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orat és el nou llibre de poemes de Lau-
ra López Granell (després de 21 anys
des de la publicació de la seva opera

prima, Itineraris) publicat per Godall Edi-
cions, dins de la recentment estrenada col-
lecció de poesia Cadup, de cuidada edició.
Forat destaca per la síntesi de la frescor que
irradia, d’una enganyosa senzillesa aparent,
com si es tractés d’un primer llibre (de fet, di-
ria que en certa manera ho és), combinada
amb l’ofici poètic i un treball de cura que s’in-
tueix al darrere. Des d’una honestedat poc
habitual, el llibre traspassa gèneres sense re-
nunciar a la seva pròpia condició. De la ma-
teixa manera ho fa, diria, amb la tradició lite-
rària que l’acompanya. Es tracta d’un llibre
equilibrat, que alterna poemes més narratius
amb d’altres de caràcter més breu i epifànic
sense perdre mai el gust per la cadència i mu-
sicalitat, on cada cosa està col·locada al lloc
que li correspon. És a dir, el llibre funciona. A
partir d’aquí: sobre gustos, colors.

Una de les virtuts de Forat és que demostra
que l’honestedat no està renyida amb l’apro-
piació de l’eina poètica. Cada poema disposa
del vestit adequat que ha exigit a l’autora per
tapar-se les vergonyes, tot mesclant les esce-
nes quotidianes amb les experiències fondes
que la vida disposa. Fet i fet és el que li toca a
un llibre de poesia. Però Laura López Granell
ho fa amb una transparència que enganya, i
trepana.

Forat destaca també per allò que el prolo-
guista anomena “paradigma ferraterià”,
quan, llegint López Granell des de l’obra de
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Gabriel Ferrater, parla de la “precisa articu-
lació entre concreció i abstracció”, de “la re-
presentació del que és invisible a través dels
elements visibles”. Forat és directe i intel·li-
gible, amb voluntat comunicativa, alhora
que suggeridor i amb resolució per anar més
enllà. Sap colpir sense deixar-se endur per
temptacions pirotècniques, generant un
tum-tum soterrat al llarg de tot el llibre que
és el que acaba deixant petja. Allà on d’altres
–en el seu continu grinyolar de bomba oxi-

dada– busquen petroli la poeta
n’ha sabut extreure un doll d’ai-
gua per al seu jardí. Potser per ai-
xò en alguns moments flirteja
amb una certa cursileria, tot i
que se’n surt prou bé, assenya-
lant-ne la vora sense caure-hi.
Perquè ho fa des d’una presump-
ta candidesa que també sap ser
irònica i incisiva, que sap recular
quan cal per aconseguir la victò-
ria final. Pensem que Forat parla
d’un dels temes més difícils, de
tan gastat, en poesia: l’amor. I
se’n surt. Perquè el forat és caigu-
da i recer. Perquè contraposa
l’amor (en el sentit més ampli) a
la por, al desig i a la manera com
cal dir-lo en el poema. Perquè
l’striptease que se’n podria deri-
var acaba, fet i fet, essent despu-
llament que s’esdevé en el lector.
És a dir, si hi ha dolçor és perquè
el poema la reclama, no a l’inre-
vés. De la mateixa manera, si hi
ha acidesa aquesta ja ve desvin-
culada de l’emoció original, pas-
sada pel sedàs de la resemantit-
zació poètica. El resultat és la
transparència d’un cristall pre-
ciós brodat a foc lent al cor de la
muntanya. Guaitin, per exemple,
la mescla de claredat i fondària
en la conclusió del poema 10 cen-
tímetres: “Gràcia sota pressió, en

digué Hemingway, del coratge. / Com el
poema en diu dansar, de caure.” Guaitin, per
exemple, la mescla de goig, nafra i poesia
cap al final del primer poema del recull: “I
en la insistència dels cops / descobrir que
som instrument de corda.”

Forat és un llibre que cal tenir present, i a
la lleixa, sense pols. Facin vostès la prova. Al
capdavall, es tracta d’un assumpte prou sim-
ple a la vegada que primordial, la prova del
cotó fluix: llegeixin-lo. ❋
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NOVEL·LA JORDI LLAVINA

Mort ocasional
uina deliciosa història, aquesta de l’es-
criptor i filòleg rus Iuri Tiniànov
(1894-1943), un dels fundadors del

formalisme en aquell gran país. I que escaient,
per cert, que un formalista imagini una obra
com aquesta, en què el que s’escriu un dia per
error en un document oficial acabarà agafant
vida pròpia. La broma de Tiniànov, malgrat tot
(i per desgràcia), no ho és tant, ni de bon tros:
quantes històries totalment mancades de raó i
de mesura no ha produït la maquinària admi-
nistrativa i burocràtica dels estats! Mentre ana-
va llegint la nouvelle, em venien al cap el soldat
de Hasek –i també el conte El capot, de Gógol,

Q que Creus cita en la seva magnífica introduc-
ció–, i pensava que aquesta literatura que par-
teix d’un element hilarant acaba desembocant
en Kafka, que també tenia, en la impietosa inèr-
cia de la maquinària dels estats, un dels seus te-
mes predilectes. I llegia Tiniànov i em semblava
entendre encara millor Mrozeck, per exemple,
que va dedicar tantes pàgines –i tan brillants– a
la lluita perduda de l’individu contra la massa.

En l’ordre del dia del seu regiment, un escri-
vent amb poca traça comet un parell d’errors,
que acabaran tenint proporcions colossals. Pri-
mer escriu difunt al costat del nom d’un soldat
que és ben viu –el mort era el nom que el prece- Un gravat amb soldats de l’època de l’obra de Tiniànov / AR
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rit no convertir-se en itinerant; la filla adoles-
cent de tots dos, Mariüla, embarassada i ex-
cusa per emprendre el camí cap a Saragossa,
on la volen fer avortar; l’espavilat fill de dotze
anys, Ivan; la germana del Ramonet, la Tati
(Tatiana), que ha vingut des de Nimes, on
viu, per apuntar-se a l’aventura nostàlgica; el
gos Alain, i un jove fotògraf, Simó, que s’afe-
geix a la família, s’enamora de la Mariüla i es
decideix a fer un reportatge sobre ells. També
cal destacar dos personatges més, el pare del
Simó, un home barbut i sorrut, i una mena
d’hostalera argentina que coneixen pel camí,
l’encantadora Vilma.

Fart de viure a la Barriada (localitat o zona
simbòlica), el Ramonet, gitano d’origen
francès, decideix vendre la parada de roba,
comprar a Figueres un camió desgavellat i
iniciar la ruta: “La seva idea de cara al gran
viatge era practicar la subsistència, la tradi-
cional, la dels seus avantpassats que fumaven
en pipa, que seien al marxapeu de la carava-
na. Caçar conills amb una saca i un tronc.
Matar ànecs a pedregades. Menjar fruits que
donen els arbres. Les herbes de les vores dels
camps. Espàrrecs de marge. Pescar. Com els
manouche de tots els temps.”

I també hi llegim: “Endavant. I vinga plata-
ners, senyals de trànsit, asfalt. Semblava que
no sabien on anaven, però el Ramonet tenia
un indret ficat al cap. Anaven cap a una pos-
teritat al revés, a recordar el futur, portava la
família a no caure en un abisme. O a caure-hi
de quatre grapes.”

I encara: “Zíngars, bohemis, hongaresos,
roms; grecs catalans, flamencs, egipcians, gi-
tanots. Aaaixò. Gitanots, som, som... però
aviat ens haurem extingit. Com a nòmades,
com a rondaires, com a persones que vivim a
l’aire lliure. Tot ha canviat tant, es lamentava
mentre anava accelerant, tot és tan artificial.”
L’estil i la sensibilitat de Ramon Erra sí que
no ho són, d’artificials, són d’una naturalitat
bella i d’una treballadíssima i aparent simpli-
citat. Sent darrere de cada mot, però mai da-
vant, Erra és el vuitè magnífic. ❋

amon Erra es mou pels marges. Dis-
cret, personal en el fons i en la forma
del que escriu, curós i exigent, treba-

llador, amb tècnica i bon gust. Nascut a Vic el
1966, viu entre el Lluçanès i Canet de Mar. Fa
classes a l’escola d’escriptura de l’Ateneu
Barcelonès, i els alumnes en surten del tot sa-
tisfets. Ha publicat llibres de viatges, de con-
tes i novel·les. Sempre amb una empremta
gratament identificable que, tot i això, millo-
ra i modifica. De les seves obres en destaco les
narracions de Pólvora del quatre de juliol i la
novel·la Desfent el nus del mocador. Com qui
no vol la cosa, ja acumula quatre premis, el
darrer, el Marian Vayreda, per la novel·la Far
West gitano.
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Els vuit magnífics
La peculiaritat més destacada de la seva

obra és l’enorme capacitat que té Erra per es-
coltar, retenir i transcriure el registre oral. I la
molt admirable tècnica que hi aplica per
mostrar aquesta oralitat sense forçar l’estil,
sense demanar cap extra al lector, que engo-
leix la narració amb facilitat i plaer. I, així, ens
porta d’aquí cap allà, com gitanos en ruta.
Perquè la novel·la és això, un al·legat en favor
d’una llibertat pretèrita i d’un col·lectiu mar-
ginat secularment.

“Tots plegats eren set, comptant-hi el gos.
Els set magnífics”, ens explica el narrador,
que en general és el Ramonet, el protagonis-
ta, però no sempre. I aquests set magnífics
són ell; la seva dona, Celos, que hauria prefe-
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dia–. L’altra pífia és donar a llum una persona
inexistent: “S’havia permès l’absurditat d’es-
criure, en comptes de la frase «els sotstinents
susdits Stiven, Ribin i Azantxéiev han estat no-
menats...», «els sotstinent Susdit, Stiven, Ribin i
Azantxéiev han estat nomenats...»” Fantàstic!
Realment, el jove escrivent rus gairebé podria
competir amb molts dels alumnes més talossos
dels nostres instituts!

L’estil de Tiniànov és sec i precís. El soldat que
l’atzar ha determinat que havia de traspassar –i
que les passarà, en efecte, molt putes– acabarà,
al cap de poc, adoptant la personalitat del sot-
stinent del títol, que, naturalment, no existeix,
perquè és producte d’un error. Cal crear algú
que no hi és (llavors, per què no es pot omplir
aquest buit amb un mort que, de fet, tampoc no

és?). És el món al revés, perquè la burocràcia és,
molt sovint, el món al revés.

Rere una certa aparença de nouvelle lleugera,
aquí hi ha un text d’una àcida intel·ligència. L’es-
crivent Bartleby s’estimava més no fer-ho: si
més no, d’aquesta manera no creava més pro-
blemes a la societat. Les ordres expressades en
un paper oficial s’han de complir, i, si alerten
sobre realitats que no existeixen, llavors, en
comptes de tornar enrere i corregir, cal crear la
nova realitat. Un mort que no és mort i un viu
que encara no ha nascut, això rai! Tiniànov ens
dóna un text breu i substanciós, amb unes fra-
ses magnífiques que descriuen molt bé la situa-
ció. En voldria citar unes quantes. Aquesta va
pel mort: “De sobte va sentir el seu nom i va
contreure les orelles per escoltar, com fan els ca-

valls abstrets en sentir inesperadament un cop
de fuet.” Amb aquesta altra, d’una economia
modèlica, es presenta una dama presumida:
“Es va estrènyer els cordons de la cotilla que ce-
nyien el seu bust exagerat.” L’última, d’una fina
ironia, posa el dit a la nafra d’una realitat uni-
versal i intemporal: “De vegades el lloc conjugal
del coronel l’escalfava algun tinent, un capità o
algun civil i tot. Però això succeïa també en
molts altres llits de coronels de Sant Petersburg
quan els seus amos es trobaven en campanya.”

L’últim paràgraf ha de ser per al traductor i
introductor de l’obra: una feina excel·lent, la que
està duent a terme, des de fa molts anys, el poeta
Jaume Creus d’adaptació d’alguns clàssics de les
literatures eslaves a la nostra llengua. D’autènti-
ca barretada! ❋
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