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Qui sap on mena?ui sap on mena?
Sempre m’ha semblat que l’experiència representacional del llenguatge, en bona part

de la poesia de Josep Carner (o, almenys, en bona part de la poesia que jo li conec), és

una experiència eòlica. Penso, d’entrada, en reculls com La paraula en el vent o L’oreig

entre les canyes, però també en Nabí, que du incorporat ja al títol aquest mateix sentit

eòlic de la paraula com a (porta)veu. També penso en poemes com ara la «Cançoneta

incerta», publicada per primer cop a El cor quiet (1925) i, després —altra vegada la

ventúria—, a Sons de lira i flabiol (1927), i que a Poesia del 57 està ubicada a la secció

«Lloc». I és que, de fet, la «Cançoneta incerta» és un territori. És un recorregut (des de

«la vila» fins «al pi de la carena», diguéssim) en el qual la referència a l’element eòlic no

és explícita, si bé jo sempre l’he vinculat al vent, a l’oratjol, justament pel lloc o la

posició des de la qual s’enuncia el poema —això és: des de dalt, com una panoràmica, a

vista de dron.

La «Cançoneta incerta», a més, em recorda les olors i el caminar (ara sí) explícitament

eòlics d’una altra cançó, aquesta vegada de L’oreig entre les canyes (1920), però

ubicada també a la secció «Lloc» de Poesia del 57:

Corre, corre, vine,

marinada fina;

en veure el sorral,

travessa d’un salt;

i mou la cortina

del vell carreró

i una clavellina

i el blau mocador

ple de tremolor

com una gavina.

[…]

Corre, corre, vine,

marinada fina;

vola més encara;

ves per l’horta clara,

besa el llimoner

i cada roser

vora les senderes,

i els grups de fusells

de canya, tan bells

sota els penjarells

de les mongeteres.

El poema «La marinada», doncs, se’ns presenta també com un itinerari en el qual la veu

del poema, com un do inconegut, viatja panoràmicament per paisatges plens de viles i

carenes, turons i pins, ceps i brots de romaní… fins que

a la gent que plega

del treball, però

que espera aquell so

tan lleu de la brisa,

bada’ls la camisa

igual que una flor.

Escampa ton do

per la cova fosca […]

Un do, precisament, que a mi m’agrada pensar com a do de la paraula; com a do del

territori que és accessible mitjançant l’experiència del llenguatge.

Les voies de la voixLes voies de la voix
Encara a la secció «Lloc» de Poesia del 57 (però aquest cop pertanyent a Bella terra,

bella gent, 1918), en el poema «Al vent» l’impuls eòlic és, certament, un impuls de

dicció:

¿Què ens volen dir, convulsament,

l’ira, la pressa i l’ardiment,

branques movent-se com banderes

i crit d’onades rebatent,

abraonades com les feres?

[…]

Mostra[‘ns les] vies mai capides,

mostra[‘ns] el dia benastruc.

Un impuls de dicció, a més, que mostra «vies mai capides» i que, per tant, té alguna

cosa a veure amb la capacitat del llenguatge —com a força de ventúria/cantúria, o fins i

tot de ventrilòquia— per convertir la vida en una representació suportable. Aquesta és,

diria, la funció que té l’impuls eòlic a La paraula en el vent (1914): tal com se’ns

anuncia al text inicial del recull («En el llindar») i al primer poema («Veu de recança»),

l’experiència que el jo poètic es disposa a articular és una experiència de pèrdua. El

vent, d’aquesta manera, fa les funcions d’element disgregador

scrissi in vento

d’escampall de l’experiència viscuda

ma’l vento ne portava le parole

però en la mesura que la pèrdua (és a dir: l’estat irrepetible, per pretèrit, d’allò viscut)

és també la condició de possibilitat de l’articulació (sempre ulterior, representa) d’allò

viscut, llavors resulta que el vent també fa les funcions de veu o condició de possibilitat

de l’experiència:

Més ai, d’un cop, de tot senyal escrit

el vent deixava escorrialles soles.

I deia el vent: —En eixes beceroles

la lletra mor abans no té sentit.

Aquests versos, per tant (que pertanyen al primer sonet dels tres que formen «Els

somnis», de La paraula en el vent), no puc fer sinó llegir-los com una contradicció

performativa: el vent/veu, així, no és tant l’evidència de la pèrdua com el guany de

significació de l’experiència que es produeix, justament, gràcies a l’enunciació mateixa

d’aquesta pèrdua —i la pèrdua, doncs, com a condició de possibilitat d’aquesta

enunciació. L’impuls de ventrilòquia, per tant, vindria d’aquí. O, per dir-ho amb «La

fulla», de L’oreig entre les canyes:

I vet aquí que en l’alta nit

el vent dequeia. Tot seguit

que es mig posava la capulla,

per un refrec gentil, pausat,

jo vaig sentir que al meu costat

feia camí una fulla.

¿D’on va venir?

Jo poc ho sé.

Faig una passa en el camí

i ella també.

[…]

         Volia dir-me, tota pia,

algun secret, amb dolç desmai:

gosava un poc, i se’n dolia,

i així restava a mig esplai.

Volgué dir coses ignorades

mig escondida entre ventades,

planys i cruixits de tot arreu:

quan jo em parava a oir-la sola,

llavors restava, la fullola,

tota poruga i sense veu.

Se’m planteja, aquí, una petita correspondència fonètica que podria molt ben ser que

expliqués aquesta capacitat de ventrilòquia representativa de la poesia de Josep Carner,

i que és la correspondència —per paronomàsia— del vent amb la veu. Una veu que, en

francès (voix), s’assembla meravellosament a camí o via (voie), cosa que la reina de les

paronomàsies, Hélène Cixous, no podia de cap de les maneres deixar escapar. Quan

Cixous parla de «les voies de la voix», esclar, no ho fa referint-se a Carner, sinó als

llindars representacionals a què ens aboquen les ficcions de la brasilera Clarice

Lispector; malgrat tot, em sembla bonic de reproduir aquí que:

Ceux qui nous aident à exploser en «je», ce sont peut-être ceux qui, par des voies qui ne sont pas les

voies du discours, mais les voies de la voix, atteignent, réveillent en nous les «zones inattendues».

EllEll
Trobar una veu, per tant, és trobar un camí, i una de les coses que més m’agraden de la

poesia de Josep Carner és que la paraula poètica es fa càrrec d’aquesta responsabilitat

representacional del llenguatge, i ho fa tendint —com el vent— a la disgregació en la

mesura que la instància autorial del corpus poètic carnerià és una instància que es

reescriu sempre, i per defecte. Per exemple, a L’oreig entre les canyes:

Pietat de la naturaPietat de la natura

A l’arbre hi ha una fulla que mig se’n porta l’aura,

i l’últim raig del dia, que ho veu, encar la daura.

Però, ja l’any 1953, a Arbres (i tal com recull també Poesia del 57):

PietatPietat

A l’arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure

i l’últim raig del dia, que ho sap, encar la daura.

No m’acaben de convèncer, la veritat, els discursos sobre les dues edats del poeta ni

sobre els salts qualitatius, i no em convencen perquè en general no crec —o no vull

creure (?)— en el progrés, i perquè, fos com fos, pretendre tothora que la lliçó darrera

d’un poeta és per norma millor que les anteriors seria una mica com carregar-se, em

sembla, l’ensenyament més valuós que una pot fer dels processos de reescriptura, això

és: que el text és una realitat dinàmica, i que els múltiples estadis de redacció d’aquest

text entren en contradicció amb la idea de text únic —i, també, amb la idea de

subjecte monolític i idèntic a ell mateix. D’acord amb això, Josep Carner començava el

pròleg de La inútil ofrena (1924), titulat significativament «Ell», de la següent manera:

He de reconèixer que el tracto amb bastant d’indiferència. Llegeixo les seves provatures

poètiques i em semblen més llunyanes de mi que no pas les dels vells poetes que m’han nodrit i

àdhuc les dels poetes joves que exploro amb curiositat. No el sovintejo gaire, tampoc. Gairebé

és només que per atzar o per complaença: o regirant els meus calaixos en cerca d’altres coses, o

per satisfer, més aviat, una insana curiositat d’altri. Però, així i tot, tantost em ve a la mà alguna

cosa seva, hi destrio, com si hi estigués molt habituat, les petites masegadures, les tares

semisecretes.

I és que les instàncies autorials —com la rima— m’agrada pensar-les com una sorpresa

del reconeixement sense identitat. Tot i així, si fa un moment m’he referit a aquelles

dues versions del poema «Pietat (de la natura)» no ha estat per admirar la millora que

representa —almenys per a una parlant de català central com jo— la substitució de la

rima pràcticament idèntica aura/daura per caure/daura, sinó per subratllar precisament

la càrrega afegida de responsabilitat amb el què de l’escriptura que el pas del verb

veure al verb saber suposa. Deixeu-me, ara, reproduir un fragment d’un altre paratext

prou conegut de Josep Carner, aquest cop pertanyent al pròleg de Llunyania (1952):

Aquest llibre ve, en part, d’un soliloqui del que ara só, i en part d’un co!oqui del susdit amb

aquell jovenet o jovenot que, duent el mateix nom, va escriure fa qui-sap-los anys. […] En

efecte, un greu compromís del qual val més, ara com ara, no fer crides a la plaça, m’obliga a

revisar (oh, terrible lliçó de modèstia!) tota la paperassa del que he escrit. […] Goso pensar que

tinc, com qualsevol altre que em llegeixi, el dret de jutjar-me, però reivindico, com un privilegi

particular, el de la meva esmena, tot i saber que no la puc escometre sinó a la llum d’un cert

estat de consciència en un cert moment. Nogensmenys, cal que afegeixi, en aquest lloc, la més

forta raó per a la que jo anomenaria, tot amb tot, saludable irreverència envers el meu passat.

EllsElls
Vist així, i igual que el vent, l’experiència representacional de l’escriptura, en l’obra de

Josep Carner, també tendeix a la dispersió, i em sembla bonic que sigui així tenint en

compte que, si bé (una part de) l’acadèmia ha volgut erigir Josep Carner com a

representant privilegiat i monolític d’un cert projecte de país, tot sovint la manera com

aquesta mateixa acadèmia ha articulat la canonització del príncep dels poetes ha posat

en marxa una certa metodologia (em refereixo a la filologia d’autor, a la crítica de les

variants) que, tal com jo ho veig, i tornant a les contradiccions performatives,

contribueix no pas a construir una idea igualment monolítica i estable del patrimoni

carnerià, sinó que més aviat tendeix a l’alegre desestabilització del (seu) sistema

literari.

I dic alegre perquè, a mi, la sospita i la interrupció dels cànons em sembla que són

exercicis saludables que cal entomar amb alegria, però val a dir que hi ha tot un sector

i!ustrat, mascle i (majoritàriament) actiu a Twitter que, fins i tot quan el que pretenen

és reforçar el lloc que ocupa Josep Carner en el sistema literari català, més aviat

aconsegueixen desmobilitzar futurs lectors i fer dubtar la resta sobre la nostra pròpia

vàlua com a receptors de l’obra de Josep Carner.

És veritat que, tal com diu Dolors Miquel al vídeo que va fer per al projecte

#Carnerésmdma:

M’afarta molt que sempre hàgim de tornar al tema de Josep Carner; a tornar a posar-lo en

qüestió, de si és un bon poeta o és un mal, mal poeta… Evidentment, Carner és un bon poeta: és

un molt bon poeta […] A mi, en particular, hi ha algun Carner que no m’agrada perquè no crec

que un autor sigui exce!ent perquè ho escrigui tot exce!ent […] Faig aquest vídeo perquè

penso que [tirar per terra] una tradició literària com la catalana que fa, diguem, quatre

telediaris que s’ha redreçat […] penso que és de bojos i que hi ha altres feines molt millors a fer.

Aquí Dolors Miquel es refereix, esclar, a tots aquells senyors que algun cop s’han

dedicat a assenyalar els nyaps i!egibles (i etcèteres) de Josep Carner, però jo afegiria

que els senyors que, de l’altre costat de la trinxera, defensen a ultrança la figura i l’obra

de Josep Carner, sovint també contribueixen a sembrar la sospita sobre el príncep dels

poetes —i la pena és que, aquí, quan dic sospita no ho dic amb alegria, sinó referint-me

a un sentiment d’inseguretat força generalitzat que, com deia, desmotiva força la resta

de lectors. Per dir-ho tot d’una amb el post scriptum d’una carta d’Unamuno dirigida a

Maragall, i amb data 2 de juny de 1910:

Me da miedo Carner.

El gran mal de Josep Carner és (i ja paro amb els jocs de paraules, dispenseu-me) que

Carner és carn de Twitter: Carner és carn de tertúlia —i m’atreviria a dir que cap

escriptor o escriptora no s’ho mereix, això. T’agrada Carner, sí o no? Aquest o aquell

altre és digne de llegir Carner, sí o no? Aquesta o aquella altra és digna de fer-ne un

assaget, sí o no? És lícit d’aplicar tal aproximació crítica a l’estudi de l’obra de Josep

Carner, sí o no…? El gran mal de Josep Carner, doncs, sovint té a veure amb els

carnerians a ultrança, que com Jonàs al ventre clos de si mateix —i d’acord amb el

pròleg de Gabriel Ferrater a l’edició de 1971 de Nabí (1941)—, a mi se m’afiguren una

mica com

l’home en pugna amb les seves pròpies racionalitzacions, que no arriba mai a encaixar-hi amb

una plena coincidència de sinceritat, que es troba sempre ofegat o decebut per l’objecte de la

seva fe. […] El poema no es pronuncia sobre si aquell objecte de fe existeix realment, a part de

la fe de Jonàs: l’únic que compta és que el pobre Jonàs el percep com un ésser terriblement

autònom, que exigeix i ordena, i que després no compleix la promesa implícita de la seva ordre.

I, sobretot, que no compleix en allò que es deu a ell mateix.

Per a Ferrater, doncs, Nabí és en bona part un poema sobre la idealització decebuda.

Certament, jo no diria ben bé que aquests certs carnerians són portaveus ressentits

d’una idealització decebuda, però sí que diria que el posat reivindicatiu tirant a

defensiu que adopten tot sovint els fa partícips d’un procés d’elitització de la figura i de

l’obra de Josep Carner bastant desagradable. Penso en casos aïllats, com és el fet que els

encarregats del llegat Carner no deixessin incorporar fragments de Nabí al corpus de

textos de l’aplicació Passeja’t (impulsada pel poeta, rapsode i performer Oriol Sauleda)

perquè, esclar, Josep Carner i Nabí s’han de llegir d’una manera sola i molt

determinada. Penso, també, en el fet que sigui tan di"cil de trobar a les llibreries de

nou edicions assequibles —i no necessàriament escolars— de Josep Carner. Pep

Antoni Roig ho explicava en aquest article publicat en el cinquanta aniversari de la

mort del poeta. Entre d’altres coses deia que

és curiós com, per desgràcia, la figura literària que més controvèrsia i polèmiques desperta a

Twitter —amb el permís de Víctor Amela i Juana Dolores— no aconsegueix fer-se lloc allà on

es venen els llibres, com si la seva figura, més que la d’un autor literari, fos la d’un símbol.

Segons Roig, «moltes vegades ni les institucions ni els interessos editorials han

contribuït a coronar com es mereix l’obra de Carner», però novament jo afegiria que

tampoc no hi han contribuït uns certs hereus i editors de Josep Carner que, amb els

mateixos escrúpols amb què d’una banda van fer possible ( ja fa una colla d’anys) una

meravella com és l’edició crítica de Poesia del 57, de l’altra estiguin relegant el príncep

dels poetes a l’àmbit ortopèdic de l’escola, al món indesxifrable (per a una gran majoria

de mortals) dels aparats crítics, i al privilegi adquisitiu de les butxaques més

acomodades. De què ens serveix, llavors, un poeta tan i tan bo? Com seguir

reivindicant, llavors, la seva moderníssima modernor si la seva obra, cinquanta anys

després de la seva mort, és tan poc accessible?

Com la busca en el cor d’un remolíCom la busca en el cor d’un remolí
Sempre m’ha semblat, amb tot, que l’experiència representacional del llenguatge, en

bona part de la poesia de Josep Carner (i amb el permís de la

metilendioximetanfetamina), és una experiència eòlica. He pensat, d’entrada, en

reculls com La paraula en el vent o L’oreig entre les canyes, però també en Nabí, on

Jonàs fa d’intèrpret d’una Veu que en sentit contrari, però, a les inèrcies

centrifugadores dels oratges que hem vist fins aquí, a voltes reprodueix el moviment

circular i xuclat endins dels remolins. Així doncs, i segons el cant primer:

I jo tornant a agafar l’eina

vaig regraciar-te, Iahvé,

pel llogarret quiet i per la feina

i el ràfec de ma fe,

i la llei teva d’incessant cantúria

i els manaments, ombreig de mon camí—

perquè no mai em malmetés la fúria

com la busca en el cor d’un remolí.

O, també, i d’acord amb el penúltim cant:

Tot mor i torna i roda sense fi;

i si enllà de la trèmula rodera

hi hagués algú diví,

bell punt mirés, ple de l’afany de la carrera,

vindria al remolí.

Res no pot eximir-se del destí

de moure’s si no és curant de no existir.—

Per sort, però, el Jonàs de Carner és Nabí no només per la tragèdia del monòleg i de les

seves racionalitzacions decebudes, sinó també per ser, Jonàs, el profeta rebec que,

alçant-se contra Déu, s’alçà també contra ell mateix —o viceversa. Per dir-ho,

novament, amb Gabriel Ferrater al pròleg de l’edició esmentada de Nabí:

Jonàs és partidari, contra ell mateix, del seu déu. […] Tot Iahvé és dins de Jonàs, però això vol

dir precisament que tot Jonàs pertany a Iahvé. La seva total assumpció d’ell mateix és alhora la

seva plena alienació transcendent. […] Ara ja […] no podrà fer veure que li són forasteres les

parts d’ell mateix que l’humilien.

Com a experiència eòlica —i, per tant, com a experiència de dispersió; com a boicot o

ultratge necessari amb si mateix—, l’experiència representacional del llenguatge, en

bona part de la poesia de Josep Carner, ens fa partidaris, contra el llenguatge, del

llenguatge mateix. Això genera una ambivalència que em recorda a allò altre que

Carles Riba, a «Els poetes i la llengua comuna» (1938), va identificar amb el concepte

de «coacció de l’idioma»:

Puix que prenen els mitjans expressius del llenguatge com a matèria a elaborar en si […] els

poetes són més sensibles que ningú al que se n’ha dit la coacció de l’idioma; tant més

intolerable, que les seves fórmules s’imposen sense dissimular que són incertes, errívoles,

mancades de propietats i de relacions constants. No hi ha artista de la paraula que no s’hagi

planyut d’aquella violència i d’aquesta insuficiència.

Violència i insuficiència que tenen a veure, doncs, amb el doble vessant de «glòria i

mesquinesa del llenguatge, tot en una peça» (que diu Riba més endavant) i, per tant,

amb la doble funció alienadora i emancipadora (o transcendentalment alienant, segons

que en deia Ferrater) del do de la paraula. Decidit a poder-ho dir tot de nou amb el

llenguatge, el poeta no pot obviar, però, la insuficiència del seu instrument, i és per

això que bascula constantment entre la divergència i la convenció, entre el

coneixement i el re-coneixement, entre la sorpresa i el desgast.

Potser també és per això, però (i seguint amb Riba), que «la veritable llibertat és

l’acceptació plena i sense reserves del llenguatge en ell mateix», i que (tornant a

Carner, aquest cop al text «Virtut d’una paraula»):

No hi ha cap llibertat comparable a la creació del poema.

Entenc per llibertat la tria personal de les traves, autèntiques co!aboradores.

És a elles, no a procediments màgics, automàtics ni científics, que deurem el fet de poder treure

tots els recursos de l’ombra o de la vida soterrada, com també d’assegurar les gràcies formals.

Deixem, per tant (i perquè diria que s’ho mereix), de pensar Josep Carner com si fos el

receptacle de cap essència intocable, de cap procediment màgic de canonització xuclat

!

"

#

     Llibres Cultura #ProjecteCarner Nosaltres Contacte Subscripció

R E V I S T A  D I G I T A L  D E  C R Í T I C A  L I T E R À R I A

https://lalectora.cat/category/projectecarner/
https://lalectora.cat/category/llibres/poesia/
https://www.youtube.com/watch?v=CTeRkMy9_X0
https://www.nuvol.com/llibres/carner-es-mdma-93346
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/epistolari/id/7289
http://museusantpol.cat/content/passejat
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/josep-carner-50-anys-monarca-arraconat_509814_102.html
https://lalectora.cat/


Llibres

Cultura

Nosaltres

Contacte

© LA LECTORA
hola@lalectora.cat

Política de privacitat

Copyleft

endins, de cap inèrcia centrípeta. Com deia Dolors Miquel: «no crec que un autor sigui

exce!ent perquè ho escrigui tot exce!ent», ni crec que haguem de corejar les llaors de

Josep Carner a una sola Veu, perquè això sempre anirà en detriment de les moltes veus

inconegudes que

[…] volen dir, convulsament,

l’ira, la pressa i l’ardiment,

branques movent-se com banderes

i crit d’onades rebatent,

abraonades com les feres?

i que també és bo que vagin fent camí.
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(Badalona, 1990). És autora del recull Dents de Polpa (2015) i Kalàixnikov

(2017). Llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, va

realitzar la tesi doctoral sobre la nove!a La passió segons Renée Vivien, de

Maria-Mercè Marçal. Des del 2019, és una de les tres programadores de

l’Horiginal.
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