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Ni transcriu
ni descriu.
S’endinsa en
l’àmbit oníric i
escriu des d’allà

L a consola de Cada-
qués o somnis
d’un fill putatiu...
(Eumo, 2007) és

l’última proposta del trafi-
cant d’idees Vicenç Altaió,
aquest cop de la mà del seu
yang Claret Serrahima.
Són textos onírics, que tor-
nen i retornen com un bi-
sens a la tradició de les des-
tradicions en la qual s’ins-
criu Altaió, ençà de
l’ultrason i més enllà de l’in-
framón. Hi ha una inquie-
tant barreja de prosa nota-
rial i poema surrealista, de
fets i de sets, de mots ferés-
tecs i silencis cartoixans.
Em recorda La boutique
obscure, de Georges Perec,
en el qual l’oulipista trans-
crivia 124 somnis amb
l’única condició d’exclou-
re’n els noms propis, per
pudícia. Altaió no només
no elimina deliberadament
les al·lusions específiques
dels seus textos onírics
sinó que, de la mà del tre-
ball gràfic (i tipogràfic) de
Serrahima, les subratlla,
les accentua, les fa visi-
bles, les extreu del text i
les recombina en un con-
text diferent. Però ni
transcriu ni descriu. S’en-
dinsa en l’àmbit oníric i es-
criu des d’allà mateix. A
més, La consola de Cada-
qués practica la combina-
tòria de les emocions, ex-
plora la inintel·ligibilitat
amb un difuminat tipogrà-
fic que neguitejarà els
amenaçats de presbícia i
assaja espais per a la lectu-
ra compartida amb els dos
lectors en posició d’escacs.

Un estudi onomàntic
dels coautors d’aquest llibre
oníric suscita aproximaci-

ons interessants. Amb les
lletres de Vicenç Altaió tro-
bem l’anagrama “Eviti la
Cançó” i les de Claret Ser-
rahima donen “Ahir resta
reclam”. Plegats, la combi-
nació de les seves 27 lletres
en defineix a la perfecció la
poètica. “Ètica: ahir va
alçar el somni cert”. A la pà-
gina 63 del llibre, que és la
meva per raons que ara no
vénen al cas, hi llegeixo un
paràgraf que faig meu per
rematar aquesta columna
putativa que compartia
espai, en temps ja remots,
amb l’escriptura sense llan-

çadora que Altaió tramava
a l’AVUI de cada setmana:
“Sóc feliç com mai de tro-
bar-me amb els llibres. No
hi ha ni un sol metre qua-
drat de paret buit on penjar-
hi un quadre o un dibuix,
tot és ple de llibres arrengle-
rats, l’un rere l’altre, sense
ordre alfabètic, cronològic o
temàtic que hi posi ordre
pràctic. S’hi respira el vici
total. Res no sembla dedicat
a l’exhibició o a la contem-
plació, tot és pura concupis-
cència. Els tractats de pers-
pectiva es barregen amb els
de poesia, i els de literatura
són de literatura artística, i
els de filosofia són de filoso-
fia del llenguatge, i els d’his-
tòria són d’històries viscu-
des. D’entre els nostres, hi
distingeixo, per aquí, per
allà, Don Ramón del Valle-
Inclán i Ramón Gómez de
la Serna, D’Ors i Cirlot,
Foix i Brossa, tots en pri-
meres edicions. No és per
atzar que Llull apareix al
costat de llibres d’última
generació en informàtica”.
Ben tornat.

Enigmística

Vicenç Altaió, traficant d’idees. FRANCESC MELCION

A vegades, com en
voler cridar l’aten-
ció sobre les obres
de Martí Ribas, la

radicalitat ens ve imposada
per la naturalitat estranya
d’allò sobre què volem es-
criure. Llavors, val més no
dir-ne gaires coses, d’allò, i
recomanar-ho i prou. Fins i
tot així, però, segur que, en
no callar del tot, en malme-
trem la poesia, d’allò. Poesia,
hem dit? Més aviat, en Martí
Ribas, metapoesia espacial,
o poeanàlisi de la percepció
sinestèsica. Perquè ell fa que
la nostra mirada escolti allò
que ell ens fa despensar
mentre degustem la remor
tàctil de les apories de l’espai
amb el temps incorporat. En
efecte, aquest mag tan inspi-
rat multiplica l’espai pel
temps i el divideix per un
altre espaitemps, l’inventat
per ell per a les seves peces.
Vistes aquestes a l’MX Espai,
amb el temps han acabat su-
mant la M de metarealisme
intemporal a la X de l’espai
bastit com a incògnita que
ens interroga paradoxal-
ment, i sensiblement, sobre
com mirem i veiem i sobre
com ho podríem percebre
tot si no fos per la consolida-
ció de la mirada tòpica, la
qüestionada per Martí
Ribas. La realitat que ell
mostra podria haver estat
nostra, diríeu que la recor-
daríem i tot si les convenci-
ons socials no ens l’hagues-
sin alterat tant.
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El cònsol Altaió
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Ara sóc sol i vern, lluny d’esperança
d’instants feliços sense tu, desert
de tot bé, eixut de qualsevol gaubança.
Voltat de solitud, em dreço, ert,

sotjant lluny l’horitzó en el qual descansa
el futur desolat i on, acomplert
viatge, albiro una sola alegrança
en embolcall esparracat i incert:

retrobar-te, perdut amor fidel,
sota la llum qui sap si d’un estel
o en la sospita d’una nova albada.

I al dessota de ma túnica de dol
només puc entreveure un sol consol:
fondre’m de nou amb tu en una abraçada.

Jordi Carbonell presenta un nou llibre. ROBERT RAMOS
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Jordi Carbonell

Pepo TamaritEl quiosc

La revista que edita la Uni-
versitat de Barcelona ens
ofereix una extensa en-

trevista a l’expresident de la
Generalitat Pasqual Maragall,
una de les tres que aquests
darrers dies han generat una
forta polèmica al voltant de la
seva successió i de l’Estatut.
L’entrevista va acompanyada
d’un article de Josep Bargalló,
Dos anys i mig amb el presi-
dent. També podem llegir un
reportatge sobre la reforma
radical de la docència que
estan duent a terme les univer-
sitats de 45 Estats europeus
per construir un Espai Europeu
d’Ensenyament Superior.

La Universitat
Número 39
Universitat de Barcelona
Barcelona, abril-juny, 2007
2,4 euros

Aquest quadern de teatre
contemporani en format
llibre (de 230 pàgines),

que incorpora la traducció dels
textos al castellà i l’anglès, ens
ofereix els articles: Dramatúr-
gia i poètica (Benito Escobar),
Ritual i dramatúrgia neomedi-
eval. El cas de ‘Dimonis’ (1981),
de Comediants (Mercè Sau-
mell), Esperant tornar a casa.
‘The Homecoming’, de Harold
Pinter (Carlota Benet). També
podem llegir Un idil·li exem-
plar, obra de Ferenc Molnár,
adaptada per Feliu Formosa i
presentada per Francesc Fo-
guet, i Aigua, de Gavina Sastre,
presentada per Daniela Feixas.

Pausa
Número 26
L’Obrador de la Sala Beckett
Barcelona, març, 2007
10 euros

La revista del Grup del Lli-
bre ens ofereix una entre-
vista a Eliseu Climent, edi-

tor de Tres i Quatre i ànima dels
premis Octubre, que, entre al-
tres coses, declara: “A València,
malgrat tot, la llengua mai ha
estat tan bé com ara”. Francesc
Poblet ens ofereix un reportat-
ge sobre l’obra d’un autor im-
merescudament ignorat, Artur
Bladé. En la mateixa línia, Pere
Ballart firma un extens article
en què reivindica la figura de
Ramon Esquerra. A més de les
novetats editorials més desta-
cades, podem llegir l’article de
Vicenç Llorca sobre el poeta
Miquel Àngel Riera.

Lletres
Número 26
Grup del Llibre
Barcelona, abril-maig, 2007
2 euros
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