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A R A C O M A R A

La mort del lector
C A R L E S H A C M O R

A
cura de Ricard Ripoll,
que és l’excel·lent tra-
ductor al català de
l’obra completa de
Lautréamont, el GRES

(Grup de Recerca sobre les Es-
criptures Subversives), inscrit,
des del 1995, al Departament de
Filologia Francesa de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, ha
publicat ara, en francès, a Per-
pinyà, a Presses Universitaires
de Perpignan, Collection Études, el
llibre Stratégies de l’illisible. Són
dues-centes pàgines que co-
mencen amb el capítol El desdo-
blament del sentit de Dadà a Derri-
da i viceversa i acaben amb una
Crònica d’una absència de lectura.

I a la mateixa col·lecció, i
també a cura de Ricard Ripoll,
l’any 2002 es va publicar el
volum, de vora quatre-centes pà-
gines, L’écriture Fragmentaire: théo-
ries et pratiques, que recollia les
ponències del Congrès del GRES,
que es va fer el 2001 a Barcelo-
na.

El primer llibre esmentat par-
teix, de fet, de tres citacions: “No
hi ha res que sigui incompren-
sible” (Lautréamont), “Tot llen-
guatge veritable és incompren-
sible” (Antonin Artaud), “Res no
és mai il·legible, res no és mai
completament llegible” (Philip-
pe Sollers).

I Éric Hoppenot hi analitza
l’exclusió del lector a l’obra de
Pierre Guyotat, un autor que,
com molts altres que treballen
en les estratègies de l’il·legible,
ha declarat la guerra al món i la
inicia contra la llengua i, per
tant, contra el lector, contra la
lectura i a favor de l’escriptura
alliberada del lector.

Podríem dir, doncs, que som
davant una campanya derrida-
daista per eliminar el poder del
lector sobre l’escriptor. I tan-
mateix, quan el lector és alho-
ra escriptor i, com a tal, desitja
tenir lectors, veu amb angúnia
aquesta croada contra la lectu-
ra, contra la literatura, contra la
cultura i la civillització.

I així, arran de les recerques
del GRES, anem a parar al con-

sentir aquelles coses, es va
posar a gesticular barroera-
ment. Després, un amic seu li
volia fer entendre perquè Joan
Miró pretenia assassinar la pin-
tura i perquè l’art contempo-
rani no ha parat de desafiar
l’espectador, de tractar-lo com
a enemic i d’especular sobre la
mort de l’art.

I aquell ofès per la pretensió
d’acabar amb la lectura li res-
ponia que, en art, calia un re-
torn a abans de l’impressionis-
me, que la pornocràcia en què
vivim ens aboca a la barbàrie,
i que els darrers civilitzats,
com ell mateix, moriran amb
un llibre a les mans i no pas
hipnotitzats davant una pan-
talla.
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Jacques Derrida, estratega de la il·legibilitat

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Títols i dianes
O R I O L I Z Q U I E R D O

Maria Antònia Salvà. Al cel sia!
Edhasa. Barcelona, 1981.

É
s un volum de dotze i
mig per quinze i mig,
d’aspecte gairebé qua-
drat. La coberta evoca
les tapes d’aquelles lli-

bretes que les tenien dures i fol-
rades de tela o de paper bast, or-
nades amb motius gairebé
sempre florals, i un paper o una
etiqueta adherit al centre per-
què l’usuari hi pogués escriure.
Aquí l’enquadernació és en rús-
tica i els motius florals gris clar
sobre fons blau gris. Al peu,
blanc sobre pastilla grisa, el
nom de l’editor, i al centre, en
un rectangle blanc a dos centí-
metres de marge per dalt i pels
costats, la descripció del volum.
Du per títol Al cel sia!, escrit en
blau, en cursiva i amb signe
d’admiració final. Sota, en ver-
sals i en gris, “Poeta Maria An-
tònia Salvà”, i el primer subs-

tantiu –insòlit en el context
d’una portada– no deixa de sor-
prendre. A continuació, en ver-
saletes: “pròleg de Xesca Ense-
nyat i tria de Miquel Àngel
Botella”. Dessota una orla, set
versos, altra vegada en cursiva
i blau, gairebé una poètica de la
vida: “M’abelleixen quatre coses:
–qui prou les sabrà lloar?– El sol
que bada les roses, l’aigua que
les fa brostar, la rosada que les
mulla i el vent que les esfulla
per no veure-les secar”. El llom
reprodueix, com a la portada,
títol i menció del’autora, a més
del logotip de l’empresa editora,
i al peu de la contracoberta, tota
blanca, en lletra ben menuda
signen el disseny de la coberta
Joan Pedragosa & Josep M. Pujol,

que a la pàgina de crèdits apa-
reix com el responsable, també,
de la tipografia, i això s’hi nota.
És el primer títol d’una col·lec-
ció de quan Edhasa editava en
català, La Garba, que em sembla
que va fer poca via.

Xesca Ensenyat descabdella, al
llarg d’una vintena de pàgines,
“un introit a la persona i l’obra
de Maria Antònia Salvà”, sem-
blança documentada i lírica,
d’intenció primerament bio-
gràfica i una atenció visible a les
relacions amb escriptors coeta-
nis, que ofereix algunes claus de
lectura, com ara: “No podem
deixar d’esmentar en aquest ins-
tant les elegies a n’Emília Sure-
da, la seva amiga coral, també
poetessa, morta prematura-

ment. És en aquests cants elegí-
acs on creim que l’escriptora
s’expressa amb menys traves, on
polsa amb més encert la fibra ín-
tima del cor, on hi ha com una
sublimació de l’afecte, per dir-
ho d’alguna manera gentil”.
Després, l’antologia presenta els
poemes per llibres: dinou d’Es-
pigues en flor, del 1926; vint-i-cinc
d’El retorn, del 1934; dos de Lle-
polies i joguines, del 1946; trenta
de Cel d’horabaixa, del 1948; i
quaranta de Lluneta del pagès, del
1952, publicat sis anys abans de
morir. Un índex de títols i un
índex de primers versos, tots dos
ben oportuns, precedeixen el
darrer full estampat del llibre,
que conté una referència bio-
gràfica de l’autora (d’orientació

reivindicativa i promocional:
“Una de les veus poderoses dins
el que s’ha anomenat l’Escola
Mallorquina de poesia”, de qui
diu que “s’ha parlat –en veu
baixa– de la seva influència en
la poesia de Josep Carner”), de la
prologuista (”té 29 anys, soltera,
mare d’un al·lot ros, del Port de
Pollença”, llegim) i de l’antòleg
(“alacantí, filòleg català, profes-
sor d’institut i melòman enfo-
llit”, diu).

Ja fa anys que aquesta antolo-
gia és fora de catàleg. Per fortu-
na, altres editors han gosat pu-
blicar les pròpies; el lector
pertinaç segur que aconseguirà
localitzar-ne una o dues de títols
estrictament descriptius i molt
més neutres que no el que en-
capçala la d’Edhasa. Lluny de fer
diana, aquest és massa fàcil de
ser mal llegit per construir una
imatge tova de l’autora. Seria
una llàstima que aquesta imat-
ge ens fes pensar que podem es-
talviar-nos-en la lectura.

L ’ A P A R A D O R

Diversos autors, La catalana de
lletres 2004. Cossetània

Editors. Valls, 2005.

Recull dels millors poemes
que s’han presentat al
segon premi de poesia or-

ganitzat pel programa de ràdio
del mateix títol que s’emet des
de Catalunya Cultura i que és
conduït per Jordi Cervera. El
poema guanyador ha estat Or-
nitologia, d’Òscar Palazón, de
Tarragona.

Diversos autors,
La marca corporativa. Estratègies

de gestió i comunicació.
Eumo Editorial. Vic, 2005.

En aquesta obra, diversos es-
pecialistes –P. Capriotti, I.
Coll, M. Jiménez, K.L. Ke-

ller, M. Llamas, G. Marca, R.
Pelta, M. Pich i C. Scolari– ana-
litzen les diferents formes de
gestionar la identitat de la
marca i les tècniques d’investi-
gació i comunicació.

cepte totalment subversiu de la
mort de lector, que vol dir de
tots els lectors, un enunciat,
d’arrel nihilista, que és la con-
seqüència lògica de la tan trom-
petejada pertot arreu mort de
l’autor.

PER DEIXAR DE LLEGIR
Tot prosseguint aquests raona-
ments, veiem que la il·legibilitat
és una de les armes principals
per matar el lector, o sigui, per
tal que aquest deixi de llegir, o,
més ben dit, perquè abandoni la
lectura com a mitjà per entrar
en l’estat d’evanescència en què
és enfonsat per una allau de lli-
bres i textos el principal objec-
tiu dels quals és el de ser llegi-
bles i ben entenedors.

El fet és que, contraposat al
plaer socialment integrador de
la lectura ens trobem, posem
per cas en Artaud, amb l’inte-
grisme de la desintegració so-
cial, de la dissolució de la lite-
ratura, de la subversió absoluta
dels valors literaris considerats,
potser erròniament, com un bé
des que el món és món.

Precisament l’assassinat del
lector o la inducció al seu suï-
cidi, a fi d’alliberar l’escriptu-
ra dels qui llegeixen, va ser una
qüestió apuntada per una po-
nent a l’encontre L’escriptura i el
llibre en l’era digital, organtizat
per KRTU i que es va efectuar,
fa poc, a Lleida.

Allà hi havia un benpensant
malcarat i escriptor que, en


