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L’escriptor nord-americà William S. Burroughs
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L
a beat generation va
aconseguir seduir to-
tes les generacions
d’adolescents de mig
món des dels anys se-

tanta, i després la majoria d’a-
quests lectors acaben renegant.
Però mentre dura l’amor, les
ganes d’informació són im-
pressionants; de tant en tant
surten llibres sobre aquells me-
ravellosos anys, però els més
interessats no poden evitar de-
dicar al tema una pàgina web.

I així a Internet trobem tones
de material sobre els beatniks i
les seves malifetes. La catedral
n’és Literary Kicks, una web sobre
quatre moviments literaris ex-
perimentals: la Bohème (Paul
Verlaine, Arthur Rimbaud), l’A-
mèrica transcendental (Thore-
au, Alcott, Whitman) i la gene-
ració beat, ja sigui la de la pri-
mera hora com la de la darrera
(Pynchon, Bukowski). Sobre ca-
da autor i cada llibre la web ens
ofereix llargues ressenyes amb
pàgines realment hípertextu-
als, és a dir, on moltes paraules
porten a noves pàgines on se
n’apregona el significat. Per
cert, aquesta possibilitat és, se-
gons Umberto Eco, la desco-
berta més gran d’Internet.

LA INTERACTIVITAT
El responsable de Literary Kicks
és Levi Asher, que als 20 anys
volia ser escriptor, però als 30
va descobrir Internet i va deci-
dir dedicar-s’hi. La interactivitat
és una eina fascinant d’Inter-
net, i la possibilitat d’escoltar la
veu de Jack Kerouack és la joia

de més d’un. Es tracta de tros-
sets de tres gravacions que l’es-
criptor va realitzar a un club de
jazz de Nova York llegint peces
beat i cantant una mica de blu-
es, quan tot just acabava de
publicar A la carretera i era un
escriptor de moda.

Però el beatnik més boig per
als enregistraments era Willi-
am S. Burroughs, que entre el
1965 i el 1993 va publicar
nombrosos discos experimen-
tals. Recentment se n’han reu-
nit uns quants dels anys sei-
xanta, quan l’escriptor voltava
per Europa, en un únic CD que
es pot trobar també a les boti-
gues de casa nostra.

Sobre Burroughs hi ha a In-
ternet moltes necrologies i me-
morials iniciats el dia de la seva
mort, l’any 1997, on tothom
pot dir la seva, com aquell que
ha deixat escrit per sempre: “El
miro més com a un déu que
com a un vell escriptor ionqui”.

Francis Ford Coppola pre-
para des de fa anys una pel·lí-
cula sobre A la carretera que
potser acaba de trobar el gui-
onista correcte. Es rumoreja a
Internet que Billy Crudup serà
Kerouac i Brad Pitt serà l’amic
Neal Cassady, probablement
el gran geni de la beat, que
només va escriure un text au-
tobiogràfic, publicat per Star
Books als setanta i les cartes
de l’amor ambigu, publicades
per Laertes.

Tots plegats hauran de su-
perar la gran feina que David
Cronenberg va fer amb The
Naked Lunch, de Burroughs.
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La invasió de la sorra
J O S E F A C O N T I J O C H

R
ecordada Maria Mer-
cè Marçal: fa tres
anys que ens faltes.
Era el 5 de juliol del
1998. D’aleshores en-

çà han passat moltes coses pe-
rò no tantes com perquè no
poguessis reconèixer el paisat-
ge que ens envolta.

Pensava en tu mentre mira-
va (potser seria més exacte dir:
patia) a la Filmo (aquell lloc
que t’agradava sovintejar) una
pel·lícula no estrenada i que
dono per fet que no havies vist:
La dona de sorra (Suna no onna),
del japonès Hiroshi Teshiga-
hara, pel·lícula realitzada l’any
1963 i premi especial del jurat
en el Festival de Cannes del
1964. Una pel·lícula vella de fa
38 anys. Te’n faig cinc cèntims
(ara tornarem a pagar amb
cèntims, qui ens ho havia de
dir).

La dona de sorra és una pel·lí-
cula aspra i eixuta; un pro-
ducte d’aquell cinema que es
feia les grans preguntes i fil-
mava en blanc i negre per re-
marcar la intensitat del dubte.
L’època de l’angoixa existenci-
al reflectida al free cinema, a la
nouvelle vague, al Bergman del
Setè segell, de Persona, etcètera.

La dona de sorra parla en clau
de metàfora sobre la llibertat,
la crueltat, la sexualitat, la
sensualitat, el destí, la volun-
tat, l’absurd quotidià, la por al
desconegut, l’angoixa sorda
que sempre ens acompanya;
però parla sobretot i de mane-
ra evident, de la sorra que en-
vaeix la clota on la protago-
nista té la casa i, envaïnt-la,
amenaça destruir-la; parla de
la lluita heroica de la protago-
nista per salvar records i iden-
titat contra la sorra invasora. I
ho fa de l’única manera possi-
ble: carregant-la a paletades en
calaixons que arrossega enllà.

Penso que aquesta pel·lícula
asfixiant t’hauria interessat
(els llibres que ja no pots llegir,
les pel·lícules que no pots veu-
re...). En tot cas el tema et va
com l’anell al dit. El teu pro-
jecte intel·lectual lluitava con-
tra la sorra, carregant-la a cops
de paletada per mantenir el
propi espai identificable. I no
només mantenir-lo sinó amb
la legítima ambició d’ampli-
ar-lo. Tu, amb la claror de la
teva mirada veies més enllà de
la sorra i enllumenaves el re-
cord de tantes dones oblidades.

No fa gaire vam anar a

parlar de la teva obra en un
acte d’homenatge que l’As-
sociació d’Amics de Santiga
de Santa Perpètua de Mogoda
va oferir-te. Paletades contra
la sorra. La nostra vida efí-
mera s’estira fins que algú
ens recorda, fins que algú
repensa el nostre record. Des
d’aquest punt de vista podem
dir que segueixes provocant
diàleg i fertilitat. I si el pes
del projecte no fos motiu su-
ficient, seguiríem igual, en-
cara que només fos per ser-te
fidels.
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Tètrica bellesa
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A
finals de maig, des-
prés de ressenyar el
llibre del ludolingüis-
ta nord-americà Ross
Eckler Making the Alp-

habet Dance (St. Martin’s Press.
New York, 1996), se’m va acudir
llançar un nou repte als lectors
més participatius d’aquesta co-
lumna. Com que Eckler es de-
dicava fonamentalment als jocs
de paraules basats en la morfo-
logia dels mots, la idea era
passejar pel seu vast territori en
la nostra llengua. De manera
que vaig escriure: “En català hi
ha poquíssimes paraules docu-
mentables que llueixin quatre
consonants seguides; algú s’a-
nima a practicar el ball de Ross
Eckler?”.

Les respostes de molts lectors
han estat fulminants. Més o
menys, els correus electrònics
rebuts responen a la mateixa
pauta. Primer una pregunta
retòrica –“Com que poquíssi-
mes?”– i després una (més o
menys llarga) llista de paraules
d’ús freqüent en català que
compleixen perfectament la
condició imposada. El quartet
consonàntic més popular ha
estat NSTR (construir, mens-
truació, monstruositat, cons-
tricció, deconstrucció, instruc-
ció...) seguit de molt a la vora
per BSTR (obstruir, abstracció,

abstrús, substrat, substitució,
subscripció...), NSCR (transcrip-
ció, inscripció, sànscrit...) i d’al-
tres quartets que formen part
de mots tan habituals com tots
els que acabo de transcriure (ai).
O sigui que, com se sol dir,
m’ha sortit l’enginy per la cu-
lata. Perquè jo vaig proposar el
repte, ingenu de mi, pensant
exclusivament en un deliciós
verb català tan estrafolari com
cerndre (passar la farina pel se-
dàs), del qual deriven moltes
formes que mantenen l’insòlit
quartet RNDR. Val a dir que
només Oriol Agell, Waldo Line-
ker i Anki Toner han arribat al
tètric tresor que jo imaginava
únic, però molts altres lectors
han enviat desenes de mots tè-
trics que abarateixen definiti-
vament el repte i algú ha anat
encara més enllà i ha enviat un
pèntium.

DOS TEXTOS DESTACATS
D’entre totes les trameses de
mots tètrics destaquen dos tex-
tos. El primer és del fotògraf
especular Trebor Somar, molt
apreciat pels lectors de l’AVUI:
“Et traNSCRic una coSNTRucció
aBSTRacta que encara que
sembli una traNSGRessió és
una iNSCRipció en sàNSCRit
que parla de la meNSTRuació.
L’hauré de coNSTRènyer per-

què no oBSTRueixi el camí de
MoNTBLanc a MoNTBRió”. El
segon ve signat per Jordi Clavell
(Barcelona) i hi apareixen dos
pèntiums gràcies a l’hermafro-
ditisme de la Y, que permet
meNYSPRear (5) la noció de lí-
mit: “El moNSTRe, uLLPRès i
saNGCRemat, la va coNSTRè-
nyer a oBSTRuir la meNSTRua-
ció amb meNYSPReu, meNYS-
Tenint l’aBSTRacte iNSTRu-
ment amb una iNSCRipció en
aBSTRús sàNSCRit. Tenia iNS-
TRuccions de suBSCRiure el
suBSTRat coNSTRuït pels
meNYSCReients traNSFRonte-
rers. A la fi, aBSTRet, va fer un
saNGTRaït a la soTS-LLogatera
que la va deixar saNGGLaçada”.

Pèntiums a la (Y) grega a
banda, el text de Jordi Clavell
conté troballes tètriques insos-
pitades, com ara els quartets de
molta corda LLPR, NGCR, NGG-
L, NGTR, NSFR i TSLL. Enhora-
bona!, però ja posats a demanar
impossibles: ¿algú s’anima a
localitzar alguna de les poquís-
simes (ara sí, ho juro) paraules
catalanes correctes i documen-
tables que llueixen un d’a-
quests tetragrames consonàn-
tics amb la salvatge condició
que les quatre consonants se-
guides siguin la mateixa? En-
vieu tetra-briks per e-mail i ja
veurem què.

http://www.litkicks.com/
http://www-hsc.usc.edu/~gallaher/k_speaks/kerouacspeaks.htm
http://www.ibiblio.org/mal/MO/wsb/
http://taz3.hyperreal.org/wsb/
http://www.aint-it-cool-news.com/display.cgi?id=8466
http://www.cadrage.net/films/nakedlunch/nakedlunch.html


