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amics i  mestres

«La llengua és la molla substantiva
de la seva identitat.»

Amb aquestes paraules el president
Pujol es referia a l’obra poètica de
Josep Carner, en el discurs d’inaugu-
ració del monument, el proppassat 28
de setembre.

L’acte va tenir lloc a Brussel·les, a la Uni-
versitat Catòlica, durant la solemne i magní-
fica d’obertura del curs 2001-2002. El pro-
rector de la Universitat, Sr. Frank Golzen, va
destacar que havien volgut incloure la inau-
guració del monument en el primer acte
acadèmic del curs, el més solemne de l’any,
per palesar la importància del fet.

Hi van assistir, entre més persona-
litats i representacions, el molt hono-
rable president de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, l’ambaixador
d’Es  panya a Bèlgica, el conseller Vila-
joana, el diputat al Parlament Euro-
peu, Carles Gasòliba, el ministre J.
Chabert, president del Comitè de les
Regions de la Unió Europea i vice-pre-
sident del Govern de la Regió de Brus-
sel·les, i Patrick Dewael, president del
Govern de Flandes.

Tots els parlaments, dignes d’acu-
rada atenció i anàlisi, van posar en
relleu tres aspectes: l’amistat de Cata-
lunya i Flandes, la igualtat de totes les
llengües i la magnitud i importància de
l’obra poètica de Carner.

Pujol, en parlar de la llengua, es va
referir a Fabra tot dient: «La llengua és
el nervi de la nació.» Chabert confes-
sava l’honor de la Universitat Catòlica
en custodiar el monument a Josep Car-
ner, l’il·lustre poeta defensor del poble
català. Dewael ens deia que amb
aquest monument a Europa honorava
un dels seus prominents literats. I Bob
de Nijs –traductor al neerlandès de l’o-
bra de Carner i autor del diccionari
català-flamenc– va tancar els parla-
ments referint-se a Carner, «el mite»,
tot dient: «Per a Josep Carner, la noció
de democràcia anava més enllà de les
llibertats i els drets individuals; per a ell,
democràcia tenia també una dimensió
social i comunitària que implicava la
igualtat de totes les llengües i de totes
les comunitats lingüístiques.»

L’amfiteatre de la Universitat Catò-
lica de Brussel·les, pleníssim, amb el
Claustre revestit de les peculiars
togues multicolors, tenia un aspecte
brillant. Hi assistíem més d’un cente-
nar de catalans vinguts expressament
del Principat. 

L’acte acadèmic es va adornar amb
un concert de piano i violí a càrrec dels
germans De Roech acompanyant la
soprano Gina Sureda, que va oferir
peces tan nostrades com «Muntanyes
del Canigó», «El cant dels ocells», «La
dama d’Aragó», «Maria de les trenes»
i «Els Segadors».

El monument, un pa ral· lelepípede
de pedra de gran força expressiva,
remarca, a la cara frontal, les faccions
del poeta, i reprodueix en el rectangle
lateral l’escut de Catalunya amb la lle-
genda CATALUNYA VLAANDEREN (Flan-
des). Al peu hi figuren gravades parau-
les de Carner:

La inauguració del monument a
Josep Carner va ser un veritable home-
natge a la llengua catalana. Al cor
d’Europa van ressonar les nostres
cançons i es va sentir la nostra llengua
parlada per catalans i per flamencs. Al
cor d’Europa es va lloar un dels més
grans poetes i demòcrates catalans,
injustament privat, per conveniències

polítiques, del Premi Nobel i –cosa més
greu–, per manifasseries polítiques i
interessos particulars, del Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes.

El monument ha estat el primer pas
per a fer-li justícia. Cal dir que aquest
important esdeveniment per a Cata-
lunya i per a la nostra llengua és obra
de l’Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana, que es mereix la
gratitud dels catalans i dels qui esti-
mem la llengua.

A l’IPECC li ha calgut recórrer un llarg
i difícil camí fins a veure realitzat el seu
projecte. El president de l’entitat, Enric
Garriga i Trullols, va fer la presentació,
oferiment i lliurament del monument a
la Universitat Catòlica de Brussel·les. Va
testimoniar el seu agraïment la Sra.
Mercè Roca i Masgrau, presidenta del
Centre Josep Carner, Amics de la Cul-
tura Catalana de Brussel·les. 

Enric Garriga, en referir-se a l’esde-
veniment del 28 de setembre a Brus-
sel·les, ens deia: «L’IPECC acaba de fer
realitat el monument al gran poeta
català Josep Carner inaugurat a Brus-
sel·les. Ha estat un gran esdeveniment
per a l’amistat entre els pobles de Flan-
des i Catalunya, però també amb vista
a Europa. L’acte s’ha fet en les llengües
catalana i flamenca (neerlandès) per
donar importància a les llengües dites
minoritàries, que Europa relega a un pla
molt secundari per culpa, especialment,
de França i Espanya.»u

El monument a Josep Carner
Joan Buxadé i Domènech

«Déu nos do ser catalans,
Gent de bella anomenada,
La millor cosa del món:
Vella rel i fresca saba.»
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