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l el 13 al 17 de desembre, el Grup
de Recerca en Escriptures
Subversives (GRES) de la
Universitat Autònoma

organitza la Setmana Oulipo. Hi
participen Anne F. Garréta,
Valérie Beaudouin i Hervé Le
Tellier, tres dels actuals oulipians,
per presentar el grup i per
proposar tallers d’escriptura.
Com recorden els organitzadors
de la UAB, el grup Ouvroir de
Littérature Potentielle (Oulipo,
taller de literatura potencial) va
ser fundat el 1960 a París per
François Le Lionnais, Raymond
Queneau i una desena
d’escriptors, matemàtics i
pintors. L’objectiu era inventar
noves formes poètiques o
novel·lístiques a partir d’una
“mena de transferència de
tecnologia” entre matemàtics i
escriptors.

La idea va quallar i a l’Oulipo es
van incorporar figures com Italo

D
Calvino, Georges Perec o Marcel
Duchamp, i actualment té 34 membres.
El mètode de treball consisteix a crear

limitacions, inspirades en les
matemàtiques, que marquen l’escriptura
dels textos. Un autor oulipià, segons el

web del grup, és com una rata
que construeix ella mateixa el
laberint del qual es proposa
sortir. Entre els ponents de les
jornades no hi faltaran Màrius
Serra, que impartirà la
conferència Joc i literatura, i
Ramon Lladó, professor del
Departament de Traducció i
d’Interpretació de la UAB, que
parlarà de les traduccions de
l’Oulipo. Sobre els 50 anys de
l’Oulipo ens parla avui a les
pàgines centrals Ricard Ripoll, un
dels instigadors de les jornades i
incansable promotor d’iniciatives
poètiques. Complementem
aquesta celebració amb unes
noves dades sobre l’estada de
Marcel Duchamp a l’Alt
Empordà, a càrrec de Joan
Casellas. Els experimentals
continuen la seva aventura. ❋

Oulipo entre nosaltres

Georges Perec va ser un dels oulipians més cèlebres ARXIU
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n lladre fa cent anys. Es diu
Jean Genet, un dels escriptors
més lliures i maleïts del segle
XX i de la història de la literatu-

ra. Es va comprometre amb els dèbils, va
menysprear la cultura institucional i la
hipocresia que la manté amb vida i va
odiar els poderosos. Ho va pagar amb la
presó i l’oblit oficials, però d’ell els seus
lectors van aprendre a desprendre’s de la
vanitat, l’oportunisme polític i a trencar
amb l’escala de valors que, dreta i esquer-
ra, consensuen per a poder controlar la
societat, tal com diu Juan Goytisolo, un
altre sospitós de ser lliure, a Genet en el
Raval (Galaxia Gutenberg).

A primers de la dècada dels trenta el
jove Genet va viure al barri Xino de Bar-
celona. Ara, de sota l’asfalt aixecat del
carrer Joaquín Costa, han aparegut les
velles llambordes que va trepitjar Jean
Genet en aquells temps de púrria i pi-
xums de pidolaires.. Eren hores perdu-
des en pensions de mala mort, menjant
les verdures podrides que llençaven les
parades del mercat de Sant Antoni i

U
prostituint-se a la Criolla. Dormint
amb sis més en un mateix llit i com-
partint la seva existència amb la púr-
ria humana que van fotografiar Joan
Colom o Margaret Michaelis amb les
seves màquines Leica. Era aquesta la
realitat de l’època.
D’aquells temps en va sortir la seva
primera novel·la, Diari d’un lladre,
(Edicions 62), una vertiginosa pro-
vocació del miserable de la condició
humana. Llavors el barri era un peri-
llós focus de tuberculosi. La vida dels
desvalguts s’havia degradat fins a lí-
mits difícilment suportables i la sen-
sació de sotsobra i desempara prenia
forma per tot. Tan protegits com ens
creiem.
Hi ha lladres que roben veritats que
pensàvem extirpades dels nostres
dies. Així de simple ho vol Genet. El
seu relat pòstum, Un captiu enamo-
rat, en una tan impagable com ex-
haurida edició catalana (Pòrtic), és
un cruel testament de la injustícia
del segle en què va viure. ❋

El segle de Jean Genet
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Poemes i mares
La poesia és una de les arts més excelses, encara que
no sigui del gust de tothom. Tot i que n’hi ha molta de
la denominada popular, en general és per a paladars
exquisits, cultivats, que indaguin més enllà de la ri-
ma. No és el meu cas, ho admeto, tot i que compta
amb el meu respecte més profund. Una altra cosa és
que hi ha autors que la fan distant, que afegeixen
una confusió innecessària per dotar la seva poesia
d’un pedigrí artificial. Hi ha poetes que no busquen
aquest efecte erudit, simplement els surt així. Diuen
que en una tertúlia d’aquelles de cafè, algú va recitar
a Federico García Lorca (1898-1936) un poema del
nicaragüenc Rubén Darío (1867-1916), que comen-
çava “Que púberes canéforas te ofrenden el acanto”,
i que el poeta andalús es va posar dret i va exclamar
“sisplau, torna a començar, que només he pogut en-
tendre el Que!”. I transcric un exemple més, dels
molts que hi ha: una traducció al castellà d’un poema
del gal·lès Dylan Thomas (1914-1953): “Las rosas
resfriadas mueren en la destornillada tarde del beso
hierático de un adiós azul, luengo y uniforme torpe
yo que bebo abrazos de cartón”. Sort que el poeta,
narrador i dramaturg, precoç i excessiu, potser per
això genial, tenia clar el que feia i assegurava que els
seus poemes “no els entén ni ma mare!”. ❋
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