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L ’ A P A R A D O R

Jordi Berenguer, Els inicis
poètics de Miquel Martí i Pol

(1944-1951). Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2002.

A ls 15 anys, Martí i Pol va
publicar els seus primers
poemes a la revista Roda

de Ter. Aquest llibre és un es-
tudi dels seus 92 primers po-
emes previs a Paraules al vent,
primer poemari oficial de
l’autor de Roda de Ter.

Margarita García O’Meany, Jo
no sóc racista, però... Intermón

Oxfam. Barcelona, 2002.

D ins de la col·lecció Dossi-
ers per Entendre el Món,
aquest assaig acosta als

joves el tema de la discrimi-
nació racial d’una manera
clara i didàctica i obre línies
de reflexió per identificar el
nucli del conflicte i per mos-
trar el gran valor de la inter-
culturalitat.

Emili Gil, Misteris fascinants.
Bròsquil Edicions.

València, 2002.

A mb aquest recull de
contes, el narrador i po-
eta Emili Gil va guanyar

la segona edició del premi de
narrativa Ciutat de la Vall
d’Uixó. Ens ofereix una ruta
per imatges i històries vincu-
lades a arquetips universals,
un espai en què la realitat i el
somni es fusionen.

ROBERT RAMOS / ARXIU

Jaume Lorés va publicar molts articles sobre política i societat

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

L’infatigable Lorés
O R I O L I Z Q U I E R D O

D
esprés d’un llarg
silenci públic, el
nom de Jaume Lo-
rés va tornar a
ocupar espai me-

diàtic, malauradament i com
esperàvem, arran de la seva
mort. Vam veure com, entre
d’altres, glossaven l’home, i el
personatge, Jordi Pujol i Pas-
qual Maragall, i ho van fer
amb sentiment i amb empa-
tia visibles, cosa que ja ens du
a parlar de la singularitat de
Lorés, del seu rar caràcter de
pont i de frontissa, i justa-
ment en anys, salvades ex-
cepcions massa puntuals, de
clima tot sovint gèlid en les
relacions entre els partits po-
lítics catalans. Lorés va ser, i
se sabia, catalanista de base,
un escriptor impertinent, so-
cialista de cap, un intel·lectu-
al esmolat, catòlic de cor, un
tertulià desinhibit. Això el va
dur, per exemple, a ser alhora
militant del PSC, o a sem-
blar-ho, i impulsor d’una de
les coses més aproximada-
ment semblants al que ara en
diuen think-tank que ha gene-
rat l’administració conver-
gent, el Centre d’Estudis de
Temes Contemporanis.

UNA PARRÒQUIA FIDEL
Durant els anys 80 i mitjan 90
va crear una parròquia fidel a
través de les col·laboracions
regulars a Catalunya Ràdio, a
La Vanguardia, primer, i a El
Observador, després. Molts d’a-
quells articles van ser aple-
gats en volums com el que ara
tinc a les mans, La senyoreta,
l’amic de Madrid i altres fantasi-
es, el que comptava 81 de la
sèrie Idees de la col·lecció Els
Llibres de l’Escorpí, d’Edicions
62. Encara no trenta articles,

agrupats en tres seccions: on-
ze dedicats a La senyoreta amb
un o altre partenaire (Núñez,
Subirachs, el Moll de la Fusta,
les eleccions municipals i la
pèrdua de la virginitat), onze
de L’amic de Madrid (i la lle-
genda rosa, el problema d’Es-
panya, la inauguració de l’es-
tadi i els polítics histèrics) i
sis sobre Altres fantasies (com
ara el vot del matrimoni i el
somni d’una nit d’estiu). Tots
s’havien publicat prèviament
en els dos diaris esmentats,
amb una prou perceptible
incidència en les dinàmiques
quotidianes de la tensió par-
tidista. Per bé que, en nota

preliminar, l’autor confessa:
“No crec haver crispat la po-
lítica catalana amb aquestes
fantasies. Ans al contrari. Una
punta d’humor és el que falta
al món polític. De bon hu-
mor, i no de mala llet”.

Humor, perquè l’estratègia
retòrica ideada per Lorés era
utilitzar la Senyoreta i l’Amic
de Madrid, dues clares carica-
tures, com a arquetips amb
què focalitzar la seva anàlisi
política. I tant enllà la va dur,
que, diu, molta gent es pensa-
va que els dos personatges eren
reals. “Molts em van preguntar
pel nom autèntic de la Senyo-
reta”, rebla. I anuncia que te-

nia la intenció d’arribar-los a
casar. Però “de La Vanguardia
me’n van foragitar i El Observa-
dor se n’ha anat a Can Pis-
traus”. I des d’aleshores, aque-
lla parròquia fidel va anar-se
sentint òrfena de la seva veu, i
ho seria definitivament quan
Lorés, malalt, es va retirar de
l’activitat pública. I ho és ja ir-
remissiblement ara que ha
mort, si no fos per llibres, com
aquest, conjunturals però vi-
gents, que potser encara es
poden trobar en algun racó.

Jaume Lorés, La senyoreta,
l’amic de Madrid i altres
fantasies. EDICIONS 62.

Barcelona, 1994.

E N I G M Í S T I C A

Carner antanaclàssic
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

A
primers d’any, un
seguit d’exemples
de la figura retòrica
coneguda amb el se-
ver nom d’antanà-

clasi van animar un munt de
lectors a recordar algun gos.
La cosa va començar amb un
hilarant text que presentava
Bush com un enze perquè no
comprenia el nom del nou
màxim dirigent xinès (Hu,
que sona com who, és a dir
qui) i van derivar ràpidament
cap a històries canines. De fet,
la meva bústia verbívora aviat
va semblar una gossera plena
de cans anomenats Pregun-
ta-li, Nosé o Comotú, els tres
primers exemples que vaig
recollir. En la mateixa línia
l’Alfons Saumell encara ha
afegit un ca anomenat Note-
nom i en Xavier Grinyó ha
evocat la figura d’un fox ter-

rier que li van regalar quan
tenia 10 anys (només en fa
66!) i que responia al nom de
Quin. Naturalment, en Xavier
encara recorda la mena de
diàlegs que provocava l’anta-
nàclasi canina: “Com es diu
aquest gos?”, “Quin”, “A-
quest”, etcètera.

Però l’antanaclassicisme
caní (neologisme llicenciós i
verbívor que em permeto per
raons entre eufòniques i eu-
fòriques) ha assolit un nivell
insospitat quan diversos bons
lectors de Josep Carner, en-
capçalats per Josep Murgades,
han rememorat un poema ad
hoc (o potser bup bup) del
príncep dels poetes. El poema
en qüestió es diu L’Oracle i
pertany al llibre de 1935 La
primavera al poblet. Engega re-
metent a un sastre anomenat
Magí que, 100 anys enrere,

encara és recordat per un
animal: “I hom en serva re-
cordança / per un gos que va
tenir”. En arribat aquí, el lec-
tor comença a preguntar-se
per aquest ca tan particular
d’en Magí. Les estrofes que
contenen l’antanàclasi en ac-
ció són les dues següents:

«–¿Com li diuen, Magí sastre,
a aquest gos, es pot saber?
–Oh, “Perquè”–
feia en resposta.
–Per saber-ho, per no re;
si voleu, tafaneria.
¿Com se diu, vejam?
–“Perquè”.–

Uns, cansats, tocaven l’ase
o mudaven caminal;
d’altres, folls, el maleïen.
Poca traça, Déu me val.
El “Perquè” que els responia
era el nom de l’animal».

El poema explota l’equívoc
en les altres quatre estrofes.
S’enlaira xiroi cap al filosòfic
terreny en què es dirimeix el
perquè de tot plegat i acaba
transformant l’episodi en
mètode resolutiu. D’aquesta
manera, una tirallonga de
perquès diversos desemboca
al vers “¿Per què es viu i per
què es mor?” i llavors l’últi-
ma estrofa emergeix, resolu-
tiva:

«allavors, sota les parres
o a les taules del cafè,
un oracle amb fe calmuda
apaivaga tot deler:
–Era a casa el Magí sastre
–us responen– el “Perquè”».

No seré pas jo qui ara provi
d’aturar l’imparable hipotaxi
que amenaça d’atacar les ru-
tes dels cànons a canonades,
però aquest Carner del “Per-
què” és el mateix Carner ca-
paç de fer viatjar Pickwick i el
seu impagable Sam Weller en
un català de primera. Un
Carner antanaclàssic. I clàs-
sic, també.


