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Sempre s’ha dit 
que el destí és in-
just quan algú en 
plenitud de la se-
va activitat deixa 
aquest món. En el 
cas del poeta 

Francesc Garriga i Barata, doble-
ment injust: no només deixa orfe tot 
un estol de figures rutilants de la po-
esia actual del país, sinó que es perd 
la celebració d’aquestes dues publi-
cacions, la darrera tristament pòs-
tuma, última entrega a Labreu, un 
tresor de poesia. La seva cadira bui-
da als dimecres de l’Horiginal n’és el 
símbol dolorós.  

Anem a pams, però: l’antologia 
d’AdiA és exemplar. Vam tenir 
l’oportunitat de parlar del primer 
número de la col·lecció Ossos de Sol, 
l’esplèndid volum de Lucia Pietre-
lli, i aquest ja és el sisè. (¿Hi haurà 
algun dia en el país un mitjà que pu-
gui parlar de tots i cadascun dels lli-
bres de poesia que es publiquen i 
que mereixen atenció crítica? És a 
dir, del 2 al 5? I tots els que em dei-
xo en el tinter...) I titllar l’antologia 
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PERFIL d’exemplar no és un tic retòric: co-
mençant pel disseny i la factura 
d’aquests llibres (mida, paper, tipo-
grafia, cura en cada detall de l’edi-
ció...), i acabant per l’excel·lent tria 
–tasca sempre difícil i gairebé desa-
graïda, que han dut a terme amb bon 
olfacte crític Jaume Pons Alorda i 
Pau Vadell i Vallbona–, coronada 
per un epíleg de Marc Romera, que 
ja és, des d’ara mateix, una peça de 
referència en la que es preveu llarga 
producció hermenèutica, que és la 
que suscitarà l’obra de Garriga. Ro-
mera, pel coneixement aprofundit 
de la poesia i de l’home, deu ser, a dia 
d’avui, un dels màxims especialistes 
en l’obra de Garriga, i és per això 
que, en certa manera, posa els fona-
ments de les claus interpretatives 
que, tanmateix, no han estat ni de 
bon tros exhaurides. Ho diu ben 
clar: “L’esdeveniment [...] és una ac-
tualització, en termes canònics, de 
la literatura catalana dels nostres 
segles” (es refereix al XX i al XXI). 
També remarca el despullament a 
què sotmet el llenguatge Garriga, 
que crea un idioma depurat aconse-
guit a base d’una sublimació cons-
tant dels elements de l’experiència. 
Una poesia moral que parteix d’un 
distanciament radical de la realitat 
subjectiva per crear un jo líric que 
transcendeix l’àmbit de l’individu, 
una poesia, segons l’epiloguista, que 
“parla del coratge que es necessita 
per sobreviure a l’engany de viure”. 

S’inicia el 1959, i segueix el fil, 
1960, 1962 (“tremolant de misteri”), 
fins que el 1973, amb Paraules cap al 
tard, comença a enlairar-se, amb el 
que jo en dic versos lapidaris: “no 
vull la caritat dels vostres somnis”, 
“condemnat a fer el bé per sempre 
més”, “i el tacte em torna etern”; 
d’Els colors de la nit (1990): “martell 

i escarpa sobre el marbre líquid / 
ofego el crit a punt d’amor”, “els 
somnis, bumerangs”, “per fer del 
teu esglai el meu sospir”, “rumio 
com un cec mentides / per despullar 
l’amor de la disfressa / de quatre lle-
tres...”; a Setembre (1992): “car vull 
el que és efímer / en el jardí de les 
sorpreses”; a Ragtime (2011): “qui 
vol paraules en un món de sords?”, 
“tinc les paraules que em mereixo”; 
a Tornar és lluny (2013): “et deixen 
una vida / per viure-la com puguis. 
/ l’has de tornar quan vulguin”.  

I arribem a la meravella de Swing 
(2015), “mirada eixuta, caminar de 
cec”, que recorda el foixià “ullcluc i 
camafluix”. I després: “de la presó 
dels dogmes / a la presó del cos”, “sa-
ber poc, de tot, també saber-ne mas-
sa / mesura el buit i el ple”, “serà, a 
l’última lletra del teu vers, l’atzar. / 
de llum i llàgrima”, “te’l donen i te’l 
prenen, / calladament, l’amor. / no 
hi ha fronteres, és camí de lladres”, 
“gat vell, un déu!”, “com fer en el 
món que mor el món que viu?” Pot-
ser el poeta intuïa, amb Swing, que el 
temps s’acabava. Imbuït d’un ritme 
iàmbic quasi hipnòtic, va amollant 
imatges i pensament poètic de cali-
bre gros com qui no vol la cosa.  

Segons Romera, la força d’un 
mestre consisteix a utilitzar-lo per 
assolir una veu pròpia, tal com Gar-
riga sempre ensenyà. Exactament 
com la frase de Riba: “Mestre és 
aquell que ens allibera”. ¿Demà no 
és mai vol dir simplement que el fu-
tur no s’esdevé perquè tan bon punt 
arriba deixa de ser-ho per definició 
(és un retorn al presentisme de Tor-
nar és lluny?) o bé significa que el 
demà no existeix (No future)? Cer-
carem en Garriga la resposta: “Llan-
ceu la brúixola, poetes, / no marca 
sempre el nord”.✒
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Morir és el fet 
més natural del 
món juntament 
amb la ventura de 
néixer, però es 
torna un incident 
s e n z i l l a m e n t  

monstruós quan la mort d’un fill 
precedeix la dels pares, un cas tan 
contranatural que desafia la lògica 
del temps mostrant la irremeiable 
cruesa de l’atzar. Un succés traumà-
tic i incomprensible que posa a pro-
va qualsevol fe. Contràriament a ai-
xò, l’avenç de la ciència mèdica es-
devé l’esperança on s’aferren de 
manera absoluta els condemnats a 
una mort prematura. Parlo de la in-
creïble ciència dels trasplanta-
ments i del trasbals que suposa, 
emocionalment, per a tota aquella 

Un cor damunt la cresta d’una onada
gent que s’hi troba implicada. Par-
lo de dolor i d’alegria. Parlo d’espe-
ra. Parlo d’un acte de generositat 
sense precedents. Parlo de donar el 
cor, els ulls, el fetge, els ronyons, etc. 
Qui de vosaltres està disposat a do-
nar tots aquests òrgans si escau? 
Sembla que acceptar-ho fos convi-
dar l’atzar a sorprendre’ns? Parlo 
de Reparar els vius, la no-
vel·la de l’escriptora fran-
cesa Maylis de Keran-
gal que acaben d’edi-
tar Angle i Anagrama. 
Una novel·la franca, 
impactant, que deixa 
una estranya sensa-
ció entre el batec 
d’una reconfortant 
alegria i l’escruiximent 
íntim del dolor més gran. 

hores que transcorren entre la mort 
cerebral d’en Simon, després d’una 
intensa sessió de surf i de patir un 
greu accident de trànsit, i l’experi-
ència d’aquesta mort traumàtica en 
tot un col·lectiu de personatges: fa-
miliars, veïns, pacients, metges, 
amics, etc. Una fascinant i merave-
llosa cadena de fraternitat i fragili-
tat humana que fa possible transfi-
gurar l’irreversible. 

No m’estranya que el periodista 
Bernard Pivot la considerés la mi-
llor novel·la de l’any a França, per-
què Reparar el vius és una gran no-
vel·la, sens dubte extraordinària i 
complexa, amb una prosa densa i 
poètica que provoca puntualment 
una emoció que ennuega i deixa el 
lector al caire d’una llarga, rica i per-
manent vacil·lació.✒ 
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Reparar els vius és la història 
d’un cor jove que batega, el cor d’en 
Simon Limbres, l’emoció que preci-
pita inconscient, l’energia que pro-
diga vida, el flux i el reflux que bom-
ben cinc litres de sang per minut en 
una vida constant de pulsacions, el 
ritme regular d’un òrgan, el múscul 

vital que reposa i s’excita sense 
parar.  

Densa i poètica 
Però és, de fet, la no-
vel·la d’un cor tras-
plantat, un cor que 
abandona un cos 
jove de 19 anys per 

bategar en el d’una 
dona parisenca d’uns 

50 anys. És la narració 
temporal d’aquestes 24 

SWING 
FRANCESC 
GARRIGA 
LABREU EDICIONS 
80 PÀG. / 13 €


