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No és pas aquesta l’única vegada
que escric sobre Josep Carner. El dia 4
de desembre de 1993 vaig publicar un
article al periòdic Igualada parlant d’un
treball inèdit del poeta. Es tractava d’un
«Parlament de comiat» que ell llegí
amb motiu d’uns jocs florals celebrats
en aquella ciutat l’any 1908. Tot el seu
parlament era una joia de floretes
adreçades a la Reina de la Festa i a les
dames que integraven la Cort d’Honor.

Josep Carner era fill del capelladí
Sebastià J. Carner, director que fou de
La Hormiga de Oro. La mare era aque-
lla dama que cedí a l’església de Santa
Maria de Capellades el cèlebre Tern de
la Menescala, i, a l’Ajuntament, uns
terrenys on avui hi ha uns jardins d’es-
barjo infantils i un monument a Clavé,
a prop del llac. 

El periòdic capelladí La veu de Cape-
llades del 30 de juny de 1906 publicava
el cartell anunciador d’uns Jocs Florals.
Josep Carner formava part del jurat.
S’hi atorgà un accèssit a la senyoreta
capelladina Antònia Goplugas que,
segons sembla, no queia del tot mala-
ment a Carner, aleshores tot un gentle-
man de vint-i-dos anys.

Aquestes dues anades a la comarca
de l’Anoia ens demostren una filial
atenció vers la terra dels seus pares. Ell,
però, havia nascut a Barcelona, en una
casa del carrer d’Aribau, l’any 1884. Fill
únic, després d’estudiar amb un tal se -
nyor Balaguer, «professor romàntic,
cursi», segons Carner, pels volts de
1898 entra a la Universitat.

Aviat se sent atret pels Jocs Florals,
en els quals és premiat moltíssimes

vegades, fins a arribar a Mestre en Gai
Saber. Eugeni d’Ors, en el Glossari
(1907), digué: «A voltes, sembla que
certs certàmens literaris forans només
s’aguantin per premiar versos de
Josep Carner.»

Fou autor del Llibre dels poetes, que
jo guardo amb molt de goig, però que,
segons l’autor, «és una obra que avui
em desplau» i que, no obstant això, és
una peça cara i valorada pels llibreters
antiquaris. Un altre llibre introbable és
Deu rondalles de Jesús infant i Eixides
de Can Fidel Giró, impressor de Barce-
lona, pels volts de la Candelera de
1904, segons el colofó. Tot un «bes-
tiari» desfilarà davant els nostres ulls,
descrit d’una manera prodigiosa. Hem
d’esmentar els Fruits saborosos, que va
refer de bell nou en ésser reeditats dins
la col·lecció «La Mirada», perquè deia
que «hi figuren coses antipàtiques que
em molesten». Un altre llibre digne
d’esmentar és La creació d’Eva i altres
contes, publicat l’any 1922, que con-
servo amb una enquadernació d’en
Brugalla. Porta impresa una dedicatòria
a Bonaventura Sabater, escrita des de
Gènova. No vull descuidar-me un petit
volum que he pogut adquirir en un
catàleg de llibreter de vell: es tracta de
L’Àngel de les vuit. La primera edició va
ésser publicada a Barcelona en 1923,
poc després d’haver estat nomenat
cònsol d’Espanya a Gènova. La segona
edició porta un pròleg de Marià
Manent, que ens explica que «proba-
blement aquest poemet va ser escrit
per a obsequiar el fill o la filla d’algun
amic de Josep Carner». Així com la pri-
mera edició era ornada amb quatre
dibuixos de Josep Obiols, aquesta
segona ho era amb una sèrie de boixos,
fruit de la traça i de la paciència del
Pare Oriol M. Diví, monjo de Montser -
rat, autor de més de 500 ex-libris. 

Podríem parlar de moltes més obres
i especialment de les seves traduccions,
recreacions en català de l’anglès origi-
nari. Com a verdaguerista no em puc
oblidar de la seva adaptació del Canigó
de Verdaguer. Si Verdaguer fou el recre-
ador de la nostra llengua, Carner

–segons Antoni Comas– és el «creador
del català literari actual».

Josep Carner, per la seva carrera
diplo màtica, s’hagué d’allunyar diverses
vegades de Catalunya. Jaume Coll ens
parla d’un «pelegrinatge diplomàtic» a
San José de Costa Rica, Le Havre, Hen-
daia, Madrid, Beirut –on morí la seva
primera muller–, Brussel·les i París. Pere
Calders ens parla de Mèxic i d’una de
les tasques que el poeta s’hi imposà:
«posar en contacte els joves escriptors
catalans exiliats amb col·legues espa -
nyols de la mateixa condició».

L’abril de 1970, Josep Carner re -
tornà a Catalunya després de més de
trenta anys d’absència. Una bona colla
d’amics i admiradors l’anaren a rebre a
l’aeroport. Hi ha fotografies on es veu
plorós i emocionat per aquella benvin-
guda; en algunes altres, apareix som-
rient i satisfet, saludant la gent amb el
barret a la mà. Vingué acompanyat
d’una segona esposa, Mme. Émilie
Noulet, professora especialista en poe-
sia francesa, filla de Brussel·les. 

Carner havia retornat al seu país i
semblava que s’hi havia de quedar per
sempre. Però no fou així. Ningú no
trobà la manera de retenir-lo, i l’home
se’n tornà a Brussel·les, on morí dos
mesos després.

I arribà el 1984, centenari del seu
naixement. Tots els diaris en parlaren.
Havia mort «el príncep de les lletres
catalanes», «l’admirable i màgic po e -
ta», «el més gran líric», «el nostre
Elliot», «el Mestre», «el més antic
membre de l’Institut d’Estudis Cata-
lans», etc. Això ens fa pensar en el nos-
tre refranyer, amb algunes dites crues
de tan reals: «Quan fou mort el com-
bregaren.» Quelcom semblant a allò
que passà amb Verdaguer: a cinquan -
ta-set anys hom el deixà morir de pena
i de gana; després de mort li dedicaren
monuments i amb el seu nom foren
batejats carrers i places d’arreu. I voleu
un fet més xocant?: a un home que
confessà en els seus dietaris que no
tenia diners ni per a comprar el pa ni la
llet, anys després, l’Estat edità un bitllet
de 500 pessetes amb la seva efígie.u
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