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Llegiu Vintró
si esteu tips
de pedanteries

L’escriptura de
Jordi Vintró és
una ceràmica
capaç d’hipnotit-

zar-te tant si la llegeixes
amb l’ajut d’un microscopi
com si et proveeixes d’un
telescopi per degustar-la.
Vintró, amb Sunyol, va ser
un dels primers escriptors
catalans que van explorar
les possibilitats de la cons-
tricció oulipista. Seu és un
curiós sil·labari paronomà-
sic a la manera dels que
van fer Perec en francès i
Calvino en italià. A Ludwig
(1992) sovintejaven els po-
emes escrits a partir d’una
trava inicial. Tres exemples
bastaran per copsar l’abast
de l’operació: els catorze
versos d’Astres es desplega-
ven en 33 línies d’onze lle-
tres sense cap repetició
que contenien les cinc vo-
cals, les cinc consonants
més freqüents i una conso-
nant nova; Clandestins
prescindia de les set lletres
que tipogràficament
s’alcen com fanals –b, d, f,
h, k, l, t– i també de les cinc
que s’enfonsen en la interlí-
nia com pesats rems –g, j,
p, q, y–, en un exercici
d’homogeneïtat tipogràfica
que començava així: “Vés a
mirar, anacrònic xerraire,
/ si són camins o mars, o
no són res”; finalment, Epi-
talami estava escrit amb
les lletres dels noms dels
seus destinataris: Òscar
Günther i Marta Isbert. Un
lustre més tard la Vintroce-
ràmica tornà a excel·lir a
Insuficiència mitral
(1997), un llibre extraordi-
nari escrit i traduït en
estat de gràcia que caldria
recuperar amb urgència.

Ara el nou poemari de Vin-
tró obre la col·lecció Alaba-
tre, de Labreu Edicions,
flanquejat per dos llibres
d’Andreu Subirats i Josep
Pedrals que també merei-
xen atenció preferent. La
nova mostra Vintroceràmi-
ca es diu Cartes de sotamà.
El lector hi troba poemes
que apel·len a les emocions
per la via de la intel·ligèn-
cia i viceversa. Impagable
La poesia és sentiment,
que comença: “La poesia és
sentiment, / és la recança i
el lament”, passa per “la
lluna plena, l’escrot ple, /

l’Èdip i l’ego a collibè”, i
acaba amb “tot el que viu i
vibra als llocs / més re-
mots, on, sota els manyocs
de versos foscos, el poeta, /
encara riu, encara es peta”.

Llegiu Vintró si esteu
tips de pedanteries. Lle-
giu-lo si heu tingut algun
desencontre amb la poesia
i us hi voleu reconciliar. Si,
per exemple, ja heu sentit
a parlar massa vegades
dels jocs de miralls que
permet aquesta o aquella
obra lírica hi ha un poema
de Vintró ideal. Es diu Joc
amagat i fa: “Mira’m, hipò-
crita, als ulls, i digues / si
els ulls que et miren veuen
altra cosa / que uns ulls on
es reflecteix, impúdica, /
la més hipòcrita de les mi-
rades”. El dilema ribià
entre el joc i el foc s’enri-
queix amb la Vintrocerà-
mica i esdevé trilema.

Enigmística

El poeta Jordi Vintró ha publicat ‘Cartes de sotamà’. SP

Com que el poetam
no para d’amoïnar-
se amb si el plagi és
bo o no ho és i amb

com entomar la tradició, tots
els poetes s’haurien d’afonar
en la cèlebre teoria del plagi
de Lautréamont. Sovint s’ha
dit, però, que aquesta teoria
és un autoplagi, o sigui, una
forma de plagi no contempla-
da per Lautréamont. Quan
cerquem els passatges en
què ell suposadament es va
plagiar, no els trobem pas. De
fet, ni tan sols hi ensumem
cap teoria elaborada sobre el
plagi. De tota manera, el cas
és que allò de Lautreámont
que “el plagi és necessari” i
que “la poesia ha de ser feta
per tothom, no pas per
només un” és interpretat per
molts com una crida al plagi
generalitzat i sistemàtic. És
ben xocant que un autor tan
original com Lautréamont
sigui associat al plagi. Ara bé,
potser Lautréamont és origi-
nal precisament gràcies als
seus plagis, o, més exacta-
ment, al tractament plagiari
que va fer de textos (frag-
ments, frases, idees, etc.)
d’altri. Ell va escriure que els
escrits d’altri no els copiava
ni els corregia, sinó que els
desenvolupava. I aquí hi ha
una arrel important de la fa-
mosa intertextualitat, que,
en part, és una mena de plagi
de la tradició, tan plagiada
sempre, i de com plagiava
Lautréamont.
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L’home buscava riscos,

emocions, plaers de gran calibre, llocs

no folklòrics, negocis,

aproximacions calculades, objectes

del desig que acaparin

l’atenció i conservin

la calma, nous estímuls

frec a frec, indulgències

encaterinaments, icones sexuals,

proves irrefutables, aventures, consells

posats entre parèntesi, llums verdes, calçat còmode,

formes d’expressió d’una supremacia

pressuposada, entrades de franc per al partit,

maneres de passar l’estona temeràries

i febrils, avantatges abans que planys, respostes

amb cara i ulls. La dona, però, buscava amor.

Farrés
poetitza
l’obra de
Hopper.
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Summer in the City, 1949
Edward Hopper, Viena, 2006
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Pepo TamaritEl quiosc

Entre els molts articles interes-
sants de la revista fundada per
Joan Fuster destaca L’individu
postmodern, d’Enric Balaguer.

L’Espill
Número 21. UV i Tres i Quatre
València, hivern, 2005-2006

A més dels còmics habituals, hi
podem llegir un article sobre els
esquerrans i un reportatge sobre
el món del bàsquet.

Cavall Fort
Número 1047. Cavall Fort S.L.
Barcelona, març, 2006

Els músics sobre els quals ens par-
len en aquesta edició són Laura
Simó, Raynald Colom i Michel Ca-
mino, entre d’altres.

Jaç
Número 10. Grup Enderrock
Barcelona, primavera, 2006

Entre altres reportatges i articles,
destaca el dedicat a Salvador, la
pel·lícula que Manuel Huerga ha
rodat sobre la vida de Puig Antich.

Catalunya
Número 72. CGT
Barcelona, febrer, 2006

El reportatge A cada edad su cri-
sis. La vida de los 10 a los 100
años ens ofereix opinions d’au-
tors sobre la crisi de l’aniversari.

El Ciervo
Número 660. El Ciervo 96 S.A.
Barcelona, març, 2006


