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En llegir el
poema de Tusset
vaig pensar que
al traductor se
li girava feina

Finalment un lec-
tor de l’AVUI ha
resolt l’enigma
dels set vels que

vaig plantejar fa dos sant-
jordis des d’aquí. El desco-
bridor del setè vel signa
Ronals i és el masover de
la recomanable bitàcola
laferraduraverda.blocat.
com. El criptograma partia
del mot lectura i proposava
set salts sinonímics. D’aquí
els set vels que calia desve-
lar amb l’ajut de les set lle-
tres clau STJORDI i de la
definició “un mot de tantes
lletres com apòstols que
ens podria portar a la pà-
tria de l’enigmística si en
bandejàvem set i en relaci-
onàvem cinc amb el núme-
ro onze”. Fins ara la ruta
havia passat per Lectura-
Sessió-Junta-Cambra-Saló-
Galeria i Corredor. El blo-
caire Ronals ha estat el pri-
mer d’arribar al setè vel. La
solució era Intermediari,
un mot de tantes lletres
com apòstols (12), de les
quals si en bandegem les 7
darreres ens en queden 5
(Inter) relacionades amb el
número onze i amb la pà-
tria de l’enigmística (Itàlia)
a través del futbol, atès que
l’Inter és un club de futbol
milanès.

El blocaire Ronals podria
competir en astúcia amb el
comissari Pujol de l’última
novel·la de David Omedes /
Pablo Tusset En el nombre
del cerdo (Destino), traduï-
da al català per Alexandre
Gombau (En el nom del
porc, Columna) en una
d’aquelles operacions co-
mercials d’ambiguació lin-
güística cada cop més habi-
tuals (i discutibles). Sigui

com sigui, la novel·la té un
interès indiscutible. Par-
teix d’un crim atroç en un
escorxador de porcs i es
permet el luxe de prescin-
dir d’una de les regles d’or
de la novel·la policíaca: ni
ens assabenta gaire de les
investigacions sobre el
crim ni, sobretot, el resol.
En l’entremig, però, el co-
missari Pujol –que podria
dir-se Espada i el lector no
notaria cap canvi– fa un si-
mulacre de desxiframent.
El cadàver d’una dona de

dimensions porcines té la
nota que dóna títol a la
novel·la i el comissari des-
cobreix la relació d’aital de-
dicatòria amb un poema
que oculta un missatge se-
cret (HORLA, com en el po-
blet del conte fantàstic Le
Horlà, de Maupassant, i
CERDO) en acròstic inter-
mitent, és a dir, prenent les
inicials dels versos senars
de cada estrofa. Quan vaig
llegir el poema de Tusset en
la versió més recomanable
–l’original– vaig pensar
que al traductor se li girava
feina. Però Gombau se’n
surt amb molt bona nota i
el CERDO esdevé un PORC
amb H final adherida que
recorda aquell mític topò-
nim franquista de Vich. No
és una mala aproximació.
El San Juan de Horlà que
descriu Tusset podria ser
Cantonigròs perfectament,
però en una Catalunya con-
temporània en la qual Vich
encara s’escriuria amb hac.

Enigmística

Pablo Tusset amb la seva novel·la anterior. A. MORANTE - EFE

Tots els poetes de
l’Alguer –tots, i per
això no s’hi val a
dir-ne noms: serien

massa– són uns recitadors
excepcionals. I és que llur
parla els fa ser sorprenent-
ment expressius. Ells saben
fer de mèdiums de l’alguerès,
que és un compendi diacrò-
nic i sincrònic del català. En
efecte, diríeu que totes les
etapes de l’evolució històrica
del català i tots els dialectes
d’aquest conflueixen en l’al-
guerès, i aquesta mena d’ai-
guabarreig estructurat de fa
segles empeny la veu dels po-
etes algueresos a vibrar de
manera insòlita, que no vol
dir pas exòtica ni arcaica,
sinó preciosa i emocionant. I
llavors llurs versos fan cabri-
oles, es capbussen en el
poema i aquest davalla cap al
magma del català medieval
per elevar-se tot seguit fins a
una lírica actual per a la qual
només hi ha un adjectiu:
èpica. Perquè escoltar els po-
etes de l’Alguer és viure l’epo-
peia d’un català que ha rodo-
lat durant segles pels carrers
de la Barceloneta de Sarde-
nya sense rebre més influèn-
cies que les de la seva singu-
laritat. La poesia que es fa a
l’Alguer és autòctona i alhora
és pancatalana, és popular i
tanmateix ve a ser, per als no
algueresos, feliçment elitis-
ta, car fa cantar l’idioma
molt per damunt del seu ús
poètic convencional.

Càpsula

De porc i de senyor

Màrius Serra

La poesia
de l’Alguer

Carles
Hac Mor

La gàrgola diu, encabat
del xàfec, l’epopeia
de la pluja, publica
el rogall del tro.
L’esòfag de pedra
escarneix el cant dels torrents.
Però al cap d’una estona,
aigua passada,
el rajolí de veu
–un fil de plor–
escriu una elegia de l’aigua
damunt la pàgina de pedra
d’un carrer de la ciutat.

Jordi Llavina, premi Joan Alcover. XAVIER BERTRAL
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Gàrgola
La corda del gronxador,
Proa, 2006
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Pepo TamaritEl quiosc

Magnífic reportatge, el
d’Oleguer Suñé (amb
fotografies d’ell i d’Eli-

senda Miquel), en què ens
narra l’Ascensió al Mount Whit-
ney, sostre de la Sierra Nevada
nord-americana, un cim de
4.412 metres. Un altre repor-
tatge, en aquest cas de Mireia
Llop, Àlex Rodríguez i Jordi
Llop, ens porta fins més
amunt, fins als 6.962 metres
que fa l’Aconcagua, un pic
mític. En l’apartat d’excursions
en família ens ofereixen recor-
reguts per Mallorca que ens
duen a paratges com ara el
torrent de Pareis, el castell
d’Alaró i el puig de Massanella.

Excursionisme
Número 334
Unió Excursionista
de Catalunya
Barcelona, setembre-octubre
3 euros

Un dels temes destacats
d’aquest número és l’en-
trevista que Araceli Igle-

sias fa a la fotògrafa Sandra
Balsells, amb el títol “Vull
donar a conèixer una realitat
que queda allunyada del gran
públic”. El reportatge FAGC: 30
anys donant pel cul, ens parla
d’aquest aniversari del Front
d’Alliberament Gai de Catalu-
nya. També cal destacar tres
reportatges sobre la invasió
immobiliària: Setge urbanístic
al litoral de Catalunya (Oriol
Leira), País Valencià: ni un pam
de costa sense ciment (Guilem
Carreras) i Laboratori de la Me-
diterrània de l’oci (Tomeu).

Illacrua
Número 141
Associació Cultural Illacrua
Barcelona, setembre, 2006
4,20 euros

Eduardo Mendoza analitza
una sèrie d’assajos relaci-
onats amb l’estudi de la

lectura, escrits per Alberto
Manguel, Frédéric Barbier, Da-
niel Cassany i Nora Catelli. Pel
que fa a la crítica d’autors es-
trangers, José María Merino
ens parla de La gran mancha,
d’Edgar L. Doctorow, i Ignacio
Gracia comenta dues obres de
Truman Capote: Un placer
fugaz i Crucero de verano. En
l’apartat d’autors castellans,
podem llegir la crítica que Ana
Rodríguez Fischer fa de l’últi-
ma novela d’Arturo Pérez-Re-
verte, El pintor de batallas,
entre moltes altres crítiques.

Revista de Libros
Número 117
Fundación Caja Madrid
Madrid, setembre, 2006
3,5 euros


