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encara d’un miratge temporal.
Exercici per a una veu suposa la
continuïtat dels llibres anteri-
ors: es tracta del nosaltres de
combat i d’agitació més nacio-
nalista. Continua elevant el
mur i el viatge “cap al no-res”.
Encara seran les “rialles ene-
migues”. Comença, el llibre, al
territori de la nit: “petita llu-
na” que no és sinó “mort”
(darrera paraula del poemari).
La selva i no el jardí.

1991-1998
Coincidim a considerar Fira
desolada un llibre de maduresa
importantíssim: desapareix el
nosaltres en favor d’un jo ín-
tim, ara sí, reflexiu. Que, si per
un costat és recurrent en el si-
lenci i la tristesa, ara ho fa
sense entusiasme: desapareix
l’odi, tot abraçant sentiments
fonamentals de culpa que,
junt amb el dubte meditatiu,
obriran camins a l’esperança:
“Ric també. ¿Per què no?”. No
tan afirmatiu o negatiu, pre-
dominen els interrogants:
“¿He estat jo el botxí i la vícti-
ma?”. El poeta ha abandonat el
refugi i es troba a la intempè-
rie. ¿Continuar o canviar? En
un laberint amb eixida. Per
primera vegada apareix el pe-
cat: el perdó. El poeta sembla a
punt d’abandonar la màscara.
Però sent una por retràctil, que
esdevé més poderosa. El camí,
però, no té retorn: “I és difícil
tornar. Detecte albes en els
peus de la vesprada. I sent por”.
El poema –dedicat al pare–
que tanca el llibre sembla una
reconciliació. I esdevé aclari-
dor: ¿és això, en part, d’allò
que anava fugint? Crec que sí:
“Culpa d’aquest desassossec”.
Just és precisament la paraula
que tanca el poema i el llibre.
El poeta, ja adult (o com una
manifestació de maduresa
sense precedents) sembla ado-
nar-se de la falta de ponderació
correcta o ajustada de les cau-
ses que originaren la seua re-
acció compulsiva i negativa
(injusta, al cap i la fi) envers el
món; tot assumint la part de
culpa que li correspon, o bé la
seua disposició a perdonar (i a
ser perdonat, per tant, per les
infàmies comeses); per bé que
no ho fa de manera explícita.

“Si ho he comprés bé / l’a-
mor dura una mirada”. El co-
neixement, l’aprenentatge,
l’entendre: la saviesa, pren-
dran cos a Versos per a Anna
(resposta i continuació al llibre
anterior). Hi veiem l’obligada
continuïtat més que no un pa-
rèntesi. La resposta a aquells
interrogants. Els opòsits anta-
gònics hi són reconciliats a la
llum de l’estimada, metàfora
d’una nova visió i relació amb
el món (ella serà la metàfora
amb què ens ho explicarà); re-
solts en forma de conjunció
copulativa i (protagonista). Els
elements no seran suplantats
sinó conjuminats: comple-
mentats (dos móns fins al
moment considerats antagò-
nics i irreconciliables). No és
que ella en represente uns i ell
uns altres. Sinó que tot es
complica: s’humanitza. La vi-
sió de Marc s’ompli d’opòsits.

La seua visió del món no des-
apareix (sinó que es veu com-
plementada). Apareix, d’algu-
na manera, la saviesa, l’en-
tendre i l’aprenentatge. La
navegació en companyia, en
lloc del naufragi (amb més
llum que mai). El misteri i l’e-
nigma del ser. No canvien els
símbols, però sí la relació amb

ells del poeta. El desert i el
jardí, el dolor i la joia. Són
positius el gesmil, l’alba, el
blau, la puresa de la neu, el
mar, la llum, el cim i el sol: el
cel. Són negatius la serp: el
rèptil (mal, culpa, trangressió,
temptació, deixadesa, aban-
donament, canvi de pell,
màscara, engany, mort, oblit,
traïció), l’ombra, la vesprada,
l’estiu, el desert, el gel: l’in-
fern. La rialla és finalment
compresa. La felicitat, però,
mai no és completa: “Un riu
cabalós / que mai no arriba a
la mar”.

1999-2000
A Corrent de fons no hi haurà
salt. El poeta sembla assumir
–fent marxa enrere– el seu
rol de poeta social, amb un
més gran distanciament, però,
que abans. Com si sucumbira
a la temptació de la inèrcia.
Ara, però, sap que hi ha més
món, més enllà de la seua mi-
rada. Però d’alguna manera
renuncia a endinsar-se, còmo-
dament establert. Desapareix
la sinceritat de Fira. El mar de
fons del jo poètic volguda-
ment no acaba d’eixir a la su-
perfície, però continua som-
movent irremeiablement les
seues bases. Una mena de co-
vardia o traïció, ara conscient:
“covard com sóc”. El poeta
s’enroca. Assumeix la farsa, la
màscara i la comèdia: “Jo no
sóc jo”. Però alhora la delata.

La justícia –basada en el pecat
i la culpa– passa a ser con-
demna (el perdó desapareix).
Reapareix la mort que cal,
darrere de la qual el poeta
s’atrinxera. Apareix la consci-
ència –la mala consciència–,
“ben neta i ben buida”. La co-
artada. La distància. El ser és
ara sembla. No ha canviat la
visió del món, però sí el poeta
que la declara: “Sóc ara un al-
tre”. Entre ell i el món s’ha
obert una escletxa sense con-
fusions. Però el món sempre
havia estat Granell i a La meua
mort queda explícitament as-
sumit (el seu egoisme, aquesta
visió egocèntrica de la vida
–que no s’adiu bé amb la seua
pràctica vital, pel que jo co-
nec–; però que és coherent
amb la seua obra i la concep-
ció del món que hi subjau).
Desapareix el nosaltres i apa-
reix el món –i jo–, no tan
tergiversat. Sap, però, que la
comèdia no és generalitzable:
“Enllà lluny, enllà del nord” és
diferent. Ja no cerca el refugi
(no fuig), sinó el recer de casa:
abandona la intempèrie. Ja no
està mort sinó que hi conviu
(si de cas, es farà el mort, com
a Cementeri). Reconeix que l’e-
nemic, Déu, no ha mort. Es
tracta de “mantenir el tipus”.
El nosaltres que apareix és ara
crític. Apareix per primera
vegada un Marc moral. I a
Història, apareix, per primera
vegada, l’ànima. No el cos. La

direcció continua sent, però,
“cap al no-res”. Ara el món és
“cruel i joiós”. Pressuposa que
hi haurà l’oblit, tanmateix
voldria ser un Ausiàs March
recordat. Però per a això cal
oferir cel i llum –no infern i
ombra–. Tanmateix, la visió és
ara subjectiva, no projectiva.
No tota la poesia és un cadà-
ver. La tria és personal. No es
pot elogiar el no-res perquè
s’acaba “en el buit” –darrer
vers del llibre–. La soledat,
més que mai, és retòrica i es-
tètica: un posat, una opció.
Serveix per a anar morint.

Considere que el poeta ha
de continuar indagant, entre
altres, la potentíssima por que
provoca la seua reacció sense
escletxes, per tal d’esdevenir
poesia i no mera expressió de
territoris ja coneguts per ell.
El seu gran llibre encara està
per fer, vull creure. Al cap i a
la fi, com comprovem al dar-
rer poema manuscrit, menys-
prea i compadeix els lectors
que han caigut en la xarxa de
compadir-lo, per tal de conso-
lar-se ells. ¿S’atrevirà a fer el
salt? Sembla preparar-s’hi. Als
darrers poemes apareix per
primera vegada un prec per la
llum (el llarg camí s’iniciava
també amb una oració), i, a l’a-
mor, li demana “el vers secret”:
desconegut. El futur sempre és
un secret: “El que seré”. Hi ha
camí encara per a llarg. Desit-
gem-li’l ple de felicitat.

Nota
biobibliogràfica
➤ Marc Granell va néixer a
València el 1953. Actual-
ment treballa de traductor
a la diputació de València.
Codirigeix la nova col·lec-
ció de poesia de l’editorial
Tàndem. Anteriorment,
havia dirigit les de Gregal i
la d’IVEI, entre d’altres.
Sempre atent a la traducció
de poetes d’altres llengües i
l’edició dels poetes més jo-
ves, la seua tasca d’antolo-
gador ha estat constant,
com per exemple Brossa no-
va, L’espai del vers jove. Acaba
de publicar l’antologia Dot-
ze poetes joves valencians
(Tàndem, 2000) i Poemes
d’un segle: poesia occidental del
segle XX (Edicions 96, 1999):
totes dues en col·laboració.
És membre del consell de
redacció de la revista Re-
duccions. L’any passat fou
objecte d’un important ho-
menatge per part de 66
poetes (sense que per això
perillàs la seua salut), arre-
plegat al llibre Versos per a
Marc (Tàndem). Poemes
seus han estat traduïts al
castellà, gallec i italià, com
a part de les nombroses
antologies en què ha estat
inclòs. Ha rebut prestigio-
sos premis com l’Estellés
(1976), l’Ausiàs March
(1979) o el dels Escriptors
Valencians (1990 i 1991).
Ha traduït, també en col-
laboració, Erich Fried (Exer-
cicis preparatoris per a un
miracle), Bertolt Brecht (His-
tòries del senyor Keuner) i
Claes Andersson (Allò que es
féu paraula en mi). L’any
1993, publicà L’illa amb llu-
nes, poesia destinada a in-
fants. I el 1990, Tria personal
1976-1989, una antologia
dels seus poemes, a Edici-
ons de la Guerra. Ara, la
mateixa editorial publica la
seua obra completa: Poesia
reunida 1976-1999 formada
pels següents llibres: Llarg
camí llarg (Tres i Quatre,
1977), Notícia de la tribu
(Septimomiau, 1978), Re-
fugi absent (El Mall, 1979),
Materials per a una mort
meditada (Ajuntament de
Gandia, 1980), Exercici per
a una veu (Federació d’En-
titats Culturals del P.V.,
1983 - El Mall, 1984), Fira
desolada (Columna, 1991),
Versos per a Anna (Bromera,
1998), Corrent de fons (Ed.
62-Empúries, 1999), Matè-
ria d’ombra (Cafè Central,
1999), i poemes esparsos
d’edició recent.

Amar l’inassolible
P A U D I T O T U B A U

Marc Granell, Poesia reunida 1976/1999. Pròleg
de Vicent Alonso. Editorial Denes-Edicions

de la Guerra. Paiporta (València), 2000.

E
s reuneixen en un sol volum
vint-i-cinc anys de l’obra poètica de
Marc Granell, poeta i traductor va-
lencià que pertany a la generació
nascuda a principis de la dècada dels

cinquanta; que es va donar a conèixer durant
la Transició política, el 1976, en guanyar el
premi Vicent Andrés Estellés amb el recull
Llarg camí llarg; i que ha seguit una trajectòria,
marcada per una tensió no resolta ni decan-
tada entre la poesia social, avui desfeta pel
tribunal del temps, i una poesia de tons més
conceptuals o filosòfics, de la qual ha extret
els seus millors resultats.

No es tracta que la poesia hagi de desaparèi-
xer o quedar sepultada en uns quants llibres
d’història, sinó que l’escassa vigència del discurs
moralitzant acostuma a ser paral·lela a la falta
d’estil o d’originalitat, un recompte de morts,
desgràcies col·lectives i servilismes socials sense
el sedàs necessari de la ironia o de la bellesa de
l’execució. Només una dicció més meditativa i
menys unànime en la denúncia, com en un
poema de Granell dedicat als supervivents de les
Brigades Internacionals, en què desapareixen
les crides a la llibertat dels catalans o la crítica
a l’Estat i al capitalisme, és capaç de salvar les
dificultats de tota poesia que pretengui adoptar
una postura combativa.

Sense abandonar mai del tot la poesia so-
cial, la tendència en què ha aconseguit gar-
bellar amb èxit la seva experiència vital per
entroncar-la amb una sòlida tradició literària
remet a la tradició alemanya, a una poesia
que busca solucions a problemes existencials

de primer ordre, però que acaba aconten-
tant-se amb l’alegria de descobrir un anhel
permanent, la impossibilitat de resoldre els
conflictes metafísics a pesar de les diverses
temptatives i la sola gratificació de la recerca,
que es converteix en la màxima de conducta
que orienta l’ofici de poeta, i que és una pe-
nínsula més dins de l’ofici de viure. L’expres-
sió més alta d’aquesta tendència és el poemari
Fira desolada, sobretot la primera secció, però
és extensible a poemes solts i a altes seccions
dels altres vuit llibres aquí recollits.

Un dels motius que ha contribuït a fer que
la seva trajectòria no hagi estat prou recone-
guda, o que encara no hagi esclatat amb la
força que s’intueix darrere d’una colla gens
menyspreable de poemes, és, potser, certa
complaença en la desesperança, en una re-
creació del dolor que és emparentable amb
una part de la poesia de Miquel Martí i Pol, i
que és un dels mecanismes que aturen l’anhel
de la recerca poètica en favor de la immobili-
tat de la desesperació. Dit d’una altra manera:
si les pel·lícules americanes solen ser critica-
des perquè acaben en un final edènic, les eu-
ropees ho són per acabar amb alguna mort o
tragèdia que certifica que la realitat és fati-
gosa i inhabitable, sense la possibilitat de re-
velar els estrats més indefinits o permeables
en què oscil·len els desitjos humans.

No obstant, aplegar un quart de segle de de-
dicació a la poesia és un motiu de satisfacció i
d’orgull, de resistència a les contingències i de
repàs obligat a tota una etapa. Queden enrere,
per al privilegi dels lectors, uns versos en què es
recorda que “Antic és el costum d’amar l’inas-
solible”, en què es diu que “és anhel el camí que
avancem”, i en què s’imagina que “Els morts
esguarden el silenci/ i besen lentament els
orificis”. Si les properes mostres aprofundei-
xen en aquest camí obert, la poesia de Marc
Granell no trigarà gaire a rebre el reconeixe-
ment que sens dubte mereix.


