
A V U I

DiàlegDiàleg
✦

18
A V U I

dijous

24 de febrer del 2005

LLUÏSA JOVER

Dos morts i un funeral

E
D . S a m A b r a m s

n una foto de l’any
2002, recollida a la re-
edició de la llegendà-
ria antologia poètica,
Estudiants de Vic (1951),
que ha estat conside-

rada sempre com la carta fundacional
del mític Grup de Vic, el veiem, junta-
ment amb els altres tres supervivents,
flanquejat per l’esquerra per Ramon
Cotrina, i per la dreta per Josep Esteve
i Segimon Serrallonga. Aquesta imatge
ens diu moltíssim sobre ell si hi pres-
tem atenció.

De les quatre figures assegudes al
voltant de la taula, ell és el menys cons-
cient de la càmera i el que més s’ha
apartat, retirant la butaca discretament
cap a un racó de la sala. Mira la
càmera un mica absent i s’amaga
una mica darrere el reflex que
produeixen les ulleres. Fa bon
temps a fora i ell és la persona ves-
tida amb els colors discrets. Ell és
l’únic que porta una cartera, que
deixa sobre la taula del davant,
amb tota certesa perquè després va
corrents a fer una altra cosa per
aprofitar el matí. Ell és l’únic que
porta algun element que l’identifi-
ca com a escriptor: dos bolígrafs o
retoladors a la butxaca.

I ara, discretament també, tan
discretament com va viure, ha
mort el poeta, narrador, professor
i mecànic Josep Grau i Jofre. Ha
mort a Manlleu, justament la ciu-
tat on havia nascut l’any 1927,
cosa que fa que la seva existència
s’hagi tancat sobre ella mateixa
formant una mena de “trajecte
circular”. Aquesta dada sembla in-
dicar que ens trobem davant d’una
vida més aviat senzilla o grisa,
durant la qual no va passar gran
cosa, perquè, en definitiva, què
vols que passi a Manlleu?

Tots els mitjans de comunicació
del Principat, amb l’excepció natu-
ral de la premsa d’Osona, han
adoptat aquesta actitud i han rele-
gat la notícia a la categoria ínfima
del breu de l’agència Efe. Ha quedat
ben demostrat que la desaparició
de Josep Grau i Jofre és una qüestió
estrictament d’interès local per als
habitants de la comarca d’Osona. I quan
acudim als tradicionals repertoris de
dades sobre escriptors, trobem una
closca buida confegida a partir d’infor-
macions externes i positivistes: nascut
l’any tal, obres publicades, premis gua-
nyats, afiliacions generacionals, influ-
ències literàries, etc. Tot plegat, una mi-
sèria i una vergonya.

Deia T.S. Eliot que el fet que un autor
hagi escrit un sol poema veritablement
important ens obliga a llegir “tota” la
seva producció a la recerca de més poe-
mes d’aquest ordre. Doncs bé, ara
anunciaré als quatre vents el títol d’un
poema absolutament extraordinari de
Josep Grau i Jofre, i un dels més signifi-
cants de la lírica catalana, que obligarà

a qualsevol que el llegeixi a seguir el savi
consell d’Eliot. Es diu Cementiri de Manlleu
i està recollit al primer llibre de Grau, El
desert constant. El poema és una extraor-
dinària resposta al famós Cimetière marin,
de Paul Valéry. No cal dir que un poeta
que es fiqui amb Valéry és o un incaut o
un gran artista. Josep Grau i Jofre era
senzillament un gran artista.

Seguint el dictat de l’autor de Quatre
quartets ens anirem trobant amb els al-
tres poemes de Josep Grau i Jofre, mol-
tíssims dels quals són francament ex-
cel·lents. Grans poemes existencials,
grans poemes sobre la transcendència,
grans poemes d’amor, grans poemes
d’amistat, grans poemes de viatge,
grans poemes de natura, grans poemes

sobre l’art, grans poemes de compromís
ètic, tant individual com col·lectiu, etc.
Tots impecables a nivell de formalitza-
ció artística. Després, si volem, podem
continuar amb les dues novel·les del
poeta, novel·les dures, arriscades, hu-
manes i exigents.

Ara, al final, Josep Grau i Jofre ha anat
a parar a la categoria de notícia breu o
d’interès local i les seves obres no són a
les llibreries. I per què? Perquè era dis-
cret i no anava darrere la fama. Perquè
escrivia només quan en tenia necessitat
i no com a qüestió professional produint
amb un cert ritme. Perquè era molt au-
tocrític i exigent. Aquestes qüestions no
haurien d’influir per res en la recepció i
la valoració de la seva obra, però a la

societat literària d’avui les coses van a
l’inrevés.

La prova d’això que acabo de dir ha
estat el tractament delirant que s’ha
donat a la desaparició d’un altre gran
poeta recentment. Un poeta, Miquel
Bauçà, que justament havia demanat,
per les raons que siguin, que el públic
d’ell només sapigués o conegués la seva
obra. Un poeta que s’ho va jugar tot a
una sola carta: la seva obra i res més. Un
poeta que va tallar les relacions que te-
nia amb els lectors, els coneguts, els
amics i la família per treballar en lli-
bertat absoluta sense cap mena de dis-
tracció o servitud. Un poeta que va voler
deixar que els seus lectors disfrutessin
de les mateixes condicions que ell ma-

teix, és a dir, de la llibertat absoluta
respecte a la seva obra, sense cap mena
de condicionants. Ras i curt: el poeta
més radical i amb menys trampes i
concessions de la lírica catalana con-
temporània.

I què ha passat? La seva mort s’ha
convertit, en primer lloc, en una mena
d’investigació policial morbosa i malsa-
na que ha deixat les pàgines de cultura
com si fossin una columna de successos.
Sense cap mena de respecte per la dig-
nitat del poeta, quan es tractava preci-
sament d’un poeta que, per la seva
aposta tan total i arriscada, en tenia
moltíssima, de dignitat. Després, molta
gent, a través de tots els mitjans, també
s’ha saltat el dret del poeta a la dignitat

per explicar-nos anècdotes que no tenen
cap interès, ni afegeixen res a la nostra
comprensió de la seva obra.

I, pitjor encara. Certes persones pri-
vilegiades, que van tenir contactes amb
el poeta durant els anys més durs i crus
del seu aïllament, han traït la seva
confiança en publicar documents pri-
vats. Al senyor Xavier Folch, l’editor que
suposadament protegia el seu autor, li
ha faltat temps per publicar tres cartes
de “treball”. I al senyor Bernat Puigto-
bella li ha faltat temps també per
transcriure les notes preses en una
“sessió de treball” i donar-los forma de
la primera entrevista pòstuma.

Ara bé, aquestes evidents faltes de
tacte i gust no són, en absolut, el pitjor

del cas que ens ocupa. El pitjor,
sens dubte, és la distorsió neutra-
litzadora i tranquil·litzadora que
s’ha produït al voltant de la seva
poesia. Ho vaig veure clarament
l’altra nit en una lectura de l’obra
de Bauçà. Hi havia alguns lectors,
i eren escriptors, que van sentir la
necessitat imperiosa de convertir
la poesia de Bauçà en una mena de
brometa davant la qual es podia
riure. Així, aquests lectors-escrip-
tors que anaven dient les brometes
i alguns membres del públic que
anaven rient les gracietes es que-
daven tranquils davant el repte de
l’obra de Bauçà i neutralitzaven els
seus efectes. L’obra de Bauçà no és
cap broma. Ni en els moments més
sarcàstics t’ha d’oferir la sortida
fàcil de l’alleujament que significa
el riure. És una obra que juga a tot
o res. I, en aquest sentit, s’assem-
bla a altres obres, poques, fetes des
de la mateixa exigència màxima,
obres com les d’Osip Mandelstam i
Paul Celan.

Durant molt de temps havia
pensat que era una insensatesa
afirmar que Miquel Bauçà era un
poeta maleït, però ara rectifico. En
la nostra societat de capitalisme
neoliberal, que ho uniformitza tot,
que desactiva la capacitat crítica i
que rebaixa els continguts de pen-
sament, evidentment l’obra de
Bauçà representa, per la seva lli-
bertat, per la seva revolta, pels seus

requeriments ètics i intel·lectuals, un
perill que cal abolir o inutilitzar.

Acabem de perdre dos escriptors im-
portants, Josep Grau i Jofre i Miquel
Bauçà, un amb funeral i l’altre sense. I
correm el perill de sofrir una segona
pèrdua, la de les seves obres, si col·labo-
rem amb els mecanismes de subversió i
suplantació dels autèntics valors litera-
ris per un sistema de valors socials in-
transcendents i inofensius. La literatura
és un dels pocs espais d’autèntica lli-
bertat que tenim, i l’hem de protegir.
Podem començar ara llegint a fons
aquests dos poetes que sempre van tenir
la valentia d’exercir la llibertat de fer
que realment creien que havien de fer.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


