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Les flors de Lluís Llach també es poden transformar en reptes
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El repte de Zoran
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N
o cal conèixer la discografia
completa de Lluís Llach per
saber-ho: cal que neixin rep-
tes a cada instant. En el món
verbívor hi ha tot un terri-

tori poblat per éssers àvids de figurar
en un llibre de rècords Guinness de la
ludolingüística. Avui m’abelleix (uau!)
presentar un repte inèdit. Es tracta del
jeroglífic amb una sola lletra que
oculti la resposta més llarga, acceptant
només jeroglífics basats
en dues frases homofò-
niques que permetin un
doble sentit i no només
la clàssica acumulació de
notes musicals, preposi-
cions i lletres d’un Ocón
de Oro. És un repte,
aquest, que m’ha arribat
des dels fins fa ben poc
convulsos Balcans.

Aquestes últimes set-
manes, a través de la
versió italiana de la web
dels verbívors (http://verba
lia.com/ita), ens han arri-
bat notícies de Novi Sad
(capital de la província
sèrbia de Vojvodina). No-
tícies i sol·licituds d’informació redac-
tades en un anglès acceptable pel pe-
riodista especialitzat en ludolingüísti-
ca Zoran Radisavlevic, que actualment
treballa en un llibre sobre jocs de pa-
raules en tradicions lingüístiques di-
verses. Quan, fa una dotzena d’anys,
em documentava per escriure el pri-
mer Manual d’enigmística, vaig descobrir
que a l’antiga Iugoslàvia hi havia una
llarguíssima tradició enigmística que

gairebé només tenia parangó a Itàlia.
La distància lingüística, però, me’n va
deixar al marge. Ara Radisavlevic ens
ofereix prou informació per capir va-
gament les dimensions d’aquesta rica
tradició sèrbia.

Anagrames i palíndroms, lògica-
ment, però també una estremidora
quantitat de quadrats màgics amb
mots homologats pels lexicògrafs: 40
de 9 x 9 i uns 1.300 publicats en 8 x 8

(quan en català, fins ara, només se
n’han publicat una dotzena de 7 x 7 i
un parell de 8 x 8). Radisavlevic fins i
tot parla de quadrats màgics sil·làbics,
d’un rang de fins a 5 x 5: és a dir, cinc
paraules pentasíl·labes (escric parau-
les i no mots perquè pentasíl·labes, així
en femení, és una paraula pentasíl·la-
ba, mentre que el seu masculí penta-
síl·lab és un mot tetrasíl·lab) que lli-
guen en horitzontal i en vertical. Pro-

vin d’escriure aquests cinc mots serbis
l’un damunt de l’altre amb les síl·labes
formant columnes i observaran que
els poden llegir de dalt baix i d’es-
querra a dreta: A / U/ RE / LI / O; U / ZUR
/ PA / CI / JA; RE / PA / RA / RO / RI; LI
/ CI / TO / VA / TI; O / JA / RI / TI / SE.
Ara provin de trobar cinc pentasíl·labs
catalans que lliguin. Què? I tetrasíl-
labs? I trisíl·labs? No resulta gens sen-
zill.

De tota manera, el més
impressionant del que
explica Radisavlevic és
un rècord serbi que té ell
mateix: el jeroglífic d’u-
na sola lletra que genera
una resposta més llarga.
El seu plantejament és
una V a la part alta d’un
full en blanc. La resposta
que Zoran ens dóna con-
té 21 lletres: “Dostavi so-
kove Sena Lazi” i prové de
la frase homofònica “do-
sta visoko ‘ve’ se nalazi”. La
traducció de la frase que
constitueix la solució
implica que Sena (nom
femení) ha donat diver-

sos sucs a Laza (nom masculí), i l’ho-
mofonia que la propicia és que VE (el
nom serbi de la lletra V) està situada
força amunt. En català, si improvisem
una D de color blanc sobre fons negre
podem aconseguir la vulgar frase “Una
declara” (una D clara) de només 10
lletres. El camí fins al rècord serbi serà
llarg, però també pot ser profitós. Qui
s’anima a acostar-se, ni que sigui va-
gament, a Zoran Radisavlevic?

I D È N T I C S O V A R I S

Figures clavades
al fang

M A R I A A B E L L À

R
odolf Llorenç, al seu llibre
Com han estat i com són els ca-
talans, es pregunta: “Quina fi-
gura del nostre altar patri,
convertit en un vesper o fet

servir de pim-pam-pum, no ha estat
bescantada i execrada, no ha rebut pi-
cada o mossegada, i ha quedat
exempta d’insídia o d’ignomínia? A
qui no ha tocat el rebre?”.

Aquests dies que sembla que s’hagi
aixecat la veda al camp sant de les
històries literàries, de manera que
aquella part almogàver dels literats
hagi substituït l’alter ego botiguer i
monetaire amb què solem presen-
tar-nos al món com uns pesseteters
rampoiners; aquests dies en què figu-
res com ara Ferrater, Carner i, fins i
tot, si bé en veu baixa de sobretaules, el
mateix Verdaguer, han estat atacats i
bescantats amb diferents arguments;
aquests dies, jo sempre pensava en
Chichén Itzà, quan m’hi passejava ara
fa poc menys d’un any, pujada en un
Land Rover, amb unes riques colombi-
anes, un matrimoni benestant, una
professora universitària del districte
Federal i una valenciana. I pensava
justament en una història que ens ex-
plicà un guia força ben documentat
davant de la piràmide de Chichén Itzà.

La història tal com la recordo era més
o menys la següent: és sabut l’interès de
les antigues cultures maies en els sa-
crificis humans. A Chichén Itzà es tenia
per costum, cada any, elegir el qui seria
sacrificat. Aquest era un alt honor. La
persona era cuidada i respectada gaire-
bé com un déu. El dia elegit, es feia la
gran festa i al desgraciat, que es creia
l’agraciat –tot és qüestió de fe– se li
donava un beuratge i se li feien els ho-
nors que s’haguessin fet a un alt man-
datari. Se’l feia pujar fins ben amunt de
l’autoestima amb l’ajuda de la droga
real ingerida i la droga de la fama i dels
aplaudiments, que és una droga subtil,
de vegades força perniciosa. D’aquesta
manera, i enmig de multituds, l’elegit
avançava fins a arribar a la bassa on era
llançat i moria. Perquè per salvar-se i
esdevenir una mena de déu en vida,
havia de poder sortir-ne, surar, cosa re-
alment difícil, ja que el fons de la bassa
és de fang, de manera que la figura s’hi
quedava clavada i allí moria. Aquestes
crueltats no ens han pas d’espantar.
Aquí a Europa en trobem de similars,
per exemple en els casos d’adulteris de
l’època medieval, en una de les proves
de l’aigua freda, on l’adúltera era lliga-
da i llançada a la bassa.

La similitud és força evident. És
aquest tic tan català d’elevar les figures
fins a alçades insospitades per a després
tirar-les daltabaix, en una mena de
crueltat pàtria, que fa somriure i des-
perta els instints més baixos de tots
nosaltres, sobretot quan intuïm que la
figura s’ha quedat ben clavada al fang
més vil de la bassa. En aquests mo-
ments, qui sap si una mena d’instint
d’animalitat pura ens aviva i bevem de
l’enfonsament de l’altre, del sacrifici.
¿Les figures clavades al fang ens atien la
imaginació? ¿És potser que ens agrada
la bellesa de l’ídol caigut? O dit d’altra
manera, ¿commemorem per camins si-
bil·lins i ostentosos el nostre 11 de Se-
tembre, dia de la nostra caiguda a la
bassa del fang de la història? ¿Esperem
que ells se’n surtin sols, tal com no sa-
bem acabar de sortir-nos-en nosaltres?

A R A C O M A R A

Plenitud solar d’un poeta a l’ombra
C A R L E S H A C M O R

D
e poesia, se n’ha de llegir no
gaire, que té un matis dife-
rent de no molta i de no massa.
I llegir, o escriure, poesia és
tan diferent de llegir, o es-

criure, narrativa com d’escoltar, o com-
pondre, música. Dit sigui això amb el
benentès que totes aquestes coses i
moltes altres vénen a ser el mateix sense
arribar a ser la mateixa cosa.

La sinestèsia –o barrejum de sensaci-
ons– es plasma en un dels discursos
existents: un poema és un poema, i, si és
narratiu, doncs és un poema narratiu,
però és un poema, de la mateixa manera
que una narració pot ser poètica. I ja
som al cap del carrer: l’antitext, entès
com a desideràtum, seria l’amalgama de
totes les escriptures i discursos possibles
i impossibles.

Si llegim obsessivament poesia –si
fem molt de cas de la poesia que altres
han escrit i escriuen– acabarem escri-
vint poesia adotzenada i més o menys
bona o dolenta. I és aquesta distinció
entre coses bones o dolentes allò que
hem de superar per poder escriure tal
com ens ragi, per poder fer poesia.

I aleshores farem el fet: més enllà de
les escales de valors, haurem suspès el
judici en escriure. I tot serà factible en la
nostra escriptura, en la nostra poesia,

que serà la nostra, ben allunyada de la
del comú dels qui escriuen poesia.

Tot això de més amunt –tan discuti-
ble– ha estat inspirat pel llibre Solar i sí,
de Sergi Foz, que s’assembla a ben po-
ques coses en el camp de la poesia. I per
això li ha costat de trobar editor, fins
que Emboscall Editorial ha tingut l’en-
cert de publicar-lo. Es tracta d’un sol
poema dividit anàrquicament en estro-
fes desiguals, que dignifica tant Embos-
call com el seu autor, un il·luminat que
conjumina l’humor poca-solta amb la
tragèdia existencial.

En efecte, a Solar i sí s’hi manifesta un
poeta excepcional que no s’ajusta a cap
cànon. I per això no és gens estrany que
durant anys i panys poca gent li hagi fet
cas. I, per acabar d’adobar la dificultat,
Sergi Foz, als ulls de la crosta més arna-
da de l’ala aristocràtica de la flor i nata
poètica benpensant, no respon pas als
arquetips d’allò que ha de ser un poeta:
un senyor amarat de tradicions i que
satisfà els prejudicis defecats per una
idea carca de què és la poesia. Amb Sergi
Foz, Emboscall ha fet un altre gol a la
institució Poesia.

No hi ha intenció de predicar res, a
Solar i sí, i, en canvi, s’hi palesa, diríeu
que amb ingenuïtat, l’angoixa de qui no
sap, perquè no pot, viure en pau amb si

mateix i amb el món. I tot plegat escrit
sense romanticismes i com aquell qui,
tot i haver llegit força poesia, per sort no
se li nota.

Sergi Foz és un Hölderlin presoner en
un pis de Barcelona per la finestra del
qual crida: “allò real?”, “pèricles da vinci/
els saluda”, “per què ara se m’enfos-
queix/ la línia de / l’horitzó / i la vall / dels
miols / i per què / se m’aombra / l’obelisc/
mortalla fatal?” “deixa’m dormir pi /
només això sí”.

Com ha escrit el seu editor, Jesús Au-
matell, els versos de Sergi Foz són rugo-
sos i assenyalen el lloc d’una nafra mal
tancada. I també entonen una cançó in-
fantil, de quan tothom era petit i al món
no hi havia gent gran.

Solar i sí s’afegeix als llibres que van
obrint portes cap a la llibertat en l’es-
criptura, cap a una poesia sense el pes de
la llosa de l’exquisidesa d’una orfebreria
que pretén dissimular la taca que és
qualsevol poeta, és a dir, tothom, o sigui,
l’individu com a llop no integrat a la
societat.

“Tanquem la clau de pas a les aixetes/
que ragen passat!”, demana aquest llibre
imprescindible per a qui vulgui albirar
com serà demà la poesia de sempre i de
mai. Sense voler-ho, Foz fa que moltes
coses quedin ben enrere.


