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«No hi  ha país com Barcelona», diu un vers de Carner sobre la 
seva ciutat, cantada en desenes de poemes i de proses. La ciutat 
que el va veure fer-se poeta, on va publicar desenes de llibres, 
propis o traduïts, i on va ser un actiu cultural de referència.

E L S  A N YS  B A RC E L ON I N S

1884 |  Josep Carner Puig-Oriol neix el 9 de febrer a Barcelona, al 
primer pis del número 8 del car rer d’Aribau, al costat de 
l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Fill únic d’un 
matrimoni de la petita burgesia.

1897 |  A tretze anys, tres abans del que era habitual, ingressa a la 
Universitat per empendre-hi dues carreres, Dret i Filosofia i 
Lletres. 

1898 |  Es presenta als Jocs Florals de Barcelona, sense obtenir-hi cap 
premi.

1903 |    Funda, amb un grup d’amics universitaris, la revista 
Catalunya, que ell omple d’idees, de proses i de poesies.

1904 | Llibre dels Poetas, un recull meravellós:
«Y es que s’arna el dolor– com un vestit». 

1905 |  Primer llibre de sonets, el Segon, el 1907, cent cinquanta sonets 
dels més de cinc-cents que va escriure.

 El comte l’Arnau, adaptació en vers del mite popular:  
el seu primer gran triomf: més de dues-centes funcions.

1906 |  Els fruits saborosos: «En un incomparable triomf Mitgdía’s 
mor;  |  l’aire’s torç com un flam, la terra s’aclivella».

1910 |  La tempesta,  tercera traducció consecutiva  
de Shakespeare, la més reeixida.

Guanya la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, amb ‘L’estranya 
amor’, i  és nomenat Mestre en Gai Saber.

1911 |  Secretari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Sempre fent costat a l’arquitecte de la llengua. 

Verger de les galanies, el primer llibre de poesia amorosa després del 
cançoner d’Ausiàs March.

1912 |  Havent mort Maragall (desembre de 1911), Costa i Llobera i la 
premsa li atorguen el títol honorífic de Príncep dels poetes.

1913 |  Viatge a Anglaterra: París, Londres, Escòcia, Bèlgica. Un viatge 
que es ressegueix a «Rims de l’hora», una seva secció de poesia, 
signada Two, a La Veu de Catalunya.



1914 |  Dos grans llibres, un de poesia humorística, Auques i ventalls: 
«Cega la llum; les bàrbares sagetes  |  de l’or fos atueixen la ciutat» 
i un de poesia amorosa, La paraula en el vent: «Qui t’ha cantat el 
villancet  |  no és un llaüt, aimía; | no és el poruc violinet  |  ni la 
viola pia:  |  és una mica de vent fret  |  i de malinconía».

1915  |  A principis de juny s’embarca cap a Santiago de Xile disposat 
a casar-se amb Carmen de Ossa. Retornen l’octubre i al cap de 
poc s’instal·len a una torre de Sarrià, al carrer Pomaret. 

1916 |  L’octubre neix Anna Maria Carner de Ossa i el desembre de 
1919, el seu germà Josep.

1917 | Mor Prat de la Riba, el seu gran valedor.

1918  |  Dirigeix els dos primers anys de D’Ací d’Allà, «magazine» del 
grup editorial de la Lliga. 

Un nou llibre de poesia: Bella terra bella gent. «I fixa el callat magí  |  en 
cosa oculta i divina: | en el càntir de la mina | o l’infant a dintre el si».

1918~1920  |  La «Biblioteca Literària» ocupa una gran part de la seva 
activitat: Dickens, Twain, Eliot, Andersen, De Musset, 
Bennet, Villiers de l’Isle Adam, Lagerlöf, Erckmann-
Chatrian… La Fontaine, i Molière.

1920 |  El juny apareix L’oreig entre les canyes: «Tota la mar, ben endins, 
ben endins,  |  té un cor ombrívol, ombrívol». 

1921 |  Funda els «Amics de la poesia», una associació de trobada de 
poetes i lectors a la Sala Mozart.

I recórrer totes aquestes cançons, 
des d’aquella miraculosa 
renovació de la ‘Cançó d’un doble 
amor’, del Verger de les galanies, 
fins a l’aire tràgic de la ‘Serenada 
d’hivern’, de La paraula en el vent, 
ens fa pensar una mica que a una 
literatura li és més facil pujar 
fins a l’encelada entonació de 
l’oda heroica, que conquistar la 
senzillesa de la “cançó”. 

Carles Riba, «La paraula en el vent», 
La Veu de Catalunya, 1914.
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Fa gairebé vint anys que Carner viu migradament de la ploma, 
del periodisme i de la traducció. Una situació comportable 
quan campava tot sol, però que esdevé precària ara que té al seu 
càrrec una família, amb dos fills i el pare, ja vell. És sobretot la 
inestabilitat econòmica i també l’allunyament de la Lliga allò 
que el fa decidir a finals de 1920 a presentar-se sobtadament 
a oposicions al cos consular. Serà destinat a Gènova (on pren 
possessió del càrrec el 14 de març de 1921), San José de Costa 
Rica, Le Havre, Hendaia, Madrid, Beirut, Brussel·les, París.

L’ E X I L I  VO L U N TA R I

1922 |  La creació d’Eva i altres contes, recull de proses aparegudes a La 
Veu i La Publicidad. 

1897 |  La inútil ofrena: «O qui veiés, per una fina esberla  |  de ton cos 
innocent, dret com el llor,  |  la claror canviant de mareperla | 
del somni de ton cor». Una antologia de poesia amorosa.

1925  |  El març arriba a Barcelona, des de San José de Costa Rica,  en 
un parèntesi consolar de mig any (és nomenat president dels 
Jocs Florals, però el règim de Primo de Rivera en va prohibir la 
celebració).

Comença a col·laborar d’una manera continuada a 
El Sol de Madrid (Ortega y Gasset el considerava el català de tots els 
temps que havia escrit més bé en castellà).

1927 |  Sons de lira i flabiol, programa de mà d’una sessió poètica i musical 
al Palau de la Música. El poeta hi recita poemes i alguns cantants 
hi interpreten poemes musicats per a l’ocasió: Toldrà, Gerhard.



1928 |  Els fruits saborosos, revisats, es tornen a proposar als lectors. A 
La Veu, ‘Bastir-se un clos’, 18-IX, reivindica el dret al control de la 
pròpia obra i a la remuneració per tota col·laboració a la premsa. 

Escriu el llibret d’El giravolt de maig , l’òpera d’Eduard Toldrà estrenada 
al Palau de la Música el 27 d’octubre.

1931 |  La dedicació de trenta-
cinc anys a la traducció, 
de l’espanyol, del francès, 
de l’italià, de l’anglès, 
demostra que Carner 
l’entenia com un exercici 
literari de primer ordre, i 
l’experiència acumulada 
i la saviesa lingüística 
atenyen la maduresa en un 
joiell veritable: Pickwick.

Amb la paraula feia el que volia. Era 
prodigiós, enlluernador. He tingut 
ocasió de conèixer moltes persones a 
la vida. No he conegut mai un home 
que tingués –en la conversació– més 
recursos verbals que Josep Carner, 
més mitjans d’expressió, més riquesa 
d’adjectivació, més capacitat de 
transmutació de la realitat a través 
del llenguatge que la que ell tenia.

Josep Pla, «Josep Carner. Un retrat», 
Homenots, tercera sèrie, 1972.



1933  |  Guanya la Flor Natural 
dels Jocs de Barcelona en el 
setanta-cinquè aniversari 
de la Renaixença, amb “El 
branc de les vuit fulles”, 
l’any d’un dels seus millors 
llibres, El veire encantat, 
el vidre a través del qual 
observa la tardor.

1935 |  El 15 de gener mor el seu pare a Barcelona, i el 26 d’octubre mor 
a Beirut, en unes circumstàncies dramàtiques, la seva muller 
Carmen de Ossa. 

Des del Líban escriu, a La Publicitat, una crònica libanesa: «Del Pròxim 
Orient». 
Lluna i llanterna, «represa de temes xinesos», no traduccions del xinès 
sinó poesies compostes a partir de fonts mitjanceres. 

1935~1936 | I. Auques i ventalls, 
segona edició revisada i 
augmentada i II. La primavera al 
poblet, nova estació del cicle de 
l’any, i, el 1936, III. Bella terra bella 
gent, segona edició revisada. 

Carner defensa l’opció republicana 
i el 1936 dona suport a la 
candidatura del Front Popular.

1937 |  A Brussel·les hi coneix 
Émilie Noulet i el 10 
d’agost es casen a la 
capital francesa. Per 
mitjà d’ella coneix Jean 
Paulhan, Michaux, 
Ungaretti… redactors 
d’una revista d’alta 
cultura, Mesures, on 
publica, amb traducció 
francesa acarada: ‘Cant 
de Jonàs al si de la 
ballena’.

1938 |  La tardor, a París, acaba 
la redacció de Jonàs, 
més tard Nabí, 1957, 
meravellosa paràfrasi 
del llibre bíblic. El llibre 
tanca la seva segona 
dècada prodigiosa.

Di rado un uomo appare poeta nella vita, 
nella vita d’ogni momento, come Josep 
Carner. Una lieve ironia dà misura alle sue 
parole, ma un profondo sentimento illumina 
il pungere dello sguardo che accompagna 
le sue parole:  El seny en la fosca reneix. Iddio 
conceda a queso saggio, a questo poeta che 
sa quale misura esiga la grande poesia, molti 
altri anni fecondi.

Giuseppe Ungaretti, «Omaggio», L’obra de 
Josep Carner, volum d’homenatge, 1959.
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El maig de 1939, quan els negres núvols d’Europa avisaven 
d’una mala fi de coses, puja a bord del Veendam, a la Bretanya, 
que atraca a Nova York, i, d’allí, el grup d’escriptors i artistes 
que hi viatjaven arriba a Mèxic en autocar. Sempre va ser feliç en 
la realitat que l’atzar li oferia, però a la ment sempre hi tenia el 
record dels dies bells i la vaga esperança del retorn. A Ciutat de 
Mèxic és nomenat professor de la Facultad de Filosofía y Letras 
i membre del Colegio de México. Els anys brussel·lesos són els 
de la represa poètica amb el fi de construir la gran antologia, 
Poesia, 1957, i tots els llibres posteriors. 

L’ E X I L I  F O RÇ AT

1944 |  Casos y pláticas de animales. 
Quatre contes animalístics per 
a infants mexicans il·lustrats 
per Avel·lí Artís-Gener. 

1945 |  L’agost, Carner i Noulet 
retornen precipitadament 
a Europa. Just en arribar 
Carner accepta de formar 
part de l’únic govern de la 
Generalitat a l’exili, el govern 
de «personalitats», constituït 
el 14 de setembre de 1945 a 
París, presidit per Irla: Fabra, 
Rovira i Virgili, Pi i Sunyer… 
Professor de l’Université Libre 
de Bruxelles, viu dedicat a la 
lectura, a l’escriptura i a la 
reescriptura de la seva poesia.

1940~1941 | Nabi. Poema es publica 
abans en castellà a Ciutat de Mèxic, per 
la distància aleshores enorme que el 
separava de Buenos Aires.

1942 |  S’escau la celebració a 
Mèxic dels segons Jocs 
Florals de la Llengua 
Catalana, continuadors 
a la diàspora dels Jocs 
de Barcelona, i Carner 
hi actua de president del 
Jurat.

1943  |  Misterio de Quanaxhuata. 
Carner escriu aquesta obra 
de teatre en la llengua i en 
honor del país que l’havia 
acollit.



1948 |  París és la seu dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, norantè 
aniversari dels de Barcelona de 1858. Se celebren, amb tota esplendor, 
a la Sorbona. Els presideix Carner. Els guanya Mercè Rodoreda.

1949 |  El poeta havia decidit no publicar cap llibre seu a Barcelona en vida 
del dictador. A la fi desisteix de la seva negativa i accepta negociar un 
pla editorial.

1950 | Membre del Consell Executiu de la Société Européene de Culture.

… Josep Carner, 
que a tots nosaltres ens ha fet, 
i és a Brussel·les, grisa d’aigua, 

reclama el meu primer homenatge. 

Gabriel Ferrater, «Poema inacabat», Teoria 
dels cossos, 1966.

1951 |  El ben cofat i l’altre, publicat a Perpinyà, fruit d’una revisió de 
Misterio de Quanaxhuata, fonament també de la traducció 
francesa, L’ébouriffé, Gallimard, 1963.

1950~1953 |  Tres replans menen a la construcció del llibre major: Paliers 
(Brussel·les, 1950); Llunyania (Santiago de Xile, 1952); i Arbres 
(Barcelona, 1953), que avança, amb poques variants, una 
secció de Poesia, 1957. 



1957 |  Obres completes. * Poesia. Al dir faceciós del poeta: l’omnibus. 
És un llibre d’una experiència humana i verbal i d’una saviesa 
poètica excepcionals, floró indiscutible de la seva obra i de la 
tercera i darrera dècada prodigiosa. 

1958 |  Honoris causa per la Universitat d’Ais de Provença. Lletra 
d’or al millor llibre de l’any per »Absència«, darrera secció de 
Poesia.

1959 |  Es publica a París una traducció francesa d’Émilie Noulet de 
Nabi.

1961 |  Lligam (Brussel·les), una breu antologia, amb algun inèdit, 
traduït al francès, Lien, a l’italià, Legame, i al romanès, 
Legatura.

1962 |  Una comissió d’intel·lectuals catalans decideix de presentar 
la candidatura de Carner al premi Nobel de literatura. S’hi 
adhereixen algunes universitats i institucions culturals 
europees, professors i intel·lectuals d’arreu del món: T. S. 
Eliot, Ungaretti…

1963 | Museu zoològic i Museo zoológico, il·lustrats per Granyer. 
A principis d’any posa a disposició de Miró la traducció que li havia 
encomanat de Laudes creaturarum de Francesc d’Assís.  

1964 |  Bestiari, un nou i més extens recull de poesia animalística. 
Per Nadal, Carner es reafirma en la decisió de no tornar a 
Catalunya mentre imperi la dictadura.

1965 |  Una tarda de mitjan agost va patir un episodi d’amnèsia total. 
D’aquell dia ençà, mai més no seria capaç de fer un treball 
intel·lectual seguit.

1966  |  El tomb de l’any. El darrer llibre:  el títol i les seccions són seves 
però no la tria exacta dels poemes. Cop de vent. Es publica el text 
en català que havia aparegut traduït al francès, Coup de vent.

1968 | Obres completes. Poesia. Prosa. Teatre. 
Es «completa» de qualsevol manera l’obra de Carner.



1970 |  A començaments d’abril Carner torna a Catalunya. És un 
retorn ple d’emotivitat. 

Ell ho viu amb instants de lucidesa i amb molts d’opacitat. L’arribada 
coincideix amb els dies previs a la decisió d’atorgar el segon Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, i el jurat decideix concedir-lo a Pere 
Quart.  Dos mesos després d’haver-se retrobat amb la seva terra i la 
seva gent, el dia 4 de juny, a 86 anys, Josep Carner mor a Brussel·les, 
al 64 de Rue Lincoln. 

… voldria retre homenatge a tres grans 
figures que m’han ajudat en la meva 
feina. Són Jacint Verdaguer, Joaquim 
Ruyra i Josep Carner. Homes de gran 
categoria, de molta classe, que van picar 
pedra a la pedrera de l’idioma i van 
descobrir-hi vetes d’or. 
Per aquesta herència els vull significar tot 
el meu respecte i tot el meu agraïment. 
Mercè Rodoreda, pròleg a Quanta, 
quanta guerra…, 1980. 
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