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E
l mexicà Alfonso Reyes –fi
assagista, crític i autor d’u-
na colla de relats memora-
bles aplegats a La cena– va
deixar escrit que l’argentí

Juan Filloy era el pare (progenitor,
va escriure) d’una nova literatura
americana. Una novel·la de Filloy
anomenada Caterva (1937) –on es
narren les històries entrellaçades de
set persones que han arribat als úl-
tims graons de la baixesa moral– va
fer possible tres dècades després la
famosa Rayuela de Julio Cortázar. A
Op Oloop (1934), una novel·la lloada
per Sigmund Freud, Filloy crea la
metòdica figura de l’escandinau
Optimus Oloop. Op Oloop –curio-
sament anagrama d’una frase com “
O popolo”– és un partidari de l’ari-
tmosofia. Un maníac de les estadísti-
ques que comptabilitza tot el que fa,
fins al punt de celebrar el seu coit
número 1.000.

Juan Filloy ja és llegendari, però
també podem donar les seves xifres.
Autor d’una cinquantena llarga
d’obres amb títols tots ells de 7 lle-
tres, només en va publicar 7 en el
circuit editorial, tots a la dècada
dels 30. El llibre de viatges Periplo
(1931), poemes en prosa a Finesse
(1939), poemes escatològics a Ba-
lumba (1933), una escandalosa con-
trahistòria de l’Argentina intitulada
Aquende (1936) i tres novel·les: la
història d’un estafador a ¡Estafen!
(1932) i les esmentades Op Oloop
(1934) i Caterva (1937). La majoria de
les seves obres van romandre inèdi-
tes per voluntat pròpia, però sembla
que Filloy les distribuïa entre un
cercle restringit de lectors escollits.

És clar que aquesta informació és
la que figura en l’edició d’Op Oolop
que va fer la Biblioteca Letras Argenti-
nas de Paidós el 1967, signada per
un tal Bernardo Verbitsky. No vol-
dria passar per desconfiat de mena,
però Verbitsky sembla un cognom
una miiica sospitós. Sospitós, si més
no, d’ocultar el mateix Filloy em-
mascarat de verb. Sigui com sigui,
en aquesta introducció tan verbívora
a Op Oloop descobrim que Paidós
projectava recuperar tota l’obra pu-
blicada per Filloy trenta anys enre-
re. Ara per ara, però, només he estat
capaç de localitzar una altra obra
editada: ¡Estafen! (1968).

Abans de localitzar i llegir aques-
tes dues novel·les només coneixia
l’homemot Filloy perquè s’havia
enorgullit públicament de ser “el rey
del palíndromo”. Segons confessió
pròpia (o de Verbitsky, vés a saber)
n’ha construït més de deu mil –en-
tre els quals ¡Arriba la birra! i Sé verla
al revés–. És clar que Filloy ha estat
un rei més longeu que Victòria
d’Anglaterra. Va néixer el 1894, cinc
anys abans que Borges, i no ha mort
fins aquest juliol passat del 2000,
catorze anys després de la mort del
ja longeu Jorge Luis Borges. Tenia
105 anys i n’hauria fet 106 (1+0+6=7
el dia 1 d’agost: 1-8=-7). Malgrat que
en la dècada dels 90 la figura de Fi-
lloy va ser rescatada de l’oblit, els
seus textos –els 7 publicats i els 49
(7x7) inèdits– dormen a l’espera
dels lectors potencials del futur.
Verbitsky, siguis allà on siguis, sà-
pigues que molts verbívors tenim
set de Filloy. Si algú en troba més
notícies, que ho faci saber.

JORDI GARCIA

El poeta Carles Hac Mor

C O P D ’ U L L

Despintura de l’Hac
E N R I C C A S A S S E S F I G U E R E S

E
l llibre de Carles Hac Mor Des-
pintura del jo (edicions 3i4) es
presenta com un assaig d’assaig
sobre l’art, sobre el pensament
i sobre la vida que, contrària-

ment al que solen ser aquesta mena
d’assaigs, és, per damunt de tot, divertit
(entretingut), i assoleix una riquesa d’i-
dees (i d’altres coses) que és impossible de
trobar en un assaig d’estructura més es-
tructurada en el sentit de com se solen
estructurar normalment els dits assaigs.
D’aquesta manera d’escriptura (que em
sembla que és la que l’Altaió tèxtilment
anomena “escriptura sense llançadora”)
en diuen que no té espina dorsal, és a dir,
que és invertebrada, que ja pot ser (re-
cordo a propòsit d’això que alguns entu-
siastes d’en Comelade, en concerts de cap
al final dels 80, el victorejaven a crits de
“Comelade, invertébré!”), però el que sí que
té aquest llibre molt ben desenvolupat és
el sistema parasimpàtic (la part del siste-
ma nerviós que regula l’activitat auto-
màtica dels aparells digestiu i circulatori,
de tota la musculatura llisa, de les glàn-
dules de secreció, de l’aparell urogenital,
del metabolisme, etcètera). No és doncs
escriptura automàtica sinó escriptura del
sistema que regula l’automatisme, i no
del sistema en pes sinó sobretot dels ca-
mins de tornada de les vies mortes d’a-
quest sistema, cosa que té ben poc a veure
amb el surrealisme, ho diu el mateix Hac
a la pàgina 102 del llibre: “L’escriptura no
és cap mètode terapèutic psicoanalític
per convertir-nos en diguem-ne nosaltres
mateixos. El concepte surrealista d’auto-
matisme psíquic és religiós”. El text d’Hac
és realisme normal i corrent. El realisme
normal i corrent en art (ni en res) es veu
molt poc sovint, alguna vegada copsem
formulacions artístiques realistes en les
peixateres del mercat, però no sempre ni
de bon tros.

Perquè la llengua d’Hac Mor en certs
moments agafa una gràcia real, i ben se-

va, de parla viva. I, com que és viva, té
intenció. I com que té intenció, a voltes té
mala intenció. Diu, a la pàgina 31: “Al
meu cap, tothom hi fa alto per fer ballar
l’ou, i aquest s’hi atura perquè tothom
balli de capoll a l’altra punta del món”.
Un dels herois del llibre és Artaud: “No-
valis, Kafka, Mallarmé i tants d’altres es
buiden per descosits dissimulats; Artaud
no: ell fa de cos a la impensada i peti qui
peti” (pàgina 69).

Al llegir a la pàgina 105 “més m’estimo
canviar de barri de tant en tant que no
pas cap lluç al forn al poble del costat”,
com que el meu llibre d’assaigs (no in-
vertebrats però bastant crustacis) es diu El
poble del costat, ja penso que la frase va per
mi. Doncs bé, primera: no he fet mai
quilòmetres ni postures ni res per un lluç
al forn, no sé ni si n’he menjat mai: en la
meva posició gastronòmica el primer lloc
el té la patata bullida i el súmmum la
sopa de pa, el vi barat, etcètera... Què no
donaríeu per un meu rosegó de pa sec!
Segona: el meu concepte del poble del

costat ve de la perplexitat que em va
produir, ja de gran, el fet que, com diu la
dita, les gallines d’Argentona van a pon-
dre a Mataró però no identificant-me
amb les dites gallines ni tan sols amb els
naturals de Mataró sinó veient-ho des
d’un punt de vista com si diguéssim de la
riera, des del punt de vista de la riera que
veu passar les gallines, que veu com la
trepitgen les argentonianes gallines da-
munt dites. En fi, per arrodonir-ho amb
una cita de la Despintura (pàgina 32): “A-
tacs en massa contra els parcs temàtics”.

En això de l’assaig es pot fer un llibre
sencer vertebrant-lo al voltant d’un parell
o tres d’idees, o d’una de sola, que segons
com ja és molt, i pot estar molt bé, treu-
re-li tot el suc a una idea, veure’n totes les
facetes, trobar-li tots els lligams i deslli-
gams, escandallar-ne la fondària i fer-ne
sentir el vertigen... com per exemple La
tonalitat de l’infinit, d’Emmanuel Lévinas:
tota l’estona t’està intentant persuadir
d’una única cosa, tota l’estona està a punt
de revelar-te una i la mateixa cosa, de la
primera a la darrera pàgina (n’hi ha 300)
fa la mateixa cara de tres déus: és un lli-
bre que diu una cosa, amb la qual en
aquest cas estic d’acord (des de les pri-
meres pàgines). En canvi en llibres com la
Despintura del jo la manca de columna
vertebral, l’absència d’una idea central
única, comporta una abundància tan in-
tempestiva d’idees, de visions, d’expres-
sions, d’al·lusions, d’opinions, d’entrades
en matèria, de fugides d’estudi, d’enfila-
ments per les branques i d’anades al gra...
que a cada pàgina hi ha coses que hi estic
d’acord, altres en contra, altres em són
igual, unes em sorprenen, altres em fan
riure, unes em surten per l’altra orella,
altres se’m queden clavades a la me-
mòria, altres salten com conills entre
les mates... a cada pàgina l’autor et fa
una dotzena i mitja de ganyotes dife-
rents... des de l’una i l’altra riba de la
riera del seny.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Ensumar el futur
O R I O L I Z Q U I E R D O

Jaume Torres i Estradé, Personatges amb
ics i altres contes. Columna.

Barcelona, 1990.

E
scrivia Jaume Vidal Alcover, a
En la mort d’un amic jove, amb la
vehemència, aquí vestida de
dol, que el va caracteritzar:
“Com si només hagués nascut i

viscut per superar la primera prova, ha
deixat d’existir quan ja començava a te-
nir armes i bagatges suficients per en-
frontar-se amb totes les proves successi-
ves de l’habitual aventura humana. Hu-
manament parlant, no és entenedor, ai-
xò”. La necrològica sentida apareixia a
l’AVUI el dia 13 d’agost del 1989 i era
dedicada a en Jaume Torres, crític d’art i
professor de literatura que, nascut a Al-
cúdia el 1955, acabava de morir a Barce-
lona, només trenta-tres anys després.

Uns mesos més tard, el març del 1990,
gràcies a l’empenta obstinada d’una colla
d’amics, apareixia Personatges amb ics i al-
tres contes. El volum aplegava en un cen-

tenar de pàgines els nou relats de Perso-
natges amb ics, títol que havia obtingut el
premi de narrativa Baltasar Porcel 1988
de la vila d’Andratx, i set contes més, un
dels quals finalista del premi Diari de
Mallorca del mateix any.

Obre el volum un pròleg signat per
Isidor Cònsul, company que fou de Torres
en la docència a l’Institut Joanot Marto-
rell. Cònsul descriu l’obra, tot just des-
puntada, de Torres com “una literatura
imaginativa, lúdica, puntejada de sexe i
d’ironia, que es carrega, a voltes, amb el
contrapunt estripat d’una violència can-
telluda i més aviat aspra. Com la vida,
tanmateix”. I el tanca un glossari a cura
de Pere Mayans i Imma Parellada. No ens
sabem estar de dir que crida l’atenció, en
l’edició d’una obra literària, la inclusió
d’un vocabulari pretesament de dialecta-
lismes com el present, on el lector tro-
barà definits vocables, potser infreqüents,
com ara abillar, ablanir-se, aconhortar, afa-
megat, adobar i al·lot, per no triar-ne més
que la meitat dels dotze primers. Si una
eina així fos veritablement necessària,

com cal suposar que ho van considerar
els responsables de l’edició, la llengua
que parlem no seria sinó una mena de
cadàver.

Però al marge dels criteris de l’edició,
l’interès del volum és en el que apunten
els contes, tan rics de llengua i engalzats
de referències literàries –d’entrada di-
rectament espriuanes i villalonguianes–,
que basteixen amb aparent facilitat un
teatrí de personatges amb el qual el lector
sent de seguida la temptació de jugar.
Perquè ens trobem davant un joc. Que té
contrapunts ara irònics ara macabres.
Ben personal.

I que ens convida a especular què
hauria estat del nom de Jaume Torres i
Estradé, si el cos no li hagués fet la mala
jugada d’abandonar-lo tan aviat. Una es-
peculació, ben mirat, inútil. Perquè Tor-
res no va deixar escrit sinó el que va dei-
xar. Trista fortuna: almenys prop d’una
vintena de contes que una fidel voluntat
d’homenatge ha permès convertir en pa-
trimoni comú. Mentre algun llibreter li
sàpiga fer espai.


