
punt i seguit carnet de notes nota per a persuadir
UN MUTIS RELATIU (RELLEGINT 
CARNER)

Per Les bonhomies i Tres estels i un 
ròssec, dos reculls d’articles de Josep 
Carner reedltats al volum de les Obres 
completes del poeta, passa, llegint-los 
avui, un aire de circumstància joiosa i 
repetida. L’estil no s’hi encarcara mai 
en l’encotillament que cenyia les ana-
tomies del temps i n’evitava els des-
bordaments, ensems que cobria els 
masegaments. Al contrari, la riquesa de 
significacions de l’estre carnerià, sem-
pre tan brillant com esmolat, diríeu que 
s’hi acreix a cada paràgraf, fins al punt 
que el lector s’hi ha d'aturar per tal 
de tenir temps de somriure, de refer- 
se de les emocions amb tantes conjun-
cions i coincidències felices i de copsar 
tota l’exactitud del sentit. En la ironia 
magistral d’una prosa tan densa com un 
poema hi ha observacions per a tots 
els gustos, però sobretot per a un: el 
gust del mutis relatiu, sovint cultivat, 
des d’Homer, pels escriptors més egre- 
gis, i que ha donat lloc, per cert, a 
obres excelses d’aquests mateixos es-
criptors i a estils literaris tan estudiats 
(després) a les escoles, com el con-
ceptisme, el cultéranisme i l’apòleg sa-
tíric.
Val a dir que Josep Carner domina l’art 
amb excelsitud, sobretot en la lloança, 
que és la prova de foc en aquests ca-
sos. Fixem-nos en l’estructura i els 
paral·lelismes de prolongacions atempo- 
rals insospitades, avui qualificables de 
postsimbollstes, de la Lloança de l’es-
tiueig o de l’Elogi de les mantellines, 
articles tan generosos i constructius, 
posseïts d’un ritme expositiu majestuós, 
com l’arrencada del primer sus-al·ludit 
comentari: «Hi ha vegades, en aquest 
món, que no teniu més remei que anar 
a estiuejar», i la lloa subsegüent de la 
vida elemental i de l’ombra propícia: 
o així mateix l’enriquiment de marges 
de referència i el peu que dóna a es-
colis de I’exegeta coetani el comentari 
sobre el costum de portar mantellina 
a les noces, un costum que aleshores 
«floria», del tipus del següent: «La 
mantellina combina perfectament amb 
certes pintes». El dia que serà fet l’es-
tudi complet del vocabulari carnerià 
podrà ésser observada l’ambivalència i 
fins i tot la plurivalència, prou conegu-
des en escriptors de tots els països, 
de la terminologia carnerlana, ensems, 
és clar, amb la riquesa d’apel·latius, com 
els destriaments entre «portaglavis» i 
«inflabombolles» i els contrastos esti-
lístics entre els estantissos I els cir-
cumstancials «pupins».
L’admirable continuïtat de les genera-
cions s’encarregarà d’aquesta i d’alguna 
altra tasca, ben segur, provadores de la 
relativitat, decorosament einsteiniana, 
del mutis postcarnerià.—JOAN TRIADÚ.

REALITAT I CREACIÓ

Tal vegada crear no és sinó recrear o, 
si voleu, explorar la realitat concreta 
que tenim davant dels ulls i traduir els 
resultats en termes artístics a través 
d’un dels nostres mitjans d’expressió: 
la paraula, el color, el volum, el so... 
De la realitat, l’artista n’extreu uns 
elements que, de primer, inventaria i 
classifica però que, tot seguit, selec-
ciona, procura d’explicar, de transfor-
mar críticament o de combinar i defor-
mar, de manera racional o gratuïta, per 
a bastir un món en aparença inexis-
tent. ¿No hi ha una combinació d’ele-
ments pouats de la realitat coetània 
més estricta fins en obres tan fantàs-
tiques com els Gulliver’s Travels o els 
dibuixos de Miró? Ben cert que l’ex- 
ploracló, la tria i la manipulació de la 
realitat poden ésser fetes des de mol-
tes posicions i resoltes en obra d’art 
de moltes maneres. Hi ha, per exemple, 
qui considera la realitat com un fet 
abstracte i immutable, és a dir, meta-
físic i moral. Però també n’hi ha d’altres 
que la consideren concreta i temporal, 
és a dir, la imaginen com un fet his-
tòric i científic. Així, hi ha qui tendeix 
a depurar-la de totes les imperfeccions 
quotidianes fins a convertir-la en un 
ideal arquetípic. És el cas dels clàssics 
grecs. Semblantment, els simbolistes 
malden per detectar en la madeixa caò-
tica de la vida quotidiana una Realitat 
última i irreductible —allò que J. V. 
Foix anomena el Permanent, l’Etern, 
l’U— que li doni sentit. Per contra, 
d’altres com els naturalistes de tota 
mena, de Boccaccio fins a Dreiser o 
qui sigui, fan de testimonis més o 
menys artístics i morals de la fluència 
plena de contradiccions de la vida dià-
ria. E cosí via. Si, almenys en teoria, 
l’artista integrat al sistema pot optar 
segons les ocasions entre aquest de- 
vessall de possibilitats, el revolucionari 
no pot sinó adoptar una concepció his-
tòrica i científica i prendre una actitud 
crítica que ha d’injectar a la seva funció 
eminentment destructiva unes alternati-
ves més o menys explícites. Però ni la 
concepció ni l’actitud no condicionen 
d’entrada la tria de cap preceptiva de-
terminada. Si, en efecte, la realitat és 
un fet dinàmic, cada nova situació plan-
tejarà una nova sèrie de necessitats i, 
per tant, exigirà l’elaboració d’un nou 
sistema de definicions i tècniques per 
a resoldre-les amb eficàcia. Quina di-
ferència no hi ha entre Joanot Martorell 
i Voltaire, entre Heine i Zola, entre Pa- 
vese i Peter Weiss! L’exploració crítica 
de la realitat comporta també la inves-
tigació crítica de les formes més ade-
quades per a expressar-la. Entestar-se a 
codificar per a sempre les formes in-
ventades en un moment donat, ni que 
hagin estat riques i brillants, seria com 
voler aturar el curs impetuós d’un riu 
amb un mur construït amb canyes i 
fang! — JOAQUIM MOLAS.

EL CAMP: UN POL NATURAL 
DE DESENROTLLAMENT

El Camp —és a dir, Reus, Tarrragona i 
Valls—, rep, en aquests anys seixan-
tes, una empenta econòmica forta i 
inèdita. Simplificant, podem dir que 
Reus l’ha rebuda d’empreses petites 
i mitjanes que, gairebé sense fer soroll, 
han eixamplat la base industrial de la 
ciutat. A Tarragona, l’empenta ha estat 
donada per grans empreses, sovint de 
capital forani, localitzades a la gran zo-
na industrial. Valls, finalment, és una 
gran zona Industrial que comença a re-
bre els primers ocupants.
D’aquesta manera ens trobem amb 
l’aparició del primer centre industrial 
amb empenta a la Catalunya tradicio-
nalment no industrial. Emperò, aquest 
fet exigeix estar a l’altura de les cir-
cumstàncies. D’una banda, sembla ur-
gent una planificació urbanística, a ni-
vell de tot el Camp, que eviti la su- 
burbialització i que encoratgi el creixe-
ment — hi insistim perquè la iniciativa 
ara en curs no sembla oferir totes les 
garanties—. D’altra banda, cal vigilar 
estretament que la infrastructura — car-
reteres, port, etc.— evolucioni a un 
ritme semblant al de l’aparell econòmic.
En l’actualitat, està per decidir l’empla-
çament de l’anomenada «refineria ca-
talana». Sense voler prendre partit en 
una qüestió de tan gran complexitat ja 
només pels factors tècnics, farem una 
breu reflexió sobre els impactes fa-
vorables que tindria sobre el Camp si 
hi fos localitzada. El més important se-
ria la connexió amb indústries petro- 
químiques ja existents, i, també, el de 
fer-ne possible la creació de noves. La 
revolució tecnològica, que fa que cada 
dia sigui més àmplia la gamma d’apro-
fitaments del petroli, juga a favor d’a-
questa ampliació. Aquest fet faria de 
Tarragona la punta d’un eix petroquímic 
i industrial portuari que tindria a l’altre 
extrem un Castelló que evoluciona ac-
tualment en el mateix sentit.
Des d’un punt de vista més general, 
podem dir que l’evolució del Camp, amb 
refineria o sense, significa un nucli més 
al costat de! carrer major dels Països 
catalans que serà la futura autopista 
del Mediterrani. Un nucli que, aparellat 
amb el de Castelló, de què ja hem par-
lat, i amb els existents a Barcelona i a 
València, tendirà a fer realitat un «con-
tinuum» humà i econòmic. Ara només 
cal posar les bases del creixement del 
Baix Ebre —Amposta i Tortosa—, que 
posseeix el gran actiu que és avui 
l’aigua, perquè quedi constituït l’esque-
let del carrer major. Si aquest carrer 
major, que té la sortida, a través del 
Rosselló, a Europa, és alguna cosa més 
que una «perspectiva» o un «horitzó», 
l’expressió del valencià Lluís V. Aracil 
«Un país, un camí», podrà ésser subs-
tituïda per una altra: «Dos països, un 
camí». — ERNEST LLUCH.
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