
Són elegants, són irònics, són intel·
ligents, són cultes i estan compromesos 
amb el seu país i amb la seva llengua. El 
lector ho constatarà en aquestes cartes 
escrites per Armand Obiols des de París, 
i per Josep Carner des de Brussel·les. 
Abans d’accedir·hi, però, val molt la pena 
llegir la introducció de Jordi Marrugat, 
que permet entendre que l’elegància 
estilística, la complicitat intel·lectual i els 
afectes que trobaran en aquest epistolari 
vénen de lluny i que arrelen en el projecte 
comú de fer de la cultura –no només, pe·
rò preferentment– un factor essencial del 
país que volien construir. Llegir aquest 
llarg pròleg és útil no sols per conèixer 
el que pensaven els dos corresponsals, 
sinó també per entendre el Noucentisme, 
l’orientació –i la influència– del Grup de 
Sabadell, i, en general, la Catalunya dels 
anys 20 i 30. És molt recomanable.  

El pròleg de Marrugat és una mi·
ca aclaparador: cada notícia, com el 
tronc d’un arbre, té associades denses 
ramificacions, cadascuna de les quals 
s’enriqueix amb el generós fullatge d’un 
aparat crític completíssim que constitu·
eix un petit tresor per a l’historiador de 
la literatura. En aquest cas, però, els 

arbres –l’abundància i la qualitat de les 
informacions– deixen veure perfectament 
el bosc. I aquest bosc és l’existència 
d’un grup d’escriptors –Carner, el Grup 
de Sabadell (al qual pertanyia Obiols) i 
d’altres– que creien que la construcció 
d’una comunitat nacional –civilitzada, exi·
gent, culta i lliure– no es podia fer només 
amb lleis sinó que exigia que la majoria 
dels ciutadans fossin també civilitzats, 
exigents, cultes i lliures. Ho pensaven, ho 
deien i actuaven, en conseqüència, en el 

camp literari i en el social. Eren refinats i 
alegres però –“homes freds, d’una fredor 
que cremi”–, eren també implacables. 
Per això –Obiols, sobretot– feien una 
crítica severa als que baladrejaven en 
política, als que escrivien versos “com ar·
rencaqueixals en deliri” o als que només 
sabien “dir dues o tres banalitats amb 
un estil difícil”. I per això, sobretot, volien 
una llengua amb “les finors formals ne·
cessàries a tota convivència civilitzada”. 
Tot un programa que una obra literària 
excepcional –Carner, el primer– avalava. 
Aquestes orientacions, certament, no 
eren messiàniques –no parlaven d’una 
revolució, per entendre’ns– però eren 
imprescindibles –literàriament i social·
ment– per bastir una comunitat civilitzada 
i, a més, precisava la funció dels escrip·
tors en aquest procés. 

Les cartes inclouen una gran dosi de 
temes menors que només interessaran 
als especialistes en cronologies literàri·
es. Però si el lector s’anima a llegir·les, 
li asseguro que serà àmpliament recom·
pensat. L’estil –Obiols, sobretot– és mag·
nífic, algunes frases són impagables i tot 
està especiat amb un humor molt afilat. 
Vegin, per exemple, el que escriuen sobre 
literatura –la crítica a la poesia de Sagar·
ra o a Puig i Ferrater– les referències –po·
ques– al que passava a Catalunya i roda·
lia com la vaga de tramvies de Barcelona, 
la crisi del PSUC o el que pensaven de 
Tarradellas, de qui deien –només en 
privat, és clar– “tothom suposa que Tar·
radelles s’ha acabat de tornar boig. Cosa 
molt exagerada: en realitat s’ha acabat 
de tornar ase”. Un refinament estilístic 
que també apliquen a qüestions menors 
com en el retrat d’un personatge que és 
“un company de causa, i dels abrandats, 
però notòriament alironat, i de la variant 
feixuga”, o en la descripció d’“una llibre·
ria tan petita que quan hi entreu teniu la 
impressió que us poseu un abric”, o en el 
sentit de l’humor d’alguns versos ocasi·
onals com el de Carner en què s’excusa 
de no haver escrit una carta perquè “en 
aquests jorns malavirats i brúfols/estic 
ple de rampells i faig catúfols”. De perles 
així, moltes, ja ho veuran. El volum inclou 
també dos textos d’Obiols sobre Carner: 
uns poemes inèdits i un article, interes·
sant, publicat a La humanitat el 1950.
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