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o va arribar a l’extrem ignominiós
de la mort de Joaquim Horta –no-
més nosaltres la vam donar–, però la

desaparició de Xavier Sabater ens va servir
per obrir-nos els ulls davant la realitat. Saba-
ter va tenir la desgràcia de desaparèixer el
mateix dia que Leopoldo María Panero, poe-
ta admirable, però que també es va fer popu-
lar per la seva malaltia, pels numerets de la
pel·lícula de Jaime Chávarri i per la seva es-
trafolària família. El Xavier, però, va ser d’un
altre tarannà: va lluitar sol, va descobrir infi-
nitat d’escriptors –alguns de tan notables
com Roberto Bolaño–, va crear mil capçale-
res, una escola de poesia, festivals que van
omplir les barriades on els convocava, però
mai es va presentar a premis, no va perdre ni
un minut a la universitat, no va guanyar res,
no va rebre cap subvenció a projectes perso-
nals, ni va publicar a editorials comercials.
Underground? No ho sé, no cal posar-li eti-
quetes. Cap associació el va reclamar, ni cap
polític va dir ni mitja frase. Sabater era d’una
altra lliga: era un gat de carrer, com els que
surten per internet als vídeos, on Gonzalo
Marcuzzi Iglesias –l’autor de la foto amb què
il·lustrem l’article davant del bar Lorena– va
filmar els seus poemes fonètics, experimen-
tals, la seva crítica i sàtira al sistema, a la ma-
nera de pensar, a la incomoditat de viure dins
els marges de la normalitat i l’anormalitat.
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Fa anys, al pròleg d’un dels seus primers lli-
bres, Roberto Bolaño va escriure que Xavier
era un sant: “Excés i buit de mites. Però so-
bretot ponts fets a mà per creuar a qualsevol
lloc.” Els mitjans alienats del país no ho van
saber veure, tot i que era més transgressor,
beatnik, avantguardista i trencador que els
cinc o sis Panero junts. Em sorprèn que el
país es mostri tan desinhibidament indepen-
dentista quan els nostres referents queden de
banda constantment davant dels esdeveni-

ments quotidians com si fóssim de segona
categoria. La setmana passada, al cementiri
de Collserola, només érem els familiars di-
rectes, el Gonzalo Marcuzzi i jo. Una de les
germanes de Sabater ens va explicar que
l’aturada multiorgànica impedia la donació
dels seus òrgans, excepte de les còrnies. Això
les feia contentes.

Qui mirarà amb els ulls del nostre vell mes-
tre Xavier Sabater? Observarà la realitat que
descrivia als seus poemes? ❋
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Roberto Bolaño
va definir Xavier
Sabater com un
sant. No ho van
saber valorar
així els alienats
mitjans del país

na de les aplicacions que
s’han donat a conèixer
al congrés del mòbil a

Barcelona porta el nom de Spritz
i se l’han inventada uns llumene-
res de Boston que es diuen
Frank, Maik i Jamie, perquè a les
start-ups enrotllades la gent no té
cognom. Es tracta d’un sistema
per poder llegir ràpid, basat en la
idea que en lloc de ser tu qui mo-
guis els ulls a través del text, sigui
el text qui es mogui davant dels
teus ulls a una velocitat que pots
anar augmentant a mesura que
t’hi acostumes. Prometen que,
amb una mica d’entrenament,
pots arribar a la proesa de llegir
un llibre de mil pàgines en deu
hores. En la demo que tenen a la
xarxa (www.spritzinc.com) po-
deu començar llegint 250 parau-
les per minut i arribar fins a les
600 paraules.
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FEMINITATS ADA CASTELLS

Lectura hipersònica
És curiós perquè funciona. Vas

engolint els mots i els captes, pe-
rò alhora has de fer l’esforç de re-
tenir-los per anar construint el
significat del missatge, una cosa
que en el procés de lectura nor-
mal esdevé natural, aquí no pots
evitar ser-ne conscient. L’altre
gran avantatge, a part d’estalviar
temps, és que el text no ocupa es-
pai. No calen grans pantalles.
Primer veus una paraula i des-
prés la següent i, si la primera no
l’has captada, mala sort. Els crea-
dors volen que un 15% dels tex-
tos de la xarxa es puguin llegir
amb el seu sistema el 2016. Tam-
bé demanen que, si coneixes
Mark Zuckerberg, li parlis bé de
l’invent. No sé si l’Spritz servirà
per llegir La muntanya màgica en
deu hores, però després de pro-
var-ho pots acabar al sanatori,
com els seus protagonistes. ❋
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