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L’antisant Arthur Cravan, patró dels Aturats

A R A C O M A R A

De l’epifania
dels aturats

C A R L E S H A C M O R

L’objectiu
dels Aturats
consistirà,
com és lògic,
a aturar-se
i prou

T
othom ha sentit a
dir que, quan es
tornaran a fer acti-
vitats culturals, co-
sa que passarà un

cop acabat del tot el Fòrum,
serà fet públic, sota l’advoca-
ció d’Arthur Cravan, el nai-
xement de la Supercolla dels
Aturats. I es veu que la inici-
ativa l’ha tinguda el FAE
(Front d’Alliberament de
l’Escriptura), una mica alar-
mat per les pretensions eli-
tistes i jeràrquiques d’un es-
bart versaire. Així, un cop
més, el FAE se’ns mostra ben
combatiu.

Dels Aturats, segons les
fonts més fidedignes, en for-
maran part tots els escriptors
i no-escriptors, homes i do-
nes, d’aquest país, tret d’una
reduïda minoria el desiderà-
tum de la qual és de no atu-
rar-se mai de la vida. Fins i
tot aquells que, per molt que
s’esforçaran, no podran aca-
bar d’entendre què és això
dels Aturats també en tin-
dran carnet.

Els Aturats, doncs, seran
una multitud immensa, la
qual, però, en cap cas no
anirà en contra dels pocs que
no es volen aturar. I si algun
d’aquests decideix d’atu-
rar-se, de seguida, automàti-
cament, formarà part dels
Aturats. Perquè l’objectiu

dels Aturats consistirà, com
és lògic, a aturar-se i prou, i
això amb la sola finalitat de
romandre aturats per sem-
pre. I hi ha qui afirma que la
consellera Mieras serà no-
menada presidenta honorífi-
ca dels Aturats.

Tot amb tot, això darrer és
un rumor que alguns quali-
fiquen de globus sonda per
veure fins a quin punt és
possible d’aturar-se amb to-
tes les benediccions oficials
possibles, i no pas per apro-
fitar-se’n, sinó perquè totes
les institucions siguin igual-
ment aturades d’una vegada
per totes.

Diuen així mateix que els
Aturats ja tenen enllestit llur
himne, amb música de Laia
Noguera i lletra de Martí Sa-
les, la qual sembla que fa ai-
xí: “[...] deixaré / que tothom
passi davant meu. / Cada ve-
gada caminaré més a poc a

poc; / em quedaré
enrere, més enre-
re, enllà, / fins a
arribar a la terri-
ble immobilitat /
de l’origen de to-
tes les coses”.

Aquest origen,
al contrari del que
més d’un es pensa,
no és pas la seduc-
ció perversa de les
metàfores perveti-
des, ans més aviat,
d’acord amb els
malpensats, deu
ser la voluntat de
no acabar aturat
per res, la intenció
de córrer més que
en Fittipaldi, l’am-
bició de moure so-
roll sota els altís-
sims sostres inspiradors dels
que s’embalen com a deses-
perats i descarats, els que
menyspreen els Aturats, els
antiaturats.

D’altra banda, aquests –als
quals els Aturats troben molt
simpàtics, mal que benpen-
sants–, seran convidats a la
constitució solemne de la Su-
percolla dels Aturats per veure
si els vénen ganes d’aturar-se.
Aquest acte es farà, segura-
ment, al bar Horiginal, un lo-
cal on el temps i els conceptes
resten paralitzats per una re-
tenció de líquids lírics que

permet de contemplar com
alguns poemes sense aturador
es van fossilitzant

Tanmateix, hom pot pre-
veure que, a la curta o a la
llarga, hi haurà alguna escis-
sió revisionista dins el nucli
dur dels Aturats. La perpetra-
ran els que faran veure que no
es belluguen mentre, d’ama-
gatotis, pactaran amb els ho-
mes bala. Ara bé, al FAE tant se
li’n donarà que hi hagi traï-
dors entre els Aturats, perquè,
un cop engegada l’aturada
general, les minses corredisses
que hi pugui haver no porta-

ran ningú enlloc, inclosos els
de l’esbart versaire dels fitti-
paldis.

I, en el súmmum de la qui-
etud, quan tot ja s’haurà pe-
trificat, se sentirà una veueta
com de monja que exclamarà:
“Ves quin buf! Qui és aquest
que renega tan fluixet?”. I tot-
hom podrà albirar com l’alta
velocitat de la llum en forma
d’home de lletres es farà peti-
teta, tan minúscula que a l’úl-
tim ja no es percebrà. I llavors,
en el paroxisme de la foscor,
s’escaurà que l’escriptura serà
alliberada de si mateixa.

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

La bicicleta de la Xargay
D O L O R S M I Q U E LU

na de les primeres
imatges que recordo
d’Ester Xargay és a
la plaça de la Cate-
dral, un mes d’hi-

vern. L’Ester anava xerrant, tot
arrossegant la bicicleta amb
què es desplaçava per Barcelo-
na i solia acudir a BTV, abans
que la cadena barcelonina fes
fora un bon munt de creadors
i quedés reduïda en el seu àm-
bit literari al pesat programa
literari Saló de Lectura, d’en
Manzano. Aquesta dona en bi-
cicleta poc tenia a veure amb la
que relatà Georges Bataille a
Histoire de l’oeil, que després
donà pas a un relat eròtic de
Cortázar. Molt menys tenia a
veure amb aquella postal d’u-
na bicicleta ajaguda a terra
que enviava des de Berlín l’En-
ric Casasses ja fa uns quants
anys. Ni encara amb la bicicle-
ta que en Shwitters va regalar
al seu fill completament do-
blegada i destrossada en un
acte dadà que no agradà gens a
la senyora Shwitters. Potser te-
niia alguna cosa a veure amb la
màxima de la Marçal: “Una
dona sense un home és com un

peix sense una bicicleta”. Però
no. La bicicleta que l’Ester ar-
rossegava eren com dues es-
cultures de Duchamp, si bé les
escultures estaven capgirades i
el tamboret havia perdut les
potes. Aquests elements mà-
gics, anodins sens dubte per
als vianants que circulaven a
aquella hora per la plaça, eren
altament significatius i propi-
ciaven el que jo vaig prendre
com una revelació que no es-
perava, tot i que la intuïa.
Acostumada a veure la Xargay
sempre vora el Carles Hac Mor,
amb aquella bonhomia empà-
tica que li és tan característica,
em sobtava sentir-la i veure-la
sola. Devia ser l’efecte del cicle,
que com deia l’austríac Ivan
Illich a Sobre els graus de moure’s,
l’home, en aquest cas la dona,
sobre una bicicleta es conver-
teix en amo del seus movi-
ments. Els moviments de la

Xargay eren sens dubte d’una
lucidesa crítica que potser
hauria fet feredat a algun d’a-
quests polits poetes que corren
pel nostre país. A mi em van
seduir enormement. Sense
frens i en picat, el discurs de la
Xargay decapitava perequarti-
anament, però amb un ritme
de John Cage, el cretinisme li-
terari imperant i el mandari-
nisme amiguista creixent. La
meva admiració l’escoltava
sense saber com mostrar l’en-
tusiasme que em despertava.
Aquella caminada lenta, amb
aturades per la plaça, aquell
vespre fosc i fred, em va quedar
gravada.

UNA FORÇA INSOSPITADA
Per això mateix, els llibres po-
ètics que la Xargay va publicar
anys més tard no em van sob-
tar gens ni mica. Més enllà
d’un domini mestre de la llen-

gua i d’un món de referències
culturals desmesurat, en tots
dos llibres de poemes la dona
de la bicicleta de la plaça de la
Catedral hi era amb una força
insospitada. Ja a Darrere les tan-
ques la poesia de la Xargay es
posicionava en una total lli-
bertat, fora de les cledes dels
ramats poètics, i oferia una
crítica tan aguda i perspicaç
del món literari i dels cànons
poètics que va passar inadver-
tida en aquest món de mira-
melics que acabem sent sovint
els poetes i literats. Aquest
primer llibre, publicat per una
petita editorial mallorquina,
passà sense pena ni glòria
malgrat la qualitat i la novetat
de molts dels seus poemes: era
evident que no eren poemes
fàcils per a dones avorrides ca-
sades o homes casats avorrits,
en què es parlava dels temes
suats de sempre, amb els tons

suats de sempre, amb aquella
veueta de confessionari catòlic.
Res més lluny de la poètica de
la Xargay.

El segon llibre, publicat
aquesta vegada per una petita
editorial gironina, va córrer la
mateixa sort. A Trencasons, que
sortí amb el títol trencat grà-
cies al purisme passat de rosca
de l’editor, l’Ester defecava li-
teralment sobre vint segles
d’història i continuava el seu
camí mentre era ignorada no-
vament per poetes que sovint
s’esquincen les vestidures per
un vers de l’amic que els sem-
bla tan i tan fort, i possible-
ment l’únic que diu de més és
la paraula fal·lus, si hi arriba. O
potser, penso ara, no les van
entendre, les poesies, o, massa
capficats en ells mateixos i en
altres batusses trivials, els va
semblar poc perillosa la poesia
de la Xargay i no es van dignar
ni a llegir-la. Les dignitats no es
dignaven. Els apòstols de la
tortura, els cucs de l’escriptura,
com ella els anomenava, n’eren
completament aliens en un
autisme espectacular, grupal i
poc engrescador.


