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Pròleg

La vida i l’obra de Carles Cardó és signifi cativa d’una època de la història de 
Catalunya. El servei a l’Església i a la nació i la cultura catalanes, exercit en el marc 
d’unes circumstàncies històriques complicades i sovint adverses, posa una vegada 
més de manifest que intentar ser conseqüent amb les pròpies conviccions és amb 
freqüència una tasca difícil i, de vegades, gairebé heroica.

Haig de confessar que no tinc cap autoritat intel·lectual per prologar el do-
cumentat llibre de Lluís M. Moncunill. L’autor té un currículum acadèmic que 
garanteix amb escreix la solvència de la recerca. Només la nostra amistat de fa 
molts anys i el fet que la Fundació Jaume Bofi ll, que llavors jo dirigia, li concedís 
una beca entre els anys 1971 i 1974 per investigar justament sobre la vida i l’obra 
de Cardó, expliquen que hagi correspost al seu oferiment de presentar el treball 
que ell ha realitzat. 

De fet, el meu primer contacte amb l’obra de Cardó es remunta a principis 
dels anys seixanta del segle passat, quan vaig tenir l’oportunitat d’adquirir i llegir 
algunes de les seves obres, especialment La nit transparent, La moral de la derrota 
i El diàleg interior. La seva fi na espiritualitat, la seva qualitat literària i el seu ves-
sant poètic em van captivar, tot i que, com és lògic, algunes posicions doctrinals 
en el si de l’Església les trobaríem avui desfasades, si no tinguéssim en compte les 
circumstàncies i el context d’aquell moment.

Sabia que hi havia una obra fonamental, i llavors gairebé clandestina, que es 
podia trobar amb difi cultats en francès: Histoire spirituelle des Espagnes, i que ha-
via tingut molts entrebancs per a la seva publicació l’any 1947. 

La fi gura de Cardó va estar present de nou en el meu horitzó arran dels con-
tactes amb el professor Ramon Sugranyes de Franch, professor a la universitat 
suïssa de Friburg i que havia mantingut freqüents converses amb el cardenal Vidal 
i Barraquer i amb el mateix canonge Cardó. Sugranyes, sota els auspicis de la 
Fundació Jaume Bofi ll, va presidir la Fondation Internationale d’Études Sociales 
et Politiques (sur la Guerre Civile d’Espagne) (FIES), fundació que va procurar 
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reunir tota la documentació possible, i llavors dispersa, sobre la Guerra Civil del 
1936-1939, amb les seves causes i les seves conseqüències, per tal que es pogués 
retornar al nostre país un cop s’acabés, així ho esperàvem, el règim franquista.

Lluís M. Moncunill ha fet un treball minuciós sobre la trajectòria vital de 
Cardó, la seva activitat professional com a home d’Església i de cultura i, al ma-
teix temps, el seu treball de divulgador de les seves pròpies idees d’una manera 
accessible a través de diaris i revistes. Tots dos són vallencs de naixement i tots 
dos han begut, encara que en períodes diferents, de les mateixes fonts espirituals 
i culturals. 

Val la pena llegir el llibre, i a mi m’agradaria ara fer menció especial d’un epi-
sodi relatat amb tot detall i amb documentació inèdita, com és la qüestió de les 
seves relacions amb al comte de Barcelona, Joan de Borbó, llavors també a Suïssa. 
Les relacions de l’hereu de la Corona amb Franco; la seva necessitat de plantejar 
un model diferent de l’Estat espanyol que respongués millor a la seva realitat plu-
ral —amb les limitacions lògiques de qualsevol Borbó, com és lògic—; els seus 
contactes amb Cardó, especialment un dinar del 13 de març de 1944, fet a petició 
de Don Joan, per tal que el familiaritzés amb la “particularitat” catalana; les di-
fi cultats que Cardó té posteriorment per publicar el llibre ja citat, el 1947, i que 
va ser editat en llengua catalana molt més tard, el 1977, amb el títol de Les dues 
tradicions. Història espiritual de les Espanyes; etc. Tot plegat dóna lloc a un recull 
d’altres textos, que han esdevingut de referència obligada, publicats sota el títol 
d’El gran refús. Són fets la gènesi dels quals està ben documentada i que val la pena 
recuperar. Lluís M. Moncunill ho ha fet amb rigor i amb simplicitat expositiva.

En ocasió del cinquantè aniversari de la mort del Dr. Cardó, ha estat una 
bona idea la iniciativa de Lluís M. Moncunill de voler recordar i recuperar l’obra 
del canonge Cardó, i el fet que ho hagi convertit en el llibre que el lector té a les 
mans.

Jordi Porta Ribalta
President d’Òmnium Cultural

Maig del 2008
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VALLS: NAIXEMENT I FAMÍLIA 

A l’alba del 5 de maig de 1884 naixia a la ciutat de Valls un del seus fi lls il-
lustres, Carles Cardó i Sanjuan. El seu pare, Sebastià Cardó i Sanahuja, sabater 
d’ofi ci, provenia d’una nissaga d’Aiguamúrcia, Cal Mestret, un casalici proper al 
riu Gaià; la seva mare, Maria Sanjuan i Pairot, vallenca, dona de casa. El dia 7 el 
nounat rebia les aigües baptismals a l’arxiprestal de Sant Joan amb els noms de 
Carles, Josep i Pius:

En la pila bautismal de la parroquial Iglesia de S. Juan Bta. de la ciudad 
de Valls, Arzobispado de Tarragona, a los siete de mayo de mil ochocientos 
ochenta y cuatro, yo el intrascrito vicario de la misma he bautizado solemne-
mente a Carlos, José, Pío, nacido a las tres y cuarto de la madrugada del cinco 
del mismo, hijo de los consortes Sebastián Cardó, zapatero, de Aiguamurcia, y 
María Sanjuán, de la presente, vecinos ambos de la misma, siendo sus abuelos 
paternos Sebastián y María Sanahuja, los maternos Juan y Antonia Payrot, y 
los padrinos Juan Sanjuan y Payrot, labrador, soltero, de la presente, y Fran-
cisca Boronat de Cardó, de Nulles y vecina de Aiguamurcia […]. Y por ser así 
fi rmo la presente partida de bautismo en Valls, fecha ut supra = Agustín Gatell, 
vicario […].1

Aquest text, conservat entre els fulls numerats d’un llibre parroquial com tants 
d’altres que identifi quen personatges avui anònims, és la primera plana de la his-
tòria del nostre protagonista. Uns noms: Carles, Josep i Pius. Carles: el seu nom, 
i el de tothom. Però el de Josep, el que faria servir la seva mare per a cridar-lo, 
senyal d’una relació particular, i que ell usaria alguna vegada unint-lo al cognom 
matern, degudament catalanitzat, Sanjoan, per tal d’encobrir la seva identitat 
quan tractaria certs temes que potser no queien ben bé de ple dins la seva especí-

1 Arxiu familiar.

Carles Cardó, perfi l biogràfi c
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fi ca funció sacerdotal. Finalment, Pius: nom portador de ressonàncies espirituals 
i jeràrquiques, que segurament venien a mida de Mn. Agustí Gatell, vicari arxi-
prestal.

El pare, Sebastià, deixà Aiguamúrcia l’any 1877, on restà l’hereu per tirar en-
davant el patrimoni familiar. Sebastià aprèn a Valls, a casa d’un altre germà, l’ofi ci 
de sabater. Més tard, Carles, estudiant de batxillerat i després seminarista, encara 
que potser una mica a contracor, ajudarà el pare en el seu ofi ci a estones perdudes 
i durant les vacances del seminari.

L’ascendència dels Cardó és eminentment rural, tant per part dels avis paterns 
com materns. Els Cardó, més remotament vinguts del caseriu de les Destres, al 
Gaià, a Aiguamúrcia, com ja hem dit, s’uneixen després amb els Sanjuan de Valls 
(Sanjoan), que formen part de la pagesia vallenca, i precisament hi destaquen en 
un lloc d’honor, per tal com l’avi Joan Sanjuan i Oller fou cofundador de la Soci-
etat Agrícola de Valls. Per aquesta banda vallenca, Cardó entronca amb la tradició 
rural, que tantes fi gures cabdals donaria entre els promotors de la Renaixença, i 
també amb la tradició del cooperativisme, que el portaria a entendre la vida com 
un fet de participació i implicació.

Valls
A aquesta característica del llinatge, s’hi uneix l’experiència afegida d’una ciu-

tat industrial, febrosa de fàbriques tèxtils i d’adobadors, la qual cosa genera un 
complex social problemàtic i tens, barrejat de pobresa, politiqueig i clericalisme. 
El món rural i l’industrial de fi nals de segle sotmeten Cardó a una forta vivència 
de depressió cultural i social.

Cardó, malgrat una aparença esquiva, conserva un món interior roent i sensi-
ble que encaixava bé amb el tarannà del pagès, barreja de murri i de contemplatiu. 
En aquesta zona de grans fusions emocionals, Cardó viurà en una catarsi per-
manent, com si fos una porta oberta a mons de llum i de joia, on arriba a partir 
d’una primera experiència de contacte amb la natura transmissora de joia: “temps 
de primavera, quan revé la saba de les plantes i la correntia de les il·lusions en els 
esperits, quan més saborós és el plaer i sap més greu el sofrir, perquè l’escenari del 
món és tot apte per engendrar la joia…”.2

Tot allò que va marcar de tradició cultural el món infantívol i juvenil de Cardó 
li fou ofert com un do de la natura i la família. A la llar dels Cardó, segurament 
privada de moltes altres coses, no hi mancà, però, sensibilitat per a la lectura di-
recta del món dels cors i de les coses.

 De la família menestral, Cardó n’heretaria uns certs trets constitutius de la 
seva personalitat: un punt de rudesa i sornegueria, barrejat amb una natural i 

2 El Matí, 11 d’abril de 1930.
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irrenunciable implicació en les coses de la terra i del país. Més tard, l’esperit de la 
Renaixença i dels seus patriarques, concretament de Verdaguer i Torras i Bages, 
adobaria aquesta herència familiar i la dotaria de resplendors nostàlgiques i d’im-
pulsos racionals implacables. Les tardanes visions poètiques de Senigallia a Itàlia 
o de Leysin a Suïssa troben les seves arrels a Valls.

El carrer de Sant Antoni, el dels Jueus, la plaça del Blat, i els voltants de Sant 
Joan, espais de Vilaniu de Narcís Oller, serien l’escenari de les primeres sensacions 
de carrer del noi Carles. Valls, aparentment, havia de ser una bassa d’oli, però ales-
hores les coses no anaven del tot bé per allà. Només cal fullejar l’article de Josep 
M. Prats i Batet3 per comprendre que Valls era un vesper important d’integrisme 
politicoclerical. No perdéssim de vista que la ciutat comptava aleshores amb una 
dotació de més de quaranta capellans que intervenien en tota mena de tertúlies 
i tendències polítiques tocades del més pur carlisme, passant per vel·leïtats libe-
raloides i arribant també a inquietuds socials inspirades en la doctrina de Lleó 
XIII.

Josep M. Prats constata que a Valls vigien amb força les tesis de l’integrisme 
de Sardà i Salvany, malgrat l’encíclica papal del 8 de desembre Cum multa sint, 
dirigida als catòlics espanyols a fi  que cerquessin la unitat entre ells. Així i tot, 
diu Prats que “sovint els rectors obraven de tal manera que no s’assemblava gens 
al predicament de l’Evangeli; de vegades els sermons que es feien des de la trona 
recordaven més un míting que no pas l’explicació de la Paraula divina. Tanma-
teix, la sagristia i el despatx de la rectoria esdevenien assíduament centres de 
retrobament per a posar en comú punts de vista diferents, sobretot en aspectes 
relacionats amb la marxa de la comunitat, o sia amb la política”,4 i continua: 
“A Valls s’arreplegaren per donar suport a la política que pregonava El Correo 
Catalán 60 fi rmes, entre les qual hi havia les de 16 capellans”.

Aquestes referències revelen un aspecte de les tensions que actuaven a Valls, 
però també s’hi podien percebre altres corrents que afectaven més directament les 
funcions específi ques de l’estament clerical, com podia ser el moviment catòlic 
i social obrer, impulsat des de Roma per Lleó XIII: “Els catòlics vallencs que es 
preocupaven per la qüestió social s’agruparen al voltant del Patronat Catòlic, del 
qual hem pogut recuperar la documentació original […] Els orígens els trobem 
quan l’octubre de 1879 l’Ateneu Catòlic obrí una classe d’ensenyament primari 
gratuïta per als obrers, a la qual assistiren cent alumnes. Les escoles duraren fi ns al 
3 de gener de 1895, en què es creava el Patronat catòlic de l’obrer al despatx de la 

3 Prats i Batet, Josep M. “Contribució al coneixement de la clerecia vallenca durant els anys de la 
restauració borbònica (1880-1900)”, a Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp, núm. 12. Valls: 
novembre 1987, p. 87.

4 Prats i Batet, Josep M. Ibídem, 1987, p. 87.
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rectoria de St. Joan «cuyo fi n primario y objetivo principal debía ser el procurar la 
instrucción moral y científi ca del obrero y socorrer al mismo en las necesidades y 
falta de trabajo». Actuava de president honorari l’arxiprest de St. Joan, Rvd. Josep 
Vives”.5

Primeres empremtes
 Tot aquest context ambiental es va convertir en un pòsit que necessàriament 

havia de marcar la vida i l’obra del Dr. Cardó. Ens ho dirà la seva trajectòria a 
l’hora d’afrontar i superar certs condicionaments típics del seu temps i de la classe 
clerical de la qual formava part, fi ns a esdevenir paradoxalment el defensor d’un 
cristianisme essencial i pacífi c, de caràcter minoritari, basat en la força de la con-
vicció, i el veurem convertit en un detractor implacable de les teories imperants 
del “tot o res” i de la “catàstrofe prèvia”. Actituds, les seves, oposades a les experi-
ències viscudes durant la infantesa.

De jovenet el matricularen al Col·legi dels Pares Escolapis de la plaça del 
Carme, allí mateix tornaria l’any 1921 per presidir-hi el Jocs Florals de les Festes 
Decennals de la Candela i per pronunciar-hi el discurs presidencial.6 Hi cursà el 
batxillerat gràcies a la contribució econòmica del seu pare, que pagava els estudis 
al seu fi ll reparant les sabates de la comunitat dels escolapis. Eren aquells uns 
estudis de privilegi, ja que llavors només hi podien accedir els fi lls de les famílies 
d’estament superior. Pogué, doncs, anar a l’Institut de Segona Ensenyança de 
la rambla de Sant Carles de Tarragona per passar els exàmens de batxillerat, en 
aquella mateixa casa-convent on feia anys s’havia examinat Gaudí. Segons el seu 
testimoni, fou al convent del Carme de Valls on sentí la primera fi blada que l’in-
clinà irremissiblement al coneixement i l’estudi de la llengua catalana, a la qual 
reté durant tota la vida un autèntic culte i dedicació, fi ns a esdevenir-ne un dels 
millors prosistes i un reconegut revitalitzador i creador. 

Hi ha una plana de Cardó intencionadament autobiogràfi ca, amb la qual va 
voler encapçalar una conferència feta el 29 de febrer de 1920 a l’Associació Ca-
talanista de Valls. Tant el títol, “Els problemes espirituals de Catalunya”, com el 
contingut mantenen encara avui un cert atractiu. Ell era conscient del públic que 
tenia al davant i això mateix li permeté de fer una excepció al seu tarannà, gelós de 
la seva intimitat, potser per timidesa, potser mogut per l’estímul d’un magisteri 
més transcendental. Avui Cardó aixeca, davant els seus convilatans, el vel de la 
seva discreció personal amb consciència plena de l’oportunitat del fet, encara que 

5 Prats i Batet, Josep M. Ibídem, 1987, p. 95.
6 Vegeu Moncunill, Lluís M. “Tot recordant les Festes Decennals de 1921. Un discurs del Dr. 

Carles Cardó”, a Església de Tarragona. Tarragona: març 2001, pp. 16-17.
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sigui per via d’excepció. Aquesta mateixa intencionalitat ens obliga a transcriure 
el text íntegrament i sense cap comentari per part nostra.

Ans de donar començ a la lectura de la conferència, que he escrita ínte-
gra perquè parlant jo no tinc estil, permeteu-me el plaer d’evocar enmig de 
vosaltres, amics i compatricis, alguns records d’aquella ja llunyana infantesa 
meva, passada en aquesta estimada i enyorada Ciutat nativa. No és cap afany 
pretensiós d’autobiografi a, sinó el desig de donar a aquest pobre parlament 
un caient local, un caient gairebé domèstic, i a aquesta reunió d’avui un aire 
de família. Com va néixer el meu nacionalisme. I em fi xaré especialment en 
aquells records meus que assenyalen el naixement en el meu esperit del sen-
timent nacionalista, que s’inicià ja des de molt petit. Potser estranyarà a algú 
que aquí es poguessin trobar gèrmens nacionalistes, fa vint-i-cinc o trenta anys, 
quan a penes hi havia a Valls altre catalanista que el Sr. Moragas. Però la vida 
és molt més complexa que no ens fi gurem, i de vegades es produeixen fets que, 
sense cap intenció per part de qui els fa, desvetllen una emoció o una curiositat 
abans insospitada.

La primera impressió que jo recordo, relacionada amb el catalanisme, la 
vaig rebre petit encara a l’escola primària. Jo tenia un mestre excel·lent que 
tots recordareu: el Sr. Rodon. El Sr. Rodon era un veritable mestre, ple d’amor 
als infants, d’abnegació i de paciència, i poc afectat a imposar càstigs. Sabia 
infondre, en virtut d’una admirable acomodació a la capacitat dels nens, els 
coneixements fonamentals de la vida. Sempre parlava en català. Però de tot el 
que ell ens digué, sols en recordo una frase, i la recordo perfectament. Quins 
misteris té la nostra memòria!

Els psicòlegs encara no han pogut esbrinar la causa d’un fenomen que 
tots experimentem: hi ha coses que rellisquen sobre el nostre esperit sense 
a penes deixar-hi empremta; en canvi, n’hi ha d’altres que fereixen de tal 
manera la nostra atenció que les recordem tota la vida. D’aquestes és aquella 
frase del Sr. Rodon. Un dia, parlant de llengües, ens digué: “El català és un 
dialecte del castellà”. Quina impressió tan profunda em produí! Tan profunda 
que ara, quan vull recordar la veu, el rostre, els ulls, el gest, el tomb de llavis 
del Sr. Rodon, me l’haig d’imaginar pronunciant aquelles paraules, allí, enmig 
de la rotllana d’alumnes, en l’última aula del corredor del Col·legi del Carme. 
Mai més no ho vaig oblidar. Jo no sabia ben bé què era un dialecte (si jo ho 
sabés ara!); però, a través d’aquesta paraula despectiva, hi veia un llenguatge vil, 
corrupte, secundari. Tenia la sensació que el català no podia ésser escrit, que 
no hi podia haver signes gràfi cs que representessin damunt el paper els sons 
d’aquella parleria ordinària.

I amb aquesta sensació vaig créixer, fi ns que, al cap de tres o quatre anys, 
s’esdevingué un altre petit fet transcendental. Anant a col·legi, vaig veure de 
cua d’ull que un noi, amb el qual jo no tenia cap relació, portava un llibre així 
titulat: Gramática de la lengua catalana. Recordo perfectament el lloc: era al 
capdavall del carrer del Carme, davant de Can Plana.

No us podeu fi gurar el sondroll d’esperit que això em va produir. En aquell 
moment vaig veure desmentida la paraula del Mestre.
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Tot meravellat vaig restar de veure que, de bon compte, el català podia 
escriure’s, que era una llengua digna de ser escrita en gramàtica, que allò que 
a classe fèiem amb el castellà, hi havia qui ho havia fet en català. Quina tortu-
radora curiositat em va envair de veure i fullejar i engolir aquell llibre, aquell 
tresor preciós i desconegut, més preciós per a mi pel fet d’ésser desconegut! 
Però jo no tenia amistat amb aquell noi. No podia demanar-li. Era un simple 
conegut d’anar a col·legi, amb el qual no havia tingut mai una paraula. Cada 
vegada que el veia o el recordava, m’apareixia com a posseïdor d’una meravella 
profundament cobejada, i fi ns vaig arribar a tenir-li enveja.

L’atzar de la vida féu que al cap de tres o quatre anys més, sense cercar-
ho, perquè jo era tímid, contragués amistat amb aquell noi. No cal dir que el 
primer que li vaig demanar fou que em deixés aquella misteriosa Gramática de 
la lengua catalana. Ell fou tan gentil que no me la va deixar, sinó que me la va 
regalar, i encara la guardo piadosament en un racó estimat de la meva llibreria. 
Ja us diré qui era, no hi ha cap inconvenient perquè no és cap mal: era el noi 
del rellotger Sicard, que no sé què se n’ha fet perquè no l’he vist més per aquí.

La vaig devorar, no cal dir-ho, i recordo que la primera carta que vaig 
escriure a l’amic Sicard, la primera cosa probablement que he escrit en català, 
començava literalment amb aquestes paraules: “No estranyis que t’escrigui en 
català, perquè el català és la nostra llengua…”.7

Després, ja no cal dir-ho. Jo en aquell moment ja era nacionalista, perquè 
ja escrivia en català, i el nacionalisme s’enclou tot en una sola cosa: l’idioma. 
Qui estira l’idioma ho estira tot. El dia que aconseguíssim que tots els catalans 
escriguéssim correctament el català, aquell dia ja no hi hauria catalanistes; no-
més hi hauria catalans, perquè català voldria dir tot allò que avui diu la paraula 
catalanista.

L’últim mestratge en nacionalisme, el que em va encendre en la idealitat 
patriòtica, el vaig rebre de llavis d’un pare escolapi, a qui vull dedicar des 
d’aquí un homenatge pòstum: el P. Jaume Muixí, al cel sia. El P. Muixí,8 alguns 
dels aquí presents ho recordaran, ens ensenyava el francès, però tant com el 
francès o potser més que el francès, ens ensenyava el català i no perdia ocasió, 
prenent peu de la semblança entre els dos idiomes, de fer excursions interessan-

7 Però això no podia signifi car cap mica de desprestigi del Sr. Rodon, em plau de consignar que, a 
part d’ésser en aquell temps cosa molt natural (era pels volts del 1890), el bon Mestre de qui guardo un 
gratíssim record tingué, fa uns tres anys, la gentilesa de visitar-me a Tarragona, i en la llarga i agradosa 
conversa que tinguérem, en què es parlà de coses d’educació, vaig veure amb gust, però no amb sorpresa, 
que havia canviat totalment de parer i que donava en les seves tasques pedagògiques (que encara exerceix) 
un lloc d’honor a la llengua catalana. Sia dit en honor seu (Nota del Dr. Cardó).

8 P. Jaume Muixí, de Sant Andreu, sacerdot escolapi de la província de Catalunya (Balaguer, 16 de 
setembre de 1871 - Terrassa, 23 d’abril de 1911), destinacions: Barcelona, Mataró, Igualada, a Valls cap a 
fi nals del s. xix. Professor de Matemàtiques, Història Universal, Retòrica, Dret Comú, Esperanto, destacà 
per la seva intervenció en un Congrés d’Esperanto a Barcelona, així com en altres fòrums, i fundà escoles 
d’esperanto. Morí sobtadament d’afecció cardíaca als 25 anys de vida religiosa. (Dades extretes de l’Arxiu 
Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, facilitades pel P. Joan Florensa, sch. p., el 3 de maig de 1984).
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tíssimes a la nostra llengua, i d’enardir-nos d’entusiasme patriòtic. Molts joves 
d’aleshores, avui homes, li deuen l’abrandament nacionalista.

I ara, amics, després d’aquestes notes vallenques, escolteu la conferència 
que porto preparada.9

L’anècdota no ens hauria de fer perdre de vista la valuosa informació que 
l’autor ens revela amb aquesta narració. Defi neix els trets del seu caràcter, les limi-
tacions expressives com a orador, deixa entreveure una fi na sensibilitat, el record 
agraït vers els mestres i companys, manifesta la seva passió innata per la llengua, 
exposa la interrelació entre llengua i nacionalisme i desplega en part l’imaginari 
del seu catalanisme. 

La llengua domèstica
 Podem creure que altres nens, amb tota probabilitat més ben dotats econòmi-

cament i socialment, no van arribar a aquell grau de maduresa humana i cultural 
a què ell va accedir, i això potser per la manca d’una coherència educativa que 
Cardó sí que va trobar entre l’escola i la llar. També hi podia infl uir la predisposi-
ció natural del nen Carles; però, és cert que el resultat hauria estat un altre sense 
el factor d’una educació tan ben coordinada entre pares i mestres. És sorprenent 
que una educació tan reeixida es pugui donar en una llar marcada per la precari-
etat econòmica; això, justament, és el que ens obliga a qüestionar conceptes tan 
equívocs com cultura, progrés, classe, seny…

No és pur convencionalisme mantenir oberta aquesta qüestió, ja que és el 
mateix Cardó qui, des d’aquest punt de vista, dedica un reconeixement als seus 
progenitors, per a qui professa una concentrada admiració. Sembla una mica 
exorbitada la referència que fa als seus pares, als quals atribueix el principi de la 
seva herència cultural i especialment la lingüística. Fou el fi lòleg vallenc Josep 
M. Casas Homs qui em transmeté el que el mateix Dr. Cardó li havia confi at de 
paraula, en confessar que, en la recerca de la puresa del català, el parlar dels seus 
pares, i concretament de la seva mare, que conservava la parla en un estat incon-
taminat, li havia servit d’autèntic mestratge. Aquesta confi dència el Dr. Cardó 
la deixa documentada, com de passada, fent dues exemplifi cadores al·lusions a la 
seva mare en l’article publicat a Valls el 1931:

Un impediment greu enmig d’una empresa fa exclamar sovint a la meva  
mare: “Això és un contrast”. Jo em creia, d’antuvi, que era un capgirament 
vulgar del sentit. Res d’això. És una supervivència del signifi cat clàssic. 

9 Cardó, Carles. Els problemes espirituals de Catalunya. Barcelona: Impremta de la Casa de la Caritat, 
1920.
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I també:

El verb haver, en sentit de tenir, és ben arcaic, no és veritat? Doncs és tam-
bé la meva mare qui per dir allò que expressà el clàssic amb la frase Ne sutor 
ultra crepidam, i els castellans amb el refrany Zapatero a tus zapatos, em digué 
un dia: “L’art en qui l’ha, com les dones a fi lar”.10

És en aquesta puresa de les formes pròpies del parlar domèstic on l’inexhauri-
ble esperit de recerca de l’escriptor vallenc trobava el punt de fusió, aparentment 
antinòmic, entre cultura popular i classicisme. Potser sí que, en aquesta desco-
berta constant, hi juga un gran paper la natural sensibilitat del Dr. Cardó, però, 
sense negar-ho, també és cert que ell cercava activament tot allò que li havia de 
proporcionar la plena possessió del llenguatge des de l’afany propi del restaurador 
del català, afany que el portaria a interessar-se per la llengua en tota la seva exten-
sió geogràfi ca i la seva diversitat dialectal:

Tots els dialectes locals tenen gemmes d’idioma dignes d’ésser incorpo-
rades a la llengua literària i generalitzada per tots els territoris catalans per la 
premsa diària i les revistes. Sols quan amb l’aportació de totes aquestes gemmes 
ocultes, junt amb les incomptables que ens aportin l’estudi dels clàssics grecs, 
llatins i catalans, haurem elaborat un idioma ric en moviment i en matisos, 
podrem parlar a cor ample d’una llengua literària.11

Aquesta coherència fa indissoluble el vincle entre el català dialectal de Valls, el 
català estàndard i el literari. Cardó se sent atret irresistiblement per tot aquest mo-
nument fi ns al punt de proclamar la llengua catalana “la regina dels cants i els seus 
anhels”.12 Perquè Cardó posseeix en grau elevat el domini del dialecte vallenc, pot 
dir que el català és la seva llengua materna, car és aquesta forma dialectal del ca-
talà, apresa de llavis materns, la que li permet l’acoblament del seu parlar original 
als nivells superiors del català estàndard i literari. 

Els plantejaments de Cardó, pel que fa a la vigència dels dialectes en la restau-
ració del català al moment d’adoptar la normativització fabriana, mantenen una 
certa sintonia amb les tesis de Francesc Matheu,13 el gran defensor de les diferèn-
cies dialectals i opositor a la reforma de Pompeu Fabra. 

Més enllà d’aquest supòsit, l’adhesió de Cardó a l’obra de Fabra a favor de la 
normativització del català queda ben palesa en l’article de Cardó “L’obra de Fa-
bra”, a Acció Comarcal, on reconeix:

10 “Notes sobre el dialecte de Valls”, a Valls Documental. Valls, 1931.
11 “La llengua i els dialectes”, a Acció Comarcal, 19 de setembre de 1925.
12 La Cruz, 13 de febrer de 1916.
13 Vegeu Martí Baiget, Maria. Francesc Matheu. L’oposició a la normativització del català (1918-

1926). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.



25

A l’entorn de Carles Cardó. Diàleg d’exili amb Joan de Borbó, comte de Barcelona

Per obra d’En Fabra, la llengua, que vint anys enrere era un aiguabarreig 
de dialectes, comença a ésser i serà plenament abans de gaire un idioma regi, 
digne de servir els més elevats mesters de la cultura i de la inspiració.14 

Malgrat tot, l’estima que sent pel seu propi dialecte queda palesat en aquestes 
paraules, que bé podrien ser autobiogràfi ques:

Jo n’he conegut un [de nen] que als tres anys, i abans i tot, posseïa tot el di-
alecte del seu poble, i era celebrat com un cas extraordinari de talent infantil.15

 I continua encara en un altre lloc:

Penso en la idea que m’ha assaltat moltes vegades de la necessitat de fer 
un estudi del dialecte vallenc […]. Estic segur que un observador amatent 
preparat trobaria moltes més coses d’aquestes, i faria un gran honor a Valls i un 
gran servei a la llengua, recollint-les en un estudi documentat seriós i allunyat 
de tot xovinisme.16

No voldria tancar aquestes consideracions sobre la llengua materna, com he-
rència de la llar dels Cardó, sense aportar un text en què Cardó deixa documenta-
da una intimitat domèstica, però que serveix per a dir-nos quins eren els referents 
espirituals i culturals d’una família vallenca de primers de segle, i de quina manera 
la llengua escrita hi tenia categoria de patrimoni nacional. Diu així: 

El cert és que nosaltres mateixos hem trobat tots, en els tinells de les nos-
tres llars, El Camí dret i segur,17 que moltes vegades, junt amb Turmeda, i molt 
més que ell, era llegit quotidianament en família.18

La infl uència del gran missioner de Catalunya, el P. Claret, és un factor impor-
tantíssim en la simbiosi de la formació espiritual i lingüística, fe i cultura, a la llar dels 
Cardó i, com en aquesta, també possiblement en d’altres llars en aquelles èpoques. 
Una nova referència a un altre mestratge altament vallenc rebut per Cardó durant la 
seva formació lingüística i literària la tenim en les paraules publicades a Valls:

Jo en particular li dec [a Narcís Oller] la revelació de les possibilitats nar-
ratives del català i la iniciació a la prosa. Els llibres de Narcís Oller foren els 
primers que vaig llegir en català, quan encara em brunzia per dins, com una 
vespa marejadora, la idea que el català era un dialecte groller que no es  podia 
ni escriure.19

14 Cardó, Carles. “L’obra d’En Fabra”, a Acció Comarcal. Valls, 29 de desembre de 1928.
15 El Matí, 2 de febrer de 1930.
16 Valls Documental, 1931, p. 20.
17 Claret, Antoni M., Camí dret i segur per arribar al Cel. Barcelona: Llibreria Religiosa, 1921, 34a 

edició.
18 La Paraula Cristiana, núm. 107, novembre del 1933, p. 393.
19 Acció Comarcal, 2 d’agost de 1930.




