
OBRA 
L’obra de Josep Carner comprèn diverses etapes: 

a) L’aprenentatge: el Modernisme (1896-1905) 

Carner provà tots els gèneres com si es tractés d’exercicis retòrics i literaris: narració, 
conte, poesia i teatre. El 1904 fou un any important car, a part d'acabar les dues 
carreres, publicà el primer llibre de versos, El llibre dels poetes.  

Durant els primers anys seguí la línia iniciada per MARIÀ AGUILÓ i continuada per 
VERDAGUER pel que fa al llenguatge poètic i a la utilització del món folklòric (la 
cançó popular). Vers 1900 Carner reflexionà sobre la poesia i la situació del poeta, 
de tal manera que féu un pas cap al Modernisme. En aquests poemes ja apareix 
l'eix de la poesia carneriana: la recerca de l'ideal i la lluita del poeta amb el 
llenguatge.  

b) La professionalització: el Noucentisme (1906-1924) 

És l'etapa més coneguda i la més mitificada de Carner. Esdevingué un professional 
de la literatura i creà una imatge pública a mig camí del bohemi i del "dandy" 
britànic, imatge agressiva i enginyosa que encara preval.  

Durant aquests anys escriví molta poesia segons els esquemes noucentistes. El llibre 
més representatiu és Els fruits saborosos (1906).  

Els fruits saborosos és el llibre de la pèrdua de la joventut. El pas cap a la plenitud és el punt 
de partida de la reflexió. La infantesa és el goig i l'alegria, però és falsa, perquè ignora la 
realitat; la maduresa suposa la plenitud, la resignació i l'acceptació del pas del temps. La 
vellesa és la permanència a través del record. Cadascun del fruits és un motiu per a parlar 
de l'home. Així, l'actitud del/s personatge/s és sempre relacionada amb el color, el perfum, 
el gust, la bellesa o la forma de la fruita. Les maduixes, les cireres, els albercocs i les nous 
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corresponen a la infantesa (petites, de colors vius, sorolloses). Les peres, prunes, préssecs, 
llimones i síndries equivalen a la plenitud i bellesa de la dona (el color, el gust, la finor de la 
pell, les formes). La dona que s'ha quedat sola després d'una vida de sacrificis joiosos té el 
seu paral·lel en les taronges, figues i magranes. La vellesa i la permanència en el record són 
les pomes, les castanyes, les ametlles, les serves i els codonys, perquè d'aquestes fruites de 
tardor i d'hivern se'n faran confitures que conservaran el gust i l'olor, l'essència de quan eren 
fresques. Als raïms corresponen la cloenda i la moralitat final que dona unitat al llibre. El llibre 
no és gens fàcil, si bé la seva lectura és molt agradable i no gens feixuga.  

El 1914, publicà La paraula en el vent i Auques i ventalls, on polí els models arbitraris 
anteriors a través de l'emoció i el subjectivisme en el primer cas, i de l'humor, la ironia 
i el to realista en el segon. Aquesta revisió, insinuà ja, en certa manera, un canvi; en 
definitiva, la superació del Noucentisme. Carner tancà aquesta etapa amb un recull 
amorós, La inútil ofrena (1924), síntesi de la seva obra fins a aquells moments.  

c) La descoberta del Simbolisme (1925-1939) 

El 1921 Josep Carner havia iniciat la carrera diplomàtica com a vicecònsol a 
Gènova. Mantingué, però, estrets lligams amb Catalunya i una intensa activitat 
literària.   

L'allunyament de Catalunya d'una banda, i les noves lectures de l'altra, li suposaren 
el descobriment d'una poesia més humana, més densa i més realista. El cor quiet 
(1925) és el llibre que millor reflecteix el canvi. 

d) La poesia metafísica (1939-1970) 

La marxa voluntària de Catalunya es convertí, amb la guerra, en estada forçosa a 
l'exili. Foren anys de dispersió professional (professor universitari, director d'editorial, 
traductor, etc.). Pel que fa a la poesia, enllestí i publicà Nabí.  

Nabí és un poema difícil, no tan sols per la simbologia moral que conté (por, pecat, 
ira, venjança, etc.), sinó per la complexitat lingüística (en el lèxic, la sintaxi i el ritme) 
tan rica com precisa, intuïtiva i subtil.  

Continuant el procés de revisió de la seva obra, ara ja amb una òptica plenament 
postsimbolista, Carner publicà la Poesia completa (1957).  

Pel que hem anat veient, la poesia de Carner és una poesia lúcida i conseqüent, 
que evoluciona segons la història i les modes literàries. 

Altres gèneres 

Carner excel·lí també en el camp del teatre (El giravolt de maig, El ben cofat i l'altre 
i Cop de vent) i de la narrativa (Les planetes del verdum i Les bonhomies). La 
constant preocupació de Carner per la llengua es veié reflectida ben aviat en les 
traduccions. Cal destacar, en aquest sentit, les versions de l'anglès (Defoe, Lewis 
Carroll, Dickens, Thackeray, Twain) i del francès (Molière, La Fontaine, Musset). 



Lletres tocatardanes (fragment) 

 
"El meu amic S. acaba de contestar a una lletra que jo vaig adreçar-li fa un any i 
mig. Li estic infinitament més agraït que no pas si m'hagués contestat a les 24 hores. 
Contestar a les 24 hores, és voler-se treure del damunt una obligació. Contestat al 
cap d'un any i mig és un fenomen extraordinàriament més delicat. Per espai de 
divuit mesos, més temps que una mare gràvida no porta el seu infant —exactament 
el doble de temps—, el meu amic m'ha portat en el si, o almenys hi ha portat la 
memòria de la meva lletra. Dir que en tot aquest temps ha tingut mandra, no seria 
sinó dar una versió grollera, calumniosa del fet. Res d'això: per a escriure'm 
necessitava un cert estat d'esperit, una certa inspiració estilística. Volia fer una obra 
tranquil·la i definitiva. La seva lletra de resposta, en el fons, s'anava formant en son 
esperit, a pleret, d'una manera subconscient. No creixia pas amb l'agosarament 
d'una carabassera, sinó amb la pausada majestat del roure. Ha vingut el moment 
que la resposta ha cristal·litzat en el seu esperit: aleshores, i només aleshores, el meu 
amic ha pres la ploma." 

(De Les bonhomies i altres proses, 1981) 

  
Carner, Josep (1994). Els fruits saborosos. Barcelona: Edicions 62 
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COM LES MADUIXES 

Menja maduixes l'àvia d'abans de Sant Joan; 
per més frescor, les vol collides d'un infant. 
Per'xò la néta més petita, que és Pandara, 
sabeu, la que s'encanta davant d'una claror 
i va creixent tranquil·la i en admiració 
i a voltes, cluca d'ulls, aixeca al cel la cara, 
ella, que encar no diu paraules ben ardides 
i que en barreja en una música els sentits, 
cull ara les maduixes arrupides, 
tintat de rosa el capciró dels dits. 
Cada matí l'asseuen, a bell redós del vent, 
al jaç de maduixeres. 
I mira com belluga l'airet ombres lleugeres, 
i el cossiró decanta abans que el pensament. 
li plau la corretjola i aquell herbei tan fi,  
i creu que el cel s'acaba darrera del jardí. 
En va la maduixera son bé de Déu cobria; 
en treure les maduixes del receret ombriu, 
Pandara s 'enrojola, treballa, s'extasia: 
si n'ha trobat més d'una, aixeca els ulls i riu. 
Pandara sempre ha vist el cel asserenat; 
ignora la gropada i el xiscle de les bruixes. 
És fe i és vida d'ella la llum de bat a bat. 
El món, en meravelles i jocs atrafegat, 
és petit i vermell i fresc com les maduixes.
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LA POMA ESCOLLIDA   

Alidé s'ha fet vella i Lamon és vellet, 
i, més menuts i blancs, s'estan sempre a la vora. 
Ara que són al llit, els besa el solellet. 
Plora Alidé; Lamon vol consolar-la i plora. 
—Oh petita Alidé, com és que plores tant? 
—Oh Lamon, perquè em sé tan vella i tan corbada 
i sempre sec, i envejo les nores treballant, 
i quan els néts em vénen em troben tan gelada. 
I no et sabria péixer com en el temps florit 
ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen, 
i tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen 
i em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit. 
Lamon fa un gran sospir i li diu: —Oh ma vida, 
mos peus són balbs i sento que se me'n va la llum, 
i et tinc a vora meu com la poma escollida 
que es torna groga i vella i encara fa perfum. 
A nostre volt ningú no és dolç amb la vellesa: 
el fred ens fa temença, la negra nit horror, 
criden els fills, les nores ens parlen amb aspresa. 
Què hi fa d'anar caient, si ens ne duem l'amor?


