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Gerard Altaió en una parada de la fira del Porcell

A R A C O M A R A

La ‘Papilo polites’ de l’Antipoeta
C A R L E S H A C M O R

A
mb motiu del Kabaret
Literari de la Porce-
llada, un any més la
Vall d’Àger –a la No-
guera, a la falda del

Montsec– va irradiar, durant
unes hores glorioses, llampecs
de saviesa paraparèmica amunt
i avall i a dreta i a esquerra de
tot el seu domini líric, que és
tan vast que en alguns punts
travessa els Pirineus i, per mar,
arriba fins allà on les sirenes
van enartar Ulisses.

Enguany, el plat
fort va ser la reci-
tació greu, emoci-
onada i emocio-
nant, de Carles M.
Sanuy, el poeta de
la boira, tot i que el
paroxisme de l’e-
xaltació èpica es va
assolir amb els
versos incendiaris
de Laia Noguera, la
Rogera de Flor
heavy, que va calar
foc en l’ànim, ja de
per si inquiet, de
tots, absolutament
tots, els agerencs i
de la munió de fo-
rasters porcellaires
que aquell dia fe-
ien d’agerencs.

I tota aquesta
gernació, enardida
per l’enlluernado-
ra lluminària de
les imatges cridades amb re-
gust de Parnàs homèric, va ir-
rompre en aplaudiments fre-
nètics i un xic desfermats, per
bé que justificats a bastament,
quan va escoltar les primeres
síl·labes escandides, amb una
vigoria insòlita, per Francesc
Gelonch.

Ara bé, el súmmum de tots
els súmmums que hi ha hagut

durant totes les Porcellades
que s’han fet i desfet a Àger, va
ser la pujada a l’escenari de
l’Antipoeta Gerard Altaió. Hi
va ascendir com qui enfila les
escales d’una estació de me-
tro, amb naturalitat extrema,
fins i tot amb un pèl de des-
gana, plena, això sí, de l’ele-
gància natural pròpia de qui
fa les coses perquè les ha de

fer i tanmateix no té gaire ga-
nes de fer-les.

I un cop arribat dalt de l’es-
cenari, l’Antipoeta no en va
tenir pas prou, amb aquella
alçària, i es va encimbellar en
una escaleta de tres esglaons.
Llavors, la seva figura espri-
matxada i tirant a asiàtica, va
adquirir la forma vaga d’una
divinitat ibera o d’un fòssil de

fera ferotge del Plistocè, mig
espectre metafísic i mig pte-
rodàctil mitològic trastocat
per les desmesures dionisía-
ques de l’antipoesia.

I allà, des d’aquella altura
heroica, equiparable a la de
les tribunes etèries dels semi-
déus quan parlaven als hu-
mans, el paradigma dels anti-
poetes, l’hiperpoeta Gerard

Altaió, el Gran Judicador, el
Fuet de tots els poetastres i
artistets, va començar a deixar
anar la seva composició Papilo
polites.

I vet aquí que, com per art
d’encantament, hi va haver
una immobilització general
del públic, que va iniciar una
suspensió del judici mentre
els ametllers del Montsec, bo

i aprofitant llurs formes an-
tropomòrfiques, es lliuraven
al ball de postures dels gita-
nos de Lleida, les quals eren
pautades pels versos libèr-
rims de la Papilo polites, la pa-
pallona que, segons Gerard
Altaió, és una paraula closca
que du en una ala una pinze-
llada de Courbet amagada
entre els sinònims de tots els
antònims.

I de tant de romandre, com
diu el poema, estatjada “al

caixó de l’assassi-
nat de l’art”, la
papallona, que,
per l’Antipoeta, no
és sinó “el gest ro-
tatori d’un fila-
ment continu
d’aire fílmic”, es
va precipitar cap
al pati de buta-
ques. Tothom la va
veure en l’instant
en què l’Antijò
d’Altaió, amb la
veu trencada, ex-
clamava: “Sempre
has tingut tendèn-
cies suïcides!”.

I l’endemà, als
carrers de traçat
moro d’Àger, ocu-
pats per les para-
detes de la fira del
Porcell, molta
gent demanava el
poema de Gerard

Altaió. I no hi era, no el teni-
en enlloc, i això feia que en
circulessin versions apòcrifes,
algunes de les quals confoni-
en la Papilo polites amb una
estrella del rock. I és que l’e-
dició que en va fer la Galeria
Metropolitana, de Barcelona,
amb motiu d’una exposició
de Xavier Déu, ja fa temps que
s’ha exhaurit.

E L Q U I O S C

P E P O T A M A R I T

Papers de Versàlia. Número
Ibis. Casa Taulé.

Sabadell, tardor, 2004.

E ls Papers de Versàlia ens
ofereixen una nova pla-
quette amb poemes de 36

autors com ara Anna Agui-
lar-Amat, Eduardo Moga, Jau-
me Subirana, Concha García,
Dolors Miquel, Vicenç Llorca,
Arnau Pons, Montserrat Abe-
lló i Josefa Contijoch.

Nombra. Número 1.
Nombra. Sabadell/Gasteiz,

noviembre, 2004.

P rimer número d’aquesta
revista de format petit,
creada a cavall entre Sa-

badell i Gasteiz, i dedicada a
temes relacionats amb les lle-
tres, la fotografia, el dibuix, la
pintura i la il·lustració. Els
seus impulsors són José María
Espín i Roberto Lastre.

L’Espill. Número 17.
Tres i Quatre

i Universitat de València.

València, tardor, 2004.

E n aquesta ocasió podem
llegir textos com ara El
crític perfecte, de T.S. Eliot,

Viatge a Jerusalem, de Josep Pie-
ra, i el dossier Literatura i crítica
literària, amb articles de Joan
Triadú, Màrius Serra i Manel
Ollé, entre d’altres.

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

Una història moral
M I Q U E L D E P A L O L

U
n antic conte xinès
parla d’un empera-
dor intel·ligent i po-
derós, però encara
jove, a qui van rega-

lar vint gerres fetes pel millor
artista dels seus temps, que
contenen en les seves extraor-
dinàries imatges esmaltades
tota la història de la humani-
tat. L’emperador tenia les ger-
res en tan alta estima que ha-
via destinat, en exclusiva, un
dels seus servidors més experi-
mentats a tenir-ne cura, a
mantenir-les netes i vigilar que
no s’hi acostés ningú, que no
les malmetés gens. L’empera-
dor aprofitava tots els mo-
ments que els afers d’Estat li
deixaven lliures per anar a
contemplar-les, a descobrir-ne
un nou aspecte, un nou detall,
un inèdit reflex de color, a ex-
tasiar-se en tanta bellesa, en

tant d’inaudit, d’inefable equi-
libri. Però un bon dia el criat,
que era un home gran i potser
ja no estava del tot bé de re-
flexos, per accident va trencar
una de les gerres. Quan ho va
saber, enfurismat fins a ex-
trems inimaginables, l’empe-
rador de la Xina va ordenar
que li tallessin el cap. Un cop
va conèixer l’ordre, el primer
ministre es va presentar en les
dependències imperials, i da-
vant mateix de l’emperador va
anar a la taula que contenia les
gerres i amb força esforç, per-
què les peces eren grans i la
taula pesada, la va aixecar d’un
costat fins que totes les mera-
velloses porcel·lanes van rellis-
car i van caure a terra, on es
van esmicolar en mil trossos.
“Què has fet, desgraciat?!”, va
exclamar l’emperador, i el pri-
mer ministre li va respondre:

“He salvat la vida a dinou ho-
mes. Feu-me tallar el cap a mi,
i la meva mort haurà tingut
una utilitat”.

Les versions usuals de la
història suposen que el jove
emperador va comprendre la
lliçó i no tan sols no va fer ta-
llar el cap al primer ministre,
sinó que va revocar immedia-
tament l’ordre de tallar el del
criat. El conte és prou clar
com a faula moral per afe-
gir-hi comentaris, però no se-
ria difícil d’imaginar que en
un altre context, en la nostra
realitat, més propera, menys
elevada, el coll del primer mi-
nistre, i per descomptat el del
criat, serien sens dubte tallats,
si més no en la intenció del
ciutadà, una intenció tan me-
tafòrica, tan transferida com
es vulgui, però intenció al cap
i a la fi.

I és que cal anar-se fent el
càrrec que vivim en un món en
què aquesta mena de faules
cada cop tenen menys sentit
per a la majoria de la ciutada-
nia lectora. El conceptualisme
confucionista, com el taoista
–com el platònic–, complexos
i nítids alhora, piramidals en
la seva estructura discursiva, a
l’individu corrent li semblen
cada cop més d’un altre món.
Entretant, i per no deixar la
lletra de l’apòleg, la realització
matèrica de la propietat, que
hauria de perdre pes en una
societat en què els béns són
cada cop menys matèrics, pa-
radoxalment augmenta. Les
empreses amb més futur tenen
propietats virtuals, i potser no
és una paradoxa sinó una
conseqüència lògica el fet que
els individus cada cop vulguin
més coses palpables al seu vol-
tant, que ens tornem tots ple-
gats, literalment i en tots els
sentits, més materialistes. I per
descomptat, proliferen els es-
micoladors de porcellanes
sense objecte de salvar la vida a
ningú.


