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Unnoupremi
literaridedicat
aPedrolo se
centraenlaxifra
màgicadel 7

Un nou premi lite-
rari s’ha presen-
tat al castell de
l’Aranyó. El 7 lle-

tres de contes. Manuel de
Pedrolo (7) ja figurava als
enunciats d’alguns premis
–de ciència-ficció i teatre–,
però aquest és especial. A
banda del suport instituci-
onal, compta amb el patro-
cini de la reina Mides (5) de
la promoció literària
Carme (5) Balcells (8).
Diuen que per amor a la Se-
garra, perquè hi resideix.
Mon pare va néixer a la Se-
garra, però aviat en va
fugir perquè no era l’hereu
de can Serra (5). Les bases
reten un decisiu homenat-
ge a la màgica xifra del 7.
Atès que l’Aranyó –vila
natal de l’autor–, Segarra,
Tàrrega i Pedrolo compar-
teixen llargària, els promo-
tors del 7 lletres han esta-
blert que els originals hau-
ran de contenir 7 contes
breus, un recull d’un
mínim de 77 pàgines i un
màxim de 177. La set enca-
ra seria major si hi afegís-
sim que la casa on l’autor
passà la infantesa i la jo-
ventut és al número 7 del
carrer Major de Tàrrega
(7) i, sobretot, que Pedrolo
ja va publicar 7 relats d’in-
triga i ficció (L’Atzar. Bar-
celona, 1980). L’obra de
Pedrolo és tan colossal que
requereix un atles sencer
fet amb fulls de ruta. L’abril
passat en vaig conèixer un
índex extraordinari. Un dia
que ens vam veure a la
presó de Quatre (6) Camins
(6), Enric Casasses em va
ensenyar un poema que
acabava de fer. Contenia
(gairebé) tots els títols de

l’extensa bibliografia pedro-
liana. Ni una paraula més.
Cada vers, un títol. Cada es-
trofa un prestatge. Era un
poema contundent. Precís i
preciós. Una joia que Casas-
ses (8) hauria de publicar
per treure’ns la set.

La infatigable Balcells
(8) deu apreciar un autor
argentí precursor de Bor-
ges (6) –tot i que el sobre-
visqué– que va escriure
cosit al número 7. Autor
d’una cinquantena llarga
d’obres, Juan Filloy (6)
només en va publicar 7 al

circuit comercial. Com les
altres que escrivia, les 7
tenen títols de 7 lletres: Pe-
riplo (1931), Finesse
(1939), Balumba (1933),
Aquende (1936), ¡Estafen!
(1932), Op Oolop (1934) i
Caterva (1937). Op Oloop
explica la història d’un es-
candinau partidari de
l’aritmosofia que compta
totes les accions que fa (pe-
tons, glops, passes, coits) i
fou lloada per Sigmund (7)
Freud (5). Caterva és ara
disponible perquè ha estat
reeditada per Siruela (7).

L’independentista totter-
reny Pedrolo (7) va morir el
1990 als 72 anys deixant
una obra heteròclita. El con-
servador (i jutge) Filloy (6)
va morir l’any 2000 a la ve-
nerable edat de 105 anys.
Deixà una obra heptatònica
i milers de palíndroms. Seus
són ¡Arriba la birra! i Sé
verla al revés. Pedrolo po-
dria haver descobert Català
a l’atac! Ell o Lord EP.

Enigmística

El prolífic autor Manuel de Pedrolo. ARXIU

De molts anys ençà,
sempre amb ma-
neres intel·ligents i
amb resultats reei-

xits, Enric Maurí conrea les
més distintes facetes de l’art.
La seva exploració constant
fa que les seves obres confi-
gurin un tot que, quan el pu-
guem veure més o menys
sencer, segur que ens sor-
prendrà per moltes raons,
ens enriquirà a diversos ni-
vells i ens farà pensar no
només sobre la deriva tan in-
teressant de l’art contempo-
rani, sinó també sobre el seu
context social i intel·lectual.
Per això una antològica de
tots els aspectes de l’obra de
Maurí és un objectiu que,
sense dilacions, alguna insti-
tució s’hauria de plantejar.
Una de les seves incursions
darreres ha estat en la
cançó. En efecte, ha editat
un CD amb composicions de
lletra i música seves i canta-
des per ell, que no és pas ni
compositor, ni escriptor ni
cantant diguem-ne professi-
onal, sinó un artista que de-
fuig la professionalització,
sovint oportunista i empo-
bridora, de centrar-se en un
sol terreny a fi d’aconseguir
un estil, una veu pròpia.
Maurí ens demostra que no
cal témer la dispersió, que
l’estil és allò que hom no pot
eliminar, i que, de fet, cal
combatre la voluntat d’estil,
amb la seguretat que el que
en restarà serà l’empremta
més personal.
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Una parella jove és a la barra.

Ella du els llavis molt pintats, les mans

amb ungles llargues i ben perfilades.

Ell és àgil i fort, amb un fons de tendresa

i ulls negres d’esparver. S’estan mirant

i parlen en veu baixa. Cada pausa

s’acaricien amb un llarg somriure.

De la barra a les taules hi ha unes passes.

Allí asseguts hi ha una parella

–una vella i un vell– que estan callats

sense mirar-se. A fora, una ambulància

passa com la trompeta del Judici.

El poeta Joan Margarit. ROBERT RAMOS
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Pepo TamaritEl quiosc

A més d’una ruta fins a El castell
de Boixadors, podem llegir les
historietes de Daniel Boada, Àlex
Fito, Roldán, Ismael Ferrer...

Tretzevents
Número 832. PAM
Barcelona, gener, 2006

Recomanable revista alternativa
que combina les fotografies de
qualitat amb textos breus però
de contingut interessant.

Índex
Número 5. Associació Cultural Índex
Palma, hivern, 2005

El reportatge està dedicat a La
Patum de Berga. Els orígens reli-
giosos, i el personatge és Nguyen
Minh Hoan, capellà al Vietnam.

Foc Nou
Número 381. El Ciervo 96
Barcelona, gener, 2006

El dossier José Antonio Muñoz
Rojas conté articles de Francisco
Ruiz, Concepción Argenté, Dioni-
sio Pérez, Clara Martínez...

Quimera
Número 266. EIC
Barcelona, gener, 2006

Actualitat de les dones iraquia-
nes, generacions d’independen-
tistes i la Veneçuela socialista
són alguns dels temes de l’edició.

Illacrua
Número 136. Associació Cultural Illacrua
Barcelona, gener, 2006


