CARNER I PUIG-ORIOL, JOSEP (Barcelona, 1884 - Brussel×les, 1970).
Bellafila, Calíban, Joan d'Albaflor, Joan Sitjar. Escriptor. Va conrear sobretot la
poesia lírica i la prosa breu, descriptiva i assagística, amb alguna incursió
esporàdica en la ficció. Entre 1903 i 1917 va contribuir decididament, des de la
posició d'un professional de les lletres, al projecte polític encapçalat per Enric
Prat de la Riba: la consolidació institucional de la cultura en la pròpia llengua, en
correspondència amb una organització social moderna, burgesa, de base liberal i
amb capacitat d'autogovern. De les seves primeres traduccions, cal destacar-ne
les tres de Shakespeare per a la “Biblioteca Popular dels Grans Mestres”,
iniciativa de la casa editorial E. Domènech, per a la qual treballava: fetes a partir
de versions franceses, revelen un propòsit de dignificació de la llengua literària
des de posicions afins a l'arbitrarisme orsià (ben explícites en el prefaci a El
somni d'una nit d'estiu, 1908). Va ser editorialista i redactor de La Veu de
Catalunya i secretari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i
sempre va manifestar "l'honor d'haver estat, cronològicament, el primer
ministerial de l'obra de Pompeu Fabra". Rere la mort de Prat encara va portar a
terme un dels projectes que tenien el seu suport, l'Editorial Catalana, orientada a
proporcionar als lectors de La Veu obres de qualitat (literatura catalana i
estrangera i alta divulgació). El catàleg dels anys en què la va dirigir (1918-1921)
respon a les seves preferències literàries, ben manifestes en la tria d'obres
originals a la “Biblioteca Catalana” i en la selecció rigorosa i coherent d'obres
estrangeres i dels seus traductors catalans a la “Biblioteca Literària”. Les
traduccions amb què hi va contribuir ell mateix, abundantíssimes, van permetre-li
explorar algunes possibilitats estilístiques —usos irònics, neologismes,
combinacions d'expressions idiomàtiques i rescats dialectals, arcaïtzants o
cultistes— de la llengua acabada de codificar. Pel que fa a les modalitats
literàries, són molt variades: d'Andersen a Mark Twain, de La Fontaine i Molière a
Arnold Bennett, hi predominen la ironia i l'humor, la fantasia, el relat d'aventures
i la narració sentimental refinada. L'any 1921, havent-se distanciat de la
radicalització conservadora a què es va veure abocada la Lliga, va buscar una via
d'estabilitat econòmica en la carrera consular, però no va ser fins al 1928 que va
abandonar La Veu i va portar les seves col×laboracions periodístiques a La
Publicitat, el diari d'Acció Catalana. El contacte amb els lectors catalans va
mantenir-lo també amb reedicions revisades dels seus llibres de poesia, amb nous
títols i amb noves traduccions, algunes publicades en revistes (Bella Terra, D'Ací
d'Allà). Entre 1928 i 1931 va traduir tres de les novel×les majors de Dickens per a

la biblioteca "A Tot Vent" de les Edicions Proa, la col×lecció de novel×la moderna
catalana i estrangera dirigida per Joan Puig i Ferreter↑. Durant la guerra civil va
continuar servint les institucions de la República. L'exili posterior el va portar de
primer a Mèxic (1939-1945) i després a Brussel×les (1945-1970), llocs on va
apadrinar moltes de les iniciatives polítiques i culturals dels exiliats. La seva
experiència de traductor i els propòsits que sempre l'havien guiat estan ben
resumits en els aforismes "De l'art de traduir", publicats l'any 1944 a la revista
Lletres de Mèxic. Observant-la des de dins, Carner veu la traducció com una tasca
alhora necessària i difícil, sempre exposada al fracàs. La condició per evitar-lo és
esquivar el risc de la desnaturalització: convé traduir "per cops d'ala
intel×lectual", "amb esment dòcil i ploma lliure", sense deixatar, i calen
traductors amb geni, els quals infondran necessàriament la seva personalitat a les
obres traduïdes. Observant-la des de fora, en subratlla sobretot els beneficis per a
la literatura receptora. Tal com havia escrit ja l’any 1908 (en l’article “La poesia
d’en Díes Canedo”), la traducció és "la millor escola" per a l'escriptor: "no
solament perquè ens du una renovació espiritual fondíssima, i perquè ens obliga a
un minuciós escatiment de tots els ressorts i les fineses tècniques de l'obra
original, sinó també perquè ens imposa un estudi sol·lícit de tots els recursos del
nostre verb, de totes les faisons, de tota la tradició del propi llenguatge". Alhora,
contribueix a la formació d'un públic lector, perquè les obres literàries traduïdes
li donen l'exemple d'uns valors imaginatius i morals positius i de les possibilitats
expressives disponibles en la pròpia llengua. És, finalment, una pedra angular en
la construcció institucional de la literatura catalana: perquè es troba en la
fundació mateixa de les literatures nacionals, i perquè amb l'adopció d'obres
clàssiques d'altres literatures es va formant tradició en la pròpia (i d'aquí l'elogi
dels escriptors doblats de traductors, anàleg al que havia fet el 1907 a l'article
"Del Shakespeare en llengua catalana"). Si organitzar-ne la publicació sistemàtica
és una de les responsabilitats pròpies de "tot Estat d'ordenada cultura"-per dir-ho
en els termes que encara volia fer servir Carner en l'exili de Mèxic-, aquesta
necessitat és doblement sentida pels "pobles amb quadres de cultura incomplets".
[Marcel Ortín]
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