JORDI CARBONELL
N O R A N TA A N YS

L’aportació de Jordi Carbonell a l’estudi de la
llengua i la literatura catalanes
per Maria Paredes Baulida

Al principi dels anys seixanta, Jordi Carbonell havia
dut a terme recerques i estudis en algunes biblioteques de Menorca i n’havia donat notícia en un article
fonamental publicat a «Estudis Romànics» el 1966.
Per això, quan l’any 1988 estava preparant la meva tesi
doctoral sobre el vessant humanista de l’il·lustrat maonès Antoni Febrer i Cardona, vaig anar a trobar-lo per
fer-li unes consultes. Aleshores jo ja l’admirava, tant
per la solidesa i l’excel·lència investigadora com per la
valentia que havia demostrat en la lluita constant per
defensar la nostra llengua i la nostra cultura. Mai no
oblidaré (alguna vegada li ho he recordat) l’amabilitat
amb què tant ell com l’Hortènsia em van rebre a casa
seva, l’atenció amb què escoltava les meves preguntes,
l’agilitat amb què resolia els meus dubtes i, sobretot,
l’entusiasme i la passió que demostrava tot recordant
les troballes que havia fet durant aquelles estades, tan
fructíferes, a l’illa i la coneixença d’alguns illencs que,
com Andreu Murillo i Tudurí, en aquells moments secretari de l’Ateneu de Maó, esdevingueren els primers
col·laboradors i amics. Però allò que més em va colpir
és la generositat que va demostrar a cedir-me, sense
cap recança, algunes de les seves fitxes i anotacions
que em van ser d’una gran utilitat, no sols per a la tesi,
sinó també per a estudis posteriors. Aquesta generositat és congruent amb una ferma voluntat, des dels
inicis, de retornar al país el prestigi cultural que el franquisme intentava anorrear.
Cal, doncs, inserir les aportacions de Jordi Carbonell en el camp de la llengua i la literatura catalanes
dins d’una trajectòria vital que ha estat sempre al servei
de la difusió de la cultura catalana arreu, congruent
amb la seva actitud com a ciutadà i home d’acció. El 18
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de març de 2002, en ser-li concedida la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya, Josep Massot, en un discurs que pronuncià durant l’acte («Serra d’Or», núm.
510, juny 2002, pàgs. 24-26), es referia a ell com a «impulsor de cultura», i si ens detenim en les fites que
esmenta en glossar la seva figura no tindrem cap dubte
que encerta. En primer lloc, perquè col·laborà intensament amb institucions culturals cabdals per al país:
l’any 1947 entrava a treballar a l’Institut d’Estudis Catalans, del qual mai més s’havia de desvincular, ja que
arribà a ser-ne secretari redactor amb Ramon Aramon
i membre de la Secció Filològica, de la qual també fou
secretari (1989-1995), i director de l’Oficina d’Onomàstica i Toponímia (1991-1996); dirigí la Gran enciclopèdia catalana entre els anys 1965 i 1971 i en fou redactor
dels tres primers volums, i va ser membre fundador
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes el 1973. Al mateix temps, desenvolupà una
notable activitat docent, primer als clandestins Estudis Universitaris Catalans, on va impartir cursos sobre
sintaxi i més tard sobre literatura dels segles XVIII i
XIX; després com a professor universitari essent lector
a la Universitat de Liverpool (1950-1952), més tard a la
Universitat Autònoma de Barcelona (1962-1972) i després a la Universitat de Càller, a Sardenya (1975-1989),
on ocupà la càtedra de Llengua i Literatura Catalanes
i fundà l’Assoziazione Italiana di Studi Catalani, i on
deixà com a successor el professor Joan Armangué.
També ha col·laborat amb la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent des de 1969, formant part de
l’equip rectoral entre 1990 i 1997.
Més enllà, però, de la tasca que realitzà des de l’Institut d’Estudis Catalans i com a docent en diverses
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El 3 de gener de 1958, en un sopar d’homenatge al personal d’oficines de l’IEC, a l’esquerra els tres primers són Eduard Artells, Jordi
Carbonell i Ramon Aramon, i, a l’altre costat de Carles Riba, Montserrat Martí i Bas.
A Florència, el març de 1962, a la reunió de la Comunitat europea dels escriptors, rere Francesc Vallverdú, J.V. Foix i Alexandre Cirici, i Joan
Triadú i Jordi Sarsanedas, Jordi Carbonell parla amb Josep M. Castellet.

21 / 181

Fets i o p ini o ns | ma r ç / 14

universitats, Jordi Carbonell és autor d’articles i estudis cabdals en els àmbits de la llengua i la literatura
catalanes, la història social de la llengua i la història
gramatical i lexicogràfica que abasten autors des de
l’època medieval fins al principi del segle XIX i de tots
els territoris de parla catalana, des de València fins a la
Catalunya Nord i des de Menorca fins a Sardenya. Ha
descobert i editat textos d’autors inèdits o oblidats que
han estat incorporats, gràcies a ell, a la nostra historiografia literària i ha contribuït d’una manera notable al
coneixement real de la llengua i la literatura catalanes
de l’edat moderna, la mal anomenada Decadència per
la crítica literària vuitcentista. La formació com a investigador li ve de lluny: ell mateix, a les seves memòries
(Entre l’amor i la lluita, Proa, 2010, pàg. 43), parla d’uns
estudis de dret que inicià forçat per la família i que
abandonà finalment per estudiar filologia romànica a
la Universitat de Barcelona, aleshores «una universitat
trista, franquista, espanyolista» (ibídem, pàg. 49), tot
reivindicant com a fonamentals en la seva iniciació a la
recerca l’assistència als cursos que impartien als Estudis Universitaris Catalans Jordi Rubió i Balaguer i Ramon Aramon i Serra, dels quals es confessa deixeble.
A banda de nombrosos textos relacionats amb el teatre, en especial els articles de crítica teatral apareguts
a «Germinàbit» i a «Serra d’Or», cal destacar, entre
les seves publicacions centrades en la sociolingüística, l’article «Elements d’història social i política de
la llengua catalana», publicat el 1979 (Treballs de sociolingüística catalana, 2, pàgs. 87-102). Els estudis sobre
literatura i tradició lexicogràfica i gramatical denoten
una dedicació simultània als dos àmbits. Al principi,
com a investigador, se centrà en dos autors valencians
dels segles XIV i XV: Antoni Canals, del qual estudià
la sintaxi el 1950 (juntament amb Hortènsia Curell),
en un treball inèdit que obtingué el premi Francesc
Cambó de l’Institut d’Estudis Catalans, i Joan Roís de
Corella, sobre el qual publicà un article a Homenatge a
Carles Riba (1954) i un altre a «Estudis Romànics» V
(1955-1956), i també el pròleg a l’edició de la seva Obra
profana, el 1973.
A partir dels anys seixanta, però, Carbonell inicia
una llarga i fructífera etapa centrada en els segles
XVIII i XIX que el consagrarà com un dels grans especialistes en aquest període. Entre els textos panoràmics de conjunt, n’hi ha d’alta divulgació, com el seu
«Comentari sobre la Decadència», publicat a «Serra
d’Or» el març de 1961, i d’altres en què mostra la seva
capacitat crítica i d’historiador de la literatura, com el
brillant estudi «La literatura catalana durant el període
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de transició del segle XVIII al XIX», publicat a les actes
del IV Col·loqui de l’AILLC a Basilea, el 1977. Paral·
lelament, publica articles en què dóna a conèixer els
fruits de la seva recerca arreu del territori català: centrat
a la Catalunya Nord, «Dues traduccions setcentistes de
la Zaïre de Voltaire», publicat a «Estudis Romànics»,
parla també d’altres traduccions teatrals rosselloneses
i del grup de Tuïr; els principals fruits de la seva estada
a Càller són, d’una banda, I catalani a Sardegna, obra
feta conjuntament amb Francesco Manconi, publicada
a Càller i a Barcelona el 1984, i «La llengua catalana
a Sardenya», conjuntament amb Joan Armangué, publicada el 2000 a les actes de les Jornades de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans celebrades a
l’illa l’any anterior.
És indubtable, però, que Menorca ha ocupat un
espai privilegiat en els estudis de Jordi Carbonell, i
no sense motius, ja que, al llarg del XVIII, fou l’únic
territori de parla catalana que no estigué sotmès a
les prohibicions lingüístiques de la Nova Planta borbònica ni a la censura inquisitorial. Britànica des del
Tractat d’Utrecht (1713) fins a 1783, amb un parèntesi
de dominació francesa durant la Guerra dels Set Anys
(1756-1763), l’illa, oberta a l’intercanvi comercial i cultural amb Europa, veié florir una nova intel·lectualitat
burgesa que es doctorava a les universitats del sud de
França i que, en un ambient de normalitat cultural,
manifestà un interès especial per la gramàtica i la literatura en la llengua pròpia: Joan Ramis i Antoni Febrer
en són una clara mostra.
Carbonell explica com, a partir d’una recerca que
feia en el fons Rull de teatre, a Barcelona, va descobrir
tres tragèdies de Joan Ramis i una traducció menorquina de Molière que li van desvetllar un interès més
que justificat. Les obres havien estat esmentades per
Francesc Hernández Sanz feia dècades a la «Revista
de Menorca», però havien estat oblidades (Entre l’amor
i la lluita, pàgs. 131-132): fou el punt de partida, ja que,
poc després, marxà a Menorca a investigar in situ els
fons d’algunes notables biblioteques privades. Després d’entrar en contacte amb Joan Hernández Móra
i amb Andreu Murillo, parlà a l’Ateneu de Maó sobre
«El període de predomini menorquí de la nostra cultura»: era el 10 de juliol de 1964 i aquella fou la primera conferència en català des del final de la guerra.
El mateix any havia publicat «El període menorquí de
la literatura catalana» (El llibre de tothom, Alcides, pàgs.
159-163), amb un títol que adoptaren, a partir d’aquell
moment, els historiadors de la literatura, i mesos més
tard «Serra d’Or» dedicà el seu primer monogràfic a
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l’illa de Menorca, intitulat «Menorca ahir i avui», amb
un emblemàtic article de Jordi Carbonell, «La cultura a
Menorca», en què ofereix una visió diacrònica de la situació de la llengua i la literatura menorquines des del
segle XIII fins al XX, amb amplis apartats dedicats a la
segona meitat del XVIII i primeres dècades del XIX.
Trenta anys més tard, el 1994, oferí un estudi diacrònic
centrat en la lingüística: «Els gramàtics i els lexicògrafs
anteriors a Francesc de Borja Moll», dins les actes de
les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Menorca (8-9 d’octubre de 1993).
Com ja hem dit, dos són els noms propis del Grup
Il·lustrat Menorquí (la denominació és de Joaquim
Molas) que Carbonell tracta en profunditat: un, Joan
Ramis i Ramis, podríem dir que el recuperà, i l’altre,
Antoni Febrer i Cardona, el descobrí durant una visita
a la Casa Victory, de Maó, on li fou permès de consultar alguns dels seus manuscrits inèdits, tots en català,
entre els quals trobà dues gramàtiques menorquines,
traduccions dels clàssics llatins i francesos, obres de
preceptiva poètica i textos poètics. El primer gran estudi sobre Ramis és «L’obra literària de Joan Ramis i
Ramis» («Revista de Menorca», LV, 1967, pàgs. 5-64),
en el qual descriu els manuscrits que es conserven de

Al palau Dalmases, seu d’Òmnium Cultural, Jordi Carbonell presenta
el segon volum de la Gran Enciclopèdia Catalana, al costat de Josep
Trueta. (Foto: Barceló)
L’estiu de 1972, a Txecoslovàquia, Hortènsia Curell i Jordi Carbonell
amb Jan Schejbal i Francesc Vallverdú.
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l’autor, parla de la seva biblioteca i publica, en apèndix,
alguns fragments dramàtics i poètics; poc després, el
1968, prologa i té cura de la primera edició de la Lucrècia de Ramis (Antologia catalana, 40, Edicions 62)
—també curà la nova edició de Lucrècia i la primera
de Rosaura, dins Francesc Fontanella i Joan Ramis,
Teatre barroc i neoclàssic, Edicions 62, 1982, MOLC,
90. Complementa l’anterior «La incorporació de Joan
Ramis a la historiografia literària catalana», de 1996
(Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la Il·lustració al
Romanticisme, actes de les jornades celebrades a Menorca el novembre de 1996, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1999).
Antoni Febrer i Cardona, el dóna a conèixer a les
«Notes sobre els Principis de la Lectura Menorquina de
1804» el 1966 («Estudis Romànics», VIII, 1961-1966,
pàgs. 195-214), on fa un primer inventari dels seus manuscrits i publica els pròlegs de les seves gramàtiques i
alguns poemes. Igualment, a «Antoni Febrer i Cardona
i el Comte d’Aiamans, dues figures de la Il·lustració»,
parla de la relació epistolar entre el maonès i el noble
militar mallorquí Josep de Togores, publicant com a
apèndix algunes cartes en què discuteixen sobre temes

Caplletra
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA

Caplletra 56
Volum 56 de la revista, amb el monogràfic: «Semàntica i lexicologia diacròniques. Perspectives
noves», coordinat per Josep Matines (primavera
2014)
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
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ortogràfics («Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, 1971-1972, pàgs. 87-146). Tots
aquests estudis, a banda de provocar un canvi substancial en la nostra percepció de la llengua i la literatura
catalanes del XVIII, han obert nous camins a estudiosos i investigadors que, seguint la petja de Carbonell,
es dediquen ara a l’edició de textos i a l’estudi d’aquests
autors. Des de l’Institut Menorquí d’Estudis, un maonès, l’enyorat Josep Miquel Vidal, que durant molts
anys en fou coordinador científic, i una ciutadellenca,
Josefina Salord, l’actual coordinadora de la institució,
fa anys que promogueren, juntament amb l’Institut
d’Estudis Catalans i les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, el projecte de publicació de les obres completes d’Antoni Febrer. Jordi Carbonell ha promogut en
persona, com a membre emèrit de la Secció Filològica
(sense ell no hauria estat possible), la publicació de
les obres gramaticals i lexicogràfiques de les edicions
del Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí (2001 i
2005), de les Obres gramaticals I (2004) i de la Preceptiva poètica (2008).
Molts són els homenatges que ha rebut Jordi Carbonell que reconeixen la vàlua de les seves recerques:
a Prada de Conflent, la Universitat Catalana d’Estiu li
va retre homenatge el 19 d’agost de 1989; a Menorca,
el 8 de novembre de 1991, «Homenatge a Jordi Carbonell» a l’Ateneu de Maó; la Universitat de Càller li
oferí la Miscellanea in onore del Prof. Jordi Carbonell (4
vols., 1992), i l’Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes, l’Institut Menorquí d’Estudis i les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat la Miscel·lània
Jordi Carbonell (5 vols., 1991-1993). I, com no podia ser
d’altra manera, ha estat premiat amb els màxims guardons que atorguen les nostres institucions, entre els
quals la Creu de Sant Jordi (1984) i la Medalla d’Or de
la Generalitat de Catalunya (2002), i també la Taula
d’Or, la més gran distinció que atorga el Consell Insular de Menorca (2010).
Em sembla adequat acabar donant veu al Carbonell
literàriament més íntim, a l’autor de la seva darrera
obra, Hortènsia (Proa, 2007, amb pròleg de Joaquim
Molas), un recull de poemes que traspuen, des de
la presència del record, la intensitat de l’amor envers la
seva muller, desapareguda el 2005, que ell anomenava
sovint, manllevant els mots a Edgar Allan Poe, «My
darling, my life, and my bride».
L’esposa i el país. La llengua, la literatura i la nostra
cultura. L’amor i la lluita que conformen, com un tot
indestriable, la personalitat humana, profunda i singular de Jordi Carbonell.
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Els orígens de Jordi Carbonell:
l’assaig i la crítica teatral
per Àlex Broch

Jordi Carbonell a l’època de crític teatral de «Serra d’Or».
(Foto: Barceló)

El primer registre bibliogràfic que tenim recollit de
Jordi Carbonell correspon a l’any 1951. El títol: «Notes
sobre Àngel Guimerà. Els temes històrics» («Bulletin of
Hispanic Studies», XXVIII, núm. 110, abril-juny, 1951,
pàgs. 93-103). Un primer text que ens situa, doncs, en
l’àmbit de la reflexió i la recerca teatral. Està escrit des
de Liverpool amb motiu de l’estada de Carbonell com a
lector de la Universitat (1950-1952). A més de l’estudi
del teatre històric de Guimerà, en aquest primer text
mostra, també, una preocupació que retrobem al llarg
de tota la seva obra i a la qual orientarà una part del
seu treball filològic i de recerca històrica: «La literatura
catalana no havia desaparegut durant els segles XVI,
XVII i XVIII.» Dotar de contingut d’obra l’anomenada
Decadència i explicar les raons històriques i socials que
hi ha al darrere de l’afebliment de la producció literària
és una constant que es manifesta i que és present en
els articles que avui comentem publicats a les revistes
«Germinabit» i «Serra d’Or».
En els anys següents, 1954 i 1956, dues publicacions més obren un dels altres motius d’interès i recerca
filològica de Carbonell: la figura i l’obra de Joan Roís de
Corella, textos recollits al llibre Homenatge a Carles Riba
en complir seixanta anys (Barcelona, 1954) i a «Estudis
Romànics» V (1955-1956). Serà, però, l’any 1959 el que
assenyala la data d’inici d’una activitat de recerca, as-

saig i crítica teatral que, amb intensitat i dedicació diversa, arribarà fins a 1970, tot i que la continuïtat en
la recerca i l’estudi de l’obra de Joan Ramis es manté
al llarg dels anys, com mostra la seva col·laboració «La
incorporació de Joan Ramis a la historiografia literària
catalana» dins Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la
Il·lustració al Romanticisme (PAM, 1999).
En el número 59, de febrer de 1959, Carbonell publica el seu primer article de crítica teatral a «Germinabit»: «Maria Aurèlia Capmany i el teatre». Al llarg
de l’any en publicarà sis més, un cada mes, fins que
el mateix 1959, a l’octubre, apareixerà el primer número de «Serra d’Or» també amb la seva signatura a la
secció de teatre. La seriositat i la profunditat d’anàlisi
d’aquests articles, escrits quan l’autor ja té trenta-cinc
anys, són del tot paral·lels a la majoria dels publicats
aquest 1959 a «Germinabit», revista a la qual cal caldrà atorgar una importància major al comú criteri de
ser solament el precedent de «Serra d’Or». La majoria
de noms que feren possible el «Germinabit» de 1959
seran els que faran el «nou Serra d’Or». Hi ha, doncs,
entre «Germinabit» i «Serra d’Or», una clara continuïtat de continguts, tot i que, lògicament, hi ha una
ampliació i una forma i una maqueta noves que ja es
perceben en el darrer número de «Germinabit», el 65,
d’agost-setembre, homenatge a Carles Riba, després
del seu traspàs.
L’extensió possible d’aquest text limitarà força
l’anàlisi que fem, però almenys voldríem que, al final, haguessin pogut quedar establertes algunes línies
d’interès que expliquen i articulen el pensament i l’orientació de tot aquest treball assagista i crític de Jordi
Carbonell que gira entorn de l’escena teatral catalana.
En el cas del primer article publicat, no solament permet descobrir la dramaturga que hi ha darrere de la
narradora, amb l’estrena de Tu i l’hipòcrita, sinó que,
a més, aquesta estrena inicia el seguiment de les activitats de l’ADB assenyalant l’alt interès del seu treball en la renovació del teatre català. I una afirmació
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A Montserrat, el febrer de 1967, en una reunió del consell de direcció de «Serra d’Or», en el sentit de les busques del rellotge veiem Joan
Colomines, Maur M. Boix, Jordi Carbonell, Ramon Bastardes, Jordi Sarsanedas, Evangelista Vilanova, Sebastià Benet, Jordi Úbeda, Miquel
Porter, Antoni de Rosselló, Josep Verdura, Ernest Lluch, Joan Triadú, Cassià M. Just i Jordi Pujol.
El 16 de març de 1984, a l’àpat de commemoració dels vint-i-cinc anys de «Serra d’Or», a l’hotel Majèstic, Jordi Carbonell, el primer a la dreta,
diverteix els comensals. (Foto: Barceló)
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de 1959: «Ricard Salvat ha passat amb aquesta obra
al primer pla dels nostres directors.» Tot el que fou i
representà l’ADB és l’eix de «L’escena catalana d’avui»
(núm. 60, març de 1959) i de «Teatre viu» (núm. 63,
juny de 1959). En el primer, després de fer una panoràmica del teatre comercial (Capri mai no és absent,
tot assenyalant-ne positiu i negatiu), entra en la consideració de la significació, les estrenes i els noms que
fan possible un projecte com l’ADB i la dinamització
que representa. Una d’aquestes manifestacions seran
les sessions del Teatre Viu dirigides per R. Salvat i M.
Porter. El text descriu la seva organització i el seu desenvolupament en tres parts i avui és una bona informació per a tenir-ne coneixement. És un vot a favor, «una
sòlida esperança», però també assenyala una altra de
les preocupacions constants i reiterades en diversos articles en relació amb la dicció i la correcció lingüística
dels actors. En aquest cas, el treball d’improvisació dels
actors acaba «mostrant senyals evidents dels estralls
que el bandejament del català de les escoles ha fet entre
la nostra gent».
«Les grans transformacions del teatre català modern», publicat en dues parts (núms. 61 i 62, abrilmaig de 1959), és un veritable estudi i un dels textos
majors d’interpretació històrica dels publicats per Carbonell a les dues revistes. Cal circumscriure’l, ja ho
hem esmentat com a preocupació continuada, en el
debat sobre la interpretació de la Decadència i la Renaixença. Partint d’una definició com: «... crec que no
és possible de comprendre els fenòmens literaris al
marge de l’evolució del cos social que els determina»,
Carbonell ressegueix el paper que, al llarg d’aquests segles, la monarquia i la cort, l’aristocràcia establerta i la
burgesia en formació varen tenir a Espanya i Catalunya
condicionant i determinant el seu procés literari fins al
XIX, atès que «perquè canviessin les característiques
de la nostra literatura calia que canviés l’estructura social del país». A «Crisi en el teatre català actual» (núm.
64, juliol de 1959) entra en un debat obert per la publicació d’un article de Nèstor Luján a «Destino» (núm. 6,
juny de 1959) sobre el tema que assenyala el títol, mentre que el darrer article publicat a «Germinabit» (núm.
59, agost-setembre), «Carles Riba i el teatre», pertany a
l’homenatge que la revista féu amb motiu del decés del
poeta, en el que, d’altra banda, és el darrer número de
la revista abans del primer de «Serra d’Or». És un altre
article major, un veritable estudi introductori a les relacions de Riba amb el teatre bàsicament com a crític,
però, sobretot, com a traductor dels clàssics grecs. Hi
ha, doncs, un seguiment de les lectures crítiques fetes,

Jordi Carbonell en una de les imatges més conegudes, obra del
fotògraf Toni Vidal.

pròlegs a obres, la tesi doctoral sobre la Nausica de Maragall, l’estudi de personatges dramàtics i les traduccions, remarcant, sobretot, la importància de l’interès
per Sòfocles i la feina feta a la Fundació Bernat Metge.
Si aquests orígens crítics ja assenyalen una gran
maduresa d’anàlisi i interpretació i una extensa informació, la continuïtat de Carbonell a «Serra d’Or» no
farà sinó ampliar els registres tractats, constatar el coneixement de la més avançada dramatúrgia europea,
el seguiment atent de la nova dramatúrgia catalana, la
seva problemàtica específica (permisos, llengua, públic, professionalitat), la defensa de noves propostes
estètiques i dramàtiques, la reivindicació dels noms de
la dramatúrgia històrica, la recuperació de les arrels i
les formes tradicionals i populars tant de base religiosa
com profana, i la defensa de la creació del teixit social
que havia de permetre el normal desenvolupament del
teatre català, sense oblidar una continuada mirada sobre el concepte de Decadència amb una clara voluntat
d’establir un diagnòstic encertat en la seva explicació i
una més acurada interpretació de les seves causes.
La presència de la col·laboració teatral de Jordi
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Carbonell és freqüent en els anys que van del final de
1959 al principi de 1966. Després, de temàtica teatral,
només publicarà un nou article dedicat a «El teatre de
Joan Oliver» (núm. 121, octubre de 1969). En aquestes
col·laboracions hi hauria com una doble consideració o
classificació: l’assaig lliure i la crítica d’estrenes. Aquestes, dins la secció «Teatre», apareixen sota l’epígraf «Els
escenaris catalans», que és una secció compartida amb
d’altres noms de relleu: Maria-Aurèlia Capmany, Josep
A. Codina, Jordi Sarsanedas, Alfred Badia, que es converteix en un testimoni múltiple i divers de les estrenes que es fan en els escenaris catalans. Fora d’aquesta
subsecció és on apareixen els articles, estudis i reflexions més importants de Carbonell. Els que delimiten i
determinen més bé el seu pensament. Però la crònica
d’aquests anys es construeix tant dins l’epígraf «Els
escenaris catalans» com en altres articles més genèrics de Carbonell que permeten veure’n el seguiment i
l’actitud davant alguns dels títols que marquen la principal història del període, ja sigui obra catalana o traducció. Així, entre d’altres, el recital de La pell de brau
de l’EADAG (núm. 2, febrer de 1961), La gran pietat de

Fets i op inion s | m arç / 14

Joan Oliver (núm. 4, abril de 1961), La visita de la vella
dama de Dürrenmatt (núm. 7, juliol de 1962), Gran
Guinyol de Brossa (núm. 7, juliol de 1962), Primera història d’Esther d’Espriu (núm. 12, desembre de 1962),
Situació bis de Pedrolo (núm. 12, desembre de 1963) o
L’òpera de tres rals de Brecht, que fou prohibida i que
les cròniques assenyalen com l’inici del final de l’ADB.
En aquest cas, a tota plana i de manera crítica, «Serra
d’Or» recull quatre fotografies i la nota següent de quatre línies signades per J.C.: «Quatre fotografies de l’assaig general de L’òpera de tres rals de Bertolt Brecht,
que l’Agrupació Dramàtica de Barcelona havia d’estrenar a la península Ibèrica el dia 19 de juny de 1963
(Fotos Barceló). La representació fou suspesa per ordre
governativa» (núm. 8/9, agost-setembre de 1963).
Molt breument hem d’esmentar: 1) Els articles que
donen mesura de la sòlida informació que tenia d’alguns noms del principal teatre europeu del moment:
«A propòsit d’Eugène Ionesco» (núm. 1, gener de
1960) o «Albert Camus, un gran mediterrani» (núm.
2, febrer de 1960). En tots dos casos és una aprofundida visió del teatre dels dos autors. Com també ho serà
«Un centenari: Txèkhov» (núm. 5, maig de 1960) en
el cas de l’autor rus. 2) La radiografia exacta del teatre
del moment es mostra a «Panorama del teatre català I
i II» (núms. 9 i 10, setembre i octubre de 1960): és en
aquests textos on es pot veure el paper d’institucions
com l’Institut del Teatre, l`ADB o l’acabada de fundar
EADAG. 3) Les consideracions sobre les grans èpoques
es mostren a «Sobre teatre medieval» (núm. 8, agost de
1960) i, molt principalment, a «Comentaris sobre la
Decadència» (núm. 3, maig de 1961), un altre text major que segueix i complementa els dos textos de «Germinabit» de l’any 1959. Aquí fa una lectura més atenta
del teatre renaixentista i barroc, sobretot el produït a
la ciutat de València. 4) La defensa del teatre popular
i de tradició religiosa al llarg de la història, la trobem
a «El pessebre vivent d’Engordany» (núm. 2, febrer de
1961), «La “Passió” d’Esparreguera» (núm. 8, agost de
1961) i «“La Passió”. Misteri dramàtic del segle XVI»
(núm. 6, juny de 1962). 5) La preocupació per llengua
i teatre a «Problemes lingüístics en el teatre» (núm.
6, juny de 1960). 6) I un article singular, escrit quasi
al final de la seva activitat crítica i que certifica, en un
any concret, el 1965, els nous camins de la dramatúrgia catalana és «Teatre èpic» (núm. 11, novembre de
1965), en què analitza obres de B. Porcel, M. Aurèlia
Capmany i la primera Ronda de mort a Sinera de Salvador Espriu, alhora que legitima el concepte de teatre
èpic en la dramatúrgia catalana dels anys seixanta.
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Jordi Carbonell, l’home nacional
per Josep-Lluís Carod-Rovira

El 22 d’octubre de 1968, Jordi
Carbonell, al centre, portant
el fèretre de l’abat Escarré, al
monestir de les benetes del
carrer Anglí, de Barcelona.

La trajectòria vital de Jordi Carbonell només adquireix
el seu sentit ple, més enllà de la dimensió familiar, a
partir de la seva identificació amb un país, una llengua i una cultura nacional, fent un tot. I no tan sols
identificació, sinó compromís i militància, des d’un
patriotisme desacomplexat, profundament nacional
i, alhora, obert i cosmopolita. La llengua catalana, la
cultura catalana i els Països Catalans —«ni massa petits, ni massa grans, l’única pàtria nostra», com li he
sentit a dir tants cops— han constituït el seu univers
quotidià d’acadèmic, estudiós i polític, durant nou dècades. Es tracta d’un exemple clar de fidelitat a un país,
víctima d’una reiterada dissort històrica. El seu compromís polític i cultural es fon en un únic compromís
nacional. Figura clau de la resistència a la dictadura,
referent bàsic de l’Assemblea de Catalunya i castigat
amb l’expulsió de la Universitat Autònoma el 1972, va
ser catedràtic de llengua i cultura catalanes a la Universitat de Càller (1976-1989), on es jubilà. Fundador
de l’Associazione Italiana di Studi Catalani, que presidí
(1992-1995), i curador de l’obra Els catalans a Sardenya,
amb F. Manconi, durant una etapa maldà per avançar
cap a la unificació ortogràfica del sard i la seva moder-

nització i la seva estandardització, per damunt de les
variants dialectals, però les picabaralles estèrils l’en van
allunyar.
Vaig veure’l per primer cop amb motiu de l’inici
dels meus estudis universitaris a Barcelona, el curs
1970-1971. Tenia un aire molt britànic, amb un aspecte
endreçat que venia reforçat per un tracte personal educadíssim. Em sobtà que em tractés de vostè, sent com
era jo un al·lot de divuit anys acabats d’estrenar, plantat davant d’ell amb un silenci reverencial i respectuós.
Alt, ben plantat, impecablement vestit, ulls blaus i cabells rossos, mirada neta, somriure afable, uns anys
abans hauria pogut passar ben bé per actor, amb el seu
posat de galant captivador.
«Faci-me’l ben català!», va dir-li la mare al pare Miquel d’Esplugues, el dia del bateig. I el caputxí va fer
bé la seva feina. Nascut el dia de Sant Jordi, Carbonell
començà a militar, a dinou anys, al clandestí Front
Universitari de Catalunya, dirigit per Josep Benet i
Enric Casassas, amb el geògraf J. Vilà Valentí com a
cap de cinquena, amb companys com ara Jordi Galí i
Enric Hernàndez Roig. Els problemes habituals amb
els estudiants falangistes i els policies franquistes se
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succeïen i Carbonell va ser «interrogat» per aquests
personatges, amb Pablo Porta al capdavant, en un ensurt del qual el salvà Julio Manegat, que intercedí per
alliberar-lo.
Si la primera passió l’adquirí ja sent un infant, el
país, a l’altra Carbonell hi entrà en contacte el 1944, encara no acabada la Guerra Mundial: l’Institut d’Estudis
Catalans, al qual sempre ha estat fidel i que ha defensat
enfront de tota dificultat, crítica o menyspreu. Hi ha
estat secretari de la Secció Filològica, director de l’Oficina d’Onomàstica i professor als Estudis Universitaris
Catalans. Molt proper a Ramon Aramon, de qui sempre ha reconegut la valentia, la tenacitat i l’abnegació
en els anys més negres de l’IEC, la secretària d’aquest,
Montserrat Martí, li facilità l’accés al Grup Miramar,
que promovia Maurici Serrahima, amb noms com
ara A. Cirici Pellicer, Enric Pau Verrié, Joan Ainaud i,
com una mena d’esperit sant de la resistència perquè
era a tot arreu, Josep Benet. Carbonell n’és secretari
i, alhora, col·labora amb altres grups clandestins com
Bandera de la República Catalana o Amics de la Poesia,
en uns moments en què la simple assistència a actes
de lectura de poemes de Carner o Riba és tot un desafiament al franquisme.
Quan se li presenta l’oportunitat de deixar aquell
ambient asfixiant no dubta a anar-se’n a Liverpool,
com a lector de català, el 1950. Allà pren el relleu de
Joan Triadú i pot conèixer, personalment, personatges
com Carles Pi i Sunyer, J.M. Batista i Roca, el doctor
Josep Trueta i Frederic Duran i Jordà, creador del primer servei de transfusió de sang del món, a Barcelona,
el 1936. Va arribar a Anglaterra com un demòcrata
catalanista i en tornà convertit també en una persona
d’esquerres. Més d’un cop li hem sentit explicar l’anècdota de Mrs. Beaney, la seva dispesera, contrària als
laboristes aleshores governants que, cada vespre, descargolava la majoria de bombetes de la pensió, seguint
les indicacions del primer ministre Clement Attlee,
que havia batut W. Churchill a les eleccions posteriors
a la guerra. «Però que no ens va dir que anava contra
aquest govern, vostè? Com és que fa cas al primer ministre laborista?», va ser requerida. «Contra el Govern,
sí. Contra el país, no», respongué. I Carbonell no sols
no va oblidar mai aquella contesta, sinó que d’aquell
patriotisme democràtic n’ha fet sempre norma de conducta.
Tornant d’Anglaterra, no hi hagué iniciativa política
o cultural de resistència al franquisme on no figurés
Carbonell: Comitè 11 de Setembre, campanyes pels bisbes catalans, per l’abat Escarré, per la llengua a l’escola,
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per totes aquelles causes que mai no serien reprimides
en un país civilitzat i culte com el que ell havia conegut a Liverpool. Primer director de la Gran enciclopèdia
catalana (1965-1971), aquesta responsabilitat li permet
entrar en contacte amb noms clau de la cultura catalana
com Joan Fuster, Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis
Guarner, Josep M. Llompart, Max Cahner o Ramon
Bastardes, però també li comporta una detenció de
quaranta-vuit hores en ple estat d’excepció. Per primer
cop, gràcies a la seva direcció, una obra tan essencial
per a la nostra cultura com l’Enciclopèdia estudia amb
rigor els Països Catalans com a unitat d’anàlisi, com
una comunitat europea no sols cultural i lingüística,
sinó també nacional.
El 1964 pren part en el naixement de la Taula Rodona, organisme amb vocació unitària, reunit sovint a
casa seva. Quatre anys més tard és una de les persones
que duu el taüt de l’abat Escarré a pes de braços, el dia
del seu enterrament, enmig de l’emoció dels assistents
i la tensió creada per la presència dels cossos repressius. El 1970 figura entre els promotors de l’Assemblea
d’Intel·lectuals de Montserrat i és un dels coredactors
del document que s’hi aprova. Llavors era abat del monestir Cassià M. Just, persona de conviccions fermes i
somriure bondadós, delicat en el tracte i ric d’una gran
humanitat, amb una valentia només comparable a la
seva humilitat i la seva discreció.
Quan la policia crida Carbonell a comissaria a prestar declaració, ell consulta amb la dona, els fills i l’advocat de la família, Josep Benet, la decisió que ha pres:
s’hi adreçarà en català, en tot moment i amb tota normalitat, al marge de les conseqüències que això pugui
tenir. Hortènsia Curell, la muller i companya de totes
les batalles, amb aquell sentit pràctic que acostumen
a tenir les dones, li diu: «Quan comencis a parlar en
català, treu-te les ulleres, pel que pugui ser...» I tal dit,
tal fet. Contesta només en català, rebutja de fer-ho en
espanyol, declina l’oferiment de parlar en francès que
li és fet i, davant el funcionari atònit que apel·la amb
tota impunitat al derecho de conquista, Carbonell creix
en l’adversitat i recorda que ell no reivindica un dret individual, només d’ell, sinó un dret col·lectiu que no li
pertany en exclusiva i al qual, doncs, no pot renunciar.
L’envien directe a cel·les de càstig de la presó Model, el
sotmeten a observació psiquiàtrica, ja que la dictadura
el pren per boig per gosar parlar en català amb la seva
policia política, és incomunicat i passa a disposició
del temible TOP. Però la campanya internacional que
s’organitza al seu voltant i la pròpia reacció nacional, a
l’interior, n’aconsegueixen la llibertat. A la presó ha co-
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El 26 de juliol de 1976, en un
míting per l’amnistia organitzat
per l’Assemblea de Catalunya,
Xavier Folch, Jordi Carbonell, un
enviat del Parlament Europeu,
Ricard Lobo, Miquel Roca i
Junyent i Josep Solé Barberà.
Jordi Carbonell al memorable 11
de setembre de 1976 a Sant Boi
de Llobregat.

negut la solidaritat real i l’afecte sincer dels altres presos polítics, molts d’ells castellanoparlants, entre els
quals el mític sindicalista León. Joan Brossa li dedica
un sonet vibrant i contundent, titulat «Jordi i capalt»:
«Jordi i capalt, tot sol davant la fera...»
La victòria moral del seu gest de dignitat fa que el
seu compromís amb el país i la llibertat no s’aturi, sinó
tot al contrari. El 7 de novembre de 1971 pren part en
la fundació de l’Assemblea de Catalunya, a l’església
barcelonina de Sant Agustí, i forma part de tots els
seus organismes de direcció, en què aporta el valor de
dinàmiques unitàries, sempre amb un to conciliador
i constructiu. És la mateixa actitud positiva que duu
també a l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Cata-

lans. Amb Francesc Vallverdú i Xavier Folch redacta el
document «Report de treball sobre la campanya per a
l’ús oficial del català». El 28 d’octubre de 1973, en la
caiguda dels 113, torna a ser detingut. La meva dona i
jo vam sortir del seu domicili per arribar amb ell al lloc
de la reunió de la Comissió Permanent i, al migdia, havíem de dinar a casa seva, si tot anava bé. A casa nostra,
els havíem dit que érem a Montserrat, a una trobada de
joves. No vaig fer gaire cas, doncs, de la recomanació
de la mare, cada cop que anava a Barcelona: «Fill meu,
no et posis en res...» Carbonell torna a parlar en català
en tot moment i és torturat, empresonat i multat per
això. En aquella època, sort en va tenir de l’ajut que li
concedí la Fundació Bofill, dirigida per Jordi Porta, el
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Jordi Carbonell amb la seva esposa, Hortènsia Curell, a casa seva el 1997. (Foto: Assumpta Burgués)

qual li va permetre d’afrontar aquella situació tan dura
per a ell i els seus, en condicions més acceptables.
Mort el dictador, Carbonell esdevé un veritable orador de masses, a les quals transmet tot el seu entusiasme pel país i la llibertat. És el que fa l’11 de setembre
de 1976, a Sant Boi, i al Fossar de les Moreres l’any
següent, amb frases que han esdevingut ja tot un referent i que acompanya sempre amb uns cops de braç
que n’augmenten la intensitat i la força: «No tot el que
és català és bo» o «Que la prudència no ens faci traïdors». És ell qui introdueix la forma «nous catalans»,
concepte que enforteix la seva idea d’unitat civil del
poble català, en un projecte inclusiu, per sobre dels
orígens de tota mena. El 1979 crea Nacionalistes d’Esquerra, una iniciativa que s’avança dues dècades al
seu temps, però que no reeixí electoralment, i que no
li permet d’obtenir un escó al Parlament. Finalment,
amb el seu amic Tísner, ingressa a ERC, que acabarà
presidint i on ja havien entrat alguns dels seus companys de viatge.
Els Països Catalans constitueixen, amb naturalitat,
el seu centre d’interès, anàlisi i recerca: estudiós de
Roís de Corella i de Josep M. de Sagarra, crític de teatre
a «Serra d’Or» i historiador de la llengua, els seus treFets i op inion s | m arç / 14

balls de recerca sobre la cultura catalana a la Catalunya
Nord i, sobretot, a Menorca han esdevingut un referent
rigorós de citació i consulta obligades. Per això, el Consell Insular de Menorca li concedí la màxima distinció,
la Taula d’Or, com abans havia fet també la Generalitat
de Catalunya, amb la Medalla d’Or, i l’ajuntament de la
capital amb la Medalla d’Honor de Barcelona. La pèrdua de la muller ens revelà l’existència d’un poeta sòlid
i tardà, en el recull Hortènsia, i les seves memòries,
Entre l’amor i la lluita, són un viatge precís i apassionat
per la seva vida.
Bon conversador, dialogant, extremament afable, és
un home de somriure amical als llavis que fa bona la
seva màxima: «radicals en el contingut, moderats en la
forma». Potser per això, a les manifestacions antifranquistes i quan s’havia de contactar amb la premsa, ell
que era poliglot sempre hi acudia vestit amb americana
i corbata, per donar així la millor imatge possible de la
resistència a la dictadura. Hi ha una lluïssor especial
als ulls quan parla del país i de la llengua, ell que és
més nacional que nacionalista, més patriota que home
de partit i, segurament, més intel·lectual que polític.
Però la història l’ha dut per uns viaranys que, probablement, mai no hauria recorregut en un país normal.
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