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El compromís del poeta
P O E S I A

J O S E P M A N U E L S A N A B D O N
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Edicions 62.
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A
mb Al fons de vies de-
sertes, Manel Garcia
Grau torna al que és
una constant en la
seva obra poètica, la

reflexió del que en paraules de
Pavese –de qui manlleva el vers
que dóna títol al llibre–, po-
dríem dir l’ofici d’escriure i l’o-
fici de viure.

El llibre s’estructura al vol-
tant de quatre apartats, relaci-
onats amb quatre espais dife-
rents. En el primer, titulat
L’umbracle i subtitulat Quadern de
París, el poeta se situa en la ca-
pital francesa, i en el primer
poema, Els sorolls i les ombres, ens
presenta una ciutat solitària i
estableix un paral·lelisme amb
la solitud de la vida, per con-
cloure que el poema és el camí
que el porta a trobar el sentit de
l’existència, idea que sovint re-
peteix en els diversos poemes
d’aquest apartat, com en el que
porta el significatiu títol de Pa-
gar els mots amb la vida, en què la
poesia serveix per respondre els
continus interrogants que
planteja la vida: “Sóc només un
escrivà del do herètic de res-
pondre a les / preguntes / que el
fondal vastíssim del món em

repta cada dia / entre les llam-
bordes”. En el poema Epitafi a
Montparnase, el poeta davant la
tomba de Baudelaire, pensa que
la poesia és un arma de combat
contra la devastació, i aquesta
idea es repeteix en altres poe-
mes d’aquest apartat. A Visions i
runes renega “contra alguns ca-
brons” que “ens malmeten la
llengua”, i a Enigma o cendra o
aigua, només, medita sobre el
sentit de l’existència, en un
món ple d’injustícies.

El segon apartat porta per tí-

tol Conspiracions i es subtitula
Quadern d’Ahadrel, l’espai mític
on viu el poeta. En aquest
apartat és on es fa més patent el
seu concepte de poesia com a
arma de combat, els seus versos
han de ser “com clams de lli-
bertat occint la penombra”, i es
revolta contra l’entorn de ba-
nalitat en què li ha tocat viure,
representat pels programes de
televisió i el buit que ens queda
en l’ànima. En diversos poemes
medita també sobre el signifi-
cat de la poesia: a Sense recom-

pensa, identifica la vida amb
l’escriptura (“escriure i respirar
són un mateix sender”), el ma-
teix concepte es repeteix a Per
exemple, i a Ofici(s) del poeta, ens
presenta l’ofici de poeta com
una conjunció d’elements con-
traris. Trobem de nou la preo-
cupació pel país, com és la des-
trucció del paisatge de la Plana
de Castelló, al poema Meridià
00’00’00’, i s’homenatja aquells
que han lluitat pel seu poble
malgrat les dificultats a Sense la
terra promesa.

El tercer apartat, En aquest
món petit, subtitulat Quadern
d’Alaior, és el més breu. En el
primer poema, L’encís i la brosta,
torna a mostrar la seva preocu-
pació per la destrucció del pai-
satge i la llengua, fins al punt
que declara que el poeta serà
sempre un exiliat dins del seu
regne. El poema Filius terrae és
un homenatge als Països Cata-
lans, i a Els noms de l’eco afirma
que el món “necessita encara,
qui sap, de la veu dels bojos i
dels poetes”, ja que els versos
ens poden portar l’esperança.

El quart apartat del poemari
porta per títol Els focs poblats, i es
subtitula Quadern de Bani-Gaz-
lum, un altre dels espais mítics
de la seva poesia, el lloc on va
nàixer. En els poemes d’aquest
apartat se segueixen tractant
els mateixos temes, però amb
un caràcter més íntim, com al
poema Petita lletra de batalla, en
què expressa com un fet indes-
criptible el coneixement de
l’escriptura i la lectura per les
filles.

COMPROMÍS SOCIAL
En aquest llibre Manel Garcia
Grau consolida el camí ence-
tat amb el seu anterior poe-
mari, Anatema, uns versos cada
vegada més llargs i també la
presència de conceptes ex-
pressats per múltiples parau-
les, tal com si la llengua se li
quedés petita per expressar
tot el que vol dir. Però també
moltes vegades serveix per a
manifestar el dubte o la con-
tradicció. I també com en el
llibre anterior, apareix un
concepte que sempre havia
estat present en la seva poesia,
el compromís amb l’ésser hu-
mà i amb la societat amb què
viu, però expressat ara amb
més força, més ràbia i més
contundència.

Sota els bedolls de Iasnaia Poliana
N A R R A T I V A S U S A N N A R A F A R T
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Edició i selecció de Selma
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L
a personalitat desme-
surada i contradictò-
ria de Tolstoi queda
reflectida en els tret-
ze volums que ocu-

pen les seves cartes i diaris
dels noranta que conformen
la seva obra completa. Des de
l’any 1847 i fins a l’any 1910
tenim el testimoniatge íntim
d’un home total, de naturale-
sa erràtica, que va buscar en
els seus diaris l’eix de la seva
formació humana i intel·lec-
tual. De l’exercici conscient
d’aquesta activitat, les proses
ens en donen molts referents.
Ja molt aviat els textos de
Rousseau i Sterne, als quals
llegia i traduïa amb freqüèn-
cia, li ofereixen el model ge-
nèric sobre el qual muntar la
seva ambiciosa aventura espi-
ritual, escindida, d’altra ban-
da, per la seva naturalesa so-
cial i, per què no, sensual.

En aquest sentit, el primer
fragment de diari ja és una
constatació: malalt de gonor-
rea es planteja la solitud com
a camí de perfecció. I en l’em-
bat de les seduccions en què es
deixa caure, les pàgines es
converteixen en una direcció
amb un fil molt clar: “El obje-
tivo de mi vida es la aspiración
consciente a un desarrollo armó-
nico de todo lo que existe”. Aquest
deure moral salva les diverses
caigudes que tant el turmen-
ten. Per aquesta raó, els pri-
mers anys del Diari són un
constant aventurar regles i
normes amb què complir un
objectiu de vida; regles i nor-
mes que van de la voluntat
total de saber –amb un inte-
rès notable per les ciències i,
en general, per totes les arts i
pel que tenen de disciplina i
aplicació–, fins a la renúncia
de la literatura entesa com a
cosa trivial: no llegir novel·les,
escriure textos erudits, apli-
car-se en el sentit pedagògic
de l’escriptura.

Aquesta mateixa obsessió
va definint la seva idea sobre

el gènere del diari, entès com
a treball literari, pensat per
ser llegit, executat en capítols
breus, i amb la preocupació
constant de la dimensió del
seu talent com a escriptor.

PECATS LITERARIS
El personatge ens sorprèn
amb el seu anar i venir de les
culpes de la vida als pecats
literaris: escriure massa o
corregir poc, no tenir plani-
ficació. Aquestes són les seves
dèries i les destaca com a de-
fectes en alguns dels autors
que esmenta. Però, a pesar de
no ser excessives les referèn-
cies a lectures fetes, sí que
se’ns ofereix una idea clara
del que va construint amb
elles: un saber monolític.

D’una curiositat insacia-
ble, l’autor llegeix les revis-
tes europees de més renom:
El Contemporani, Journal des
Débats, Athenaeum, House hold
World i Revue de Deux Mondes;
viatja a la recerca d’una pe-
dagogia òptima, i segueix
l’obra de Balzac, Turguénev,
Plató, Puixkin, Dickens,

Thackeray, Molière i Mon-
taigne, entre d’altres. Un dels
llibres que més el du a la re-
flexió sobre la pròpia escrip-
tura és la Ilíada, obra que
també és comentada en les
seves cartes, traduïdes al
castellà el 1984.

Sobre la figura moral, des-
cobrim d’un bon principi la
seva posició de privilegi, els
seus equilibris entre l’aristò-
crata i el literat, i la difícil
acceptació de pertànyer al
món dels afavorits, mentre es
llança a diverses reformes
socials. Però tampoc no se’ns
amaga la seva afició al joc, al
sexe, a la vanitat i la disbau-
xa. Lev Tolstoi fa d’ell mateix
un retrat despietat i enèrgic,
en una autoanàlisi gens
complaent i amb constants
pentimenti. Des d’aquest punt
de vista, els diaris semblen
recórrer també al model
agustinià. Tal com l’autor
expressà: el meu diari sóc jo.

Cal veure que, a mesura
que es van cobrint els anys
fonamentals de l’autor
–anys d’escriptura d’Anna

Karenina, anys de matrimoni
amb Sònia Bers, moments de
conflicte amb els fills–, so-
vinteja més allò que els lec-
tors especialitzats agrairan,
és a dir, opinions sobre l’obra
pròpia, sobre la poesia del
novel·lista, sobre la propie-
tat, o sobre l’acostament als
pensadors orientals, fins a
espiritualitzar el sentit ma-
teix de l’art. Pautes que per-
meten d’entendre la concep-
ció vuitcentista del gènere.

CRONOLOGIA ESPLÈNDIDA
L’edició omple un buit en la
bibliografia tolstoiana en el
mercat espanyol. Els Diarios
són novetat. Del seu corpus,
Selma Ancira n’ha fet una
primera selecció, amb una
dedicació completa a la tra-
ducció i a les notes rigoroses
del final, i amb una cronolo-
gia esplèndida de la vida i
obra de Tolstoi feta per Ri-
cardo San Vicente: edició
acurada, amb fotografies,
que va tenir una presentació
de luxe, amb filmacions ce-
dides pel museu de Moscou
sobre la vida quotidiana de
l’escriptor en el seu darrer
any a Iasnaia Poliana.


