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L
a sèrie Tràfic
d’Idees ja comp-
ta, a partir de la
publicació d’El
cervell i les

venes, amb un altre volum,
el novè, que passa a engrui-
xir el corpus literari de Vi-
cenç Altaió, l’autoanomenat
“traficant d’idees, lladre del
significant, farsaire del ma-
nuscrit”. Un llibre, certa-
ment, diferent dels anteri-
ors, essencial; un llibre
construït sobre l’aforisme,
sobre els fragments que,
d’una banda, són represen-
tatius de l’escriptura altaio-
nenca i que, de l’altra, ultra-
passen l’esfera de l’escriptor
per tal d’instal·lar-se en la
del lector. Unes sentències
que motiven el pensament,
acceleren la circulació i
exerciten el cervell tal com
propugnava J.V. Foix en un
dels seus versos: “Fa gim-
nàstica: llegeix poesia”, i,
obertament, es preconitza
en el títol de l’obra.

Vicenç Altaió, però, no passeja
sol en aquest nou periple es-
criptural. Jesús Galdon hi
ha aportat la seva pedra
personal mitjançant unes
imatges excel·lents que ben
aviat capten l’atenció del
lector per un concepte estè-
tic basat en el bon gust i la
metàfora subtil. Les portes
que s’obren i es tanquen dei-
xen de pertànyer a la reali-
tat, la Universitat de Cam-
bridge, per traslladar-se,
com a símbol del saber, a El
cervell i les venes. Unes por-
tes que avisen de la necessi-
tat d’un esforç per part del

lector. Ara bé, per tal de su-
perar la dificultat inicial, i
rere el pany que Galdon fixa
amb els quatre colors miro-
nians, l’estudi de l’Anna
Carreras, que també s’ha
encarregat de l’edició, faci-
lita la tasca: “Lectura en
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mal. M’imagino un lector lle-
gint totes i cadascuna de les
obres de Vicenç Altaió.
M’imagino un lector apun-
tant aquelles frases que,
subjectivament, constituei-
xen un aforisme. M’imagino
un lector sedassant tot el

present que vivifica el pas-
sat, assaig que no recons-
trueix sinó que inventa”.

Convé aturar-se a consi-
derar el procés de composi-
ció del llibre, atès que varia
substancialment de la cons-
trucció que hom té per nor-

Jaume Sisa. ARXIU

Corria l’any 1984 i
era recent la publi-
cació en vinil de
Transcantautor.

Última notícia, un doble LP
que tancava amb eloqüèn-
cia una Cançó sense músi-
ca: “Continuaria cantant
encara temps i temps, per-
què les cançons em donen
vida, i així us la donaria
també a vosaltres, si no fos
perquè amb prou feines
m’excita”, recitava la veu
lleugerament nasal a mane-
ra de comiat. Corria el mes
d’octubre de l’any 1984 i
Llibres del Mall editava fora
de col·lecció Lletres galàcti-
ques, amb una coberta llisa
on ressaltava, a l’angle infe-
rior dret, una fotografia de

Rosana Torres que mostra,
d’esquena i girant-se sobre
la seva dreta cap a la càme-
ra, íntegrament nu i sense
ulleres, tres quarts de
Jaume Sisa, l’autor.

El text de la contraco-
berta ja era molt més que
una descripció dels contin-
guts del llibre, com era més
que una biografia la biogra-
fia de Sisa a la primera so-
lapa, i a la segona la de
Ventura Mestres, autor del
text Preparatius per fer els
canelons que hi figurava
com a pròleg, autor també
dels textos que havien
acompanyat la majoria de
discos, recollits aquí com a
pòrtics en cadascuna de les
parts. Als crèdits consta
com a titular del copyright
Jaume Sisa i Mestres, pre-
cisament, i signen el dis-
seny gràfic Josep M. Mir i
Joaquim Nolla. Dins el lli-
bre el sisòman descobrirà
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alguns títols familiars:
Orgia (1968-1973), Qual-
sevol nit al cabaret (1974-
1976), La catedral (1977-
1978), La màgia de l’estu-
diant i de Melodrama
(1979), Teatre postal a
Barcelona (1978-1982) i
Transcantautor roda la
música (1983-1984).
No és només un aplec de lle-
tres de cançons: cada part
ofereix, després de les “lle-
tres musicals”, altres textos
o “lletres de paper”, sovint
en prosa. Tanca el volum
Resum obert, tall i costura
vandàlics (1948-1984), un
últim text d’una vintena de
versos acompanyat d’una
vintena de notes, unes “lle-
tres tremolades” diu el sub-

títol, afortunadament més
obertes i menys vandàli-
ques que no devia semblar
aleshores, ja ha fet vint
anys repicats. Corria l’any
1984. De dins l’exemplar,
ara que el fullejo, en surt un
díptic que anuncia Memò-
ria representada, una pel·lí-
cula produïda per la Funda-
ció Caixa de Pensions, “ro-
dada als interiors de
Barcelona a partir d’una
novel·la d’en Jaume Sisa” i
projectada tres dies de fe-
brer del 1985. Va ser un se-
nyor comiat.
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material recopilat. M’imagi-
no un lector agrupant i es-
tructurant en nuclis temà-
tics els aforismes. M’imagi-
no l’autor repassant amb el
lector el resultat final i do-
nant el vistiplau: “El lector
és l’autor”, per tal com pro-
posa un model de lectura, el
model de lectura que propo-
sen l’Anna Carreras i els afo-
rismes de Vicenç Altaió.

L’estudi que culmina l’obra
encaixa perfectament amb
el pany que el precedeix.
Per als desconeixedors de
l’obra i la figura de Vicenç
Altaió, la lectora-autora
Anna Carreras ofereix unes
pàgines, tant les del pròleg
de Massa fosca, com les
d’aquest llibre, que han
sabut enfrontar-se amb la
dificultat, la complexitat i la
densitat dels textos altaio-
nencs, que n’han sortit amb
un discurs que presenta l’Al-
taió-home i l’Altaió-autor, i
que expliquen i garbellen la
seva escriptura blanca. Tan-
mateix, i tractant-se d’un lli-
bre d’assaig, l’estructura del
llibre potser no fóra la més
adequada. Res a dir dels nu-
clis temàtics que agrupen
els aforismes, tot al contra-
ri. Potser l’estudi hauria
d’anar al davant, i la selec-
ció d’aforismes que demos-
tren les tesis d’Anna Carre-
ras al darrere, per tal com
és la seva lectura, i no
l’única possible. És una pro-
posta. Però “no som on
érem ni on hauríem de ser”
i s’aproxima l’hora en què
“la cosa calla en l’excés del
seu parlar”.


