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l i ha personatges que canvien
les inèrcies d’una època. Un va
ser el llegendari Max Jacob,
que va saber conjugar els

problemes del seu temps amb els
del seu interior oferint com a
resultat un llenguatge dúctil i
juganer, que només un escriptor
amb sentit de la llengua i oïda com
Enric Casasses pot ser capaç de
versionar en català. El resultat és El
gobelet dels daus, que han editat
els mallorquins de Lleonard
Muntaner. Jacob va transformar
dos mons i potser l’hauríem de
considerar com un Picasso de les
lletres, assumint que el mateix
pintor el va considerar un dels
escassos amics que va tenir, així
com mestre. Jacob ha estat més
conegut per la seva relació amb
l’esmentat –així com també va ser amic
d’Amedeo Modigliani, Juan Gris,
Apollinaire i companyia–, però caldria
accentuar que el poeta francès es va
avançar als surrealistes i segurament va

H
anar més enllà, a territoris llunyans on
només van arribar preclars com Antonin
Artaud. Bretó de naixement i d’origen
jueu, es va convertir al catolicisme el 1914.

El 1921 es va instal·lar a l’abadia en ruïnes
de Saint-Benoît, on va ser capturat pels
nazis. Moriria al camp de concentració de
Drancy. La incomprensió cap al seu art es
va incrementar amb l’aparició dels grans

botxins del segle XX, que no li van
perdonar ser una ànima lliure. Jacob
sabia el que es trobaria i a la seva vida
intensa va conèixer totes les complicitats

del mal, tots els enemics de l’art.
 Ell, no obstant, va llegar la
combinació entre realisme i
fantasia, misticisme i sentit de
l’humor. Aquesta fantasia verbal,
destacada per la crítica, arriba al
cim amb les proses poètiques o
poemes en prosa d’El gobelet dels
daus, un prodigi de la història de la
literatura, que Casasses ha
transcrit amb geni. Es dóna la
circumstància que Jacob va traduir
al francès el Llibre d’Amic e Amat,
de Ramon Llull, que sens dubte el
condicionaria. Llull també ha estat
una referència d’Enric Casasses, de
qui avui publiquem una entrevista

a propòsit de la publicació d’un nou llibre
de versos. Us convidem a compartir la
lectura del Casasses traductor amb
el poeta. Les afinitats i la música la
trobaran als vasos comunicants. ❋

Les afinitats de Max Jacob

Max Jacob va ser assassinat pels nazis el 1944 ARXIU
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mb William Burroughs vam sa-
ber que hi havia un perquè in-
tel·lectual més enllà de l’estimu-
lació sensorial que ens propor-

cionaven les drogues: la droga no era un
mitjà per gaudir més de la vida, era una
manera de viure. Allò anava més enllà
d’una simple punxada o d’una esnifada.
Ultrapassada l’era de les flors als cabells i
la pau, en un món en violència constant,
allò era una autèntica i real revolució.

Vam llegir Yonqui i El almuerzo des-
nudo en esgrogueïdes edicions de Bru-
guera, alguns van baixar a Tànger per co-
nèixer en persona l’heroi que havia so-
breviscut a l’equació de la droga i la majo-
ria vam experimentar amb tot el que
vam tenir al nostre abast. El dia que vam
descobrir Cartas del Yage, en aquella mí-
tica edició de Star Books, vam entendre
que la droga era un llenguatge transver-
sal culturalment i global políticament.

Ara, els que hem sobreviscut no tenim
edat per a drogues. També vam arribar a
contemplar la vida concentrant-nos a mi-
rar la punta de les nostres sabates.

A
Inerts, vam deixar que la vida passés
al nostre voltant, vam estar malalts i
vam sentir els nostres crits ofegats
entre el xivarri mundà. L’angoixa in-
tel·lectual que la droga va provocar
en una generació va ser més podero-
sa que l’estimulació que produïa.
     Quan alguns dels millors cervells
d’aquella generació van ser obscena-
ment trobats amb les xeringues cla-
vades a la vena, l’equació de la droga
va capgirar les seves incògnites. Al-
guns van poder fugir-ne refugiant-se
en la introspecció filosòfica, d’altres
simplement van córrer fins que no
van poder més. La majoria van abai-
xar el cap humilment i van demanar
una oportunitat. No ho van tenir fà-
cil, el relat anguniós de Burroughs
els havia penetrat fins al moll de l’os i
la marxa enrere per camins de rege-
neració social era ple de renúncies.
La societat benpensant estava dispo-
sada a acollir-los si s’agenollaven i li
juraven fidelitat. No els va servir de
res, l’equació era dins seu. ❋

L’equació de la droga
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Amb afegit (i II)
Fa unes quantes setmanes aquesta secció va estar
dedicada a frases que segons qui les digui guanyen
una nova perspectiva, una lectura diferent de l’es-
tàndard. Doncs us ofereixo una segona remesa d’ex-
pressions que podem haver sentit algun cop però que
l’afegit de qui les diu provoca un gir, diríem que argu-
mental. “M’emprenya molt la gent que no dóna la ca-
ra” (anònim). “Anem al gra” (un dermatòleg d’ado-
lescents). “Jo vaig començar mossegant-me les un-
gles!” (la Venus de Milo... empeltada de l’humor del
gran Miguel Gila). “Mai vaig poder estudiar dret” (el
geperut de Notre Dame). “Tinc nervis d’acer” (Robo-
cop). “Tinc un nus al coll” (David Carradine instants
abans d’adonar-se que mai més sortiria d’aquell ar-
mari d’hotel). “Crec en la reencarnació” (una ungla).
“El meu amant és una bèstia” (la Bella). “Ets l’única
dona de la meva vida” (Adam). “És millor donar que
rebre” (qualsevol boxejador). “Puc ser una magdale-
na, però no una bleda!” (la Bella... Easo). “No veig
l’hora de marxar” (Stevie Wonder, Tete Montoliu o
Ray Charles... en una botiga de pianos). “Quin airet
més dolç!” (l’encarregat del crematori de diabètics
d’Auschwitz). “Prou d’humor negre!” (general Nat-
han Bedford Forrest, fundador del Ku Klux Klan als
Estats Units el 1865; i estalviador de comes). ❋
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