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Si "El Chntic Nou" no €8 el darrer llibre publicat en vida par Carles

Cardó, pot afirmar-se que, probablement, �8 la seVa darrera creac16 lite
rliria - potser l'dnica, si admetem que els seus altres llibres d�h1stb-
r
í

a, apolog�tica, teologia i p(jl�mica, mé'J.lgrat �sEer escrt t s en una llen

gua noblement liter�,riat no entren dintre allb que: en diem, correntment,
"literatura". Ca.rles Card6, extra.ordinari escr tp to r en prosa - una de les

proses m�s ben talla.des do la llengua catalana del segle XX - no era cen

gut com appoeta. Em sembla que, abans de la publicaci6 en volum del seu

finie recull de poemes religiosos "El Cânt1c Nou" (Barcelona, 1951) nom�s

n'havia donat alguna mostra en un n(unoro especial de La revista su!ssa.

"Po rmea et Couleurs" dedicat a la peeaí a europea i publicat l'any 1945 ..

Altrament, aquest volum de poemes duu un extens i important prefaci del
mateix autor, que ja declara de bell antuvi l"abast del seu propbsit 1

de la seva realitzac16 ("Aquest llibre (3;:: La histbria dlluna aventura. La

meva adolescència intol • .lectual va �sser ae;1tada per una idea falsa: la

possibilitat d "una poesia filosbfica. "' •••• t'tL "aventura d "aqu est llibre €ls
d1haver comen�át vol0nt fer poesia teolbgica i acabat fent poesia relig1�
sa••r) I tot£) els poemes, ord eriat s en estricte seguici c¡'ono1bgic, van da

tats: del primer, escrit a Torino el 2'1 de febrer dt: lYJ¿), al darrer, da

tat a Leysin, el 2, de setembre de 1950 - perb amb lli� altre, deabril de

1937 - passen tretze any s, (lue sén, Ill�8 o menys, els cie La durada de l' e
xili de l'autor del llibre.

La importància del reCUll en l' obr-a i en la vida d e Carles Cardó �B
evident, nom�s per raê d"aquestes dat es, Intrínsecament, "El Chntic Nou"
�s tamb� un llibre importarlt dintre la literatura cate.Lana i d�una manera
especial dintre la nOstra lfrica. No costa gaire de veure quo, ja sigui
com a esfor� per a reéüitzar aquell ideal impossible que lrautor reconeix
que �s la poesia fil('sbfica, ja sigui com a plena concr ecaê d'un g�nere
que, m�s modesta.men t , Carles Card6 qualifica de "poesia religiosa", el
seu recull mereix un lloc dllhonor en La p reduccf

ô

literà.ria d.'aquests
vint anys darrers. EE florprenent que no se li hagi donat, en la orítica
i en la informaci6· bibliogrb.fica, aquesta cat egoria superior que tA.

Perl> en aquestee breus notes no em proposo pas de fer un comentar-f de
tullat ni tan sols sumari d'un volum tan considerable i que ol recâ.aaa



x
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complet 1 ap rofund t t - suposo que en aoue st mateix llibre, d'altre9 plom�
1�haura.n 6llpr�s i dut a execuct

ô

amb fortuna 1 amor -- sin6 de subratllar
com, entre aPmlJk els pOemes que ceapo sen "El Ctintic Nou" de �1n. CardÓ,
n"hi ha cfnc que Van dedicat s i que, d e-a<1uests, quatr e ho s�n n'a la memlt-
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rian de quatre grans po et es cataf.an s traspa.ssa.ts. Al costat del "Salm de

La donan, dedicat a La membr1a de La sra. Verdaguer (sen", dubte es tracta
de la senyora Francesca Bonnúma1sC4l). de Verdaguer, fundadora de 1 'Insti tut
de C�ltu�a �0r a la Dona) hi ha, en efecte, dos altres &tlms d��icats
a. sengleR poetes: el "�.lm dû La 1·Ia.gdalena·', a la. m€;mbri.f'. de Verdaguer,
i el tt2alm ¿:01 comin, a La mem't,ric. de I'I1aragal1; hi lla tamb� un "Encomi
d o la k;lf-.:.ng"" a La memb rr a de joa,n Alc,ver, i Ull ttldil .. li de la llmu", a.

110), m etab r-í.a de Costa i'llobera.. D'aquc et a maner-a , 1 amb 1�horoenatge 110 so

lamen t de lu decl.icatè,ris, ninÓ d.€ La r ep r eea i ,:;10 SEa ..; e tem €;:;:, i estil a,
el· recull ele La pr-ec

í

o ea coâ I í.t a pobtic9,. -de Carlee Cardó arse caa perenne
Illf'mt a a\'uesta poe st.s, reliGiosa els ·nomc i les obres de quatre altres poe
tes cet aí.an e que, com l'autor dlJEI Càntic !WI¡ll if d"'anglcn diferents, con

r ear-en igualment en lc,. noetra llengua. una pe saí.a religÜ;sa d'a,rrels pre...

fundament hu.manes.

x

I'

Dedicat a Verdaguer� el "3aln� de la fviagdalena'f' esth escr-r t ol lo de
setembre de 1�44, mesos aban s de La data dE.11 c ent enar

í

de La naixença de
1 "autor de "11'Atl�utida'". l' Gr la forma estrbfica. 1 Ul.8tr1c5. (estrofes de
cinc endecasíl.labs i Q� hexhmetre, ricats AABCCB), com per les imatges i
el vccabul.ar-a , aquest poema podria f:scer inclu!t, sense detonar gonn, en

un dels reculls de %Jœu:lŒX l'obra v erdaguer-í ana, i haurí a figura� amb ho

nor en t;.IlalClm:lt%% selecci6 de Violes d'Or i Argent dels Jocs Florals mtJa
exigent s, NO vol pas di:r que el poema sigui un pastitx ëi c La poee1n de
lit0ssl3n. Cinto, ni liampoc que l"'evident sabor rom�.ntic del tema, que l'em

parenta. amb algUliès conrpo sact en s d e I�amarti�le i d o Victor Hugo - teta do s
d'evident influ�ncia damunt Verda.guer - l'allunyi del to indefallent d'au.!
tera religiositat de tot el llibre. Eo. una. de l('B peques notes - perb to

tes b en int€ressants - que Car<i6 d6na com ti. aclariment deIa seu,s poemes,
111. ha expLf cat com, ''Per ficei6 pO),tica, ne mancada de tota possibilita.t
histbrica rlÎ d"alts p r ee ed enb e literaris (1�himne de s�nt ot6 de Cluny 1
elf) del .Breviari), reunim en un Ge sol els ep

í

sed í s . eV8,ng�lics referent
a la 'p í.ado sa dona que ungí els peue i el cap del SE'nyor" .. ,Aquesta. dona.
era una pecadora, es deia Maria Magdalerla, era germana de Ll�tzer el res-
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suscitat" es trGbaVa present al peu de la Creu i navaa d'�sser la. primera

persona a qui fou revelada la Rcsurrecct'. �Deixem als ex�getes la tasca

de dilucidar si es tracta de tres persones, O de dues, . O d'una sola, co

sa no gaire probable." La tradici6 que les identifica amb Maria Magdalena

.p ecader-a penedida �s preu forta - 1 preu exemplar, del punt de, vista apo-
.

,

logèt1ce, perqu� el pe et a es senti jttst1fioat en utilitza.r-la. Nosaltres

tamb� hO estem pel resultat. POdrfem anar destriant en el poema frases

i girs d'un? aviden t filiaciÓ verdagueriana ("La llum de tot a els cels",.
"'eixalat per l�Amor, l'ocell de presa - aen t que li surten ales de pure

sa tt 1 ltl1um que Va. d "un ab1 sme a un altr e ab1 sme", Ui en I;)."Ó.sica de llum

cor-robadQra"� 'tti el vas del cor i ols gerricons dols ulls"). Es cur16s,
tamb�, de trobar, a l'improvista, un� evidents ressons d'un altre poeta
fam6s: els de Fau1 Val�ry i del seu gens religi6s "Cimet1'bre Marin". en.

aquesta estrofa, d e La mateixa forma m�tr1ca que el fmafaz tan traduit

poema:

Df1u es contempl¿¡� D5u 1 �;/' ename ra
i en m�s1ca de llum cor-robadora
vibra cantan t i ref>'Plend1nt ensems.

La folla amants'atura. t emer ega
quan en. son cor l'a.ua.ic1� es desplega,
de la vida ùe D�u la carn bateo8.,
brilla, vibrê;.nt a.reternite.t, el tempsl

1 en la qual, por primera vegada en el poema, el darrer vers deixa d"�s

ser nexàmet.r e (remarquem tamb� que ha estat in�rodu!:t 1).::1. tercer vers amb

la rima e, novetat que es rapet-eix a. la darrera estrofa) .;;:_No �s tempta
dor d'oposar-la a a�uel1a afirruaci6 val�ryana, )erfectamcnt resignada a

una mortalitat aen s,e ultratomba?

LeD morts cacn�s sont bien dans cette t�rre
Qui les r�chauffe et S�ch€ Leur myst'el·e.
Midi l�-haut, Midi s��s mouvement

à

Ell sOi se p (?nSS et canvien t à sni-mbme ....
're;í:ie ct)mp1'ete et partait d1adbme, "

Je suis en ·toi le !llecret cna.;;¡gement.
Mn. Card' no esmenta per res el nom ele Faul Val�ry � en 'el seu extens

prefaci ni a les notos explicatives - on figuren, en canva , fils de Victor
Hugo, Baudelaire, Verlaine, Milosz i Claudel - p erb est.i';; segur que conei
xia l�obra. del poeta. de "Q.har��". Conscient O instintiva, aquesta ut1lit
zaci6 de les mateixes armes superiors drun dels m{¡s alts xantres de l'es
cepticisme !:lar a ca��� un dels ternes m�s humanament cordials de l#Evange-.._-......._...... ----..*'-----------

1.- 14.' oxcuee de donar La ·¡¡ré:.ducciO d'1)..1l8 versos que, per una singular fOl
t'una, s6n el a que m�s han est�t traduIt s a La no st ra llengua. En efect e,
jo conec �lmenys quatre traduccions del "Cim�ti�re Marin": les dp. Xavier
Bengu·.srel, Miquel ,r'orlíeza i Gazlel, Niquel A.timany 1 J. Carner-Ribalta.
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li, amb un desplegament de imatges 1 de melodies que evoca tamb� el "Ll1-

. bra d#Am1c e Amat" del nostre Llull, hauria. sembla.t.a Jacint Verdaguer,
n'estic segur, el millor homenatge qU6 podia retre-li V� germ� en eacer

doci i en vocac1' po�t1ca.
x

x x

La composici' 11 del recull "El Càntic Nou" duu el títol "Salm del
camin 1 esth dedicada a la mem8r1a de'Maragall. En una neta, Carles CardÓ
ens explica: "LES dues primeiJes estrefes d'aquest poema foren escrites BQ
t-a la suggesti6 del Q;ant lij¡).,it1tt�al. ar-ran de la seva pub1icac16; interrom

put aleshores el poema per desd�ùit,. fou repr'es i acabat una trentena
dllanys despl'{ls. ft

NQ hauria' ca.1gu.t aqueot hOmené:ttge po"etic per a testificar la devoei"
de Mu. Cardó envers JOan f4al"agall. Si el uSalm del camin, on s6n represos!
en forms. de dihleg amb La cli'\rinitat, duu a.ra 13. data del 17 de setembre
de 1944-, sabem <lue fou començat pels volts de 1911, anY' de la publioae1'
de l€.\s "Beqtt�nciesu on va inc16s €·1 ftCant eopir1'tuallJ 1 ele la mort de Ma.

ragall, Al seu prbleg al volum nil b�lHL.i el de�Q"(XIV\) de 1 '¡tiiei'
de Le a Obr es Com'plet�s de r'íaragall feta pels seus fills, Barcelona, 1933)
Carles Card6 comença p er dir: "NG vaig con\1ixer Joan Maragall. Tinc per
cert que si ens hagu�ss1m conegutt ens B�zf�x� haur!em ent�s molt. Molt,
p erb pot ser no massa." It realm ell t , el prologuista, qUE; aë:.m1ra cordialmen1
el aeu prologat, no pet, deixar de retreure-li €1 seu. culte excessiu a

l'espQl1tane!tat "fins a. 1�exclus1vismett, la seva. gerierositat Q;ll;e li fa ne

gar el mal .i el pecat , 1 «s q_u.a.li tat B emotives 1 instint ives que s'oposen
en l�aragall al coneixement puramear rae í.onaï.,

No oree que cost�s pa e gaire de demtJstrar - com ts m�s freqUent del
que sembla - que elB mateixos retrets, suposant que ho siguin,. pOdrien
fer-se a l'obra de Mn. Carles Card6. La seva ren�ncia mateixa a fer p�es1�
"filGsbf1catt 1 �dbuc ffteol'bgica" per a resignar-ee a una poesia. simplemen1
- humanament - "religiosa", demostra. prou com en ell, al costat de la gr'll

intel.lig�ncia, dOffi1naven m�s els elements cordials i emotius que no els
raci�nals. L�estorp que feia Maragall, e�er1t sincerament relig1's, or1�
t1� exemplar, per a comprendre el misteri de la vida futura, contrapQsant
lo amb el seu enamorament de La vida terrenal, &2 el mateix que ara fa
Carles CFlrd.6 per trobar el Camí. r ;!últtx:£:m;¡ "JôÇgo s�__ v1� : lo 86 el CAMí f

conclourà la Veu que r ospon, en els ver-sos da Card6" a les interrogaciOns
i les recances amb qu� a6n represos, tm a un, els temes del �Cant espiri
tUalft de Maragall, fins a l'extrem que aquest "Salm dell� cam!" presenta



En el aeu homeLatge a la menobr1a. de J'oan Alcover, que pren el n�m

d'tt.1!noomi de la sang-', Carifes CardI sea.cull, deliberadament, a la tradi

ci6 de lea dlts inspirades Englantines. No costa gaire de destriar, sota
els seus versos, el ritme i los imatges d�aqu.ella "Balanguera" que, amb
la mnrx mdnica solemne que li donava Ama.deu Vives, adquiria cat egerra
d 'himne civic.

J.)rí8U com �B, amb les seves sis B:s.kxl!ll.;s....quartetes octosil.labes, aquei
"Encomi d e la sarlgu podria semblar, on ef'ect-e - potser transposada a un

registre m�s personal - una continuac�6 de "La Balanguera". Algunes de

les seves estrofes ressona amb id.�ntic 'Pensament 1 un accent ben sem

blant que el poemu que inicia 198 inefables t'Cançons de La serra" del

gran ifxt« eleglac mallorqu!:
Batre el temor i l' espera.n9a,

com a. cursors que guies tu,
carr-en lea g�neres passant-se

Olb·- prbclegldte Carles Cardó al volum "El Heche y el Derecho", XIV de lesres �mp e es de JOan Maragall, pa¿. 6�

Tev; - Q�2 (C)
en termes d'un encès lirisme aquella "divinitat implfcita de les COses"
1 naquell glatit de panteisme que tene� cuasi tots els grans pGeteá"�
i que l'autòr d'jl. Càntic Nou troba en xfauiuxxb el seu prolegat • .Qt

el vers inicial
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Senyor, ae Us veig, perl> jo crec en Vós

ete Card', hi ha resumit tot el "Cant Espiritual", 1 el "salm del cam!"

cardGnià invoca els "ulls de carn'it, ttl�wn.cis d'aquest m'n", el "me'n fa

r eu un retrett" confiadament interrogant i la demanda:

Ompliu de v6s ,ma temporal mesura,
en vo stra faç la terra brilli pura
i serh un cel m�s meu que aqueix cel blau

tan eX?+fcitament maragalliane.
Gosaria dar que àdhuc 18. darrera parauâa en. aquest dihleg - la respos

ta que manoava a Maragall i que ell es donava ��b la seVa resignada �x
petici6

Sig;/'m La mort una m.ajor naíxsncat -

en Ca.rles Card6, que d6na g, 1 e�nima. inquieta., com a gUia .en el Camt se

gur , l'AmGr, que defensa del mál i promet lat1jC)ia complida" al p ecader
si arriba a comunir amb el doLor div!, �s t,::lmb� volgudament marage.l11ana

.

1 completa ai:;:!, amb una vasta s!.ntesi religiosa, La summa d�interrogant
del l'Can t Esp iri tual !l •.

x

x x
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I,

el flam de vida que ella duu

proclama Carl es Card6. �NO
ê
s igual, el p en zamen t coa el ri tme, d'aquelles

al'tres ar.í rmac
í

on a d.r.un¢l identitat entr e al passat i l'esdevenidor, d4ta_

quef.L lligam que en diem, 1tJ.di0tintal'Uent, La tradici', o la raca o La

sang. que fa A1c�ver a n¡'a :Ba1engl.lera"?:
Giran t la ullada cap enr era

guaita les embrea de 1�av1or,
i d e la nova primavera
sap an s'amaga la llavor

I,

De tr'9.d.icions'i d'esperances
t:tx la senyera pel j.,vent,
com qui fa. un vel de nuviancas
�b cabelleres d'or i argent.

I,

I'

Aquest n.encc.lmi de la sang":¡ en el qual el to religi6s g::J.ireb� desapa
reix. endu t pel remoreig aB les venes

cem 81 !'lautat d�una org::.:. 'Viva.

i que pr0clama. que, dut:::: pel·tritme triomf31"de la sang,
can t.í c s d7(lClOr, h1mn�s de fe�;t3.
vencen el ri'tus funeral

�s una exc epc
í ê dintre al conj un.t de po eae s del recull de Carles Card6 1

csdev� un dobâ e homenatge a La figurf l'obra d'aquell que un dia tria.va
,

entre la llengu.a fora ct era 1 La p rbp aa aquella Raquel que podria tornar-li
la j8ventut i arribar fi�s a la rel del seu cer , Joan AlcovE::r �s, indubta
blement, un gran p0eta elegiac i le� seves evocacions b_tllques havien
d#atraure per for�a l"atenci6 admirativa. i La grl;,..titud d'un altre poeta
que proclama que +tIa BIblia �s la natura c&mentada per D�un i que si el
pGeta, "interpreta.nt l"'Univers••• 6S dilata en univers; inter.-pretant la
Biblia, la seva paraula adquireix dimension,'?) divines". P er a Card6, aques
ta interpretaci6 de la Biblia UQ pot tenir, corn tenia per a Alcover, la
simple fOl�a narrativa: ha de tr��sc'endir-ne les altes lli90ns a1mbbliquef
i religioses. Ivl�s que oferir a la membrj_a de l'autor dels ''Poom-es bfb11cs"
una de les seve s e;lossp.s pobt í.ques dels grans moments \le La :aiblia, Carle¡¡
Card6 ha preferi t d 'ajustar La seva "leu amb La de Joan Alcover per procla
mar. COUl ell i amb La seva mateixa melodia, La continu!tat de la fe terral

I,

I,

1 les virtuts de la sang, que rega la terra i en fa

ara votiva consa{srada
per 1 "heroisme del cr et en t ,

x

Je X



Oh gust en carn del gOit:; de l'esperit:
Com en els a'l t r e a hom enabg e s , talLlb� en. aquest a Costa i Llobera 1 'autcn

d�tfln :àntic NOu" na sabut irapreel"!.ar-se de la imatgeria o f 1 "autor COmIn

morat, i no �s so.Laracn t "Cala gentil" que sembLa evocada en el sail

1t •• � sinÓ' tat1lb� altres poemes destacats ete Costa, com ara "El pi de For
mentor", amb el vers

tal la inefable llum de l'altura

Ta.",-�52. (:¡-)
El po eaa que duu el nâmer-o 17 en ttEl Càntic Itou" cst� dedicat a la

membria de Costa i Llobera i duu el títol ttldil.li de la llumu• En la

ceva forma m.�trica, Carles card6 ha adopt.at l'estrofa de quatre versos

dec:.lsfl.labs, un de quadrr sfI .. lab i un altre decas!l.lab, amb rimes

ABABCC, que �8 la mateixa que empra Costa i Llobéra 'en un dels seus m�s
,

inspirats poemes: "Cala gentil". l el poema. té el to d�invocaoi6 que es

clata sevfn t al dar-r-er vers de £ada estrofa del de COsta i LlObera:
Oh dolç estatge de bellesa i pau!

On Paradís que apar al m6n extern!

o b� aqllell darrer i ga1reo6 pant ea snar

Oh d01� moment, eh glop dreternitat'
i qu.e, en ll,lIIdil.l1 de la llum'" de (.;arütS - remarquem com aquest mateix
tema entra ja plen��ent entre e18 habituals de la Ifrica del graa mammor

qui, tan donat a descriure amb matisos <le; Í{)rm,en i cotor e 1 �

espectacle
d e La Naturalesa - prenen formes tan semblants com sénr

Oh del go1� cèlic clamorosa pau!
o bf'3

o b�

Per entre els ndilols de la tempesta
filtres la joia del món supero ;

com ara, tamb�, ftEl gQrg blau", t'Vagant pel bosct'- o 4'Comiat'l, en cada un

dels quaâ s trobaríem un accen t, un matis ct '" expr9ssi6, una idea que, en

galzada corn una pedra pr-ec í.o ca en el poema de car-dô , r er'e rua 1 "abast del
aeu homenange,

En el fons, ta::nb�, el poema d e Can.l.e s Card6 seajus'ta fidelmen tals

temes d'ins�iraci6 del que rou 1l.1ustre canonge de la Ciuta� de Mallor

car La llum hi �s presentada com nel somriure que j)�u envia", comparada
al I[ erb de l)�u, an tant que Uverb de.! .m6n" que emb elleix les COses i do

na esclat a les idees i renovella a cada aurora les meravelles "del ces

i ¡"''ànima". La llum, per a l'autor de l�""Idil.lift, �s La glbria, i tambf;
"aliment pur de la felicitat". Es, en la seva transposició a un pla re

ligi6s - no empro, deliberadament, �a paratlla ffm!s:t1ctt, que Carles Card4,



tat de gràcia. poètica d.�un home que sap fer sentir poelia els qui el lle

geixen. -, a. un pla extra-naturt'Ü, de les impressions sensuals i humanes

que un gran'enam.rat de la Natura, c.m Costa i Llobera - dotat tamb� d�a

quell "glattt tmx ite panteismet' que ja hem vist que Mn. Card6 atribula. a

tots els grans poet es - evooava en els seus versos, el mateix mecanisme

que dicta "Caâ.a genttl" 1 els altres grans poemes de Cesta.

x

x x

Si �s cert que, com diu Carles Card6 en el prefaci del seu dnie recul

pG'ttic, II el poeta �s un mfstie profà disbauxat que malversa necessària

ment en paraules els tresor s de contemplaci6", aquests quatre homenatges
de 1 'autor d '"El. Càntic Nou" a la membrie. de quaœ e grans poetes que el

precediren en la tasca de donar a la lfrica catalan� noves formes d'1nsp
raci6 i als catalans nev es raone de nOble ergull, sin tamb�, ultra une s

agudes definicions de la fesomia. pol;t1ca de cada un d" ells, el reconeix

ment d lJuna 1"11ia016 1 cl "un mestratgé que déna a. La red.ulds. per\ conside

:rable obra :po�t1ca. del nostre admirat "mietie profk disbauxat r. una nova

claror i un lligam illtcl.lectual i a.fectiu ("!nt@llett,Q dl'amQreU) amb la

millor 1 m€s genuina poesia catalana.

TCv>_Ç;�2 (8)
al meu entendre amb tot encert, reoutja per a qualificar la immensa

ria dels poemes de tema religiÓ s, basat en la Biblia, la L1t15.rgia o
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Rafael T À S I S.

mar� 1961.


