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Manuel Alcàntara i Gusart (1892-
1981) era un català que es feia agra-
dable a tothom qui el tractava. Tenia
una intel·ligència i una cordialitat pro-
verbials, acompanyades d’una gran
eficàcia en tot allò que li esqueia de
gestionar. Sempre amb naturalitat i
senzillesa, sense cap mena d’am -
pul·lositat ni ostentació. En són exem-
ples el gran encert a organitzar la
Residència d’Intel·lectuals de Montpe-
ller, modèlica, i, un cop a Mèxic, la
bona mà amb què coordinà durant
una bona pila d’anys els encara no
prou estudiats i valorats Jocs Florals de
la Llengua Catalana a l’exili. Això
darrer, en exemplar harmonia amb els
bons catalans de Buenos Aires i grà-
cies a la dedicació d’aquest altre
català discret, bonhomiós i de pedra
picada que fou Miquel Guinart (de
Montpeller), provinents tots dos de la
Unió Catalanista.

No és estrany, doncs, que Manuel
Alcàntara s’avingués tant amb Josep
Carner, exponent excepcional de les més
fines sensibilitats, com a home i com a
català. Una bona relació que compartien
amb les mullers d’ambdós, Laura Berdier
i Emilie Noulet. En el primer exili –el
mexicà, durant la guerra mundial– Josep
Carner va establir també una amistat
entranyable amb un altre matrimoni de
la mateixa corda catalana: Miquel Ferrer
i Maria Serra. I aquest bon afecte es va
mantenir sempre. 

Quan, passats els anys, a les acaba-
lles de 1966, els Carner decideixen reu-
nir-se una vegada més a Mèxic, Manuel
Alcàntara visitava sovint el poeta i l’a-
companyava, quan deixava el seu para-
dís íntim, on fluïen versos per a un nou
llibre. Alcàntara ho deixà explicat en
una pàgina de la revista Xaloc, dirigida
per un altre català de bona mena,
Ramon Fabregat, a qui Josep Carner
cedí un poema inèdit, Diàleg, publicat
en el mateix número.

Josep Carner, primer des de Mèxic
i després des de Brussel·les, va presti-
giar sempre i des de bon comença-
ment, amb la seva participació, els Jocs
Florals: president del Consistori l’any

1942, a Mèxic, amb un discurs memo-
rable; Viola en 1943, a Santiago de
Xile, amb una poesia llegida per Mar-
garida Xirgu; Englantina en 1944, a
l’Havana; novament Englantina en
1945, a Bogotà; també en 1946, a
Montpeller –en la primera vinguda dels
Jocs a Europa–; la Viola en 1947, a
l’Havana; novament president del Con-
sistori en 1948, a París... Alcàntara ho
acompanyava des de la seva talaia de
la Comissió dels Jocs, i com a fidel i
admirat amic, amb afectuosa relació
personal i epistolar; i Carner hi corres-
ponia també amb la seva inspiració,
que brollava sempre fresca i rejovenida.
En arribar els «Volts de Nadal», en
1963, Carner va dedicar a Manuel
Alcàntara i a Laura Berdier un deliciós
sonet, ple d’aquell esperit català i agra-
dosa humanitat que els definia.

Amb alguns canvis, aquest sonet és
el «Cap al nostre Nadal», inclòs en el
llibre El tomb de l’any, datat el mateix

any 1966, de la seva darrera anada a
Mèxic. «Passen núvols tranquils, hi ha
amistat en el blau», hi diu. Així era el
món cordial que es respirava a l’entorn
de Manuel Alcàntara en el llunyà i
transparent Mèxic de llavors. 

Després vindria, per al gran poeta,
la tènue i inconsútil pèrdua del poder
de la ment; més endavant, també per a
Manuel Alcàntara i per a Miquel Ferrer.
Però tots tres, en la vaguetat dels seus
mons evanescents, aureolats  amb una
joiosa bonhomia (ben lluny de tants
capteniments recargolats i capciosos de
tanta gent d’ara!). Amb cap d’ells no
podíeu refer diàlegs o rememorar vi -
vèn cies; però, en retrobar-los, se us
feien vius i amatents, alhora contents i
agraïts per la vostra presència. I és que
a tots tres «un bell àngel els va deixar,
amagat en son vel, una mica de gust
d’infantesa i de cel». Amarats d’aquest
subtil i esponerós missatge, els agra-
dava de fer-vos-el compartir.u

Manuel Alcàntara, un bon amic
de Josep Carner 

Víctor Castells

Josep Carner i Manuel Alcàntara, en animada conversa, passant per unes galeries comercials.
(Arxiu Víctor Castells)



Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 29

amics i  mestres

Josep Carner era a Mèxic quan  va complir 83 anys, el mes
de febrer de 1967. Havia estat en un Nadal anterior (el de
1963) que, havent escrit aquest bell sonet, el va dedicar als
bons amics Manuel Alcàntara i Laura Berdier.  

(Arxiu Víctor Castells)

L’estada de Josep Carner, en 1966-67, a Mèxic va propi-
ciar que es fessin moltes fotografies amb Manuel Alcàn-
tara i família. Retornats a Brussel·les, i en rebre’n les més
significatives, Josep Carner les agraeix i s’esplaia amb el
seu habitual llenguatge polit i cordial, alhora ple d’ironia.

(Arxiu Víctor Castells)


