la Société Européenne de Culture com, especialment, la relació
de l’escriptor amb la seva segona esposa. Són, fins i tot, dos dels apartats destacables del llibre pel que fa
a l’aportació d’informació inèdita. Però no ho interpreta des de la perspectiva apuntada perquè això obligaria
a entrar una mica més a fons en el que pròpiament és l’anàlisi literària.

En aquesta mateixa línia podem considerar que un altre dels moments àlgids del llibre és el repàs que
es fa de tota la campanya per a la concessió del premi Nobel. El treball de recerca és exemplar i el resultat
inclou fins i tot una autèntica perla: la reproducció de l’informe anònim que algú, des de Catalunya, va fer
contra la candidatura de Carner i en defensa, entre d’altres, del gran –deu ser per l’embalum dels llibres–
José María Gironella (ps. 223-225). La investigació de Subirana s’atura aquí –que ja és molt– però no té
present que, segurament, la campanya per a la concessió del premi estava mal enfocada perquè Carner tenia
les de perdre si era presentat com a candidat d’una cultura perdedora i com a mite a l’exili, més que no pas
com a paradigma –amb un grau notable d’originalitat, si més no per la llengua emprada– de l’intel·lectual
europeu de postguerra. Posats a dir, tampoc no està de més advertir que alguns dels arguments de l’esmentat
informe anònim a l’Acadèmia sueca coincideixen gairebé literalment amb els de Sebastià Alzamora en un
article recent al diari Avui que ha obert una viva polèmica sobre la valoració de l’obra carneriana («Josep
Carner: el Príncep a la picota», 18-III-2002, p. 19). L’anàlisi d’aquestes coincidències podria ser un bon
exercici d’interpretació per a subtils hermeneutes.

Hi ha altres moments del llibre especialment interessants, d’entre els quals val la pena destacar-ne tres.
El primer, el seguiment detallat del viatge de 1970 a Barcelona, que gairebé funciona com a monografia
encastada en el llibre, amb conclusions particulars i tot. El segon, la recuperació de Proverbis d’ací i d’allà
(1974) un llibre que fins ara havia passat pràcticament desapercebut. I el tercer, les dades que s’ofereixen
sobre la relació epistolar amb Armand Obiols, una línia de treball que queda oberta i que pot tenir un
important rendiment perquè el tipus d’exili d’Obiols és en alguns aspectes comparable al de Carner. També
queda pendent un rastreig més detallat dels textos de Carner dispersos en les publicacions belgues, cosa que
encara pot deparar alguna sorpresa. Sempre queda feina per fer, malament aniríem si no fos així, però és
indubtable que la tasca de Jaume Subirana és extraordinàriament meritòria i deixa el camí molt desbrossat.
El llibre és, en definitiva, un bon exemple de per què els autors clàssics –per a Subirana, en el cas de Carner,
fins i tot mítics– més que qüestionar-los el que cal es estudiar-los. Que ja ho diu una de les lleis bàsiques
de la ciència: els clàssics no es creen ni es destrueixen, només es transformen.

JAUME AULET


