
del trànsit cairota, queda massa allu-
nyada dels carrers on havia tingut el
negoci i on s’hi movia molt bé. Actu-
alment té un reduït grup d’amics i un
itinerari que l’entreté cada dia. Un
d’aquests llocs és el cafè, del qual no
en record el nom —potser ni en té—,
que sempre està ple d’homes que hi
beuen te o cafè i fumen amb pipes
d’aigua. Hi he estat dues vegades i
sempre és el mateix. O quasi el ma-
teix. Però el passat mes de març hi
havia un personatge que no coneixia:
un metge jubilat —segons em va dir
Armand— que anava fent fotos a tot-
hom que es posava a tir. Feia bon
temps i estàvem a una taula situada
al carrer. Des de l’interior arribava el
perfum dolç del fum de les pipes.
L’encarregat es va asseure amb nosal-
tres. Calcat a un dia d’octubre de

l’any passat. Tot igual? No, mai no és
igual. I, per si fos poc, des de feia uns
mesos Egipte es mostrava amb un
sentiment nou, una sensibilitat dife-
rent que portaven les persones amb
qui tenia tractes.

Però no parlarem del 25 de gener, ni
de la plaça Tahrir. Tampoc del gir
egipci. Per què? Són coses sabudes,
però totalment seves. Divagarem
més sobre la seva vida actual, les ruti-
nes de cada dia, els problemes de la
convivència familiar... Un poc la roba
bruta —i també la neta— que tots ar-
rossegam. Llavors cercàrem, sense
trobar-ne, confitura d’Armènia feta
amb nous. Vaig aprofitar per com-
prar formatge “roumi” i olives egípci-
es. També, una vegada més, es va fer
una visita al pis ple de pols on guarda
les restes del naufragi, els últims pa-
pers de la seva vida professional.
Me’n vaig endur algunes fotos. Una
del dia que es va casar, feta pel seu
pare Armand; una de la filla de Se-
nussi, el rei de Líbia; i alguna altra
que ara no record. Llavors, com toca,
arribar al restaurant Estoril per
poder certificar una vegada més que,
amb una cervesa Stella i una botella
de vi Omar Khayyam, tot és molt mi-
llor. No hi ha res més a dir.

Text i fotografia: Joan Manresa
joan.manresa@telefonica.net

De friquis, freaks
i poetes
No fa gaire, una petita intervenció de Joana Brabo i
Jaume C. Pons Alorda a L’hora del lector, que no prete-
nia altra cosa que acostar el públic a l’àmbit de la poe-
sia fonètica, transcendí més enllà de les esquifides au-
diències dels programes culturals, i fins i tot estatals
(se’n feu ressò el programa de sobretaula de la Sexta,
Sé lo que hicistéis...) per convertir-se en un sketch on,
bàsicament, se satiritzava l’abrandada interpretació de
la micropoeta.

No tenc gaire afecció per la micropoesia, ni per altres
efusions més o menys poètiques que s’insereixen dins
les dinàmiques de la societat de l’espectacle, llevat
d’aquells casos en que el seu valor poètic, més enllà de
l’efectisme de l’instant, aprofundeix irònicament en
una crítica radical de l’espectacle, val a dir, de l’estruc-
tura social i moral que s’hi sustenta. No hi ha dubte que
entre el “tu, tu, tothom” de Joana Brabo i el “jo no sóc
més que un arbre que s’allunyà del bosc / cridat per
una veu de mar fonda” de Joan Vinyoli, s’obre un abis-
me hermenèutic que ens fa difícil pensar que puguin
participar d’una mateixa categoria, el poètic; i, no obs-
tant, així és. No debades, en el context d’aquest caràc-
ter inevident que, en paraules d’Adorno, caracteritza
l’art a la modernitat, es tracta més d’una qüestió inten-
cional, lligada a l”acte” —l’orinal de Duchamp, per
exemple— més que no pas a una característica intrínse-
ca de l’objecte en si.

Gustos aparts, les crítiques a la poesia espectacular
provinents de les trones de la poesia “culta”, fan massa
pudor d’ungles brutes. A cadascú el que és seu i a qui no
l’agradi que canviï de canal o s’arrambi al prestatge, on
ben segur trobarà qualque cosa que li faci més el pes. El
fet que quelcom que participa del poètic arribi als hora-
ris de màxima audiència i es converteixi en matèria de
zàping resulta, com a mínim, simpàtic. No ens enga-
nyem: pensar que pogués fer-ho el mateix Homer reci-
tant La Ilíada és ridícul (com a molt arribaria a Milenio 4,
i no per poeta, sinó per fantasma). Així que deixem-nos
de complexos elitistes i limitem-nos a gaudir-ne’n.

Que avui dia els poetes son uns friquis, és obvi: basta
seure a taula amb ells per adonar-se’n. I en la societat de
l’espectacle, la diferència entre un friqui i un freak és tan
minsa com ho pot ser un fonema. Al cap i a la fi, els fre-
aks són els diferents, els que no participen plenament
de l’estàndard social, els exclosos per ètica i/o per estè-
tica i, segons es despren d’alguns dels últims fets polítics
més rellevants —Wikileaks, Anonimous...— potser siguin
(i que Marx em perdoni, el nou subjecte revolucionari).
Us imaginau un Gran Germà o un Operació Triomf amb
poetes? Com perquè tremoli l’Esteban, de debò.
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instantània

Armand, tot es pot repetir
l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

No, no es tracta de veure tantes coses
per acabar sense saber què has vist.
Millor viure totes les coses possibles
per comprendre un poc el lloc que,
durant un temps, has convertit en
casa teva. Sempre pens que fer un
text nou és reescriure allò que ja havi-
es fet abans. Tanmateix al final queda-
rà un dibuix imperfecte dels trams de
la vida. Escric això pensant que si
anava al Caire i no visitava l’amic Ar-
mand, trobaria que quelcom ha fallat.
Que el viatge ha quedat coix. Armand,
el fotògraf d’origen armeni (estic par-
lant del fill, ja jubilat) treballava a l’es-
tudi de Talaat Harb, al centre del
Caire. Cada dia es trobava amb els
amics a la barra de l’Estoril. Bevien les
seves cerveses Stella i menjaven els
bons entremesos del restaurant.

Armand viu a una zona residencial
d’Heliòpolis que, segons la intensitat

El fotògraf Armand (fill), amb l’encarregat d’un cafè d’Heliòpolis (el Caire)

Egipte es mostrava 
amb un sentiment nou, 
una sensibilitat diferent 

que portaven les persones 
amb qui tenia tractes


