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A R A C O M A R A

De Ponent bufa ara el vent
C A R L E S H A C M O R

L
es Ponentades són unes con-
verses literàries que ja han
començat, a Lleida, i que,
l’any que ve, continuaran a
Barcelona. Els ponents a Po-

nent, a Lleida, i els ponents de Po-
nent, a Barcelona, pondran les seves
ponències en forma de col·loqui si fa
no fa preparat. Tots aquests ponents
són de Ponent, és clar, per bé que al-
guns viuen a Llevant, encara que se-
gurament es lleven cada matí, o cada
migdia, tot pensant en Ponent.

Ara bé, les Ponentades no giren al
voltant de Ponent, sinó de la litera-
tura sense distincions sobre si això és
ponentí i allò és llevantí. Les llevado-
res i llevadors de les Ponentades de-
cideixen en cada cas com volen que
bufi el vent, cap aquí, cap allà, cap a
migdia o nord enllà. És a dir, no hi ha
cap altra consigna que la d’aixecar
una mica de polseguera amb el bu-
farut, tant és si de terra endins o de
marina, si tramuntana o si migjorn
amb baula de garbí.

Per tant, hi pararem el ventall de
l’orella al mestral, i al xaloc, i al lle-
beig, i hi rebrem ratxes de torb, rà-
fegues impetuoses i rebufades del
ventarro de la palla curta, i ens
guardarem de ventet acanalat i ens
ventarem el cap i les mosques. I així
les Ponentades arribaran als quatre
punts cardinals i tothom s’exclama-
rà: “Totes els ponen, a aquests de les
Ponentades”.

CONVERSA COM A FONT DE SAVIESA
I tanmateix, les Ponentades no tenen
cap altre objectiu que la conversa,
entesa com una possible font de sa-
viesa per si mateixa. Per sort, no hi
haurà cap conclusió, a les Ponenta-
des, i per això enriquiran, tot esven-
tant-los, aquells qui hi participaran
mal que sigui com a escoltadors
aparentment passius. Perquè les co-
ses culturals tenen i han de tenir va-
lor per si soles, sense cercar-hi finali-

tats més enllà de les de cada cosa en
si mateixa.

Talment, ben intel·ligentment, ho
han degut entendre, a Lleida, el De-
partament de Cultura de la Genera-
litat i l’Ambit de Cultura de l’Ajun-
tament, que són els patrocinadors de
les Ponentades i que, a més a més,
han donat suport a Morphosi per
engegar una iniciativa del poeta Car-
les M. Sanuy, l’edició de plaquettes
amb obres dels ponents a Ponent i de
Ponent.

I per acabar-ho d’adobar, després
de cada col·loqui, que a Lleida es fa-
ran a la biblioteca pública, cadascuna
de les Ponentades prosseguirà amb
una lectura de poemes i textos, al

Cafè del Teatre de l’Es-
corxador, amb un ven-
tijol de popa que porta-
rà els versos a tota la
rosa dels vents.

I si davant aquesta
confrontació de venda-
vals algú gosa dir “de
Ponent, ni gent ni
vent”, tothom li res-
pondrà “i de Llevant, ni
jovenalla ni gent gran”.
O sigui, no es tracta pas
de trobar cap especifici-
tat literària ponentina
ni llevantina, tot i que si
algú la vol cercar ho
podrà fer: a les Ponen-
tades no hi ha normes,
sinó estímuls.

La Dolors Miquel hi
anirà a la seva, en Jau-
me Pont s’hi enlairarà
líricament, i en Benet
Rossell hi ensenyarà el
camp de blat que té a la
pitrera, mentre la Rosa
Fabregat hi desplegarà
la musicalitat dels seus
hemistiquis, en Jordi
Pàmies ens hi farà ad-
mirar Guissona per la

finestra, i la Mercè Ibarz ens farà
passejar per Saidí.

I hi passaran més meravelles amb
altres personatges ben diferents, tots
amb molt de buf. I, durant cada Po-
nentada, dins cadascun dels assis-
tents, hi manxarà un ventot rebolcat:
un airet de bonança lluitarà contra
una ventarrada de buidasacs. Les
contradiccions eixiran de llurs caus i
allò serà una batalla campal i flora-
lesca entre trobadors que reflexiona-
ran sobre les lletres, que les cantaran,
que les escamparan. I d’aquesta ma-
nera totes les veus de Ponent trona-
ran i plouran i nevaran per totes les
geografies mentals de ponentins i
llevantins.

E L N O T I C I A R I

Un dissabte
qualsevol

P E R E G U I X À

L’
última novel·la d’Ian McEwan es
diu Saturday. Al TLS, Theo Tait
l’emparentava amb Cosmopolis,
de Don de Lillo, sobretot en el
retrat de la classe mitjana urba-

na (en aquest cas, del barri londinenc de
Hampstead), aquella classe “sanejada i segura
però que viu amb una ombra permanent
d’atrocitat al damunt”. Però sobretot la lli-
gava amb les novel·les del Conill d’Updike i el
Mrs Dalloway de Woolf per la “juxtaposició
d’un ric integrat amb un outsider desesperat”.
Tot passa, com diu el títol, un dissabte. Veiem
els moviments quotidians de Perowne (juga a
esquaix, visita la seva mare malalta, compra
amb la seva família). Al final, en un acte de
violència inopinat, el seu Mercedes participa
en una persecució amb un BMW vermell.
☛ Recorda Crash, la novel·la de J.G. Ballard,
autor que aquí (potser per haver publicat la
seva obra en editorials de ciència-ficció) no ha
aconseguit el prestigi que, a l’àrea anglosa-
xona, li han adjudicat autors com ara Bur-
roughs, Will Self, Martin Amis i B.E. Ellis. A
França, aquest decalatge entre èxit popular i
prestigi, també passa. Ara tot just surt la no-
vel·la Millenium People –traduïda aquí per Mi-
notauro–, i a Le Nouvel Observateur Aude Lan-
celin es preguntava si l’autor trobarà avala-
dors al continent.
☛ A Le Monde, celebraven els números en
vendes –i facturació– que el 2004 s’ha ob-
tingut en el llibre de ficció a França, i tot
gràcies a El codi Da Vinci, que va arrasar (més
de 900.000 exemplars venuts i primera posi-
ció a la llista dels cinquanta llibres amb més
èxit). La no-ficció reculava respecte al 2003
(les memòries de Nadine Trintignant i Je vous
demande le droit a mourir, d’Humbert i Veille,
van tenir un èxit relatiu). Així mateix, també
han reculat les vendes d’assaig (del 13,5% de
vendes al 2003 passa al 10,6). El llibre infantil
col·locava només tres títols a la llista (dos
Harry Potter i un Goscinny-Sempé). D’això
se’n revenjava l’àlbum de còmic (sis títols, un
dels quals a la segona posició: Nadia se marie).
Finalment, el llibre de butxaca obtenia el
20,6% de vendes, respecte al 18,6 del 2003.

E N I G M Í S T I C A

Cabús sexual i brams
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

L
a poeta i narradora
Carme Cabús (Cerda-
nyola del Vallès,
1956) acaba de publi-
car un llibret d’epi-

grames eròtics a la inesgota-
ble col·lecció vigatana El taller
de poesia, titulat 69 epigrames
eròtics (L’Emboscall, 2005). L’e-
pigrama és un gènere breu de
to satíric que pot tractar de
temes molt diversos. El sexe
n’és un. Els de Cabús, però, no
són gens satírics. Es limiten a
fixar moments d’una certa in-
tensitat eròtica, tot i que estic
convençut que dits a la sala
d’actes d’un institut de se-
cundària provocarien un gran
efecte. Per exemple, aquest:
“Turgència que esclata / sota
els pantalons; / obro la bra-
gueta: surt fava i collons”. O
aquest altre: “Deixa que t’en-
grapi / el prominent paquet; /
abans de penetrar-me / et xu-
claré complet”. Com sempre
passa en la literatura eròtica,
la tria lèxica és discutible. En
qüestions fàl·liques fava con-
viu amb polla però s’hi escolen

un munt de penis que, pel meu
gust, deixen un regust massa
escolar. En canvi, els conys
conviuen d’una manera més
natural amb xones i sexes. “Ru-
gosos mugrons / llapissosa
xona, / la teva mà, amb pressa,
/ s’enfonya la polla”. Cabús té
una certa habilitat per adop-
tar jos diversos, ni femenins ni
masculins. “Pell tendra de setí
/ el gland irradiant: / xuclaré
en l’oberta escletxa / fins al
plaer delirant”. Els moviments
més obvis es tenyeixen de na-
turalitat. “Sexe que entra en-
dins / amb un sospir llarg /
besa la carn tesa / que exhala
mil clams”. Són instantànies
però també tenen capacitat de
constituir una sèrie. “Amb
tocs circulars / et masego els
pits, / t’arribo a les cuixes, /
xuclo en l’entremig”. Convé

capbussar-se en aquests obu-
sos sexuals.

L’epigrama ha tingut il·lus-
tres conreadors en la nostra
poesia. Són famosos els de Sa-
garra, recollits per Permanyer
en un volum saborós: Poemes
satírics (La Campana, 1989). I els
de Fages de Climent, tan veri-
nosos com picardiosos. Perquè
Fages es serveix del sexe per
fotre’s amb coneguts i salu-
dats. Per exemple en aquests
versos dedicats als Macau, una
família de propietaris: “La pu-
billa a l’ull em plau, / la mes-
tressa a l’ull em reca: / quan
veig les noies de Macau, / no
em cau, que se m’aixeca”. Però
el Fages eròtic excel·leix també
a empentes i rodolins: “No en-
senya pas la Feliça / res que no
hagi estat a missa”; “El xam-
pany a la nevera / i la verge pel

darrera”; “A fembra que s’ei-
xarranca, / posa-li una mà a
cada anca”; tots extrets d’Epi-
grames (Brau, 2002).

HOMENATGE A MIQUEL BAUÇÀ
En l’homenatge pòstum a Mi-
quel Bauçà que vam fer el 18
de febrer una trentena de lec-
toescriptors, d’Abrams a Za-
bala, van sortir uns quants
versos bauçanians de to epi-
gramàtic. Com ara “El millor
procediment / per tenir mira-
da errònia / és de fer-ho
acompanyat. / Com més ulls
miren la plana / més segur és
el perill / que la Verge s’hi
aparegui”; “Déu ignora que no
sap / com faig realment les
coses”; “Déu no es comunica
amb mi. / Sap que no l’escol-
taria”; tots tres extrets d’Els es-
tats de connivència (Empúries,

2001). Una bona part del pú-
blic, en sentir aquests versos
devastadors, va reaccionar ri-
ent. I això va molestar molt
alguns posseïdors de la veritat
absoluta, no només sobre la
poesia de Bauçà sinó en gene-
ral, perquè consideren que el
riure desactiva la capacitat
crítica i rebaixa els continguts
del pensament. Ai, si els es-
forçats perseguidors de Rabe-
lais aixequessin el cap! ¿Cal
recordar que el riure és una de
les mostres supremes de la
llibertat humana? Els dogmà-
tics teòrics del quietisme
mandibular bramen que l’o-
bra de Bauçà, “ni en els mo-
ments més sarcàstics t’ha d’o-
ferir la sortida fàcil de l’alleu-
jament que significa el riure”.
¿Fàcil, dius? Bauçà respon “La
lletera no vindrà / ha fugit
amb l’ocatera”. Després rema-
ta: “Ell té una teoria / i la vol
fonamentar, / i treballa nit i
dia / amb muntanyes de pa-
pers. / El problema és que no
arriba / a passar gana de bo: /
aviat tindrem el llibre”.


