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L’activista cultural Carles Hac Mor ha publicat ‘Cabrafiga’

D’una escriptura llibertària
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Carles Hac Mor, Cabrafiga.
Emboscall Editorial.

Vic, 2002.

C
ada nou llibre de
Carles Hac Mor (Llei-
da, 1940) podria ben
ser un compendi de
tots els seus llibres.

Per molts motius. Sobretot,
pels fluxos i les textures con-
tigües que hi concorren, i
també per la mena d’efluvi
pulmonar que els nodreix i
que els alimenta, tant en el
seu esclat individual com de
conjunt. Un efluvi que respon
a la consideració mateixa de
l’escriptura, en tota la seva
amplitud, i que sol funcionar
normalment com a viaducte,
des de la alògica ventríloca
més emfàtica: mai com a es-
tratagema diguem-ne creatiu;
ni tan sols com a esbaltiment
preconcebut d’una ars poetica
de tipus disciplinari que hagi
d’obeir a uns axiomes identi-
ficables d’ubicació literària i
artística en el sentit més con-
vencional dels termes... No, no
hi ha instruments ni ordres
predeterminants en la poesia
de Carles Hac Mor. I d’aquí ve
la idea del viaducte; caldria
parlar d’una munió de terri-
toris fluctuants i d’elements
múltiples en trànsit –no pas
estàtics, tampoc hermètics–
en funció de dos punts d’ori-
gen mutants i paral·lels al
mateix temps: la llibertat de
l’escriptura (l’objecte allibera-
dor) i l’actitud llibertària (el
subjecte alliberat).

INSTRUMENT CATALITZADOR
Heus aquí, doncs, una de les
fondàries biesfèriques de la
poesia d’Hac Mor: l’anihila-
ment, d’una banda, de l’este-

reotip (aplicat a la teoria i a la
pràctica) com a instrument
catalitzador o opressiu (el qual
es manifesta sempre lligat als
frescals més equipol·lents de
la utopia) i la desmitificació
i/o enderrocament, en segon
lloc, d’aquells imperatius

ponderants que haurien (han)
obstruït el discórrer més fla-
mant d’una escriptura en lli-
bertat i des de la llibertat.

Però cal afegir que en cap
cas aquest efluvi es reclou en
l’estricte imaginari. Ben al
contrari, s’expandeix dins i

fora del mateix estenall de
l’escriptura, per tal com, hi
activa de bon començ uns
mecanismes nous a tots els
efectes. I dic nous en el benen-
tès de desproveïts del seu an-
terior substrat arquetípic... Es
produeix, així, una reordena-
ció total en el llenguatge, en
les estructures i en els con-
ceptes, de manera que qualse-
vulla nova composició, o nou
sentit, no seran tals sense el
pas previ d’una descomposi-
ció, o bé d’un des-sentit o, mi-
llor encara d’un no-sentit. I
així successivament... El ma-
teix passa en tota la còrpora
externa: els mecanismes ana-
lítics (o de lectura i/o recepció)
aliens no tindran cap dels seus
efectes si prèviament no es
desprenen de les càrregues
clausurants que els havien
atorgat per inèrcia i per mi-
metisme les normes rígides
d’una convenció bàsicament
impermeable.

Amb tot, resulta perfecta-
ment comprensible el fet que
no existeixin uns adjectius es-
pecífics que puguin definir
aquest Cabrafiga amb precisió.
Dit amb unes altres paraules, i
sense cap intenció de mirada
sentenciosa: diria que fer l’in-
tent de definir aquest poema
(el llibre conté totes les pulsa-
cions del poema únic) ser-
vint-nos d’uns tals adjectius
específics fóra atemptar, en
forta mesura, contra el mateix
poema. De nou, hem de refe-
rir-nos a una multiplicitat
plenament voraç en el llen-
guatge i en la mateixa dinà-

mica de progressió: els versos
se succceixen en una eferves-
cència alarmant. Tant, que en
el seu inici contenen ja la
mateixa fi, justament per es-
devenir-ne d’altres de no
transcrits, ni tan sols intenci-
onats, però sí que ben pre-
sents.

TOT L’HAC MOR CONEGUT
Val a dir que Cabrafiga conté
tots i tot l’Hac Mor que hem
conegut fins ara. I encara un
bon esquinçall de tots els fu-
turs Hac(s) Mor(s) que pogues-
sin venir... Algú podria obsti-
nar-se a cercar en el llibre al-
guna mena de discurs més o
menys pragmàtic referit a un
què o a un com. Doncs bé, sóc
del parer que aquest algú hi-
potètic podria ben estalviar-se,
i llançar-se sense més mira-
ments i amb tots els mil sen-
tits al viaducte.

I acabaré amb una mena de
breu revelació: en el llibre Fer
Safor, l’anterior a aquest Ca-
brafiga apareixia un poema ti-
tulat Nihil que feia així: “Amb
el poema present, / no es
tracta pas de fer cap oferta
cultural, / ni de desensopir els
consumidors de cultura / en la
qual aquests cerquen menja
espiritual: / es tracta de no
res”... En molts aspectes,
aquell Nihil (anterior segura-
ment en el temps) venia a ser
ja el primer embolcall d’a-
quest hipercabrafigajós Cabra-
figa. Vet ací –sigui dit, ara sí,
per concloure– l’únic adjectiu
amb cara i ulls que hi podria
escaure!

Retorn al país dels somnis trencats
N A R R A T I V A O R I O L A N D R É S G A L L A R T

Justin Hill, Els somnis de la
casa de te. Traducció de Josep

Marco Borillo. Edicions

Bromera. Alzira, 2002.

E
ra octubre del 1992,
quan la Xina de Deng
Xiaoping, va posar-se
com a objectiu arri-
bar a ser “un sistema

econòmic socialista de mercat”.
A la memòria de tots encara hi
havia el record de la revolta es-
tudiantil del 1989 a favor de la
democràcia, que havia acabat
amb la brutal repressió de la
plaça de Tiananmen. Semblava
que amb aquests fets acabava
qualsevol intent reformista,
que el règim es tornava a tan-
car, però 3 anys després el ma-
teix Estat de Xiaoping proposa-
va el canvi. D’aquesta manera el
capitalisme entrava a la Xina.

És en aquest context on
transcorre l’acció de la primera
novel·la de Justin Hill, Els somnis
de la casa de te. L’autor, nascut a
les Bahames el 1971, afirma,

malgrat la seva joventut, que
“quan mira enrere sembla com
si hagués estat tota la vida vi-
atjant”. I és que, tot i que va
estudiar filologia anglesa i lite-
ratura medieval a Anglaterra,
amb només 21 anys la seva
condició de nòmada el va por-
tar a volar cap a la Xina, on ha
estat vivint durant 7 anys
mentre es guanyava la vida
com a professor d’anglès. Al
llarg d’aquest temps, Hill ha
pogut descobrir el complicat
entramat social de la Xina mo-
derna, que actualment ens
mostra a la seva obra. Una no-
vel·la que, per cert, va despertar
grans expectatives abans i tot
de ser publicada, ja que es va
saber que l’autor havia rebut
un avançament de 150.000 dò-
lars per tan sols l’esborrany de
les primeres cinquanta pàgines.

La història que ens narra Hill
transcorre a la fàbrica del Coet
Espacial Número Dos de la pe-
tita ciutat de Shaoyang, durant
el 1997. La fàbrica, construïda
en plena eufòria comunista, no

entra dins els nous plans del
govern xinès i al seu lloc s’hi ha
de construir un complex de lu-
xe. Això costa d’entendre al vell
Zhu i als seus veïns, que veuen
com tot allò que ells havien
construït i pel que havien llui-
tat, s’enfonsa sense remei. Per
altra banda, Da Shan, el fill del
vell Zhu, que havia marxat de
Shaoyang després de passar un
temps a la presó per les revoltes
del 1989, retorna a casa con-
vertit en un ric capitalista. Da
Shan havia participat a les re-
voltes juntament amb Liu Bei,
una jove dirigent estudiantil,
de qui estava enamorat. Però
els plans d’un futur conjunt de
tots dos amants s’estronquen
durant els mesos de presó i els
camins que segueixen cadas-
cun d’ells, un cop lliures, els
porten una sort molt diferent:
mentre ell es fa ric a la gran
ciutat, ella es queda a Shao-
yang, on acaba dedicant-se a la
prostitució per poder pujar el
seu fill. El retorn de Da Shan i
el suïcidi de Li, secretari del

partit a la fàbrica i íntim amic
del vell Zhu, despertaran els
fantasmes del passat. A partir
d’aquests fets s’inicia la novel-
la, en què política, costumisme,
corrupció, amor, sexe, passat i
futur es barregen de forma ir-
remissible.

UN RETRAT PRECÍS
És digne d’admiració com Hill
aconsegueix dibuixar a través
de la petita ciutat de Shaoyang
un retrat tan precís de la nova
societat xinesa: confusa, con-
tradictòria i complexa. Tres ge-
neracions diferents i ben defi-
nides conformen aquesta soci-
etat: la primera, la del vell Zhu,
educada en el comunisme veu
sense entendre’ls els canvis del
país; la generació de Da Shan,
escèptica i desenganyada, de-
terminada al canvi; i finalment
la generació nascuda en el soci-
alisme de mercat, que és incapaç
d’imaginar-se la societat d’una
altra manera però no acaba de
trobar-hi el seu lloc. De forma
magistral els personatges van

evolucionant a mesura que
avança el llibre. Hill desxifra el
secret de la naturalesa humana
i ens la mostra de manera obs-
cena fins a ruboritzar el lector.
Ho fa amb un estil personal,
dinàmic, senzill, brillant i amb
petites dosis d’humor. Vull re-
marcar, sobretot, aquesta sen-
zillesa imperant en una novel·la
sense pretensions, perquè és la
història tal com la va viure
l’autor. I la realitat com menys
es vesteix, més autèntica se’ns
mostra. Malgrat la senzillesa,
però, l’obra està descrita amb
una pulcritud i un detallisme
propi de la cultura xinesa, que
introdueix al lector als obscurs
paisatges de Shaoyang.

Una novel·la dura sobre una
societat desenganyada i tre-
pitjada que busca el seu camí.
Sense bons ni dolents, sense
principi ni final; tan sols un
instant, que deixa al lector la
sensació d’haver llegit una
gran novel·la. És, doncs, una
sensació agradable, però això
sí, amb un regust amarg i
trist. No és una història amb
final feliç. És la història de
molts somnis trencats.


