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El públic somia
paraules mecàniques?
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A
quests dies podem gaudír (v. tr. tenir una sensació
de plaer com la que s’experimenta amb l’arqui-
tectura tova de Gaudí) d’una Hac de la lliteratura
universal (v. Theresa Hak Kyung Cha). Poetessa
d’un sol llibre Dictée, Hak ens permet reditar (v. tr.

treure rèdit un altre cop) els excrecicis més intel·ligents de
la paraula i del conceptual. Desseguint les pautes de for-
molació de l’estrecturalisme –llegint a banda ampla Saussu-
re, Levi-Strauss i Lacan–, tot i saber de la pressència (amb
qualitat de fer present l’essència / fil. fenomen [Kant]) de
Mallarmé i Beckett en el rerefonts (que és, com a substrat,
a les fonts d’alguna cosa), Hak ens acondueix a un espai
mut de la llengua, a un espai cec de la pintura, a l’art
dadabò (que és dada més enllà de Fluxus i Beuys): sense
missatge però amb moltes coses a dir. Arribem a la clon-
clusió (f. procés final de la clonació) que s’ha d’entrart a la
Fundació Tàpies.

Diccionari a la mà, molts encara pensen que un text ha
de voler dir alguna cosa. Carregats de coneixements
acadèmics cerquen les claus de volta per desxifrar l’au-
tor. Ben poca cosa els podem dir de cara a vivitar l’expo-
sició que Hak té a la Tàpies fins al 10 d’abril. Si la mà-
quina d’escriure i els errors tipogeogràfics van provocar la
inhivenció de l’escriptura automàtica, la politització i el
laboratori amb els immaterials i les indees (idees interi-
ors) van constituir bona part de la pràctica dels setantes.
Els Hakpoemes s’han de llegir en la dimensió i el volum,
amb tot el seu pes. Són versaments d’imatges i temps i no
només de tinta. La falta d’ortografia com a primera di-
mensió de la superfície de l’escripintura. D’aquí, als mots
en llibretat (f. llibertat de llibre) i la composició lliure de
la tipografia. En contra de les correccions i del paper
mullat, de cara a la literatura barata i de format metro,
Hak Kyung Cha eleva el poema a la seva naturalesa pri-
mera, al cos de lletra.

Amb un rigor extrem a la retina, i un coneixement
profund de cinastes com ara Carl Dreyer, Marguerite Du-
ras, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Chris Marker, Yasuji-
ro Ozu, Andrey Tarkovsky, Man Ray, Jonas Mekas i Maya
Deren, Hak va intimar amb els projectors Athena a les
classes de Bertrand Augst. Athena té el do d’aturar el
temps en un sol fotograma i permetre estudiar amb
atenció el desencolat de la retina, les sinapsis de les cul-
tures i les permutacions de la llengua. Les obres subllimbs
de Hak es mouen permanentment pels viaranys interns
del coreà, el francès, l’anglès i més, estampant la seva
dansa i multiplicació amb materials sempre humils. La
bellesa de la simplicitat és una fita ben apresa de l’absurd.
El 5 de novembre del 1982 Hak va ser assassinada per un
guàrdia de seguretat del Puck Building de Manhattan.
Hak era un alfabet de 28 lletres, Hunminjongum. (King
Sejong, 1443)
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El director de l’Institut Cervantes César A. Molina

E L N O T I C I A R I

La realitat multilingüe
a la Fira de Casablanca

L A R B I E L H A R T I

E
n la seva recent visita a
Casablanca, el nou di-
rector de l’Institut
Cervantes, el poeta ga-
llec César Antonio Mo-

lina, responia a la pregunta so-
bre el contrapunt que aportaria
la política cultural del govern
central en relació al Cervantes
dient que “per davant de tot la
consideració que Espanya és un
país multilingüe i que
aquesta és una realitat
que constitueix una
gran riquesa cultural
que cal preservar i fo-
mentar, així com una
visió panhispànica de
les llengües i de les
cultures”.

El nou tarannà res-
pon al canvi generaci-
onal dels responsables
del nou govern de
l’Estat i també a un
canvi de sensibilitat,
que es va expressar
d’una manera clara en
la darrera edició del
Saló del Llibre de Ca-
sablanca, en què la
delegació espanyola,
país convidat, va
comptar amb la pre-
sència dels gallecs Mi-
guel Anxo Fernán-Ve-
llo i Luis G. Tosar i dels
catalans Isidor Cònsul
i David Castillo, a més
de Juan Goytisolo,
Gustavo Martín Garzo,
Clara Janés, José María
Merino, Fanny Rubio,
Jesús Munárriz i Maria Victoria
Atencia, entre d’altres.

El Saló del Llibre de Casa-
blanca, un dels més importants

del món àrab, també va servir
per iniciar una sèrie de contac-
tes editorials, que van establir
una declaració conjunta d’in-
tencions per situar el llibre com
a principal transmissor de cul-
tura entre la Península i els paï-
sos del Magrib, especialment el
Marroc, en què llengües euro-
pees com el francès i l’espanyol
encara conserven un protago-

nisme que s’ha incrementat els
últims anys per la gran deman-
da que, en especial el castellà,
estan tenint entre la població

marroquina. Cal recordar que el
Marroc és el país del món amb
més seus –cinc– de l’Institut
Cervantes. Entre els signants de
la Declaració de Casablanca hi
havia Abdelkder Retnani, presi-
dent de l’Associació Marroquina
de Professionals del Llibre, a més
dels editors gallecs esmentats,
d’Isidor Cònsul, d’Edicions Proa,
i de Jesús Munárriz, de la pres-

tigiosa editorial de po-
esia Hiperión.

De fet, la Declaració
de Casablanca ha ge-
nerat unes extraordi-
nàries expectatives
d’intercanvi. En la seva
introducció el text re-
marca la necessitat de
concebre nous projec-
tes i canalitzar accions
en l’àmbit de l’edició,
traducció i difusió del
llibre, “un desenvolu-
pament més gran en-
tre les cultures que in-
tegren la nacionalitat
marroquina i l’Espa-
nya de les autonomies
com a Estat plurilin-
güe i plurinacional”.

L’objectiu priorita-
ri de la Declaració és
que els llibres i altres
suports multimèdia
tinguin una presèn-
cia efectiva en el tei-
xit social i cultural
dels dos Estats d’una
manera pràctica i va-
lenta, centrant l’es-
forç inicial en la dis-

tribució i traducció de textos
que contribueixin a la renova-
ció en un nou segle en què “tot
necessita reinventar-se”.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Els anys quaranta
O R I O L I Z Q U I E R D O

Mossèn Anton Ferrer, Esclats.
Torrell de Reus. Barcelona, 1946.

U
n boix, estampat en ocre,
presideix la coberta. En pri-
mer terme, una oreneta en
posició de vol, difícil, el coll
massa vinclat enrere, una flor

al bec, potser un pensament. Al fons,
dessota, una línia de vegetació, com un
jardí d’arbres i arbustos, una palmera,
un pi, una figuera de moro, una atza-
vara, una alzina, un xiprer. Tancant la
il·lustració per dalt, uns núvols, potser
les ombres de la nit, amb tres estels de
cinc puntes inscrits. Al centre, rere l’au,
l’arc de Sant Martí. Sota el boix, el peu
editorial: Torrell de Reus i l’any en xifres
romanes, MCMXLVI. A sobre, el nom de
l’autor, amb menció expressa de la seva
condició, Mossèn Anton Ferrer, i sota el
títol del llibre, Esclats, la precisió Poesies. A
la pàgina 6, sota la justificació del tiratge
(“D’aquesta obra han estat tirats 60
exemplars en paper de fil Guarro, nu-
merats de l’1 al 60 i nominats, i 400
exemplars en paper allisat”), es fa cons-

tar, no podia ser altrament, que és el
“Boix de la portada d’Enric C. Ricart, de
Vilanova”. Torrell de Reus va publicar,
aquells remots anys 40 del segle passat,
entre tants d’altres, poemaris de Fèlix
Cucurull i de Manuel de Pedrolo.

Precedeixen els Esclats de poesia un
Pòrtic d’un sol full que signa el prevere
Ramon Muntanyola el dia de la Festa de
la Immaculada Concepció de Maria del
1945. Muntanyola convida el lector a
reconèixer en tot poema “un pregon
gemec de l’ànima”, “aquesta veu pla-
nyívola de l’esperit”, que és també, en el
cas de “l’amic, suara traspassat”, del
qual prologa el llibre, “una guspira vi-
va, una resplendor, un raig d’aquella
llum que serva en els replecs del seu
esperit”. Gemecs, com ara: “Ben amarg
és el calze, o Senyor!”, esquitxats de

guspires com Nocturnal: “Claror d’amor
/ pluja d’argent, / que caus rient / salta
que salta / dins la mar alta. / Claror
d’amor / somniador”.

Després de l’índex, que relaciona els
trenta-set títols dels poemes, en la seva
majoria títols d’un sol mot (Sublimitat,
Penediment, Íntima, Epitalami, Torbació i Co-
miat, en són alguns), l’editor inclou una
nota biogràfica i una altra de bibliogrà-
fica. Aquesta relaciona els títols de tres
obres publicades entre el 1930 i el 1936
(Breviari minúscul, Sant Gabriel de la Dolorosa
i Jesucrist, Llum de l’ànima) i de quatre més
“a publicar” (Santedat, El Regne de Déu,
Eucologi Bíblic i Senda Espiritual). Aquella
comunica algunes dades rellevants so-
bre l’autor: que va néixer a Reus el 2 de
febrer de l’any 1903, que “vestí l’hàbit de
monjo en la Cartoixa de Montalegre, on

ingressà el dia 6 de desembre del 1940,
empès per ferma vocació frenada de
molts anys per impossibilitat física, ha-
vent-ne sortit pel mateix motiu el dia 2
d’agost del 1941” i que “morí en la seva
ciutat natal, després d’una llarga i terri-
ble malaltia portada amb exemplar i
commovedora resignació, el dia 10 de
juliol del 1945”.

El colofó diu que “aquesta obra Esclats,
de Mn. A. Ferrer i Pino, homenatge d’a-
mistat i record a la seva vida de noble
executòria, fou acabada d’estampar a la
Impremta Altés, de Barcelona, dintre la
vuitada de Pasqua de Resurrecció de
l’any 1946”. A la pàgina 8 s’havia fet
constar que nihil obstat, sota la responsa-
bilitat del censor Joan Puntí Collel, pre-
vere. Signava l’imprimatur del bisbe de
Barcelona, Gregori, “per manament de
S.E. Rdma., Dr. Lluís Urpí Carbonell,
Mest.la Canceller-Secretari”. Són senyals,
gairebé estigmes, d’un temps periclitat
sense remei, que avui té ressons d’ultra-
tomba. Tan d’ultratomba com en tenen
les minses revifades que, a propòsit
d’uns molt determinats temes, alguns
semblen voler intentar ara i adés.


