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Etiquetes

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

n el meu afany per aprendre a ser
un escriptor d’èxit, m’he estudiat
de memòria tots els suplements li-

teraris dels diaris (al meu favor haig de dir
que cada dia n’hi ha menys i tenen menys
pàgines) i he arribat a la conclusió que
avui dia, en aquests temps que funcionen
a cop de missatge de Twitter i a base de fo-
tografies retocades de l’Instagram, si el
que vols és triomfar només necessites tres
coses que no sempre cal que vagin unides
però si hi van, molt millor. La primera,
sortir a la tele. Els editors es fan mantega si

E aconsegueixen que un animal televisiu
signi un dels llibres del seu catàleg. I no-
més cal que el signi, no és necessari ni que
l’hagi escrit (en aquest tema no són gens
primmirats). Això és una garantia de veu-
re com el compte d’explotació puja sense
fer res i la promoció i les vendes es dispa-
ren soles. La segona és aconseguir que els
llibres abandonin les pàgines de cultura i
passin a les de societat. Així que es comen-
ça a parlar de les setmanes que fa que un
autor és al número 1 de les llistes de ven-
des, de la presentació a la part més alta de

la torre Agbar amb els periodistes penjats
amb cordes d’escalada i amb el títol de la
novel·la gravat al casc, ja s’han fet tres
quartes parts de camí sense ni respirar. I la
tercera és una etiqueta. Avui, si ets un es-
criptor de mitjana edat nascut a Manresa,
a Tortosa o a Mollerussa, que s’ha llegit
Joyce, Incerta glòria, La casa sota la sorra i
poemes esparsos de J.V. Foix, no tens res a
fer per molt bé que escriguis. Cal una eti-
queta potent que t’identifiqui a l’hora de
circular pels perillosos circuits de les xar-
xes socials. En parlarem amb calma. ❋

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

i algun dia un histo-
riador de la literatu-
ra catalana no tan

preocupat per contemplar
les teulades del barri com
els que ens adornen d’ha-
bitud dedica un capítol al
neoplatonisme en l’era di-
gital, hi tindrà un protago-
nista destacat –no goso dir
l’únic, perquè confiem que
arribi a bon port alguna
perla oculta–, un primum
inter pares indiscutible: Va-
lentí Gómez i Oliver.

La seva última entrega
editorial és un bell llibre de
poemes –de nou poemes,
atenció, l’ennèada com a
primera declaració de
principis– acompanyats
–tot i que trobo arriscat
sentenciar què acompanya
què– per nou il·lustracions,
de fet divuit, perquè són
díptics, nou peces molt in-
teressants, que un observador apressat o
distret potser qualificaria d’abstractes;
aquest cronista hi ha cregut veure un exer-
cici de variacions, d’allò que Leibniz en
diu identitas in varietate, perquè a la fluc-
tuació formal s’afegeix la cromàtica, i la
deriva podria ser l’estacional, diria de la
primavera a la tardor. El poema Vè inclou
un cal·ligrama pictòric i, com si hagués es-
tat una insinuació o una tímida provatura
on el poeta s’hi troba a gust, el VIè, un re-
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Necessitat de prescripció

corregut urbà, és tot ell un cal·ligrama en
colors, híbrid dels poemes i els dibuixos,
que d’aquesta manera el poeta / dibuixant
situa en el mateix pla categòric.

Quan VGO encapçala el llibre amb deu
citacions dels grans poetes glossadors de
Nova York –Whitman, Crane, Lorca…–,
manifesta la voluntat explícita de situar-se

en el cànon, i reitera, dins
del seu dilatat recorregut
literari –reflex del vital– la
requesta cap a Roma i No-
va York, les dues grans ca-
pitals d’imperi, l’una de
l’antic, i l’altre del modern,
que VGO va lligar en un
esmolat quiasme acompa-
nyant, no fa gaires anys,
una exposició conjunta
amb la seva companya, la
poeta i fotògrafa Marga
Clark: “Roma és l’antigui-
tat modernitzada, Nova
York és la modernitat anti-
quada.” L’eclecticisme hu-
manista del poeta li per-
met transitar sense inhibi-
cions i amb èxit els ele-
ments literaris i els regis-
tres diversos en el temps i
els àmbits, amb una inno-
cència –en el gran sentit
del mot– elisíaca. El Pi-
mander, Leonard Cohen,

les estacions del subway, Gilgameix i molts
més apareixen en una foto de família que
se’n podria dir fresc o gabinet d’aficionat el
la línia de Teniers si no fos perquè el poeta
mateix en proporciona la imatge: retaule.

Tinguem present que VGO no aporta
elements en va. El retaule està fet d’un
nombre imparell de peces, amb centralitat i
simetries. Caldrà estudiar aquest amb més
espai i profunditat: retaule com a locus
mnemònic, com a figura del món. ❋
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Quan Valentí
Gómez i Oliver
encapçala el
llibre amb deu
citacions dels
grans poetes
glossadors de
Nova York
manifesta la
voluntat
explícita de
situar-se en el
cànon
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