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Una altra imaginació
és possible
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A
rribant a Arenys de
Mar pel carrer de la
santa fe portuària cu-
rulla de xarxes, res-
taurants per men-

jar-hi el peix i barques i iots i
veles, al carrer de Santa Rita de
Càssia, Oriol Caba i Josep M. Fi-
ta hi han transportat el seu
desgavell particular. Deutors
dels desendreçats, amb cap or-
dre ni criteri preestablert, el
Gamatzem és una nau plena
d’idees sense andròmines.
Hom, lleuger, enfila amunt les
escales estretes malgrat atu-
rar-se al replà per escurar-se la
sorra de les sabates. Dessota els
graons hi ha la platja del Ma-
resme. Dalt, despullades, les es-
tanteries i prestatges s’han fet
coixins i sofàs, butaques per
encabir-hi la còrpora i deixar-se
endur per les ventades. El co-
bert, estrenat el 2002 amb Pi-
erre Bastien i Judit Farrés, ha
vist desfilar un rosari ingràvid
de noms: Muguruza, Sisa, Isaki
Lacuesta, Roger Bernat, Pole
Pole, Pascal Comelade, Casas-
ses, Hac Mor i tants d’altres
d’aquí i d’arreu sense calendari,
a l’atzar de la programació.
Responsables de Transports Ci-
berians, aquests dos infatiga-
bles amb els peus alats, van
provar d’aturar les deportaci-
ons i estimular els desplaça-
ments semàntics instituciona-
litzant el Partit Volador. Amb
seu al Gamatzem, a aquest
partit integral de camells, car-
teristes, franquistes, farmacèu-
tics i papistes i el bo i millor de
la plana major de les cases are-
nyenques, li van faltar només
110 signatures de les 500 ne-
cessàries per concórrer a les
eleccions locals. Ben a l’inrevés
de l’actuació dels consistoris,
esperem que a les properes au-
tonòmiques s’hi representin de

nou i amb un horitzó més llarg
de mires que incorporarà, ben
cert, per estalvi energètic, per
raons de pes i perquè sí, l’apa-
gada definitiva dels llums del
temple del Tibidabo. Si els par-
tits polítics han segrestat la de-
mocràcia, cal que recuperem
de nou la il·lusió pel cant coral?
No és pas sobrer que Pierre
Bastien repetís actuació tot just
fa unes setmanes. Declaració
d’intencions, manifestació de la
doctrina, l’home orquestra au-
tomatitzat fa servir instru-
ments de Meccano i discos en
codi Morse, fent saltar ballaru-
ga l’agulla amunt i avall dels
capdetrons dels istmes com si
una secretària faldilla curta ca-
mes a la vista percudís una
Olivetti amb puntes de dia-
mant. L’home orquestra meca-
nitzat canta La Maquinista pro-
letària de Clavé, o això sembla
ser, des del París de l’avantgarde
i l’experimentation. Ben francès,
amb la mantega i la perruca i
quatre piles i un interruptor al
dit gros del peu s’ha fabricat
una pianola: cop de corró den-
tat al Casiotone! Amb un tros
de paper, una pandereta i un
clip, porta un disseny Ircam de
la practicitat i bufa un cornetí
que es fa bicèfal amb dues sor-
tides per al so. Noise Meccano i
no pas industrial, amb un got
d’aigua i una canya la trompeta
fa aigües i borbollons. Com un
jove Frankenstein universitari i
lasciu, engranatges, politges,
corrioles, rodes, gomes i cade-
nes fan una música sàdica de
pur plaer i èxtasi, deixant clar
que a la revolta li correspon un
sexe estratosfèric. Fent petons a
la trompeta del que es tracta és
de fer-la volar i no pas d’inno-
cència. Adolescents i jovençalls:
al Gamatzem la imaginació
torna a ser possible.

SP

L’artista Beneyto, director de la col·lecció de March

A R A C O M A R A

Prevencions davant la tradició
C A R L E S H A C M O R

L
a publicació de la tra-
ducció al català, mag-
níficament feta per Ri-
card Ripoll, de l’obra
completa de Lautréa-

mont (March Editor) és un es-
deveniment literari que, per si
sol i també per la introducció
escrita pel traductor, hauria de
fer reflexionar pregonament
sobre quines coses és i quines
no és la literatura i sobre qui-
nes coses hauria de ser i de no
ser segons els diferents, i con-
tradictoris i fins i tot antagò-
nics, plantejaments literaris.

Lautréamont suposa un dels
talls moderns i importants en
la literatura (francesa, occiden-
tal, universal o global, inclosa
la catalana, que, a fi de no ofe-
gar-se, no pot restar reclosa en
la seva tradició). I val a dir que
la postmodernitat no va ser pas
la negació de la modernitat, ni
el distanciament actual pel que
fa a la postmodernitat tampoc
no comporta el rebuig d’aques-
ta. Lautréamont no és arqueo-
logia literària.

En efecte, l’obra de Lautréa-
mont és un dels talls darrers (en
fa, però, més de cent trenta
anys) de la literatura, i no ha
estat gens assumit per la litera-
tura catalana, en què la tradició
pròpia pesa massa. Entre nos-
altres Lautréamont ha estat
més aviat ignorat, com si la
tradició literària francesa, o de
qualsevol altre país, a Catalu-
nya només fos matèria de lec-
tura instructiva que no ens
hauria d’influir gaire, perquè la
literatura catalana hauria de
viure, o d’asfixiar-se, en el seu
passat llunyà o immediat.

Com escriu Ricard Ripoll al
pròleg, a la segona meitat del
segle XIX, amb Lautréamont,
Rimbaud, Baudelaire i d’altres
autors, “s’entén el sentit com a
recerca en un procés obert pel
mateix acte d’escriptura, més

que no pas com a punt de par-
tida, origen, de l’acte de creació.
El sentit ja no es considera
previ a l’escriptura (com si cal-
gués tenir quelcom a dir que,
després, l’escriptura represen-
taria), sinó que apareix com la
conseqüència inevitable de
l’acte d’escriptura (escriure
provoca, genera, sentit). Aques-
ta permutació és essencial i
permet de concebre una litera-
tura no ja com a imitació de la
realitat (és a dir, supeditada a
una ideologia de la representa-
ció), sinó com a creació d’una
realitat textual més propera als
mots que no a les coses”.

LA NEGACIÓ DE LA MIMESI
Aquesta literatura de la no-re-
presentació, de la negació de la
mimesi, és paral·lela a la rup-
tura amb la imitació de la rea-
litat immanent, amb ambiva-
lències, a l’art contemporani. I
una conseqüència n’és l’escissió
de la literatura contemporània
en mimètica, com ho és sobre-
tot la narrativa, i en diguem-ne,
en mots de Ripoll, productiva o
de sentit utòpic, com és el cas
de gran part de la poesia con-
temporània.

En les lletres catalanes, fins i

tot en poesia encara hi ha reti-
cències a admetre unes poèti-
ques en les quals els sentits són
generats pel llenguatge mateix
més que no pas per la intenció
o voluntat de dir de l’escriptor.
Per a la tradició, cal tenir coses
a dir i l’escriptura ha de repre-
sentar aquestes coses. I quan la
poesia no s’escriu així, i per
tant no s’ajusta a la tradició,
des d’aquesta els poemes resul-
ten incomprensibles, hom no
hi veu cap sentit.

Amb aquesta intransigència,
hom no té en compte que la
perspectiva de la tradició pot
impedir d’altres punts de vista,
que el sentit i la significació són
indefugibles, que tot té sempre
molts sentits i moltes significa-
cions. La tradició –també la de
les lletres catalanes– és molt
important, i fins i tot és im-
prescindible, i tanmateix, si es
converteix en un seguit de
dogmes, tot just engendrarà
clixés si fa no fa dissimulats.

El lector i el crític literari
aferrats a la tradició, a la ideo-
logia de la representació, úni-
cament poden entendre la mi-
mesi, i no s’adonen que aquesta
avui és només una possibilitat
literària i artística entre altres.

E N I G M Í S T I C A

QK Canals
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

H
i ha una certa tradició ono-
màstica que defensa la per-
petuació del nom dels pares
en la progènie. Quan els
descendents són dos, i pare-

lleta, els embolics telefònics són nota-
bles a l’hora de demanar pel pare o pel
fill, la mare o la filla. Dos cosins postissos
meus no han aconseguit afiançar els
seus veritables noms de pila –Joan i
Conxa, com els seus pares– fins que no
han passat dels quaranta. Fa poc tothom
els anomenava encara Tito i Cuca, com
si fossin els dos nens clenxinats d’una
família pija de la Diagonal i rodalia no
trambesosaires. I no era el cas. Al final,
tot i que ell ha acabat vivint a la zona
alta de Barcelona, ja no fa anar l’hipo-
corístic, per a gran alegria meva. Tots
tenim els nostres prejudicis, i jo trobo
una enganyifa que t’anunciïn l’arribada
d’un Tito o d’una Cuca i t’aparegui un
especimen humanoide que quaranteja.
He de reconèixer, doncs, que d’entrada
la meva percepció de les creacions de la
inclassificable Cuca Canals sempre ha
estat llastada per aquest hipocorístic

entre zoològic i sexual. Ara acabo de
mirar, més que no pas llegir, 100 piezas
únicas (El Aleph, 2004) i voldria esmenar
l’error. En aquest feixuc posttrespercen-
tisme que ens toca viure tothom diu que
cal saber rectificar, oi? Doncs jo rectifico.
Reconec que, malgrat l’hipocorístic que
continuo trobant carrincló, les cent
propostes gràfiques que la QK (així m’a-
grada més, ves, deu ser cosa del pòquer)
ha editat aquest Nadal m’han agradat.

No conec Berta la Larga, la seva acla-
mada primera novel·la, però trobo bons
els seus guions de La teta i la lluna i La
cambrera del Titanic, de Bigas Luna. També
vaig xalar llegint La hescritora (1998), una
segona novel·la francament sorprenent. I
ara he degustat, pàgina a pàgina, les se-
ves cent peces úniques. ¿Poemes visuals?
¿Tipogrames? Tant se val. QK Canals fa

troballes molt brossianes: des d’un ex-
plícit bross A fins a un VURRO amb la V
vermella i les altres quatre lletres en
negre. L’ortografia torna a ser central en
propostes com ara Errar es umano. Una
enorme J rep l’Aragó per subtítol, el
clàssic joc infantil que encavalca mon-
ges i pernils en castellà acaba omplint
una pàgina sencera de línies del tipus
MONJAMONJAMONJAMON... I l’autorefe-
rència pròpia del gènere esclata en un
POEMA INACABA de fàcil reproducció en
un article com aquest. Altres propostes
són més gràfiques, com un exèrcit de Ñ
majúscules (España); una pàgina com-
pleta obsessivament oulipiana on llegim
centenars de vegades la frase no sé qué
escribir; un tauler d’escacs amb una reina
negra envoltada de peons blancs (acoso
sexual). Un altre parell de pàgines aca-

rades representen el duel entre el rea-
lisme (yo moriré, tú morirás, él morirá, etc.)
i el surrealisme (yo resucitaré, tú resuci-
tarás, él resucitará, etc.). L’arrel quadrada
de 84.567, en negre, és igual a les pa-
raules ni idea en vermell. MURCIÉLAGO
apareix de cap per avall. Una PENA en
negre (cos 128, per dir alguna cosa)
sobre un DE MUERTE en vermell (cos
16). La penúltima proposta del llibre és
una bona definició del gènere. Fa així:
POSEIA VISUAL. Doncs això, QK Canals
ens regala un centenar de peces úni-
ques molt properes a un munt de cre-
acions de la poesia visual catalana, des
de Josep Manuel Calleja a Guillem Vi-
ladot, passant pel tipògraf alcoià Enric
Solbes –el molt proper i recent Jocs Ti-
pogràfics (Bromera, 2004)– i pels disse-
nyadors valencians d’inklude.com que,
partint d’un conte infantil alemany
del 1925, han elaborat un excel·lent
compositor tipogràfic que permet di-
buixar amb les lletres i penjar-les a la
galeria d’art de la mateixa web, inau-
gurada el 28 de gener. Paga la pena
visitar-los a http://www.robotype.net.


