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Gerard Altaió, creador de la revista poètica ‘Al buit’

A R A C O M A R A

L’antipoesia omple un buit
C A R L E S H A C M O R

G
erard Altaió és l’An-
tipoeta, no pas un
antipoeta, sinó
l’Antipoeta. I ja sa-
bem que ser anti al-

guna cosa suposa haver estat i
encara ser aquesta cosa. Per
tant, ser l’Antipoeta és ser po-
eta, amb el benentès que la
poesia i l’antipoesia són, al
capdavall, la mateixa cosa,
llevat de certs matisos.

I tot plegat és escrit bo i te-
nint en compte que entre la
poesia (inclosa l’antipoesia) i
la no-poesia no hi ha pas dife-
rències substancials. Perquè
tothom és poeta, és a dir, no
pas tothom pot ser poeta, sinó
que tothom ho és.

Aquesta constatació resulta
important per tal com ender-
roca els pedestals dels jerar-
ques que són considerats poe-
tes i que se’n consideren. I, en
esdevenir-se aquest daltabaix,
és anihilat l’estatut del poeta
com a professional de la poe-
sia, resta anorreada una cate-
goria que fins ara era rein-
ventada per unes persones
que s’apropiaven del qualifi-
catiu de poeta, que pertany a
tothom, o sigui, a ningú.

En conseqüència, Gerard
Altaió –potser malgrat ell
mateix i les seves intencions–
obre les portes de la poesia a
tothom a fi que pugui ser es-
bucat allò que fins ara hom
n’ha dit poesia a fi de dife-
renciar-ho de la no-poesia. I
això vol dir llançar-se al buit,
apostar pel tot s’hi val, a desgrat
que ell, l’Antipoeta, Gerard
Altaió, abomini del tot s’hi val.

Aquesta actitud de l’Anti-
poeta ja no té res de res d’a-
vantguardista, per sort, i obre
les portes a una nova concep-
ció de l’escriptura poètica, que
és la que pot practicar tot-

hom, inclosos, és clar, els an-
alfabets.

Que Gerard Altaió no esti-
gui gens conforme amb el que
aquí exposo no vol dir pas
que, a fi de comptes, el seu
capteniment no vagi en
aquesta direcció. Vet aquí un
parer discutible, el meu, que
també és discutidor i fins i tot
polèmic. En efecte, que exposi

Gerard Altaió les seves idees
sobre què s’hi val i què no s’hi
val, i aleshores, indefectible-
ment, crearà una acadèmia,
que és una cosa classista, eli-
tista, obsoleta i castradora.

En fi, el cas és que Gerard
Altaió afortunadament es
llança al buit, i ho fa amb la
seva poesia i amb la revista Al
buit. En aquesta, i concreta-

ment al seu número 2, des del
penya-segat on ningú no sap si
a dalt hi ha la poesia o la
no-poesia (que, repetim-ho,
acaben sent la mateixa cosa),
hi són abocats els poemes o
antipoemes o no-poemes d’u-
nes persones que irrompen en
el món literari no pas per
fer-s’hi un lloc, ans més aviat
per plantar-hi uns antiuniver-
sos que deixen empetitit el
món de la poesia, sempre força
esquifit i, a sobre, jerarquitzat.

CONSTEL·LACIÓ DE POEMES
És a dir, Al buit no comporta
pas l’aparició d’una nova ge-
neració que vol qüestionar les
anteriors i imposar nous crite-
ris literaris, no. El número 2
d’Al buit va molt més enllà,
traça una constel·lació de poe-
mes que destarotarà aquells
qui han anat escrivint poesia
sobretot per fer-se un nom que
els doni una mica de prestigi,
cosa que diríeu que era, fins
ara, el motor de la pràctica de
la poesia, i que tal vegada en-
cara ho és d’alguns dels qui
col·laboren en aquest número
d’Al buit.

La constel·lació del número
2 d’Al buit, a despit dels núvols
que s’hi interposen, reflecteix
el neguit del sol que il·lumina
l’Antipoeta, en Gerard Altaió. I
aquest sol, que naturalment és
negre, escalfa en negatiu
aquell espadat per on s’estim-
ben tots els prejudicis i per on
pugen els efluvis dels nounats
i dels vellnats que es lliuren a
generar versos i adversos que
faran que la poesia sigui feta
per tothom. Sí, per tothom,
com volia Lautreámont, que
s’adonava que aquest desig l’ha
tingut sempre precisament
tothom, tret dels fins ara, abu-
sivament, anomenats poetes.

L ’ A P A R A D O R

Diversos autors, Lectures de
literatura catalana. Proa.

Barcelona, 2002.

L libre pensat com a eina
didàctica per als estudi-
ants de literatura catala-

na. Nou obres cabdals (Llull,
Verdaguer, Sagarra, Rodoreda,
Rusiñol, Villalonga...) analit-
zades per especialistes.

P A R L E M - N E

Misteris
del relatiu

J O A N S O L À

L’
altre dia el senyor Jorge
Wagensberg, en una confe-
rència sobre la divulgació
de la ciència, deia que tota
qüestió científica es podia

explicar en una columna de diari, i que
no s’hi valia a dir que tal o tal aspecte era
massa enrevessat, massa “científic”. Jo
també ho crec, i, a més a més, sovint em
pregunto què vol dir “científic”. M’ho
pregunto, esclar, en sentit pejoratiu,
desconfiant de qui s’arrecera en una tal
noció. Una altra cosa, molt diferent, és
que vostè o jo o el director del Museu de
la Ciència siguem capaços en un mo-
ment determinat d’explicar a lectors de
diari tal o tal detall de la matèria que
sigui. Resumeixo: jo també crec que
quan una cosa “s’entén” prou, ja es pot
explicar a qui sigui. El senyor Wagens-
berg també es preguntava què vol dir
“entendre”; perquè a tots ens sembla
que entenem això o allò, però fàcilment
constatem que un altre (avui o en un
altre moment històric) ho entén prou
diferentment i fins de manera contra-
posada. (Potser “entendre” un mecanis-
me no vol dir res més que ser capaços
d’explicar-lo a un altre o a nosaltres
mateixos; i, estirant més, potser no “en-
tenem” res fins que ja hem fet l’esforç

d’explicar-ho.) Massa preguntes. Pugem
al ring. Però els demano també a vostès
una mica d’esforç. Avui toca relatius (o
“toquen relatius”, que diuen molts lectors
del diari), una qüestió tan “científica”
com vulguin, una qüestió que jo em crec
que encara no l’ha entès mai ningú del
tot. Ja veuen com em protegeixo.

En una oració de relatiu com [1] “De-
mana-ho a la persona que duu barret” el
verb principal (demana) té un comple-
ment indirecte encapçalat per la prepo-
sició a; i el relatiu (que) fa de subjecte del
seu verb (duu). El relatiu podria també
fer, respecte del seu verb, de comple-
ment directe (“... a la persona que han
triat els alumnes”) o indirecte (“... a la
persona a qui / a la qual ho he donat jo”)

o de destinació ([2] “... a la persona per a
la qual ho vaig comprar jo”), etc. Però
l’antecedent del relatiu (la persona) pot
no existir o no expressar-se: [3] “Dema-
na-ho a qui duu barret”, [4] “Demana-ho
al qui/que duu barret”. Observin que ara
es manté la preposició corresponent al
complement indirecte del verb principal
(a), cosa que sembla raonable; però el
relatiu ja no pot ser que (en el cas [3]),
llevat que hi hagi algun rastre de l’an-
tecedent: a [4] hi ha encara l’article (el,
aglutinat amb la preposició a ), i ales-
hores tant podem usar que com qui. Però
si el relatiu no fa de subjecte, la cosa es
complica, perquè ara el relatiu portarà
també una preposició pròpia, la qual
entrarà en col·lisió amb la del verb

principal. Si aquesta preposició és la
mateixa (a), sembla que simplement
desapareix i llestos (dono entre claudà-
tors l’oració de relatiu i poso un guionet
al lloc de la preposició suprimida): [5]
“Demana-ho a [- qui ho he donat jo]”. Si
la preposició del relatiu no és la mateixa,
aleshores la construcció es bloqueja: si a
la subordinada hi ha per a (“Ho vaig
comprar per a tal persona”), no podem
dir ni “Demana-ho a [per a qui ho vaig
comprar jo]” ni, en el mateix cas, “De-
mana-ho a [- qui ho vaig comprar jo]”. En
aquests casos cal recórrer a la construc-
ció [2], sense supressió de l’antecedent.

Si el verb principal fos “portar una cosa
per a algú”, aquesta preposició per a
potser no col·lisionaria amb una altra per
a de la relativa (se’n suprimiria una),
però sí amb una de diferent. Són nor-
mals, sense antecedent, “Ho porto per a
[qui duu barret]” (qui subjecte) i potser
“Ho porto per a [- qui ho vas portar tu]”
(amb per a suprimida), però no “Ho
porto per a [- qui ho vaig prometre]”
(amb a suprimida). Facin més proves,
amb altres verbs i amb altres preposici-
ons (sense, contra) en l’un i l’altre verbs i
veuran que els he posat uns exemples
fàcils. Un altre dia abordarem casos més
complexos.

Anna Jolonch, Educació i
infància en risc. Pòrtic.

Barcelona, 2002.

A quest és el resultat d’una
recerca crítica (pedagò-
gica, sociològica i de tre-

ball social) sobre la interven-
ció dels professionals en l’àm-
bit de les famílies i la infància
de risc. L’autora afegeix a la
pràctica una bona dosi de re-
flexivitat.


