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S’ha publicat un volum de la poesia completa de Guillem Viladot

La centralitat
des dels marges
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Poesia completa V. Pagès
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L’
home era alt, molt
alt; tant, si més no,
com la seva prosa.
L’home, de vega-
des, semblava ha-

ver fet un pacte amb el dimoni
per gaudir d’eterna joventut;
tant era així que, quan obria la
porta de casa seva, els visitants
restaven tan perplexos que de-
manaven pel seu pare. D’altra
banda, va ser un cas invers de
personalitat literària. Havia
passat cinc anys a Chivilcoy,
fent classes d’història universal
i de moralitat i civisme que ja
m’hauria agradat sentir. Sabem
que escrivia a la cambra de la
pensió Varzilio, poemes i relats
que ell anomenava de forma-
ció. I en aquella mateixa cam-
bra s’instal·laria temps més tard
una farmàcia sindical. M’agra-
da pensar que mentre altres
escriptors van néixer a la lite-
ratura des de la rebotiga d’una
apotecaria, ell, el Flaco, va dei-
xar en l’aire de la cambra una
herència de versos i de somnis
que més tard algú convertiria
en essències curatives.

L’altre personatge de la nos-
tra història també havia fet un
pacte amb el dimoni que, més
reservat, només li va prometre
una eterna joventut interior.
Però conscient de la seva sort,
va anar administrant aquest do

fins als últims dies. Va rebre
una farmàcia en herència i la va
anar transformant en un lloc
de culte per a tots els que han
sabut veure la intensa relació
que existeix, no sols entre la li-
teratura i la farmacopea, sinó
també entre la paraula i les arts
plàstiques. Així va crear una
obra artística el punt de par-
tença de la qual va ser la poesia
en totes les seves expressions.

Potser algú, amb raons del
tot respectables, es veu obligat
a qualificar aquesta relació en-
tre l’argentí Julio Cortázar i el
nostre Guillem Viladot d’aven-
turada. Però s’hauria de pre-
guntar si no ha renunciat a una
de les funcions més valuoses de
la literatura: generar somnis. I
aquest, si ho és, pren forma a
partir de la passió de tots dos
pel joc artístic i literari. També
s’ha de dir que neix del record
d’unes actituds. Un Cortázar
fascinat per la vida que escrivia
i un Viladot compartint amb
nosaltres el seu sentit de l’exis-
tència: transgressió, entusias-
me, creativitat. Són aquests els
motius que ens han portat a
violentar les normes no escrites
de la crítica literària, a reunir
els dos escriptors sota el mateix
esperit lúdic, un ludisme que
no pot abdicar del rigor.

DES DE LA LLIBERTAT
Si aspirem a una anàlisi rigo-
rosa de l’obra de Guillem Vila-
dot, s’ha de parar atenció a les
paraules inicials del pròleg de
Jaume Pont a aquest últim
lliurament, el cinquè, de la seva
poesia completa. Pont, sempre

des de la lucidesa dels seus es-
crits, ens fa considerar d’entra-
da la dissidència i marginalitat
de l’escriptor d’Agramunt. Són
moltes les raons possibles. N’hi
ha de caràcter geogràfic, vital,
estètic i, fins i tot, hi ha raons
editorials. La condició perifèri-
ca va portar l’obra publicada de
Viladot a un periple injust: dos
volums a El Mall, dos més a
Columna i un darrer, aquest
que ens ocupa, a l’esforçada Bi-
blioteca de la Suda, un projecte
personal i decisiu del poeta i
editor Xavier Garcia que l’edi-
torial Pagès ha sabut acollir
amb excel·lent criteri.

Es pot parlar de la margina-
litat de les circumstàncies que
envolten Viladot, però de cap
manera –i en això no dubto de
la coincidència amb Jaume
Pont– d’una poesia marginal.
Pel contrari, la seva obra recor-
re els camins de la centralitat
estètica que va marcar el segle
XX, una idea capaç de reunir
diversos llenguatges, d’assistir
impassible a modes o tendèn-
cies dominants. La poesia de
Guillem Viladot neix d’una ex-
periència humana que ha
adoptat la llibertat personal
com a bandera de tot esforç ar-
tístic. Des d’aquesta posició,
l’autor assimila els rius d’es-
criptura que arriben a la seva
intel·ligència creativa i se sent
capaç d’atorgar-hi nous sentits.
Recordo especialment la desco-
berta amb un amic poeta del
llibre Amor físic (1983), on, a
través d’una forma tan sotmesa
a la tradició com el sonet, era
capaç de servir-nos un erotisme

transgressor imbuït d’un hu-
mor càustic no gens habitual a
la poesia catalana.

A Poesia completa V s’inclouen
nou quaderns amb poemes que
tracten amb enorme habilitat
temes difícils, amb la mort com
a gran referència, com a punt
d’arribada, que mereix un dià-
leg directe, i m’atreveixo a dir
astut, un diàleg sense malen-
conia que travessa la seva obra
des de l’inici. Viladot escriu
aquests últims poemes des de
la consciència del poder de la
paraula, partint més que mai
d’una llibertat compositiva que
el condueix sobretot cap al po-
ema breu, d’expressió senzilla,
que en el fons amaga autènti-

ques càrregues de profunditat:
“Exhaurit el foc, / el temps re-
sidual / es torna arrel buida”. És
del tot impossible oblidar la il-
lusió i la maliciosa complicitat
als ulls de Guillem Viladot
mentre ens mostrava, un dia
llunyà de començaments dels
90, l’espai on construia la seva
casa-museu. Però també recor-
do aquell dia plujós pocs mesos
abans de la seva mort, a Molle-
russa, quan la seva alegria ple-
na de sentits em va fer creure
que l’ésser humà era capaç de
vèncer les situacions més con-
tràries. Aquest esperit encara
viu a la seva poesia, i és del tot
necessari rendir-nos a la seva
dura i grandiosa sagacitat.

Caminar en cercle
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Georges Hyvernaud, La pell i
els ossos. Traducció de Miquel

Pairolí. La Campana.

Barcelona, 2004.

L
a imatge d’un grup
d’homes caminant en
cercle evoca la trista i
monòtona sort del
presoner. El cinema i

la literatura de després de la
Segona Guerra Mundial ens ha
apropat a la vida –i a la mort–
de l’interior dels camps de
concentració, de presoners de
guerra o d’extermini. Primo
Levi, Boris Pahor, Imre Kertész
i Amat-Pinilla, entre d’altres,
han donat testimoni de l’ex-
periència personal en els
camps de l’horror. A La pell i els
ossos la veu de Georges Hyver-
naud va sumar-se al clam dels
expresoners.

Georges Hyvernaud (1902-
1983) va publicar el seu testi-
moni l’any 1949 a París. En
iniciar-se la guerra, l’autor fou
mobilitzat per l’exèrcit francès

i, pocs mesos després, el 1940,
va ser capturat pels alemanys i
internat en diversos camps de
presoners de guerra fins al
1945. Reincorporat a la vida
civil com a professor de litera-
tura en un institut de secun-
dària, va editar La pell i els ossos,
que, contra tota previsió, va
passar gairebé desapercebut
pel públic i va tenir una freda
i reticent acollida per part de la
crítica.

Miquel Pairolí, en el pròleg
de la novel·la, apunta dues hi-
pòtesis per explicar el relatiu
fracàs del llibre de Hyvernaud.
La primera es referix a l’estat
d’ànim dels francesos abocats
a oblidar el passat immediat i
predisposats a l’hedonisme; la
segona, al fet que l’autor no
pertanyia a cap de les capelles
literàries de l’època, quan Sar-

tre i Camus tallaven el bacallà,
malgrat que La pell i els ossos fos
una obra eminentment exis-
tencialista tant per la forma
com pel fons. Van haver de
passar uns quants anys perquè
l’obra fos reeditada i, a partir
del 1963, es va convertir en un
llibre de culte i va ser traduït a
diverses llengües.

UNA NOVEL·LA TESTIMONIAL
La pell i els ossos és una novel·la
testimonial corprenedora.
L’autor relata el retorn d’un
presoner de guerra a la vida
quotidiana, en la qual aquells
que no han viscut en la pròpia
pell els horrors dels camps de
concentració solament volen
sentir parlar de les anècdotes
jocoses dels presoners. El dolor
acumulat i la ràbia els haurà
de mastegar tot sol, l’expreso-

ner. “Em sento oblidat com un
mort –diu l’autor– en el seu
enterrament. No interesso
ningú”. La seva experiència no
té res d’heroica. Els seus re-
cords no tenen cap mena de
noblesa, són més aviat repug-
nants. El seu sofriment és un
patir mediocre, gens dramàtic,
fet d’humiliació.

En una bona part del llibre,
Hyvernaud descriu la vida al
camp de presoners, quan cen-
tenars d’homes caminen en
cercle i accepten humils la
brutícia i es barallen per beure
un glop d’aigua. Narra la pèr-
dua de la dignitat en una falsa
fraternitat d’homes tancats en
si mateixos, que repeteixen les
mateixes cançons, els mateixos
acudits, les mateixes procaci-
tats cada dia amb una mono-
tonia exasperant. L’autor no

s’estalvia alguna crítica pu-
nyent adreçada a eminents
homes de lletres com Paul Va-
leri, que va contestar una carta
d’un presoner amb obvietats i
tòpics. Carrega contra la hipo-
cresia literària i posa a la pico-
ta els seguidors de Charles Pé-
guy i el mateix filòsof, al qual
titlla de “mestretites carregós”
i “corsecat per agres passions,
per odis enormes i puerils”.
Com a síntesi del que és La pell
i els ossos, podríem reproduir
una de les frases del llibre:
“L’experiència de la fam, de la
humiliació i de la por atorga a
les coses les seves dimensions
exactes”.

Així, Georges Hyvernaud,
des de la fam, la humiliació i la
por, clama en el desert de la
França de postguerra que no va
voler escoltar-lo. Més de mig
segle després que fos escrit ens
arriba “aquest llibre contun-
dent, directe, escrit amb una
prosa en què l’autor més que la
ploma sembla que usi l’escarpa
i el martell”, tal com diu el
prologuista i traductor de l’o-
bra, que, per cert, ha fet una
feina excel·lent.


