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D
emà divendres 24 de no-
vembre farà quaranta
anys de la primera reunió
de l’Obrador de Literatura
Potencial (Oulipo) al sub-

sòl del restaurant Le Vrai Gascon, situat
al número 82 de la rue du Bac, prop
de la rue de Grenelle. L’any 1960, pe-
rò, el 24 de novembre era un dijous,
com avui. I el divendres, com demà
però ja dia 25, el secrétaire provisoire del
grup acabat de constituir en va es-
criure la primera acta, que es va dir
Circulaire núm. 1 del Séminaire de Litté-
rature Expérimentale. Vint anys després,
el mateix secretari, Jacques Bens, re-
produïa aquesta acta fundacional en
un volum anomenat ou li po 1960-1963
(Christian Bourgois Éditeur, 1980), en
el qual s’especificava que Le Vrai Gas-
con encara existia en 1980 però amb
un altre nom: Le Florès. Si aquell ver
gascó va florir en dues dècades seria
prou interessant saber quina evolució
pot haver portat en les altres dues que
ens separen de l’edició del llibre de
Bens. Seria molt d’agrair que algun
dels lectors de l’AVUI tingués la bon-
dat d’acostar-se fins al 82 de la rue du
Bac i comprovar com va la cosa.

Els oulipians primigenis, tal com
consta en l’acta de Jacques Bens, van
ser Albert-Marie Schmidt, Jean Que-
val, Raymond Queneau, Jean Lescu-
re, François Le Lionnais, Jacques Du-
chateau, Claude Berge i Jacques
Bens. Tots ells donen la seva adreça
(Bens, o tímid o nòmada, es despenja
donant la de la Librairie Gallimard) i
es passa als continguts de la reunió,
més aviat minsos. D’una banda,
s’estableix que les reunions són en-
tre matemàtics i escriptors. D’una
altra, que la diversió no n’és l’únic
objectiu. Hi ha el treball, també.
Aquest treball que, segons Pau Riba,
no prové pas del tripalium sinó d’allò
que fem entre ball i ball. Els primers
treballs experimentals (el terme po-
tencial encara no apareix) són la
composició de poemes “à partir d’un
vocabulaire réuni par intersections, in-
ventaires ou tout autre procédé, puisse
constituer une fin en soi”. La idea, ex-
pressada a rajaploma damunt les to-
valles d’un restaurant, prefigura Les
Fondements de la Littérature d’après Da-
vid Hilbert, en el qual Raymond Que-
neau literaturitzarà els axiomes que
sustenten la teoria geomètrica que
aquest matemàtic va establir en
1899. Allà on Hilbert escrivia punt
Queneau escriu mot, allà on deia recta
hi posa frase i allà on deia plànol ho
substitueix per paràgraf.

La primera acta acaba amb la pro-
posta d’adscripció al Collège de Pa-
taphysique i amb la convocatòria
d’una nova reunió per al 19 de de-
sembre. Una ràpida ullada pel volum
de Jacques Bens permet capir els de-
talls del dia a dia en aquella primera
època. Les reunions són mensuals, el
grup comença a créixer mitjançant
el mètode de la cooptació i apareix
en l’ordre del dia el concepte joyceà
dels travaux en cours. En la segona re-
unió (19/12) el nom és un dels grans
temes (OLIPO venç, encara sense la
U), es fa una sessió sobre la història
de les literatures experimentals i es
discuteix sobre l’ordre alfabètic.
L’obsessió irònica per les actes fa
que, com poques vegades, fins i tot
els actes més mínims hagin quedat
registrats. Felicitats, Oulipo!

JOSEP LOSADA

La poeta Núria Martínez Vernis

A R A C O M A R A

Del gaudi d’un munt de relectures
C A R L E S H A C M O R

E
n obrir un llibre
de poemes, ben
aviat sabem si hi
cohabitarem o no
durant un temps.

I si és que sí, sovint, un cop
passada aquesta convivèn-
cia, tenim el convenciment
que algun dia tornarem a
passejar per aquells versos.

Quan trobem un llibre
d’aquests, costa de llegir-lo.
Encetem un poema i al cap
d’un parell d’estrofes pas-
sem a un altre poema, i
tampoc no l’acabem. Algu-
na cosa del que hi hem lle-
git ens neguiteja. De vega-
des, ens sembla que conti-
nuar la lectura és ficar-se
en terrenys que més val no
travessar, i no pas exacta-
ment pel fet de ser privats o
íntims, sinó per tal com –i
això és important– no te-
nim la predisposició d’à-
nim que requereixen.

I arriba un moment en
què no ens podem aguan-
tar de tornar a començar el
primer poema llegit i l’a-
cabem de llegir, i el relle-
gim. I ja no en llegim cap
més fins al cap d’hores o de
dies. I així, a poc a poc, el
llibre se’ns imposa i l’anem
paint. És ben bé tot el con-
trari d’allò d’agafar una
novel·la i no poder-la dei-
xar, de “quedar-s’hi engan-
xat”, i no pas perquè la
lectura dels poemes resulti
difícil, o perquè siguin
complexos, ans de tot en
tot per resistència incons-
cient nostra, del lector.

És a dir, hi ha llibres de

poemes que s’oposen a ser
consumits i tirats. Ara bé,
això no necessàriament vol
dir que aquests llibres si-
guin més bons que els que
permeten una lectura ràpi-
da i depredadora. Limi-
tem-nos a constatar que els
llibres de poemes que de-

manen convivència són els
que acaben formant el pò-
sit de la nostra experiència
literària.

Aquest és el cas de L’acrò-
bata tampoc no en sortirà il·lès,
de Núria Martínez Vernis
(publicat per Edicions de la
Magrana). Més que no allò

que volen dir o allò que ens
diuen els seus versos, ens
n’arriba un cert ressò, ens
en resta una sensació inde-
finida.

En els poemes de Martí-
nez Vernis hi ha comuni-
cació i hi ha expressió, és
clar, les quals, però, per
sort, queden en segon ter-
me, cobertes per alguna
cosa inefable. Aquesta opa-
citat fa que puguin supor-
tar moltes relectures, i no
pas per mirar d’entendre
què ens volen dir. Perquè al
capdavall cada cop ens vé-
nen a dir coses noves, o si-
gui, de fet comuniquen i
expressen un efecte, i ho
fan sense efectismes, com
qui enraona amb si mateix
abans d’adormir-se.

Aquesta emoció hi és
aconseguida mitjançant el
llenguatge posat al servei
de si mateix a fi de trans-
metre una atmosfera. Hi
ha, al llibre, a cada poema,
a cada estrofa, a cada vers i
a cada mot, com un joc de
miralls entre el llenguatge
i el seu efecte.

L’acròbata tampoc no en
sortirà il·lès és un prodigi per
ser llegit i rellegit, i no re-
clama res més ni necessita
crosses, ni crítiques ni teò-
riques ni de cap mena. Tot
plegat, certament, no és
pas exclusiu d’aquest lli-
bre. El que interessa asse-
nyalar, aquí, és que la con-
vivència amb L’acròbata... i
amb el que anirà escrivint
la seva autora segurament
no serà efímera.

T E M P S E R A T E M P S

I si els fessin
estudiar Gandhi?

V Í C T O R A L B A

É
s evident que no
són solament els
partits –el PSOE, el
PSC, una miqueta
IU– els que volen

rejovenir-se. ETA també, i
així ha caigut en mans dels
joves de Jarrai i de la kale
borroka.

Les escoles d’Euskadi no
han fet pas una bona feina.
Els haurien d’haver fet estu-
diar els moviments de resis-
tència passiva, els conflictes
arreu del món que s’han re-
solt sense recórrer a la vio-
lència.

A casa nostra mateix, ara
que tant es discuteix sobre
nacionalisme i que comença
a haver-hi guspires d’una
certa violència imitativa,
potser seria bo que als insti-
tuts es donessin també, en
les classes d’història, una
certa importància als casos

en què ha triomfat la resis-
tència passiva.

Fins i tot, potser es podria
traduir un llibre que la St.
Martin’s Press de Nova York
acaba de publicar: A Force
More Powerful (Una força més
poderosa). Els seus autors, Pe-
ter Ackerman i Jack Duvall,
són els productors i guio-
nistes d’una sèrie de docu-
mentals per a la televisió
amb el mateix títol que el
llibre i que als EUA han tin-
gut molt ressò, emesos per
la televisió pública (perquè
als Estats Units hi ha una
cadena de televisió no co-
mercial, sostinguda per
aportacions voluntàries dels
que la miren, amb donatius
que mai no poden passar
d’una certa suma preesta-
blerta per evitar influències
inconfessables... i això pot-
ser seria també un exemple

a imitar d’un país que no
ens en dóna pas gaires).

Davant els ulls dels
nord-americans, que tendei-
xen tant a la violència i a la
pena de mort, han desfilat
molts casos de resistència no
violenta: Rússia i la seva va-
ga de 1905, el moviment de
Gandhi a l’Índia, el movi-
ment Solidaritat a la Polònia
comunista.

També han desfilat casos
de resistència passiva al
terror: per exemple a Dina-
marca (el rei sortia a cavall
al carrer amb l’estrella gro-
ga imposada als jueus) i a
Holanda (recordeu el diari
d’Ana Frank). Fins i tot a
Amèrica Llatina, on els
conqueridors extremenys i
castellans deixaren l’herèn-
cia del masclisme supervio-
lent, hi ha casos de resis-
tència passiva triomfadora:
el 1944 foragità del poder
un general i Pinochet es
debilità per la resistència
passiva del poble, i Fujimo-
ri, ara, també. I en aquesta
Àfrica que és el gran fracàs
de l’imperialisme colonia-
lista, ens trobem amb la fi
de l’apartheid duta per la re-
sistència passiva... I no m’a-
treviria a dir (i els autors

tampoc) que la Intifada dels
adolescents palestins no si-
gui una forma de resistèn-
cia passiva.

Potser si a Euskadi ha-
guessin ensenyat aquestes
coses i si la televisió basca
hagués passat aquesta sèrie
nord-americana, les coses
serien diferents i a ETA li
costaria més apoderar-se
d’adolescents drogant-los
amb la violència (la violèn-
cia i el matar, no ho obli-
dem, són drogues que creen
addicció).

Ja que tenim una televisió
catalana, per què no mira
de fer-nos veure aquesta sè-
rie nord-americana? Aquí
també podríem aprendre-hi
coses que hem oblidat des
d’aquelles manifestacions
demanant “Llibertat, am-
nistia i estatut d’autonomi-
a”, sense ni un mort, i que,
amb un cop de mà de Tar-
radellas, ens van portar on
som ara.

No és el pacifisme carrin-
cló i ploramiques que ens
han servit, sinó la resistèn-
cia passiva, més activa com
més passiva, allò que ha
donat més resultats que no
pas les bombes i els còctels
Molotov. O no?


