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Groucho Marx va publicar articles de temes diversos a la premsa diària

A S S A I G

Les primeres grouchades
Ò S C A R M O N T F E R R E R

Groucho Marx fa l’article,
Groucho Marx. Traducció de

Màrius Serra. Angle

Editorial. Barcelona, 2004.

E
s fa difícil parlar de
Groucho Marx i, a la
vegada, evitar les re-
ferències als fets i di-
tes més coneguts a

què se l’associa habitualment:
ja se sap, allò de –més o
menys– “mai no seria soci
d’un club que em tingués com
a soci”, “sorgint del no-res,
hem assolit les cotes més altes
de la misèria”, etcètera, etcète-
ra, etcètera... També costa no
assenyalar-lo com el còmic del
bigoti pintat que fumava ci-
gars amb una freqüència que
avui es veuria com a suïcida
–coses del segle XXI, tan asèp-
tic, ell– i no vincular-lo a dos
carallots –en la pantalla– com
Harpo –el mut dels rínxols i
l’arpa– i Chico –l’enredaire
del barret i el piano–... Tot ai-
xò, és clar, des del pressupòsit
que es tingui una cultura hu-
morístico-cinematogràfica que
vagi més enllà –més enrere–
d’Eddie Murphy, Jim Carrey i
la resta de la colla...

Però hi ha un altre Groucho
Marx que, sense ser un alter ego
del Groucho Marx iconitzat,
complementa, en ser-ne una
branca, la imatge popular que
se’n té: la del Marx articulista i,
eventualment, escriptor de
fortuna.

Groucho Marx fa l’article posa
en relleu aquesta activitat pa-
ramarxística i ajuda, per tant,
a arrodonir l’arquetip resse-
nyat al començament, tot i que
el seu valor té més a veure amb
el de les actes notarials que no
pas amb el de la creació artís-
tica en el vessant de la corros-
sivitat vitriòlica. Això, la sen-

sació que els continguts que
proposa el llibre tenen una
eficàcia escassa, no s’ha d’in-
terpretar com una canonada
contra la línia de flotació: té a
veure, més aviat, amb el fet
que les creacions vinculades de
manera excessiva a segons
quines circumstàncies perden
universalitat si no se’ls afegeix
un punt de reflexió abstracti-
va. Així, l’encaix i el ressò que
van tenir els articles de Grou-
cho Marx en la premsa diària
en el seu moment –el llibre és

un recull d’aquests articles–
pertanyen a una època con-
creta i la interpretació del seu
valor ho ha de tenir en compte
si vol ser correcta: els primers
articles que es recullen estan
datats en la segona meitat de
la dècada dels 20 del segle
passat i a ningú no se li escapa
que, entre d’altres coses, en els
gairebé 100 anys que han pas-
sat, ha plogut molt.

Marx, en els articles, co-
menta episodis personals –pà-
gines viscudes com a conse-

qüència de la seva activitat te-
atral, anècdotes produïdes en
la convivència matrimonial i
pel contacte amb amics...– i
també fets de l’àmbit social
–efectes de la Segona Guerra
Mundial...

Aquestes temàtiques cauen
lluny –molt, algunes; massa,
unes altres– i produeixen una
sensació d’estranyament en el
lector, que, a canvi, sí que pot
gaudir de les aparicions
allampegades del geni en pa-
ràgrafs d’intenció esmolada.

Aquesta circumstància, per-
cepció, guanya intensitat quan
l’autor, un cop superat el fet
concret que serveix de fona-
ment a l’escrit, deixa anar llast
i especula sobre les possibili-
tats i les contradiccions de la
condició humana, que acostu-
ma a ser d’una senzillesa que,
a voltes, la instal·la en els do-
minis de la incomprensibil·li-
tat. És en aquests passatges en
què el somriure es produeix
amb més facilitat i, en alguns
casos, quan es produeix la ria-
llada estil: “Com es passa!”.

AMB VALOR DOCUMENTAL
El resultat de la lectura Grou-
cho Marx fa l’article apunta de
manera indiscutible al valor
documental de la publicació i
a la sensació de col·lecció com-
pleta que tindran els marxians
empedreïts. No cal menyspre-
ar, d’altra banda, la percepció
que s’ha estat en contacte amb
una cosa curiosa –que sempre
va bé si no enfarfega– i –que
s’allunyi d’aquestes paraules
la interpretació que són ensa-
bonadores– la bondat de les
examb què el traductor pro-
posa al lector un avís/reflexió
sobre les dificultats de la tra-
ducció, en general, i de la tra-
ducció dels textos parits per
un emperador dels dobles
sentits com sí que ho va ser el
fumador d’havans que va as-
segurar –abans que hi entrés
a treballar-hi!– que la televisió
seria bona per a la cultura
perquè cada vegada que se
n’engegava un aparell a casa
seva, ell anava a una altra ha-
bitació a llegir.

P O E S I A

La música de les plantes
X È N I A D Y A K O N O V A

Nicole d’Amonville Alegría,
Acanto. Lumen.

Barcelona, 2005.

A
mb què associem la
paraula acanto? Se-
gurament, el primer
que ens fa venir a la
memòria és el motiu

ornamental del capitell co-
rinti. El diccionari diu que
prové del mot grec ákantha,
espina, i és una planta de fu-
lles llargues i retallades que
neixen totes de la base. Un
llibre de botànica afegeix que
és l’única planta que fa soroll
quan es dissemina. Tenint en
compte que un possible joc de
morfemes podria suggerir
que acanto és la negació del
cant, a partir d’ara haurem de
fer-nos a la idea que a part de
tot això és el nom d’un llibre
de poemes, el primer que pu-
blica Nicole d’Amonville Ale-
gría.

Normalment, de l’opera pri-
ma d’un poeta no se n’espera
gran cosa: sol tenir una llen-
gua encara vacil·lant, una veu
insegura i imprecisa, una te-
màtica molt limitada i una

imatgeria convencional, que
els lectors més o menys be-
nèvols perdonem generosa-
ment a un autor principiant.
Ara bé: totes les característi-
ques esmentades són absents
d’Acanto, que és un poemari al
qual no tenim res a perdonar.
El llenguatge d’aquesta poeta
(que es considera apàtrida, va
pel món en una bicicleta ele-
gant i riu d’una manera con-
tagiosa) és sòlid i fresc, els
arguments que tracta –si és
lícit parlar d’arguments en
poesia– són molt variats, i el
seu estil personal, ple d’imat-
ges que van des de les més
senzilles fins a les més sofis-
ticades, és ostensible en cada
vers. L’essencial d’aquest estil
és potser una sonoritat molt
viva i abundant en jocs fonè-
tics i sintàctics, que a pesar de
ser en algunes ocasions arris-
cats no cauen en l’artificiosi-
tat ni en la cursileria; un rit-
me àgil, a vegades clàssic i a

vegades sincopat, que adés
recorda Góngora, adés fa
pensar en Tsvietàieva; un lè-
xic ric i versàtil, unes metà-
fores que es comprenen d’una
manera més intuïtiva que
analítica, i una capacitat poc
freqüent de crear una sensa-
ció potentíssima amb unes
paraules escasses i transpa-
rents.

QUATRE APARTATS
El llibre està dividit en quatre
apartats, començant pels po-
emes més llargs –que mai no
arriben a allargar-se més del
compte– i seguint amb els
més breus, de quatre, tres o
dos versos. Al meu gust el més
original de tots és el tercer
bloc, constituït per miniatu-
res de tres línies en forma de
haiku. En aquestes composi-
cions minimalistes es veu que
l’autora té el do del detall, i
sap escollir el més subtil i
atraient, fent a la poesia cas-

tellana una mena de transfu-
sió de sang japonesa; en la li-
teratura, com en la vida real,
el mestissatge sempre és en-
riquidor. Cadascun d’aquests
haikus és com una instantà-
nia que intenta aturar el vol
del temps, atrapa un moment
i en fa una representació am-
plificada. “Tarde invernal: / cae
el cielo a la tierra / agua en el
mar”. L’extensió dels poemes
més breus del llibre es troba
en proporció inversa amb la
seva magnitud, i les imatges
que constitueixen els seus
nuclis són fàcils de visualit-
zar. “Cerros en círculo: / la luna
abre un paréntesis / que el sol no
cierra”. El to és o bé purament
contemplatiu, o bé lleuger i
jocós, o bé irònic: “Cuando me
pisas, ¿ves / tu propia imagen?
¿Ves / tu reflejo en el charco?”.

La poeta sap parlar de
qualsevol cosa en què es fixi
amb una entonació intensa,
distanciada i sensual alhora,

conferint-li matisos inespe-
rats i revestint-la d’una sono-
ritat poètica totalment nova i
inesgotable... En la contraco-
berta del llibre se citen les
paraules de Pere Gimferrer:
“Un sentido vivísimo de la natu-
raleza, un humor vigilante, una
inteligencia muy aguda y la rara
capacidad de comprimir el énfasis
en la elípsis y la majestad en la
sencillez”. Gimferrer, sens
dubte, sap el que diu i no
malgasta elogis.

Es pot dir, per tant, que
aquest poemari recentment
publicat es mereix tota l’a-
tenció i l’aprovació del lector,
sobretot si és sensible a la be-
llesa acústica del llenguatge.
Dit d’una altra manera, en el
jardí heterogeni de la litera-
tura espanyola moderna
Acanto, de Nicole d’Amonville
Alegría, és una de les plantes
més boniques, i el soroll que
fa és el d’una poesia insòlita,
eixerida i fascinant.


