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Vincenç Altaió i Anna Carreras

A R A C O M A R A

De Vicenç Altaió
a Anna Carreras

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

A
l pròleg de Massa fosca
(Poesia 1978-2004), de
Vicenç Altaió (Moll,
col·lecció Balenguera),
Anna Carreras, que

ha tingut cura d’aquest llibre,
ens fa veure que l’escriptura de
Vicenç Altaió es construeix,
sense fronteres entre els gène-
res, arran de la imbricació de la
literatura amb el pensament i
la teoria artística. Ell, diu ella,
transmuta la terra batuda en
escriptura blanca que duplica
la mostra poètica tant a partir
de la forma figurativa o sígnica
com de la forma abstracta o la
conceptual.

També hi escriu, Anna Car-
reras, sobre la poesia d’Altaió,
que “la paràfrasi, la traducció i
el robatori, la citació d’altri [...],
el text vist com a collage o pa-
limpsest, i d’altres mecanismes
textualistes com a recursos tant
teòrics com temàtics, fan que el
poema s’alliberi [...] i ordeixi un
tapís innovador”.

Aquest pròleg, ben extens,
d’Anna Carreras mereix molta
atenció, i no pas només perquè
basteix una interpretació llu-
minosa de la poesia falsament
opaca i veritablement resplen-
dent del “traficant d’idees i lla-
dre del significant”, ans així
mateix perquè hom li pot apli-
car, a Carreras, el que ella ma-
teixa subratlla de la poesia
d’Altaió, que “no afirma, sinó
que reflexiona”.

Reflexió, doncs, per eludir
l’afirmació, o per esmicolar-la,
tant en Altaió com en Carreras.
Aquesta reflexió és el reflex es-
peculatiu d’un pensament fo-

raviat que brolla d’una escrip-
tura sense llançadora, que és la
peça que als telers permet de
teixir convencionalment.

Així, els tapissos innovadors
confegits per Altaió semblen
inspirats per la teoria que ba-
tega en l’assaig d’Anna Carreras
i que sovint es fa explícita en
forma de terra, blanca com el
paper a fi de ser llaurada per
una escriptura batuda per aca-
bar conformant una massa,
fosca de tants de sentits com
se’n desprenen.

No és que al darrere d’un
aparent no-sentit –que no exis-
teix, perquè tot, sempre, té un
sentit– n’hi hagi un altre, de
sentit, en la poesia polièdrica
d’Altaió, no, el que hi passa és
què la plurisignificació no per-
met de fer-ne una lectura amb
llançadora.

De dificultat de lectura, en
aquesta poesia, no n’hi ha cap,

però; i de plaer de llegir-la, n’hi
ha moltíssim més que no pas
en els poemes que transmeten
pensaments que s’arrosseguen
per les vies mortes de l’estació
dels tòpics de què s’allunyava
Raymond Roussel. En Altaió,
amb la inspiració descarrilada,
“el llenguatge mateix és qui es-
criu el text”, apunta Carreras,

que envia
aquesta poesia
extraordinària
cap a l’ultrara-
cionalisme més
radical de la
“invisibilitat i
l’escriptura
mental, subs-
tància buida i
negació de l’e-
nunciació”.

I tot plegat
amb paradoxes,
pertot, que són
la gran tempta-
ció del qui des-
escriu parapa-
rèmicament. I
per a Altaió, se-
gons la seva

exegeta lírica, aquesta tempta-
ció és el parany que connota el
desig, el giny o l’artifici dreçat
contra algú, el pacient, per
atrapar-lo i fer-lo caure. I aquest
pacient és la llengua suspesa,
“absorta, abstreta, atònita, em-
badalida...”. I el poeta teòric i la
teòrica poetessa li fan fer, a la
llengua malalta de paciència, el
gran salt cap a la metamorfosi,
cap a la fornicació amb l’ocult.

I ara deixarem anar una as-
serció que no eludeix cap refle-
xió, per molt sobreres que pu-
guin ser totes les cartografies
literàries canòniques i hetero-
doxes: aquesta Massa fosca, de
550 pàgines i que no és pas
massa fosca, ve a ser un dels
cims volcànics més actius de
tota la geografia per on no
pasturen pas els lletraferits del
significat. Els rius de lava que
en surten van davallant tot ca-
lant foc entre tots els conceptes.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

Dígraf del desitx
G E R A R D A L T A I Ó

A
ixò bé podria ser el
nus vermell d’un
matx d’amor: no sa-
brem mai si el Pau
va deixar la Lucy i va

enfilar el camí cap a Hosta-
lets de Pierola amb un falutx,
però sí que podem constatar
que diuen que el mascle
(txetxè, txec, txadià, tant se
val) sempre ha estat un
amant nòmada. Així com del
matxo, arreu s’especula l’ar-
rel sedentària de les femelles.
Ben cert, cap dona no és llet-
xa ni la Meritxell Cucurella,
tot i ser esprimatxada, no és
una panotxa, és poeta. La Tx
no escriu en quítxua, ni és
txadocamítica, però s’entres-
ca cada cop més a nuar les
paraules dels seus poemes.
Tot i ser paisana del Pau està
disposada a mostrar el no-
madisme femení. Xifrada en
un espai de signes, expressa
la realitat del cos i del desig
amb un pastitx fet de Giron-
do, Estellés i Montserrat
Abelló.

Novatxer com sóc, em
complau parlar d’aquesta
amiga de les mamarratxades,
i recordar el darrer dels seus
desplaçaments. Lluny de la
geografia de la sal el seu no-
madisme és fràgil i de cotxe,
actual. Sap que l’urbanisme
cultural passa per la distri-
bució de centres. Xavier Bas-
siana, irreprotxable i autèntic
hereu dels mecenes, ha bastit
molt més que un portitxol
que no tinc cap dubte a vati-
cinar que serà el nou punt
crucial de referència. La Nau
Ivanow, l’antiga fàbrica de
pintures amb orígens russos
de la Sagrera, ha canviat la
brotxa per l’art de risc més
extrem on es catxen la remo-

latxa i un barri populatxer. A
l’escenari entatxat de fils la
Tx hi va presentar el seu dar-
rer llibre, Nuar.

Quan la quitxalla juga a la
clotxa en té prou amb una
molla de pa. El ragatxo que
ratxa la Tx amb música en té
prou amb un sacabutx com a
trombó, un matxuc de roba o
de paper, una matxutxa, una
pitxella o un pitxer, perquè
qualsevol esquitx l’acompanyi
amb més efectivitat que si fos
una bona catxaruta. Els seus
poemes, com cutxefs, redreça-
rien fins un botxí esprimatxat
i fatxenda amb babutxes de
color catxumbo i a qui calgués
més d’una dutxa (quina fat-
xa!). Com una ratxa de vent,
amb pocs mots li buidaria la
butxaca de pitxol i li ompliria
d’un empatx de versos, la ca-
putxa amb un capritx, i l’abs-
tindria del desig de rosegar el
coletxó o el càrritx.

Catxa, de petita dins la car-
rutxa, aprenia a caminar.
Amb el dits índex i del mig els
versos de la Cucurella són
catxamona, catxeta, fets amb
vermell cotxineal. No us pen-
séssiu pas, però, que despatxa
les torratxes o posa les metxes
en escabetx ans tot recautxu-
tant els xàtxeros, posaria la
salsitxa amb el sandvitx, usa-
ria el tatxolí del xitxarel·lo,
s’enduria els xítxeros al ga-
vatx, i reclamaria la fletxa pel
catxap. Tx emborratxa i fa sa-
ber a tots els totxos que una
clòtxina qualsevol és més
afrodisíaca que no pas la del
Boticelli. Escriure: tatxar, ca-
llar, mitjons, potxó, silenci,
didascàlia. Nuo, ortografio i
munto les clares a punt de
neu fins poder fer la tomba-
rella. Visca! Bravo! Olé!

E N I G M Í S T I C A

El mot i qui el desvetlla
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

E
l missatge no és nou.
La llengua catalana
està en perill d’ex-
tinció. Només cal
que busqueu qualse-

vol extintor i mireu en quina
llengua l’han retolat. Davant
d’una situació com aquesta
tenim tres alternatives: dimi-
tir, mirar cap a una altra ban-
da o comportar-nos amb l’ele-
gància natural que mostren
les espècies en perill d’extin-
ció. Pau Vidal ha optat per la
tercera, la més animal. Hi
ajuda que és un verbívor nat.
Crucigramista, narrador i tra-
ductor de l’italià, té l’oïda fina
i el sismògraf dels mots sem-
pre a punt. Per això era tota
una garantia encarregar-li
una versió catalana del Cent
mots à sauver del televisiu Ber-
nard Pivot, un llibre que ha fet
salivar milers de francesos a
partir del programa espriuà.
En perill d’extinció (Empúries) és
la versió pauvidaliana de l’in-
ventari pivotesc, tal com el
subtítol aclareix: 100 paraules
per salvar (i que ningú no vul-

gui tocar la pera amb el per a,
que no toca). ¿Salvem els
mots?, sembla preguntar-se.
Doncs salvem-los, però ben
salivats. I s’hi posa sense ma-
nies, de la a a la xeix, és a dir,
d’alto les seques a xampany. Cent
paraules o expressions genuï-
nes que, segons el criteri pau-
vidalesc, cada cop circulen
menys. El lector hi troba el
mot, posem Fotimer, explicat
pel gurmet Vidal com qui
parla d’una menja exquisida,
sense oblidar-ne l’origen –l’e-
timologia de fotimer és una jo-
ia: prové de l’expressió fot-n’hi
més–, una cita docta que en
contextualitzi l’ús –aquí el
gran Blai Bonet a Míster Evasió–
i, en alguns casos, una curio-
sitat afegida que Vidal acosta a
la cabriola verbal tot anome-
nant-la Iepa-la –en el cas del

fotimer, un mot bessó, ja ex-
tint, que es deia fotral, però hi
ha un fotimer de iepa-les més
gloriosos, com el de Paperina,
en el qual es constata que la
nostra expressió fer el paperina
pren volada a Itàlia, atès que
un papero és un ànec, fare una
papera vol dir espifiar-la, de
l’ànec Donald en diuen Pape-
rino i sa xicota Daisy és la Pa-
perina.

LLIBRE ESTIMULANT I REEIXIT
En perill d’extinció és un llibre
molt estimulant i reeixit per-
què venç la por a la inevitable
mort del mot amb un cant
carnavalesc a la vida de la di-
da. L’extrema subjectivitat de
la proposta ja queda palesa a
la coberta. El dissenyador hi
situa un salvavides vermell
envoltat d’una blavor oceàni-

ca. Dalt del dònut flotant hi
escriu cinc paraules per sal-
var: caràcter, cogombre, gronxa-
dor, identitat i vespertí. Són pa-
raules ben triades, però cap
no figura a la llista centenària
que proposa l’autor. Vidal, tot
i que hi apel·la, va més enllà
del col·leccionisme. Per això
aposta per expressions com
ara festejar en comptes de sor-
tir, i renyir en comptes de ta-
llar. O treballar de valent en
comptes de l’anglicisme tre-
ballar dur. O paio o tu en
comptes de l’omnipresent tio.
Els calcs del castellà i de l’an-
glès han arraconat moltes
expressions genuïnes de gran
rendibilitat. Només cal pen-
sar en el llur, al cel sia, o en
d’altres monosíl·labs ferits:
ca!, cal, las, mec, rai, tec, ves. Vi-
dal afina l’eina amb l’ajut

dels exemples que contextua-
litzen cada mot. En surt una
veritable crestomatia que in-
voca autoritats indiscutibles
com ara Carner, Sagarra,
Foix, Fabra, Pla i Bertrana pe-
rò que no oblida Salvat, Fages
de Climent, Pujols, Vayreda,
Folch i Torres, Pitarra, Vall-
mitjana, el Papitu i fins i tot
les escenes barcelonines
d’Emili Vilanova.

Pau Vidal és lingüista pro-
fessional. N’exerceix, per
exemple, al programa concurs
de BTV Joc de paraules, presentat
per Elisenda Roca. Invoca l’au-
toritat i la tradició, natural-
ment, però la seva relació amb
la llengua no és gens rígida ni
autista. Para l’orella i és capaç
de fer-nos salivar. El més im-
portant d’aquest En perill d’ex-
tinció no és la llista, ampliable a
motsmorts@grup62.com, sinó
el to. Amb el recent Ubert tot
l’any del també filòleg Enric
Gomà són dues lectures molt
recomanables per adonar-nos
del tresor que tenim abans
d’escriure’n l’elegia.


