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Independent
Catalana
És Factible”

L’acròstic és un
dels artificis ver-
bals més practi-
cats. Es tracta

d’escriure arrenglerant els
mots de tal manera que
també permetin una lectu-
ra vertical. Els missatges
ocults en acròstic solen
contenir o grans lloances o
grans crítiques, però l’es-
pectre de possibilitats és
molt ampli i variat.

L’enigmàtic poeta trem-
polí Waldo Lideker acaba de
publicar a El taller de poe-
sia d’Emboscall el Segon al-
fabet (incomplet) d’acròs-
tics eròtics (Vic, 2006), en
el qual practica la variant
mesòstica de l’acròstic. És a
dir, centra els versos de
cada poema per tal que una
lletra interior permeti for-
mar un mot en vertical. És
un alfabet, tot i que incom-
plet, perquè aquestes pa-
raules eròtiques que es lle-
geixen en acròstic van de la
A d’aigua a la V de voyeur.

L’edició del poemari opta
per la negreta per destacar
el missatge en vertical, però
aquí, com que seria molt
complex reproduir els ver-
sos centrats, opto per posar
la lletra del mot ocult entre
parèntesis. En la proposta
de Lideker, l’acròstic gene-
ra el poema. Així, el mot
barjaula es desplega en
“Arram(b)ada a la paret /
de la rond(a) de Sant Anto-
ni, / neg(r)a, blanca o bé de
l’Àsia, / (j)ove reina sense
tron, / (a)captes / f(u)rtius
clients / amb parau(l)es /
descar-n-(a)des”, i la via-
gra fa “Conco (v)ell, palla-
rès i milionari, / en
medec(i)nes res s’estalvia;
/ si les mosses se li (a)jun-

ten / per (g)astar-se els
seus calés, / almenys que el
(r)uc a les cols / hi arribi
(a)mb garantia”.

Una aportació notable al
gènere són els acròstics
breus, molt poc comuns en
la tradició de missatges es-
crits en vertical. En el poe-
mari de Lideker l’ou genera
una declaració de principis
extraordinària: “M(o)nòr-
quic / però no mo-
nàrq(u)ic”, el naip napeja a
“S’ho mu(n)ta amb el ca-
vall / del coll de b(a)stos /
l’(à)uria puta / de les cartes

(p)orno” i la nit ens porta
un advertiment precís:
“(N)o / fac(i)s / sala(t),
amor”. També hi ha refe-
rències a la tradició del ci-
nema més o menys eròtic.
La Lovelace treu el nas (o
la gola) a “M’aver(g)onyeix
/ preg(o)nament, Marc, /
no haver-(l)a vist encara, /
la clàssic(a) pel·li de la
Linda”, i la Griffith encara
no abanderada fa valer la
seva condició de doble cos
(que no pas de cos doble)
de Brian de Palma tot al-
çant el puny a “No (p)er-
meto / que amb mà closa
em f(u)rguin, / adverteix
la Mela(n)ie del doble cos /
al productor engan(y)ós”.
L’estratègia de desplegar
els mots és una màquina
d’escriure sorprenent. Ve-
ient l’acrònim UNICEF al
pit dels jugadors del
Barça, un poeta com Lide-
ker podria desplegar-lo
acròsticament en un vers
inapel·lable: “Una Nació
Independent Catalana
És Factible”.

Enigmística

L’equip del Barça amb UNICEF al pit. CESAR RANGEL - STF

Ales trobades Ara
poesia, impulsa-
des per Roger
Costa-Pau i Lluís

Freixas i fetes a la Casa de
Cultura de Girona, Lluís
Calvo va dir que no es tracta
pas de situar-se en contra de
cap mena de poesia, sinó de
qüestionar el monolitisme
de les maneres i planteja-
ments d’escriure. Tot recor-
dant Henri Michaux quan
aquest fa una crítica severa a
la noció d’estil, que li fa asse-
rir que cal anar prou lluny
dins un mateix perquè l’estil
no el pugui seguir, Calvo
qüestiona intel·ligentment la
noció d’estil, que, segons ell,
comporta manierisme, o
conreu reiterat d’una mane-
ra de fer, i immobilisme. Per
Calvo –i consti que aquí ens
veiem obligats a simplificar
el seu pensament–, l’estil és
una opció autoritària, que
fossilitza i que facilita negati-
vament la feina d’escriure. I
hi afegeix que no podem ser
esclaus ni del nostre estil ni
del de ningú, que cal trencar
amb l’estil per no subjugar-
nos-hi; i que hi ha molta gent
que, en parlar i escriure
sobre l’estil, no reflecteixen
sinó un estil, tendenciós,
d’entendre la literatura.
Calvo té en compte que qual-
sevol definició lapidària cau
en un despotisme excloent,
en una visió feixistitzant. Es-
coltem-lo i llegim-lo, Calvo:
remou pòsits putrefactes.
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La curiosa iniciativa d’afe-
gir el Joc de l’Ocacrua,
que a través de l’esperit

lúdic vol educar els partici-
pants en el consum responsa-
ble, l’ecologisme, la igualtat,
etcètera, està justificada per-
què en aquesta edició la re-
vista està dedicada a Petites
coses, grans efectes. En dife-
rents apartats se’ns parla d’Els
hàbits de consum com a pràcti-
ca transformadora de la reali-
tat. Les seccions sobre el tema
principal són: Llar, Treball,
Consum, Família, Informació,
Mobilitat, Participació, Oci,
L’altre i Salut. Una bona mos-
tra de revista alternativa.

Illacrua
Número 142
Associació Cultural Illacrua
Barcelona, tardor, 2006
4,20 euros

En aquest número, l’edito-
rial està dedicada al tema
Música culta contra en-

torn mediàtic. Ana María Dávi-
la, en el tema central sobre la
Permanència de l’obra de Mo-
zart, ens ofereix sis claus per
comprendre el geni que va néi-
xer fa 250 anys. Mònica Pagès
entrevista el baríton alemany
Franz Hawlata, i Albert Tor-
rens, al tenor català David Ale-
gret. Mercedes Conde analitza
a El Mahler més evocador i la
veu enaltidora de passions al
Liceu l’actuació que farà demà
al Gran Teatre el baríton
Matthias Goerne, deixeble
d’Elisabeth Schwarzkopf.

Revista Musical
Catalana
Número 264
Palau de la Música Catalana
Barcelona, octubre, 2006
3 euros

Aquest quadern cultural
dedicat especialment a
la poesia i la il·lustració

ens ofereix un article en record
del poeta Mique Àngel Riera
(Manacor, 1930 - Palma, 1996),
en què es recullen textos de
Joan Triadú, Carme Arnau, Isi-
dor Cònsul, Vicenç Llorca,
Francesc Xavier Vall i Solaz i, fi-
nalment, Pere Rosselló Bover,
que, precisament, és entrevis-
tat per Josep Pizà i Vidal.
També podem llegir poemes
de Carles Hac Mor, Ester Xar-
gay, Dolors Miquel, Gabriel de
S.T. Sampol, François Cheng,
Francisca Pujol Figuera i Joan
Guasp, entre molts altres.

S’Esclop
Número 28
S’Esclop Associació Cultural
Palma, 2006
3,5 euros

‘Pre
text’

‘Cercle’


