
JOSEP CARBONELL
DE L AVANTGUARDA A LA POLÍTICA D EXPANSIÓ

per Oriol Pi de Cabanyes

Aquesta entrevista fou feta ara ja fa uns quants anys. 
Com veurà el lector, Picasso encara era viu. Les circumstàncies 
d’aquell moment haurien portat a mutilar-la, i, per aquesta raó, 

va romandre inèdita. Creiem que el temps que ha passat 
des d’aleshores no n’ha disminuït l'interès. — Red.

Tot Sitges resplendeix, sota la primavera 
ferotge. Mentre m’atanso a la redacció 
d’«El Eco de Sitges» (des del capdamunt 
del carrer Bonaire es veu una llenca de 
mar encaixonada), penso en Tenorme ca-
pacitat que ha tingut aquesta vila per a 
adaptar-se a tots els canvis de gust artís-
tic, de manera que és inqüestionable la 
seva transcendència dins la història de 
la nostra vida artística. De primer, Rusinol 
amb el «Cau Ferrat» i totes les moixigan- 
gues modernistes; després, la presència 
vitalitzadora de Miquel Utrillo, amb el 
seu «Maricel» (1910), i de Joaquim Sunyer, 
que atragué cap a la costa de Ponent nom-
brosos amics barcelonins de raça intel·lec-
tual. Sitges, tòpicament blanca, capdavan-
tera d'inquietuds renovellades, no és, però, 
una estranya entitat abstracta: són els 
homes que l’afaiçonen, que l’han afaiço- 
nada i feta acollidora, que l’han adequada 
dia rera dia a les circumstàncies canviants 
o bé s’han llançat sense temença a la in-
novació espiritual. Un d’aquests homes, so-
vint innominats o bé minusvalorats, és 
Josep Carbonell i Gener, sitgetà ultrancer 
i animador d’un seguit de realitzacions 
perdurables.

El dia és d’una lluminositat conjuntivítica 
i Pels carrers cèntrics de la vila s’arrosse-
guen trepes de desvagats llangardaixos es-
trangers. «Hi ha cada natzarè!» —diu Car-
bonell, que ja surt. «No, no és per res... 
Però ha baixat molt el nivell cultural, 
avui... Van bruts, jeuen a qualsevulga ban-
da... Abans, darrera uns cabells llargs hi 
havia un artista...» Nat el 1893, sospito 
que Josep Carbonell no deu saber que la 
contracultura està a punt d’esbotzar tot 
un seguit de coses que ell considera into-
cables. De la mateixa manera que l’a van t- 
guardisme de la seva jovenesa, enfrontat 
ai capquadradisme del nou-cents, i tan-
mateix útil.
Aleshores jovencell inquiet, Carbonell reei- 
XI a fer de «Terramar» (1919-1920), «publi-
cació quinzenal d'art, lletres i deports», 
na excel·lent revista cultural que reprenia 

camí, de Sitges estant, vers la incidèn- 
a en el món intel·lectual català. Comer- 
lal en els seus orígens (fou impulsada

Josep Carbonell, al temps de «Monitor».

per Francesc Armengol, promotor del com-
plex urbanístic «Terramar»), gràcies a la 
dedicació de Josep Carbonell aquesta pu-
blicació adquirí gran importància, comp-
tant com comptava amb signatures de tan 
alt relleu com Salvat-Papasseit, Carner, 
López-Picó, Foix, Junoy, Manent, Theo van 
Doesburg, Maurice Raynal, Tristan Tzara, 
etcètera, en el camp literari, i de tanta 
vàlua com Xavier Nogués, Darius Vilàs, 
Rafael Benet, Josep Obiols, Joaquim Su-
nyer, Magí A. Cassanyes, etc. en el camp 
de les arts plàstiques.
Però del que realment s'enorgulleix Josep 
Carbonell i Gener és d'haver acomboiat, 
amb J. V. Foix, «Monitor» (1921-1923), «ga-
seta nacional de política, d’art i de litera-

tura», perquè Carbonell més que una altra 
cosa és un animal polític.

—Si, la unitat d’Espanya, no l’hagués feta 
Castella, l’hauria d'haver assumida Cata-
lunya. Penso que la resta de la península 
ens és un rerapaís, un camp d’expansió i 
de defensa. És cert allò que diu José Anto- 
nio: hi ha una unitat de destí... Ara que, 
ben entès, no hi ha d’haver submissió dels 
uns als altres, sinó associació per a fina-
litats comunes. El falangisme, dius? No 
n’és cap, de pensament, allò...

A «Monitor», s'hi manifestà el nacionalis-
me pratià fins a les darreres conseqüèn-
cies, bo i casant la idea de Pàtria (evident-
ment amb majúscula) amb la d’imperi 
Peninsular (també amb majúscules, és clar). 
Em fa l’efecte que Carbonell entén la po-
lítica a l'engròs, a la manera del mestre 
d’obres que era Prat de la Riba, de qui 
s'enorgulleix com a deixeble i com a fill 
espiritual.

—En Prat va passar una convalescència 
a Sitges. No, no el vaig poder conèixer, 
jo. Però sí que el va tractar el doctor 
Xercavins, a qui va dedicar La Naciona-
litat Catalana. El mateix dia que moria 
en Prat (era un 2 d’agost, em sembla, i 
feia una nit freda), aquest sacerdot em va 
regalar el volumet autògraf i em va dir 
«Té, a tu et farà més servei que a mi»... 
Allò va ser un regal important... L’any 1917 
és important, també, i per tres motius que 
s'hi esdevenen: la mort de Prat de la Riba, 
el fracàs de l’Assemblea de parlamentaris 
i la Revolució soviètica.

Tant Carbonell com Foix, «redactors polí-
tics» de la revista bàsicament de politico- 
logia, llegien cada dia «L'Action Française», 
la qual, amb «Le Journal de Genève» i 
«The Times», els alimentava doctrinalment 
i els ajudava a bastir un ideari nacional 
català de gran volada o, si més no, de 
grans ambicions: «El nostre Imperi con-
tribuiria per ventura a la tendència actual 
d’establir una jeràrquica comunitat de na-
cions catòliques lliures sota la sobirania 
moral de Roma» (núm. de gener de 1922). 
Hi és evident la influència de Sorel i de
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Josep Carbonell, avui. Aquest sitgetà 
ultrancer ha estat l'animador d'un seguit 
de realitzacions memorables.
(Foto: De Carlos.)

Maurras, que també navegaven en somnis 
de grandesa.
—Maurras era un gran educador i un bon 
escriptor. I, és clar, un polític fantàstic. 
Ara bé, nosaltres no hi teníem conformitat 
en les idees i religiosament érem una altra 
cosa: a la nostra manera, catòlics, apos-
tòlics i romans. Endemés, era un occità 
amb mentalitat francesa i monàrquica... 
El seguíem pel rigor i la serietat a tractar 
les qüestions bàsiques, pel seu pragma-
tisme.

Li dic que tot això, pobres de nosaltres!, 
put a feixisme, si és que només hi put.

Primera plana d’un número de «Monitor» 
amb un article politic de J. V. Foix.

y o \ i T o o
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Josep Carbonell ja deu estar avesat a ha-
ver-se d'escapolir d'acusacions aitals i no 
li ve de nou. Tanmateix, sempre he admi-
rat els homes que han mantingut les seves 
idees, tot i que siguin de mal pair. I és 
que hem vist tants oportunismes, tantes 
grimpades!...
Ultra Foix i Carbonell, que n’eren els prin-
cipals animadors, trobem als rengles de 
«Monitor» («Això és l’important, això» —fa) 
J. M. Junoy, aleshores amb la febrada 
avantguardista, M. Manent, que hi comen-
tava literatura estrangera, Joan Estelrich, 
Antoni Armangué, que hi parlà d’aeronàu- 
tica, Tomàs Garcés, l’arquitecte vilanoví 
J. F. Ràfols, l’estudiós de la guerra napo-
leònica Frederic Camp, Tomàs Catasús i 
M. A. Cassanyes, de qui Carbonell escriví 
una sèrie d'articles, aplegats, arran de la 
seva mort, a Breve semblanza de Magín 
Alberto Cassanyes (1957). Vet aquí, doncs, 
el què: una revista de tesi continuada, 
trepanadora de les idees que fins aleshores 
circulaven sobre el destí de la col·lectivitat 
catalana, un periòdic «atent al desenvolu-
pament del caràcter català i vigilant als 
grans corrents de la cultura europea», com 
sentencia Carbonell mateix.
Els «redactors polítics» de la revista, és 
a dir Foix i Carbonell o bé Carbonell i 
Foix, foren convidats com a col·laboradors a 
la Conferència nacional (abril de 1922) d'on 
sorgí, pel juny, un partit amb evidents in-
fluències del seu homònim francès: Acció 
Catalana, «magna unió de patriotes a la 
qual ens honorem de figurar entre els pri-
mers inscrits i a la qual adherim des 
d’aquest nou primer número la nostra ga-
seta», com resa l’editorial del darrer núme-
ro (gener de 1923) sota un dibuix amb dos 
querubins sostenint l’escut barrat amb el 
lema «Catalònia. Amb ella i per ella a ul-
trança». Aquesta ultrança que fa que Car-
bonell, d'entrada, se’m manifesti amb el 
record emboirat quant a si era «soci» o no 
del partit, perquè nosaltres n'érem el ma-
tís feixistoide; diguem-ne. el grup «Moni-
tor». En efecte, Josep Carbonell ha traginat 
al llarg de tota la seva existència (infla-
mant entre 1919 i 1936, que és, podríem 
dir, el període en què incideix en la comu-
nitat) aquesta ultrança apassionada dels 
grans herois o dels somiatruites, dels màr-
tirs i dels eixelebrats, dels homes de pedra 
picada i dels visionaris. Carbonell em con-
fessa jo no he estat mai un home de partit; 
així que la revista desaparegué per diver-
gències ideològiques amb Nicolau d’Olwer, 
el factòtum de la nou nada penya política.

AVANTGUARDISME, AGITACIÓ 
ESPIRITUAL
Ja a les dues revistes que hem esmentat 
anteriorment s'havien insinuat, així com 
els primers articles referents a Occitània, 
unes noves directrius per a l'art del dia: 
«L’Amic de les Arts» en fou el portaveu, 
la gran realització, el periòdic encara avui 
bàsic per a comprendre el neguit intel·lec-
tual d'aquells dies a Catalunya, quan hom 
frisava per incorporar definitivament la 
nostra cultura al moviment general euro-
peu. Per a Josep Carbonell (que pressento 
cent vegades més polític que no pas es-
timulador de l’avantguarda), «L'Amic de 
les Arts» (1926-1928) era el succedani de 
«Monitor» i fou llançat perquè «Monitor» 
no hagués pogut sortir en temps de la 
Dictadura, opinió divergent, quant als mo-
tius de desaparició de la «gaseta nacional

l amie de

les arts
L'AMIC DE LES ARTS

Dos números, de 1927, de «L'Amic 
de les Arts», un dels quals un extraordinari 
dedicat a la cultura occitana.

de política, d’art i de literatura», de la de 
Ramon Planes, * un altre sitgetà.
—«L'Amic de les Arts» —diu Josep Carbo-
nell— tenia un caràcter entre local i gene-
ral, que és la característica que havia de 
tenir pel fet de sortir a Sitges. De fet, el 
que fèiem era continuar, amb un caire 
diferent, el que ja havia estat començat 
amb el nou-cents, que també tenia coses 
carrinclones, ehl, perquè si pretenem que 
un jove faci sempre hendecasíl·labs ja es-
tem llestos... Bref: intentàvem que no es 
morís l'esperit.

* Vegeu Tres revistes sitgetanes a «Serra d’Or», 
juliol de 1961. 
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Els redactors permanents de la revista 
eren Foix, Cassanyes, Planes, Montanyà, 
Soler i Forment i Gasch, a més de Carbo-
nell mateix, que en fou l’ànima, el correc-
tor, el compaginador, el senyor de les 
tisores i el polidor d’estil, el perseguidor 
d’anunciants, l'empipador d'impremtes, el 
redactor del «butlletí» editorial, etc. En 
definitiva, l'home imprescindible, sovint 
l’ésser anònim i entusiasta, que fa rutllar 
multitud de revistes que es fan i es des-
fan. Una presentació immillorable, a qua-
tre columnes, amb la col·laboració de López- 
Picó, Garcés, Arús, Manent, Diego Ruiz, 
Esclasans, P. Miquel d’Esplugues, J. F. 
Ràfols, Ll. Montanyà, F. García-Lorca (un 
poema titulat Reyerta de gitanos, recordo, 
amb il·lustració de Dalí), i també de Pi-
casso, Marc Chagall, els boixos d’E. C. 
Ricart, Miró, Dalí, Sisquella, Paul Klce, 
etcètera, etcètera. La flor i nata, doncs, 
abocada en un mateix òrgan expressiu que 
excel·lí a oferir al lector una presentació 
de gran qualitat i un contingut saborós, 
mediterrani, engrescador, revulsiu i lúcid. 
Davant un reguitzell de noms com aquests 
hont no pot fer res més: «Chapean!»
—En tiràvem uns mil, que escampàvem 
pertot arreu. Sí, sempre miràvem de des-
cobrir gent nova. Home, es tractava d'ai-
xò...

És preferentment interessant el núm. 17 
de la revista (agost de 1927), un extraordi-
nari dedicat a comentar l’art d’avantguar- 
da. Quina aventura més compromesa i més 
enrevessada, aquesta! Ja havia estat prou 
consolidada una cultura seriosa, sòlida, 
presentable a l’exterior sense témer el més 
impressionant ridícul? Vull dir, ja dispo-
sàvem d'una tradició cultural prou de fiar 
per a intentar experimentacions d’aquest 
caire? Ben segur que hi va haver més d'un 
saberut que els va acusar de sabotejadors 
de l’obra ben feta, essent l’obra ben feta 
entesa en el sentit clàssic...

—Calia que algú agités l’esperit català, 
calia remoure'l. És allò de «agítese antes 
de usarlo»... Calia, ves, tirar endavant en 
aquesta immensa oficina d'informació que 
és el món. Ara bé, no es tractava d'épater 
burgesos com a pura distracció... No, això 
no... Hi havia molta carrincloneria i calia 
revisar moltes coses... No, no es tractava 
de destruir sinó d’escombrar el que fos 
dolent... Ara mateix, hi ha molts llibres 
catalans que no s'aguanten... la traducció 
en seria una bona prova de foc... L'avant-
guardisme avui? Tot això, després, ha es-
tat una potineria... Imagina't Picasso quina 
font d'energia no és, als seus anys! Ara 
bé, qui vulgui fer de Picasso serà tan aca-
dèmic com el qui més. Tot el que sigui 
renovar té un valor, què vols que et digui, 
didàctic...

De fet sobta que el darrer número de la 
dita «gaseta de Sitges», que així se subti- 
ulava, del 30-XII-1928, fos enterament de- 
ícat a Pompeu Fabra, «primer avantguar- 
>sta de Catalunya». Ho comprendrem, 

Pero, si sabem que Josep Carbonell entén 
Per avantguarda no solament el revulsiu 
eficaç per a foragitar de l’art i de la lite-
ratura tot allò que hi sigui postís i encar- 
earat, sinó també les diverses modalitats 
fi ernes d’aquesta mateixa creació consi- 
erades «com a etapes vers un nou classi-

cisme vivent». He parlat del darrer número 
Ca de les Arts» sota el guiatge de

rbonell, que també hi havia introduït

Després de la guerra, Carbonell es tancà 
en un total ostracisme voluntari.
(Foto: De Carlos.)

algun article de tema occità, quan en rea-
litat n'hi ha un altre de confeccionat per 
Dalí, Gasch i Montanyà, que aprofundiren 
i perseveraren en el camp de l’avantguar- 
da. Juraria que Josep Carbonell i Gener 
se sentí d'allò més alliberat quan es dis-
posà a esmerçar-se activament a la causa 
catalano-occitana, que, en tant que home 
polític, era allò que veritablement l’inte-
ressava.

OCCITANISME

El contacte amb els Països d'Oc (necessari 
per als qui propugnaven una pretesa «po-
lítica imperial catalana») fou, i és, una de 
les grans obsessions de Josep Carbonell. 
Ja el número de «L’Amic de les Arts» del 
31-XII-1927 dedicat a Oc ens assenyala una 
nova fita en aquest sentit. Amb ulls d’avui, 
penso, ¿no hauria estat més profitós d’es-
merçar energies en bé de la conveniència 
d'unir, si més no culturalment, els Països 
Catalans? En tot cas, l'avançada pel mig-
dia, ultra desvetllar els occitans a la seva 
realitat, què pretenia?

—Dit així cruament es tractava de crear 
un coixí a la part meridional a fi de pre-
servar-nos de tota ingerència forastera... 
Pensa que tots els mals ens han vingut de 
França... Els d'aquí en són una imitació... 
Entén-me, era fer política de grans ambi-
cions... Home, la cosa és clara: dividir 
Venemic... El catalanisme havia començat 
d'una manera i s'havia anat enxiquint: 
calia trobar per a Catalunya un camp d'ex-
pansió cultural i econòmica, sí.

Aquell número extraordinari li va obrir la 
coneixença de Cambó. El 1923 Carbonell 
publicà l'opuscle Monitor i el Discurs de 
Francesc Cambó on contestava un discurs 
del líder de la Lliga, i al seu «iberisme 
mític» oposava aquella ultrança de sem-
pre: «Tot ho esperem nosaltres de l’amor 
i de la voluntat dels catalans. Tot ho es-
pera el senyor Cambó del consentiment

espanyol. Per què, essent així, no trasllada 
el seu apostolat per les terres ibèriques? 
Nosaltres ja som convençuts.» Tanmateix, 
Cambó, que esperava ser el cap de la Ca-
talunya hegemònica a la sortida de la 
Dictadura, comptava amb Carbonell: per 
poc no ens el trobem director de «La Veu 
de Catalunya». Ara, però, el que m’interes-
sa és que parli de Macià.
—Va ser un dels grans balladors de la 
meva mare. Era un dels colls fins de Vila-
nova, aleshores, un dandy. El recordo un 
dia, poc després del cop d’estat, quan anà-
vem cap a Barcelona en el tren de la llet, 
a quarts de deu del mati, i ell anava es-
quinçant papers compromesos per la fines- 
trella... Anteriorment, m’havia vist llegir 
«ll popolo d’Italia» i també «Gerarchia»,

Dels números d’agost i de setembre de 1927 
de «L’Amic de les Arts», un dibuix de Picasso 

i una pintura de Marc Chagall.

que era la revista feixista més teòrica... 
Em va dir que l'hi subscrivís... sí, ja ho 
veus... però no ho vaig fer. Després el van 
embarcar. Si hagués estat un home de go-

[317] 21



Al número de «L’Amic de les Arts» 
(setembre 1927) que publica el poema 
«Reyerta de gitanos» de Federico García 
Lorca, un dibuix de Salvador Dalí 
amb el poeta a la platja d’Empúries.

vern —que no ho era—, hauria propugnat 
una política d’unió amb la Lliga, que és 
el que calia...
Intueixo que a Josep Carbonell no li feia 
peça la massa bategant que s’aplegava al 
voltant de la imatge mítica de l'Avi, de 
la mateixa manera que arrufa el nas quan 
dic «Un home, un vot» i ell contesta, for-
çat, allò dels analfabets al poder.
D’Acció Catalana (vull dir del «grup Mo-

nitor») passà a Unió Democràtica de Ca-
talunya, i fou secretari de redacció d’«El 
Matí» (home, m’hi vaig apuntar perquè no 
podia...), el 1932, durant uns mesos, fins 
que sorgiren les tradicionals dificultats 
d’entesa. Tanmateix, el seu càrrec predi-
lecte era el de cap de TOficina de Relacions 
Meridionals de la Generalitat: «alta polí-
tica», amb col·laboracions a «Oc», la revista 
cultural occitana, amb la publicació dels 
«Sants Evangelis» a càrrec de la Societat 
d’Estudis Occitans (calia abocar la parla 
occitana trones avall), així com la de la 
Gramàtica Occitana (1935) de Loïs Alibert, 
el filòleg paral·lel a Fabra, a casa del qual 
Carbonell s’aixoplugà un cop triomfant el 
Front Popular a Catalunya.

Carbonell camina amb una elegància molt 
de la seva època, gesticula poc, es treu 
unes ulleres i se’n col·loca unes altres, 
poua amb dificultats en la vacil·lant me-
mòria, no fuma, dubta entre el tracte de 
vós o de vostè, i engegant el tu impensat, 
franc, no s’arrauleix decrèpitament en la 
desballestada realitat que ens ha tocat su-
portar, sinó que roman fidel a un ideari 
entre passat de rosca i grandiloqüent, vul-
nerable precisament per la seva inabasta-
ble amplària. Perquè Josep Carbonell i 
Gener no ha deixat mai de ser un animal 
polític de la més pura classe.

Després de la guerra civil el nostre home 
es tancà a la banda en un total ostracisme 
voluntari. Reclòs en aquesta Sitges de tu-
risme pobret i petit-pobret ha anat escri-
vint articles per a «El Eco de Sitges» d’una 
faisó regular i constant, de manera que 
els ha aplegats amb estima en dos volums 
considerables: Siete ensayos de historia 

suburense (1961) i Sitges la Reial (1965), 
estudi que comprèn els anys 1649-1671.

Vet aquí l'home amb els seus fets, doncs. 
El polític i l'impulsor, aquell a qui Josep 
Carner digué «Jo només sóc que dels as-
senyalats pel record de Prat de la Riba; 
vós en sou una mena d’hereu: n’adminis-
treu domenys», en comentar-li epistolar- 
ment la seva conferència «Idea e política 
culturalas de Catalonha» dita a Tolosa el 
1933 (posteriorment aplegada al llibre Re-
volució catalanista, 1934, que compta amb 
la col·laboració de J. V. Foix). Camina per 
Sitges: tota la vila és un prospecte turís-
tic. El 6 d’octubre? Sort d’en Dencàs, que 
es va negar a donar armes a la FAI... Es 
posa el barret tou i va balder dins el trajo. 
Avui el sol és plaent i s’estimba contra 
les façanes calcinades de la tòpica Subur, 
cel i calitges, amb rètols de «Chambres, 
Room, Zimmer»... Quan me’n vaig li relle-
geixo, a Davant el nostre humanisme nai-
xent (1924), la carta-pròleg a Joan Estel- 
rich: «Que l’esforç de tants de predecessors 
il·lustres no es trenqui; que mai no pugui 
caure sobre la nostra generació el blasme 
de descura i de feblesa; que els altres que 
ja ens empenyen siguin, per virtut pròpia 
i mèrit nostre, cent vegades millors i més 
dignes dels tresors que haurem cooperat 
a descobrir-los i acostar-los.» M'aturo de 
sobte i assajo de desentrellar el misteri 
d’aquesta cinquantena d’anys que ens han 
pervingut en retalls de periòdic, disper-
sats, aigualits pel trencament. Aleshores 
penso que la nostra escanyolida, pobris- 
sona, estrafeta realitat quotidiana no ens 
permet de fer volar tants coloms.

ORIOL PI DE CABANYES

EDITORIAL SELECTA
NOVETATS

AQUELL GUST AGRE DE L’ESTEL
de Robert Saladrigas

Premi de novella «La Dida». La més ambiciosa, densa I ben es-
tructurada novella d’un dels més sòlids i qualificats autors d’ara.

VIDA I MIRACLES DE N’AINETA
DELS MATALASSOS
d’Antoni Mus

Premi de contes «Víctor Català». La narrativa que conrea l’autor 
de les Illes no accepta classificacions. Cal llegir-la per assabo-
rir-ne l’humor original i mordaç.

En preparació:

LA NACIÓ DELS MALLORQUINS
de Josep Melià

Un estudi lúcid I profund de la problemàtica mallorquina per un 
perfecte coneixedor de l’enteixinat històrico-polític de l’illa.

LA PREMSA DE LES COMARQUES 
GIRONINES
de Jaume Guillamet

Premi Catalònia. Exhaustiva visió de la premsa de Girona I de 
les seves comarques al llarg dels temps.

DISTRIBUCIONS CATALÒNIA
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