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Moo Pak és la his-
tòria d’una con-
versa en movi-
ment. Al llarg
d’una sèrie de
passejos pels
parcs de Londres

que fan el suposat escriptor Jack
Toledano i un tal Damien Ander-
son, i durant els quals el Jack parla
i el Damien escolta, anem seguint
un fil de pensaments gairebé infinit
que salta d’un tema a l’altre, dels jo-
ves d’avui i d’ahir a l’aprenentatge
del llenguatge en els ximpanzés, de
l’amor a la família a l’amor a l’es-
criptura, de la música antiga i mo-
derna a la filosofia, del miracle que
pot ser la lectura de Dante, Stevens,

És la literatura,
estúpid!

Kafka, Proust, Beckett i Swift a les
especulacions sobre la buidor del
món contemporani. Si ja arrufen el
nas i pensen que aquest no és el seu
llibre, s’equivoquen de mig a mig.
En el fons, només (només?) parla de
la importància capital que pot re-
presentar sortir a fer un tomb. De-
mostra que viure passejant i xerrant
amb un amic al costat és, avui, l’úni-
ca manera de sobreviure en un món
en decadència. Una activitat gaire-
bé subversiva.

180 pàgines i un sol paràgraf, es-
crit amb un domini precís i absolut
del llenguatge: hi ha comes i punts
que separen oracions, però el con-
junt es pot considerar com una so-
la frase musical. La veu de Jack To-

ledano ens xiuxiueja a les orelles
fins a embriagar-nos i la veu de Da-
mien Anderson –que és qui relata
els passejos– s’hi infiltra en mo-
ments claus per tallar la conversa i
aportar informacions aparentment
tan banals com “Va dir”, “Vam aga-
far el camí de sorra” o “Mentre pa-
gàvem el te”. El que fan aquestes
acotacions és marcar un alto en el
camí, canviar de tema o cridar
l’atenció sobre el que s’acaba de dir
o el que està a punt de dir-se. Com
les anotacions en una partitura so-
bre quan s’ha de prémer el pedal del
piano. Perquè si a alguna cosa s’as-
sembla Moo Pak és a una simfonia.
Com si descobríssim una partitura
amagada de Mozart, no podem evi-

La portada del lli-
bre en què Antoni
Serrà Campins ha
reunit els seus es-
tudis sobre la lite-
ratura oral no po-
dria ser més en-

certada. ¿El gran paraigua que des-
taca damunt el rerefons blanc
podria ser una metàfora per a la
funció de la poesia popular? I tant,
vegem si no aquesta citació de Be-
arn de Villalonga: “Tals raonaments
no eren fills de l’anàlisi ni de l’exac-
titud, però la tranquil·litzaven i li
servien per al seu ús com hauria po-
gut servir-se d’un paraigua, no per-
què el paraigua ens reveli cap veri-
tat, sinó perquè ens defensa de la
pluja”. Amb el personatge de dona
Maria Antònia, a qui va adreçat
aquest comentari, Villalonga recull
la saviesa ancestral que més val
prendre les coses tal com vénen. La
seva àcida ironia, però, no ens ha de
confondre per rebutjar amb un po-

Per defensar-nos de la pluja
sat de superioritat les estratègies
retòriques dissenyades per fer de
paraigua.

Disposar de fórmules versàtils i
comprovades per a cada ocasió és
simplement imprescindible. Els
versos apropiats fan possible endu-
rar les desgràcies i també celebrar
les alegries. I més important enca-
ra, a partir d’aquesta destresa d’en-
raonar d’acord amb uns patrons
preestablerts va néixer la poesia
culta amb el seu afany de rompre
motlles, de fer pensar, de sacsejar
tota tranquil·litat. Entre els glossa-
dors bàsicament anònims i els poe-
tes maleïts hi ha, doncs, una oposi-
ció que funciona com un anvers i un
revers d’una mateixa tela. Per com-
prendre el fet literari realment no
n’hi ha prou amb allò que s’ha con-
servat en els llibres, sinó que cal es-
tablir la connexió amb la llengua
parlada i amb una comunitat closa
on cada paraula vibra en la seva
proximitat.

MARINA
ESPASA

MOOPAK
GABRIELJOSIPOVICI
TRAD.FERRANRÀFOLS
/JUANDESOLA.RAIG
VERD/CÓMPLICES
180PÀG./18,50€

SETESTUDIS
DELITERA-
TURAORAL
ANTONISERRÀ
CAMPINS
LLEONARD
MUNTANER
336PÀG./24€

SIMONA
SKRABEC

JUPITER IMAGES

El gran mèrit del llibre de Serrà
Campins no és només l’atenció me-
ticulosa cap a allò que avui dia ano-
menem, en un llenguatge política-
ment massa correcte, el patrimoni
immaterial. Ben poques ocasions hi
ha encara de veure un “combat de
picat” o escoltar els glossats de la
tristor. Els set estudis aconseguei-
xen no només documentar el feno-
men de l’oralitat, sinó que connec-
ten aquesta tradició viva amb la ca-
pacitat de pensar el propi món. Un
anònim cantador de Tortosa entre-
teixia en la seva corranda als anys
30 el “Tururut qui gemega ja ha re-
but!” i podria trobar lloc a l’exposi-
ció sobre el Paral·lel de Barcelona de
Xavier Albertí. Per això també Ser-
rà Campins podria adreçar-nos la
mateixa pregunta que fa aquests di-
es el director teatral als visitants del
CCCB: per què no en sabíem res?
Per què estàvem convençuts que la
(nostra) cultura popular és mer fol-
klore, negligible i vulgar?✒

tar aixecar el cap un instant i dir:
“Déu meu, com és que no n’havíem
sentit a parlar mai, d’aquest llibre?”

La veritable llàstima és que els
llibreters d’aquest país no siguin
més terroristes, i no posin Moo Pak
a la lleixa d’autoajuda. Seria més
que curiós veure les cares dels con-
sumidors habituals d’aquest gènere
davant de frases com “La gent que
mira de satisfer les seves necessitats
més profundes a través de l’amistat
acaben sense tenir-ne cap ni un,
d’amic”. El llibre n’és ple, de dards
enverinats com aquest. Quina és la
diferència, doncs, amb els consells
ensucrats típics de l’autoajuda so-
bre com viure d’una manera més
completa i més harmònica amb
l’entorn? Perquè Moo Pak –els ho
garanteixo– parla de com viure mi-
llor, com fruir de cada instant i com
lluitar per tenir una vida més inten-
sa, més autèntica i més pura. Com
s’ho manega, Gabriel Josipovici
(Niça, 1940), per no fer-nos enrojo-
lar quan llegim “No podem aconse-
guir gran cosa si no ens estimem, i
no podem estimar-nos si els nostres
pares no ens han estimat”? D’una
banda, perquè hi afegeix la sorne-
gueria del jueu descregut, i a conti-
nuació deixa anar algun exabrupte
que contradiu l’afirmació, però
també, i sobretot, perquè tracta ca-
da frase com el continent perfecte
per a un pensament destil·lat al mà-
xim. Perquè creu en el llenguatge.

Quan l’apocalipsi maia sigui aquí,
els bombers cremin llibres i els ridí-
culs creients en la cultura s’apren-
guin cadascú un volum de memòria,
no tinc cap dubte que hi haurà qui
(els esplèndids traductors del llibre
al català i al castellà, per exemple?)
recitarà, mentre passeja pel parc de
la Ciutadella, coses com “L’omissió
d’una coma o la repetició matusse-
ra d’una paraula dins d’una mateixa
frase són indicatives d’un fracàs
moral i de visió”. Quan tothom mi-
ra cap a l’economia i no entén res, és
que és la literatura l’única que enca-
ra pot explicar alguna cosa d’aquest
fracàs moral i de visió en què estem
tots enfangats. ✒


