
◆ C U L T U R A ◆VIII
A V U I

dijous

22 de novembre del 2001

A R A C O M A R A

Dels versos
en llibertat

de Francesc Garriga
C A R L E S H A C M O R

F
rancesc Garriga i Barata cisella versos
d’una bellesa tan resplendent que fa
que, si volem, aquests es rebel·laran
contra el poema del qual formen part,
se n’independitzaran. I això no pas

perquè als seus poemes, com a conjunt de
versos, no hi hagi tanta força com en aquests.
Són, però, qualitats ben diferents; la dels po-
emes és volgudament classicitzant i no gens
romàntica, i la dels versos resulta ben difícil
de definir.

Un cop els versos de Francesc Garriga han
estat desfermats, en podem llegir qualsevol i
seguidament un altre, que no té per què ser el
que ve immediatament a continuació. I hi
podem barrejar versos de diferents poemes i
fins i tot de diferents llibres d’aquest autor.

Així, el darrer llibre de Francesc Garriga,
Ombres (Proa), i, no tant, el penúltim, Setembre
(premi López-Picó 1991, Columna), admeten
dues lectures: la normal –poema a poema i
vers a vers, aquests en ordre consecutiu– i la
innovadora, que deixa que els versos es con-
catenin per atzar. I, atenció!, cap de les dues
lectures és millor que l’altra.

La darrera lectura, l’heterodoxa, només és
possible en poquíssims llibres i prova que els
poemes d’aquests no són de nyigui-nyogui.
Una poesia feta amb l’actual putrefacció del
romanticisme, d’on encara neixen tants poe-
mes, no permet mai una lectura amb els ver-
sos en llibertat.

MANERES DE LLEGIR UN POEMA
Vet aquí, tot seguit, un exemple tímid de com
un poema de Francesc Garriga pot ser llegit de
dues maneres i de moltes més. Lectura canò-
nica: “Blanc sobre blanc. Silenci. // Fins que el
sol aparegui / per l’orient d’uns ulls, / som a
l’ombra dels cossos que estimem. // Camí dels
déus a sol batent / sempre hem plorat a la
mateixa plana”. I ara, una de les moltes lectures
heterodoxes possibles: “Som a l’ombra dels
cossos que estimem. / Blanc sobre blanc. Silen-
ci. / Sempre hem plorat a la mateixa plana. /
Camí dels déus a sol batent / per l’orient d’uns
ulls, / Fins que el sol aparegui”. O bé podem
combinar un dels versos anteriors amb versos
d’un altre poema del mateix llibre: “Fins que el
sol aparegui / tanquem el finestró. S’amaga el
dia. / Llençol de lli rebrega l’agonia”.

L’autor pot protestar bo i argüint que ell ha
posat els versos en un ordre volgut i en una
estrofa, i que modificar-ho és trair-lo, a ell,
com a autor. Al lector, emperò, ningú no li pot
negar llicència absoluta per llegir com vulgui.
I, a més a més, la lectura atípica enriqueix
enormement el llibre, que, d’altra banda, lle-
git en l’ordre en què van escrits els versos, ja
és prou i prou ric per no necessitar alteracions
de versos.

Significativament –i inconscientment pel
que fa a la tesi aquí exposada–, Ombres co-
mença amb un sumari o taula o índex fet amb
els primers versos de cada poema del llibre; i
talment el sumari esdevé un poema, tan bo
com els del llibre i com totes les combinacions
de versos que hi vulguem fer.

I tot i això, podem dividir l’índex en uns
quants poemes. En efecte, amb els set primers
versos del sumari tenim aquest poema preciós:
“Divisa / L’aurora vetlla els signes / Fils d’ombra,
al pas dels dies / Com un llamp el desig: desnua
/ D’infants / Sovint en dies grisos, s’escampen
cor i mans / Encara ets foc a una finestra”.

Apollinaire, enardit per aquest poema d’ar-
rel cubista, hauria arrencat a escriure sense
parar. I a l’Antipoeta, al potser més jove dels tal
vegada més grans –per ara– poetes novells del
segle XXI, a Gerard Altaió, segur que ja li ha
inspirat odes a la poesia alçurada per l’atzar.
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Dashiel Hammett l’agost del 1946

T E M P S E R A T E M P S

Un altre
terrorisme

V Í C T O R A L B A

A
ra que es parla tant dels
talibans –i que suposo que
seguiran d’actualitat quan
aquesta nota es publiqui,
perquè Bin Laden deu ha-

ver-se amagat en alguna ciutat
nord-americana, amb la barba tenyi-
da i confiant en l’eficiència ja tan
demostrada de la CIA i l’FBI–, ara
potser és el moment de recordar que
de llibertat de premsa només n’hi ha
en alguns països llatinoamericans,
als EUA i a Europa, descartant
l’ex-URSS, on encara els Putins locals
troben la manera de fer la vida im-
possible a diaris, setmanaris, emis-
sores de ràdio i de televisió.

Als Estats Units, malgrat tot el
trasbals de les Torres Bessones, no
han oblidat això. Una organització,
Human Rights Watch, dóna cada any
–i ara ho acaba de fer– unes ajudes
a víctimes de la manca de llibertat de
premsa. Fou l’escriptora Lillian Hell-
man i el seu company, el novel·lista
Dashiel Hammett, els que van deixar
la seva fortuna per mantenir aques-
tes ajudes.

Aquest any –l’any en què els tali-
bans i Bush semblen competir enco-
manant-se a déus diferents– aques-
tes ajudes han estat atribuïdes a una
dotzena de periodistes. No sé què fan
el PEN català i altres organitzacions
d’escriptors catalans (si és que n’hi
ha que no només ho siguin de nom),
però seria bo pensar que tenen tam-
bé la seva llista de periodistes perse-
guits als quals poden ajudar i que ho

fessin públic de tant en tant.
Els triats als EUA són:
Aung Pwint, de Birmània, poeta,

condemnat a vuit anys de presó per
la dictadura militar per haver filmat
i enviat a l’estranger nombrosos ví-
deos sobre la realitat birmana.
¿N’hem vist algun, per les nostres
rodalies?

Mikel Azurmendi, un professor
basc contrari a l’“exclusivisme ètnic”,
que després de diversos atacs i una
bomba s’exilià als Estats Units.

Bei Ling, de la Xina, poeta i assa-
gista, que ha fundat diverses revistes
clandestines. Amenaçat amb la pre-
só, li oferiren perdó si indicava quins
xinesos l’ajudaven a difondre les se-
ves revistes. S’hi negà i ha pogut fugir
a París.

Julio César Pineda Alvarado,
d’Hondures. Li dispararen al cap per
haver denunciat la participació de la
policia en execucions il·legals. Sobre-
visqué.

Esmat Qaney, afganès que viu al
Pakistan. Els talibans cremaren tots
els exemplars del seu darrer llibre.

San San Nwth, de Birmània, con-
demnada a nou anys de presó per
haver enviat informacions a perio-
distes estrangers.

Wang Yilan, de la Xina, condem-
nat a presó per “pertorbar l’ordre
social” amb la seva premsa clandes-
tina.

Sabnar Yurdatapan, de Turquia,
detingut tres vegades per ajudar a
publicar obres prohibides.

Octovanius Mote, d’Indonèsia, de-
fensor de la independència d’Orian
Jaya (Papua Occidental). Quan ana-
ven a detenir-lo aconseguí fugir i ara
viu als EUA.

Hasan Mujtaba, pakistanès, autor
de molts reportatges sobre la cor-
rupció policíaca i tràfic de dones i
reclutament d’infants pels talibans.
L’han amenaçat de mort diverses ve-
gades, la darrera per denunciar com
es tracta la minoria índia del Pakis-
tan.

Grigory Pasko, oficial de marina i
periodista, condemnat per traïció
per haver denunciat en els seus arti-
cles que es llençaven desperdicis ra-
dioactius al mar del Japó. Absolt, el
Tribunal Suprem militar rus l’ha
processat de nou.

Bui Gboc Tan, del Vietnam. En
sortir de la presó, escrigué un llibre
sobre la seva experiència de pres i li
han prohibit publicar qualsevol cosa.

I ara, de nou, quina és la llista de
perseguits a qui cal ajudar que tenim
els escriptors i periodistes, poetes i
gent de ràdio i televisió catalans?

E N I G M Í S T I C A

‘Word Freak’
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

S
i, per un d’aquells volers
del destí, encara es publi-
qués La Llumenera de Nova
York a la llista de llibres
més venuts d’aquesta tar-

dor, a l’apartat de no-ficció, hi se-
nyorejaria una magnífica perla ver-
bívora anomenada Word Freak (Boig
pel Mot) del periodista del Wall Street
Journal Stefan Fatsis (Houghton Mif-
flin Company. Boston-New York,
2001). Perquè aquesta crònica ful-
gurant sobre l’addicció a les parau-
les dels jugadors professionals de
Scrabble ha esdevingut un veritable
fenomen editorial a Nova York. Fat-
sis encapçala el seu llibre amb tres
cites. D’una banda, a través del lu-
dolingüista Dmitri Borgmann (autor
del memorable Language on Vacation)
reivindica les capacitats no comuni-
catives del llenguatge, després invo-
ca un gran personatge verbívor de
Borges (el memorioso Funes) i final-
ment reprodueix un fragment ver-
bòfob de My Fair Lady: “Paraules, pa-
raules, paraules. Estic farta de pa-
raules”. Tot el llibre de Fatsis, que

explica el seu periple pels campio-
nats professionals de Scrabble, res-
pon a aquesta dinàmica d’amor-odi
inherent a l’addicció verbal. A més,
Fatsis s’esforça a inventariar aplica-
dament la presència del joc en no-
vel·les, pel·lícules, sèries i poemes.
Algunes referències són tan singu-
lars com els cinc últims versos del
poema Pulled Down Shade, de Charles
Bukowski: “This fucking / Scotch is /
great / let’s play / Scrabble”.

NO CAL JUGAR A L’SCRABBLE
No cal haver fet mai cap partida de
Scrabble per assaborir aquest Word
Freak. Tot i això, com que l’AVUI és
probablement l’únic rotatiu d’Euro-
pa que en publica una secció diària,
els seguidors de l’enigmista Miquel
Sesé tindran un context més ampli
per resseguir les aventures escrablia-
nes del periodista i jugador nord-a-
mericà. Des que el 1949 l’Scrabble va
començar a triomfar als Estats Units,
la follia escrabliana mai no hi ha
minvat. Hasbro, que en té els drets,
ven més d’un milió de còpies del joc
cada any. La National Scrabble Asso-

ciation (NSA) envia una newsletter in-
formativa a més de 10.000 subscrip-
tors, controla les fitxes de nivell de
2.300 jugadors actius repartits en
més de 200 clubs i supervisa uns 150
tornejos anuals. Tot plegat, un cir-
cuit ple de verbívors estrafolaris que
Stefan Fatsis ha freqüentat durant
l’últim lustre i que ara aconsegueix
descriure amb gran amenitat.

Costa triar algun dels molts epi-
sodis que fan de Word Freak un llibre
excepcional, però potser en desta-
caria un de caràcter teològic extret
d’una partida oficial que Fatsis ce-
lebrà un dissabte contra el jueu or-
todox Daniel Goldman. L’autor re-
produeix (p. 333) les tesis de rabins
de diverses branques sobre la possi-
bilitat o no de jugar a Scrabble en
sàbat. En general, no es considera un
esport (prohibit) sinó una activitat
intel·lectual (permès). Però perquè
formar paraules no sigui equiparat a
escriure (prohibit) Goldman exigeix
jugar amb el tauler de la versió De
Luxe en el qual les lletres estan se-
parades per un petit voraviu. Això
les desmarca de l’escriptura i també
permet desmuntar el tauler sense
separar (prohibit) ni trencar (prohi-
bit) res. A diferència d’altres orto-
doxos Goldman no arriba a jugar
amb un assistent, però en sàbat no
apunta mai res i es fa treure les fit-
xes del sac. Allà ell.


