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Pedrals és capaç
d’omplir
de significat
les faltes
d’ortografia

Josep Pedrals és un
príncep a la repúbli-
ca de les lletres inde-
pendents. Un poeta

que diu els seus versos de
cor per terra, per mar i per
ràdio (de 4 a 7 amb en
Gra7). Ara publica El fur-
gatori (Labreu Edicions),
una meravellosa faula que
alterna el vers i la prosa per
descriure la vida a Bolló
des de la mirada d’un visi-
tant que ens hi porta, en
Quim Porta.

Pedrals sap entusiasmar
el lector. Fa versos que són
una festa i frases capaces
d’esquivar totes les perífra-
sis. És directe. Recte. Va a
l’atac. La seva vèrbola pro-
digiosa demostra que es
pot ser veneri i venerable.
Res en la seva obra sembla
premeditat. Tot és molt
meditat. Furgant al Furga-
tori topem amb un sermó a
ca l’apotecari Joan, sovint
confós a Bolló amb una tal
Maria de la Caritat de vida
alegre a qui tothom anome-
na la puta Cari. El sermó és
sobre l’eutrapèlia, “la virtut
de trobar l’estabilitat entre
l’esperit de relaxació lúdica
i l’excés de serietat”.

A l’Ètica a Nicòmac
Aristòtil fou el primer a de-
finir aquesta virtut cabdal,
que posteriorment perdria
pistonada perquè els so-
lemnes patològics la van
confondre amb la dissipa-
ció. Sant Pau, a la Carta als
efesis, ja li donà un sentit
pejoratiu en exhortar-los a
evitar les converses xim-
ples i l’eutrapèlia, terme
traduït a la Vulgata per
scurrilitas i que a la Bíblia
catalana interconfessional
esdevé: “Res de paraules

obscenes, estúpides o vul-
gars, que són del tot im-
procedents”. Per fortuna,
sant Tomàs d’Aquino recu-
perà l’eutrapèlia per rei-
vindicar l’humor davant
l’asfíxia de la seriositat i en
una obra tan poc lleu com
la Summa theologica es-
criu: “L’ànim humà es
trenca si no es relaxa mai
dels seus compromisos”.

Pedrals crea un espai ple
d’eutrapelistes que fabulen
i copulen. L’ascètic Ni Hen
Hao Kan defineix Bolló
com “l’excés d’indulgèn-

cia”. Els bollonesos explo-
ren tots els límits. Un pre-
sumpte Víctor de la Victò-
ria té dos versos esclari-
dors: “Que cor al revés és
roc/ i sexe al revés excés”.
La poesia expressa totes
les recerques. Quan, final-
ment, la Ginebra accedeix:
“La galta enrojolada. No és
vergonya/ ara que ja ens
hem tret tota la roba./ És
real i és veritat, tant somni
i conya.../ Ara jo tinc la
lluna dins l’alcova!”.

Pedrals és màgic. Capaç
de complir aquell desig de
Borges d’ajuntar paraules
que mai abans no ho hagin
estat –el polígam industri-
al– o d’omplir de significat
les faltes d’ortografia –pre-
cabut, desgabell.

“Les aventures que ex-
plico no deixen de ser cer-
tes encara que no es basin
en fets reals –escriu en
Porta–. Tota semblança
amb la coincidència és
pura realitat!”

Enigmística

Josep Pedrals ha publicat ‘Furgatori’. XAVIER CARRION

La posada en escena
de Gerard Altaió i
Eduard Escoffet de
la peça de circ de

text La Belbel Underground
(estrenada al Mercat de les
Flors, en el marc de Barri-
brossa) demana una reflexió
sobre la personalitat del no-
ésser. I les desinterpretacions
del funàmbul Biel Roselló i de
la trapezista Maite Sanjuan,
protagonistes de l’obra, exi-
geixen que, com ells, aquesta
reflexió ontològica no toqui
de peus a terra. De fet, el re-
queriment d’una anàlisi para-
parèmica hi era subratllat
per les fuetades del domador,
així com per l’home-anunci,
Joan Vinuesa, sobretot quan
proclamava “No res, res de
res, absolutament no res!”.
I els espectadors més des-
col·locats, atabalats per les
tombarelles i els equilibris
del discurs postbelbelià,
igualment hi reclamaven,
amb llur desconcert, un
qüestionament de la condi-
ció del zoo de l’imaginari
lògic. Esperonat pels gra-
llers, l’esperit de Kantor
–que als escenaris aixecava
barricades contra el públic–
planava entre el trapezi i la
corda fluixa de la Belbeliada.
Amb tot plegat, la musa etè-
ria, l’acròbata del verb, l’An-
tipoeta i el poeta que no fa
llibres han fet descarrilar va-
lors i presumpcions. I amb
això pot començar no pas
només la reflexió, sinó
també l’acció insurrecta.
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1
No sé com vaig acabar sabent tot
allò –que sé– que mai no va passar.

2
Aquest missatge
que no puc veure
–res no hi ha estat
revelat. Ni
llums transmigrant
al pou. A l’altre.

3
No entenc per què dius el meu
nom —si creus que no sóc jo.

4
Si tot és qualsevol
cosa, no hi ha motiu
per estremir-se. No
val destil·lar el risc
–allò d’equivocar-se.

5
No era tampoc cap hora
per desembalar ‘futurs’.

Montserrat Rodés escriu poemes breus. SP
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Montserrat Rodés

Pepo TamaritEl quiosc

Hi podem llegir l’entrevista que
J. Gomis i J. Llisterri han fet a Maria
Martinell, que ha publicat les seves
memòries, Sense renúncies.

Foc Nou
Número 384. El Ciervo 96
Barcelona, abril, 2006

Alguns dels autors comentats
són Eduardo Lago, Luis Goytiso-
lo, Mia Bloom, Michael Haneke,
Javier Corcobado i Pierre Péju.

Revista de Libros
Número 112. Fundació Caja Madrid
Madrid, abril, 2006

Hi podem llegir una entrevista al
periodista Quim Rutllant, i arti-
cles de Toni Cucarella, Guillem
Chacón i Laia Corbera.

Barretina
Número 139. Ajuntament de Lleida
Lleida, primavera, 2006

La revista de la CGT destaca el lli-
bre ¿Por qué A? Fragmentos dis-
persos para un anarquismo sin
dogmas, de Tomás Ibáñez.

Rojo y Negro
Número 189. CGT
Barcelona, març, 2006

A més d’una entrevista a Miquel
Calçada, hi podem llegir articles
de Francesc-Marc Álvaro, Jesús
Tusón, Mercè Coll, Joan Ferrés...

Escola
Número 428. Òmnium
Barcelona, març, 2006


