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‘Altar de les muses’, poema d’inicis del segle III aC
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J
oaquim Molas i Enric
Bou han publicat una
antologia de la poesia
visual que du per títol
La crisi de la paraula

(Edicions 62). Obre l’obra un
estudi introductori que pre-
tén aclarir l’abast exacte de
l’operació i després segueixen
239 pàgines precioses amb
poemes visuals perfectament
escanejats i reproduïts en pa-
per setinat a tot color. L’edi-
ció és un luxe, de llibre d’art.
Molas & Bou parteixen de
l’antiguitat clàssica i van fent
fins al sagnant 1939. El pri-
mer poema és una mena
d’altar de Dosíades, un autor
de nom binari que va viure als
inicis del segle III aC; l’últim,
un objecte surrealista de Jo-
sep Vicenç Foix. En l’entre-
mig, brillen Apollinaire, Ma-
rinetti i Mallarmé. Sobretot
Mallarmé, amb el seu emble-
màtic Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard (1897), re-
produït aquí sencer. Les cau-
ses que aventuren els antò-
legs per explicar el gran èxit
de la poesia visual i succeda-
nis en les dites avantguardes
històriques, en ple segle XX,
són tres: pèrdua de confiança
en la raó, desgast de la pa-
raula pels excessos retòrics i
desenvolupament de la socie-
tat industrial. Els autors sos-
tenen que sempre s’ha donat
un nombre limitat de formes
i figures, compostes amb les
mateixes tècniques. Això els
empeny a formular una pro-
posta Molas-Bou de classificació
per figures i tècniques dins

d’un marc cronològic dividit
en tres grans blocs: la tradició
clàssica i barroca, els tom-
bants del XIX al XX i l’esclat
de les avantguardes històri-
ques, anteriors al 1939. Llàs-
tima que aquest tall deixi fora
la literatura potencial de
l’Oulipo, tot Brossa i un se-

guit d’obres diguem-ne meta-
mètriques de la segona mei-
tat del segle XX que han estat
ateses en altres ocasions, per
exemple pel catalanòfil Giu-
seppe Grilli.

De fet, és en el marc de la
tradició italiana on més s’ha
estudiat el cal·ligrama, un

terme inventat per Guillau-
me Apollinaire que ha fet
fortuna en la intersecció
d’escriptura i dibuix que
compon la poesia figurada,
que en grec anomenaven tech-
nopaegnia i en llatí carmina fi-
gurata. El caputxí Giovanni
Pozzi va cartografiar aquest
territori en una obra esplèn-
dida que Molas i Bou citen: La
parola dipinta. Pozzi és el res-
ponsable de fixar algunes
fronteres força interessants
entre poesia i imatge. Per
exemple, a La parola dipinta va
escriure: “Des del meu punt
de vista la poesia figurada
només existeix quan un mis-
satge lingüístic autònom i
complet va acompanyat d’un
missatge icònic; la comuni-
cació de la figura s’afegeix al
missatge lingüístic, el qual
resta, en la intenció de qui el
produeix, l’element princi-
pal; i quan dic que s’hi afe-
geix no vull dir que s’hi jux-
taposa o s’hi superposa, per-
què ha d’encarnar-s’hi, en
una unió gairebé hipostàtica.
[...] No és una simple cohabi-
tació, sinó una simbiosi que
rau en les arrels mateixes del
cicle productiu i que resta fi-
xada indissolublement en el
producte”. És justament
aquesta presència activa dels
elements icònics el que allu-
nya els cal·ligrames dels inte-
ressos enigmístics. La hipòs-
tasi entre vers i dibuix que
reclama Pozzi hi prima, tot
desplaçant el joc estricta-
ment lingüístic. Això deixa
fora de la poesia visual tot
l’univers del rébus (o jeroglí-
fic), i també posa en suspens
alguns acròstics i els laberints
barrocs, tot i que figurin es-
plèndidament reproduïts en
aquesta edició de La crisi de la
paraula, un llibre que us po-
deu endur a la gàbia perquè
us deixarà muts.
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Lletres. Número 8.
Grup del Llibre.

Barcelona, març/abril, 2004.

L a revista bimensual del
Grup del Llibre ens ofe-
reix una entrevista a Joan

Agut, autor de Pastís de noces
(Proa), i ens recomana els lli-
bres de Matthew Tree, Ramon
Solsona, Jaume Cabré, Sarah
Waters, Asha Miró i l’últim
Harry Potter, entre d’altres.

Illacrua. Número 117.
Associació Illacrua.

Barcelona, febrer, 2004.

H i podem llegir una en-
trevista a Tomás Villa-
sante, expert en movi-

ments socials urbans; el re-
portatge De l’agressivitat a la vi-
olència, un camí sense retorn, ba-
sat en la mort de Ronny Tapias
l’octubre passat, i un altre
sobre Palestina.

Els Fulls de l’Escriptori.
Número 9. CCG Edicions.

Barcelona, febrer, 2004.

A lguns dels articles desta-
cats que podem llegir en
aquesta edició són La

gran Barcelona, d’Alexandre
Cuéllar; La meva àvia i l’esperit
de supervivència, d’Àngela Fer-
rer, i El pedagog Antoni Busquets
i Punset descobreix la fotografia,
de Pep Vila, entre d’altres.

I L L E S P E R D U D E S

Vicis editorials
M I Q U E L D E P A L O L

L’
altre dia, un cop
més, comentava
amb gent del gre-
mi el vici cada cop
més estès en el

gremi editorial: com que cada
llibre ha de ser un exercici
tancat rendible per si mateix,
sobre la base de les vendes dels
llibres anteriors de l’autor es
fa una previsió i se li assigna
un pressupost de promoció
proporcionat, i per tant són
els autors de més èxit de ven-
des els qui més es promocio-
nen, i els de menys èxit els qui
reben menys atenció. Resultat:
els que es venen cada cop es
venen més, i els que no es ve-
nen cada cop es venen menys.
L’aprofundiment de la fractura
entre els uns i els altres només
pot tenir com a conseqüència
la desaparició d’alguns autors.
És d’altra banda evident que
no tots estem destinats als llo-
rers de la immortalitat, però
de cap manera em sembla

aquest el mecanisme de selec-
ció desitjable.

El fenomen és un més dels
efectes d’un desfasament his-
tòric. En totes les civilitzaci-
ons, l’art, el pensament i la
cultura havien estat un luxe
que només els prínceps i els
poderosos es podien permetre.
La cultura era una eina de co-
neixement i un plaer de l’es-
perit que valia diners. La revo-
lució industrial i les conques-
tes socials que comencen al
segle XVIII i culminen al XX
alliberen l’artista i el pensador
de la condició de criats dels
prínceps i els permeten d’ac-
cedir a la de ciutadans lliures.
Però les conseqüències de tal
conquesta no són alliberadores
sinó tot al contrari, perquè el
receptor de la cultura deixa de
ser el comitent, l’individu que
encarrega el servei i el paga i

passa a ser un públic consu-
midor. La cultura ja no costa
diners, sinó que, per existir, ha
de donar-ne, i la idea de prote-
gir-la és en si mateixa aliena als
mecanismes de producció in-
dustrial.

CRISI DE LA MODERNITAT
El cas de les arts plàstiques és
potser el més vistós, i no deixa
de ser sarcàstic com la crisi de
la modernitat s’ha resolt en la
direcció contrària a la propug-
nada per les esquerres, que
pretenien una conceptualitza-
ció que no fes el joc al mer-
cantilisme. Ara la supervivèn-
cia de l’art depèn en exclusiva
del rendiment de l’objecte en
fires i mercats. La de la litera-
tura s’ha lligat a les vendes de
llibres, i per aquí anem a
aquella dita del pa per avui i
gana per demà, perquè, si el

gremi no s’autorenova a través
de mecanismes d’exigència,
coneixement i evolució de la
tècnica d’acord amb l’anàlisi
del món en què vivim, sinó que
es decanta cap al rendiment
comercial, les possibilitats que
això porti a la millora dels
productes és la mateixa que si
la confiem a l’atzar a qualsevol
altre criteri aliè als paràmetres
propis de la realitat de l’es-
criptura. Si en un parell de ge-
neracions, i em penso que en-
cara sóc massa optimista, hem
arribat al domini total del
producte d’èxit industrialitzat,
el pas següent serà la deses-
tructuració de la cultura i el
públic lector. Dit més clar: la
literatura desapareixerà del
tot, tant la de debò com la
d’èxit, perquè els consumidors
se n’hauran cansat i es decan-
taran cap als audiovisuals,
contra els quals, per cert, un
no ha vist mai una amenaça en
si per a l’escriptura.


