
espantaneisme. En algun dels textos programàtics de Joan

Alzina i Melis la identificació és clara. Sense deixar en

inferioritat de condicions, ni molt menys, l'art erudit:

"Natural és per tant que.Is payssos y les
races totes possehèscan ademes de la música y
la literatura que anomenaré d'estudi, si. m
permeteu la expressió, una altra música y una
altra literatura expontània, obra dels pe-
tits, d'aquells qui desconeixen les regles,
d'aquells qui tenen les mans calloses pel
treball y no s'han polit per escoles y bi-
blioteques. Y com que aquestos humils artis-
tes retratan fldelíslmament lo geni y espe-
cial fesomia de la terra que.Is nodreix, los
pobles les reculleixen, a ses produccions y
les brèçan amorosament a través dels sigles
conservant-les pures y oloroses com en lo
mateix moment en què sortiren de les secretes
fescures de la imaginació y les pronunciaren
liable humans" <98),

La revista recull mostres diverses d'aquest espon-

taneisme. A nivell de pràctica poètica hi ha quatre fets

a remarcar: que Joan Maragall consti en la llista inicial

de col·laboradors i ja se'n publiquin coses en el primer

número; que s'incloguin textos dels poetes més represen-

tatius de l'escola maragalliana (Francesc Pujols, Josep

Pijoan o Joan M§ Guasch); que un dels poemes de Josep

Lleonart que se seleccionen adapti un to programàtic en

defensa de la paraula viva (99)\ i que un dels pocs

autors castellans reivindicats sigui José M§ Gabriel y

Galán, poeta que Maragall s'havia encarregat d'apadrinar

a Barcelona (.100). A nivell teòric, la ressenya de

Francesc Pujols d'una exposició de Marian Pidelaserra, la

qual es converteix en una meditació pseudo-lírica sobre

la captació espontània de la bellesa artística; o un

article de Maurice Denis en la capçalera d'un dels

números, tot i que com per distanciai—se'n es remarqui

que les seves opinions no són més que el resultat d'una
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enquesta (101),

El cas més significatiu, és clar, el de Jaan Mara-

gall, amb qui Carner manté una bona amistat des de molt

aviat i, contràriament al que succeeix amb Eugeni d'Ors,

una consideració que, tot i les discrepàncies estètiques,

no s'estronca mai més. A part del prestigi assolit, hi ha

quatre motius fonamentals que expliquen el respecte cap a

Maragall i la seva obra: l'evolució vers un ideari que

cada vegada queda més a prop del de Torras i Bages i del

de la burgesia catalanista dominant (102)j el fet que se

l'hagi llançat des de diversos sectors com a màxim repre-

sentant d'un Modernisme establert, la qual cosa el con-

verteix, malgrat les discordances, en una garantia de

modernitat que no planteja problemes d'assimilació ideo-

lògica (103); el seu paper en la renovació dels Jocs

Florals; i, a un altre nivell, la defensa que havia fet

del predomini de la poesia sobre els altres gèneres, idea

que "Catalunya" recull en el seu primer número amb la

reedició de l'article Sobre novelas.

En la revista el prestigi i el respecte es fan

ostensibles de formes diverses. Una dada ben significati-

va: al marge dels components del grup promotor, Maragall

és l'autor de qui "Catalunya" publica més textos (poemes,

articles, traduccions, discursos i pròlegs). D'altra ban-

da el col·loquen en el jurat dels Jocs Florals de Moià de

1904, que són estratègics per a 1' autodif usió del grup

-senyal que hi confien-, i alguna vegada la redacció en

pes va a visitar-lo a casa seva en prova de reconeixement

(104). Amb motiu del seu accés a la presidència de

l'Ateneu, arriben a considerar-lo com a prototipus de

poeta. No fan sinó reafirmar -amb l'afegit del tractament

del llenguatge propi de la secció on apareix la nota- la

imatge modèlica que se'n divulga en aquests anys:
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"EN MARAGALL A L'ATHENEU, Un poeta es una
cosa Jove, fresca, Ingenua, primitiva. Els
poetas alxécan els brasses, obren extraordi-
nàriament la boca, riuen y ploran sense saber
per qué, se xútglan el dlt, júgan ab baldufas
mar ave 11 osas y fan volar estels en els tei—
rats. Donchs un poeta president d'un lloen
sensat, honorable, ple d'una suau pols invi-
sible, ab efluvis de indefinibles somnolen-
cias f és certament miracle esplendorós. Els
gats de 1 'Atheneu, ells, que són somiadors, y
dolsos, y subtils en la casa dels escarbats,
y tenen una Inefable poesia, cantada per Bau-
delaire, somriuen a n'en Maragall. Y aixécan
imperceptiblement la punta dels bigotis"
<105).

Els elogis són recíprocs. Maragall no té cap objec-

ció per afirmar que el 1902 Carner, "el muy joven poeta",

representa " le dernier crí" de la literatura catalana

(106) i que el 1903 "Catalunya" és la principal revista

literària existent (107).

La revista, cosa que sí succeeix amb altres autors,

no selecciona pas uns determinats textos maragallians en

benefici propi o per tal de potenciar la imatge que doni

menor èmfasi als punts discrepants. Se'n publiquen els

escrits, tant teòrics com de creació, més característics

de la teoria espontaneista. Per exemple, 1'Elogi de la

paraula, que no només s1edita immediatament després de

ser llegit -un dels primers llocs on es reprodueix-, sinó

que se'n van donant referències. Amb el to humorístic

habitual, però situant-lo novament en el sitial de l'au-

tor modèlic. No necessiten ni identificar el "gran poeta"

al qual fan menció perquè no n'hi pot haver d'altre:

" ACONTE1XEMBNT. Heus aquí que en els
moments mateixos en què veurà llum pública el
present número, entre un poble de sorruts,
qu. ignoran el valor en ús de la paraula, y
vora un poble de xarrayres, qu. ignoran son
valor en cambl, un poeta, un gran poeta, farà
1'«Elogi de la Paraula»" (108).
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També es reprodueixen articles força programàtics de

"Diario de Barcelona" (De la pureza en la poesía, per

exemple) o el pròleg a Cansons de pandero de Serra i

Boldú, que és una defensa oberta de la inspiració. Només

hi ha un cas excepcional de tria interessada, però no per

qüestions d'estètica: la reproducció d'Articulo sentimen-

tal, comentari a una de les pastorals del bisbe Torras.

La revista recorre sovint a Maragall a l'hora de

les traduccions: Goethe, Novalis, Vagner i, sense total

certesa, Ruskin. Moltes d'elles són les que després

integren el catàleg de les Edicions "Catalunya", És cert,

però, que les idees teòriques sobre el tema exposades per

Carner a Ensaig d'una traducció noble de Moliere no

s'ajusten gaire a la pràctica maragalliana, que no és mai

tan estilista ni meticulosa. Per això, les poques críti-

ques que s'expliciten vénen a propòsit de la versió de La.

Margarideta del Faust:

" Y La Margarl de ta? Déu meu, si ho han
retret en las conversas allò de si la mare se
presenta / lo. m moro de repenta! En general,
la gent n'ha quedat poch convensuda de les
rahons d'en Maragall en- el seu pròlech. Quina
eternitat més hermosa que la que obres cost
Faust duen a dintre? S'ha d'apoyar y «fer
visible» aqueixa eternitat ab un cambl de
vestits? Però en Maragall vol parlar ab el
poble, y vol fer-li ben comprensibles totes
les coses, Perxò és llàstima que no haguem
vist La Margar i de ta en un teatre del Para-
lelo" (109).

ÉS des de "Catalunya" des d'on, el 1903, es llança

la idea d1un homenatge obert als sectors més representa-

tius de la premsa catalana i pensat amb el propòsit

d'editar en volum alguns dels seus articles a "Diario, de

Barcelona" en el moment que deixa de col.laborar-hi. En

l'escrit de convocatòria hi ha molt d'interès a ressaltar

el paper de l'homenatjat com a exemple de modernitat
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entre els joves:

"(...) Pobres vells! En Joan Maragall, per
assumptos particulars, ha sortit del «Diario
de Barcelona». Qvan sJLLs. ho llegiren en una
pobra gazetílla, en quedaren tristos. Y fins
el «Diario de Barcelona» aquell dia va sortir
més groch.

Donchs, per què s'han de perdre aqueixas
rondallas maravel losas?

A nosaltres, als Joves, ens toca reuniï—
las en llibres, per gaudiment de vells y
Joves. Y a 1'iniciar aqueixa idea, creyem
interpretar una aspiració unànim. Cal recu-
llir piadosament l'obra d'en Joan Maragall al
«Diario de Barcelona».

Que tothom hi digui el seu parer. Vistas
las primeras impresions, «Catalunya» convoca-
rà una reunió ahont estigui representada la
prempsa catalana, y allí dexarà enterament
l'assumpte en mans de la comissió que. s no-
meni .

La prempsa catalana ha de ser la que obri
suscripcions y dirigeixi la publicació d'uns
exemplars inoblidables de periodisme català
en llengua castellana" (110),

El darrer text informatiu anterior al volum d'home-

natge es publica conjuntament a "Catalunya" i a "La Veu

de Catalunya". Carner, que és l'encarregat de redactar-

lo, repeteix els mateixos arguments d'altres escrits

previs per tal de presentar Maragall com a poeta exem-

plar, però posa l'èmfasi en un nou aspecte: la importàn-

cia de la seva tasca periodística en el desvetllament de

la consciència catalanista. La idea no és plaent a Prat

de la Riba, el qual exigeix una rectificació per tal que

el text pugui aparèixer a "La Veu": el protagonisme en el

desvetllament del catalanisme polític ha de ser per al

grup de futurs fundadors de la Lliga Regionalista i no

per a Maragall. En el redactat definitiu les seves exi-

gències s'acompleixen subtilment. Si més no perquè en

historiar l'evolució del catalanisme es parla primer

-se'n pressuposa per tant l'anticipació- d'"aquells homes
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de la voluntat, del fer diaris bullents y de l'endur-se'n

las gentadas, y del fer espurnejar els ulls ab unas

eleccions" que no del "poeta que tingué 1.humilitat

d'eixí r del cast el 1, de devallar de la montanya, de

barrejar-se ab la gent de la vall, de parlar ab las

paraulas y ossosas que no éran las seues, y de pendre,

ell, l'esperit senzill la bocina d'un bell énfasis per a

que les seues paraules se sentissin més de lluny1' (111).

La rectificació és feta amb el beneplàcid de l'au-

tor -el text reproduït a "Catalunya" és idèntic-, i posa

de manifest dues coses: que Carner es va situant progres-

sivament en l'òrbita pratiana i que encara li falta camí

per recórrer. N'accepta les suggerències, però els argu-

ments de partida no són coincidents, per la qual cosa no

té encara la confiança plena de Prat. Una prova més de

per què durant 1903 i 1904 "La Veu de Catalunya" és, per

a Carner, un canal de difusió literària, però no esdevé

una plataforma política fins a 1905.

La retractació no impedeix que Maragall continuï

essent acceptat com a model de poeta per les mateixes

causes d'abans. Prat de la Riba només exigeix que se'l

sàpiga situar en el seu punt just. Punt que Carner, que

aprèn ràpidament la lliçó, ja no posa més en dubte. Així,

la seva obra continua essent divulgada des de plataformes

com "Empori" o els primers temps de "Biblioteca Clàssica

Catalana" . I a. De l'acció dels poetes a Catalunya, Mara-

gall és presentat com a iniciador d'una etapa de moderni-

tat, la qual, sense negar el paper dels poetes en la

construcció de les societats, pot assentai—se gràcies a

la presència d'aquells que opinen que "Ja política ja no

cap en unes bases" , els quals obren la via definitiva de

"l'admirable èxode polític del nostre poble":

"En Maragall en cambl si ha escrit les
seves visions Immortals de S. Jordi y les
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Poses catalanes y de 2'Alçament ha sigut per-
què ha vist ser l'admirable èxode polític del
nostre poble un element poètlch de multi tut
guiada per un instint diví, que 11 ha
transfigurat aquella política que per ella
sola no hauria segurament Influït el seu
esperit quíetista y sumergí t en la devoció de
la naturalesa y de 1 'amor" (112>.

La reivindicació serà generalment des d1una perspectiva

un xic més interessada que no durant el temps de "Cata-

lunya", amb la intenció de situar Maragall com a epígon

romàntic i, al mateix temps, com a precursor d'una poesia

ciutadana i, a cert nivell, fins i tot classicitzant:

" El seu temperament és intensament roman-
tichf però la pedagogia goethlana en què en
Maragall s'ha educat 11 comunica desi ara la
solemnitat y l'ordre de la clàssica sobira-
nia. Al repetiï—me aquell vers de la Vaca
cega (Orfe de llum sota d'un sol que crema
C sic] ) confesso ab Ingenuïtat que m'apar tro-
bai—me devant de l'altíssima dignitat, de la
puresa helénica" (113),

Són elements que si calgués permetrien justificar no

només un reconeixement de l'aportació maragalliana a la

modernització de la poesia catalana, sinó també, sempre

que se'n sàpiguen marcar convenientment les limitacions,

la lògica interna de la que convé que sigui l'única

evolució possible: la que ha conduït a l'èxit definitiu

dels poetes noucentistes (114),

La permissibilitat de "Catalunya" a cert esponta-

neisme i la valoració de Maragall no és cap símptoma de

vacil·lació a l'hora de l'adscripció de la pràctica poè-

tica pròpia als corrent modernistes antiespontaneistes,

per la qual cosa no és estrany que la mateixa revista

inclogui també textos teòrics en defensa de la creció

artificiosa. S'ha d'entendre en aquest sentit la tria de

determinades col·laboracions. Les dues més substancials,

l'article d'Eugeni d'Ors en defensa de Gabriel Alomar, el
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qual esdevé apologia d'una estètica basada en la raó i el

culturalisme, i la lectura que Ruyra fa de Marià Vayreda,

en la qual es mostra favorable a sotmetre les impressions

recollides del natural a un treball de racionalització

(115). O alguns comentaris puntuals, com la ressenya a

Yoladurias de Francesc Armengol, en què s'aconsella l'au-

tor que treballi i estudiï (116).

Fora de la revista, a més de la valoració indirecta

de l'estètica qualificada per Ors com a arbitrària que

comporta la preferència de Carner per determinats autors,

mereix especial atenció el seu article Els haikai de 1906

a "La Veu de Catalunya", veritablement programàtic. La

divulgació de l'estrofa japonesa es converteix en reali-

tat en un resum dels propis postulats poètics: concisió

extrema, domini tècnic, objectivitat, falsa senzillesa,

subtilitat, captació de l'instant, etc. Tot sota la idea

genèrica d"arbitrarisme i ja amb l'acceptació explícita

del mot una vegada que Eugeni d'Ors l'ha posat en circu-

lació:

" Vet aquí un genre ben singular de poesia,
un capritxós blbelot qui sembla creat a posta
pel gust refinat y rebuscadament senzill dels
nostres dies.

(. . . ) L'halkal és completament objectiu;
és una visió esqulsida y arbitrarí a (com ara
diríem) de les petites belleses del món sen-
sible. La finesa de la seva percussió en
l'esperit és tal, que molts homes barroers no.
sentiran res. No és per ells que Jo escrlcJb
aquestes ratlles en elogi de l'halkal, rara y
tènue flor de l'exotisme Japonès,

En l'halkal la concisió és extrema. Ja ho
crech! El poeta disposa només de disset sila-
bes per a exposai—nos la seva visió subtil
d'un instant plntoresch."

Fins i tot aprofita per introduir un dels temes predilec-

tes: la idealització de la quotidianitat:

" L'halkal, donchs, ab trassos brevísslms
ens du a una gentil contemplació de la gràcia
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que hi ha en els fets habituals. Rejoveneix
ab Ingenuïtat y perspicàcia la nostra visió
aburrida del món. Ens dóna petites reveries
artístiques ab curiosos motius slmpllcí sslms
(...). L'haikal, partint d'una noteta preci-
sa, ens du a les delicioses atmosferes blaves
y rosses, prodigiosament quietes, han troben
el repòs nostres esperits complexes.

Jo. t benehesc, oh clara poesia del país
dels crísantemes, les nines y els albei—
cochs!" Cl 17).

A l'hora de la veritat, tota aquesta teorització no

es concreta pas en l'haikai sinó en el sonet. La presa de

posició de Carner i "Catalunya" en la batalla catalana

del sonet de començaments de segle (118) és la millor

il·lustració de la seva participació en la polèmica

modernista entre espontaneisme i arbitrarisme, i l'expli-

cació del decantament pel que fa a la pràctica poètica

personal. La seva incorporació es produeix el 1903 i es-

pecialment el 1904 després d'uns antecedents vacil·lants

que van dels atacs furibunds del temps de "L'Aureneta"

(Parla desequilibrada y neuròtica, 1897) a alguna utilit-

zació escadussera durant 1902 (Pluja d'hivern i possible-

ment Lorenzaccio de Llibre dels poetas, no datat), pas-

sant per poemes circumstancials en castellà a "La Hormiga

de Oro", alguns dels quals es remunten a 1900 (Semper), i

una traducció de Camoes de 1902, també a "La Hormiga de

Oro" .

L'any 1903 torna a ser decisiu. Algunes de les

composicions de la sèrie Alma mater, presentada als Jocs

Florals de Barcelona d'aquest any o bé Lletania als teus

llavis, apareguda a "Vida" el mes d'abril, continuen

perfilant els antecedents de 1902. "Catalunya" esdevé

novament la plataforma idònia tant per a la producció

pròpia (poemes com A en Joan Rosselló ja s'acosten molt

al que serà Primer llibre de sonets) com d1 altri (els
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Sonets de Gabriel Alomar del mes de juliol, 1'Enterro de

Tell i Lafont en el primer número, algunes de les col·la-

boracions d'Alexandre de Riquer, les traduccions de Dant

o de Shakespeare, etc.), A més de la inequívoca declara-

ció de principis del segon número:

"Del sonett com de totas las formas depu-
radas, se'n malparla pels mandrosos o pels
impotents; el sonet és poesía ab guants;
estotx ab paraulas delicadas y fulgurantas;
esqulsltat, curta com totas las cosas esquí-
sidas, però d'estela interminable en las
onadas més puras de l'ànima. Ens semblen su-
periors a tots els demés els sonets en ale-
xandrins quina armonía trainante embriaga in-
sensl bl ement. Y a propòsit de sonets, ¿no
riurem de aquets ignorants que creuen que la
poesia modernista és un llibertament de las
antigás trabas, essent alxís qu. implica peí—
feed onamen t de ritme, major freqüència de
cesuras? Lo que deyam: trevall de císella-
dura, d'orfebreria" <119>,

La declaració anticipa a la perfecció les idees

sobre l'haikai de tres anys més tard i coincideix

plenament amb les dels correligionaris immersos en la

polèmica. Això no obstant, és la mateixa nota en què, a

peu de pàgina, es desprestigia el concepte de Modernisme

tot assimilant-lo a falsa novetat (120), estratègia que

Eugeni d'Ors acaba de polir poc després en el Glosari.

El 1904 Carner referma la posició en la batalla.

és l'any en què dóna a conèixer bona part de Primer

llibre de sonets i que "Ilustració Catalana" li'n publica

una bona colla. A més de continuar la política de promo-

ció des de "Catalunya", amb major assiduïtat encara pel

que fa a composicions pròpies i amb el seguiment mimètic

de Bofill i Masó (121), La seva conferència sobre la

importància del sonet en la poesia catalana pronunciada a

l'Acadèmia Catalanista de la Congregació Mariana és de

principis de març d'aquest any. En ella, distingeix les
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dues tendències literàries del moment -"Ja simplicitat y

1' artificioslsme" , segons les anotacions del secretari-,

fa una història ràpida del sonet des del segle XIII, en

dóna les principals virtuts (harmonia, elegància, etc.),

enumera alguns models catalans (els mateixos que promou

"Catalunya": els quatre mallorquins de 1'"escola", Ri-

quer, Guanyavents i Ruyra, de qui en coneix alguns

d1inèdits) i -dada ben significativa- anuncia que en té

quaranta-dos de propis, molts dels quals acaben després a

Primer llibre. . . (122), Per tot això, a finals d'any ja

s'ha guanyat un lloc entre els principals sonetistes

catalans i Josep Pin i Soler l'incorpora a la seva

antologia Sonets d* uns y altres, apareguda cap al mes de

novembre o desembre, un altre dels punts de referència

per al seguiment de les discussions.

El punt àlgid de la seva incorporació a la polèmica

el constitueix, òbviament, la publicació dels dos lli-

bres, de 1905 i 1907 respectivament. El segon, amb el

poema programàtic final dedicat a Teli i Lafont en el

qual es manifesten una vegada més les virtuts de l'es-

trofa (la capacitat per treure perfecció de I1esgarriían-

ca, el fonament classicitzant a partir d'una base parnas-

siana actualitzada, la captació "del bell Instant efímer"

i el preciosisme capaç de forjar una nova realitat embe-

llida):

SONETS
" Poeta, com s'allunya la gràcia fugitiva!
ja l'ànima vetusta s'inclina ab pesantó.
Mes tu sonetlsares al pas d'aquella esquiva
y de l'esgarrí fanca n'has tret la Perfecció,
Del bell instant efímer en tinc la gràcia viva
lligada per un cercle de freda ostentació;
així s dintre la baga d'or pur qui la captiva
sembla que bl mou la pedra sa fúlgida claró!
Com una cortesana qui vella y dolorida
els dits qui s'estenuen amaga avergonylda
ab els anells preciosos de sos amors llunyans,
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oculta així ab vosaltres l'eterna decadència,
oblido així la tristor de l'existència,
oh gotes de rosada qui us heu tornat diamants!"

Des de 1904 la dedicació a l'estrofa predilecta és

quasi exclusiva. Els fruits saborosos constitueixen una

mena de parèntesi entre el primer i el segon llibre i la

resta d'obra dispersa és molt menor (123). Aquesta exclu-

sivitat li val diverses crítiques, les quals són en el

fons noves dades puntuals de la seva participació en la

batalla. Així, en carta de 17 d'agost de 1906 comunica a

Bofill que continua enderiat en la composició de "cator-

zens?1 ± que no suporta que la gent menysvalori la seva

tasca:

" Quan estíg-ul llest d'aquesta labor, me
posaré definitivament a trevallar en qualque
obra llarga -un poema, una comèdia en vers,
una novel·la, un diccionari enciclopèdlch,
EstlcJb. indignat de que la gent me guaiti ab
un ayre compassiu perquè faig sonets; se pen-
sen qu.aíxò és una mena de caligrafía delica-
da y Inútil de la poesia. Ja els donaré gen-
res maclssos, grulxaries espantables, obres
en XV volums qu. omplin tot un prestatje! A
tot m'atreviré; no hi ha paor en ml" (124).

A mesura que passa el temps els qui tanquen el

cercle en defensa de Carner són els seus companys de

grup, que ja han acceptat el qualificatiu de noucentis-

tes. Especialment a propòsit de Segon llibre. . . i dels

retrets que rep per part dels detractors en el sentit que

els seus sonets són abarrocats i semblen d1encàrrec

(125). Senyal que la batalla va deixant de ser una pugna

entre corrents estètics modernistes i de mica en mica són

els noucentistes els qui monopolitzen l'opció arbitraris-

ta. ÉS una forma de distorsionar la polèmica i presentar-

la com una contraposició entre Modernisme i Noucentisme

que, en el fons, és falsa perquè parteix d'una restricció

excessiva del concepte de Modernisme.
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La idea d1arbitrarisme és inherent a la defensa de

la professionalitat, una altra de les constants carneria-

nes des del moment de la concreció estètica. ÉS la com-

pensació a l'existència d'una ètica professional necessà-

ria per garantir la dignitat d'una tasca feta amb esforç

i constància (126), La idea ja apareixia el gener de 1902

en els comentaris de "Plautus" a "Montserrat" (127) i

pren volada el 1903 a "Catalunya", ja des d'una de les

notes d'actualitat del primer número:

"L'ART Y EL DINER. Com ha dit en Rahola a
la Lliga Regionalista, ens hem de fer ben
rlcbs. Hem passat els temps romàntlchs en
què. s malehla al vil metal. Ben mirat el
diner és un element molt artístlch, y els
poetas deuhen a l'or hermosas faulas: Dànoe,
Rey Midas, las joyas de Margarida, cent mil.
L'artista no ha de viure en una. golfa passant
gana com un vulgar cessant. L'artista neces-
sita molts diners, bon taller o estudi, auto-
móvil, yacht. . . Ja estem cansats de veure
literatura de botiga. Fulano, novelista, és
sastre. Mengano, poeta, és cerer. Perxò Fula-
no sembla qu. escrigui ab el sabó de ratllar y
els versos de Mengano fan olor de cera. En
conclusió, el badall és la més antiestética
de las ganyotas. Si els poetas viuhen en
1'ambent menestral seguiran fent odas llargas
a las montanyas, y als recorts de 1,infante-
sa, y a l'aymada, y badallarem tots, uns de
gana y altres de son" (128),

Ni que sigui amb el típic joc irònic de llenguatge, la

revista ajuda a configurar la concepció noucentista del

paper de l'intel·lectual en la societat, sense automargi-

nacions ni individualitats heroiques. La modernitat només

és possible amb la professionalització, idea que no

s'allunya pas de la que el Modernisme extreu de la

polèmica. El problema de la literatura catalana és el

desajustament entre la gran quantitat d'autors i la poca

qualitat del seu treball:

"Parlem clar. La literatura de casa nostra
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és pla més ecstensa que profonda, sòlida y
variada. Ara matex no hi haurà xicot entre,Is
barbamecs que tot just arreconen la bossa
d'anar a estudi, que no hagi gaudit la il·lu-
sió de contemplar sa firma en lletres de
motilo sota algun versat; ara meteix no hi
haurà fembra per lleganyosa y totxa que sigui
que ~X perdonin els trovadors de la etat
mitja- no. s vantin de posseir
cantaire a ratos perduts" (129).

el cor d' un
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LLIBRE

IF1 0 E ME S

El 30 de maig de 1905 "Catalunya" anuncia als seus

lectors que el 15 de juny apareixerà Primer llibre de

sonets (I—LXXV) de Mícer Joseph. Carner, fill i vehí de

Barcelona, amb un tiratge de cent exemplars (130). Surt

al carrer amb uns dies de retard respecte a la data

prevista i no té pas una excessiva difusió, si atenem a

la poca atenció que li dedica la premsa, contràriament al

que havia passat amb Llibre dels poetas i succeirà des-

prés amb Els fruits saborosos. Tot i inscriure's de ple

en la batalla del sonet en curs o la polèmica que hagués

pogut ocasionar la dedicatòria irònica prèvia -si més no

ambigua- "A don Antonia Maura, Príncipe de las España^',

passa força desapercebut per a la crítica, potser a causa

de la tirada i la distribuïció (131). Encara hi ha desi-

gualtats i dóna la sensació que aprofita pràcticament

tots els sonets que en aquell moment té a mà, cosa que ja

no passa en el segon llibre, més polit i connex. El
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mateix Carner, però, reconeixerà posteriorment que és el

volum en què s'estableix definitivament una poètica:

"En el primer recull de Sonets ja hi
retroba alguna cosa del meu temperament, un
cert to del llenguatge (.,.). Els Sonets, per
bé que deficients, no deixen d'ésser litera-
ris: m'estimo, sobre tots, el titulat A una
gentil padrina" (132') .

Inaugura a més un costum molt típic de l'edició de lli-

bres de poesia noucentista durant els anys de major mili-

tància i que en aquest cas és una mostra dels focus de

relació existents: la inclusió de poemes de dedicatòria a

càrrec dels amics (133).

Corones, en canvi, és un llibre peculiar i menor

que necessita d'una anàlisi particularitzada perquè inci-

deix ben poc en el projecte global. ÉS un recull de deu

sonets dedicats "A 1 ' Excm. Sr. Bisbe de Vlch Dr. D.

Joseph Torras y Bages** amb el qual s' emporta la viola

dels Jocs Florals de Barcelona de 1904 i que després

edita per dos cops, al marge de l'anuari corresponent

dels Jocs: el mateix 1904 com a volumet independent amb

el subtítol de Sonets a llahor dels benaventurats; i

l'any següent, amb considerables variants, com a capçale-

ra de Primer llibre de sonets i sense subtítol. En aques-

ta nova versió -la definitiva (134)- se substitueix la

citació llatina prèvia de 1'Apocalipsi per un poema

d'homenatge de Costa i Llobera titulat Introducció als

sonets "Corones" de Josep Carner, que no és altra cosa

que la glossa dels versets bíblics de la capçalera de

1904. El ressò que obté tampoc no és excessiu. En aquest

cas, però, l'aval del premi permet una major propagació

dels textos a la premsa i, com a mínim, resseguir les

al·lusions dels ressenyadors de torn, generalment positi-

ves però convencionals. Tant des de sectors afins (les

dels seus companys a "Montserrat") com des d'altres més
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allunyats ideològicament (Arnau Martínez ± Serinyà a

"Joventut") (135).

Curiosament són els redactors de "Joventut" els

únics que dediquen una ressenya al llibre. En aquest cas,

però, com si no es recordessin de les paraules de Martí-

nez i Serinyà, aprofiten l'ocasió per llançar una altra

càrrega contra Carner, en el marc de la polèmica amb

"Catalunya" :

" Ara sí que ha arribat l'hora de cantar
les glòries d'en Patufet-Carner ab totes les
solfes, fent veure. 1 com y el perquè dels
seus mèrits, sense sentar afirmacions a la
babalà, anallsant y sospesant ses obres, y
Judicant, en fi, ab tota conciencia.

Però, quines són aqueixes obres? Ay! Re-
dolins, petits redolins escampats pels certà-
mens floraleschs de nostres pobles y viles.
El nostre Patufet encara és barbamecb y del
seu senderi encara no se'n pot dir magí: de
maginet no passa, y és natural que la criatu-
ra no hagi fecundat obres, sinó obretes. Els
xlchs se fan grans; d'ambició no n'hi manca;
per ara Ja ha demostrat qu. en una obra petita
s'hi poden fer cabre tantes bestieses com en
una obra gran, y això és quelcom (...).

He bastarà desenterrar del meu calaix la
crítica pri vada que pels derrers Jochs Flo-
rals vaig fer d'aquells sonets titulats Coro-
neSf que 11 valgueren la Viola en Justa
compensació als amohlnos que havia tingut
escrivint-los, donchs és fama que havia estat
un mes per a fer cada un d'ells, y un altre
mes per a re f ei—lo, cambiant aquest vers,
titllant aquest altre, modelant més y més les
incoherències de cada un ab nous giros cultl-
formes y cursi fondos

Som—hi. Vlnga.l llibre y a veure com va
aqueixa lliçó. Els tafanerots com tu cal que
la duguin ben apresa per a que no. Is hi
piquin els dits. Y creu-me que a ml m'agrada
molt picar els dits dels nens tafanerots.
Som-hi, Patufet" (136) >

A partir d'aquí comenta individualment i meticulosa al-

guns dels sonets del recull, retreu sense miraments tot
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allò que pot de cada un dels versos i tanca 1'article amb

un

" Dl montrl de Patufet versayre! SI perseve-
res te faràs immortal. . . o t'hi faré jo,
creu! T'ho tens ben merescut, si no per bon
poeta, per lo que. t deya avans: per tafane-
rot!" (137).

Cada poema porta per títol el nom d'una pedra

preciosa i va dedicat a personatges representatius de la

vida religiosa: els patriarques, els profetes, els apòs-

tols, els màrtirs, les verges, les viudes, els bisbes,

els confessors, els fundadors i els doctors._ El poema de

dedicatòria de Miquel Ferrà a Primer llibre de sonets es

titula A una "viola" d'en Joseph Carner i és una bona via

d1 entrada per a la caracterització de Corones, Si més no

pel que fa a la dualitat que s'hi manté entre una apolo-

gia religiosa (els "resplendors matinals del Cristianis-

me", v,10) recoberta encara en gran part de majestuositat

pomposa (els "horitzons llunyedans de l'Escriptura", v.l,

o els "recorts qui halenen dins la cripta obscura / d'una

humitat de Hag-rimes banyats", vs.5-6), però que al

mateix temps insinua un nou tractament d1aquesta mena de

temes basat en la substitució de la grandiloqüència per

la simplicitat (la "senzillesa d'apòstols benhaurats" ,

v. 2, o la "blancor de verges de mirada pura", v, 3) .

En efecte, aquesta dualitat és la que marca el to

de l'obra. D'una banda un contingut religiós encara molt

palès, que significa un salt enrera respecte al tracta-

ment del tema d'alguns dels textos de Llibre dels poetas.

Especialment a Amethystes, subtitulat Els bisbes -pensem

en la dedicatòria general a Torras i Bages-, en què es

poetitza a propòsit de llur tasca apostòlica. El tòpic

jocfloralesc exigeix l'acostament al tema bíblic amb

grandiloqüència, cosa que és present sobretot en 1' am-
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bientacló de les escenes en què apareixen els personatges

glossats: sempre imatges en què se'Is presenta de forma

col·lectiva -sovint multitudinària- i el punt de vista

objectiu de qui es mira l'escena a distància per tal de

captar-ne tota l 'opulència i esplendor. Hi ajuda l'ale-

xandrí, únic vers emprat. Serveixi d'exemple aquest Gre-

üaia, dedicat als màrtirs:

"Oh els Martres qui contemplen la volta enlluernadora
ab els palmons aurificas y en triomfal concert,
cantant pels llavis trèmols devant la nova aurora,
cantant per les ferides que. Is homes han obert!
Bis poltres Ja caygueren, les llances y estenalles,
y ells han volat pels ayres ab un Inmens clamor;
tenen els ulls qu. espumen del xoch de les batalles
y són una riuada de sanch feta esplendor!
Sobre la lluna Impera Haría dolsa y clara
ab tremolors de Verge y ab quietuts de Mare,
poncella de tendreses y estel de castedats,
Y els Nartres s'agenollen cantant la lletania,
y senten la dolcesa qui baixa de Maria
y en un mar blau s'enfonzen els cossos torturats,"

Fins aquí, tot sembla fet a propòsit per endur-se

la viola. Anteriorment ja hi havia hagut qui s'havia

encarregat d'afegir la tonalitat parnassiana als gustos

del consistori. D'altra banda, però., a Corones es barre-

gen alguns dels trets típics del Carner de 1904. Ja només

sigui per l'exclusivitat del sonet o per l'existència

d 'un pretext -en aquest cas religiós- que confereix la

unitat del recull, malgrat que en la majoria de casos

esdevingui pròpiament el tema i no quedi transcendit. O

la visió idíl·lica despresa d 'un poema com Diamants, el

que dedica a les verges, amb la puresa i la ingenuïtat

ambientades en un "locus amoenus" bastit enmig d 'una

natura humanitzada. Molt semblant al marc poètic creat en

Els frui ts saborosost ni que aquí vagi acompanyat d 'una

lectura al·legòrica i moral d'enaltiment de la virgi-

nitat:

* Y allà a la Prada eterna hi ha les mirades blanes;
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se sent ínestroncable murmurí de font anés,
claró d'argent travessa la calina de l'espay.
La Prada és infantívola, la Prada és riallera,
y pura, d'un vert tendre, s'hi aixeca una Pomera
coberta de poncelles que no.s desclouen may!"

(vs.9-14)

Igualment, la presència de les viudes a Azaketjes (138),

uns personatges dels quals Carner treu molt rendiment en

els llibres posteriors per tal de donar la imatge de

calma i serenor exemplars, tot i que aquí encara es jugui

amb un contrast suggeridor d 'una reflexió més ètica que

no estètica, per a la qual es val precisament d'aquella

majestuositat formal encara prioritaria:

"Oh el trist rosari negre de Viudes endolades,
les boques sanglotantes y els rostres abatuts,
les galtes ploraneres, les veus apaybagades
y les mirades febles vers horitzons perduts!
Mes poch a poch devenen calmades y pacientes,
d'aroma les envolta la llarga soletat,
y van, silencioses y obscures com serventes,
omplint la llàntia d'oli, y el cor de suavitat,"

(vs. 1-8)

Per últ im, el tret més destacable: l'aparició enmig de la

magnificència dels petits detalls denotatius de tendresa

i simplicitat. Com a Esmeragdes, en què els "cercles

radiosos de perfeccions divines" ( v . 9 > dels patriarques o

els seus moviments hieràtics i distants es comparen als

jocs infantils o a les papallones:

"Els cercles radiosos de perfeccions divines,
rient de goig, els prenen com celestials Joguines
y com infants els obren per veure què hi ha dins.
Ells parlen en converses plaentes y amistoses;
demunt llurs mans obertes y sempre bondadoses
com papallones blanques s'hi aturen querubins."

(vs.9-14)

Tot plegat, un llibre que queda una mica fora de

lloc en l'evolució carneriana, no tant pels trets que el

caracteritzen com per la relegació a un segon pla

d'aquells que en altres contextos s'emporten el protago-
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nisme. L'antecedent més immediat serien els Somnis de

L_libre dels poetas, que també parteixen d1 una base esti-

lística parnassiana per arribar a la mateixa dualitat

entre majestuositat i familiaritat, tot i. el canvi de

pretextos o les diferències quant a l'ús del sonet i a la

intencionalitat moral. Parnassian!sme i moralització,

doncs, reconduïts vers una poètica més personal que aquí

no queda tan ben delimitada com en altres textos coeta-

nis.

De Primer llibre de sonets i d'alguns dels poemes

dispersos es poden extreure les característiques més paí—

ticulars de la poètica carneriana d1aquests anys, Poètica

que, en les seves línies generals, havia quedat formulada

a la tercera part de Llibre dels poetas (139). Bofill i

Mates la sintetitza en un dels dos poemes de dedicatòria

que publicat a la capçalera de Primer llibre...:

"EN J AUNE BOFILL AL SUBTIL POETA MESTRE
JOSEPH CARNER

Cante la Fama a b sa trompetería
del gran Carner 1. Immarcessible glòria
qui, espargint les boyrades de la història,
farà eternal la inspiració d'un dia,
Ell dels sonets el clàssic artifici
juga ab maravellosa displicència;
en les coses vulgars sobta l'essència
y en lo aparent hi percebeix la crlssl.
Té les mans femenines, car l'estil
han enfonsat només. Guarda encalmada
la terri bill tat de lo apacible.
Y en sa cara d'Apòl.lon Infantil
floreix la vaguetat de la mirada
perdent-se en lo gran mar suprasensible."

(140)

En essència, poesia de captació d'instants i de

petits detalls. Amb una doble sortida: l'exercici esti-

lístic a partir del desenvolupament d'un pretext, cosa
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que permet l'anàlisi del procés de composició, i la

captació de la idealitat a través de la desrealització de

la vida quotidiana, cosa que permet analitzar el contin-

gut inherent a aquest mateix procés, amb especial atenció

al contrast ideal-realitat i a les tècniques de distan-

ciament. Des de 1903 i 1904 el preciosisme i la filigrana

poètica a partir de situacions estàtiques adquireixen

prioritat total, amb un afany de trobar la combinació

perfecta per tal de donar apariencia de simplicitat a

través de la subtilitat i sense prescindir del pòsit

literari. Jaume Bofill encara deixa més a flor de pell

que no Carner -al marge de la qualitat del resultat-

aquesta voluntat de concreció estètica en el pas de LQ_

domador y. Is lleons, aparegut el 1899 a "La Creu del

Montseny", a Joch perillós, publicat el 1903 a "Catalu-

nya". La historieta de 1899 sobre la venjança dels lleons

una vegada aconsegueixen sobreposai—se a l'abús de poder

del domador, construïda en trenta versos a partir de les

més típiques convencions de la poesia moral del XIX, es

redueix el 1903 a quatre de ben lacònics, en els quals es

capgira la tècnica compositiva:

" Un domador tenia engabiats
quatre lleons ab trampes agafats.
Mentres foren petits fou son butxí,
mes ells cresqueren y, . , "

Hi ha infinitat de poemes del Carner d'aquests anys

que parteixen de la captació idíl·lica d'un instant tem-

poral: la "fugacitat Ingènua del plaíier" de què parla a

Quan plou. De fet -no hi ha pas anhel d'experimentació-,

és una temàtica típica en la història del sonet i un dels

recursos per donar sortida a una poètica que vol ser

artificiosa. Sobretot quan es reflecteixen situacions

estàtiques. La mateixa "visió subtil d'un Instant plnto-

resch" a què es refereix en l'article de 1906 sobre el
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haikai (141). Jaume Bofill dóna exemples didàctics del

que entén per poesia de captació de petits detalls amb

les sèries Variats parlaments (1903) i Les petites coses

(1904), totes dues a "Catalunya". La segona, encapçalada

pel poema teòric Invocació:

" Oh tu, 2a dlscretíssima deesa
dels ombrívols salons maravellosos,
qui dels miralls eternament polsosos
subtil penetres 1'ànima incompresa;

oh tu que flotes vagament extesa,
pels tapissos i mobles fastuosos,
que,Is vells rellotjes de paret calmosos
impregnes d'una màgica tristesa;

Jo vull cantar les coses més petites,
les insignificants, les menyspreuades,
per desvetllar les notes infinites

qu. en llur essència dormen oblidades,
y ab pi uJ es de fragàncies exquisites
arruxar les pacífiques gentades."

Bofill cerca abans que res la capacitat per poetitzar

sobre qualsevol cosa, gràcies a la desmitificació del

missatge poètic a través del distanciament. D'aquí que,

exagerant la nota al màxim tal i com és propi d1aquells

que es dediquen a la reproducció de models, pugui escriu-

re sobre la punta del nas, el dit xic de la mà esquerra o

les volves de pols. Se supera així la doble font parnas-

siana i pre-rafaelita. També és cert que en el seu cas

cal suposar un franciscanisme d'origen, malgrat que en

els inicis només quedi insinuat. Sigui com sigui, el tema

és una de les bases sobre les quals es recolzarà La

muntanya d1ametistes. I el punt de partida és de 1903, el

moment de la concreció estètica.

Carner no arriba a les exageracions de Variats

parlaments i camufla millor les fonts. Deixa clar que la

poesia sobre petits detalls és inherent a la seva concep-

ció del sonet i que a la vegada li és útil per a la
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fixació d'un. món poètic personal* És el cas d1 Un auber-

coch, en què a partir d'un petit element de la natura se

suggereix tot un tractament del paisatge. Aquest petit

detall assoleix suficient valor estètic per ell mateix a

l'hora d'elaborar artificiosament la peça, que eximeix

del perill de caure en simple poesia de circumstàncies,

Ni en casos extrems com A les garibaldines prodigiosament

multicolors qu.expèn mon amich Esteve Dorcaf d'Olot.

Interessa més l'agilitat a l'hora d1encarai—se a un tema

tan ínfim que no allò que pugui dir-se'n. Fins i tot a

Les nines dels gats, per molts "mi ois panteiste&* o

"esfinxs misterioses" que incloguin (142).

Els tres sonets citats són exemplificadors de la

doble sortida de la seva poètica. Una, la capacitat de

fer poesia sobre qualsevol cosa perquè allò que interessa

és saber descobrir el valor absolut de la paraula poètica

a partir del domini de la tècnica: el joc retòric com a

fórmula d'embelliment. Com a Les nines dels gats. Amb

especial predilecció pel reble, mitjançant el qual és

possible el joc repetitiu a partir de qualsevol minúcia

sense necessitat d'afegir contingut. Allò que dóna sentit

al poema és, doncs, el valor poètic desprès de la retòri-

ca a partir de la qual es formalitza el pretext inicial

<143>. D'acord amb aquest criteri, no té sentit la quali-

ficació de poesia d'encàrrec o de circumstàncies -almenys

en l'accepció pejorativa de què es valen alguns dels

detractors d'aquesta mena de literatura- perquè, de la

mateixa manera què qualsevol cosa és vàlida com a pretext

per ridícula que pugui semblar (fins i tot les garibaldi-

nes de l'amic olotí), la circumstancial itat desapareix

des del moment que l'anècdota queda transcendida pel

propi poema. ±s una via possible, tot i que no l'única ni

tan sols la principal:
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"Existe una poesía -legítima, inspirada,
exquisita- que además de semldlvlna, como lo
es siempre toda poesía, es amena y curiosa
como unas estampas. Esta poesía encanta a to-
do el mundo, porque con una habilidad impon-
derable envuelve la esencia sobrenatural en
bonitos chirimbolos, en juguetes entreteni-
dos, y conduce a la elevación y al ensueño,
empezando por atraer nuestras inocencias,
nuestras flaquezas, nuestras mismas limita-
ciones (el amor a lo nuevo, el sentimiento de
lo lindo, el asombro propio de los niños y de
los salvajes por la singularidad de los colo-
res, la creencia de que las cosas lejanas son
muy distintas de nosotros). Todo subterfugio
que atraiga a ios hombres a la belleza es
lícito, y más aún, loable y religioso" (144).

I una sortida no sempre reeixida perquè, a la pràctica -i

més freqüentment en Bofill i Masó-, Carner no aconsegueix

sempre la superació de l'anècdota. Ni s'ho proposa. Gene-

ralment, però, és en poemes dispersos o inèdits (145) i

no tant en aquells que selecciona per als dos llibres de

sonets, especialment per al segon.

La segona via és aquella segons la qual el petit

detall inicial dóna peu a la captació de la idealitat a

través de la desrealització de la vida quotidiana. El cas

d' Un aubercoch. De fet, és una altra forma de superació

de la poesia de circumstàncies, però no únicament mitjan-

çant el joc de composició sinó, a més, per la reflexió

que provoca. Estèticament el programa connecta amb els

corrents poètics més influents -especialment la teoria de

l'emoció provinent del simbolisme- i ideològicament

s1acosta en un principi a la filosofia de Torras i Bages

segons la qual l'artista s'ha de plantejar una constant

recerca de l'ideal per tal de superar les impureses de la

realitat (146), 1, posteriorment, a la idea de Catalunya

promoguda per la Lliga Regionalista. Per a Carner els

artistes són els encarregats de definir la idealitat,
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tesi que reitera a bastament en la seva producció poètica

i narrativa (147), Pervindre, col·locat estratègicament

al final de Primer llibre de sonetst esdevé programàtic

en aquest sentit, igual com aquell M* agradaria fei—me

vell en un pahís de Llibre dels poetas:

PERVINDRE
"Donchs Jo seré notari d'un silenciós poblet
enclotat en la vall d'ubagors conciroses,
tapiat per les montanyes rocoses y cendroses.
Amunt, hi haurà una llenca de cel, pàllt y fret.
Y les cases seran callades, reflexives,'
s'assecarà un ríuhet en mitj de còdols blanchs;
y crexeran alguns malaltissos pollanchs;
y els corbs faran el niu per les roques aspríves.
Veuré per la finestra la calma del paysatge;
els protocols seran quiets en mon prestatge;
reposaran mos brasses, sedents de soletat,
Els murs seran de celda, la taula serà llisa;
el meu Crist tot en sanch rebrà un llum molt grisa;
jo seré un bon notari tot ple d'eternitat."

Al marge de l'anècdota biogràfica (148), el poema és una

reflexió sobre la funció del poeta. Com a notari, la seva

feina consisteix a donar fe de la realitat. Tal i com la

descriu, però, és evident que es tracta d ' u n món fictici,

ni que s'inspiri en la quotidianitat. Si més no, en algun

cas, la ficció ve donada per la perspectiva de calma i

serenor des de la qual es contempla l 'entorn. Senyal que

la realitat d'aquest "notari tot ple d'eternitat" és una

de diferent d'aquella a què s'enfronten els veritables

funcionaris de carrera i l 'única de la qual s'han de

preocupar els poetes (149), Dos sonets del mateix llibre

complementen la idea. Un, Voldria. . . t en què, encara amb

poca habilitat i amb un subjectivisme del qual aviat

prescindeix, es descriu el paradís on el poeta desitjaria

viure. L'altre, Hi ha dematins. . . f en què, des d 'un punt

de vista ja més literaturitzat, l 'autor imagina com pot

ser un instant de la pròpia vellesa. Novament a partir de

la quotidianitat més absoluta i d'objectes i situacions
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intranscendents, però amb la mateixa idealització de

fons:

"Ne sembla el cel suau coa mirada enternlda,
com un gravat al boix minuciosa la vida,
com un canari dòcil y engavlat mon cor,
Y una fredor qui.m ve, misteriosa y lenta,
me fa més blanch el dit y l'ungla més lluhenta,
y frego el vidre ela de mon rellotge d'or."

Cvs.9-14)

La reflexió se centra en un dels temes típics de la

poesia de Carner heretat dels corrents poètics influents

i que després continua explotant el Noucentisme: el con-

trast ideal-realitat. El vers final de Voldria. . . (-"y

anar morint, morint, ab una son d'infant") evidencia la

similitud entre l'infant i el poeta gràcies a la recrea-

ció que ambdós fan del món exterior pel fet de desconèi-

xer l'existència del mal (150), Un per la seva ingenuïtat

real i 1'altre per la fictícia, la que provoca que els

valors negatius quedin exclosos de la simplicitat artifi-

ciosa del món que recrea, conscientment allunyat d'aquell

en què viu. A Incomprensió, un dels poemes presentats als

Jocs Florals de Barcelona de 1903, s'insinua el tema de

forma encara poc clara i, precisament pel seu afany di-

dàctic, un pèl matussera, No és estrany que la composició

sigui ràpidament oblidada:

" «Avuy un home ha mort a un altre home». Llegeixo
el diari derrer, y ab mon esguart segueixo
els arbres plens d'aucells y els camins plens de rosas.
La papel lona fuig. Las canyas remorosas
tremolan de plaher demunt del regaró.
Cel blau. Juga un infant y canta una cansó.
Oreig. Enervador perfum de gessamí.
«Un home ha mort avuy...» No sé lo que vol dl..."

La funció del diari, com abans la del notari, és donar fe

d 'una realitat que als ulls del poeta -no com a home sinó

com a artista- i de la seva particular "notaria" és

incomprensible perquè el seu món literari -que no el
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personal- és completament diferent. A Incomprensi6 encara

amb excessiu regust romàntic i amb l'afegit d'un compo-

nent moralitzador a flor de pell: l'home és qui destrueix

l'harmonia del món. Un regust i un component moral que ja

no apareixen a Pervindre i que tampoc no tenen cabuda

-almenys en aquests termes- en altres poemes programàtics

sobre el tema. El més interessant de tots és Advertències

del príap d'una quinta d*arrabal de Segon llibre de

sonets, composició que encapçala una sèrie de cinc sonets

dedicats a cinc oficis femenins:

"Jo, laborat ab fusta molt grollera,
só entre setmana centlnella a 1'hort;
jo vetllo una fatídica perera
un laç nespré y un pomer ó xai t J mort,
Ve cada festa -benhaurat deport!-
nostr.amo de la cara falaguera
y cull ab una canya venturera
el fruit qui penja ab li vi t desconort.
Deixeu la fruyta, lladres cobejosos!
Jo vull el vostre bé, facinerosos.
Perquè si n'arri vessí u a tastar,
anslant gemades voluptats profondes,
fareu tristes ganyotes morlbondes
mltg Inclinant vostre ull crepuscular."

L'hort que vigila el príap -és una de les funcions que la

tradició clàssica atorga a aquest déu grec- és, entre

setmana, una realitat ben negativa, amb fatídiques pere-

res, lassos nesprers i pomers mig morts. Tan negativa com

la vida real de la gran majoria de forneres, floristes,

planxadores, modistes o verduleres, que són els cinc

oficis triats per a la " q ui n ta d' arrabal" . Però el dia de

festa -hi ha algun esport més sa que el de gaudir d'un

bon cap de setmana- arriba l'amo de l'hort i tria " ab una

canya venturera" el fruit que 11 abelleix. L'amo, per

definició, és qui pot controlar millor aquesta realitat

-per alguna cosa és seva- i manipulai—la tal i com li

convingui. I més si és un amo que ve de fora, per la qual
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cosa el seu espai habitual no és el rural; té "la cara

falaguera"^ o sigui, que atrau per les seves maneres

agradoses i corteses -valors afins als de la civilitat

noucentista-; i arriba just el dia de festa, un moment de

parèntesi en la tasca quotidiana en el qual és més fàcil

la desrealització. Només l'amo -el poeta- sap treure

rendiment d'aquesta realitat caduca, perquè és l'únic

capaç de presentar-la de forma idealitzada i cívica.

Ningú més no sabria fer-ho. Ja poden desistir els lladres

de fruita perquè, per molt que s'esforcin " anslant gema —

des voluptats profonde^', no trobaran altra cosa que la

crua misèria de les peres fatídiques, els lassos nespres

i les pomes mig mortes. Total, una bona reflexió estètica

sobre l'ús que la poesia ha de saber fer de la realitat i

també un exemple de la perspectiva amb què el poeta ha

d'afrontar el tractament de la natura.

Igual com a la part final de Llibre dels poetas, el

recurs més rendible per marcar diferències entre realitat

i poesia és el distanciament: la perspectiva mitjançant

la qual el poeta pot distorsionar allò que veu d'acord

amb els seus interessos i al mateix temps facilitar al

lector la clau per introduiï—se en la seva mentida. Un

altre poema teòric per il.lustrai—ho: De des les terrades

de la Seu de Mallorca, de Segon llibre de sonets:

"SI a la ciutat abaixo l'esgvart, me plau trovar-hi,
com les policromies d'un vell devocionarí,
la vida ínconeguda, pacient, dísminuhida,
el piados somriure de les petites fins,
passeigs minuciosos, multicolor florida,
y figuretes qu,omplen d'amor els dematíns."

Cvs.9-14)

Una "vida ínconeguda" -inexistent- que només pot veure's

des del capdamunt del terrat i no a peu pla, amb la sufi-

cient distància com per deformar-la i convertir-la en

poètica. Amb unes característiques, és clar, que coinci-
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deixen amb la desrealització dels espais i personatges

pròpia dels sonets carnerians: el rainiaturisme de les fi-

guretés disminuïdes, la minuciositat dels passeigs, "les

petites fins?1 , el somriure permanent o la paciència com a

virtut.

La ironia, també ara, és la forma més habitual de

mostrar aquest distanciament. Ja era una de les marques

que assenyalaven els indicis del procés de modernització

durant 1902 <151), ni que sovint es reduís a la simple

caricatura. I, amb major subtilitat, continua essent-ho a

partir de 1903 (152) fins arribar a allò que Montoliu

qualifica el 1906 d'"humour" i que defineix com a "aquell

estat d'esperit que, posant el poeta al centre del món,

exalta el sentiment de la llibertat fins a convertir-la

en arbitrarietat, en ares de la qual transforma al seu

lliure albir, la perspectiva del món i de la vida, mirant

lo gran des de lo petit i viceversa i convertint lo

sublim en ridícol i lo rldícol en sublijd' (153>,

La ironia és la que condiciona la transcendència

que pogués deduir-se del text i la desfigura. Condiciona-

ment a dos nivells. En primer lloc, com a un recurs més

d'habilitat de composició per tal que aquest text, autò-

nom, guanyi valor com a tal, al marge de consideracions

extraliteràries i més enllà del que podria semblar la

simple imitació d'un clixé. La literatura ha d'admetre el

control de l'autor sobre el material creat per tal que el

lector pugui adonar-se en tot moment que el que hi ha al

darrera és, abans que res, un joc d'artifici. I la ironia

és el millor dels mecanismes de control sorgits de la

ploma de Carner.

En segon lloc, una destranscendentalització que

facilita la complicitat amb el lector per tal de fei—li

veure que tot el que se li diu és mentida i que s'ha de
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partir d'aquest supòsit si es vol descobrir la Bellesa

(154), Però al mateix temps, per la pròpia complicitat,

aquesta mentida adquireix un caire humanitzador -ridicu-

litzador si convé- que ens la fa més propera, que no

creïble. Ara un recurs, doncs, per a la desrealització,

No encara una forma de perfeccionar la realitat sinó

d1 aproximar-la una vegada la literatura s'ha encarregat

de definir la idealitat a la qual s'ha de tendir. Amb

l'avantatge que així el lector no oblidarà que tot allò

que se li passeja pels ulls, abans que res, és, precisa-

ment, literatura.

Moralització? En tot cas, relativa. No ha arribat

el moment en què la ironia és entesa també com a fórmula

per al millorament de la societat, que és quan adquireix

la connotació moralitzadora que ara li manca. Fins aquí

no és més que una potència individual de Carner, consubs-

tancial a la seva manera de ser, la qual condiciona la

seva personalitat i, conseqüentment, la seva estètica.

Una "dolorosa trajéala" personal, en paraules dels seus

companys, que aprofiten per tornar-li la pilota de totes

les burles que han hagut de suportar (155). A partir de

1905 -les dates tornen a coincidir- la ironia s'entén

també com a consubstancial a la manera de ser catalana,

per la qual cosa adquireix un valor social del qual està

mancada fins aleshores. Un exemple més de reinterpretació

ideològica i un nou condicionament a afegir (156).

Hi ha dos temes que, per la seva importància i

recurrència, il·lustren per si sols l'evolució de la

poesia carneriana entre Llibre dels poetas i Primer

llibre de sonets i la consegüent concreció d1una estètica

pròpia: la poesia de descripció de personatges femenins i
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la de temàtica religiosa.

El sonet d1idealització de personatges femenins és

un dels més típics del Carner d'aquests anys. Sobretot

-no exclusivament- de dones de condició humil (157), Més

tard deixa entreveure els motius de la preferència:

"Des de 2,Infantesa he sentit Intensament
l'encís de la beutat femenina. Per això em
descoratjaven les dones lletges í recordo i
tot com un dels meus pitjors pesombres aquell
en què apareixia una dona boteruda 1 dlsgra-
closa" (158).

Estèticament, la tria connecta amb un seguit de

trets configuradors de la seva poètica: la desrealització

a partir de la quotidianitat, la captació d'un instant

estàtic, l'afany de preciosisme, el model de bellesa, la

captació dels petits detalls que teixeixen la personali-

tat del personatge i l'embelleixen, l'ús dels diminutius,

etc. La font cal cercar-la en els corrents poètics dels

quals parteix: el parnassià en casos com A uns brassos i

el simbolista en A la divina Gioconda. A més de les

concomitàncies amb el barroc, especialment pel que fa a

la descripció del retrat estàtic, que Carner sap aprofi-

tar molt bé (és clar ja només en títols com Els poms de

fusta qu.una venina meua ha fets posar a la tanca de son

1 ardí (159), Totes són, però, fonts reconvertides segons

les pròpies necessitats. Pot servir d'exemple la sèrie de

tres sonets de Primer llibre. . . amb el títol general de A.

una donzella. Tots tres amb una mateixa estructura ini-

cial: l'assignació d'un determinat valor moral en el

primer vers C" sigues infatigable", "y sigues fressejan-

ta", "y sigues coratjosa") i la immediata comparació a un

objecte minúscul quotidià en els versos següents ("l'agu-

lleta xica / de les lleugeres passes y 1 'ayre jog-ulnós" ,

I, vs, 1-2; les " est 1 sores / qui passen victorioses dei-

xant retalls morents /y sempre ab la rialla de fresques
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y sonores, / y sempre ab l'alegria d'atravessar cor-

rents", I I , vs.1-4; i les "claus qui nien / en ta gentil

butxaca saltlronant tot l'any", I I I , vs.1-2). D'entrada

un plantejament tancat que presagia el joc d 'ar t i f ic i a

partir de la descripció d 'una noia situada en un ambient

menestral idí l · l ic , Assimilació perfecta, doncs, de la

dualitat dels components estètic i ideològic. Per un

costat, la recreació literària d 'una imatge estàtica amb

minuciositat, preciosisme i classicisme, esgotant les

possibilitats de la comparació amb l 'objecte correspo-

nent :

"Y les gentils donzelles, rlhent, de mica en mica,
lo Irreparable cusen ab fil de tots colós;
la atenta fa prodigis, la qui. s distreu es pica
y en la panera minven o crexen les blancos.
L'agulla, -qu.és, oh fada, ta màgica vareta-
el front serè qu. inclines demunt la roba neta
envolta d'oronelles d'un canti eh renadlu."

( I , vs.5-11)

De 1'altre, la confusió interessada d1idealitat i valors

burgesos per tal de definir un món en què les diferències

socials no siguin motiu de tensió. Per això la virtut

principal d'aquesta modista sublimitzada és precisament

el treball C"perquè sense la tasca no hi ha plaher

durable", I, v.12) i els qualificatius provinents de la

comparació són els d' infatigable, "solícita y feynera" ,

piadosa, victoriosa, generosa, brillant d'alegria, " fres-

sejanta" i coratjosa. Una modista, a més, encarregada de

tallar "la roba del Demà" ( I I , v. 14) , i per tant amb

expectativa de fu tu r , psrò que al mateix temps és la

responsable de retenir les claus que "avíes i rebesàvies

per ceptre les tenien" ( I I I , v . 3 > , símbol de la tradició

a preservar:

"Són les bones amigues de la llar, vigilantes;
les velles més espertes, les joves més brillantes,
tant dringuen en les golfes com en els grans palaus,"
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( I l l , vs.9-11)

Exactament el mateix succeeix en el primer dels dos

sonets A una fredolica, també de Primer llibre de sonets:

"Pe vostres peus soJs ixen puntetes molt menudes
y el vostre cap somriu a dins del caputxó,
y en mi tg d'esgarri fanses gentils y desvalgudes
teniu un petit geste d'aucell o d'infantó."

(vs.1-4)

Amb l 'afegit de dos nous ingredients. Un, la bondat com a

valor moral preeminent, associada sempre a la blancor

virginal. Dos, el contrast respecte a un marc ambiental

no prou ben harmonitzat -sense arribar mai, però, a

l'hostilitat- per tal d 'oferir la solució per a una

integració total que passa pel domini de l 'home sobre la

natura. Generalment, la capacitat per sobreposar-se a les

petites inclemències de la vida -minúcies com la de tenir

fred a l 'hivern amb l 'abric de pells posat- i aconseguir

que fins i tot els borrallons de neu quedin admirats

davant la bellesa de l'escena:

"Pe blanques pellerles us heu enmantellada,
oh les pureses fIonj es y plenes de bondat!
els borrallons s'admíran de veure-us tan nevada,
donen un cop als vidres y cauen de costat."

(vs.5-8)

A vegades s'utilitza aquest mateix contrast per arribar a

la típica oposició entre realitat i idealitat. Com en A.

una herbosa y poderosa castellana, amb una dama que reu~

neix tots els mereixements de la feminitat segons Carner,

la qual se les ha de veure amb "1,infinita misèria horit-

zontal" del "pays malalt" on li ha tocat de viure.

En altres poemes s'amplia el ventall de valors

ètics positius, sempre des de la perspectiva d'una visió

conservadora del món: la castedat i la serenor en A una

casta donzella i la resignació en A una dona de cinquanta

anys qui plorava. Atributs que, com en aquest darrer

sonet, provoquen la sublimació del mal. Ni que per això
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hagi calgut integrar el binomi doloï—resignació a la idea

d'enteresa moral i, implícitament, de perfecció i belle-

sa. Així, novament, tot i intuir-se1n l'existència, el

mal queda erradicat de la poesia, a no ser que es

redueixi a foteses com la de la modista que es punxa amb

l'agulla. O s'hi integra, per la qual cosa passa a formar

part del món recreat i, per definició, es desnaturalitza

i perd tota connotació dramàtica. En cas que persisteixi,

queda clar que és apoètic. és el típic pretext de la dona

vídua, que ja apareix a Corones i que es repeteix en A.

una endolada de Primer llibre. . . i a Les viudes vulgars

de Segon llibre. . . (160).

La poesia carneriana de temàtica religiosa està

emparentada amb la de descripció de personatges femenins.

Només cal substituir la dona idealitzada per la Verge

Maria. Amb el temps, però, ha sofert transformacions

substancials. Durant els anys de l'estricta prehistòria

tot es reduïa a poemes bíblics narratius de viola jocflo-

ralesca, simples imitacions del misticisme verdaguerià o

poemes d'adolescent típics de vetllada de congregació. A

partir de 1901 i 1902, s'inicia un progressiu perfeccio-

nament que té el seu moment decisiu a Llibre dels poetas.

De mica en mica s'hi van integrant els elements de la

poètica carneriana, però encara deixen en lloc preferent

el valor del text com a pregària espiritual. Amb casos

excepcionals com Església, que s'avança al seu moment i

ja revela el punt d'arribada. Un punt al qual no s'acce-

deix definitivament fins a Segon llibre de sonets i que

es mou en la doble direcció de la poètica carneriana. La

primera, la del tema religiós com a pretext per a l'ela-

boració estilística. Parteix de la reconstrucció d'esque-

mes populars d'acord amb la tradició verdagueriana, la

qual, però, és superada a bastament ¡ poemes a Mares de
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Déu, a sants, a ermites, etc. La segona, la del tema

religiós com a base per a una reflexió estètica que

supera de llarg la lectura literal. Exemple del primer

tipus: A una Mare de Déu románica. I del segon, Maria

Victrix, ambdós de Segon llibre....

A una Mare de Dé.ij romànica és un cant a la Verge de

la O que en principi queda en la línia dels molts poemes

a Mares de Déu diverses (161);

" Oh Verge pi ena de Fe
tan senzilla y bondadosa!
Teniu la cara gloriosa
y no sabeu el perquè,
Oh Verge qui esteu guaytantt
asseguda y aturada!
Us mar avé 11 are n tant
que sou tota esbadellada!
Radiant com un mltjdía
oberta com una fio;
si poguéssl u f ei—me un do,
un que may s'acabaria!
Vostra admiració, Maria/
Mare de Déu de la O!"

Pregària religiosa? Sí, però secundàriament. Allò que

interessa no és la Mare de Déu, sinó el fet que sigui la

de la O. Quina és la primera paraula? I l'última? Tot el

que queda entre ambdues no és altra cosa que una admira-

ció, una "Oh!". I més. El que sabem d'aquesta Verge -a

part que és senzilla i bondadosa, dos dels valors propis

dels personatges femenins carnerians- és, d'una banda,

que té la cara gloriosa i que, conseqüentment, és "ra-

diant com un mltjdia" i " oberta com una fio", tres

imatges de plenitud que remeten el lector al símbol

gràfic de la lluna plena o de les panxes ben farcides: la

"O". De l'altra, que s'ha quedat aturada -en el sentit

d'atònita-, esbadellada i meravellada, tres sinònims per

indicar la seva pròpia admiració o sorpresa davant alguna

cosa. Com els nens que contemplen els castells de focs
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amb l ' "oh í" permanent a la boca. En resum, un joc esti-

lístic a partir de rebles per arribar sempre al mateix

punt: la "O" que dóna nom a la Mare de Déu. Quin do li

pot demanar en els versos finals sinó el de l 'admiració,

pràcticament l 'únic que en coneixem? Do que li és conce-

dit, òbviament, tal i com posa de manifest el propi poe-

ma: el poema de l'admiració. Total, una perfecta demos-

tració del procés de composició quan la formalització

esdevé el veritable contingut del poema.

Maria Victrix és la poesia que obre el llibre:

"El Mal, encès d'ufana, vol se Totpoderós;
ojnbriues nuvolades estén per draps de guerra;
son infinit exèrcit negreja per la terra
ab llances apretadas y crits aixordadós.
Y vells, infants y verges s'han refugiat en Vós,
en Vós, Torre d'Ivori qui en la més alta serra
les tempestats acala y els enemichs aterra,
dreçada en clariana d'eternes serenos.
El Mal, quan us ha vista, la testa revolca;
la esberla hi ha sentida de quan el vau petjà,
y sang, verí y escumes es treu a corrent íes.
D'un vell encens estbauma la esgroguehida pol ç,
mentres la Verge mira sos fills ab riure dolç
y pujen en els ayres les blanques lletanies."

La seva col·locació com a text inicial li confereix un

valor programàtic que també ultrapassa la lectura reli-

giosa, malgrat que continuï essent factible. En la reali-

tat -la prèvia a allò que serà el llibre- es produeix la

constant contraposició entre el bé i el mal, la qual és

també, la que existeix entre civilitat i incivilitat i, a

un altre nivell, entre els valors poètics i els apoètics.

Per un cantó, la puresa i la blancor -tot suggereix

blancor- de la Verge situada per damunt de tot, com en

torre d ' ivori , a la qual s'aproximen una sèrie de perso-

natges sorgits de la típica quotidianitat de la qual

l 'autor extreu els seus protagonistes. Enmig, a més,

d'eternitat i serenor, dos valors que en Carner sovint
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s'associen, respectivament, a poesia i a model de belle-

sa. Per l'altra banda hi ha el mal, caracteritzat amb una

sèrie de trets que al llarg del llibre no tornaran a

aparèixer més perquè no són vàlids per a la poesia: la

negror -ara tot és fosc-, la guerra, els crits eixorda-

dors, la sang, el verí , etc. La batalla entre els dos

símbols en pugna és favorable a Maria victoriosa i a

partir d'aquí poden pujar a l'aire les blanques lleta-

nies. Simplement, s'ha acatat el terreny sobre el qual es

desenvoluparà un llibre en què cada poema serà com una

d'aquestes lletanies finals. Una veritable reflexió estè-

tica de caràcter programàtic camuflada sota l'aparença

d'un poema religiós.

Entre 1903 i 1906, en la gradació que porta de

Llibre dels poetas a aquests sonets de Segon llibre...,

es passa per diversos estadis. Corones, tot i alguns

punts a destacar, és un salt enrera respecte als moments

més avançats de Llibre dels poetas. Entre els textos

dispersos de 1903 i 1904 s'arrosseguen altres coses més

aviat desfasades. Fins i tot si deixem al marge col·labo-

racions a "La Hormiga de Oro" -sempre excepcionals- del

tipus Et statim gallus cantavit. . . o Post proel ió. és el

cas de La sacra espectació dels patriarcas, la viola dels

Jocs Florals de Barcelona de 1903, que queda en la línia

de Corones -el virtuosisme, ara per la mètrica emprada, o

el mins distanciament en algun moment davant la majestuo-

sitat de l'escena-, però a un nivell inferior (162), O

Hinmta, publicat el 1904 a "Montserrat", en què recorre a

elements típics de la poesia popular (163), Només hi

destaca el to de bonhomia i simplicitat de la darrera

estrofa:

" Tenim, oh Eeyna
de Benhauransa,
set en els llavis
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y als ulls frlsansa.
Poseu, al veure'ns
de genollons,
la mà tan dol sa
demunt dels fronts!" (vs.25-32)

Fa hi intenta la intel. lectualització de la font de

partida, cosa que sí succeeix a In coelo, el poema de

1903 d'homenatge al Pare Fiter, que és el que apunta la

línia a seguir tot i ser un text menor. S'hi evita la

convenció del plany necrològic per tal de donar entrada,

mitjançant la glossa del Parenostre, al típic to distan-

ciat de la seva poesia religiosa. Els personatges són els

mateixos que després protagonitzaran Corones -els que

l'homenatjat es troba en arribar al cel-, però ara, com

que de fet són a casa seva, actuen amb tota familiari-

tat. ÉS la quotidianitat com a element desmitificador,

que fins i tot posa en dificultats les obligacions de

Sant Pere perquè el pany d'entrada, de tan poc que

s'utilitza, s'ha quedat rovellat.

El fil de l'evolució passa també pels poemes dis-

persos de 1905 i 1906. Sobretot per la gran quantitat de

cants a la Verge en què el fonament religiós, poc més o

menys, queda sempre superat: A la Mare de Déu de Bona

Pau, dedicat a Mallorca; Goigs a la Mare de Déu de

1' Esperança, ja només pel fet de ser la patrona dels

corredors de comerç, per la qual cosa és lògic que

adquireixi els valors de la dona burgesa modèlica; i A la

Mare de Déu de Gràcia y de Bellull, en què es repeteixen

algunes constants ideològiques -el contacte amb la tradi-

ció a través de la religió- i s'aprofita per a l'apologia

del ruralisme pairalista -és significatiu que es valgui

d'una Verge venerada a Girona- en detriment de 1'altre

ruralisme mascle i aspre:

" Sempre, ns vetlleu, ab una tenacitat pagesa;
sou vella y dura y forta ensemps, com les virtuts;
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Vós esvaniu, talment una fumera vana
els enrogallaments y les estremí tuts."

(vs. 9-12) (164)

A Primer llibre de sonets s'incorporen diverses

composicions que són les que s'acosten més al doble

tractament definitiu de Segon llibre.... En la línia de

Maria Victrix, poemes com A la Mare de Déu dels Temps

Modernst on es juga amb el tòpic per tal de mostrar sobre

quina base s1 ha de sustentar la modernitat perquè no es-

devingui caòtica. Per això, el component religiós pot

justificar una sèrie d'esquemes -modernistes en defi-

nitiva- que d1alguna manera són concebuts com a inherents

a aquesta modernitat. S'interpreten, però no se'n pres-

cindeix, malgrat l'exageració i la punta irònica inevita-

ble. D'aquí la inclusió de trets parnassians o simbòlico-

decadentistes:

"Oh Vós qui sou un ritme y una claror molt pura
oh la Madona clara ab el rosat Bambí,
ab una diadema d'or jove qui fulgura
la boca vellutada, les galtes de satí!
Oh Vós aristocràtica Ninfea d'hermosura
nascuda al llach diàfan del celestial Jardí,
oh Vós, Carícia blana qu. etetnament perdura,
oh Vós, Flayre esquisida' y agonejant sens fi!"

(vs.1-8)

Un altre, La Mare de Déu a Catalunya, on la Verge és

l'encarregada de modificar la realitat per tal de perfec-

cionar-la, embellir-la i cristianitzar-la, funció que, si

més no en una bona part, s'acosta força a la del poeta:

" Heu fets els pins més alts, silenciosos y bons
heu espargit com una florida misteriosa
rondalles de llumets, cansons d'aucells y fonts."

(vs.9-11)

En la línia de A una Mare de Déu romànicat hi ha

exemples com el de Les mon j es en què la religiositat

deixa pas al joc que condueix a la tendra idealització

dels personatges:

"Posen les monjes una gentil sotabarbeta
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y fan pastlceríes y roses de paper,
reguen testats en cada petita finestreta
y fan jugar les nenes dessota un pebreter."

<vs.1-4)

Hi ha moments en qué es recorre al tractament del tema

des de. l'òptica del simbolisme, per la qual cosa allò que

queda en primer pla és I1enginy imitatiu. Com a Quaresma,

dedicat a més a Gabriel Alomar, poeta que, sense finali-

tat apologètica, parteix sovint de pretextos religiosos

per tal d'aplicai—los el clixé estètic simbolista.

Al marge de Primer llibre... cal mencionar també un

poema rigorosament inèdit titulat A l'església hi havia

un sant Bernat, de finals de 1904 o començaments de 1905

(165). Tornem a ser davant d'un divertiment literari que

té valor per ell mateix i que incorpora diversos dels

tocs habituals de la poètica carneriana:

" A la Església hi havia un Sant Bernat
que feya feredat.
Més enllà un Sant Joan
que semblava un infant.
Però a tots dos unia
la suavitat de l'estimà a Maria.
Perxò a la mitja nit,
quan el Recto era al llit,
Sant Joan, enrlolat
estirava la barba a Sant Bernat.
Y reya el Sant sever
y tancava les parpres de plaher," (166)
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Durant el període 1903-1904 Carner dóna un fort

impuls a la seva narrativa, després d1 un parèntesi que

obliga a remuntar—se a les provatures de 1896 i 1897 a

"L'Aureneta" i abans d'una nova letargia a partir de 1905

en què, quantitativament, la producció decau considera-

blement. Això no obstant, la poesia continua essent el

gènere prioritari i aquell del qual es val per a la

concreció estètica. Per voluntat pròpia, la narrativa

ocupa un lloc secundari, però complementari (167). Amb un

nivell de qualitat comparable (168) ± -allò que realment

interessa- amb una mateixa poètica de fans, la qual en

molts casos deixa més a flor de pell les fonts de partida

i el tractament que reben. El paper secundari que li

atorga explicaria la manca de mestratge sobre els altres

components del grup (169), Aquest període de ressorgiment

de la narrativa coincideix amb un parèntesi de devallada
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del teatre, després dels anys de vacil·lació entre

vapor i Llàntia que s'apaga o Trista i abans de la

participació en els Espectacles-Audicions Graner,

L'estudi del tema passa per tres aspectes diferen-

ciats: la posició teòrica de Carner, l'entrada de narra-

dors diversos a les pàgines de "Catalunya" i l'anàlisi de

l'obra pròpia: els dos llibres publicats CL'idili dels

nyanyos i Deu rondalles de Jesús infant) i les diverses

narracions disperses aparegudes a "Catalunya", a "La

Hormiga de Oro" (170) i especialment a "La Veu de

Catalunya". El diari, adreçat a un públic diferent que no

les revistes literàries, esdevé el lloc més adient per a

la divulgació d'un gènere secundari. El catàleg de les

narracions a "La Veu de Catalunya", a part de les sis

trameses de 1903 de L*idili dels nyanyosf és el següent:

* El bou. Conte de Nadal (24-XI1-1902). In-

corporada a Deu rondalles. . . .

* L'aranya. Conte de Reys (6-1-1903). Incor-

porada a Deu rondalles. . . .

* La tortra (18-1-1903). Incorporada a Deu

rondalles....

* La somera (1-II-1903). Incorporada a Deu

rondalles....

* L'ibis (11-11-1903). Incorporada a Deu

rondalles....

* El conill (24-11-1903). Incorporada a Deu

rondalles. . . .

* El coren (9-1I1-1903). Incorporada a Deu

rondalles....

* Perniciosos efectes de l'astronomia (17-

III-1903).

* El casament de la princesa HiIdebranda

(28-111-1903).
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* Historia del noy extraordinàriament estú-

pit (13-IV-1903).

* La última rondalla de Scherazada (4—V—

1903).

* El núvol. Paràbola (12-V-1903).

* Els peluts infectes (19-V-1903)

* L'arribada del Roig (6-VI-1903). Integrada

en la versió completa d* Els peluts infec-

tes_ publicada a "Catalunya".

* L* imperi dels peluts (29-VI-1903). Inte-

grada en la versió completa d'Els peluts

infectes publicada a "Catalunya".

* Exeunt omnes (11-VI1-1903). Integrada en

la versió completa d1Els peluts infectes

publicada a "Catalunya".

* La lluna (25-VI1-1903). Reproduïda a "Art

jove", n213 (15-VI-1906), ps.208-210.

* El mar (ll-VIII-1903).

* Rondalla del rioy que tenia tres fullas de

bruch (22-VIII-1903)

* La rata-pinyada (23-XII-1903). Incorporada

a Deu rondalles....

* Col.loqui (10-XII-1903).

* Dahux y Erberga (31-XI1-1903, 14-1-1904,

3-II-1904, 5-III-1904, 4-IV-1904, 8-V-

1904, 13-VI-1904).

* El papellò (24-11-1904). Incorporada a Deu

rondalles....

* D. Eustaquio (21-VI1-1904).

* La tristesa reyal (14-XI-1904).

* El viudo, la marastra y la noya blanca y

delicada (21-1-1905).

* Sa Cadireta de Madó Tonina. Fet esdevingut
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a la ciutat de Mallorca

Toni Gaudí (25-II-1905).

* Recordanaas (9-VI-1905).

El me contà don
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POSICIONS TEÒRIQUES

Deixant de banda les argumentacions a "L'Aureneta"

en defensa de la novel·la didàctica, encara basades en

criteris previs al procés de selecció estètica (171), la

primera manifestació teòrica de Carner sobre el gènere

sense dubtes de paternitat és la citació de juliol de

1903 a "Catalunya" a propòsit de ¿Por què la novela que

está a la moda es inmoral? ¿Por qué la novela moral no

está, a la moda? de G, d'Azambuja;

" Una heroïna de BJoerson no gosa dir a son
pare que llegeix novelas de Paul Bourget y de
Gyp. Per que no gosa dlr-ho? L'estudi de
l'excelent d'Azambuja hi pot respondre.

El seu estudi és útil a Fransa, . . No cal
dlr-ho! y aquí també, perquè.s llegeixen tan-
tas novelas traduhidas al francès; y tan
afanyats van alguns editors en busca del gros
cachón que presentan com a novela sugesti-
va. . . els màrtirs de Chateaubriand!

Jo vaig més enllà que D'Azambuja. Sóch
partidari de la supressl ó a bsol uta de la
novel, la, per mol tas causas. Potser algun día
las diré. Una. Per qué novelas? La novela ha
mort al poema. D'Homer a. . . Gyp y a Bourget.
L'heroïna de Bjoerson té rahó d'amagar son
crim!" (172).

A l'hora de la veritat, però, la postura no es ,tan

radical. D1una banda les causes anunciades no s1acaben de

concretar mai més i de 1"altra l'afany de supressió es

contradiu amb les campanyes de promoció de determinats

autors des de la mateixa revista (.173). El que sí és cert

és que amb opinions d' aquest tipus Carner se situa una

vegada més enmig de les polèmiques del moment. Ja en les

seves ressenyes de 1901 i 1902 a "Montserrat" o a "La

Hormiga de Oro" es critica la baixa qualitat de diverses

obres però no el gènere en la seva global i tat, cosa que

indica que també aquí s'estableix un procés de selecció,
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Procés que, com de costum, queda molt més ben definit a

"Catalunya". La revista no accepta un determinat tipus de

novel·la que, d'acord amb el valor restringit que els

redactors apliquen al terme, ells mateixos podrien quali-

ficar de "modernista", però sí que pot potenciar una

tradició narrativa que s'hi oposi, encara que en el fons

no deixi de ser modernista. Els criteris de selecció no

són pas estrictament morals com els que prevalien el 1896

en la defensa del didactisme i en certa manera encara

eren presents el 1901 i el 1902 a "La Hormiga de Oro" i a

"Montserrat", però sí que mantenen un component ideològic

que generalment passa per damunt de les consideracions

estètiques.

"Catalunya" reacciona contra els dos corrents fona-

mentals de la narrativa modernista. Tant estan cansats de

llegir "Idllls de vana ab donzelles escuturídesf1 com

" drames feréstechsf' (174). Quant al decadentisme, només

cal veure el tractament de determinats temes típics i el

component parodie de moltes narracions. Des de la pers-

pectiva dels textos teòrics la novel·la simbòlica -amb

Víctor Català com a principal representant- és la que

surt més mal parada. En primer lloc, perquè no dóna una

visió suficientment harmònica i orgànica del món i en

ressalta elements negatius antiidí1.lies, En segon lloc,

perquè se la considera massa emparentada amb la realitat

i massa propera al tipus de naturalisme fisiològico-

determinista que Torras i Bages critica constantment en

els seus escrits (175), L'afinitat, òbviament, és falsa,

però s'apropa molt a l'assimilació de novel·la a realis-

me, tan típica del Noucentisme i no menys interessada.

Hi ha diversos moments en què des de "Catalunya" es

rebutja aquest mal anomenat "naturalisme rural". Eugeni

Ors, per exemple, en un dels textos que se'n seleccionen
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reacciona contra

"aquest xàfech de paraules de sermó pi e-
bel us. d'espreslons cantelludes, de coses as-
pres t feréstegues, mascles y dramàtlch-ru-
rals, que molts escriptors acullen ab entus-
slasme, y el públlch corona ab l'èxit, apres-
sant-se a desterrar tot lo sospitós de refi-
nament, en tendència, que, ab noms (y majús-
cules) de Vida, Forsa, Natura, Veritat, etc.,
no representa en realitat altre cosa qu.una
renaixensa de 1 ' esperi t pi tarresch , y un
rebalxament de la nostra parla, qu.amenassa
anai — la empobrint fins a fer d'ella un pat oi s
ignoble, inepte per a las necessitats de la
vida culta y refinada" (176).

O es valora l'aparició d' Ensaigs, llibre de narracions

d'Enric Paz, precisament perquè s'aparta d'aquest tipus

de ruralisme mascle i adopta un llenguatge més refinat:

"Té en Paz un. altra qualitat, qu , ens va
tan escassa! Parlo de la delicadesa, quins
dits rosats apareixen p. e, en el bonlch
final de L 'anònim. Quedem que en Paz no és

g- Gracias a Déu! Ja.ns anàvam enroga-

Víctor Català és qui s'emporta els atacs més furi-

bunds. Ho se la salva ni una sola vegada i fins i tot és

víctima d ' in júr ies . Tant mentre la identificació del

pseudònim encara és a l 'aire, com després. Efomés cal

llegir el comentari a Ombrí voles de 1904:

"Dita escriptora devé cada dia més mascle;
en el pròlech d ' Ombrí vol es ja diu «què dias-
tre! » en ml t j d'una disertado psicológica.
El llibre, s compon d'algunes narracions dra-
màtiques y rurals, que fins hi surten civils"
(178).

O la comparació de 1903 amb Pous i Pagès:

"Bé senyor Pous, bé! Un xich ingenu, (...)
No hi fa res! Que hi hajl ingenuus al costat
de depravats! com V. Català" (179).

Tan forts són els atacs que els de "Joventut" -els

primers defensors de l'autora dels Drames rurals- se'n
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valen com a una arma més per fixar distàncies i augmentar

la polèmica entre ambdues revistes:

"Ja era hora de que. n Víctor Català comen-
cés a adquirir la importància que,s mereix,
desagradant a algú <,..). Agradava a tothom,
y això era ofensiu per a ell <...). Ja ha
arribat l'hora, sí: y qui ha fet sonar el
rellotge ha estat el nylnyo Carner, el Patu-
fet sapient, aquella eminència violètica a
qui hem vist algunes vegades vestit d'home
pels carrers y per les sales de Jochs Flo-
rals" <180).

Pocs anys després Víctor Català esdevé un clàssic

inqüestionable i Carner, ara des de "La Cataluña", varia

el to emprat fins llavors ± li ret homenatge:

"Catalina Albert, la genial escritora am-
purdanesa, conocidísima bajo el pseudónimo de
Víctor Català, es uno de los casos más inte-
resantes -mas sensacionales- de la moderna
literatura catalana."

Això na obstant, en alguns instants de l'article es manté

el component irònic -ara més subtil- i, sobretot, es

posen de manifest les discrepàncies de fons, que són

vàlides tant el 1909 com el 1903: continua associant-se

la seva narrativa a un "naturalismo cerrado y terminante"

que l'aparta de l'estètica que Carner vol imposar, en

margina tot el que pugui tenir d'innovador i, és clar, la

distancia d'allò que ell entén per modernitat:

"Repetíase en Cataluña lo acaecido años
atrás en la literatura castellana; una mujer
importaba el naturalismo francés, un espíritu
femenino ansiaba revelar en toda su fiereza y
en todo su vigor la vida de las gentes del
campo. ¿Era aún el naturalismo una tendencia
actual? El pérfido Camilo de Mels asevera que
las mujeres son capaces de escribir con la
misma eficacia que los hombres, en los mismos
estilos que ellos adoptan... pero siempre con
algunos añ'os de retraso. De todos modos, yo
estoy convencido de que darían prueba, no ya
de poco galantes, mas aun de mal aconsejados,
los que negasen la oportunidad de la tenden-
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da de Víctor Cátala, Bueno o malo el natura-
lismo (que en su Juicio, como en todo, hace
cada cual de su capa un sayo) puesto que él
representaba o había representado una modali-
dad artística universal, era forzoso que lo
viviéramos, que nos enriqueciéramos con la
aportación de sus novedades. Y era todavía
necesario que un escritor privilegiado, ge-
nial, sublimara y fundiera en una labor defi-
nitiva y destinada a perennidad, los pinitos
de ruralIsmo, de verismo, que en la literatu-
ra catalana venían haciendo garzones entecos
y cacoquimios, embriagados por un fácil ex-
cursionismo (.,.),

Tales honores [els de la traducció al
castellà] , y también los de una difusión ex-
tralbérlca merece la autora de Solltutf a
cuyo egregio talento gusta hoy rendir homena-
je el autor de estas líneas; y cuenta que
este homenaje es el de un testigo de mayor
excepción, puesto que el humildísimo firmante
discrepa en el sistema ideológico como en el
procedimiento literario del ingenio maravi-
lloso de esa mujer que es orgullo y prez de
las letras catalanas" (181)

No li fa falta el to combatiu de 1903 -les circumstàncies

són unes altres- però el rerafons és idèntic: la novel·la

simbòlica propugna un model de llengua i una concepció

filosòfica del món que és incompatible amb la que s'amaga

darrera la poètica carneriana i noucentista. Víctor Cata-

là -que no el corrent- se salva per la seva qualitat

individual sempre i quan, però, sigui presentada com un

clàssic del passat i, per tant, al marge de les ànsies de

modernitat del present. La imatge a jugar, doncs, és la

de Víctor Català com a narradora naturalista. Carner

aconsegueix així, també en el camp de la novel·la, donar

una interpretació interessada de la tradició modernista

mitjançant la restricció de la proposta de l'autora de

Solitud a un naturalisme ja en crisi i prescindint dels

trets que n'insinuen la renovació, que són els que donen

un veritable aire innovador però que per a Carner són
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innacceptables des de la doble perspectiva estètica i

ideológica.

Tot i les similituds, durant els anys de formació

del Noucentisme, Raimon Casellas i Josep Pous i Pagès

surten- més ben parats que no l'escriptora empordanesa.

Carner només parla de Casellas des de la seva secció de

crítica literària de "Montserrat" a propòsit de l'apari-

ció d'Els sots feréstecs. La ressenya és força convencio-

nal, però no hi manquen els elogis. També compta, és

clar, el prestigi de l'autor, tot i que el 1901 no és

encara un acatament a Casellas com a redactor en cap de

"La Veu de Catalunya". ÉS clar que, al marge dels cor-

rents modernistes i als ulls d'un militant de la Lliga

Espiritual, la trajectòria de mossèn Llàtzer admet una

lectura moral que segurament no passa desapercebuda als

ulls del comentarista, tot i que la convencionalitat dels

elogis ofegui qualsevol interpretació mínimament aprofun-

dida:

"Els sots feréstechs d'en Casellas és una
obra verament notable.

D'una prosa macisa, sugestiva, ferma: ab
personatjes de magnífich relleu: ab descrip-
cions altament sentidas. Això és una obra
d'art.' Aquests oasis, tan escassos desgracia-
dament, omplen de consolació nostres espe-
rits" (182).

La posició respecte a Pous i Pagès és més ambigua.

No acaba de ser assimilat a cap dels corrents imperants

per la qual cosa des de "Catalunya", en uns anys en què

encara no s'ha donat a conèixer suficientment, se'l fa

jugar com a carta d'oposició a la novel·la modernista en

general i a Víctor Català en particular (183), Carta

falsa, vist amb perspectiva. No s'estalvia tampoc en

algun cas la presentació sarcàstica. Amb un allunyament

que deixa prou clar que no és pas la seva la via
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narrativa que cal potenciar a fons.

A 1'hora de la recerca de models, la tradició

vuitcentista tampoc no és prou útil. Narcís Oller hagués

pogut il·lustrar el tipus de naturalisme acceptat per

Torras i Bages (184). El seu prestigi no es posa en dubte

tot i els prejudicis de Carner contra el gènere. De fet,

els noucentistes, malgrat la marginació a què el

sotmeten, no discuteixen mai aquesta reputació. ÉS el que

s'observa ja a "Catalunya" (185). Els referents vàlids

d'entre la tradició del XIX són Marià Vayreda, Josep Pin

i Soler i Emili Vilanova. Tots ells per motius diferents,

però mai amb afany de fixar un model narratiu. L'accepta-

ció de Vayreda ve donada per una sèrie de circumstàncies

externes a l'obra literària en si (especialment la conne-

xió amb la tradició conservadora olotina) i la de Vila-

nova per la reinterpretació de determinats valors de base

costumista (186). Pin i Soler és un dels prosistes que

"Plautus" selecciona el 1901 a "Montserrat" (187). A

partir de 1903, però, la seva narrativa només és vàlida

com a exemple de connexió amb la tradició. Sobretot la

prosa de Vària, que es l'únic dels seus llibres que

s'apropa lleugerament a la concepció carneriana de la

narrativa (188). Ara bé, Pin i Soler pot ser presentat

com a aval de prestigi en diversos fronts on actua el

grup carnerià: la campanya del sonet o el plantejament

del tema de la professionalització de l'escriptor (189).

±s més en aquest sentit que se'l reivindica que no en el

de la pròpia obra literària, "Catalunya" publica un pa-

rell de textos seus -un d'ells en el primer número-, però

mai obra de creació. El mateix motiu pel qual Carner

encara el presenta com a autor teatral exemplar en la

seva dissertació sobre El dr^ima català modern de 24 de

gener de 1906 a la Congregació Mariana. Exemple, però, de
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tradició vuitcentista i destacant-ne la influència de

Goldoni, amb la corresponent captació d'una realitat

plàcida, senzilla i sense conflictes que, de retruc, és

la que Carner mateix propugna amb la seva poesia.
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L'ENTRADA DE NAPRADORS A LA REVISTA "CATALUNYA"

L1atenció dels redactors de "Catalunya" no se

centra en els dos corrents essencials de narrativa moder-

nista <la simbòlica o la decadentista) ni, excepte per

raons alienes al gènere, en la del dinou. Allò que pro-

pugnen es, en part, el que ja s' observa a propòsit de

Vària de Pin i Soler, però amb una major sistematització

dels plantejaments: donar empenta a un tipus de prosa amb

la qual hi hagi majors afinitats ideològiques i estèti-

ques, que pugui ser titllada de moderna i que pugui ser

oposada a aquells corrents que no interessen. Prosa que,

en realitat, està tan emparentada amb el Modernisme com

l'altra. I si no està suficientment arrelada no hi ha més

remei que posar les plataformes pròpies al seu servei. ÉS

la funció de la revista:

"Som molts els que voldríam que la genera-
ció que puja se dediqués al conreu de la
prosaf pastant-la, foguejant-la, fent-la for-
ta, com diria en Matheu; en prosa s'escriuen
las epopeyas des del Quixot ensà" (190),

La narrativa que es reivindica és aquella que, a

partir d'un ruralisme ambientat en una natura controlada

per l'autoritat divina o d'una estructura formal de

rondalla sotmesa a la reelaboració culta, i mitjançant la

connexió amb determinades variants de la narrativa simbo-

lista i pre-rafaelita dels anys noranta, pretén introduir

el mateix tractament ingenu i idíl·lic de la realitat o

el mateix joc d'elaboració estilística que paral·lelament

desenvolupa la poesia carneriana (191). Josep Carner es

converteix en el principal divulgador d'aquesta narrativa

durant els anys anteriors a 1906. D'una banda mitjançant

l'obra de creació pròpia, que hi està suficientment

emparentada, però, sobretot, mitjançant el catàleg de
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prosistes que promociona des de "Catalunya",

Són gent com Joan Rosselló, Enric Paz o Manuel

Duran i Duran, amb el precedent de Claudi Planas i Font i

la col·locació de Joaquim Ruyra en lloc preeminent (192).

Tots ells amb una característica comuna: la incapacitat

per adaptar-se a les necessitats de la novel·la tot i els

diversos intents, cosa ben significativa i il·lustradora

d'una estètica propera a la d'un Carner que, en el fons,

n'és igualment incapaç. Des de "Catalunya" hi ha interès

a potenciar no només una narrativa curta apta per enfron-

tar-se a la dels corrents modernistes dominants, sinó

també una veritable tradició novel·lística. D'aquí els

esforços per a la publicació de La gent del mas Aulet de

Joaquim Ruyra, la seva novel·la fracassada.

Totes les col·laboracions literàries d'Enric Paz i

de Manuel Duran i Duran -els dos prosistes que arriben a

integrar-se en la redacció- queden en la línia de la

narrativa que propugna la revista. No és casual que els

Ensaigs de Paz s'utilitzin com a exemple per a la contra-

posició a la llengua másela (193) t però encara és més

rellevant que sigui Carner qui, personalment, inciti Du-

ran i Duran a escriure les seves narracions d'ambientació

rural -gairebé amb exigències- i li ofereixi els canals

per publicar-les. Així ho confessa poc després:

" Un dia en Duran m'ensenyava apuntaclons
de paisatges, d'iglésles, de carrerons de
muntanya, d'intimitats de corral.,. Al dors
de les planes hi havia lletretes menudes,
incomprensibles, seguides, seguides.

-Què és això, Duran?
-Res: una mena d'explicacions d'hores be-

namades, de particularitats d'ànima pagesa...
coses de fora, lleures, de l'istlu.

El vaig obligar a posar quelcom en net, y
em dongué. 1 Capvespret aquell admirable qua-
dro de montanya que jo li vaig publicar a
"Catalunya", en un dels primers números. Y no
n'hi vaig deixar guardar cap d'inèdita,
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