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L’assenyada rauxa
V Í C T O R O B I O L S

Arran de l’edició de ‘Versions de poesia
antiga’ (Ed. 62) recuperem un article
que va ser publicat per primera vegada
a ‘Miramarges’, el desembre del 2000,
amb motiu de la jubilació de Segimon
Serrallonga. La seva poesia publicada
es troba a ‘Eixarms’ (Lumen, 1974) i a
‘Poemes: 1950-1975’ (Crítica, 1979),
llibres en aquests moments
pràcticament introbables. L’endemà
del funeral del poeta es presentava a
Vic l’antologia ‘Estudiants de Vic,
1951’, on hi figura Serrallonga,
prologada per Carles Riba, una obra
prohibida en el seu moment de la qual
només existien uns quants exemplars
ciclostilats

L
a primera impres-
sió, quan s’entra en
contacte amb la
poesia de Segimon
Serrallonga, és,

d’una banda, d’elements fí-
sics: llum i força, irradiades
a una tal intensitat que di-
fícilment deixa indiferent a
qui les copsa. De l’altra, i no
pas amb menys enlluerna-
ment, de sortilegi i visió
–elements màgics–. Qui
creu en la potència de la
paraula, creu també en el
rescat per la paraula, i qui hi
creu, pel mer fet de creu-
re-hi, és que, per començar,
ja pot molt. L’afegidura del
talent és, fins a cert punt, un
fet lateral, però que cal sa-
ludar com a benedicció per-
què és gràcies a aquest do,
certament, que qualla,
substanciosa, la matèria po-
ètica. Celebrem, doncs, l’e-
xistència d’aquesta obra i
del seu faedor, que pren,
com qui diu, el relleu en la
cadena de la Gran Tradició,
aquella que conjuga l’ins-
trument ben afinat amb
una exigència formal a vol-
tes tota carneriana, amb la
meravella inspirada del diví,
la que fa clars els misteris, o
els vela quan el que es fa
valer és el silenci. L’acord
foixià de Raó i Follia, raó
superior, naturalment, i fo-
llia santa, a cavall entre la
del boig de la torre del Nec-
kar i la del gran Arthur, l’a-
dolescent de les soles de
vent. El poeta preserva i
cultiva en ell, com una joia
rara, la capacitat de sorpresa
davant el real, i el transmu-
ta així en vers. Tot això ela-
borat des de la més radical
sinceritat i des d’una fe de
pedra picada –ja ho afirma
a l’epígraf que encapçala
aquests mots– en la paraula
poètica (“no creguis en res
que en vers no entri”, diu en
un poema). Salvar els mots i
salvar-se és tot un. Això ha

de tenir per força repercus-
sions més enllà de l’àmbit
personal. Potser, en el fons,
sí que arriba a ser decisiva,
aquí, la potència de la pa-
raula.

El qui assedegat s’acosta a
la lectura d’aquesta poesia
pot estar segur de saciar-se, i
si no ho aconsegueix és que
no n’és el moment, o tal ve-
gada fa seva la sentència òr-
fica: “Jo tan sols parlo per als
qui estan en obligació d’es-
coltar-me”. La música l’en-
cantarà per l’art mateix,
justament, de l’encanta-
ment, del do embruixat, i
els mots el fascinaran pel
lloc que ocupen en el vers,
que sembla tan natural-
ment assignat que fa quasi
invisible la trama subtil de
l’ofici. La feina de travar i
teixir mots a l’obrador no és,
en veritat, feina. És una dis-
posició de l’ànim quan can-
ta, i, en ball de mots, s’ar-
rengleren sobre la pàgina,
un cop un poeta se’ls ha fet
avinents a ell mateix, els
versos. Davant d’aquesta
tessitura poètica se sent
–s’imposa al lector– la
constatació de la seva ne-
cessitat. No hi ha lloc en ella
per al superflu, per al for-
malisme buit o ornamental,
per al lluïment tècnic. Els
poemes exhalen sempre un
tremp de vigorosa humani-
tat i el grau d’empatia que
s’hi respira és notable. Les
Lletres de goig a Toni Pous és un
dels poemes més commove-
dors de la lírica catalana de
tots els temps, comparable a
Nadal de Salvat-Papasseit, a
En la meva mort de Rosse-
lló-Pòrcel o a Sunt Lacrimae
Rerum de Joan Vinyoli, per
posar exemples esparsos
més o menys propers.

La poesia de Serrallonga
pertany de ple a les lletres
contemporànies i constitu-
eix una fita indiscutible en
l’evolució de la lírica catala-

na. L’assimilació que fa de la
tradició és prodigiosa, com
ho és també, si tenim en
compte la cronologia vital
dels poemes, la maduresa de
la veu, que ja l’any 1954 (a
Poemes de joventut, II) recrea,
per exemple, amb invenció
de mestre, un sonet mallar-
meà. L’ètica de la forma,
però, no ha distret el poeta,
i és per això que no s’empa-
tolla. De fet, la selva de les
correspondències ja és anti-
ga (la trobem en la cosmo-
logia de Giordano Bruno).
Per a Serrallonga, poeta
docte, Mallarmé és segura-
ment una anècdota exquisi-
da, i –per la via de Riba–
l’interpreta exquisidament,
però ell reconeix sens dubte
el cratilisme profund del
simbolisme. La paraula crea
el món, sí, però per a Serra-
llonga diríem que també hi
ha d’haver lloc per a l’im-
pur, per descriure, indicar,
representar, acusar, blas-
mar, manifestar... (la lliçó de
Brecht no ha estat obviada).
La retòrica no ha de ser
substància de l’obra. Serra-
llonga ha sabut conjugar les
grans tradicions estrangeres
amb la seva pròpia, i si té
ben apamada la llengua ben
viva de la Plana (amb Ver-
daguer al darrere) no és
menys cert que s’ha empel-
tat de la llengua literària
antiga del seu país, amb el
bell costum de la lectura
quotidiana d’unes pàgines
de Llull, de March, dels tro-
badors, de les Cròniques,
dels Usatges o de Roís. “La
boira és presa per la llum
brancuda” podria ser un
vers, gairebé, d’Arnaut Da-
niel.

En aquesta poesia tot hi és
estrictament, netament, po-
sat i dit per virtut d’una au-
tenticitat sense concessions,
fruit de l’agudesa d’un ull
que sap llevar la crosta de la
realitat vulgar (prosaica) per
arribar al Real poètic –i la
revelació de la realitat, cal
no oblidar-ho, pot conduir a
l’experiència extàtica–. En

allò que té d’ori-
ginal s’hi pot
destriar el pàlpit
d’un reconeixe-
ment ancestral, i
és pel reconeixe-
ment que es pot
atènyer la revela-
ció. Llegir de ve-
res aquesta poe-
sia significa
abandonar-se a
una correntia
magnètica, expe-
rimentar, en la
mesura de la ca-
pacitat sensitiva i
de la disposició
anímica de l’in-
dividu en un mo-
ment donat, l’ab-
solut d’aquesta
aventura poètica,
patir-la venturo-
sament per sor-
tir-ne transfor-
mat. Valéry ho
recorda: l’obra
d’art actua en la
ment del llegi-

dor. Aquesta és la mena
d’experiència de lectura que
ens remet a la veritat de la
literatura: tan sols aquella
escriptura concebuda, com
deia Kafka, com a forma de
pregària, pot arribar a inci-
dir en el lector, en la vida
imaginativa del lector. Quan
una poesia demana ser re-
llegida, per bé que pugui no
arribar a ser entesa total-
ment des d’un punt de vista
lògic, que no cal (i no parlo
només de l’inefable o del
balbuceig místic, sinó tam-
bé d’aquell feliç automatis-
me proper a l’estat –verbal–
de gràcia), quan una poesia
demana la sol·licitació de la
memòria, en suscitar aquest
doble plaer, sensible i intel-
lectual, cal que ho recone-
guem, i que en manifestem
el goig. Així esdevé perdu-
rable la paraula d’un poeta,
perquè ens fa companyia,
ens nodreix i ens fa més alts
espiritualment. Podrà par-
lar-se, ja amb el cap més
fred, dels àmbits temàtics
de la poesia de Serrallonga
(l’amorós, el cívic, el místic)
endemés de la seva pràctica
intertextual, el diàleg amb
una munió de tradicions i
l’anostrament constant
dels poetes que estima. La
feina exegètica ja la van
iniciar fa anys el doctor
Molas i el rector Torrents.
En aquest moment em plau
tan sols d’assenyalar la be-
llesa dels esclats, dels brolls
i de les florescències d’a-
questa impetuosa natura
poètica. Perquè celebra la
vida, l’amor (vinculorum vin-
culum), la poesia, la intel·li-
gència, el llenguatge –els
béns suprems–, i perquè el
poeta es transcendeix a tra-
vés de la seva llengua, re-
cercant, conciliador, tant el
mot just com la incantació
que fascina. I és només des
de la saviesa –erudició do-
blada de vida viscuda, o
aquesta rauxa plena de
seny poètic– des d’on es pot
operar un miracle com
aquest.

E N I G M Í S T I C A

L’alfabet
dels ocells

M À R I U S S E R R A
Marius Serra@verbalia.com

Q
uan redactava el capítol de
Verbàlia corresponent als lipo-
grames (textos on s’omet deli-
beradament una lletra) vaig
tenir una revelació: escriure
lipogrames implica reduir

l’alfabet. Per exemple, l’any 1967 Georges
Perec va escriure una novel·la sense cap E
(La disparition). En realitat va utilitzar un
alfabet reduït -1: totes les lletres llevat de
la E. Quan, poc després, Perec va reincidir
amb un text monovocàlic en E que, per
tant, no tenia ni una sola paraula en comú
amb l’anterior (Les revenentes), l’alfabet de
la seva escriptura ja era -4: totes les lletres
llevat de la A, la I, la O i la U. Més enllà
d’aquestes dues modalitats clàssiques, al-
tres tradicions justificaven transformar el
capítol dels lipogrames en un de més
ampli sobre alfabets reduïts. Una ràpida
ullada ens duria a ponderar reduccions de
rang -12, -15 o fins i tot -17. La primera
implica textos on són prohibides totes les
lletres que s’alcen com fanals (b, d, f, h, k,
l, t) o s’enfonsen en la interlínia com pe-
sats rems (g, j, p, q, y); la segona reducció
abasta totes les lletres que no tenen una
grafia simètrica que suporti la prova del
mirall, és a dir, només són admeses
A-H-I-M-O-T-U-V-W-X-Y; finalment, la reduc-
ció -17 designa els cronogrames purs:
mots com ara VIC o IDIL·LIC escrits exclu-
sivament amb les lletres que tenen valor
com a números romans: MDCLXVI.

L’amabilitat d’Andreu Carret, professor
de llengua a Argentona i aficionat a l’or-
nitologia, em permet ampliar d’una ma-
nera insospitada el club de les escriptures
amb alfabet reduït. Resulta que els amants
dels ocells tot sovint els anellen per se-
guir-ne el periple vital, la qual cosa permet
establir hàbits i altres dades interessants
per a la ciència. L’anellament d’ocells de
mida mitjana (gavina) o gran (cigonya)
implica atorgar una matrícula (visible
amb prismàtics) a cada exemplar. Com
que hi ha lletres que poden generar dub-
tes visuals, s’ha optat per reduir l’alfabet.
L’Andreu m’informa que la SEO (Sociedad
Española de Ornitología), en col·laboració
amb l’ICO (Institut Català d’Ornitologia)
va editar l’any 2000 un Manual para el
anillamiento científico de aves del qual extreu:
“En marcas con inscripciones alfanuméricas se
aconseja evitar la utilización de caracteres que
puedan ocasionar confusión. Los caracteres que
deben utilizarse son (siempre en mayúsculas): A,
C, F, H, J, L, M, N, P, R, T, U, V, W, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0. Los caracteres que no deben ser uti-
lizados son: B, D, E, G, I, K, Ñ, O, Q, S, Y, Z”. Les
prohibides ho són per similitud (entre S i
5 o entre Z i 2, I i 1 o entre el número 0
i la Q i la O), però també per problemes de
desgast (una E mig esborrada pot semblar
una F, una Ñ sense barret esdevé N)...

Empès pel seu esperit verbívor, aquest
professor argentoní aficionat a l’ornitolo-
gia ha escrit un text amb el seu alfabet
reduït, així en majúscula: “UN MANUAL,
APAMANT L’ALA, FA UN TRUC, UNA
TRAMPA: LA PARAULA CURTA, PUNTUAL,
A LA CARTA, CAPTA UNA AU: ALCA, CA-
CATUA, CUCUT, DUC, FULMAR, PUPUT,
TÀNTAL, XATRAC, XURRA, XUTA... LA
MARTA, LA RUT, LA PURA, LA PAULA, LA
CARLA... (LA CANALLA CATALANA), VAN
MUNTANT, AMUNT AVALL, UNA MALLA
APUNTANT LA FAUNA NATURAL AL FULL,
MARCANT UNA RUTA AL MAPA. UN PLA
TAN ARRAUXAT JA VAL UNA CAPTA!”.

Bon estiu, pàharos!


