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Una de les obres de la sèrie ‘Apocalypse’, de Keith Haring i William Burroughs

F E S T I V A L I N T E R N A C I O N A L D E P O E S I E S + P O L I P O E S I E S

L’última Proposta
F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

E
l silenci de l’inici fou una pre-
monició del silenci final. La
Proposta 2004, el Festival In-
ternacional de Poesies + Poli-
poesies, va començar amb un

còctel silenciós al Hall del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
Va començar sense dir res, amb gent que
passejava i es deien coses en silenci, amb
la mirada, per escrit, amb una rialla. Era
curiós trobar persones amb grans mi-
cròfons enregistrant tot aquell silenci
dens, aquells silencis plens. Ara estaria
bé fer una llista de la gent que hi havia,
tant de presumptes intel·lectuals, com
de poetes i gent de la faràndula, però no
hi caben ni recordo els noms, oficis i
beneficis de tots els qui hi eren.

Hi havia expectació per veure a con-
tinuació quin era el Salvatge cor del poeta
Albert Roig, amb Krishoo Monthieux a la
percussió i electrònica, Marc Egea a la
viola de roda, Dionís Escorsa posant ví-
deos i la dansa d’Àngels Margarit i Alexis
Eupierre. Roig ha conjuntat un all stars
de l’espectacle, amb un grup d’artistes
de gran personalitat, cadascun dels
quals excel·leix en el seu art. Vull dir que
no és fàcil que els grans artistes puguin
integrar un equip amb cara i ulls, do-
nant-se suport els uns als altres, però els
poemes de Roig vehiculen un espectacle
en què hi ha moments per a l’emoció i
per a l’anàlisi. El tortosí, amb la seva
dicció particular a mig camí entre el
cant, la rapsòdia i la parla, com un foll
o com un mestre, reparteix joc. Malgrat
les aparences, però, Salvatge cor no es
conforma amb el plaer superficial i pre-
tén una profunditat en què molts es-
pectadors no estan disposats a entrar: és
allò de les múltiples lectures.

Del primer dia vull passar al darrer,
per consignar un joc de similituds i di-
ferències.

UNA PARAULA SOBRE L’ALTRA
Del silenci de Tres, a la paraula profusa
de la londinenca Patience Agbabi, que va
lligar un recital basat en una paraula
darrera l’altra, gairebé l’una sobre l’al-
tra, amb la complicitat d’un públic que

també deia les paraules que la poeta els
feia dir quan tocava i quan no. La poesia
d’Agbabi parla fort i diu coses concretes,
parla dels negres a Londres i a l’Àfrica, i
dels pentinats afros i del ritme del cos i
de la vida.

Després, en contrast amb la banda
atípica d’Albert Roig, l’actuació d’Ajo i
Mastretta en format de banda pop-rock.
Si els del Salvatge cor eren un conjunt
d’individualitats amb la poesia com a
unificador, els d’ara eren una veu i una
banda d’allò més compacte, en què la
poesia era la veu que sobresurt potent.

Una potència, però, que alguns van tro-
bar –i troben– fluixa, poc poètica, gaire-
bé massa popular o massa espectacle,
com si l’una o l’altra els impedissin de
guanyar-se l’adjectiu poètic. “No me tires
de la memoria / que yo vengo del punk / y la
cresta la llevo en la lengua”. Doncs això.

INVESTIGACIÓ I MULTIPLICITAT
L’actitud d’Ajo –membre del grup Mil
Dolores Pequeños– de recerca, de venir
de la cançó punk fins a un no-sé-què
emotiu que es defensa eminentment
amb la paraula lliga, per molt que al-

guns vulguin negar-ho, amb aquesta al-
tra investigació de Roig, que fa possible
la multiplicitat d’aquesta altra paraula
seductora.

Entremig va haver-hi l’exposició Apo-
calypse, de Keith Haring i William Bur-
roughs, i l’actuació d’Apocalypse (El
Grupo); la secció Intermèdia, amb les ac-
tuacions de Charles Pennequin, Franz
Mon, Christian Uetz i Amanda Stewart;
la mostra dels vídeos dels premis Zebra
de poesia i cinema i les dificultats per
mostrar-los; i l’emblemàtica secció Aus-
culta, de revisió de la poesia sonora.

A part de tot això: Proposta no esta-
bleix cap cànon, diu: això val, i això,
també. Hi ha una Barcelona poètica

d’abans i durant la Proposta
–Festival Internacional de
Poesia, Festival de Polipoesia,
Viatge a la Polinèsia, els di-
marts del club 3G al Sidecar,
l’Heliogàbal i l’Horiginal, el
Conservas, els Pas a Dos de
Cafè Central, l’Abaixadors
Deu i els etcèteres– i una de
després, que encara no sa-
bem com serà. Esperem que
no sigui el silenci.

Perquè el silenci de Tres va
tornar al final quan es va
anunciar que l’any que ve no
hi haurà Proposta, que ja
n’hi ha prou i és hora de
trobar altres camins. L’evo-
lució del festival la podríem
glossar veient que en la pri-
mera edició Eduard Escoffet
n’era director, mentre que a
la darrera, n’és coordinador
general, amb la programació
a càrrec d’ell mateix, Lis
Costa i Dídac P. Lagarriga,
però no hi ha direcció.

Proposta s’ha acabat per
darrera vegada. Al primer
catàleg, l’any 2000, Escoffet
deia: “Sembla exagerat dir
que Barcelona és una de les
capitals de la poesia a Euro-
pa”. I no, segur que ja no ho
sembla.

A R A C O M A R A

Física, metafísica,
antifísica i patafísica

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

P
resentats pel poeta i físic David
Jou, en un acte organitzat per
Cultura en viu a la Universitat
Autònoma de Barcelona, uns
quants ponents van deliberar

sobre física i literatura. I, entre moltes
altres coses així mateix dignes de ser
ressenyades, s’hi va argumentar que, si
hi ha física, hi pot haver antifísica, que
n’hi ha i n’hi ha hagut sempre, d’anti-
física, i que aquesta és més antiga que
la física.

I hi va quedar palès, primer, que
l’antifísica té, en general, un caràcter
més aviat filosòfic, que sovint va im-
pregnat d’una certa poesia nihilista,
que no només és antifísica sinó també
antimetafísica, i, segon, que el súm-
mum de l’antifísica és la patafísica, mot
format per física amb els prefixs grecs
epi i meta barrejats. És a dir, la patafísica
va més enllà de la metafísica, o més
enllà de més enllà de la física, i això
–com és lògic segons el patafísic pri-
migeni, Alfred Jarry– la converteix en
ciència. Amb la patafísica, doncs, l’an-
tifísica esdevé una ciència, oposada a la
ciència que també és la física.

Parmènides, si bé és un dels princi-
pals antifísics antics, és un antifísic

bord, perquè parteix d’una posició me-
tafísica radical. Com Emmanuele Seve-
rino, que és un filòsof actual i no tan
bord, Parmènides és una mena d’anti-
Heràclit. Si Heràclit diu “tot passa, res
no és”, tot flueix, “l’aigua d’aquest riu
no és mai la mateixa aigua”, Parmèni-
des, en canvi, diu “res no passa, tot és”,
tot roman en repòs; i Severino insisteix
que tot és etern, que qualsevol cosa o
situació ha passat sempre i sempre
passarà, que tot es manté aturat en el
temps, la qual cosa equival a asseverar
que el temps no existeix.

Parmènides afirma “l’ésser és i és
impossible que no sigui” i “el no-ésser
no és, i ni tan sols en podem parlar”; i,
unides aquestes dues proposicions, en
surt una tercera: “És el mateix l’ésser

que el pensar”; ergo, l’ésser és la visió
d’allò que és; o diguem-ho així: l’ésser
és la visió de la realitat que ens fem en
pensar.

I d’això, en una lectura extrema, hom
en col·legeix que la realitat no existeix.
D’aquí, Nietzsche en va extreure que no
hi ha fets (no hi ha realitat) sinó només
interpretacions d’aquests fets inexis-
tents. I si no existeixen fets, si la realitat
no existeix, la física és una ciència ab-
surda, perquè la realitat, el món, la na-
tura, l’univers, que són els objectes de la
física, no existeixen.

Cal destacar igualment, com a anti-
físic, el bisbe Berkeley, que negava l’e-
xistència de la realitat fins i tot després
d’haver rebut una puntada de peu a la
canyella que li va clavar un opositor

com a refutació de la tesi de la inexis-
tència de la realitat.

I un altre negador de la realitat és
Zenó d’Elea, un deixeble de Parmènides
que va demostrar la impossibilitat del
moviment mitjançant dues apories, o
paradoxes, famoses, la d’Aquil·les i la
tortuga i la de la fletxa disparada i que
no arriba al blanc. La impugnació que
el moviment es demostra caminant no
invalida pas aquestes apories, ja que
caminar, avançar, és un fet fenomenò-
mic, no pas real, que no afecta la lògica
de l’aporia. I si el moviment no existeix,
la física no té sentit puix que s’ocupa
d’allò que no existeix. La reducció a
l’absurd és a la base de totes les antifí-
siques.

I amb Alfred Jarry, a últims del segle
XIX, la patafísica esdevé la ciència de les
solucions imaginàries, en la qual, per
resoldre els problemes plantejats tant
per la física com per l’antifísica, la
imaginació, refractària a tota llei, n’és
la inspiradora. I val a dir que la física,
dels atacs de què va ser objecte en el
decurs de l’acte, va ser defensada bri-
llantment, científicament i poeticà-
ment, per David Jou i pel també poeta
i físic Josep Perelló.


