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criptura per les atapeïdes pà-
gines del Finnegan’s Wake,
de James Joyce. La recerca
de Cage no buscava desco-
brir cap secret cabdal per a
la història de la humanitat,
sinó provar un procediment
de reescriptura.

Obrim el ‘Finnegan’s’ per qual-
sevol pàgina. Primer bus-
quem una paraula que con-
tingui una lletra J i, a més,
que no contingui cap A al dar-
rere; després continuem lle-
gint fins a trobar una paraula
que contingui una A però cap
M al darrere; tot seguit una
amb M sense cap E al darrere;
després una amb E sense cap
S al darrere, i anem reprodu-
int el procediment resseguint
la matriu que ens marquen
les deu lletres de JAMES

JOYCE. Després de cada re-
cerca tenim una llista de deu
paraules. Les ajuntem i con-
fegim un text. John Cage va
publicar els seus textos fin-
neganesos a Writing through
Finnegan’s Wake (Tulsa Uni-
versity, Oklahoma, 1973). El
lector català que no es desen-
volupi bé amb l’anglès també
els pot trobar traduïts a l’ita-
lià en l’antologia de poesia
americana La rosa disabita-
ta (Feltrinelli), a cura de Luigi
Ballerini i Richard Milazzo.
¿Per què no ens animem a re-
produir aquest procediment
amb l’obra d’Ausiàs March,
per exemple? La realitat és
complexa. Només els que cre-
uen en l’existència d’una sola
veritat poden tenir la temp-
tació de buscar-la entre els
signes d’un criptograma.

Opinió

Premis CAL

Parlem-ne

La CAL, Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua Catalana (la
preposició per d’aquest títol em
sembla adequada, més que no

pas un per a) concedeix cada any, pels
volts de Sant Jordi i durant un Sopar per
la Llengua (un per com l’anterior), els
Premis Joan Coromines “a persones o
col·lectius que han destacat pel seu com-
promís en la normalització” del català.
Enguany els premis reforçaven els actes
del centenari del gran lingüista, actes
que s’han anat estenent i multiplicant
com les flors a la primavera, i qui vulgui
se’n pot informar al web www.anycoro-
mines.org. Vaig assistir al sopar en re-
presentació de la Comissió Coromines i
els voldria comunicar alguna cosa útil
que hi vaig presenciar.

La cosa més important va ser que els
assistents (entre dos- i tres-cents, no ho
recordo amb precisió) eren persones de
totes les edats i més aviat amb predomi-
ni de joves. Gran esperança, doncs: els
joves continuen la cadena de tantíssimes
persones com hem lluitat per aquesta
llengua durant segles, amb el nostre ho-
menot al capdavant. En concret, són
molt joves i tenen idees clares i actituds
fermes els dirigents de la CAL, Quim
Soler (president), David Vila (portaveu
nacional), etc., i la corrua de nois i noies
voluntaris que feien el servei del sopar,
un servei impecable: que no s’ha de con-
fondre la defensa de la nació amb el des-
menjament. Alerta, no ens enganyem:
em va impressionar de sentir els esmen-
tats dirigents explicant com s’esforcen a
adquirir una formació sòlida en política i
en sociolingüística: no confonguem, sis-
plau, la defensa de la nació amb els senti-
ments elementals i desllorigats, tan fà-
cils com inoperants. Els felicito cordial-
ment a tots.

Els premiats d’enguany, taquigràfica-
ment, foren els següents. El gran poeta
Jordi Pere Cerdà, de Sallagosa, la trajec-
tòria del qual és pastada a la de Pompeu
Fabra: de jovenet feia teatre, en francès,
és clar, fins que es va rebel·lar contra
aquest absurd. Toni Strubell i Josep Cru-
anyes, per la tenacitat (premiada amb
l’èxit) en la Comissió de la Dignitat:
només ells saben què ha volgut dir tena-
citat en aquest cas. Fundació PuntCAT,
per la intel·ligència i la fe en la introduc-
ció d’aquest signe nacional, CAT, a Inter-
net. COM, Col·lectiu Ovidi Montllor: “Un
poble que no canta en la seva llengua és
un poble en perill d’extinció”, diu el
premi, i fa posar la pell de gallina de tan
profunda veritat com és; i per això el PP
valencià els té marginats. La cadena de
supermercats Bon Preu, amb el seu pre-
sident, Joan Font, que va explicar la “na-
turalitat” de la decisió de servir els cli-
ents en català, però també les dificultats
que això implica. Info TV, un canal valen-
cià privat, “plural, professional, modern
i en valencià”, un altre repte impressio-
nant. I Francesc Ferrer i Gironès, “lluita-
dor incansable per la llibertat, per la de-
mocràcia i pel seu poble” fins a la mort.
Que la CAL deixi aviat de ser necessària:
però els nostres polítics actuals no hi
col·laboren pas gaire.

Joan Solà

Molts lectors m’han
escrit arran de
l’article d’enig-
mística del 19

d’abril passat (Mots sota els
mots) en què descrivia l’ob-
sessiva recerca de mots clau
escampats pels versos dels
poetes llatins que menà Fer-
dinand de Saussure. Els que
ja coneixien l’ús literari que
en faig a la novel·la Farsa es
pensaven que m’ho havia in-
ventat. I no. El llibre de Jean
Starobinsky Les mots sous
les mots (Gallimard, 1971)
–traduït en espanyol com
Las palabras bajo las pala-
bras (Gedisa, 1996)– ho ex-
plica a bastament. Ara el
jutge anglès que ha redactat
la sentència sobre la denún-
cia de plagi contra Dan
Brown ha tornat a posar d’ac-

tualitat els criptogrames es-
campats per textos que pre-
sumptament no amaguen
cap missatge secret. El diver-
timent del jutge és graciós,
però tot plegat fa ferum de
promoció editorial, sobretot
perquè coincideix amb l’es-
trena de la pel·lícula.

En realitat, la recerca de
missatges ocults en tota
mena de textos ha estat una
activitat força practicada. És
clar que cadascú té la moti-
vació que té. Els uns, ben líci-
tament, ho fan amb l’esperit
olímpic d’un esportista que
vol assolir la victòria en una
especialitat. D’altres, però,
hi apliquen un esperit més
artístic i exploratori. Per
exemple, als anys 70 John
Cage va fer una recerca ex-
haustiva de relectura i rees-

Enigmística

“La profanació és
l’aire de cada
nit... amb tot
l’acolloniment

del món entre les cames... en
el més enforinyat de la boira,
em parlava de les pors i de les
esperes”. En cadascun
d’aquests punts suspensius,
hi pot haver, posem per cas,
“una algeriana escapada de la
degollació de tota la seva fa-
mília” o “un perfum fort com
de patxulí” o “una mica de
calor dins la gelada del
temps”. Perquè el fet és que
totes les històries d’Els de-
talls del món (Empúries), de
Biel Mesquida, se’ns barregen
en el record d’una lectura tan
viscuda que és com si l’ha-
guéssim feta mentre anàvem

escrivint el que llegíem. Ara
bé, deixem-ho ben clar, en
part no és pas com si, sinó
que sobretot és: nosaltres, els
lectors, tot llegint hem anat
recreant aquest món tan pe-
culiar, que ja era redactat per
nosaltres mateixos abans de
llegir-lo i que, malgrat això, va
signat per Biel Mesquida. De
tota manera, a Mesquida li
hem de reconèixer el gran
mèrit d’haver donat a la im-
premta aquest llibre d’autoria
multitudinàriament col·lecti-
va, ja que així aquesta mera-
vella ha deixat de ser inèdita.
Gràcies a Mesquida, doncs,
ara podem sentir-nos ben co-
fois del gust que regalem amb
la nostra esplèndida, sucosa i
delectable escriptura.
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Una de les novel·les de James Joyce va ser sotmesa a una relectura per John Cage. ARXIU

Biel Mesquida, autor d’‘Els
detalls del món’. JORDI GARCIA


