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ESTER XARGAY

El poeta Francesc Garriga va néixer a Sabadell el 1932

Amb sang a les paraules
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Francesc Garriga Barata,
Temps en blanc. Proa.

Barcelona, 2003.

“I
és Francesc Garri-
ga, poeta del de-
sig, poeta desco-
negut, qui con-
densa en uns pocs

versos el lent, fosc viatge, l’or-
gull ferit de gairebé tota una
generació...”. Rellegiu amb
atenció, lectora o lector,
aquest epíleg que el poeta Al-
bert Roig signava en el darrer
llibre –Ombres (Proa, 2000)–
de Francesc Garriga (Sabadell,
1932): una nota mordaç i su-
culenta que ell dedica no pas
sense intencions a un tampoc
no gens banal editor (ator-
gueu a aquest ofici l’extensió
més ampla que us plagui) i
que titula exactament així: A
l’editor... Deixeu transcórrer el
temps que el text us reclami;
rellegiu després el llibre prò-
piament dit, i penetreu, a
continuació, en aquest Temps
en blanc d’avui, un volum que
correspon a la vuitena entrega
del poeta Garriga i que –sigui
dit de passada– té més la pre-
sència de dos llibres aplegats
que no pas un de sol, en coin-
cidència amb les dues parts
que l’estructuren: Temps en
blanc, en primer lloc, i Llimones,
tot seguit... Fos com fos, Marc
Romera –també poeta– en
signa el pròleg, i en la seva
afinada exposició rebla el clau
que Roig ja havia apuntat amb
les seves estridències amb re-
lació a uns atributs de signe
inconfusible plenament cons-
tatats en el poeta sabadallenc,
a partir, sobretot, de la idea

del poema únic com a procés
de confecció recurrent. En
efecte, la veu de Francesc
Garriga ha crescut en una
originalitat gairebé militant.
Tant, que en el transcurs dels
anys –des d’aquell primer
Entre el neguit i el silenci, del
1959– a penes ha tingut el
menor esment d’ubicació a
una o altra ribera literària. Ni
tan sols per part dels qui os-
tenten o ostentaren l’ofici
d’identificadors de corrents i

de tendències sota el precepte
d’una voluntat sectària, mas-
sa sovint de tipus categòric i,
per tant, regressiva.

EL POEMA ÚNIC
Cal advertir que el poema
únic no implica necessària-
ment una sola direcció temà-
tica, de la mateixa manera
que tampoc no s’associa a cap
normativa preterminada. Al
contrari, pot prendre les mil i
una formes possibles en fun-

ció d’unes i altres veus poèti-
ques que poguessin ser-
vir-se’n. En el cas de Francesc
Garriga, aquesta consecució
és singularment diàfana: hi
ha un eix vertebrador que di-
buixa una línia contínua que
va fragmentant-se de forma
incessant en una munió de
subtemes, els quals, al seu
torn, tenen la particularitat
–això és molt present en la
poesia de Garriga– d’actuar
al mateix temps com a ele-
ments de constatació, de
controvèrsia i fins i tot de
desmitificació.

UNIVERSOS TEMÀTICS
Les composicions se succeei-
xen no pas per títols, sinó
pàgina a pàgina. Aquest seria
el primer indici, quant a la
forma, de l’esmentat poema
únic. Però hi ha més: els te-
mes o subtemes tenen entre
ells, en el gruix dels seus lli-
bres, una relació sempre de
suma, acumulativa, fins al
punt que s’hi detecta un anar
i venir gairebé incondicional,
així com la desti·lació cap a
una forma i una llengua de-
cididament concentrades.

Ombres i Temps en blanc
–aquest darrer volum in-
clouria, com hem dit, un Lli-
mones que podria funcionar
ben bé com a llibre autò-
nom– presenten punts direc-
tes de connexió. Citem-ne tres
de ben significatius, que, ben
mirat, corresponen a tres dels

hemisferis pels quals ha tran-
sitat des de sempre la poesia
de Garriga: la interrogació in-
eludible, les constatacions del
naufragi en el sentit més am-
ple del terme i, finalment, el
territori cendrós i alhora més
tenaç dels desitjos i les aspi-
racions... Aquí teniu uns
exemples rellevants d’aquest
Temps en blanc. Primer: “¿Qui
guarda avui les brases / dels
troncs més vells en llar de
contes? / I a quin braser les
cendres? / Perdem el nen / al
bosc de les preguntes. / La por
despulla el temps. / El temps
rosega el temps”. Segon:
“S’esquerda la paret / la casa
buida silencia / la nit dels es-
corpins, l’infant somriu”. I, fi-
nalment: “Respira l’arbre amb
fulles noves, / no feu soroll. /
Obriu, obriu la música!”.

Vinculat a la poesia des de
el que és intern, no pas per
vagues simplicitats, percebreu
en l’univers poètic de Garriga
una nitidesa sense concessi-
ons en referència al fet d’es-
criure mateix. Així ho pal·lesa,
per exemple, aquella primera
composició que inaugurava
Ombres: “L’aurora vetlla els
signes. / Les lletres danses,
ombres de desig. / Teixeixen el
migdia de les formes. / Si un
cop de temps escombra les
paraules / i amaga entre la
brossa gest i crit, / ¿com re-
trobar l’angle de seda / on co-
mencen els mots imprescin-
dibles?”.

Certa manera de fer política
A S S A I G

J O A N A G U T

Josep M. Bricall, Memòria d’un
silenci. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

J
osep M. Bricall (Barce-
lona, 1939) és doctor
en dret i ciències eco-
nòmiques. Va ser pro-
fessor de la facultat de

dret d’ESADE i de la facultat
de ciències econòmiques. El
1968 era director d’estudis del
Centre d’Estudis de Planifica-
ció i ha publicat Política econò-
mica de la Generalitat, 1936-1939
(1970), La planificació econòmica
(1973), Introducció a l’economia
(1977) i El sistema financer
(1979). Va ser secretari general
de la Presidència de la Gene-
ralitat de Catalunya (1977-
1979) i conseller de Governa-
ció (1979-1980). Ha estat rector
de la Universitat de Barcelona
(1986-1994), president de la
Conferència de Rectors Euro-
peus (1994-1998) i actualment
és catedràtic d’economia polí-
tica de la UB i membre del
Consell de la Universitat de les
Nacions Unides.

Memòria d’un silenci és el tes-
timoni personal del procés de
restauració de la Generalitat
de Catalunya, de l’acció de
govern de la Generalitat res-
tablerta, sota la presidència de

Josep Tarradellas, i alhora una
aprofundida reflexió sobre
“una certa manera de fer po-
lítica” i sobre la situació de la
realitat catalana dels nostres
dies.

BRICALL I TARRADELLAS
Josep M. Bricall explica com va
conèixer el president Tarrade-
llas a Saint-Martin-le-Beau el
1965. Hi anava per raons aca-
dèmiques –la redacció de la
seva tesi doctoral sobre la po-
lítica econòmica de la Gene-
ralitat durant la Guerra Civil–
i amb les informacions con-
tradictòries sobre el personat-
ge de la Turena, criticat dura-
ment per Josep M. Batista i
Roca i enfrontat amb Òm-
nium Cultural. Malgrat tot,
Tarradellas el va seduir. La
personalitat i el realisme po-
lític del president van abatre
totes les reticències i Bricall va
esdevenir, sense propo-
sar-s’ho, un dels homes del pre-
sident, com ara Frederic Raho-
la, Romà Planas, Manuel Ortí-
nez, Ramon Viladàs i Josep
Lluís Sureda, entre d’altres.
Formant part del cercle íntim

del president, l’autor va viure
el procés de restauració de la
Generalitat republicana, un
cas excepcional en el desen-
volupament de la transició
política espanyola. En aquest
apartat Bricall fa notar que el
govern de Suárez preferia ju-
gar la carta Pujol, però el fra-
càs electoral del 1977 del Pac-
te Democràtic, del qual CDC
formava part, i la victòria a
Catalunya de les esquerres,
van obrir l’opció Tarradellas el
retorn del qual havia estat
demanat pels socialistes cata-
lans.

Tarradellas va presidir un
govern d’unitat i va fer una
política d’unitat catalana que
es movia en quatre eixos
principals: dotar d’una nor-
mativa bàsica d’administració
pública catalana, substituir
l’administració central per la
nova administració catalana,
dotar-se de personal tècnic per
a fer la funció pública i sin-
gularitzar el procés autonò-
mic català segons la significa-
ció del restabliment de la Ge-
neralitat. I per a fer-ho, Tarra-
dellas tenia “una certa mane-

ra de fer política”, que es
podria resumir en prioritzar
les institucions i la unitat, fu-
gir del victimisme, arribar a
acords institucionals amb Es-
panya i, sobretot, abstenir-se
de fer qualsevol gest que po-
gués significar fer el ridícul.

En el terreny dels fets, Bri-
call destaca en l’obra de go-
vern d’aquell període els
punts següents: reglament de
règim interior; integració dels
governs civils; creació dels
Consells Assessors, transfe-
rències de l’administració
central i de les Diputacions, i
l’acció específica a les Terres
de l’Ebre. Aquesta política va
entrar en unes altres vies a
partir de l’aprovació de l’Esta-
tut i la presa de posició del
govern Pujol.

REFLEXIONS POLÍTIQUES
Però a Memòria d’un silenci Jo-
sep M. Bricall no s’ha limitat a
narrar els seus records sinó
que el llibre conté una sèrie de
reflexions polítiques d’una
rabiosa actualitat, moltes, po-
lèmiques, però en cap cas su-
perficials. Bricall planteja la

pugna entre els dos corrents
que separen el catalanisme
polític. El primer és aquell que
posa èmfasi en la cultura i la
història pròpies com a font de
la nacionalitat, dintre d’una
visió romàntica, historicista i
estàtica de la societat. El segon
és el que insisteix en l’estruc-
tura política i social que ha de
fer possible una vida col·lecti-
va més eficient per a tothom.
En aquest àmbit assenyala que
no hi ha nació sense Estat i
que la Generalitat és la forma
d’Estat propi de Catalunya.
Insisteix que cal prestigiar la
idea nacional demostrant l’e-
ficàcia de l’administració au-
tònoma i que és un perniciós
mal costum culpar les altres
administracions quan les co-
ses d’aquí no van bé. L’autor
també afirma que sense Bar-
celona Catalunya seria com el
Tirol del Sud. Són, en definiti-
va, reflexions que ens afecten
molt directament, algunes de
gran calat com la que fa sobre
el paper econòmic de Catalu-
nya en l’actual procés de glo-
balització mundial.

Per tot això, Memòria d’un si-
lenci és molt més que un llibre
de memòries polítiques. La
seriositat amb què són abor-
dades les qüestions bàsiques
fa de l’obra de Josep M. Bricall
un llibre profund, singular,
d’un interès sociològic i polí-
tic indiscutible.


