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Diumenge, 25 d’octubre del 201542

na nova lliçó del curs Com ser un
bon escriptor. Aquesta es diu Po-
sa’t un repte i reconec que, d’en-

trada, em molesta una mica, ja que posa
en dubte els meus valors d’autor polidisci-
plinari i multitasca. Diu que si tots els
meus projectes d’escriptura són semblants
el que s’ha de fer és intentar estils dife-
rents, imitant altres autors i combinant-
los entre ells.

Aquesta pràctica cou, ja que d’entrada
pressuposa (sense coneixement de causa)
que jo no sóc un escriptor versàtil, polifa-
cètic i amb capacitat per saltar de la poesia
metafísica a la narrativa neoromàntica
passant per l’assaig metapolític amb gran
precisió i efectivitat, i això fa mal. Però bé,
accepto aquest (innecessari) bany d’humi-
litat i em decideixo a fer la pràctica corres-
ponent tal i com se’m demana, sense dir
aquest sonet és meu.

El primer que haig de fer és escollir au-
tors per copiar. Em decanto per una apos-
ta segura, el Quim Monzó. Un crac i, per
cert, ara que hi penso, Catalunya deu ser
l’únic lloc del món on els escriptors que
menys escriuen són els que més èxit tenen.
El Monzó i el Pàmies cada dia fan els lli-
bres més petits i cada dia triomfen més.
M’apunto aquesta consideració per quan
sigui un autor d’èxit i m’encarreguin arti-
cles d’opinió.

Escullo el Mil cretins i l’obro a l’atzar.
“Les coses havien d’anar d’una altra ma-
nera. Ell havia de besar-la i ella havia de
despertar-se. Ja fa un quart d’hora que ho
intenta i els llavis de tots dos han anat in-
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flant-se, de tan ardents com són els pe-
tons. Ara descorda la brusa de la noia i li
contempla els pits: rodons, turgents, per-
fectes.” Un altre autor. Posats a copiar
m’apunto als que triomfen. Carlos Ruiz
Zafón. El juego del ángel. És en castellà pe-
rò així, encara que la lliçó no ho demani,
demostro que sóc poliglota.

“Había cuatro notas necrológicas dedica-
das a Marlasca. Una de su família, otra del
bufete de abogados, otra del col·legio de le-
trados de Barcelona y la última de la asocia-
ción cultural del Ateneo Barcelonés.

–Es lo que tiene ser rico. Se muere uno
cinco o seis veces– apuntó don Basilio.”

I, ja posats, una mica de J.V. Foix, que
sempre va bé. Un bon poeta dóna llustre.

“El casalot del pirata / És un ample gi-
rasol. / És quan plou que ballo sol / Vestit
d’algues, or i escata.”

Una vegada feta la tria i seguint les ins-

truccions del curs el que s’ha fer és apren-
dre a copiar bé i sense que es noti.

“Les coses havien d’anar d’una altra
manera. Ell havia de recitar-li un poema i
ella havia de despertar-se. Ja fa un quart
d’hora que ho intenta i els llavis de tots
dos han anat inflant-se, de tan ardents
com són els versos: El casalot del pirata /
És un ample girasol. / És quan plou que
ballo sol / Vestit d’algues, or i escata.

Ara descorda la brusa de la noia i li
contempla les cuatro notas necrológicas de-
dicades a Marlasca. Una de su família, otra
del bufete de abogados, otra del col·legio de
letrados de Barcelona y la última de la aso-
ciación cultural del Ateneo Barcelonés

–Es lo que tiene ser rico. Se muere uno
cinco o seis veces– apuntó don Mariano.”

M’ha quedat perfecte, no es reconeix
l’original i té potència narrativa. Em po-
sen un 10, segur! ❋
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Beure a galet

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

 Verdú, terra de terrissaires, m’ex-
pliquen la història d’un pobre ho-
me que bevia a galet. Concreta-

ment em diuen que el feien beure a galet.
D’entrada, no em crida l’atenció. Encara hi
deu haver un bon nombre de lectors que
saben què és un galet: el broc petit del càn-
tir o del porró. Beure-hi vol dir enfocar el
raig que en surt cap a la boca sense haver
de tocar amb els llavis cap part del reci-
pient. L’àvia sempre em deia que bevés a
galet de les cantimplores, que així no aga-
faria cap refredat per les baves d’algú altre.

A L’home de Verdú que bevia a galet, però,
no feia això. Ho endevino de seguida pel
to sorneguer del meu interlocutor. Dema-
no explicacions i me les donen. Que el fes-
sin beure a galet vol dir que li fotien ba-
nyes, que li feien el salt, que la seva dona
s’entenia amb un altre home. L’engany a la
parella sexual és un dels grans temors de la
humanitat i el triangle la base de tots els
embolics amorosos de la història. Cada
llengua genera un munt d’eufemismes. En
català, potser perquè en sabem molt de ser
cornuts i pagar el beure, les banyes sem-

blen haver guanyat el monopoli per desig-
nar enganyats i enganyades. Però potser és
una generalització equívoca. En realitat
només haurien de designar l’adulteri mas-
culí, atès que provenen per analogia del
regne animal, i és el mascle cabró el que
cobreix totes les femelles del ramat. Les
banyes, doncs, no semblen tan apropiades
per referir-se a l’adulteri femení. Beure a
galet, és a dir sense tocar amb els llavis la
font de la qual emana el líquid, sembla
una manera més subtil per referir-se al cu-
guç, el marit de la dona adúltera. ❋




