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Meritxell Cucurella ha impulsat ‘Perversos’

A R A C O M A R A

La perversió
de la despoesia

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

A
ctualment hi ha tot
un seguit anàrquic de
desrecitals, deslectu-
res i destrobades des-
poètiques que van

canviant força de pressa el pa-
norama, no gens ensopit, de la
despoesia oral i escrita. Aquests
actes no són anunciats mai, i hi
ha gent que assevera que ni tan
sols es fan mai enlloc. I tanma-
teix, encara que això fos cert,
encara que els despoetes i la
despoesia no existissin, la seva
influència és evidentíssima.

La despoesia, com a desma-
terialització total de la poesia,
fa cap a l’esfumat absolut dels
versos i de la veu del despoeta,
la qual cosa, però, no té res a
veure amb el silenci ni amb res.

I malgrat aquesta negació de la
presència del poema escrit o
recitat, la despoesia és un refe-
rent pertinaç i ineludible de
l’antipoesia, de la mateixa ma-
nera que aquesta ho és de la
poesia, que al seu torn ho és de
la contraprosa.

La contraprosa, que cal no
confondre pas amb la prosa
poètica ni amb la poesia en
prosa (retallada o no), equival a
l’antipoesia menys la despoesia.
De manera que entre un des-
poeta i un antipoeta hi ha tanta
distància com entre un poeta i
un prosista, amb el benentès
que hi ha força despoetes que, a
fi d’existir, escriuen i fins i tot
canten composicions rigorosa-
ment versificades tot fent veure

que són proses dictades per
l’automatisme psíquic.

I tot el corrent subterrani de
la despoesia desemboca en
l’antipoesia, que va a parar a la
poesia. Per això els despoemes
són avui els fonaments sobre
els quals s’aixequen tant l’anti-
poesia com la poesia.

Així, qui vulgui copsar la
despoesia, ho haurà de fer a
través de l’antipoesia i de la
poesia. I aquest copsador de
despoesia s’adonarà que la po-
esia, de per si, és impostació de
veu, és una impostura, és art,
artifici. I constatarà que els an-
tipoemes van en contra de la
impostura, van contra la poe-
sia, contra la literatura; i no van
mai a favor de la poesia com a

suposada expressió sincera,
sense impostures.

Perquè aquesta poesia de la
veritat nua és impossible. No-
més una poesia ingènua s’hi
pot acostar, sense arribar-hi, ja
que, precisament per no per-
versa, se situarà en el discurs
d’una poesia d’arrel popular,
que té les seves normes per a la
pretesa franquesa espontània.

I és a través de l’antipoesia
com hom pot capir que la des-
poesia és un enunciat i prou, en
el qual va inclosa la no-poesia,
que sempre corre amunt i avall
al costat dels prosistes que re-
tallen la prosa i dels que no la
retallen.

I el cas és que ara, a la Nau
Ivanow, i gràcies al cicle Per-
versos, que és una iniciativa de
Meritxell Cucurella, hi podem
veure un desplegament de totes
aquestes formes, entre prepoè-
tiques i postpoètiques, que van
alterant el concepte de recital o
de lectura de poesia.

I ho fan no pas imparable-
ment, per sort, sinó impercep-
tiblement, a poc a poc i atu-
rant-se a cada vers, mal que a
vegades s’embalen, surten de
mare, i cauen en un estat de
prostració, d’on de seguida re-
munten cap a una visió àeria de
la despoesia que transforma el
fum dels versos despoètics en
síl·labes compassades atonal-
ment per una amètrica radi-
calment arítmica.

A Perversos sereu enrampats
per l’Antipoeta (Gerard Altaió),
hi escoltareu un antidj i un
tàndem antidj, així com un
mecenes i dues saxofonistes, i
hi deglutireu versos perversos
d’Eduard Escoffet, Josep Pe-
drals, Joan Vinuesa i Ester Xar-
gay. I segurament hi patireu els
esbufecs de ràbia d’algun poe-
tarro perfeccionista per a qui la
poesia ha de respondre als ge-
mecs de les muses des dels
museus i biblioteques de quan
la despoesia encara no els havia
actualitzat. I potser allà, en un
racó, mig amagat, un despoeta
inexistent us farà que sí amb
un somriure burleta.

E L Q U I O S C

P E P O T A M A R I T

Lletres. Número 14.
Grup del Llibre.

Barcelona, abril-maig, 2005.

L a revista que edita el
Grup del Llibre està de-
dicada, com és lògic, a les

novetats més destacades que
podem comprar durant la fes-
tivitat de Sant Jordi. Algunes
de les recomanacions són lli-
bres de poemes, com és el cas
d’Ulls encendrats, de Carles Du-
arte (Tres i Quatre) i Silenci,
respostes, variacions, de Jordi
Sarsanedas (Proa), però també
tenen lloc la narrativa, amb
obres com ara Per un sac d’ossos,
de Lluís-Anton Baulenas (Pla-
neta), La ciutat invisible, d’Emili
Rosales (Proa), Els dies difícils, de
Maria Mercè Roca (Columna),
Èxtasi, de Gabriel Janer Manila
(Columna), Rosa de foc, de Joan
Agut (Proa), La monja que va
perdre el cap, d’Andreu Martín i
Jaume Ribera (Columna) i Pro
ves falses, de Dona Leon (Edici-
ons 62), i l’assaig, com ara
“Todos los catalanes son una mi-
erda”, de Xavier Polo, amb
pròleg de Jordi Pujol (Proa) i Si
em necessites, xiula, d’Isabel-Cla-
ra Simó (Edicions 62), entre
moltes altres novetats i gène-
res. Inclouen crítiques d’algu-
nes d’aquestes obres, articles,
com per exemple L’ofici de lli-
breter, de Pere Fàbregues, i una
entrevista a Josep del Hoyo,
editor de Lynx Edicions.
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L
a mort del papa Joan Pau II
ens ha llegat una veritable
allau d’informació diversa so-
bre l’ofici de dirigir la institu-
ció més antiga del món. Entre

els múltiples aspectes històrics, soci-
als, polítics i procedimentals, no s’a-
costuma a incidir gaire en la relació
dels papes amb l’enginy verbal. És lò-
gic, perquè la gravetat de la figura del
summe pontífex sembla allunyar-lo
definitivament de la perillosa banali-
tat del joc. I no. Hi ha hagut molts pa-
pes juganers. Hem sabut aquests dies
del passat al teatre de Wojtyla. Doncs
bé, Baltasar Gracián atribueix la tro-
balla del famós bifront que fa de Roma
la capital de l’amor a Matteo Vincenzo
Barberini (1568 - 1644), el papa que
sota el nom oficial d’Urbà VIII va viure
en primera fila el famós procés a Gali-
leu. Segons Gracián, quan encara no
era sant pare, Barberini va escriure:
“Nomen si invertas Amor est, ut congruit illi.
/ Nam pius in populos cuncta subegit Amor”.
La traducció de Gracián fa: “Roma es
amor, porque como Madre universal del
mundo abraza a todas las naciones y pue-

blos”, però no es priva de fer-ne una
altra versió que ell mateix qualifica
d’excedida: “Roma, Amor, dice leído / Al
contrario, que su amor, / Más que su grande
valor / El mundo todo ha rendido”.

EN PLE FERVOR XARADISTA
Un altre papa verbívor fou Giovanni
Maria Mastai Ferretti, Pius IX (1792 -
1878). Durant el segle XIX la xarada es
va popularitzar molt a Itàlia. En ple
fervor xaradista, l’historiador de
l’enigmística Demetrio Tolosani recull
una xarada que es conserva autògrafa
del papa Pius IX datada el 20 de se-
tembre del 1870: “Il tre non oltrepassa il
mio primiero; / è l’altro molto vasto e
molto infido / e spesso spesso fa provar
l’intero”. Els tres mots sense cursiva
són codis xaradistes que es refereixen a
la primera síl·laba, la segona i el total

de la paraula. La resposta és tremare
(tremolar), amb el benentès que el pri-
mero és el número tres (tre), l’altro es
resol amb la vastitud del mar (mare), el
qual tot sovint fa tremolar de fred, tal
com assenyala l’intero (tremare). Menys
innocent és l’exemple d’anagrama an-
tonímic que Isaac de Disraeli atribueix
al papa Climent VII, que l’any 1605 va
anul·lar el casament que havia unit
l’any 1572 els reis de Navarra Enric III
i Margarida, filla d’Enric II de França i
Caterina de Mèdici. Segons es pot llegir
en unes sucoses Mémoires publicades
després de la seva mort, la reina patia
el que avui en diríem nimfomania, de
manera que el rei estava consternat.
Doncs bé, el papa Climent VII va
anul·lar aquell tumultuós matrimoni
però va fer circular un anagrama bea-
tífic. Amb les lletres del seu nom,

MARGUERITE DE VALOIS, va formar
SALVE, VIRGO MATER DEI.

De tota manera, el meu episodi pa-
pal preferit és l’atribuït al grandíssim
verbívor de Ravenna dom Anacleto
Bendazzi, professor de Joan XXIII.
Quan una delegació que havia visitat el
Papa a Roma li va traslladar unes pa-
raules de salutació de part de l’entra-
nyable Joan XXIII, el primer que els va
preguntar Bendazzi va ser si les havia
pronunciades dret o assegut. Estra-
nyats, els seus visitants li van dir que el
Sant Pare havia parlat amb ells a peu
dret. Aleshores dom Anacleto va ex-
clamar satisfet: “Bene, allora vuol dire che
non ha parlato di me ex cathedra, e pertanto
il suo giudizio non è da ritenere infallibile!”.
En italià una cattedra és una cadira i,
per tant, permet el joc homofònic amb
l’expressió llatina ex cathedra. Quan un
papa parla ex cathedra posseeix indis-
cutiblement la veritat i, per tant, és
infal·lible. Si parla a peu dret, segons
Bendazzi, ja és diferent. Probablement,
el papa Joan Pau II s’ha passat més
temps assegut que no pas dret en el
decurs del seu llarg pontificat.


