
◆ C U L T U R A ◆ IX
A V U I

dijous

21 de març del 2002

ARXIU

El poeta Josep Grau i Jofre va néixer a Manlleu el 1927

Una part d’eternitat
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V
irídia és el tercer lli-
bre de poesia que ha
publicat Josep Grau i
Jofre. Els altres dos
llibres són El desert

constant, publicat a Edicions del
Mall fa 24 anys i El llac, aparegut
en aquesta mateixa col·lecció el
1989. El poeta no es pot pas dir
que s’hagi prodigat, doncs, ja
que nascut (a Manlleu) l’any
1927, aquest any en fa 75. Va
publicar, això sí, dues notables
novel·les de sàtira i evocació
d’homes i fets d’una ciutat for-
ça semblant a la seva, fets ales-
hores no gaire apartats de la
memòria activa dels seus con-
ciutadans. Coratge. Sempre,
també en poesia, la veritat, ex-
pulsada de les necessitats de la
vida pública, mou l’escriptor.
Només faltaria que ara ens es-
tiguéssim de recordar que amb
un dictat més cru que el de Pere
Quart, escrivia (a la poesia vi-
brant d’El llac) que ell de la pell
de brau en deia pell de cabra.
Amb una divisa en vers clarifi-
cadora i positiva: “Que ho sàpi-
ga tothom que no podrem / ser
lliures si no som”. Ja està dit.
Perquè la poesia, si se sap fer
servir amb voluntat de servir-la,
diu més bé les coses de debò,
aquelles per les quals la gent
viu i mor amb tota l’ànima. O
sigui que Josep Grau és, alhora,
un poeta patriòtic (com Verda-
guer, no fos cas que ens passés
per alt) i pugnaç quan convé,
com en la sèrie El pinyac i l’a-
manyac d’aquest llibre i en con-
cret a l’ampli poema Visió, un
programa d’apocalipsi on el
corb no diu “mai més”, sinó
“tot quadra”.

Continuïtat, doncs, per molt
que el temps mudi amb tants
adéus. Ho puc dir havent co-
mentat en aquestes mateixes
pàgines (AVUI, 17-XII-1978 i
8-X-1989) els dos llibres esmen-
tats de Josep Grau que compo-
nen, fins ara, amb Virídia,
la seva poesia publicada. Poesia
de tres tombants de la vida, per
al poeta i per al país viscuts, al
misteri del cor, com deia Ma-
llarmé, amb una passió inalte-
rable. Una poesia que flueix
fins a més enllà d’on el poema
s’atura i que en l’aparença del
joc té un toc que crema. D’ella,
en un pròleg admirable, Ma-
nuel Carbonell extreu els ele-
ments que ens calen avui per a
un actual elogi de la paraula. Ho
fa, almenys, encarant-se a la
tasca d’apuntar les “línies de
força” d’aquest tercer llibre, les
quals, diu, “fan més massiva la
consistència que caracteritzava
els dos anteriors”. Tot vogint,
com diu ell, “el perímetre del
clos que habitem”, Carbonell
posa en relleu les conseqüènci-
es del que anomena “el xàfec
tecnològic que tempesteja el
planeta”. Demostra, amb una
argumentació impecable, que
al llenguatge, que és un sistema
de signes de l’acte comunicatiu,
només s’hi pot oposar radical-
ment tota una altra concepció
del llenguatge, el qual és llen-
gua, llengua particular. Aquest

sopluig i recer de l’home en
tant que llengua és, diu, la po-
esia essencial. Ja som, doncs, on
havíem de ser, a peu d’obra, al
llindar d’un llibre de poemes.

Poques vegades un pròleg va
tan enllà. En aquest cas el seu
autor ha estat capaç de voler
fer-lo a l’altura del llibre i, en la
mesura d’interpretar-ne els va-
lors, ho ha aconseguit. La meva
comprimida i potser involun-
tàriament esbiaixada recensió
en reporta només els punts alts,
em sembla, d’una part frontal,
la qual deriva cap a considera-
cions sobre la mitificació de la
joventut i la desnaturalització
de la vellesa. Josep Grau encap-
çala Virídia amb referències
provinents de Virgili i de Sha-
kespeare: uns mots sobre la se-
nectud, del primer, i un sonet,
del segon, sobre l’amor, nou i
vell alhora. Aquí el sentit ja no
pot ser més sentit (en català ens
sentim del plor de les coses) ni
més a prop, el cant de la vida. El
poeta es troba, al capdavall,

amb el resultat del seu deler
regirant L’antiga calaixera (Alco-
ver, Coromines!, tresor dels
mots catalans), cercant parau-
les. I la conclusió és aquesta:
“Però, com dir la llum si no és
amb llum? / I com parlar d’a-
mor, si no amb amor?”. Així, ni
el mil·lenari parlar osonenc, de
verdagueriana amor, com saba
que al poeta li puja al pit fins a
esclatar en “un màxim expres-
siu”, com diu Carbonell, de
l’experiència viscuda, no és
prou per dir el record i no res-
tar-ne enfora, on “la paraula era
només paraula?”.

EL PUNT DE MIRA
Només un poeta que sigui tal
com entenem i hem d’entendre
que és, ara i aquí, un poeta,
oposa amb tensa serenitat, com
fa Grau, l’experiència vital i
l’experiència poètica, o sigui el
punt de mira, de vida o mort de
la creació poètica (passeu-me la
redundància). El poeta modern,
ple de l’estupor de viure, el po-

eta latent als passos dels seus
dits, i el poeta de demà en les
noves palpentes que se li oferi-
ran perquè hi faci llum, són
reus del dir sense explicar, amb
la pregunta essencial assumida,
i de “morir sabent”, com Foix
va dir de Riba. Però també va
dir “No mor qui mor”. Bé, però,
¿on és, doncs, el secret d’a-
questa obra, de tota gran poe-
sia, que fa que fugi el real però
la sang s’avivi, amb mots també
de Foix, del famós sonet dedicat
a López-Picó?

Jo aquí me n’aniria pels alts
dels clàssics; ço és, allò que ens
volen fer perdre, entre tots, tant
sí com no, justament. Josep
Grau i altres de l’estirp de poe-
tes lliures (no sotmesos al que
és fàcil i venal i a l’escàndol de
la ignorància en llengua) saben
de què ens les havem quan
parlem d’humanisme. Aquesta
poesia només és traduïble, és a
dir posada en condicions de
fer-se comprendre, en funció de
testimoni actual de l’humanis-
me actiu del passat. La paraula
se situa així al centre mateix de
la voluntat d’esperança que
resta a l’home modern. Em fa
l’efecte que aquesta operació de
fer metàfora del total i de l’e-
xistència amb poques i trenca-
des sèries de paraules que di-
uen molt i aplanen poc, va co-
mençar de debò a Europa pas-
sat el 1914. Després tot s’allarga
i s’exterioritza, amb el lligam
indispensable del que cadascú
pugui disposar de grecs, llatins
i germànics. Tanta mort euro-
pea i desesperat va portar tam-
bé un gir a casa nostra, on les
baixes només havien estat vo-
luntàries pròpies de l’innomi-
nat, el desconegut, el gra que
moria a la terra. Trobo que al
poema Amparant, una quarteta
tranquil·la, Joep Grau aplega i
lliga els caps d’aquests pensa-

ments escampats. Hi estampa,
com un avís un vers clau de
Segimon Serrallonga: “Diuen:
temps ha que tot fou dit”, i diu
pel seu compte: “Si bat el sol, es
baden els records / en els ver-
gers amarantins del somni, / i la
saba, que xucla en terrer antic,
/ revé en terrer nou assaonada”.

Virídia exalta en tota una vida
de poeta. Caires diversos s’in-
crusten en expressions també
diverses, on el mestratge es
lliura amb extrema distinció.
Res no és balder. Al contrari, tot
el sentit és la pregunta de poeta
a poeta, a Novalis (Ein ewiges ge-
dicht, p. 49): què en farem del
teu poema etern? La resposta,
potser, és que el poeta, el Josep
Grau d’aquest tercer llibre, veu
sorgir vergers d’aigua fresca del
desert constant i com el llac
fulgeix encara, “prenyat de co-
lor i llum” mentre s’encara a
l’enigma del foc que atia a qui
escalfa, quan ell tremola i per
qui ablama el seu poema. O si-
gui que del poema etern no se’n
pot fer res més que poemes.
Aquesta és la nostra eternitat
aquí i el sentit de tota poesia de
cent anys ençà. En poemes es-
parsos Grau fa, amb raó, sen-
sibles acostaments crítics que
el menen a poetes concrets de
tots els nostres temps i dóna a
cadascú penyores de la seva
part d’eternitat. A De Bellmunt a
Puig de Randa s’arramba al Llull
orat des d’un dels fars de la
plana de Vic, així com a dins
del poema Tota meravella, de la
primera part, hi cabria Verda-
guer al seu hostal de Déu. Hi
ha tankes que es fan estimar,
suaument, i passadissos de sa-
natori per al foc (tot Virídia es-
campa referències de foc!) de
Rosselló-Pòrcel, i variacions so-
bre l’Arnau maragallià, sobre
l’enyor d’Ausiàs Marc, i múlti-
ples trets foixans, més o menys
descarats i el tebi record del
poema Poeta... ¿No era Foix qui
va signar J.-V.F. la pàgina titu-
lada El joc etern al número 4 de
Poesia de Josep Palau i Fabre?
Amb Virídia, doncs, Josep Grau
i Jofre reprèn la seva entrada
en joc amb una aposta que no
té preu.

Una vida a l’infern
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A
tiq Rahimi no va vo-
ler entrar a l’exèrcit
prosoviètic i, el 1984,
amb 22 anys, va
marxar del seu país

per refugiar-se al Pakistan.
Aviat, va obtenir l’asil polític a
França. A París, ha treballat
com a realitzador de docu-
mentals i en publicitat, ha es-
trenat tres obres de teatre, amb
actors francesos, sobre la críti-
ca situació de la dona afganesa,
i ha fet dues novel·les: Les Milles
Maisons du Rêve et de la Terreur,
dedicada a la mare, de pròxi-
ma aparició en francès, i
aquesta Terra i cendra, escrita en
persa, apareguda l’any 2000,
de la qual prepara una versió
per al cine i que avui assoleix
una inesperada actualitat. Al

Kabul natal mai no hauria po-
gut fer tot això. I és que, a
l’Afganistan –ara tothom ho
sap–, les condicions per treba-
llar i viure no han estat ni són
precisament favorables.

Els soviètics –diu Rahimi en
una entrevista recent– van
implantar el terror i van trair
els companys de viatge afga-
nesos i, com a reacció, els na-
cionalistes, els patriotes i al-
guns intel·lectuals van caure
en un altre terror, el religiós.
L’afganès –conclou– té el cos i
l’ànima destruïts pels comu-
nistes i l’Islam. I d’aquesta
destrucció parla Terra i cendra,
una faula ambientada a l’in-
fern de la guerra, que se situa
entre el 1978 i el 1979. És l’è-
poca en què els comunistes af-
ganesos enderroquen el prín-

cep Daud i prenen el poder
amb l’ajuda d’oficials ideològi-
cament afins que, com els mi-
litants islamistes enemics,
pertanyen a la primera gene-
ració educada a les ciutats a la
manera occidental. Més tard,
l’Exèrcit Roig envaeix el país,
igual que a Txecoslovàquia,
per tal de recolzar els aliats i,
segons diu Gilles Kepel al do-
cumentat i aclaridor La Yihad,
endeguen una política maxi-
malista de reforma agrària, al-
fabetització i construcció del
socialisme que comporta mi-
lers de detencions i execuci-
ons, provoca una rebel·lió
massiva en nom de la religió i
l’emigració de les classes mit-
janes urbanes secularitzades i
dels intel·lectuals antitotalita-
ris. El procés d’aculturació és

imparable. I les bombes cauen
damunt dels pobles, les colli-
tes, els ramats. En aquest pai-
satge devastat, es mou el vell
Dastguir, que, amb el seu nét
Yassin, es dirigeix a la mina on
treballa el fill, Mourad, per co-
municar-li la destrucció del
poblat i la família i la sordesa
del nen per l’impacte de la
desfeta. El camí és lent i tortu-
ós, com el riu que travessa la
vall i es perd en l’horitzó. Tot
és vermell i gris, sang i silenci.
Només se sent la trista i deses-
perançada salmòdia de l’avi,
que recorda, dialoga amb els
morts, dubta, es recrimina, es
desespera i plora. A l’Afganis-
tan –ens suggereix Rahimi–,
ja no queden homes així, ca-
paços de recuperar el passat, la
llegenda i el mite, que s’en-
frontin a l’adversitat, aboquin
llàgrimes d’impotència i, a pe-
sar de tot, resisteixin. Tampoc
no queden savis capaços de re-
pensar el món i oferir respos-
tes. Savis com Mirza Qadir, el
comerciant que ajuda els viat-
gers amb el pa i la paraula.


