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Finta, en l’alta
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B
en poc té a veure un
llibre de poesia
–escrites, les tres
paraules, objectiva-
ment en majúscu-

la– amb un simple recull de
poemes, per més semblances
que un i altre suscitin en el
relligat o en la presentació
com a objectes físics de tactes
idèntics. Des de la seva estrena
com a poeta, el 1989, amb l’a-
parició, a Edicions El Llamp,
d’Entre malucs, Adam Manyé (el
Morell, 1967) ha anat fent via
en la primera direcció. En un
curs clarament ascendent:
L’N-340, el 1994, i aquest Finta,
aparegut a començaments
d’any amb la credencial iden-
tificativa d’haver obtingut el
25è premi Miquel de Palol de
poesia, que s’atorga a Girona.

ENGANYAR L’ADVERSARI
Literalment, el mot finta es
refereix a una simulació d’un
moviment executada (posem
per cas, per un esportista) amb
intenció d’enganyar l’adversa-
ri. En un sentit més general,
respon a la simulació de l’in-
tent de fer una determinada
cosa. Totes dues accepcions
estan presents d’una manera
o d’una altra en el llibre: d’u-
na banda, hi ha presència del
parany, aplicat a la realitat –a
un mateix, si es vol–, i que es
manifesta a través de les
constatacions d’un viure
llampant, tal vegada ineludi-
ble, lluent per fora i negrós
per dins; i, de l’altra, s’hi de-
tecta una clara voluntat d’ar-
ticular intencions o hemisferis

de jocs (al final,
no tan simulats
com semblaria)
que s’establei-
xen en el temps
entre fets, vivèn-
cies, desitjos i
adversitats.

El volum es
desplega en tres
seccions –Clus,
Nuo i Galerades–,
a les quals s’hi
sumen un Prefaci
(compost d’un
sol poema) i una
Addenda (també
esbossada amb
un única com-
posició final)...
Al llarg d’aquest
trajecte, els poe-
mes recorren els
paisatges més
densos d’un in-
terior –el del
poeta– que re-
sulta estremidor
i cada cop més
introspectiu en
la mesura que
excava en el pou
sense final de les
fondàries huma-
nes. La primera
part –Clus, molt
reforçada pel Prefaci– corres-
pondria a aquest estadi de les
crues constatacions, di-
guem-ne de la realitat enga-
nyosa, diguem-ne de l’advers.
Aquí hi té cabuda, per exem-

ple, el reconeixement de l’orc,
de l’infern, en el sentit més
real i tangible del terme. Heus
ací alguns versos suculents
dels poemes II i III correspo-
nents a la secció Clus. Del poe-

ma II: “Orc entre
els manglars
t’espero quiet
tendre / a la bo-
cana ets la meva
vàlvula / l’esbós
cafre sense retoc
faràndula / fes
vibrar el lluert
de la paret / el
gemec que és
esquer fet i re-
fet”. I del poema
II: “I tornaré a
cremar dins el
teu foc / ara sóc
l’insecte i el sol
que petjo / m’és
dolç i tou i
m’enfonso entre
fulles / seques
fullaraca humi-
da al vial / secret
d’aquest bosc i
m’empaites res /
pot escapar del
parany de la fos-
ca”. En les dues
darreres secci-
ons –Nuo i Gale-
rades– és on
apareix amb
més intensitat el
jo poètic lligat a
una actitud con-
creta d’afronta-

ment i d’assimilació dels pro-
cessos introspectius als quals
el jo poètic hauria estat sot-
mès. Poemes com ara Aniver-
sari (que arrenca amb una cita
alta de Rothko), Revés i De nit en

donen prou pistes. O altres com
aquest Cúpules, que podria ser
llegit des d’un jo desdoblat en
segona persona i que fins au-
gura certes radicalitats en al-
guna forma d’actitud: “Et
penja de la parpella / un bon
feix de primavera / quan cla-
rejo tot s’estella / cos usat un
grafit era / feix de llum al pa-
viment / crepitant com un
turment / crear és destrucció /
mira’t la llum embussada /
l’esturió a la prada / cúpules
de passió”.

UNA SINTAXI ABRASANT
No tan lluny de Josep L. Badal
o de Marc Romera –per citar
tan sols dos noms de la ma-
teixa generació–, la poesia
d’Adam Manyé parteix del
concepte i de la idea que es
dibuixa i es desplega des de
l’abstracte. Com qui diu, del
cimal cap avall. I aquesta ca-
racterística el distancia –si
més no a partir d’aquest Finta–
de la poesia de l’experiència i,
encara més, de la poesia ano-
menada de circumstàncies, per
més que algunes de les com-
posicions –per què no?– par-
teixin d’algun precepte objec-
tivament identificable. Parlem
d’una empremta perfectament
visible en aquesta sendera i
d’uns resultats que s’hi corres-
ponen sense traves. Així ma-
teix, l’entramat formal, la
llengua cavil·losa i els recursos
constructius completen un
munt d’intencions i efectes
rítmics, per exemple, no gens
convencionals: talment la for-
mulació sintàctica, duta molt
sovint a una aparent descom-
posició, a través de jocs agosa-
rats i mantes simulacions, un
cop més; molt en consonància
amb un discurs de fons sus-
tentat en el dubte i en la con-
trovèrsia, no pas en cap emer-
gència pragmàtica per excel-
lència.
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E
xplicar la història
dels Accidents Poli-
poètics és explicar
una part important
del moviment més o

menys soterrat de poetes que
van demostrar, als primers
anys 90, que hi havia una altra
manera de fer poesia i que el
seu espai natural era el carrer (o
els bars), davant del públic i
pensant a comunicar amb la
paraula dita. D’aquesta història
encara se n’han d’explicar
moltes històries. Hi ha un bati-
bull de poetes de totes menes
que van portar la poesia als es-
cenaris, que van passar olímpi-
cament de les pureses per anar
a la raó més essencial de la po-
esia i que, entre tradició, expe-

rimentació i fortes personali-
tats, van arribar a un públic
ben ampli.

Després de deu anys de re-
corregut, Accidents Polipoè-
tics, format per Xavier Theros i
Rafael Metlikovec, reuneixen
en Todos tenemos la razón els seus
poemes, les seves dues confe-
rències i unes interessants no-
tes històriques sobre el grup i
l’entorn que els ha vist néixer
i créixer, unes notes força di-
vertides, que ajudaran a co-
nèixer uns anys a les catacum-
bes poètiques.

PRÒLEG DE MARCOS ORDÓÑEZ
El pròleg, de Marcos Ordóñez,
demostra que, davant la cegue-
sa de la crítica literària, ha estat
el món del teatre el que ha
acollit més i millor la seva pro-
posta. A ells, evidentment, tant
els fa ser aquí o allà. Ordóñez
demostra també que un no sap
per on començar a l’hora de
parlar d’ells: un grup poètic (no
un poeta sol) format per un
psicòleg i un antropòleg en un

terreny fronterer entre la lite-
ratura, la performance, el teatre,
el bon viure i l’humor. L’epíleg
de Javier Pérez Andújar acaba
amb una proposta a què jo
també dono suport: un monu-
ment per als Accidents. En el
mateix epíleg, però, cau en una
incorrecció que em sembla im-
portant corregir: Accidents no
són els únics, com ell diu, a in-
troduir la polipoesia a l’ambi-
ent barceloní i a Espanya en
general.

Polipoesia..., un terme que
enlloc com a Barcelona ha res-
sonat tant. Tot plegat és obra
del poeta italià Enzo Minarelli,
que va publicar per primera
vegada el manifest de la poli-
poesia el 1984 a València, al
catàleg Tramesa d’Art. No és cap
invent, és més aviat una mane-
ra d’aglutinar diverses pràcti-
ques que, després del concep-
tualisme, ja no tenia sentit de-
nominar d’avantguarda. Com el
terme intermèdia de l’americà
Dick Higgins, es referia a pro-
postes poètiques que recollien

l’experiència ben païda de les
avantguardes, la qual cosa im-
plicava per exemple l’ús de les
tecnologies a l’abast i de l’esce-
nari com a mitjà amb tots els
components possibles (paraula,
gest, imatges...). Un dels pri-
mers grups a fer servir el nom
a Barcelona va ser Poliphonèti-
ca Dinàmica, integrat per Xavi-
er Sabater i el mateix Theros. A
partir d’aquí, cadascun per la
seva banda, van difondre el
terme i van ajudar a crear
maldecaps sobre una paraula
que encara ningú no sap ben bé
què vol dir. Sabater continua
sent un defensor a ultrança del
terme. Accidents, sense cap
doctrina, el van escampar arreu
on anaven.

En deu anys, Accidents han
vist com la seva popularitat
creixia. L’humor intel·ligent, la
posada en escena directa i aus-
tera, els textos àcids i la lectura
contundent i juganera van sor-
prendre tothom. Primer van ser
els recitals i van seguir les con-
ferències sobre Lorca i sobre la
solteria. De seguida van co-
mençar a col·laborar amb mú-
sics com ara Mil Dolores Pe-
queños, Santiago Auserón i
Oriol Perucho, van actuar a
festivals de tota mena i els van
caure ofertes de televisions, que
van refusar per no esdevenir un

producte més del show business.
Al final van decidir dedicar-se
més als seus altres interessos
personals i, ara com ara, també
estan presentant espectacles
per separat.

LLIBRE I DISC ALHORA
Tot i que el llibre recull l’esperit
del grup, la lectura dels poe-
mes, aplegats sota el títol Más
triste es robar, és recomanable de
fer-la amb l’audició del disc que
van gravar, si un no els ha po-
gut veure en directe. Poemes
imprescindibles com ara Van a
por nosotros i O’Higgins podrien
semblar innocus amb una sim-
ple lectura. Escoltats, un hi re-
coneix dos poemes que han
marcat el públic poètic, com a
mínim el de Barcelona. En tots
els textos d’Accidents s’hi po-
den entreveure influències del
tot particulars, com ara Jardiel
Poncela i Gómez de la Serna.
Metlikovec i Theros han aconse-
guit posar el recital a un nivell
alt, i encara se n’ha d’escriure
molt, d’ells. Els seus textos són
bons, però el que em sembla
més important és que han de-
mostrat que la literatura és
també fora dels llibres, que pot
arribar a tota mena de públics i
que la poesia ha de tenir més de
creativitat que no pas de puresa.
Són un clàssic accidental.


