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El poeta Antoni Clapés

A R A C O M A R A

Accés al reremón clapesià
C A R L E S H A C M O R

E
l llibre Llavors aban-
donaries Greifswald
(Emboscall), d’An-
toni Clapés, s’obre
amb un poema

que ens demana –anava a
dir que ens obliga– a una
suspensió de tot, a un restar
immòbils per poder veure,
amb la imaginació que pro-
voca la lectura, la rosada que
cau i la molsa que envaeix
una grava blanca. Aquesta
invasió n’és l’única acció i
l’únic so; i també ens indica
que aquesta acció i aquest so
són una música.

El poema, doncs, com a
partitura que hem d’inter-
pretar íntimament i imagi-
nativament, amb calma, en
silenci, mirant el poema,
que, un cop llegit, podem
rellegir i remirar-lo tot sen-
cer: ho permet la disposició
tipogràfica dels seus cinc
versos. I tot seguit, si ens
abstraiem, la música conti-
nua dins nostre sense haver
de mirar el poema. Ja ens el
sabem, ja ens hem format la
imatge i l’acció que ens pro-
posa, i el podem viure, el
poema, que esdevé com una
postal sonora precisament
per visual.

Girem uns quants fulls, i
se’ns demana més serenor.
Ara és negra nit, sense lluna,
i, això no obstant, a l’empe-
drat hi brilla la lluna. Com

en un gravat o una
pintura surrealit-
zant.

Tornem uns
quants fulls enrere i,
de matinada, hi ha
una claror tèbia, una
llum fugada. I res no
es mou. I ni tan sols
hi ha l’alè escruixi-
dor de la por. O si-
gui, aquest alè no hi
és, al paisatge sug-
gerit, tot i que, un
cop esmentat l’alè al
poema, on, per tant,
sí que hi és, aquest
alè indirectament
acaba formant part
del paisatge. Es trac-
ta d’una peça literà-
ria que podria ser la
descripció d’un di-
buix expressionista, dit sigui
per fer un paral·lelisme amb
la postal i el gravat o pintura
de més amunt.

A la pàgina següent hi ha
una flor a la vora d’un camí.
El poeta, aquí, se situa, i situa
el lector, com a protagonista
absolut: la flor és el reflex de
la mirada del poeta i de la
nostra, i, la flor, només exis-
teix quan la mirem. És a dir,
l’artifici literari –solipsista
en aquest cas– fa dels ulls
del poeta, i dels nostres, el
centre del món i del temps,
el qual, al final del poema,
s’acaba. Som nosaltres qui

hem donat vida a la flor, en
llegir el poema.

Aquesta flor, segons la
convenció del poema, tot
just existeix mentre llegim el
poema, per bé que persisteix
en el record de la lectura, de
la mateixa manera que,
quan, al marge del poema,
deixem de mirar una flor,
aquesta continua existint:
l’estratagema del poeta
–l’art sempre és artifici,
sempre comporta trampes–
recorda la d’una il·lustració
d’un paratge de llibre ro-
màntic.

Els quatre poemes que

hem comentat ens
donen el to per en-
trar en tots els altres
del llibre. Alguns són
en prosa. N’hi ha un
d’aquests que podria
ben bé ser el guió
per a un videopoe-
ma mut, amb subtí-
tols, que al poema
van entre parèntesis.

Vet aquí la sinop-
si, del poema i del
videopoema: unes
abelles surten d’un
orifici tapat per un
bri de falguera, un
home puja una es-
cala i s’atura al replà
per deixar passar
una dona que baixa
carregada amb un
farcell a cada mà; en

un carreró veí, algú encén
un cigarret; després, els llavis
de la dona, i una abella que
s’atura a la falguera, i la bu-
rilla que és esclafada contra
un mur negre; a la dona li
cau un dels farcells; no el
recull ningú. I els parèntesis
o subtítols hi fan de contra-
punts inconcrets que subrat-
llen l’ambigüitat de l’acció,
estranyament quotidiana.

I anem girant fulls per
endinsar-nos en el territori
del qual hem fet cinc cèn-
tims, i sense adjectius emfa-
titzadors, que haurien estat
sobrers.

E N I G M Í S T I C A

Perec a Lleida
M À R I U S S E R R A
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A
finals de febrer els vents edito-
rials em van dur a Lleida. Es
tractava de presentar l’últim
llibre, de manera que vaig
substituir els parlaments per

reptes lingüístics a la manera de les
subhastes i la veritat és que el públic
assistent es va comportar de meravella.
Després, en ple ritual de les dedicatòries,
m’esperaven algunes sorpreses esplèn-
dides. La solidaritat verbívora és notable.
Tant, que gairebé mai no surto d’un acte
públic amb les mans buides. Però aquest
cop Lleida va resultar excepcional, per-
què em va deparar dos treballs impres-
sionants. D’una banda els elaborats es-
tudis etimològics de Victor Montañés
(per exemple un article de cinquanta
pàgines intitulat Aproximació als signifi-
cats bàsics de la llengua que comentaré un
altre dia) i per l’altra un relat monovo-
càlic de Xavier Lafarga que ve a demos-
trar les clares possibilitats de la nostra
llengua per traduir, per exemple, Les re-
venentes, de Perec.

El monovocalisme de Lafarga (mono-
vocàlic ell, també, tot i que d’as) confor-
ma un text de sis fulls que comença amb
aquest paràgraf apneic: “Les nenes se-
mes de les serres tenebrescents de Les
Medes, que sense presses se renten sen-
gles dents de tres en tres, s’embenen
sense desésser les tetes seques de llet per
després estrènyer pels pèls les penques
de bledes extres que es mengen de les
seves terres després de refer-se de les ve-
remes del semestre de setembre-febrer
mentre el repel·lent d’en Pere Deltell
Regué, mercer de vetes de Chester des-
prés de ser requetè fent el mec sense
peles, en temps present prem el fenc
d’herbes verdes perennes que restre-
nyen de remeses fresques que queden
per fer-les menester el gener, que és el
mes que ve després de desembre”. Sin-
taxi a banda, convé fixar-se que Lafarga
imita Perec en les convencions del mo-
novocalisme: accepta les us sordes (pen-
ques, Regué...) i també les is gregues
(Eddy sortirà més endavant).

El que sobta del relat de Lafarga és el
pes dels noms propis en el desenvolu-
pament narratiu. Així, l’escriptura mo-
novocàlica flueix veloç mentre aparei-
xen la vila d’Elx, el Tele-Exprés, Dresden,
St. Keverne, Eddy Merckx, el llac Ness,
Herr Detlef Neeskens, els trens de Renfe,
Rennes, Metz, el reverend Lesseps, els
Templers, Nestlé, Schweppes, Ceret,
Bécquer, Demèter, Peret, Deneb, TV3,
Tremp, Betlem, Quebec, les Seychelles,
Tennessee, el desert de Meknès, les ser-
pents de Leeds, les estepes de l’extrem
d’Eemmeer, el feréstec femer estès per
l’Ebre, Heerenveen, Bellver, Beret, Den-
ver, Essex, Brest, Ger, Xest, Deltebre, el
Vendrell, Brest, Steve McQueen, S. Bec-
ket, Exeter, Bennet, Mercedes Benz, MG
Exceed, el PNB, Pelé, Becquerel, Brecht,
Stephen Heller...

Finalment, Lafarga podria adjuntar
uns quants arxius en MP3 al seu relat
berber, perquè la banda sonora causa
impressió: els Rebeldes (que interpre-
ten He feels free), els Cheyennes (The let-
ter), Pete Seeger (Greensleeves), Bee Gees
(Help, de R. Lester), els vermellencs
Creedence (Sgt. Peeper’s), el reverend
Presley (He remembers her, de Free), Jeff
Beck (Tell me why), els Velvet d’en Reed
(The green berets’ theme), Percy Sledge
(Respect), els Them (Let me be), Belén fent
Helpless helpless, els REM (que es neguen
de fer res per decret), Cher (He never
needs her), Wet Wet Wet (Three men) &
etcèteres (sic, dic sec).

P A R L E M - N E

Atles lingüístic del domini català
J O A N S O L À

P
er fi ha aparegut el primer
volum de l’Atles lingüístic del
domini català (Institut d’Estudis
Catalans, novembre del 2001),
una obra magna esperada des

de fa exactament cinquanta anys, que
en van fer conèixer el projecte Antoni
M. Badia i Germà Colón. Tot seguit es
va sumar a l’equip Joan Veny, que aviat
n’havia d’esdevenir el director únic i
que finalment signa l’obra juntament
amb Lídia Pons. Com a enquestadors
més destacats, a part els dos acabats
d’esmentar, hi figuren Joan Martí i Jo-
aquim Rafel. Aquest últim n’és també
l’assessor informàtic; l’assessor carto-
gràfic és Josep M. Rabella, i Cristina
Busto n’és l’analista informàtic. No
dono més noms propis. L’obra, no cal-
dria pas jurar-ho, ha passat per cims i
valls, per pauses i presses, però final-
ment el suport financer d’institucions
diverses l’ha fet possible, encara que jo
crec que els diners no són pas el primer
requisit ni tan sols de projectes molt
cars i complexos com aquest.

Es tracta, cito, d’un “retrat de la llen-
gua oral, especialment en el seu com-
ponent rural, a través de parlants grans
[...] i poc contaminats”. Els diversos cli-
xés necessaris per fer aquest múltiple
retrat es van obtenir majoritàriament

entre els anys 1964 i 1978 sotmetent
473 persones de 190 localitats de tot el
domini lingüístic a un veritable xàfec
de 2.016 preguntes sobre objectes i
pràctiques de la vida rural que els en-
questats coneixien bé. Els coneixien bé
perquè, per imperatiu del mètode, eren
precisament gent gran (el 91% tenien
més de 50 anys), amb poca o nul·la ins-
trucció, nascuts a la localitat en qüestió,
casats amb una persona del mateix lloc,
que no s’havien mogut del lloc, que te-
nien bona dentició, etc.: així s’assegu-
rava que les seves respostes fossin fonè-
ticament fiables (dentició), que no tin-
guessin influències de les llengües es-
colars (castellà, francès, italià) i que no
reflectissin fenòmens d’altres localitats.
De manera que, torno a citar, “l’orien-
tació dels atles anava més cap al passat
que cap al futur”. Repeteixo que es
tractava d’un imperatiu del mètode,
potser fins i tot de la matèria.

El retrat és superb: produeix una ve-
ritable sensació de perícia, d’exactitud i
de pulcritud. Els atles lingüístics són
obres de gran format: aquest fa més de
40 cm d’alt; després de cent pàgines de
preàmbuls, hi ha 188 mapes de molta
qualitat a tota pàgina, i finalment unes
quaranta pàgines d’apèndixs. L’obra
sencera seran nou volums, i n’hi haurà

dos més d’“etnotextos”, és a dir de tex-
tos més o menys llargs enregistrats du-
rant el procés: tot un “tresor lingüístic
i antropològic”. Els enquestadors van
recollir també un arxiu d’unes 2.500
fotografies, moltes de les quals figura-
ran als volums pròxims.

Aquest primer volum dóna compte
del lèxic del cos humà i les malalties.
Hi trobem, per exemple, les maneres
de dir i de pronunciar fer un petó: un
petó, un putú o un potxó; fer o donar o
pegar un bes, un beset, un bessito, una be-
sà. I les maneres com aleshores deien
em roda el cap: tinc rodaments de cap o
caprodo o mareig; el cap em pega voltes, tinc
el cap emboirat (o emboriat) (aleshores
encara no deien l’horrible vèrtic: recor-
din que mirem al passat). I sabem en
quins llocs tancaven els ulls i en quins els
aclucaven; on deien llavis i on deien
morros o labios; on deien turmell i on
deien clavilla o garró o tobillo; hi veiem la
distribució de pessigolles i cossigolles, cos-
conelles, etc.; i la de tartamut, quec (molt
restringit) i farfallós o botillós; sabem que
pertot deien flato, i que gairebé a tot
arreu usaven arrojar (amb j castellana),
a la vora de vomitar o perbocar (amb la
variant provocar). No sabria sinó felici-
tar cordialment els dos capdavanters
de l’obra i tots els col·laboradors.


