
Aquest treball, un dels rebuts en resposta a la més recent «crida 
als escriptors ¡oves» de «Serra d'Or», fou /'escollit pel ¡urat entre 
els que es presentaven a ¡'opció b («articles que aportin una 
avaluació crítica original d'alguna obra catalana»).

el "Bestiari" de Josep Carner
per David Serra i Cardó

i
El 1964 l’Editorial Nauta, de Barcelo
na, publicava Bestiari, un recull de cent 
cinquanta-quatre poemes inèdits, vint- 
i-quatre esbossos dels quals ja havien 
estat aplegats, un any abans i en una 
edició molt reduïda, sota el títol de 
Museu, zoològic. El fet que des de La 
primavera al poblet, datat el 1935, Jo
sep Carner hagués publicat solament 
dos llibres «nous» en vers (Nabí, el 
1941, i Absència, en el volum de Poesia 
de 1957), juntament amb l'avançada 
edat del poeta, nascut a Barcelona el 
1884, havien envoltat Bestiari d’un in
terès insòlit dins l’àmbit de les lletres 
catalanes. Un cop editat, tanmateix, la 
crítica va ser unànime en el desencant: 
segons Joaquim Molas, Carner havia 
insistit «en la poesia objectiva d'arrel 
més o menys arbitrària, sense, però, la 
riquesa retòrica i idiomàtica dels anys 
de maduresa»; per a Osvald Cardona, 
era «un llibre volgudament de segon 
pla»; a Josep Carner i el noucentisme, 
Albert Manent, a més d’assumir l’opi- 
nió de Cardona, el qualifica, amb eu- 
fèmia, de «desigual» (ben mirat, tots 
els llibres de poemes són «desiguals»), 
i només el salva pel nom: «Carner és, 
com tantes vegades, ell mateix»; i, ja 
més recentment, Joan Ferraté, en con
siderar-lo «marginal», no n’ha inclòs

Josep Carner a Brussel·les, el 1968.
cap poema en l’antologia de versos de 
Carner que ha preparat per a «Les mi
llors obres de la literatura catalana». 
Bestiari no era, doncs, el llibre espe
rat, ni tampoc Carner no hi era, exac
tament, «ell mateix».

II

En el Llibre dels poetes, de 1904, i tam
bé, un any més tard, en el Primer lli
bre de sonets, Carner hi tenia encara, 
a desgrat de la «perfecció somrient» 
formal, molt de modernista, i hi era 
plenament verdaguerià, una influència 
que mai no s’esborrarà del tot i que 
podem resseguir fàcilment en l’ús ex
clusiu, fins al 1957, de les formes ar
caiques de l'adjectiu possessiu, a més 
del manteniment d’un clima rural en 
el lèxic que ni la «civilitat» noucentis
ta ni el llarg exili no podran mai anul- 
lar. D’altra banda, el vers de Maragall 
tampoc no era tan incompatible amb 
una «contenció» que defugia maltrac
tar la llengua (un cas ben diferent de 
Carner és el del primer Guerau de 
Liost); Maragall mateix havia escrit en 
un article de 1901: «Nuestra moderna 
generación literaria es enfática: dice 
las cosas con demasiada solemnidad. 
Cualquier poeta de dieciséis años toma 
aires pro)éticos para contar su primer 
desengaño amoroso. Y la verdad es que 
los mayores de edad hemos sido los 
primeros en dar el mal ejemplo.» En 
Els fruits saborosos, precisament, Car
ner ja sabrà eliminar aquesta exuberàn
cia vuitcentista i col·laborarà decidida
ment en el projecte normalitzador de 
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Prat de la Riba. L’arbitrarisme orsià 
marcarà així tota la seva poesia fins 
al 1924 i la publicació de La inútil ofre
na: en aquest primer període els te
mes seran, en efecte, pretextos, i en el 
sentit usual del mot; com ha assenya
lat Joan Ferraté, «el tema veritable de 
l’obra no serà més que l'ordre que 
Carner imposarà damunt dels seus ma
terials, que, certament, no tindran cap 
altra entitat que la d’uns productes 
lingüístics específics». Així, si bé en Els 
fruits saborosos ja trobem una carac
terística essencial del Carner posterior 
(el ritme hi és altern, amb un mínim 
de dos registres ben oposats, un de 
«solemne» i un altre de «familiar»), hi 
predominen, amb tot, les «imatges con
ceptuals» i la preocupació constructiva 
per damunt del sentit temporal i del 
«corrent emotiu» dels versos, i l’ex- 
pressió del poeta no hi ha assolit enca
ra aquella «sobriedad llena de sentido» 
que Maragall defenia; en part, és cert, 
perquè en aquests primers llibres de 
Carner, com en tot el Noucentisme, hi 
ha una mena de por a la realitat, un 
desinterès («arbitrari», està clar) per 
l'espectacle de la vida quotidiana en 
els seus aspectes més amargs. Les 
«Cançonetes del Déu-nos-do» són, pro
bablement, la mostra arquetípica d’a
questa «migdiada de la prosperitat»: 
«El món que tan bellament i feliç evo
cava el Mestre —ha apuntat Foix— no 
era, doncs, ben bé nostre.» A més, sa

bem que tota obra d’art es produeix 
per la tensió entre una sèrie de propò
sits i una sèrie d'obstacles, i Carner 
havia de partir d’una singular circums
tància idiomàtica: l’empobriment del 
dialecte barceloní podia destruir les úl
times possibilitats del català com a 
llengua de cultura viva. El projecte 
normatiu de Prat i Fabra tot just co
mençava, i la llengua «europea» que 
Carner necessitava per als seus propò
sits havia de passar per una reutilitza- 
ció del terme arcaic (l’ús de medieva
lismes és també comú a Guerau de 
Liost i a Foix, bé que en aquest dar
rer amb un sentit molt diferent), cert 
manteniment de les formes rurals, poc 
contaminades, alguns manlleus d’altres 
variants dialectals (Carner comptarà 
sempre amb clares deixes mallorqui
nes), i una gradual introducció de neo
logismes («cruïlla», paraula que tant 
fem servir avui, va ser inventada per 
Carner mateix). La pretesa «mesura» 
era, doncs, més difícil que mai: la li
teratura catalana encara no havia pas
sat d'una problemàtica de la llengua i 
no podia, per tant, comptar amb cap 
«tradició». Només el gran detallisme 
de Carner aconseguia, a vegades, que 
una imatge inesperada, i sovint d’una 
tendresa àcida, fes emergir nous sen
tits del mateix llenguatge corrent: així, 
quan a «L’amiga per als dies de pluja» 
llegim «—Ella és més rosa de tanta ro
sada!», més ens val prendre-ho com 

un encert ocasional que anuncia ja la 
plenitud.

III

El cor quiet és el primer llibre que 
Carner escriu havent ja ingressat en el 
cos diplomàtic i consular, i el seu to 
ja no és, ni de bon tros, tan preciosista 
com el dels reculls anteriors; Molas 
hi ha assenyalat, a més, un «notable 
augment d’humanitat»: el tema ja no
més serà «pretext» en tant que previ 
al text, com ens exigia Gabriel Ferra- 
ter; en tot cas, ja s'hi noten nombro
ses lectures de poesia anglesa (no obli
dem el Carner traductor). El paisatge 
s’emplena lentament de figures huma
nes, i no sempre plaents, com en el 
cas de «L’escarrassada»:

«Amada mai no fores, adolescent ni
[lliure, 

i quan ajups la testa pel dol o pel som-
[riure, 

tens una llum al rostre que et ve del 
[davantal.»

Els pretextos, doncs, i com ho ha in
dicat Joan Ferraté, «ja no són tan mi
núsculs», i si bé no basten, perquè mai 
no ho poden fer, per a justificar tot el 
sentit del poema, contribueixen decisi
vament a la seva configuració final. En 
els dos llibres «nous» següents, El vei- 
re encantat (1933) i La primavera al po- 
blet (1935), Carner assolirà la plena 
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maduresa tècnica: el ritme hi integra
rà tots els sentits de cada poema i ens 
hi permetrà el ple «reconeixement». 
L’hàbil ús del ritme, com quan el mo
viment és reflectit i expressat en versos 
breus (és el cas de «Març», on les síl- 
làbes marquen esplèndidament els can
vis sobtats del vent, o el de «Coets», 
on un vers disíl·lab esclata enmig d’un 
metre més pausat) o quan canvia la 
distribució accentuai dins una mateixa 
estructura mètrica (un dels recursos 
que només reeixirà plenament a partir 
de Nabí), convertirà el tan retret loca
lisme carnerià en potenciació del llen
guatge comú: «Il est remarquable —ha 
escrit Valéry— que les conventions de 
la poésie régulière, les rimes, les césu
res fixes, les nombres égaux de sylla
bes ou de pieds imitent le régime mo
notone de la machine du corps vivant, 
et peut-être procèdent de ce mécanis
me des -fonctions fondamentales qui ré
pètent l’acte de vivre, ajoutent élément 
de vie à élément de vie, et construisent 
le temps de la vie au milieu de choses, 
comme s'exhause dans la mer un édifi
ce de corail.» Així, Nabi serà el «poe
ma màxim» de Carner perquè, en efec
te, hi sabrà pujar i baixar d’una altura 
musical de veu a una altra, «que és 
la condició imprescindible —segons 
Ferrater— per escriure un bon poema 
narratiu». El tema, d’una altra banda, 
és el que més ha nodrit la literatura 
catalana des de Maragall : la insuficièn
cia de les nostres racionalitzacions; i 
dins l’obra de Carner això vol dir tenir 
més en compte l’home, i plantejar-se 
de nou el tema de la vida humana en 
tant que, ja des del romanticisme, vida 
moral. Tanmateix, i com un crític an
glès en la tercera de les Elegies de Dui- 
no, de Rilke, ¿no podríem canviar aquí 
«home» per «poeta»? Segons la nota 
amb què Carner encapçala Nabí, «el 
mot hebreu emprat per a significar 
"profeta” és nabí, això és, portantveu 
o torsimany de Déu; però en l’Escrip
tura —reconeix Baruch Spinoza en el 
seu Tractatus Theologico-Politicus— la 
seva significació es contreu a torsi
many de Déu» ; a més, Carner pertany a 
una època que ha qüestionat l’artifici 
poètic i el fet mateix d’escriure poe
mes, i a partir de Nabí aquest tema 
serà freqüent en la seva poesia, com 
ara en el magnífic «Diàleg» d'Absèn
cia (el mateix títol del llibre ja és me- 
tapoètic).

IV

L’animació i la humanització de les co
ses inertes, i no solament en un pla 
formal, és un lloc comú de la poesia 
de Carner, sobretot a partir d’El veire 
'encantat, de 1933, que sembla oposar-se 
fins i tot en el títol a El cor quiet, de 
1925. A «Plou», per exemple, el canvi 
sobtat de subjecte en un moment do
nat descol·loca del tot el lector. I més 
copiosa és encara aquesta humanitza
ció a «Tardor de Bruges», un dels molts 

poemes inèdits publicats a Poesia el 
1957. D’aquest mateix any és Absència, 
un llibre de to més sobri que els ante
riors i ja ben allunyat de l’englantina 
noucentista, com ho prova «Tardor sen
sible». Així, doncs, el fet de donar la 
paraula als animals tenia no pocs pre
cedents dins l’obra mateixa de Carner, 
a més que recollia, en l'àmbit de la 
literatura catalana, una tradició de 
«vella rel» (Ramon Llull) i «fresca 
saba» (Pere Quart). Però en dir-nos 
qui són, en justificar davant nostre la 
seva existència de criatures, aquest or
feó zoològic també duu a les darreres 
conseqüències un objectiu que ja s’ha
via fixat Carner mateix en l’article La 
dignitat literària, publicat el 1913 a «La 
Veu de Catalunya»: «Jo crec que el 
poeta és carn i sang del poble, i que

Un dels dibuixos de Josep Granyer per al llibre de Carner.
la seva veu és la veu col·lectiva, però 
inconscientment, sense entusiasmes 
melodramàtics i sense que la seva ins
piració sigui mai condicionada per les 
seves qualitats personals de compas
sió i bondat; el poeta no necessita dir: 
"Anem al poble”, perquè ell és l’entra- 
nya més íntima i genuïna del poble, l’e- 
lement durable, no pas d’una casta, 
sinó de tota l’abundosa complexitat de 
la vida.» Ara, en abandonar ja del tot 
la terminologia noucentista i en accep
tar plenament l’aptesa del llenguatge 
comú per a tota exigència poètica, el 
vers de Carner aconseguirà una nova 
virtualitat: com va dir Mairena, «las 
mas certeras alusiones a lo humano se 
hicieron siempre en el lenguaje de to- 
dos». És «El gaig presoner» el manifest 
poètic d'aquesta nova veu, més afina
da que mai:

«—De bec fi, de llarga cua, 
groc i negre i blanquinós, 
sé imitar dins de la gàbia 
cada ocell, cada cançó.

Amb bec fi i el cor alegre 
no sé estar-me de cantar;
no sóc savi que ho inventi 
sinó artista que estrafà.

Dels ocells que hi ha en el barri 
ja em digueren més de cinc: 
—I talment sou vós qui canta?
Us he pres pel meu cosí—.

I si em fan: —Cantes i cantes; 
la presó, company, no et dol? 
—Caçadors, dic, no m’atenyen;
i qui canta no està sol.»

Amb Bestiari, doncs, el procés de des- 
personalització del poeta, d’objectiva- 
ció dels seus sentiments, ha arribat al 
punt més alt. Ja no es tracta d’aquella 

suau ironia noucentista, que en el cas 
de Carner (no en el de Guerau) evita
va sempre qualsevol judici moral, sinó 
de la plena acceptació, amb Valéry, 
que «ètre humain, c’est sentir vague- 
ment qu’il y a de tous dans chacun, et 
de chacun dans tous». Carner s’adona 
que la paraula no és privilegi exclusiu 
de ningú, i que el poeta és portaveu 
de mil veus diferents, en tant que el 
seu «cant de paraules» el fa estar en 
companyia dels qui, en llegir-lo, hi re
coneixen la seva pròpia experiència: 
que viure és passar, que, com en l’en- 
certadíssima imatge de Rilke, sempre 
estem dient adéu. És cert, sí: «en esa 
superación de lo anecdótico personal 
—ha assenyalat Valverde— el sentido 
de la temporalidad lleva al sentido de 
la comunidad.» La comunitat lingüísti
ca, que Camer mai no ha ignorat: ell 
ha sabut, en la línia d’un nou huma
nisme, «reconciliar el verb de l’escrip- 
tor amb el verb dels homes».

DAVID SERRA CARDÓ
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