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Marc Granell llegint els seus poemes al Palau de la Música, el 1996
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Marc Granell recupera l’ànima
L L U Í S R O D A

Denes i Edicions

de la Guerra

publiquen

‘Poesia reunida

1976-1999’, de

Marc Granell,

un dels nostres

poetes més

emblemàtics

L
a crítica ha destacat de
Granell “el rigor con-
ceptual”, “la preocu-
pació metafísica”, “les
preocupacions socials

i polítiques”, “l’escepticisme”,
“la visió moral” i la redundàn-
cia dels seus versos, més atents
a “la contundència expositiva
que a la música verbal”. Tan-
mateix, considere que ha estat
Vicent Alonso qui, al pròleg de
la present edició, amb més ri-
gor s’ha encarat amb l’obra de
Marc. Hi coincidisc a considerar
Granell “poeta d’una sola veu”.
És la seua una poesia eixuta,
entretallada. “Sense embulls
retòrics”, en diu Alonso: sòbria.
Però Granell ha sabut construir
un llenguatge simbòlic propi
–indispensable per a la seua
exegesi– més enllà de la refe-
rencialitat evident (a base de
reiteracions i d’associacions
encreuades). Un univers com-
pacte però amb escletxes per on
se’ns apareix el vertader jo po-
ètic que s’hi amaga: els canvis
reals d’un camí aparentment
estàtic, el corrent de fons que
subjau a la superfície.

Marc és un poeta de la passió
més que no de la raó. Expressió
d’allò que li passa, que pateix i
que amaga. No és tant una
concepció del món reflexiva
com la denúncia constant de si
mateix. La reacció compulsiva
d’un ser humà (no d’un no-ser)
dominat per la por, amb les
seues febleses físiques, aními-
ques i morals. No és un filòsof
ni un teòric sinó un poeta. Marc
ha estat entre nosaltres el mi-
llor cantor de la mort, del
no-res i del buit. Del fracàs i la
derrota. Fracassats i derrotats
han vist en ell el seu cantor. Un
poeta contemporani represen-
tatiu, crec, de tota una genera-
ció (en el fons, més homogènia
del que ells es pensaven; amb
una heterogeneïtat que, sovint,
no ultrapassa el nivell estricta-
ment formal). Digueu-li exis-
tencialisme, metafísica, o es-
quinç ontològic. Fracàs vital,
social, polític o nacional. És
igual. El que a mi m’interessa és
entendre-ho i entendre’l: des-
cobrir la persona que hi ha al

darrere. Aquella que alimenta
aquest infern, aquesta traïció
vital que s’escuda en les des-
gràcies del món a falta de jo. I
commoure’m amb poemes
com Vesprada de festa, Passatger de
l’ombra, Corrent de fons, Aniversari,
Banderes, Gare du Nord i Infant que
ens mira des d’una pantalla.

1977
Ja a Soledat del cos trobem la
pràctica totalitat del lèxic de
què es valdrà. Tots els seus tò-
pics i símbols. Desert i morir són
al seu primer vers. Feble, memò-
ria, nit, absent, inútil hi són, al
primer poema. Però també: sol,
jardí, llum o flor. Efectivament, a
Llarg camí llarg, s’inicia un camí
que no ha estat abandonat al
llarg de la seua obra –amb
subtils canvis importantís-
sims–. Apareix un ser –un jo,
en definitiva– existencial més
que no metafísic. Es tracta d’un
sóc sota la forma d’un és que

l’emmascara. No hi ha conflicte
sinó por. Reafirmació contínua
d’una visió especular. No hi ha
meditació especulativa sinó
una invenció (necessària i ego-
cèntrica) del món com a espill.
Un espill que li impedeix veure
el món exterior i que alhora li
serveix per no ser vist. El seu
món interior queda projectat
en el món que (no) veu: camu-
flat.

Detonant és el poema Ves-
prada de festa (probablement el
primer escrit pel poeta); una
profunda escissió entre jo i els
altres (també amb si mateix). A
diferència dels seus companys,
el poeta no serà capaç de su-
portar el seu cos en “les dues
paral·leles”. Començarà, per
tant, a suportar-se, a suportar el
seu cos (tot esdevindrà insu-
portable: cos). El seu riure des-
ganat inaugurarà la mentida, la
falsa alegria del món i de tota
rialla –fira o festa–, impartici-

pable i aliena. Una felicitat ve-
tada, i, per tant, incomprensi-
ble: inadmissible. Una rialla
que evidencia la soledat i tris-
tesa, l’abisme insalvable que el
separa dels altres. El món, con-
siderat un enemic delator
–traïdor– i amenaçador al qual
exculpatòriament culpa. Que
donarà lloc a una comoditat
mandrosa basada en la inutili-
tat de l’esforç: “ací segut” (a un
conformisme vital, en definiti-
va, disfressat d’inconformisme
social). L’horror de la diferència
es camuflarà en un nosaltres di-
luïdor d’un jo (d’escassa auto-
estima, un intent d’oblit –con-
demnat al fracàs– disfressat de
memòria col·lectiva) i alhora
projectiu. Lluny d’interioritzar
el món, el jo interior es farà
omnipresent al món: “El meu
enemic era jo que no vosaltres”.
Un jo negatiu, un espantall,
projectant un món espantós.
Una venjança, maniobra de

distracció o coartada corrobo-
radora –necessària i defensiva–
des de la por. Fugida i refugi de
si mateix. La gent, el sol (la
llum, la vida) “ja no m’impor-
ta”. Inútilment cercarà el refugi
de l’ombra, de la nit, de la mort
desitjada (única esperança de
l’oblit). Odiarà les vesprades on
el sol s’eternitza i no acaba de
pondre’s. L’alba originària, re-
cordada amb por, serà defugida
i temuda com un vampir –e-
ternament mort–. La impotèn-
cia inicial provocarà una po-
tentíssima por paralitzant, com
si una nova alba possible, en
il·luminar-lo, poguera fer-lo
desaparéixer (fer reaparéixer el
jo de qui fuig). Però alhora la
sap l’única esperança i alegria
vertaderes (Versos per a Anna). El
poeta resta atrapat. I intentarà
l’autoengany (“l’engany / és allò
que més dura”). Un cos negatiu.
Sense ànima i sense ànims:
desanimat. Reduït a cos odiós
sense esperança, intentarà
oblidar-lo, fent-lo omnipresent.
Però no hi trobarà refugi on
evadir el jo. La coartada còm-
plice d’un nosaltres (i ells) social,
polític o nacional no passa de
simulacre, com colpidorament
demostrarà Espill al fons despulla
ales.

1978-1983
La fugida iniciada a Llarg camí
llarg, continua a Notícia de la tri-
bu, on el jo s’evadeix en la de-
núncia social, denúncia que es-
devé més política a Refugi absent.
El desert cerca refugi a l’ombra.
A la fi, l’intent esdevé inútil i el
refugi absent, ja que ningú no
pot fugir de si mateix. Ni tan
sols diluint-se en la complicitat
d’un nosaltres i ells, d’enemics
grotescament magnificats. L’in-
tent de salvació personal per la
paraula, d’esdevenir la veu d’un
poble, resta condemnat al fra-
càs d’entrada. El desert d’una
ombra del primer vers acaba
amb un rotund “manen”, al fi-
nal del llibre, que ho explica
tot. És a dir, que ho deixa tot
sense explicar. A Materials per a
una mort meditada insisteix en
un ells culpabilitzat, exculpatori
d’un jo que es pretén oblidar.
Apareix un jo social –que no
un jo íntim–, compromés amb
una (in)coherència. La valentia
d’un poeta –que encobreix una
profunda covardia, aleshores
encara dissimulada–, que s’a-
treveix a dir el que els altres no
diem: “La pàtria muda”. I acaba,
per això, el poemari creent ha-
ver vençut la por: “Antiga por
somrient la seua pau”. Tanma-
teix, a la darrera part d’aquest
llibre (l’esmentat Espill al fons
despulla ales), reapareix un jo
íntim sincerament trist i soli-
tari sobrevolat per l’amor i que
enllaçant amb el seu primer
llibre ens anuncia, d’alguna
manera, Fira desolada (la intem-
pèrie del jo). Però es tracta


