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El poeta i antropòleg Gerard Horta

Un martell poètic
P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Gerard Horta, Nit a Chiapas. Empúries.

Barcelona, 2000.

D
iguem-ho d’entrada, i per
evitar qualsevol equívoc:
malgrat el títol, que pot in-
duir a confusió, Nit a Chiapas
no és en absolut un llibre

d’evocació poètica de terres llunyanes
ni cap exercici d’aquella mena de poe-
sia i literatura social que prenen com a
premissa el parlar de fets que es pro-
dueixen a una prudencial distància ge-
ogràfica de l’autor i dels seus potencials
subvencionadors i premiadors. Chia-
pas, no és difícil intuir-ho, pot ser Ca-
talunya, com pot ser Euskalherria o
Txetxènia, i com pot ser, també, la cul-
tura popular que s’enfronta a l’oficial,
la poètica marginal fagocitada per la
institucional o fins i tot la institucio-
nalitzada que mira de transcendir-se.
Chiapas és l’etern camp de batalla de
l’home en ell mateix i contra ell mateix.
És aquell “no he vingut a dur pau a la
terra” i aquell “que la teva mà dreta no
sàpiga el que fa l’esquerra” dels Evan-
gelis. L’arrel de la naturalesa humana.

Què és, doncs, Nit a Chiapas? Abans
de res, és un llibre singular, obra d’un
autor que veu la poesia no com un
embelliment ni com un llenguatge de
reflexió, sinó, decididament, com l’ú-
nica via raonable per arribar a com-
prendre el món.

Gerard Horta (Barcelona, 1962) ha
publicat com a poeta els volums Queda’t
a Macau i aprèn-ne! (L’Aixernador, 1991)
i L’erecció de l’instint espiritual (o l’amor

dels trobadors) (1996). En el seu vessant
d’antropòleg, a més, és autor d’un es-
tudi sobre l’espiritisme català al segle
XIX com a factor de modernització
dins el context ocultista europeu. La
seva poesia, contundent i iconoclasta,
suggeridora i agressiva en tot moment,
és fàcilment relacionable amb la d’au-
tors com ara Carles Hac Mor i Dolors
Miquel, però amb un plantejament
que evita la ironia per optar per la
força violenta de l’exabrupte.

Gerard Horta no és un poeta ni fàcil
ni còmode de llegir. Sí que és, en canvi,
un poeta fàcil –i molt– de simplificar.
Fóra senzill dir, per exemple, que la

seva poesia ataca amb violenta inso-
lència la poètica que es podria consi-
derar oficial o majoritària, que fustiga
l’aburgesament i la manca de com-
promís, que practica una poesia social
o fins i tot que els coneixedors de la
poesia basca hi creuran reconèixer
ecos d’Aresti. Simplificacions que seri-
en, com totes, parcialment certes i en
conjunt incompletes. No es pot llegir el
llarg poema que tanca el llibre, i que
respon al més que suggeridor títol de
Un, dos, tres, quatre, cinc: poètica catalana
dominant (madmixversion) sense haver
copsat abans el turment de la lluita
entre el caos i l’ordre als quatre poe-
mes de Búfal assassina tigre, i tot plegat
no té sentit sense la presa de posició
personal que dibuixa el primer poema
del volum: 1714 (2000) [Cançó d’amor
contra els imperis], on Horta dibuixa bo-
na part del seu univers personal, tot
definint el que podríem considerar
l’eix del seu pensament poètic i humà:
que poesia i antropologia són discipli-
nes germanes per tal com tenen com a
objectiu últim escodrinyar el rerefons
de les relacions entre els homes i tro-
bar-hi el perquè de cada gest.

CAPAÇ DE CANVIAR EL MÓN
Cada poeta manté amb la seva obra
una relació única i personal, que
abasta un gran ventall de posiciona-
ments. Pocs són, però, els que veuen
sincerament la poesia com una força
capaç de canviar el món i s’enfurismen
de cor amb qui la veuen només com
una expressió de pensament i bellesa.
Davant aquests pocs, un no pot evitar
de sentir respecte i pensar que potser
sí, al capdavall, com deia Gabriel Ares-
ti, la poesia és un martell.

A S S A I G

De què va això
de la política
MIQUEL PORTA PERALES

Antoni Dalmau, Cartes a un jove polític.
Què pots fer pel teu país. Columna.

Barcelona, 2000.

N
o descobrim res si diem que,
per a un considerable nom-
bre de ciutadans, la política
i els polítics gaudeixen d’u-
na molt mala fama. I, res-

pecte a això, només cal recordar el que
diuen unes enquestes que situen polí-
tica i polítics gairebé a tocar l’infern.
Però, no ens enganyem, la política i els
polítics són imprescindibles per orga-
nitzar la convivència i defensar inte-
ressos, i no tota política i tots els polí-
tics són iguals. Passa com a la vida: hi
ha de tot. I fins i tot hi ha qui, a pesar
de la mala fama que té l’ofici, pensa
dedicar-s’hi, a això de la política.
Doncs bé, a aquests últims, Antoni
Dalmau –allò que se sol dir un polític
de raça– dirigeix el seu llibre. Cartes a
un jove polític. Què pots fer pel teu país és,
sí, un manual per a ús i consum de tots
aquells que vulguin iniciar-se i intro-
duir-se en la vida política; però, ben
mirat, el llibre s’adreça també a uns
ciutadans que en la majoria dels casos
tenen una visió francament esbiaixada
d’un dels oficis més vells del món.

NO HI HA RES A DESCOBRIR
El millor que es pot dir d’aquest llibre
és que Antoni Dalmau no descobreix
res. I això no és una crítica, sinó tot el
contrari: és una lloança. ¿O és que algú
creu que a aquestes alçades de la pel-
lícula encara hi ha coses per desco-
brir? El que cal fer no és descobrir el
que fa segles que ha estat descobert,
sinó fer evident el que sabem. O visu-
alitzar-lo, com s’acostuma a dir ara.
Aquesta és la feina duta a terme de
forma excel·lent per Antoni Dalmau.
Demanem-nos: ¿què és el que fa evi-
dent l’autor? Doncs, per dir-ho en ter-
mes col·loquials, el que és bo i el que és
dolent de la política i el polític. Posem
per cas: que la política és sinònim de
preocupació pels afers comunitaris;
que hi ha polítics honrats i amb capa-
citat de sacrifici i d’altres que no són
sinó una autèntica colla d’oportunis-
tes i d’arribistes; que els partits polí-
tics i la seva disciplina de partit són un
mal necessari; que és bo que els càr-
recs públics es ventilin i canviïn de
tant en tant; que el finançament il·le-
gal dels partits és quasi una necessitat
que només podrem superar amb una
nova llei a l’americana i gratant-nos la
butxaca; que la política ha de bandejar
la utopia i centrar-se en aquells pro-
jectes concrets i possibles que impli-
quen una transformació i millora de la
realitat; que la política no ha de donar
l’esquena a l’ètica; que el polític català
ha d’estar especialment preocupat per
la llengua i l’autogovern; que la dig-
nitat de la persona i el pluralisme són
els valors bàsics a impulsar i defensar;
i que, en fi, el polític ha d’estar pre-
parat –això forma part de l’ofici i del
sou– per aguantar les garrotades que
li vindran d’una o altra banda amb
independència de què faci i com ho
faci. Els interessats a dedicar-se a la
política, i els ciutadans en general,
haurien/hauríem de prendre nota
d’un llibre real com la política (i la vi-
da!) mateixa.

JOSEP LOSADA

El periodista Sebastià Roig

‘Space’ sarsuela
N A R R A T I V A

X A V I E R R O C A

Sebastià Roig, El cogombre sideral.
Destino. Barcelona, 2000.

E
l mateix any 2000, el figue-
renc Sebastià Roig ha publi-
cat Les generacions del còmic, un
assaig periodístic sobre la
història dels tebeos fets a Ca-

talunya, un dels relats del volum col-
lectiu Al risc. Tretze contes d’humor negre i,
finalment, la seva primera novel·la, El
cogombre sideral.

Tot i pertànyer a un gènere diferent
que els altres dos llibres, El cogombre
sideral aplega característiques que els
recorden, per diferents motius. D’una
banda, es tracta d’un evident home-
natge paròdic al còmic de ciència-fic-
ció, amb onomatopies incloses; i, d’al-
tra banda, mostra una inequívoca vo-
luntat de provocar la hilaritat.

El punt de partida argumental té
com a indissimulat referent les aven-
tures còsmiques de Flash Gordon, del
qual es fa una relectura fallera i iròni-
cament distanciada; com en la histori-
eta d’Alex Raymond, els protagonistes

són un esportista (en aquest cas Borja
Phoenix, jugador de trinquet o pilota
valenciana), la seva companya (Conxa
Puig, transsumpta de Dale Arden), i un
científic visionari/guillat (Joaquim
Schödinger, versió llevantina de Zar-
kov). També hi ha un megacriminal,
Addaia, dictadora nimfomaníaca amb
un delirant pla per destruir la Terra a
base de crispetes.

Admirador dels Monty Python i del
Rowan Atkinson de L’escurçó negre, Roig
basteix una space sarsuela –més que
space opera– humorística més pròxima
a les novel·les de Harry Harrison que a
les de Douglas Adams, que reivindica
la cultura pulp amb esperit lúdic i agi-
litat en un còctel on hi caben influèn-
cies que van de les historietes d’Ibáñez
a l’obra del pornògraf nostrat Conrad
Son, passant per les pel·lícules de sèrie
Z de la Troma.

L’autor no amaga que el que ha sor-
tit de la seva eixelebrada ment empor-
danesa és una monumental bajanada (i
probablement subscriuria gustós l’a-
pel·latiu). Però el que realment importa
no és el que explica sinó com ho fa,
l’enginy verbal pirotècnic i funambu-
lista de què fa gala al llarg dels seus
trepidants 57 capítols, la desimbolta i

desacomplexada facilitat descriptiva
en forma d’adjectiu sucós, de paral·le-
lisme espurnejant i de metàfora po-
ca-solta que de vegades voreja l’acudit
fàcil però en d’altres desemboca en
una feliç i desvergonyida troballa cò-
mica.

De cara al futur, potser es podria
desitjar que Roig posés aquestes virtuts
al servei d’un material amb més voca-
ció de transcendència. Però potser
tampoc fa cap falta.


