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No hi ha dubte que els anys dels orígens del Nou-

centisme, els immediatament anteriors al Glosari de "Xè-

nius" o a La nacionalitat catalana de Prat de la Riba,

són essencials per tal d'entendre la delimitació de

posicions que es produeix en aquell moment i l'adaptació

de la intel·lectualitat catalana a la nova situació que

ha creat l'adopció d'una política possibilista per part

de certs sectors influents de la burgesia autòctona. La

coincidència d'ambdós processos és precisament el que

motiva l'inici de la selecció estético-ideológica que

condueix el 1906 a la definició orsiana del mot que dóna

nom al moviment i a la consegüent apropiació de certes

idees inherents al concepte, les quals, almenys en ori-

gen, no provenen d'Eugeni d'Ors,

En primer lloc, la delimitació de posicions. En el

tombant de segle el ventall d'actituds intel·lectuals és

nombrós. Especialment si restringim el punt de mira als
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sectors -generalment joves- relacionats d'una o altra

manera amb les ànsies de modernitat en voga en aquell

moment (1), L'ampliació del panorama és causat per un

seguit de fets coincidents, D'un cantó, el canvi d'orien-

tació política dels grups socials que ostenten el poder

econòmic a Catalunya, els quals es veuen en la necessitat

de modificar l'estratègia després del desastre del noran-

ta-vuit i la desaparició dels darrers mercats colonials

espanyols. De 1'altre, el progressiu afiançament d'algu-

nes de les idees sorgides durant els anys de major mili-

tància del Modernisme. Si més no d'aquelles que, una

vegada desradical itzades, són més fàcilment assumibles

per la sacietat. Aquesta major estabilització i desradi-

calització motiva la dispersió de grups combatius i la

propagació d'actituds més individualitzades, la qual cosa

ajuda a. l'ampliació del ventall i en dificulta la conei-

xença.

En segon lloc, l'adaptació a la nova situació. El

canvi d1estratègia de la burgesia catalana més conscient

l'obliga a mantenir una base cultural sòlida, moderna i

diferencial per tal de poder esdevenir preponderant res-

pecte a d'altres sectors competitius. La nova orientació

del Modernisme, una vegada superada la crisi de l'art per

l'art i perfilada la reorientació potenciada des de

"Catalonia" centrada en el compromís amb la realitat i la

consegüent aproximació al catalanisme, pot resoldre el

problema només en part. El poder necessita recolzai—se en

una intel·lectualitat "orgànica" i l'actitud de revolta

més o menys camuflada però sempre inherent al Modernisme

no pot acabar de fer el pes. Al marge del moviment, el

que existeix és una intel·lectualitat "tradicional" (2)

la qual durant les darreres dècades del XIX s'ha quedat

estancada en un marc renaixentista anacrònic. El sector
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social amb voluntat dominant, per tant, no pot limitar-se

a fer-se-la seva perquè, tot i ser capaç de representar

la defensa de la tradició tal i com convé a tota opció

reaccionària, és incapaç de complementar aquest tradi-

cionalisme amb la necessària imatge de modernitat.

La burgesia catalanista, amb un programa conserva-

dor de caire possibilista, necessita generar els seus

propis intel·lectuals moderns, els quals, des de posi-

cions ideològiques de classe, sense prescindir de la

voluntat de crear una cultura sòlida, establerta i nacio-

nal, i fent desaparèixer el to recalcitrant i individua-

lista, pugnin per promoure un "modernisme" més fàcilment

assimilable. El procés, però, necessita uns anys de

gestació, que són els que, a grans trets, abracen des de

1898 fins a 1910-1911 i que té el seu moment decisiu

entre 1'estricte tombant de segle (1901) i el bateig del

Noucentisme (1906), el període més ajustat i idoni per a

la comprensió del fenomen.

Per a un projecte de caràcter burgès amb opció de

poder, la importància socio-cultural de la intel·lectua-

litat orgànica és transcendental. La seva funció consis-

teix, essencialment, a donar prestigi entre la població

als projectes de la classe dominant per tal que adquirei-

xin imatge d'interclassistes i a fixar l'aparell ideolò-

gic de control per•tal d'assegurar la "integració" dels

altres grups socials. Ja Torras i Bages ho tenia ben

clar; "Qui s'apodera del pensament d'un poble -diu- es fa

amo d'aquest, el posseeix, el domina i en disposa" (3).

Tot programa polític mínimament coherent ha de por-

tar associat un projecte cultural que li doni suport.

Prat de la Riba n'és ben conscient, I no pas per simple

humanització de la fredor de les doctrines, com sembla

deduir-se des d'opcions més filantròpiques (4), sinó com
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a via de definició de les metes ideals a les quals ha de

conduir la tasca política diària. Per això el projecte ha

d'estar en mans de persones fidels i al servei de la

voluntat col·lectiva -que és, òbviament, la que ve deter-

minada des de dalt-, i mai d'uns individus aïllats amb

actituds genialoides (5),

A la vista d'aquest seguit de cansideracions, l'es-

tudi aprofundit del període 1901-1906 hauria de ser bàsic

a l'hora de plantejar-se qualsevol hipòtesi d'intei—

pretació de la cultura catalana durant les primeres dèca-

des del segle i, més concretament, a l'hora de fixar el

joc d'interrelacions que es produeix entre uns corrents

modernistes predominants i el nou pragmatisme naixent.

Sense aclarir convenientment aquest panorama amb una anà-

lisi que, en ésser un període de temps relativament breu

necessàriament ha de ser minuciosa, no podem llançar-nos

a un examen seriós de què és i què representa el Noucen-

tisme, no només des del punt de vista literari sinó del

de la història general de la cultura.

Els treballs dels darrers anys sobre Modernisme han

començat a desbrossar el camí, però, com és lògic a causa

de , la delimitació del camp d'acció, han adaptat un punt

de mira que ha deixat en segon terme la formació dels

futurs intel·lectuals de la Lliga Regionalista. Això no

obstant, el que sí que han fet és fixar convenientment el

marc on es produeixen els canvis i interpretar-los. Altra

cosa és la confirmació de les hipòtesis no només a. partir

de la marginació dels sectors modernistes, que és el que

millor coneixem, sinó també de l'anàlisi puntual i deta-

llada de la gestació dels grups substitutius i l'origen

de les seves formulacions,' Amb un problema greu ja de

partida: el punt Just per a la diferenciació entre els

trets configuradors d'un i altre moviment.
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Un repàs a l'estat bibliogràfic de la qüestió ens

remet immediatament a les aportacions de Joan Lluís Mar-

fany i Jordi Castellanos. Marfany toca el tema una mica

més de passada. Concretament a propòsit de les relacions

entre ambdós moviments (6). Castellanos remarca ben cla-

rament que "els anys de naixença í formulació del Noucen-

tisme" són "un Moment clau de la formació de la Catalunya

contemporània" (7) És especialment interessant la seva

repassada al desencaix produït a "La Veu de Catalunya"

-la millor font per endinsai—se en la qüestió- a causa

del canvi d'hegemonia en diferents fases entre 1899 i

1906 o del suïcidi el 1910 de qui en fou redactor en cap

(8).

En canvi, la bibliografia general sobre el Noucen-

tisme acostuma a oblidar el procés de formació anterior a

1906. és el cas de Josep Murgades, a qui devem, tot i ai-

xò, un dels treballs més atractius, que amb poc temps ha

esdevingut clàssic (9). En altres casos les línies mes-

tres d'interpretació del moviment continuen obstruïdes -a

vegades indirectament- per la concepció gestada des de la

pròpia escola històrico-crítica noucentista i centrada en

l'oposició Noucentisme-Modernisme i en la dualitat ordre-

desordre. No cal dir que, des d'aquesta falsa orientació,

és inútil endinsar-se en els anys de gestació, cosa que

aquests autors tampoc no es plantegen. I no només en

alguns textos ja endarrerits en el temps com els de Josep

M§ Capdevila, Maurici Serrahima o Joan Fuster (10), sinó

també en d'altres més recents, com ara els d'Enric Jardí,

MS Aurèlia Capmany o Jordi Maragall (11). Tampoc no

sembla la més adequada la perspectiva filosòfica de

Norbert Bilbeny, que igualment s'oblida d'analitzar els

orígens del moviment i que, globalment, arriba a conclu-

sions força dubtoses sobre la ideologia noucentista (12).
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Un estudi acurat sobre els orígens del Noucentisme

literari ha d'orientar-se des de diverses vessants, ja

que són molts els centres de formació del nou model

intel·lectual i els petits grupets i associacions dels

quals provenen. Si ho personalitzem, com a mínim haurem

d'encarar-nos amb dues figures (Eugeni d'Ors i Josep Car-

ner) i situar adequadament el paper d'un tercer en dis-

còrdia (Josep Pijoan), Tots tres, per camins diferents,

ajuden a la confluència dels grups universitaris a "La

Veu de Catalunya" (13), L'única d'aquestes vies que ha

estat mínimament estudiada és la de Pijoan (14), Precisa-

ment la més aliena a allò que acaba essent el Noucentisme

ja que el seu individualisme, tot i la voluntat pragmàti-

ca, topa aviat amb el dirigisme imposat. Si més no, més

aviat que en els altres. Com a mínim és una bona mostra

de com des de plantejaments de base modernista es pot

col·laborar en la definició d'un model cultural aprofita-

ble que necessita però la consegüent adaptació i reintei—

pretació per tal de sotmetre's a l'ideari burgès.

Per diverses raons ha semblat convenient restringir

l'estudi a una d'aquestes tres vies: la que protagonitza

Josep Carner. D'una banda psr una causa tècnica: la

impossibilitat d'abraçar-ho tot si no és amb un plante-

jament realment ambiciós, A part, és clar, que la res-

tricció a tres noms és un mecanicisme didàctic quan la

realitat és força més complexa. A més, un cas com el

d'Eugeni d'Ors mereix tota una investigació detectivesca

prèvia, la qual en bona mesura encara s'ha d'iniciar. Per

altre cantó, per una raó selectiva. La situació de Carner

és sens dubte la més interessant per veure el procés de

configuració del Noucentisme. Per quatre motius. Primer,

perquè al seu voltant es forma un grup amb activitat

militant i combativa, cosa que no succeeix en els altres
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casos. Segon, perquè il·lustra molt bé la complexitat del

procés a causa de la doble evolució (estètica i ideològi-

ca) i permet adonar-se com és precisament la confluència

d'aquesta doble evolució la que possibilita que es pugui

parlar de Noucentisme, cosa que s1adiu amb la concepció

de Murgades del moviment com a " fenomen Ideològic?' (15),

Indubtablement l'anàlisi rigorosa de les concomitàncies i

diferències entre l'estètica i la ideologia són la clau

del procés. I Carner és qui les apunta millor, Tercer,

perquè el grup encapçalat per Carner permet resseguir

molt bé la formació d'una intel·lectualitat orgànica a

causa de la confluència dels seus membres en una sèrie

d'institucions i associacions de caire catòlic, universi-

tari i catalanista, Per últim -quart motiu-, per la

precocitat i enorme capacitat de treball del Carner jove,

cosa que ofereix un gran nombre de material a analitzar.

L'estudi de Josep Carner i els orígens del Noucen-

tisme és en realitat el de Carner i els companys que

formen el seu grup. Aquí és on s'aplica la segona res-

tricció metodològica. Es tracta de resseguir més aprofun-

didament la seva activitat i lateralment la del grup com

a tal, Com a líder, ell n'és el component més important i

per tant en marca la seva pròpia existència, La restric-

ció possibilita el manteniment de totes les hipòtesis

d'interpretació perquè des de Carner es pot arribar fins

a totes elles. I, d'altra banda, evitar un gruix d'infor-

mació considerable sobre els seus companys que en alguns

casos pot esdevenir repetitiva o massa secundària. Una

garantia de selecció del material, en definitiva.

Malgrat tot, és important no perdre la visió de

grup. Si més no, per la sobrevaloració que provoca el

simple fet que moltes de les activitats siguin conjuntes.

Hi ha, però, un parell de causes més transcendents. Per
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un cantó, la preponderancia en Carner de la literatura

per damunt de qualsevol altra cosa, motiu pel qual resten

com a secundàries moltes qüestions que a l'hora de la

valoració són essencials i a les quals hom pot arribar

més fàcilment a partir dels companys. Dos exemples. Un,

l'escassetat de textos programàtics escrits per ell di-

rectament quan en altres companys són material assidu.

L'altre, el compromís sempre menor en la gestió i direc-

ció de les associacions a les quals pertany. Això no vol

dir que sigui un membre atípic. En la majoria dels casos

a partir de l'obra literària i la pròpia activitat es pot

arribar a deduccions semblants a les que s'extreuen de

forma més explícita gràcies als amics. Per altre cantó,

en no oblidar la perspectiva de grup entren en joc alguns

noms que, tot i la proximitat a Carner durant el període,

són puntals per ells mateixos a l'hora d'estudiar els

orígens del Noucentisme. El cas més clar és el de Jaume

Bofill i Mates (16), però, complementàriament i a un

altre nivell, s'afegeixen els d'Emili Vallès, Rafael Masó

i Joan Alzina i Malls.

Així com la bibliografia general sobre el procés de

formació de la intel·lectualitat noucentista és útil

quant a la fixació d'hipòtesis d'interpretació, però

limitada quant a la comprovació perquè estan formulades

de forma complementària i des d'una altra perspectiva, la

bibliografia concreta sobre Josep Carner és quantitativa-

ment més nombrosa però menys útil d'acord amb els objec-

tius proposats. Una bona mostra la tenim en la manca

quasi total d'estudis sobre el grup pròpiament dit (17}t

al marge d1algunes informacions biogràfiques de caire més

aviat descriptiu. El gruix de bibliografia sobre Carner i
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la seva poesia es redueix considerablement -cosa lògica-

quan la cenyim al període anterior a 1906. Això no obs-

tant, encara és considerable. Podem distingir cinc ni-

vells d'informació: els treballs sobre el període (o

referències dins d'altres de generals sobre la vida i

l'obra de l'autor), els estudis sobre alguna activitat

concreta relacionada amb els anys en qüestió, les dades

en llibres de memòries, els epistolaris i les entrevis-

tes.

Els principals treballs sobre el període són els de

Loreto Busquets i Albert Manent. La primera se situa en-

tre 1898 i 1903 i es dedica a recollir els textos inèdits

i dispersos escrits en aquests anys <18). El material

recollit és molt valuós, però la sistematització sobre el

paper de Carner en els orígens del Noucentisme queda per

fer, tant perquè no és aquest el propòsit de l'editora

com per la restricció cronològica a uns anys que, per

insuficients, no són prou il·lustradors de la qüestió

fonamental: el protagonisme de Carner a l'hora de selec-

cionar d'entre el material rebut de part de la tradició

que arriba fins a ell per tal de manipular-lo i reconver-

tir-lo cara a una orientació diferent que més tard serà

batejada com a noucentista (19). Albert Manent fa un

repàs de les activitats més importants del Carner jove i

dóna alguna orientació per a la lectura de les obres

publicades. La seva visió, com és lògic des de la pers-

pectiva del biògraf, és més descriptiva que interpretati-

va, però molt documentada. No es planteja l'anàlisi dels

orígens del Noucentisme -el llibre és escrit en un moment

en què el marc teòric encara es ressent de la manca de

les aportacions posteriors-, però -dóna bona informació

sobre els llocs on cal dirigir les mirades (20).

Els estudis sobre alguna activitat concreta rela-
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clonada amb aquests anys són, òbviament, complementaris i

no poden donar grans pistes per a interpretacions gene-

rals. Per una banda tenim la informació que proporcionen

els treballs sobre altres components del grup, principal-

ment Bofill i Mates i Rafael Masó (21), o algun de més

distanciat com Miquel Ferrà (22), Per l'altra, les pun-

tualitzacions sobre qüestions biogràfiques molt especí-

fiques (23). En tercer lloc, les referències a gèneres.

ÉS aquí on el balanç és més satisfactori. Quant a la

poesia, cal mencionar l'article de Joaquim Molas, amb uns

quants anys a l'esquena però encara una contribució de

consulta obligada, que dedica un bon espai a l'obra

anterior a Els fruits saborosos i, sobretot, llança inte-

ressants propostes per al coneixement de la relació amb

el Modernisme (24). La narrativa compta amb un article

imprescindible de Jordi Castellanos en el qual es dedica

un bon espai a les manifestacions teòriques i intents més

o menys paròdies dels anys que van fins a 1906 (25). El

teatre és el gènere menys estudiat i el que, durant el

temps que ens ocupa, se situa en un lloc més secundari

tot i el bon nombre d'incursions que Carner hi realitza

(26).

Les referències a gèneres es complementen amb

d'altres sobre obres individualitzades. Al marge de

ressenyes d'època -sempre més útils com a documentació

que com a bibliografia estricta- o dels capítols que

Manent dedica a cada obra en la seva biografia, tot es

limita a alguna cosa sobre els llibres de sonets (27) o

sobre la primera novel·la (28). Certament, un balanç

pobre que posa en evidència el desconeixement que tenim

dels textos amb què Carner es va donar a conèixer en el

mercat editorial català (29).

Les dades relatives als anys de joventut del poeta
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contingudes en els llibres de memòries de persones amb

qui havia mantingut amistat són nombroses, però més aviat

puntuals. N'hi ha algunes que ajuden a la recopilació de

material per a la investigació i d'altres que es limiten

a aportar informació minsa i anecdòtica. Entre les prime-

res destaquen els records d' un dels membres del grup

-Emili Vallès- sobre la revista "Catalunya" (30), una de

les activitats conjuntes més importants, o les remem-

brances del propi Carner en articles posteriors (31).

També les referències de Francesc Baldelló a la col·labo-

ració amb Lluís Graner i a la participació en alguns

actes de la Congregació Mariana (32)\ de M§ Antònia Salvà

sobre els primers viatges a Mallorca i els contactes amb

la intel·lectualitat de l'illa (33); de Plàcid Vidal a

propòsit de les discrepàncies amb el grup modernista de

Reus, la coincidència a "Biblioteca Clàssica Catalana" o

alguna altra informació esparsa (34); de Federico García

Sanchiz sobre les primeres estades a Madrid i la vincula-

ció amb la gent de l'Ateneu madrileny (35); d'Agustí

Esclasans sobre la influència que exerceix en ell l'obra

carneriana ja des de la viola dels Jocs Florals de Barce-

lona de 1903 (36); o d'Agustí Calvet a propòsit d'"aquell

diable de poeta barbamed1* que feia furor enmig dels

ambients floralescos resclosits (37), Entre les segones,

són d'alguna utilitat les extretes dels llibres de Fran-

cesc Pujols, Josep M§ de Sagarra, Guillem Colom, Lluís

Nicolau d'Olwer i Eugeni Xammar (38).

Per últim, els epistolaris i les entrevistes. La

majoria de material relatiu als primers és encara inèdit

o il,localitzat, per la qual cosa no té cabuda en el que

estrictament vol ser un 'repertori bibliogràfic sobre

l'estat de la qüestió. La dispersió de la documentació

relativa a Carner, i més concretament al Carner de la
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joventut, dificulta el rendiment i converteix bona part

de les línies d'investigació per a la recuperació de la

correspondència amb els amics en infructuoses o incomple-

tes. Ens hem de conformar amb una repassada als respec-

tius arxius particulars de Jaume Bofill i de Rafael Masó

(39), del material dels quals només hi ha publicada, pel

que fa al període que arriba fins a 1906, una mostra de

la correspondència d'autors mallorquins amb Bofill i

Mates a càrrec d'Enric Bou (40). També cal mencionar les

edicions d"Albert Manent i Carles Bastons de les cartes

amb Miguel de Unamuno, dues de les quals són de 1903

(41). A un altre nivell, es pot treure profit de les

edicions a cura de Miquel Gayà de la correspondència de

Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera (42) o de Francesc

de B. Moll, també sobre Costa (43).

Quant a les entrevistes, són interessants les de la

sèrie que Tomàs Garcés publica el 1926 i el 1927 a "Re-

vista de Catalunya". Concretament les que dedica a Bofill

i Carner i lateralment la que protagonitza Joaquim Ruyra,

S'hi posen a l'abast alguns detalls de la valoració que

els propis autors fan de la poesia anterior a La muntanya

d* ametistes o Els fruits saborosos i dels cercles d'amis-

tats en els quals es mouen (44). La conversa de 1966 amb

Baltasar Porcel a "Serra d'Or" serveix per complementar

l'opinió del poeta -sobre alguns temes o persones que ja

són d'actualitat durant els primers anys del segle, però

des d'un enfocament allunyat en el temps i poc fiable en

alguns casos (45).

Dos punts resumeixen la valoració de tot aquest

estat de la qüestió. Un, la certesa d'enfrontar-se a un

camp pràcticament verge. Un camp,, però, fonamental, si

donem al grup i a les seves activitats conjuntes la

importància que es mereixen cara al coneixement real dels
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orígens del Noucentisme, Cal fixar l'atenció en aquells

llocs on s'estableix el contacte entre els components,

Principalment la premsa (des de "Montserrat" el 1901 fins

a "Empori" el 1907) i les associacions (amb menció espe-

cial per a la Congregació Mariana dels jesuïtes de

Barcelona, veritable centre de confluència i formació,

del qual existeix a l'abast tot un seguit de documentació

inèdita que permet estudiar-ne l'evolució).

L'altre, la confirmació -esperada i lògica- que el

període ha rebut menor atenció per part dels estudiosos

que no les etapes posteriors, També la constatació que la

majoria d'estudis, especialment els laterals, són sobre

l'obra literària. Poca cosa quant a biografia -que és

l'aspecte més suggestiu cara al coneixement del funciona-

ment del grup- si exceptuem l'aportació d'Albert Manent.

Teòricament aquesta mancança podria ser suplerta mitjan-

çant memòries, epistolaris o entrevistes. Això no obs-

tant, les dades que aparten són mínimes, tot i que encara

és possible desempolsegar nova correspondència inèdita.

A la vista del panorama exposat fins ara, l'objec-

tiu d'aquesta investigació consisteix a resseguir l'ac-

tivitat de Josep Carner en tots els fronts on es desenvo-

lupa 1 paral·lelament examinar la seva obra de creació

literària des dels inicis -especialment des de 1901- fins

a 1906. Per tant, l'estudi dels orígens del Noucentisme

restringint-se a un grup i més en concret al seu membre

més important i líder. Tant el tema com les restriccions

imposades justificarien l'especialització, el caràcter

monogràfic del treball i, conseqüentment, una tasca des-

criptiva complementària per tal de presentar un material

desconegut, dispers o molt poc divulgat.
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Aquest objectiu exigeix la formulació d'un. seguit

d'hipòtesis. La més general de totes -massa poc precisa-

ja ve donada per la bibliografia: durant aquests anys i

en successives etapes -força ben diferenciades si partim

d'una anàlisi de "La Veu de Catalunya"- es forma el sec-

tor intel·lectual fidel que la burgesia catalanista ne-

cessita per donar la imatge de modernitat i ideal itat que

el seu programa político-cultural requereix. Es tracta de

comprovar-la en el cas de Carner i la seva colla d'amics,

cosa que condueix a una nova hipòtesi més concreta -a més

d'altres d'específiques que ja aniran aflorant-, que és

la que justifica l'estructuració de tot el treball, El

procés de formació de Carner com a intel·lectual noucen-

tista culmina a partir de 1906. S'ha d'examinar el camí

que fa possible aquesta culminació, per la qual cosa cal

destriar convenientment l'evolució estètica de la ideolò-

gica, tot i que ambdues estiguin perfectament interrela-

cionades. Això suposa la delimitació d'un seguit d'etapes

que condueixen des d'un tradicionalisme d'arrel torrasi-

bagesiana i una estètica adient encara fidel als tòpics

de la Renaixença, a un conservadorisme ja mes proper a

Prat de la Riba i a una estètica moderna que pot ser

interpretada en funció d'aquesta ideologia.

Tot i que en períodes de temps tan breus una dife-

renciació cronològica per poc estricta que sigui sempre

és discutible, en aquest cas és convenient mantenir-la,

si més no a efectes pràctics. La primera etapa, exposada

en el primer capítol, arriba fins a 1901 i pot ser

qualificada com a moment d'estricta prehistòria, No s'in-

tueix encara l'evolució futura ni la gestació del grup,

per la qual cosa interessa únicament a manera de preludi

i cal centrar-la exclusivament en la figura de Carner: la

seva participació en les revistes i associacions, a les
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quals arriba guiat per l'ambient familiar de la infante-

sa.

La segona etapa -segon capítol- s'emmarca entre

1901 i 1902. S'hi observen els primers símptomes de

l'evolució estètica -la modernització mitjançant un pro-

cés de selecció només lleugerament definit- i al mateix

temps es produeix la confluència entre els membres del

grup des dels ambients universitaris i religiosos, i les

primeres activitats conjuntes a la Congregació Mariana,

la Lliga Espiritual, "Montserrat" o "Universitat Catala-

na" .

La tercera -capítols tercer i quart- queda centrada

aproximadament entre 1903 i 1904. S'hi confirmen els

símptomes apreciats en el període anterior: la consolida-

ció del grup i la concreció d'una estètica moderna a

partir d'una selecció ja pràcticament conclosa. L'apari-

ció el 1903 de la revista "Catalunya" suposa el funciona-

ment independent com a grup, al marge d'entitats religio-

ses o universitàries, i comporta quasi automàticament la

voluntat d'expansió, una expansió . centrada en Mallorca

(Miquel Ferrà i la gent que pocs anys després editaran la

revista "Mitjorn", amb Joan Alzina i Melis com a interme-

diari) i Girona (la gent de "Vida", ara amb Rafael Masó

de mitjancer). Al marge de "Catalunya" hi ha també tot un

seguit de plataformes paral·leles d'actuació més o menys

conjunta. Des d'"Ilustració Catalana" de Francesc Matheu

fins a alguns jocs florals locals situats estratègicament

en la geografia del país en funció dels interessos d'ex-

pansió .

La quarta etapa (1905-1906) -cinquè capítol- és la

de l'evolució ideològica i la clarificació política. Es

mantenen les línies generals d'una estètica consolidada

(amb el lògic perfeccionament constant a nivell de quali-
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tat), però la proximitat a la Lliga Regionalista i espe-

cialment a Prat de la Riba en motiva la reinterpretació

en funció de les necessitats d'un projecte cultural bur-

gès. Són les circumstàncies bàsiques per a la definició

del Noucentisme: la reinterpretació d'uns trets prèvia-

ment seleccionats característics del Modernisme -i en

menor grau de la tradició anterior- adaptats a les neces-

sitats d'un programa político-cultural pragmàtic poten-

ciat per la burgesia catalanista. Exactament el mateix

que fa Ors al Glosari amb un lleuger retard. D'aquí la

nova orientació de "Catalunya", la desvinculació d1"Ilus-

trado Catalana" i de Matheu, la consolidació a "La Veu

de Catalunya" (ja no només amb col·laboracions lite-

ràries) , la pèrdua d'influència directa de Torras i Bages

i el distanciament envers la Congregació. Tot això con-

dueix en els anys immediatament posteriors -ja fora, per

tant, dels objectius d'aquest estudi- a la reestructura-

ció del grup, l'adaptació a una situació més favorable

que possibilita una menor combativitat i l'augment del

compromís polític amb la incorporació a la Joventut

Nacionalista. Són unes altres circumstàncies, amb les

quals queda enrera el període de formació.

Tot i ser un estudi monogràfic i especialitzat,

està sotmès a un seguit de limitacions que cal deixar

clares des d'un principi. Per un cantó, a causa de la

impossibilitat d'exhaurir totes les vies de treball

obertes, el buit en alguns aspectes concrets de la inves-

tigació referents als viatges de Carner a Madrid, a la

participació en alguns jocs florals locals i a la relació

de Carner amb Mallorca (la recerca de nous epistolaris) i

Girona (el buidat del "Diario de Gerona"). Queda pendent

cara a una revisió futura. De 1'altre, la voluntat preme-

ditada de prescindir de la lectura exhaustiva de les
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obres de l'autor, per tal de fixar millor l'atenció en

aquells aspectes que ajudin a donar llum sobre l'evolució

carneriana. D'aquí que no hi hagi anàlisi de variants

-excepte en alguns casos significatius- ni recerca acura-

da de fonts literàries.

Per acabar, voldria fer constar públicament l'a-

graïment a totes aquelles persones que d'una o altra

manera m'han ajudat a tirar endavant. Especialment a

Jordi Castellanos que, com a director, m'ha orientat

pacientment i en general a tots els companys del Departa-

ment de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de

Barcelona, amb menció particular a Dolors Oller i Josep

Paré. També a Manuel Mundo, Joan Martí i Tusquets, Pauli-

na Pi de la Serra, Ricard Sebastià, Manuel Aznar, Barto-

meu Llongueras, Josep Massot i Muntaner, Margarida Casa-

cuberta, Joan Casulà, Núria Viñas, Jordi Martínez, Glòria

Majó, Sílvia Cendra, Agustí Figueras, Albert Manent,

Agustí Bartra, Antoni de Senillosa, Jaume Coll, Amadeu-J.

Soberanas, Valentí Alzina de Boschi i Carmelina Valls.

Critsris

Les citacions de textos d'època reprodueixen fidelnent la lletra de l'origi-
nal, Nones queden nonaliízats els accents o dièresis i, en alguns casos poc
significatius, l'ús de »ajúscules i sinúscules, La puntuació nones ha estat
siodifïcada en aquells »o»ents de major discrepància respecte a les nones
actuals, Pel que fa a l'apòstrof/ se substitueixen per punt volat aquells que
no coincideixen axb la nonativa i es iantenen els altres, Se separen taabé
les aglutinacions encara que sigui afegint apòstrofs o guionets, Els punts
suspensius entre claudàtors substitueixen »ots i Llegibles,
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OO3STS I IDIEIRA G I OÏTS

Tradicionalment s'ha considerat que el 1906 és la

data clau per entendre 1'afiançament de Josep Carner en

el panorama de la poesia catalana del seu temps (1). La

publicació d'Els fruits saborosos, coincidint amb l'apa-

rició del Glosari de "Xènlus" a "La Veu de Catalunya" i

especialment amb l'orientació progressiva de les gloses

durant aquell any envers els postulats de la Lliga

Regionalista, és el cop de gràcia que possibilita l'esca-

lada cap a l'èxit. 'Aquest tall cronològic condiciona la

valoració que s'ha donat a l'obra immediatament anterior,

fins al punt que s'ha tendit a considerar-la globalment

com a etapa prehistòrica -encara que no s'hagi utilitzat

explícitament aquest terme-, pel fet de ser prèvia a la

definició orsiana de Noucentisme (2), També hi ha qui ha

matisat lleugerament la idea en adonar-se del paper de

Primer llibre de sonets (1905) en l'evolució carnerlana

(3), El criteri, però, continua essent el mateix: els
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anys de prehistòria són els anteriors al Carner noucen-

tista. Altres especialistes, endinsant-se una mica més en

el tema, consideren que els límits cronològics de la

prehistòria literària de Carner queden entre 1898 i 1903.

Per un doble motiu. D'una banda, la publicació el 1904 de

llibre dels poetas, el primer volum de poesia. De l'al-

tra, el fet que els textos inèdits presentats als Jocs

Florals de Barcelona quedin entre aquests dos anys i a

partir del 1903 no s'hi trobin més que versions de poemes

publicats més endavant en llibre (4).

Deixant al marge la simple terminologia i centrant-

se en la qüestió conceptual que s'amaga al darrera, seria

més útil qualificar de prehistòric aquell període en què

els escrits encara no insinuen per enlloc l'evolució que

condueix cap al llorer i l'aurèola de 1906. Els primers

símptomes del canvi estètic que planta les bases del

futur Carner apareixen entre 1901 i 1902. La prehistòria

-estricta, si es vol- la constituirien, doncs, els anys

anteriors a aquestes dates. El període, per tant, no

aporta pràcticament res a l'estudi .sobre els orígens del

Noucentisme, però cal endinsar-s'hi precisament per de-

mostrar-ho (5), D'altra banda, fins al 1901-1902 -les

dates coincideixen- no es pot parlar d'activitats de grup

portades a terme conjuntament per Carner i els seus

amics, per la qual cosa encara no es pot resseguir conve-

nientment el procés de formació de la futura intel·lec-

tualitat hegemònica.

Això no vol dir que l'etapa que arriba fins al

1901-1902 sigui homogènia en ella mateixa. S'hi entreveu,

per diverses causes, una evolució interna, Aquesta evolu-

ció, però, queda deslligada de la que s'observa després,

que és la que cal analitzar amb atenció,
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Malgrat tot, 1906 continua essent la data clau per

a. la consolidació de la imatge de Carner com a poeta. Els

anys anteriors constituirien -i ara sí que és una qüestió

més terminológica que conceptual- el període de formació.

Etapa "modernista"? (6), Més aviat període durant el qual

es van definint els trets propis del que acaba essent un

Noucentisme militant, però que abans de 1901-1902 no

deixa entreveure res. Definició que, per força, té el

Modernisme com a punt de partida perquè, al marge que

l'amplitud i l'èxit del moviment no permeten cercar la

modernitat per altra banda, tant el procés de formació

com l'establiment definitiu a partir de 1906 del Noucen-

tisme no s' entenen sense la base de la tradició més

immediata: la modernista.

Les activitats de Carner durant l'estricta prehis-

tòria són molt nombroses. No només a causa de l'ambient

familiar C7J>, dels cercles que freqüenta o del constant

dinamisme i capacitat de treball que sempre el caracte-

ritzaran, sinó per la seva concepció encara escolar i poc

selectiva de la literatura com a instrument per a la

formació acadèmica i, sobretot, per la proliferació a

finals de segle d'unes petites plataformes poc presti-

gioses (jocs florals locals, certàmens de tot tipus o

revistes literàries de caire popular) en les quals la

manca de qualitat i•la poca cura en la tria de textos fan

possible donar-se a conèixer fàcilment en determinats

sectors, cosa que no passa desapercebuda a l'ambició

infantil i adolescent del poeta.
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ELS FjR I IMEIRS FASSOS:

ELS JOCS ELORALS Z

COUGREGAG I <±> I/EAR I AW A

ELS JOCS FLORALS. TEMPTEIG INICIAL

L'estudi exhaustiu de la participació de Carner en

els certàmens literaris organitzats durant el període que

analitzem és dificultós. A la vista del desequilibri

entre la gran quantitat de material presentat als Jocs

Florals de Barcelona -els únics que han pogut ser inves-

tigats perquè els textos s'han conservat- i el nombre

comparativament ínfim de composicions que obtenen premi o

accèssit, és impossible imaginar-se el gruix de poemes

tramesos sense èxit a certàmens diversos. Som en un

moment encara poc significatiu perquè no hi ha voluntat

de renovació i per tant els poemes presentats no poden

ser gaire simptomàtics. Tampoc no hi ha afany crema-

tístic. ÉS una participació projectada amb l'objectiu

fonamental d'utilitzar els jocs com a plataforma -lligada

a una tradició molt concreta- per sortir de l'anonimat
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(&), Molts cops són poemes fets a mida amb tots els

tòpics de rigor. S'inicia així una especialització, al-

menys en els jocs de Barcelona, en la composició de

poemes religiosos cara a l'obtenció de la viola. Especia-

lització que s'acaba de fer patent en els primers triomfs

importants i que li val la qualificació sarcàstica per

part dels seus detractors de "poeta vi al ercf* o d'"eminèn-

cia vi al et Ica" (9).

Quant als Jocs Florals de Barcelona, sempre s'ha

considerat que els poemes de Carner guanyadors amb ante-

rioritat a 1901 són dos, tant un com 1'altre premiats amb

el primer accèssit a la viola (10). L'estrena és el 1899,

l'any que Torras i Bages n'ostenta la presidència, amb

Elevació. composició que descriu l'alçament de l'hòstia

durant la missa, la qual coincideix amb el prec del poeta

demanant la seva pròpia elevació-purificació (11), El

segon és Vora.1 foch, l'any següent, poema moral en el

qual un vell que viu de records decideix acollir els

desvalguts al voltant de la seva llar (12). Malgrat el

nombre escàs de premis, són uns anys de gran participa-

ció. En bona mesura perquè Barcelona és el lloc on es pot

assolir, tot i la major dificultat, un prestigi més

immediat, Comença a tirar-hi el 1898 -moment d'acostament

a la tradició literària catalana després d'una formació

escalar castellana-; i ho fa de forma gradual i indiscri-

minada: aprofita bona part del material inèdit que té

entre mans per augmentar la fortuna, malgrat que no

s'adigui del tot a la demanda apropiada. El cas extrem és

el de 1900, any en què presenta quaranta-sis composicions

diferents, moltes de les quals són impròpies per a les

exigències o convencions del certamen. De 1899 n' hi ha

tres de localitzades i de 1898 una.

-31 -



Existeix un tercer accèssit, també atribuïble a

Carner. Es tracta del poema Lo temporal presentat als

jocs de 1900 amb el pseudònim "Virgilius", guanyador del

segon accèssit a la viola d'or i argent -ell mateix

s1endú també el primer- i publicat en el volum anual cor-

responent sense desxifrat—ne la paternitat (13) . És una

llarga composició grandiloqüent i jocfloralesca típica

del període, en què es descriu amb truculència un tempo-

ral i les pregàries des d1un monestir per demanar perdó a

Déu pels pecats que han provocat la seva ira. Cal teniï—

la en compte, si més no per completar el catàleg.

Al marge dels Jocs Florals de Barcelona els èxits

són encara escassos. Els primers triomfs importants seran

el 1901 a Sarrià. Amb anterioritat només tenim localit-

zada la participació en el "certamen científico-literari"

convocat el 1897 per la revista "L1Atlàntida" (14). Ei

obté un accèssit al premi ofert per Ricard Urgell amb un

inèdit Aplech de refrans i un altre al que ofereix A.

Ferrer i Piera amb L* envej ósf estrofes sàfiques publica-

des després en la mateixa revista patrocinadora (15).

Malgrat que els triomfs assolits siguin encara

incipients, la precocitat en condiciona la valoració i

n'augmenta el reconeixement públic. Pensem que la primera

aparició pública als jocs de Barcelona és als quinze

anys. Així almenys és entès en els cercles que freqüenta

i en especial a la Congregació Mariana, on el seu presti-

gi literari comença a guanyar enters des d'aleshores.

Això explica que el 1899 ja formi part, per primera

vegada, d'un jurat: el que s'encarrega de la repartició

de premis als millors treballs del curs anterior a l'Aca-

dèmia Catalanista de la Congregació.en 1'acte de vint-i-

dos de novembre d'aquell any. Si formar part del jurat Ja

és un símptoma de notorietat, ho és encara més si tenim
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í=n compte que els dos únics membres que l'acompanyen -ell

actua com a secretari- són dos personatges molt in-

fluents: Benet de Pomes, un dels congregants més mili-

tants a jutjar pels nombrosos càrrecs exercits, i Eveli

Dòria president de l'Acadèmia (16), I no és un cas

excepcional. El dos de maig del 1900 torna a actuar com a

secretari en un concurs intern al millor quadre en prosa

que mostri "la mort repentina d'un Infelís qui disfressat

estrafeya un sacerdot revestit, darrera d'un simulat

cadavre qu.aquell feya veure qu.anava acompanyant al

lloen de l'enterrament, y fes notar les conseqüències

morals que d'aquesta mort se desprenen" (17). A part

d'aquests dos, la Congregació no organitza cap altre

concurs semblant durant el període, senyal que des de ben

d'hora sempre que es presenta l'ocasió es compta amb ell

per a aquesta mena de feina.
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T,'ENTRADA A LA CONGREGACIÓ MARIANA

La Congregació Mariana dels jesuïtes de Barcelona

(18) ha estat un centre important per a la formació

religiosa, moral i intel·lectual de la joventut catòlica

de tradició familiar conservadora (19), Sobretot en el

tombant de segle, que és quan té més empenta. Fo és

estrany, doncs, que sigui el lloc prioritari per a la

confluència de Carner amb els seus companys de grup. A la

Congregació -també a la universitat, però amb una inci-

dència més relativa- s1estableixen els primers contactes

i s'origina el grup com a tal. Les conseqüències no es

manifesten encara però en aquests primers anys d'estricta

prehistòria. Ara bé, el futur líder hi desenvolupa ja les

seves primeres activitats individuals.

Nombrosos testimonis assenyalen la incidència que

els jesuïtes i la Congregació tenen en la Barcelona

d'aquests anys:

" Coïa que Barcelona era una ciutat molt pe-
tita/ 1 a Congregació representava proporcio-
nalment una organització molt més gran, 1 el
pare Fiter, que n'era el director, constituïa
una vertadera potència a la ciutat" (20),

Wo només, és clar, per la menor densitat demogràfica,

sinó també pel tipus d'educació de l'època i la influèn-

cia de la religió. . El fet cert és que pels locals del

col·legi del Sagrat Cor passen bona part dels fills

barons de la burgesia barcelonina acomodada i s'hi formen

les futures capes dirigents del país. Sobretot en un

moment com el del final del segle XIX en què apareix la

primera generació de descendents d'una classe burgesa ja

definitivament establerta 'i més preocupada que en el

període previ a la consolidació per afermar en una tradi-

ció adequada l'herència ideològica a transmetre. A causa
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de la seva incidència social, l'anàlisi d'aquest tipus

d' institucions esdevé fonamental per confirmar algunes

hipòtesis sobre els camins de fixació de l'esmentada

herència, el substrat conservador de la nova burgesia i,

en general, l'origen del catalanisme de dreta, També

prova la seva incidència el fet que, com tota organit-

zació important, la Congregació i el seu director tinguin

grans defensors i detractors i siguin focus de polèmica a

la ciutat (21).

Tots els glossadors i apologistes de la institució

(22) coincideixen a l'hora de definiï — ne l'objectiu es-

sencial. L'opuscle més il·lustrador és el que el pare

Lluís Ignasi Fiter publica el 1899 amb el títol de Breve

id.ea de la congregación y sus academias y cuadro sinóp-

tico general . S'hi aclareix la complexitat de 1' organit-

zació i la tasca que s'hi desenvolupa (23). Per a qui en

fou director des del 1S86 fins al 1902, 1 ' any de la seva

mort ,

"el fin yltlmo de la Congregación es: for-
mar cristianos que traten de verbas de su pro-
pia salvación y perfección en su respectivo
estada y que trabajen Intensamente en salvar
y santificar a los demás dentro de su condi-
ción social, defendiendo a la Iglesia de
Jesucristo de los ataques de impiedad y espe-
cialmente de la Masonería" (24.).

Significativament, l'element espiritual es complementa en

la definició amb la voluntat d'influència social, la qual

és en teoria secundària, però que a l'hora de l'anàlisi

històrica esdevé essencial. Juan de Dios Trias ja la

remarca prou uns anys més tard en reduir la finalitat a

"la perfección de cada cual en su respectivo estado -fins

aquí les mateixes paraules del pare Fiter- y mediante

ella la reforma de la sociedad1' (25). El pare Pau Bari

afegeix a aquests dos fins -que ell anomena "pròxim" i
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"últim" respectivament- un de "general" ("la santedat

activa de caràcter apostòlic") i un altre d1 "especial"

que consisteix a preservar els congregants "dels innom-

brables perills als quals està exposada la joventut dels

nostres temps" (26), Totes les definicions són òbviament

de caràcter doctrinal donada la filiació dels autors.

Insinuen els trets caracteritzadors de l'esperit que s'hi

respira, molt propis de la imatge dels jesuïtes de l'èpo-

ca: el gran nombre de càrrecs i la jerarquització estric-

ta, el dirigisme espiritual, la moral cristiana cam a

justificadora de qualsevol acció o opinió, la rigorosa

disciplina, la reglamentació permanent, el caràcter se-

lectiu per tal d'incidir millor en la sacietat, el pater-

nalisme envers les classes socials considerades infe-

riors, la voluntat de contrarestar la influència del pen-

sament no catòlic, etc. I també, per què no, l'adquisició

d'uns determinats valors de civilitat.

Al darrera hi ha, en un principi, la necessitat de

l'església de la Restauració de crear uns quadres in-

fluents, amb una fèrria militància doctrinal. Gràcies a

gent com Torras i Bages s'aconsegueix variar lleugerament

aquest objectiu previ, precisament en els anys que ara

ens ocupen, per tal d' incorporar un nou component -el

catalanisme- que tindrà un major pes específic en detei—

minades seccions (27).

En aquest marc general cal situar Josep Carner

durant els seus anys de congregant (28). Hi ingressa com

a aspirant el 10 d'octubre de 1897 i com a congregant el

27 de febrer de 1898 (29).' Una de les moltes condicions

per a l'ingrés és que l'edat no sigui inferior als setze

anys. Ell llavors en té tretze, Una nova mostra, doncs,
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de precocitat (30), Durant els primers temps, concreta-

ment fins a 1904, forma part de la secció primera de

l'entitat, la més activa, la qual cosa evidencia la

voluntat de militància a primera línia (31). Voluntat que

va sofrint un procés gradual de desacceleració. En aquest

sentit el seu cas no és tan exemplar com el de Bofill i

Mates, que hi ostenta multitud de càrrecs i participa en

nombrosíssimes activitats.

Significativament, l'únic càrrec que ocupa l'exer-

ceix durant aquesta primera etapa de militància més viva.

En el catàleg de 1899, que recull les activitats de l'any

anterior (32), apareix entre els oficials majors (són els

que formen la junta de govern i queden al capdamunt de la

jerarquia, només sota la guia del director). Concreta-

ment, oficial responsabilitzat de la instrucció d'aspi-

rants (33), El seu ascens és fulgurant perquè la norma

diu que, si algú es distingeix, aconsegueix ràpidament un

càrrec menor <de jurisdicció sobre la totalitat de con-

gregants, però subordinat a la junta de govern) i, si

durant el curs se'n surt, passa als majors (els pròpia-

ment de la junta). Manté el grau durant dos mandats

anuals, però a partir del catàleg del 1901 ja no n'exer-

ceix mai cap més, possiblement per voluntat pròpia.

La seva activitat es desenvolupa quasi exclusiva-

ment a les acadèmies. A les altres seccions es limita a

complir i poca cosa més. Els dies de festa assisteix a

les cerimònies religioses reglamentàries depenents de les

seccions pietoses, sense cap responsabilitat d'organitza-

ció. Quant a la secció de caritat, encarregada de la

visita a hospitals i asils, se'l cita en el catàleg de

1907 com a conferenciant a l'Asil Duran. La finalitat de

les conferències és

"sacar el mejor partido posible (, , . ) des-
truyendo prejuicios, desvaneciendo mal f oí—
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imdas conceptos de religión y sociología,
explicando las verdades de la fe, procurando
cuidadosa y discretamente alejar lecturas
Impías e Inmorales y facilitar otras buenas,
y usando en fin varias piadosas Industrias
que la prudencia sugiera" (34).

Per últim hi ha la secció de propaganda católica en

la qual apareix el seu nom com a catequista encarregat de

preparar nens per a la primera comunió durant 1903 i

1904, Segurament, encara que no consti en cap catàleg,

col·labora també en la tasca de formació catòlica dels

obrers del "Centro de Nuestra Señora del Carmen y San

Pedró Claver" , fundat el 1891 1 ubicat a Sant Martí de

Provençals, "institución humilde en su orig-en y sorpren-

dente en su desarrollo, nacida de la ardiente caridad que

por los obreros de Sant Martí de Provensals sentía el

magnánimo corazón de nuestro difunto Padre Luis Ignacio

Flter" (35), Ho f a pensar la carta no datada que Rafael

Masó envia a Jaume Bofill, una de les persones que hi

estan més introduïdes, en la qual li comunica que "el

pare Puig m'ha encarregat en gran manera que os vejl tant

a tu com a n. en Carner per a dli—vos que no falteu avui a

la tarda a M de cinc a St, Pere Claver" (36).

El gruix del treball és a les acadèmies (37). Ja

s' intueix en els primers anys, però queda més patent en

els posteriors, sobretot pel que fa a la catalanista,

D'acord amb els objectius generals, ocupen un lloc desta-

cat dins de l'organigrama de funcionament. Per al pare

Fiter la finalitat que tenen és

"Contribuir a la formación del recto cri-
terio y el aprovechamiento intelectual de los
congregantes que estudian y de los que se
dedican a las Bellas Artes1* (38),

O, dit amb altres paraules més explícites:
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"Iluminar las inteligencias con la luz
Inextinguible de la verdad/ rectificar el
criterio en las cuestiones más Importantes y
controvert idast ampliar los conocimientos ad-
quiridos, y despertar y robustecer los carac-
teres. Con este fin se prepara a la Juventut
Mar i ana t que cultiva las ciencias y las le-
tras o que se consagra al estudio y práctica
de las bellas artes, para que sin soberbia ni
Jactancia, pero con ánimo decidido y valero-
so, pueda luego penetrar en lo más recio de
la batalla que la ciencia y el arte cristia-
nos están librando contra el error y la inmo-
ralidad en todas sus manifestaciones" (39).

O sigui, aconseguir l'equilibri perfecte entre ciència i

religió. La reflexió sobre aquests arguments condueix a

un altre propòsit que no s'ha d'oblidar: la voluntat de

captació del jovent universitari amb unes activitats sem-

blants a les que es duen a terme en altres associacions

d'estudiants, però evitant el component polític i afe-

gint-hi l'ortodòxia catòlica, la qual es vol que esdevin-

gui irrenunciable per a qualsevol mena d'argumentació

científica. I la influència sobre els universitaris ha de

ser tinguda molt en compte perquè a causa dels criteris

de selecció -cal no oblidar que la Congregació és per a

universitaris, postgraduats i joves industrials i del

comerç-, constitueixen un percentatge ben elevat del

llistat de membres.

Hi ha dos tipus d'acadèmies: les obligatòries i les

voluntàries. Els universitaris s'han d'adscriure a una de

les obligatòries, la que els correspon segons els estudis

que realitzen, Als postgraduats només se'Is recomana que

continuïn assistint-hi. Durant el període ara analitzat,

malgrat algunes variants, fusions o canvis de nom, les

acadèmies obligatòries són • sis: la de Filosofia, la de

Literatura i Crítica Històrica, la de Dret i Sociologia,

la de Medicina, la de Ciències i Farmàcia, la d'Enginye-
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ria 1 la de Belles Arts. I les voluntàries, la Catala-

nista o de la Llengua Catalana, la de Música, la de Llen-

gua Alemanya i la de Llengua Anglesa.

Des del moment de 1'ingrés, Carner forma part com a

mínim de dues: la de Filosofia i la de Literatura i Crí-

tica Històrica. L'aproximació a la Catalanista no s'efec-

túa fins a 1899, nou símptoma de l'acostament definitiu a

la tradició cultural autòctona després del període de

formació escalar. En aquesta darrera les activitats es

limiten ara tot just a la participació com a jurat en els

dos concursos interns (40) ± a la lectura en la Vetllada

literària en llahor de Sta. Eulàlia de 21 de febrer de

1900 del poema Elevació, amb el qual havia obtingut l'any

anterior l'accèssit a la viola dels Jocs Florals de Bar-

celona, El catàleg de la seva participació fins a 1900 en

la resta d'acadèmies és el següent:

# 6-11-1898. Intervenció en la corona poètica

oferta per l'Acadèmia de Literatura en honor

de Maria I immaculada. Hi llegeix La plegaria

de mi pàtria. Segons l'acta de la sessió pre-

paratòria de 25 de novembre de 1897 el poema

es titula Plegaria de España a María, inmacu-

lada.,

# 17-1I1-1898. Intervenció a l'Acadèmia de

Filosofia en la sessió solemne dedicada a

Sant Tomàs, patró de la secció. Hi llegeix el

sonet A Santo Tomàs de Aquino (41),

# ll-XII-1898. Intervenció en la "Corona poèti-

ca que a su Santísima Madre la Virgen María

en el misterio de su Concepción Inmaculada

dedica t ofrece y consagra la Academia de

Literatura y Crítica Histórica". Hi llegeix

Pregària a la Verge, ja en català.
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* 13-11-1899. Intervenció a l'Acadèmia de Filo-

sofia en un Obsequio literario en honor de

Santo Tomás de Aquino.

* 13-XI-1899. Dissertació a l'Acadèmia de Lite-

ratura i Crítica Històrica sobre el tema

Juicio del emperador Carlos I de España y V

de Alemania.

* 27-XI-1900. Acte d'homenatge a Sant Joan de

la Creu organitzat per l'Acadèmia de Litera-

tura. Hi llegeix el poema A Sant Joan de la

Creu, en català.

Sembla com si el que interessa a Carner sigui donar-se a

conèixer com a poeta, Comparativament, el nombre de

col·laboracions literàries és molt superior al de

dissertacions. Ho avala la participació com a membre de

jurats i el prestigi com a escriptor que això suposa

entre els companys.

La majoria dels textos enumerats són desconeguts i

les referències en els llibres d'actes mínimes. Només

destaca l'exposició teòrica del 13 de novembre de 1899

perquè el secretari la resumeix dient "D. José Carner

dirigió una serle de diatribas arguendl gratia contra el

emperador D, Carlos I de España, que fueron hábilmente

contestadas por D. Santiago Bofill", la qual cosa permet

constatar un parell 'd'idees, Per una banda que el 1899 hi

ha encara discrepàncies entre els membres del futur grup,

cosa que no passa a partir de 1901-1902 (42). De l'altra,

la intuïció d'una posició més tradicional i conservadora

de Bofill que no del seu company, cosa que es pot anar

observant des de diversos angles d'anàlisi. La poca

constància en l'activitat impedeix 'treure gaires conclu-

sions més. Si més no, s'adverteix la preponderància del

tema religiós pel que fa a la poesia -lògic a causa dels
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trets intrínsecs de la institució, però no imprescindi-

ble- i l'assumpció d'aquelles pautes religioses i morals

inherents a la Congregació.
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LES REVISTES

"L'AURENETA". LA PPINEPA GRAN PLATAFORMA

La més destacada de les activitats pròpies de

l'etapa prehistòrica de Carner és la participació en

revistes. Hi ajuden els lligams familiars, que impel·lei-

xen gairebé involuntàriament cap al medi, D'altra banda,

és aquest el marc que més col·labora a mitificar la seva

precocltat. S'intueix també, pel tipus de participació en

alguna d'elles, un -primer desig larvat d'utilitzai—les

com a plataforma per assolir una pseudo-professionalitza-

ció en el món del periodisme. Hi afavoreix el tipus de

revista on publica, amb unes característiques comunes. En

primer lloc, un concepte de cultura popularitzant i gens

elitista que permet aprofitar qualsevol mena de col·labo-

ració, sigui o no espontània, sense excessives restric-

cions qualitatives, En segon lloc la consciència profes-

sional -en un sentit encara menestral de la paraula- per
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part dels redactors i d' un seguit de noms habituals que

s'hi van repetint constantment, I més si tenim en compte

que són de periodicitat setmanal, Sembla com si Carner

-almenys el de "L1 Aureneta"-, ja de ben jove tingués

pretensions d'arribar a ser un d'aquests pseudo-profes-

sionals de la col·laboració espontània capaços d'escriure

qualsevol cosa i d'ajustar-se a la demanda sense renun-

ciar a una mínima ambició que normalment es redueix a la

bona voluntat i a l'ànsia de donai—se a conèixer i saltar

a la popularitat (43), A més, és un moment en què les

circumstàncies faciliten l'aparició d'aquesta premsa. Ja

sigui perquè els castos econòmics no són excessius i per

tant assumibles per un grup de lletraferits o un petit

mecenes disposat a arriscar uns quant diners; o perquè

les dificultats burocràtiques i la restricció per censu-

ra, d'acord amb la llei de premsa vigent entre 1883 i

1906, són pràcticament inexistents per a publicacions poc

compromeses políticament i gens radicalitzades.

Són també revistes que, sense renunciar al model

vuitcentista del qual parteixen (pensem en setmanaris com

"Lo Teatro Regional"), poden incorporar novetats estèti-

ques producte de la moda, ni que sigui de forma diluïda,

sense massa consciència i quedant-se en aspectes externs

i superficials. Això fa que, per exemple, introdueixin

elements modernistes i alhora es manifestin públicament

com a antimodernistes de forma terriblement combativa,

Pensem que en un determinat moment, des de la desaparició

de "L'Avenç" el 1893 fins a l'aparició de "Catalonia" o

"Luz" cinc anys més tard, hi ha un buit en el terreny de

les publicacions periòdiques i alguns autors han de

refugiar-se en aquesta mena' de premsa, la qual viu durant

la dècada que va aproximadament de 1896 a 1906 un dels

seus moments àlgids.
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Significativament Carner només participa en aques-

tes empreses durant l'etapa d'estricta prehistòria. En el

seu cas s'observa una certa tria motivada per factors

ideològics que el porten a preferir la premsa propera al

seu ideari religiós de militant de la Congregació Mariana

(44). Ho és el cas de "L1 Aureneta" , revista defensora

d'uns valors tradicionals sense ser explícitament confes-

sional, però sí de "La Hormiga de Oro", "El Sarrianés" ,

"L1 Atlant ida" , "La Veu del Montserrat", "La Creu del

Montseny" i "Lo Pensament Català". No deixen de ser per

això una plataforma immillorable per als seus desitjós de

promoció (45.), Més endavant -1901 torna a ser data clau

en aquest sentit- el trobem vinculat a una premsa un xic

diferent, depenent d'entitats de les quals forma part (és

el cas de "Montserrat", on comença a col·laborar precisa-

ment el 1901) o d'iniciatives de caire personal i inde-

pendent que transllueix encara lleugerament alguns dels

trets dels setmanaris dels anys noranta, però ja a dis-

tància (com "Catalunya" el 1903).

De totes les revistes esmentades "L1Aureneta és -i

amb escreix- on Carner es prodiga més, ÉS d'altra banda

on es pot il·lustrar millor la hipòtesi formulada del

camí cap a una pseudo-professionalització i la que s'a-

justa més al model de setmanari anteriorment definit

(46). Es tracta d'una publicació per a autors menors, amb

incursions de tant en tant d'escriptors més importants,

dedicada bàsicament a l'actualitat i xafarderia del món

del teatre, sempre des d1una concepció popular i costu-

mista de la literatura (47). Hi trobem els noms que pro-

liferen en aquesta mena de publicacions (48) i entre ells

ja alguns dels que més tard seran potenciats des de
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revistes earnerianés: Joan M§ Guasch, Josep Paradeda,

Lluís Gispert, Ferran Agulló o Claudi Planas i Font. Tal

i com acostuma a passar, entremig de supèrflues vulga-

ritats, apareix de tant en tant alguna cosa interessant.

±s el cas, per exemple, dels poemes de Joan Pérez Jorba

o les seves traduccions de Nietzsche, Vielé-Griffin i

Verlaine el 1896.

L'entrada de Carner a "L'Aureneta" és la millor

mostra de la seva precocitat. L'objectiu de l'infant, amb

dotze anys acabats de complir, no és ni tan sols el desig

de promoció literària, sinó més aviat l'afany de distreu-

re's amb un joc compatible amb la seva inclinació envers

la literatura i la voluntat d'imitar secretament la car-

rera periodística del pare. Així ho fa entendre el

reguitzell inacabable de pseudònims de què es val, el

ferm desig de servar l'anonimat i les brames que han de

suportar els membres de la redacció mentre intenten iden-

tificar-lo, Uomés cal resseguir la secció Correspondència

durant el període en què hi envia col·laboracions, sense

identificar-se. La primera referència localitzada és en

el número 62, d'onze d'abril de 1896: "M.X. Y, Anirà tot

lo que.ns envia" (p, 8) (49). Ja s'hi expressa una idea

que després es confirma: els seus treballs pràcticament

sempre són acceptats i molt ben rebuts, contràriament al

que succeeix amb la majoria d'altres espontanis. En el

mateix número es publica l'article que dóna lloc a

l'anterior nota. Es titula Endevinallistica, va signat

amb les mateixes inicials (50) i, en reproduir un dels

enigmes, deixa anar un comentari ben peculiar: " Vaig

trobar [l'endevinalla] en cert lloen que no puch revelar

als intel·ligents lectors de «L'Aureneta»", El misteri

està servit i la persecució per desxifrar-lo dura gairebé

cinc mesos. Cinc mesos durant els quals hi publica quinze
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articles i dotze textos literaris més. La correspondència

continua donant les pistes per resseguir la trapelleria

de l'interlocutor i el joc de força sostingut (51).

Després de tanta persecució, camuflatge, convoca-

tòries infructuoses i elogis constants, s'explica que el

director, en descobrir el secret i les connexions entre

pseudònims, quedi tan sorprès que escrigui el conegut

article Un geni en embrió, li dediqui tot un número i

l'incorpori a la redacció. Els tres fets coincideixen el

cinc de novembre de 1896 en el número 83 (52). F. X, Godo

hi aïlla alguns dels pseudònims emprats: ("E.T,S,", "Ama-

dís de Gaula", "M. X, Y.", "Enrich", "Palmerín d'Oliva",

"Z.Z." i "J.M.C.") i apunta la possibilitat que n'hi hagi

d'altres (53), Segons Godo, l'encobriment de l'autor es

produeix per dues raons: la modèstia i la por a l'escàn-

dol familiar per haver deixat els estudis de banda. El to

faceciós que es dedueix de la correspondència demostra

que la cosa és més complexa. La resta del número on

apareix la glossa del director és escrit per Carner tot

sencer, aprofitant col·laboracions inèdites amb pseudò-

nims diferents (54). Hi ha poemes de diversos tipus,

traduccions, articles divulgatius i assaj os gramaticals.

Fins i tot es deixa en les seves mans l'apartat d'entre-

teniments, amb jeroglífics, anagrames i xarades. La miti-

ficació del "nen prodigi" és ja una realitat. Hi ajuda la

seva entrada al consell de redacció i el fet d'aparèixer

en bata de col·legi entremig dels seus col·legues benves-

tits, seriosos 1 barbuts en les fotos del número 85 (55).

A partir d'aquest moment continua escrivint-hi amb

tanta intensitat com abans, respectant molts dels pseudò-

nims i introduint-ne de nous. Hom. pot afirmar que li

corresponen, com a mínim, els següents:

* "J.M.G.": A part de les referències ja analit-
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zades de la secció Correspondènci a i del fet

que allò que surt amb aquesta signatura s'acos-

ti força als típics temes carnerians, hi ha un

parell de coincidències que confirmen la hipò-

tesi. D'una banda la confusió en aparèixer

signat "E.T.S." -pseudònim de procedència segu-

ra- un article del número 80 que en el sumari

s'atribueix a "J.M.G.". De l'altra, la firma

amb aquestes inicials, tant en el sumari com al

peu del text, de l'article Els bards del número

83, precisament el que Carner redacta tot sol

en senyal d'homenatge. En total el pseudònim és

utilitzat en tres articles i dues narracions.

* "J. G. M, ": Només apareix a Els bufons del

número 86, segurament com a errada d'impremta,

malgrat que es mantingui tant en el sumari com

en l'índex anual. ±s de la mateixa sèrie que el

dels bards del número 83 i les referències que

s'hi incorporen permeten assegurar que els dos

són del mateix autor.

* "J. C. P. "t Són les inicials del nom i els dos

cognoms del poeta. Amb elles lliura dos arti-

cles. En el primer, titulat Polklorí stica

<n263), divideix la ciència del folklore en

dues branques (la rondallística i la romance-

ria) i com a avançament parla de la primera, La

segona se la reserva per a Romanceria Cn268)

però signant "Amadís de Gaula", un dels pseudò-

nims revelats pel director.

* "F.D.O.": Inicials de "Palmerín d'Oliva", un

dels set inqüestionables. .Amb elles signa di-

versos textos literaris, articles i algun en-

treteniment. La demostració la dóna l'article
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Rossini (n2l02), una de les moltes biografies

divulgatives de músics que Carner i ningú més

publica durant aquells mesos sota personalitats

diverses.

* "C."t Juga amb totes les inicials i, per tant,

no és estrany que també ho faci amb la del seu

primer cognom, Hi ha algun cas clar, com 1'ai—

ticle Gounod <n2121), una altra de les esmenta-

des biografies de músics. No obstant això, no

es pot aventurar que la resta d' articles sig-

nats amb la mateixa lletra siguin seus. Entre

altres coses, perquè és una inicial que coinci-

deix amb la d'algun membre de la redacció (56).

Hi ha altres pseudònims per als quals la manca

d'una demostració palpable obliga a mantenir reserves,

malgrat que hi ha motius per afirmar, amb gairebé tota

seguretat, que li corresponen:

* "Pau Descampe" i "P. de Rivière"; Dos dels

noms amb què Carner fa broma en la correspon-

dència anterior a la identificació. "Pau Des-

camps" signa un parell de col·laboracions l'oc-

tubre de 1896 titulades Impossibles teatrals,

entreteniments humorístics imaginant anècdotes

amb personatges d'obres conegudes. "P. de Ri-

vière" el trobem a La bahia dels fantasmes

(llegenda bretona) <n2?0>, narració divulgadora

del folklore estranger, molt propi del Carner

adolescent, i Una aventura de Milton (n292)

sobre un fet biogràfic de l'escriptor.

* "Ájnadís de Brancamort"\ Apareix al peu de

l'article Coliseos (n287), presentació enciclo-

pedística dels principals teatres barcelonins.

ÉS una mena de text molt propi del seu afany
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divulgatíu dels anys noranta. En l'índex anual

l'article surt signat "Enrich", un dels inqües-

tionables. A part de la semblança amb l'"Amadís

de Gaula" carnerià <57>.

* "X"; Ho suggereix el fet que els Cuentos y

apòlechs trobats en las comedias de Calderón

del número 182, signats directament per ell,

tinguin una primera tramesa en el número 131

amb el mateix títol, però on s'indica "traduc-

ció de X" . Malgrat que en aquesta traducció del

número 131 la paternitat sigui clara, no es pot

assegurar que siguin seus tots els articles amb

idèntica signatura (58).

Al marge de pseudònims, com a component de la re-

dacció que és, segur que és el responsable de nombrosos

articles o alguns textos literaris no signats. La di-

versió del Carner joganer, a més, no s'acaba amb els

tretze pseudònims segurs i quatre més de probables. Hi ha

també la utilització del propi nom, el qual, curiosament,

el trobem escrit de catorze maneres diferents (59).

El catàleg complet de col·laboracions seves que no

ofereixen dubtes de paternitat és el següent:

Textos literaris:

* "ENRICH", ¡La Pau! (arreglat y traduhit

del francès), n265 (2-V-96), p.2. Teatre.

*• "M, X. Y.", IJn jurament. Llegenda barcelone-

sa traduhida y arreglada, n265 (2-V-96),

ps.5-6.

* "ENRICH", Enginy, n266 (99-V-96), ps.3-4.

Anècdota narrada.

* "PALMERíN D'OLIVA", El magraner (imitació

de P. FevalL, n267 (16-V-96), p.4. Prosa.

* "Z.Z.", ¥ifredo. n268 (23-V-96), p.5. Poe-
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ma. (60),

* "P.D.O.", Cantar, n268 (23-V-96), p;7.

Poema.

*"P.D.O.", La professo, n269 (30-V-96),

p. 3. Poema.

* "ENRICH", -Literatura eslava. La nina y el

peix (traduhit), n270 (6-VI-96), p, 3. Poe-

ma.

* "ENRICH", Tradicions normandas, n275 <11-

VII-96), ps.2-4.

*"J.M.G.", Vora la llar, n278 <1-VI11-96),

ps.4-5. Narració.

*"ENRICH", Angelina, n282 (29-VI11-96),

p. 4. Rondalla traduïda de Heine.

* JOSEPH Ma CARNER, Els dos rivals, n283 <5-

IX-96), ps.3-4. Poema.

* "AMADíS DE GAULA", El bressol buyt (tra-

ducció lliure de Selgas), n283 (5-IX-96),

p,4. Poema.

* JOSÉ CARNER PÜIG-ORIOL, Sàfico. A mi primo

Arcadio Balaguer y Costa en su primera

comunión, n283 (5-IX-96), p. 5. Poema.

*"PALMERíN D'OLIVA", Llampechs, n283 (5-IX-

96), p.5. Dos poemes.

*"J.M.G.", Una estratagema, n286 (26-IX-

96), p. 5. Narració.

*"ENRICH", Resquicies, n286 (26-IX-96),

p. 8. Quatre petits poemes.

* J.M.CARNER PUIGORIOL, L'abanderat (De Dau-

det). n288 (10-X-96), ps.2-3. Narració,

* "ENRICH", Vora la llar, n289 ' <17-X-96),

p.8. Narració.

* JOSEPH Ma CARNER Y PUIG-ORIOL,
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n290 (24-X-96), p.4. Poema.

* "ENRICH", Las ánimas. Cuento de Fernán

Caballero. Traduhit y arreglat, n290 (24-

X-96), p.7.

* J. CARNER, Lo cucb. de seda y la mosca, n296

<5-XII-96), p.8. Poema.

* JOSEPH CARNER, Balada de Catalunya, n298

(19-XII-96), p.4. Poema.

* "PALMERíN D'OLIVA", Tipos. L'home univer-

sal, nSH5 <17-IV-97>, p. 6. Narració tra-

duïda de Cabruyère.

*"ENRICH MODERNISTE", Poesies Modernistes

Maeterlinkianes. n2120 (22-V-97), p.7.

* J.CARNER PUIG-ORIOL, L'ós blanch. n2126

(3-VII-97), p.6. Narració.

* J.CARNER, Parla desequilibrada y neuròti-

ca, n2128 (17-VII-97), p.6. Poema.

*J.CARNER Y PUIG-ORIOL, Oriental. n2130

(31-VII-97), p.4. Poema.

* "X" , Qüentos y apòlechs trobats en las

comedias de Calderón, n°l31 (7-VIII-97),

p. 5. Poemes.

#Traducció del poema La violeta de Ratis-

bonne, n2l37 (18-IX-97), p,Q, Atribuïble a

Carner.

* JOSEPH CARNER PUIG ORIOL, A Prederich So-

ler amb motiu d'aixecar—li una estàtua,

n2139 (2-X-97), p.6. Poema.

* "ENRICH MODERNISTE", Poesies modernistes.

L'esblaiment d'en Gerard Gefferin dels

Geffebinons, 'n2140 (9-X-97) , p.8. Poema.

*J. CARNER PUIG ORIOL, Oriental, n2140 <9-

X-97), p.10. Poema.
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* JOSEPH CARNER, Literatura extrangera. Her-

mosura de Laura. n2145 <13-XI-97). Traduc-

ció d'un poema de Petrarca.

* JOSEPH CARNER, Literatura extrangera. Las

alosas, n2l55 (22-1-98), p, 5. Poema.

* J.CARNER Barcarola, nS!61 C5-II-98), p. 5.,

Poema.

* JOSEPH CARNER PUIG-ORIOL, j j Llum! ! , n2166

(9-IV-98), p.3. Poema.

* J.CARNER PUIG-ORIOL, Pessimista, n2177

(25-VI-98), p.4. Poema.

* JOSEPH CARNER, Cuentos y apòlechs trobats

en las comedias de Calderón, n2182 <30-

VII-98), p. 2. Poemes.

Articles:

* "J.C.P,", Literatura catalana, El romanç

de la filadora morta, n261 (4-IV-96),

ps.5-6.

*"M.X,Y.", Endevina!1 ística, n262 <11-IV-

96), p.3.

*"J.C.P.", Folklorística, n263 (13-IV-96),

ps.4-5.

* "AMADÍS DE GAULA", Las epopeyas, n264 (25-

IV-96), p.4.

* "AMADÍS DE GAULA", Isop, n265 <2-V-96>,

p.3.

* "AMADÍS DE GAULA", El teatro català, n266

(9-V-96), p,2.

*"ENRICH", Sports. n267 (16-V-96), ps.2-3.

Inclou un poema (61).

* "AMADÍS DE GAULA", Los poemas de Verda-

guer, n267 (16-V-96), p.4.

*"AMADíS DE GAULA", Romanceria" , n268 (.23-
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V-96), p. 2.

"ENRICH", Personatles il·lustres. Hn Pan

Birolla, n268 (23-V-96), p.4.

*"P.D.O,", Çaixo de sastre, n271 (13-VI-

96), p.6,

*'J.M. C.", Meteorologia popular, n2?7 (25-

VII-96), ps.3-4,

*"E.T.S.", Escriptors cèlebres, n278 <1-

VIII-96), ps.2-4.

* "ENRICH", Símils, n278 Cl-VIII-96), p.Q.

*'J.M.G,", Astres y eclipses. n2?9 <8~VIII-

96), ps.4-5.

*"E.T.S.", Escriptors cèlebres, n280 <15-

VIII-96), ps.2-4.

*"AMADíS DE GAULA", Com s'escrigué 1'Ote-

llo, n.281 (22-VIII-96) , ps. 3-4.

*"E.T.S.", Escriptors cèlebres, n282 (29-

VIII-96), ps.2-3.

*ENRICH", Gramàtica catalana. La cedilla,

n283 (5-IX-96), p.4.

* "J.M.G.", Els bards, n283 (5-IX-96), p.5.

* JOSEPH CARNER PUIG-ORIOL, Baladas, n284

(12-IX-96), p.2.

* "J.M.C.", Irving, n285 (19-IX-96), p,5.

*"E.T.-S.", Escriptors cèlebres, n286 (26-

IX-96), ps.2-4.

* "J.G.M.", Els bufons, n286 (26-IX-96),

ps.7-8.

* "ENRICH", Lluís XIV, n288 (10-X-96), p.5.

* "P.D.O.", La fábula, n288 (10-X-96), p.7.

*"E.T.S.", Escriptors .cèlebres, n289 (17-X-

96), ps.2-4.

*"J.M.G.", Els trovadors. n289 (17-X-96),
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ps.6-7.

* J.CARNER, Avarícia extremada, n°89 (17-X-

96), p. 10.

*"J.M.G.", Vora la llar. La balada del

compte Arnau, n290 (24-X-96), p. 8.

*"E.T.S.", Escriptors cèlebres, n292 (7-XI-

96), ps.2-4.

* J. CARNER, Bellini, n292 (7-XI-96), ps.6-7.

* "PALMERíN D'OLIVA", Vilada, n293 (14-XI-

96), ps.8-10.

* JOSEPH M. CARNER, Mozart, n294 (21-XI-96),

p.5.

* J. CARNER PUIG-ORIOL, Extravagancias yan-

kees, n295 (28-XI-96), ps.5-6.

*"P.D.O,", Somnis profètichs, n296 (5-XII-

96), ps.7-8.

f. CARNER, Bibliografia, n2100 (2-1-97),

ps.7-8.

* "P.D.O.", La rosa, nQlOl (9-1-97), ps.5-6.

* "P.D.O.", Rossini, n2102 (16-1-97), ps, 4-

5.

* JOSEPH CARNER, Sobre història, n2102 (16-

1-97), ps.7-8.

*J. CARNER PUIG-ORIOL, La espasa, n'2103 (23-

1-97)', ps. 2-3.

#"ENRICH", Gramàtica catalana. Confusió,

n2104 (30-1-97), ps.10-11.

* J.CARNER, Què és lo modernisme, n2105 (6-

11-97), p.5.

* "P.D.O.", El cafè, n2105 (6-II-97), ps,5-

6.

•* "P. D. O.", Literatura valenciana, n2106

(13-11-97), ps.9-10.
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* JOSEPH M, CARNER Y PUIG ORIOL, Wagner,

n2106 (13-11-97), ps.9-10.

* JOSEPH Ma CARNER, Weber, n2l08 (27-11-97),

ps.7-8.

*J. M. CARNER, Beethoven, nSHO (13-111-97),

p.5.

*JOSEPH Mà CARNER, Donizetti. nQ113 (3-IV-

97), ps.5-6.

*JOSEPH M. CARNER, Verdi, n2117 (1-V-97),

p.5.

# "C", Gounodf n2121 (29-V-97), p. 5,

*J. CARNER PUIGORIOL, El Rector de Vallfo-

gona. n2122 (5-YI-97), ps.2-3.

# "J.M.C.", Campoamor y las doloras, n2123

(12-VII-97), p.3.

# J. CARNER P. , Gluck, Piccinni y Sacchini,

n2125 (26-VI-97), p.7.

* J.CARNER, Enrich Ibsenf n2127 (10-VII-97),

p.6.

# J. CARNER PUIG-ORIOL, Cansons populars de

Setmana Santa, n2l66 (9-IV-98), p. 2.

Ni que sigui només a nivell descriptiu, la llista

permet constatar una sèrie de coses. En primer lloc,

l'existència de col·laboracions de tot tipus, sempre en

la línia d'aquestes 'revistes: articles de divulgació so-

bre les qüestions més divergents (biografies, temes lite-

raris, folklòrics, històrics, ressenyes d'enciclopèdia,

etc.), articles de crítica literària, sobre problemes

lingüístics, coses curioses, reflexions estètiques o tea-

trals, traduccions, poemes, narracions, fragments de tea-

tre, anècdotes mig narrades, jocs de-llenguatge, paròdies

o entreteniments. En segon lloc una mínima especialitza-

ció de cada pseudònim, almenys durant els primers temps:
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les inicials "E.I.S." per a la sèrie Escriptors cé

"ENRICH" per a coses més iròniques i anecdòtiques;

"J.M.G," o "J.G.M." per a la divulgació de la cultura

medieval. A més de la progressió lògica cap a un ús cada

vegada menys freqüent del pseudònim. O la utilització del

nom real en aquells poemes que la convencional itat del

moment considera "transcendents", criteri que continua

mantenint posteriorment una vegada ha variat el concepte

personal de transcendència.

Tot plegat, una participació amb poques pretensions

literàries (si exceptuem alguns poemes jocfloralescos);

encara molt vuitcentista, tal i com correspon a la revis-

ta (amb molta cosa d'humor i esbargiment) ; escolar (to

divulgatiu, enciclopedístic i amb olor de refreginada,

especialment quan parla d'escriptors); amb afany de lluï-

ment personal i fidel a la línia de mitificació del nen

prodigi explotada pels seus valedors; amb una ingenuïtat

i un infantilisme propis de l'edat i no de la posterior

voluntat d'elaboració literària d'aquest mateix tracta-

ment. Ben il·lustrador, per tant, de la seva prehistòria

precoç en una primera plataforma molt ben aprofitada,

però que li queda enrera j a de ben jove.
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LES ALTRES REVISTES

La més important de les altres revistes en les

quals Carner col·labora durant els primers anys és "La

Hormiga de Oro", setmanari fundat el 1884 i plataforma

del catolicisme intransigent i conservador (62). Externa-

ment vol ser una mena d' " Ilustració Catalana" -ben pre-

sentada, cultural, per a un públic ampli, il·lustrada,

etc,-, però deixant sempre en primer terme una militància

catòlica irrenunciable. D'aquí que entre les diverses

declaracions de principis se'ns digui:

"LA HORMIGA DE OSO seguirá cumpliendo su
misión de difundir en todos los hogares la
buena lectura, fundada en escritos de rege-
neradora doctrina y de honesto recreo y
esparcimiento encaminados a secundar la mora-
lizadora acción de la Iglesia en todas las
esferas sociales y a levantar el espíritu
rendida por las ordinarias ocupaciones de la
vida material" (63).

lío lii abunden tant els típics autors de setmanaris lite-

raris populars. Primer perquè és en castellà i segon

perquè una orientació tan definida' obliga, ara sí, a la

selecció. No a partir de la qualitat, sinó de la funció

prevista per a les col·laboracions literàries que s'hi

inclouen:

"inclinar al lector a las mas nobles y
elevadas- aspiraciones e ideales y a inculcar,
alimentar y acrecentar el amor a la virtud9*
(64).

D'altra banda, no es una revista literaria. La literatura

només ocupa un lloc -certament considerable- dintre del

que anomenen la "parte amena", complement de la "parte

instructiva", que es la prioritaria (65),

Per què Carner s'introdueix en'un lloc així? Prime-

rament, per proximitat familiar. El seu pare n'és el

director durant molts anys i per tant les seves pàgines
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li són una tribuna de fàcil accés. En segon lloc, per

afinitat ideològica. Aquesta segona causa, però, ha de

ser matisada convenientment perquè al llarg dels anys la

revista manté un mateix to proper a 1' integrisme mentre

que Carner sofreix una progressiva evolució. En teoria

"La Hormiga de Oro" hauria de ser molt important per a

l'anàlisi del Carner anterior a 1906 perquè hi participa

durant tot el període de formació. Com a mínim, entre

1895 i 1907. En realitat, però, és la plataforma que

il·lustra pitjar la seva evolució personal, Ja sigui

perquè hi aprofita material publicat anteriorment en al-

tres llocs, perquè s'hi veu obligat a escriure en caste-

llà <la qual cosa ajuda a la pròpia menysvaloració dels

escrits), o perquè les exigències el forcen a sotmetre's

quasi exclusivament al tema religiós o, si més no, a les

regles de la moral catòlica. Tot i 1'atipicitat, no és

una simple cooperació desinteressada. Entre altres motius

perquè durant un temps ocupa llocs propers al consell de

redacció, la qual cosa el compromet amb els seus membres

i amb l'ideari que representen.

Cal distingir dues etapes quant a la seva vincula-

ció a la publicació. La frontera entre elles és a la

segona meitat de 1903. La delimitació permet marcar el

pas progressiu des d'una col·laboració conscient i serio-

sa, motivada per l'afinitat ideològica i la intenció de

donai—se a conèixer, a una altra de despreocupada i

circumstancial que guanya terreny a mesura que augmenta

la consciència catalanista i el seu catolicisme és cada

cop més obert.

Fins a 1903 Carner encaixa bé amb els objectius de

"La Hormiga de Oro", A vegades, de forma militant. De la

seva ploma surten tant articles per a la part "instructi-

va" com textos literaris per a I1"amena". Entre els lite-
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raris domina la poesia -gènere sempre prioritari-, cosa

que no passa després, A més, el tema monopolitzador és el

religiós. Sense cap excepció pel que fa als poemes. Són

textos escolars i retòrics a causa de la llengua que es

veu obligat a emprar, la qual cosa demostra, si els

comparem als de "L1Aureneta", que la preparació acadèmica

de l'autor és castellana i no catalana i per tant pot

apropar-se millor en castellà als tòpics poètics de la

tradició heretada (66).

Com que la revista no és il·lustradora de l'evo-

lució carneriana, no permet observar el canvi estètic

produït entre 1901 i 1902. Només hi ha diferències quant

a l'ús que Carner fa de la plataforma -la intervenció és

menor, des de 1901-, però no respecte al tipus de textos

que hi aparta. Fins a 1899, durant els anys de participa-

ció frenètica a "L1Aureneta", la seva presència a "La

Hormiga de Oro" és escadussera. Se li pot atribuir El

mozo de cordel (narración històrica) de 1895 -possible-

ment el seu primer text en lletra impresa-, signat com a

"J. M. C." (67). Tant per la coincidència amb un dels

pseudònims de "L*Aureneta" o amb les inicials del seu nom

-amb la "M" de "Manuel" entremig-, com per la ingenuïtat

del tema i l'estil, pròpia d'un nen d'onze anys amb

inquietuds literàries. Ho corrobora l'argument. S'hi

exposa la història roñdallesca d'un mosso que, enlluernat

pels sermons de Sant Felip Neri, va a visitar-lo per

veure què cal fer per ser sant, Felip li recomana

d'aprendre's de memòria els deu manaments i seguir-los al

peu de la lletra, cosa que ocasiona al mosso esforços i

disgustos, que són els que inicien el camí cap a la

santedat. La moralitat hi' queda a. flor de pell, però.

l'enginy carnerià hi és del tot inexistent.

Ni el 1896 ni el 1898 no hi ha res seu signat

- 60 -



directament o que se li pugui atribuir amb mínimes

garanties. El 1897, tres coses:

* Ingratos! Madrigal, XIV, n214 C15-IV-97),

ps.219, Poema religiós típic de Setmana

Santa.

* Historia de cuatro moscas, XIV, n225 (7—

VII-97), p,394. Només consta al final:

"Por el arreglo J, C.". El tipus d'història

i la semblança amb altres narracions seves

a "L'Aureneta" i a "La Hormiga de Oro",

legitimen l'atribució.

* SHAKESPEARE C P_QejS£Ü , XIV, n°34 (15-IX-97),

p. 539: "Traducción libre de José Carnet

(68),

Des de la segona meitat de 1899 la col·laboració és cada

cop més assídua. Revistes com aquesta ajuden a ocupar el

lloc deixat a "L'Aureneta" des de juliol de 1898. En

aquest moment encara és un instrument satisfactori per

als seus interessos. Hi publica els següents textos:

-Articles:

* La lucha del genio, XVI, n231 C22-VIII-

99), p.483.

* Bernardo López García, XVI, n235 (22-IX-

99), ps.550-551.

* Sección bibliográfica. Judíos y católicos

en Austrla-Hungría, XVII, nS32 (31-VII-

19OO), ps.500-502 (69).

-Poemes:

* La plegaria del nino f X V I , n221 (7-VI-99),

p. 327.

* Caso afielo, X V I , n238. (16-X-99) , p. 605.

* ! Lu-zt , XVI , n241 (7-XI-1899) , p. 653.

* La estrella de los Reyes, XVII, n21 <8-I-
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1900), ps.7-10.

* j Dios! (traducido libremente del portu-

gués) , XVII, n22 (15-1-1900), p.28.

* Miriam, XVII, n24 (31-1-1900), ps.59-60,

* Consumatum est, XVII, n213 (7-IV-1900),

p.202.

* En la muerte de María H. de M., XVII, n225

(7-VII-1900).

* María, XVII, n230 (16-VII1-1900), p.475.

* Semperf XVII, n242 (15-XI-1900), p.663

<70).

-Altres textos literaris:

* Los jóvenes (diálogos largos), XVII, n220

(31-V-1900), ps.316-317.

A partir de 1901 la intervenció directa disminueix

ostensiblement. Som ja al final de 1'estricta prehistoria

1 Carner comença a trobar uns nous canals més propis de

la seva aproximació al catalanisme i a l'ús consegüent de

la llengua catalana, "La Hormiga de Oro" va convertint-se

de mica en mica -encara no definitivament- en un succeda-

ni. El nombre de textos és menor, però en la mateixa

línia moral i religiosa. Els literaris es redueixen a nou

poemes:

* El Àngel, XVIII, n214 (6-IV-1901), ps.215-

218. •

* A la Tierra, XVIII, n233 (17-VI11-1901) ,

ps, 522-523.

* Navidad, XVIII, n251 (21-XI1-1901), p.810.

* Soneto de Camoens, XIX, n26 (8-II-1902),

p.87. Traducció.

* Epigrama, XIX n29 . <1-111-1902) , p.142

(71).

* Nubes ro-las, XIX. n212 (22-111-1902) ,
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p. 191.

* Summus, XIX, n226 <28-VI-1902>, p.412.

* Et statim gallus cantavit, XX, n2l4 (4-IV-

1903).

* Post Proeliof XX, n220 (16-V-1903)

Això no obstant, es mantenen alguns punts d'unió encara

força consistents. Hi ha suficients indicis com per

vincular-lo al cos de redacció de la revista a comença-

ments de 1902. Algunes notes anònimes de la Sección

bibliográfica -en la qual havia col·laborat el 1900- li

són imputables. Almenys, el comentari de Branques mortes

d'Eveli Dòria (72), En algun cas s'esmenta el seu nom en

el sumari del número corresponent però no al peu de la

ressenya ni de la secció. Concretament en la presentació

de tres novetats bibliogràfiques: la novel·la Paco Gòngo-

ra de Juan F, Muñoz y Pavón, l'estudi titulat Un caso de

locura de Tomàs Carreras i Artau i 1' Mïïi^flfique Escolar

que regala el Colegio Academia de san José a sus amigos y

favorecedores, para el afio 19Q2 (. . . ) (.73), En altres

moments les pistes no són tan clares 1 no permeten afir-

macions categòriques. Certament, la majoria dels comenta-

ris de la secció són convencionals, carrinclons, sobre

llibres religiosos i poc característics de la manera de

fer de Carner, encara que algunes ressenyes signades per

ell mantenen idèntic convencionalisme i carrincloneria.

±s sospitós, però, que quan el 1904 els toca comentar en

aquesta mateixa secció les obres carnerianes recentment

publicades tinguin prejudicis i necessitin excusar-se

(74). Potser perquè l'autor hi ha mantingut o continua

mantenint-hi alguna mena de vinculació soterrada o perquè

qui es fa càrrec de la secció és el seu pare.

A partir de la segona meitat de 1903 la plataforma

se li converteix definitivament en un succedani, No només
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pel nombre escàs d"escrits originals 1 inèdits que hi

publica, sinó també pel tipus de col.laboracions, La

majoria de textos literaris són traduccions al castellà

de narracions aparegudes prèviament a "La Veu de Catalu-

nya", i generalment extretes de Deu rondalles..., llibre

que és especialment promocionat a causa del seu component

religiós (75), El nombre d'articles es redueix considera-

blement, paral·lelament a com disminueixen en Carner els

escrits amb finalitat moral prioritaria, que és la que la

revista exigeix als seus col·laboradors. Això suposa la

desvinculació de la secció "instructiva", que és la més

compromesa, i explica la desaparició dels indicis de

connexió amb la redacció advertits amb anterioritat (76).

Són articles amb un contingut religiós circumstancial

(com en el cas d1 Especial ostensión de la Divinidad,

simple recordatori de la proximitat de la Setmana Santa)

o pretextual <a Los premios Nobel en 1905, amb una

diatriba aïrada contra Echegaray perquè la seva obra

il·lustra la desaparició dels ideals cristians en la

societat), però amb un grau de presència d'aquest mateix

contingut que no s'adequa al to característic d'un Carner

cronològicament molt proper ja a Els fruits saborosos

(77), Quant a la creació literària, es reserva la revista

per a la publicació de narrativa sense excessives preten-

sions. Sovint recreacions de faules de folklores exòtics,

complementàries -però a distància- dels textos que pa-

ral, lelament apareixen a "La Veu". Tot i que en alguns

casos no passen de ser simples apòlegs morals, de tant en

tant, d'acord amb el nivell de recreació que s'aplica,

s'intueixen alguns dels típics trets carnerians del mo-

ment: la quotidian!tat, eí fals ingenuisme, la ironia,

etc. (.78). Tot plegat demostra que a partir d'un determi-

nat moment "La Hormiga de Oro" deixa de ser un instrument
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vàlid i esdevé únicament un suport econòmic a final de

mes (79), per la qual cosa esdevé inapropiada per a

l'estudi dels nous estadis de l'evolució carneriana fins

a 1906,

Al marge de "La Hormiga de Oro" hi ha la partici-

pació de Carner en les tres revistes creades sota la

influència verdagueriana: les dues etapes de "L'Atlàn-

tida" (1896-1900), "La Creu del Montseny" (1899-1900) i

"Lo Pensament Català" (1900-1902). Totes tres són repre-

sentatives del model de setmanari literari popular en què

el poeta es mou durant els primers anys de la seva carre-

ra. Coincideix a més que són publicacions amb component

religiós i tradicionalista, que mitifiquen el model ver-

daguerià (especialment el Verdaguer popularitzant) i que

mantenen una concepció vuitcentista de la literatura que

les compromet amb l'exaltació del jocfloralisme i el

predomini del gènere poètic. Coincidències totes que hi

faciliten la participació del primer Carner pels mateixos

motius que el trobàvem a "L1Aureneta". Només amb una

lleugera agudització -per part del medi, però assumida

per aquells que decideixen intervenir-hi- de la càrrega

ideològica catalanista, la qual no podia manifestai—se

tan clarament en la' revista de F. X. Godo, d' orientació

més confusa. Són publicacions que, pel que fa a Carner,

se situen en el període transitori entre "L*Aureneta i la

nova òptica de 1901-1902. En elles coincideix àrab gent

que després tornarem a trobar: Xavier Viurà, Lluís Gis-

pert, Valeri Serra i Boldú, M3 Antònia Salvà, Llorenç

Riber, Antoni Muntanyola, Manuel de Montoliu i sobretot

Eugeni Ors 1 Miquel Costa i Llobera. La llista s'amplia

en relació a "L1 Aureneta i a mesura que s'avança en el
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temps.

La seva participació directa en cada una de les

tres publicacions no és excessiva. En total cinc poemes,

Dos a "L1Atlantida" , a part dels premis del certamen que

la revista organitza el 1897 (L1 enve; j ós i gol-ixent); dos

a "La Creu del Montseny" (la traducció de Dintre.1 jardí

d'Eduard Pailleron i Al Ilm. Sr. Bisbe de Vich Dr. D.

Joseph Torras y Bages en lo dia del seu sant); i un a "Lo

Pensament Català" <L'ergullòs) (80), Només esmentar com a

complement un parell de precisions de caire general. En

primer lloc el retrobament amb Jacint Capella, director

de la segona etapa de "L1Atlantida" (81) i amb qui havia

compartit la redacció de "L1Aureneta" . En segon lloc la

coincidència amb Bofill a "La Creu del Montseny" i a "Lo

Pensament Català". En aquell moment l'amistat entre ells

dos és ja palpable, però la confluència no permet deduir

una activitat conjunta programada com la que s'esdevé

posteriorment. ÉS poc provable que cap dels dos arribi a

ser membre de la redacció de "La Creu del Montseny" (82),

Ni un ni altre, per exemple, no participen en la vetllada

organitzada per la revista el 17 de novembre de 1899 i

cap dels dos no és inclòs a la llista de redactors -ni

tan sols a la de col·laboradors especials- que s'edita a

començaments del 1900, malgrat que Carner hi publica els

seus poemes el desembre de 1899 i el març de 1900 i

Bofill el mateix desembre de 1899 (83).

Al marge d'aquestes tres revistes de característi-

ques tan comunes, hi ha la participació puntual i amb els

mateixos objectius en tres publicacions més, com a mínim,

d'aquest caire: "El Sarrianés" , "La Veu del Montserrat" i

"Catalunya Artística" (84). A la primera, d'orientació

religiosa, amb el poema El Àngel de mi guarda. El setma-

nari vigatà li reprodueix Vora.1 f och, pel fet d'haver
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obtingut l'accèssit a la viola en els Jocs Florals de

Barcelona (85). El cas de "Catalunya Artística" és més

interessant. Com a revista literària de caire popularit-

zant que és, pot esdevenir plataforma per al Carner ante-

rior a 1901, Per això a les seves pàgines trobem el poema

Drama curt, que no sembla repescat de cap certamen local

(86). Amb posterioritat a aquesta data, però, no només no

hi apareix més, sinó que hi manté fortes divergències i

alguna polèmica. Senyal que les circumstàncies han variat

i el model ja no és útil. Sense oblidar tampoc la

progressiva radicalització dels seus redactors i la

consegüent discrepància d1ideari (87).
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I ESTÉTICA: LES

FOS I G I OUSTS DE

¿vi RELIGIÓ I LA MORALf VALORS PRIMORDIALS

L'anàlisi directa dels textos permet passar de la

descripció a la interpretació. Som en un moment en què

les posicions queden encara poc definides. L'ideari tot

just és en procés de gestació i els valors estètics

s'emmirallen en el model vuitcentista. Tant el vessant

més genuïnament romàntic com l'actualització pretesament

renovadora de la Restauració.

El procés és als inicis i li manca personalitat i

independència. No hi ha un ideari propi ben fixat ni una

opció socio-política clara al darrera. De bon principi,

durant els anys de "L*Aureneta", la voluntat explícita

d'instruir ideològicament és minsa. La divulgació, l'en-

treteniment o el lluïment personal sobrepassen amb es-

creix qualsevol altra motivació. A partir de 1898 la cosa

varia lleugerament. Van guanyant terreny una sèrie de
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components Ideològics, els qualé s'acaben de concretar

àrab posterioritat. La religió i la moral esdevenen

ràpidament els dos valors primordials. De forma purament

intuïtiva i sense cap originalitat de plantejament. Sem-

pre a remolc de l'ambient, Ja sigui familiar o com a

membre de la Congregació Mariana.

La influència de Torras i Bages és crucial a l'hora

de delimitar la importància del rerafons religiós en la

fixació de l'ideari. El lligam és innegable. Ja sigui

perquè Carner se serveix d'unes revistes on, a causa del

tarannà tradicionalista que les guia, constantment s'hi

elogia la figura de qui fou bisbe de Vic des de 1899 (88)

o perquè la Congregació actua com a lloc de mestratge

directe. La mostra més diàfana és el poema d'homenatge Al

Ilm. Sr, Bisbe de Vichf Dr. D. Joseph Torras y Bages en

lo dia del seu sant (1900) a "La Creu del Montseny", en

la línia del que és un poema de circumstàncies de to

apologètic, Hi ha, però, unes matisacions a tenir en

compte. En primer lloc, no arriba a temps d'assistir a

les xerrades de divulgació de La tradició catalana que

Torras i Bages dóna a l'Acadèmia Catalanista de la Con-

gregació entre 1892 i 1897, D'altra banda, no escriu cap

declaració teòrica sobre el tema ni aprofita la tribuna

més propícia: les dissertacions a les acadèmies de la

Congregació (89), L'aproximació, doncs, no és tan intensa

com en Jaume Bofill i Mates o Joan Alzina i Melis, els

quals aprofiten qualsevol excusa per a la teorització i,

de fet, per repetir quasi amb les mateixes paraules allò

que han après del mestre. Vist des d'aquesta òptica, la

manifestació de la influència és més palpable en les

activitats conjuntes del grup a partir de 1901 -j-a amb la

inclusió de Bofill i Alzina-, que no en les accions

individuals del Carner de l'estricta prehistòria. I no
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vol dir que discrepi de les opinions dels seus companys o

de les idees de Torras. Simplement, que ell adopta una

altra via menys militant per manifestar—les. La poesia,

per exemple.

La majoria dels seus poemes de 1'època denoten una

posició reaccionària: la defensa dels dogmes religiosos,

la preferència pel Déu venjatiu i poc humà de l'Antic

Testament, les actituds morals paternalistes, la por al

progrés o la corresponent defensa ultraconservadora de la

tradició. Un poema com Las absoltes del segle, presentat

sense èxit als Jocs Florals de Barcelona de 1900, és en

aquest sentit prou significatiu. S'hi canta la liquidació

d'un segle com el XIX que, vist des d'una òptica gens

progressista, només ha causat desgràcies: " revolucions

odiadas" (v.62), guerres sangonoses <vs.32-40), falses

expectatives de progrés i desaparició dels veritables

valors que, com el paternalisme, han de ser els que

moguin la convivència social

"ell va anar arrunant Cel nou segle]
las dos virtuts qu.encare
entre'Is mortals restàvan:
resignació en lo pobre,
caritat en lo gran.*'

<vs.69-72)

La llum, la llibertat i el saber han esdevingut pecats de

racionalisme, positivisme i impenitència d'uns homes que

s'han comportat com a sacrílegs

"en càlzers de la església
los vins antlchs begueren,
per quadre de sos poltres
prenent l'altar de Déu."

Cvs.45-48)

i han retirat els símbols religiosos de la vida quoti-

diana

"Y las creensas últimas
ab febre impia.ls treya,
de la llar y la escala
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desterrant lo Sant Crist, "
<vs.77-80)

El fonament catòlic a l'hora d'explicar-se el món

provoca que la religió sigui una constant obsessiva de la

seva actuació. Fins i tot en casos extrems com quan, en

parlar de John Milton i El paradís perdut, es veu obligat

a malfiar-se de la literatura que pugui fer un protestant

(90). ÉS una religiositat sense fisures, que no admet

dubtes. Així, es comença a fer patent un tret que ara és

poc important a causa de la simplicitat de l'obra, però

que després esdevé fonamental: la consciència de l'uni-

vers com a un tot orgànic i harmònic íntimament vinculat

a 1'acte diví de la creació. El cristianisme fa de filtre

per a la comprensió del món exterior i per tant és un món

mancat d'enigmes, o com a màxim amb un misteri inherent a

la pròpia divinitat, resolt fàcilment mitjançant la fe.

La manca de teorització directa obliga a presentar

l'element religiós com a component de definició estètica.

Senyal que la religió no és només un tema sinó que

comporta una determinada concepció de l'art. Concepció

que Jaume Bofill -novament és ell i no Carner qui ho

sistematitza- deixa definida en un discurs de 1896 a la

Congregació titulat La religión es el fundamento del arte

(91). En aquesta noció cristiana de l'art, la moralitza-

ció ocupa el lloc .prioritari. Fins al punt que art i

ètica esdevenen indestriables i la moralitat passa a ser

un component essencial a l'hora de delimitar la qualitat

literària d'una obra. És un criteri del qual Carner ben

aviat es desempallega -abans que els seus companys-, però

que predomina obertament fins a 1901-1902. Un bon exemple

el tenim en el canvi de valoració respecte a Emili Vila-

nova. Amb posterioritat, especialment amb motiu de seva

mort el 1905, els elogis són constants. En canvi ara,
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quan aspectes com el de la reelaboració estètica dels

trets propis del costumisme ni tan sols no es plantegen,

advertim una lleugera escomesa contra l'autor de Colométa

la gitana perquè, des d'una perspectiva exclusivament

moral, les seves obres no passen de ser "Juguete plens de

jocositats que a vegades degeneran en insulsas diccions

de carreter" (92), En el Carner de "L'Aureneta" el regust

moralitzador és constant. Ja sigui per criticar l'obsce-

nitat dels fabliaux francesos en contrast amb els roman-

ços catalans, o en comentar obres de recent aparició com

Deu dotzenas de pensaments en vers (mitja dotzena deixa—

tats en prosa) d1 Albert Llanas, bon pretext per a la

defensa d'una literatura didàctica, d'apòlegs, proverbis

i. paràboles, que coincideix en part amb el tipus de

poesia que ell mateix està fent i que, segons opina,

malauradament ha quedat en segon terme a causa de l'èxit

de la lírica (93),

A les acadèmies de la Congregació el criteri moral

aflora constantment perquè és una de les exigències de

l'ideari del centre. És lògic, per tant, que Carner i els

seus companys 1' assumeixin sense vacil·lacions (94), El

cànon els arriba de Torras i Bages, És ell qui resumeix

millor la doctrina, Tant a La tradició catalana en parlar

de "la Influència moralitzadora que tots els pobles han

reconegut en l'Art" •(95)> com en els seus assa j os estè-

tics, en els quals el lligam art-moral és absolutament

prioritari perquè així en els moments de fruïció artísti-

ca "els elements corruptors que portem dintre queden

neutralitzats" (96), Per això no pot existir delectació

si la satisfacció consegüent és immoral.

En el cas de Carner, aquesta concepció queda exem-

plificada en la seva obra literària (97), Des dels poemes

que aspiren a la viola jocfloralesca fins a d'altres
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poesies religioses esparses, passant pels textos estric-

tament moralitzadors D'entre els poemes de to jocflora-

lesc compostos amb aspiracions d1obtenir un dels premis i

per tant cenyits a les exigències de cada tema, els més

destacats, tant per la quantitat com pel nombre de

llorers obtinguts, són els de caire religiós candidats a

la viola d'or i argent. Tots són llargs, grandiloqüents,

de temes que els consistoris de torn poguessin qualificar

com a "transcendents", que denoten una posició d'origen

integrista i que sovint s1emmarquen en un rerafons histò-

ric -si més no narratiu- que permet adaptar-se millor als

llocs comuns i potenciar la imatge del Déu venjatiu

anterior a Jesucrist. N'hi ha cinc que s'ajusten molt bé

a aquesta caracterització: Lo Déu de las venjansas, pre-

sentat al certamen barceloní de 1899, pregària esfereï-

dora davant d'un Déu gens compassiu ni humà

"Ab l'estermínl aturas 1.iniquitat salvatje;
De tan esplendí t glavl n'escapan pocbs, molt pochs;
Ab rapidesa passas, y al terme del vlatje
Tant sols arreu s'í! ovíran desferras y enderrochs,"

<vs.21-24) ;

Elevació t l'accèssit de 1899, en què la majestuositat

apareix tant en el llenguatge com en "Ja munió dels

zaels" que "prega ferventa" (v.24) mentre s'eleva l'hòs-

tia durant la missa, i que acaba essent una pregària al

mateix Déu distanciat i destructor

"Tu qu,encens les guspires dels Incendis,
tu que llences les aygües dels diluvis."

Cvs.51-52) ;

Credo dels Jocs Florals de Barcelona de 1900, el més

apologètic de tots i ben simptomàtic de cüm la fe

influeix en la visió que el poeta té del món exterior

"Crech en Déu que.ñs regeix.des de la altura;
crech en Déu que l'esclat de la natura
revifa ab son alè."

Cvs.1-3);




