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Pròleg

Cadàver exquisit del desè aniversari del Paper de vidre

Aquest  número  61,  de  desè  aniversari,  crèiem  que  no  havia  de  tenir  un  sol  prologuista,  com
habitualment ha anat passant a la revista fins ara. Tenint en compte l'efemèride, hem pensat que els
lectors  agrairien  que  els  prologuistes  fossin  diversos  i  no  un  de  sol,  contribuint  a  augmentar  la
participació coral  d'aquest  número, representativa de la trajectòria del  Paper de vidre.  Però: ¿què
podíem presentar perquè fos atractiu i alhora complís aquest objectiu?

Després de donar-hi un parell o tres de voltes, vam trobar el què. Vam proposar a tots els prologuistes
que ha tingut fins ara el Paper de vidre si volien participar en l'elaboració d'un text seguint les regles
de  construcció  d'un  Cadàver  exquisit,  inspirant-nos  en  els  que  elaboraven  Bréton  i  Tzara,  entre
d'altres.

Aquest és un experiment arriscat i aquesta va ser precisament una de les raons per tirar-lo endavant.
Sabíem d'entrada que no sortiria un text convencional, que permetés una lectura fàcil de la primera a
la darrera paraula, però volíem jugar i fer jugar, als participants i als lectors. Joc i risc: dues de les
diverses característiques principals del Paper de vidre fins ara. Només per això ja val la pena. Si a més,
rieu i disfruteu una mica, ja serà l'hòstia :-). Passeu, passeu i llegiu, a veure què us sembla.

Unes quantes indicacions, si ens permeteu. No deixeu d'intentar copsar la idea global que transmet el
text suma de textos. Pel que fa als textos per separat, hi ha fragments memorables, no deixeu de
llegir-los tots.  Estigueu atents a les al·lusions al  text  predecessor i  al  següent  per part  de cada
participant al Cadàver exquisit. Per això, és útil anar seguint qui ha escrit cada text, d'acord amb la
correspondència entre numeració i noms que us presentem a l'inici.

 

Regles del Cadàver exquisit paperdevidrer

- Cada prologuista ha redactat el seu text tenint en compte només el text del seu predecessor, no tots
els fragments anteriors, exceptuant el primer que ha iniciat la sèrie.

- La temàtica del fragment de cada text és absolutament lliure, això sí, es pot tenir en compte què ha
escrit el predecessor i decidir cap a on es vol dirigir el  text.

- Hi han participat 12 anteriors prologuistes a la revista, que han redactat el seu text en aquest ordre.

1. VICTOR NUBLA
2. VICENÇ PAGÈS
3. JORDI PUNTÍ

4. MÀRIUS SERRA
5. ESTER XARGAY

6. SUSANNA ALVAREZ
7. TERESA AMAT
8. MAX BESORA

9. CARLES HAC MOR
10. JOAN JOSEP ISERN

11. JORDI LARA
12. LLUÍS MUNTADA
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Senyors, aquí neix el pròleg
que té per missió glosar

sobre els fets inversemblants
d'arribar a fer-ne seixanta

números en deu anys.
Aquí teniu la corranda.

Qui la vol continuar
com van fer els surrealistes,



cadascú la seva part?
Amb la glosa improvisada
al següent hi deixo pas...
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A causa de la meva feina, havia vist altres cadàvers. Per afició personal, havia contemplat -i també
tastat, palpat, olorat, sentit- una àmplia gamma d'exquisideses de diverses mides, formes i textures.
Però era la primera vegada a la vida que davant meu coincidien en un sol cos tots dos aspectes. En
efecte: no havia vist mai un cadàver tan exquisit com el que es presentava davant dels meus ulls. Com
més m'hi  acostava,  més  me  n'adonava.  La  memòria  no  m'oferia  traces  de  cap  experiència  més
delicada, d'una excel•lència més indiscutible. De fet, era tan exquisit  que ni tan sols semblava un
cadàver. Però ho era.
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La meva feina, dic. Més d'un es pensarà que els meus dies trancorrien galvanitzats en una cambra
asèptica, al subsòl d'una comissaria, sota la llum dels fluorescents, amb la remor constant i llunyana de
les sirenes de policia, amb les pessigolles a la mà de la serreta que talla l'os, remenant pesos morts i
escrivint informes, rebent la visita de comissaris oliosos, responent preguntes sobre la naturalesa d'un
abscés, un gangli, una ferida de vint-i-tres centímetres, menjant xiclet per evitar que les fortors se't
fiquin boca endins, ofegant les arcades (perquè la gent es pensa que hem vist de tot i sóc insensible,
però no), eixugant-me la suor. Res més lluny.
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En realitat tot era una farsa. Els meus comentaris casuals sobre qüestions d'anatomia forense estaven
calculats al mil•límetre per suggerir una sòrdida vida laboral carregada de misteris sense resoldre. La
informació  justa  per  brillar  a  les  reunions socials  sense  cap  necessitat  de  lluitar  per  acaparar  el
protagonisme. Quatre detalls. Els anys m'han ensenyat que n'hi ha prou amb aparentar una mínima
familiaritat amb els estralls que provoca la violència per atraure l'atenció de segons quines persones.
Sobretot  dones.  Especialment  la  mena de  dones que m'interessen,  sempre  disposades a  escoltar
històries truculentes en boca d'un home experimentat que deu haver vist de tot. En realitat, els únics
cadàvers que he vist de prop són els de les gambes que serveixo els diumenges al bar de vermuts de
mon oncle.
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Dit això dels aperitius de can Serra amb gags cadavèrics sobre les crevettes del meu tiet, que m'havia
d'imaginar jo, tant satisfet i prepotent, protagonista en primera persona, que un dia em veuria tirant
d'un mort en un afer de desaparicions conjugals, ai!, que dic ara!, conjugatòries, d'ordre gramatical,
amb cadàver inclòs. Tot va començar el maleït vespre que vaig rebre el correu següent, amb una mena
de poema irreverent i desgarbat, signat "La lepra", que feia així:

"AFECCIÓ TEXTOCORPOLÒGICA

El cos textual d'aquest poema pateix d'una afecció descompositiva que en taca de blanc les parts més
texticulars,  tot  amputant-les,  per tal  que allò més ampul•lós del  dir  ja  no s'imposi,  per genitals
verbals, amb un discurs dictatorial.

A  CCIÓ    TO   POLÒGICA

El cos                  poema                            positiva              de blanc les

parts                       m utant   s,                                del dir                    geni al

verbal                         or al.

Les proses leproses

                                                                                                 a            crostes

s'esmicolen                                                                                                                                        

                                   hipotequen

llur continuïtat                                                                                  



                                                              semàntica
afecció epidèrmica

del text
                                               engrunes gràfiques

                                                                                   sarna als mots

                                                    subjectes

orfes

                                                    poesia                        entre les restes

                                           frases a la desfeta."

I ara ja no hi sóc tot, i penso que mai més tornaré a ser el que era, em sento com orfe de mi mateix, i
noto que em patina el xusco, després que aquesta pútida Pesta hagi vingut a tocar-me la crosta.
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El "cadavre"! El "cadavre"! Sento que crida el veí, el veí de dalt que té una dona que neteja tan blanc
que perd les lletres dins dels llençols, a cada bugada. I jo que miro cap amunt i m'esgarrifo tota, i
entre la pesta i la lepra m'agafen tots els mals. Qui és el mort? Sento la meva veu que esquiva les
pinces d'estendre. Insisteixo. Qui és aquest "cadavre"? Diuen que era un poeta, em xiuxiueja la dona
del veí mentre té entre les mans les engrunes del seu darrer poema. Exquisit, se'n deia.
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Poeta! I jo que em pensava que el que un dia acabaria esclafat al pati seria el veí del tot prosaic del
meu costat, el que de tant en tant es deixa les claus dinsa casa i em ve a suplicar que li deixi fer
balconing de la meva galeria a la seva,es penja del pal de l'estenedor i em diu que tranquil•la, que és
àgil i pesa poc -és ecanyolidet, això sí. Peròpotseraquest home no té res de prosaic;recordo aquell dia
que truca, obro, me'l veig embolicat amb una tovallola de platja i em diu, mentre s'obre la tovallola
(ai!): «sisplau, deixa'm saltar, que he anat a la platja i m'ho han robat tot, sort que anava amb el
cotxe d'un amic i a ell no li han presla roba ni la clau». Jo em vaig fer pregar com sempre, però res. Va
penjar la tovallola al meu estenedor, vaig desviar la mirada, em sembla que més perl'eslipexigu que
per basarda, va fer el mortal amb pirueta i es va ficar a la seva galeria. Quina performance, com hi ha
món!

8

Després d'entrar a casa seva, el poeta es va adonar de que necessitava ajuda psicològica urgent. La
seva esposa, ja l'havia avisat: "No podem seguir així. El nostre matrimoni se'n va a la merda, que no
ho veus?" Ella sempre havia estat molt subtil. El poeta havia provat de traduir aquella subtilesa en
poesia. Cras error. Era impossible. "No agafo el to", s'excusava el poeta. Tradicionalment l'art  s'ha
comprés com a mimesi, imitació de la realitat, però quina mena de realitat? La realitat empírica del
nostre entorn o la realitat superior de les formes? "Aquesta ciutat em mata!", es queixava el poeta. No
trobava el  seu lloc.  La dona ja no podia aguantar-lo més. Després de trencar tota la vaixella de
porcellana (regal de casament), li demanà el divorci entre crits. El comportament depressiu, histèric i
autodestructiu  de  les  dones  durant  l'era  victoriana,  fou  diagnosticat  per  Freud,  mestre  del  mite
reciclat, com l'enveja del penis. Ell,  el poeta, tenia un penis normal, ni molt  gros ni massa petit.
Perquè la seva dona hauria de tenir enveja d'allò? No entenia res de res.
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Perquè no es qüestionava el concepte de realitat. El que de fet no entenia aquell poeta és que la
realitat no existeix, ni com a experiència del nostre entorn, ni com a realitat platònica de les idees o
formes. I un cop hagués entès això, s'hauria adonat que la mimesi de l'art tradicional no és sinó una
convenció per fer creure en l'existència de la realitat. És per això que hi ha un art i una poesia que
abominen la mimesi platònica i la pretesament no platònica. Són un art i una poesia que no volen
representar res, i aquesta llur no-voluntat es nega a si mateixa a fi d'esdevenir intenció de no-res, és a
dir, pura no-intenció. Si el poeta s'hagués vist que el seu error consistia a creure que la realitat existia,
ben segur que la seva muller no hauria tingut gens d'enveja del penis d'ell, i fins i tot és probable que
aleshores ell  hauria  tingut  enveja  de  la  manca de  penis d'ella.  Això,  però,  només en  un  primer
moment, per tal com de seguida superaria aquesta enveja, car, lúcidament, comprovaria que tot era
una ficció, començant per ell mateix, per la seva dona, per llurs problemes conjugals i acabant en,
posem per cas, la vaixella de porcellana. En efecte, veuria clar que no vivia en cap realitat, que tot era



una ficció escrita per algú que al seu torn també era una ficció.
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Arribat en aquest punt el lector-tipus, un pèl atabalat per tantes especulacions sobre el que és i el que
no és ficció, s'alleuja amb una micció, sacseja el cap --i l'eina--, busca auxili a la seva aflicció en un got
d'aigua fresca i encén la ràdio carregat d'esperances, com aquell qui s'acull a una via per fugir del
tsunami mental que el té atrafegat. De seguida, però, just  a la primera referència a la crisi  i  als
mercats s'adona que ha tornat a equivocar-se --la dicció impecable (i implacable) del locutor no ha
impedit que topés contra la crua realitat-- i apaga la ràdio. Una cosa la té molt clara, el lector-tipus:
mai no transitarà per camins on realitat i ficció entrin en fricció. O a una banda o a una altra. I ell, amb
convicció, ja ha fet la tria. Diguin el que diguin els que hi entenen ell mai serà poeta.
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"Poeta, mai" resol en veu alta i crida en Llampec, bola de pèl que borda bavallut pel passadís quan veu
l'amo content. S'ajup i li fita els ulls de criatura: "Poeta, mai, em sents, Llampec? Au, anem" Surten i
es  fiquen,  s'emmirallen  a  l'ascensor.  Al  sisè  els  atura  la  veïna  d'ulls  separats.  "No  baixem,
mademoiselle. Pugem". No pot assegurar que no sigui certa la sospita que la vídua Capellas no sigui,
gastant ombrel•la i cuinant pastissets de porro, en realitat, en alguna realitat, la Clawdia Chauchat que
s'ha exilitat de la muntanya màgica. Qui hi apostaria la vida, que no? Han escombrat el terrat; un
adolescent amb granota ha oblidat els aires acondicionats i guaita el cel. "Re, mirava la cicatriu d'aquell
reactor. La veus? Que estrany. No es vol dissoldre" Ja en té prou: clou els ulls i camina cap a la barana,
perquè ha entès tot d'una que hi ha alguna cosa entre realitat i ficció, rebava del present, bigotis del
viure, apostasia de la raó, quelcom que busca nom i que no és poesia ni rutina. I aposta l'últim pas al
caire de l'afrau amb la certesa que pel camí de l'airecel se li rebelarà aquest nom que cal inventar per
suprimir per sempre els odiosos eufemismes de "literatura" i "vida"...
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S'atura al caire d'aquest delicat abisme i mira cap a baix, cap al carrer, sense sentir per res la mítica
crida del buit. Es pregunta si, tot caient, seria més fàcil escandir uns versos elevats. Segur que la
consciència d'una mort immediata l'ajudaria a afinar ritmes i a descartar paraules inexactes. Pensa: "és
clar: no hi pot haver cap poètica més nua, més essencial, que la que es forja a frec de la mort, l'únic
moment en què l'esperança deixa de ser un llast". "Vine aquí, Llampec!", ordena, sense afecte. I el gos
es llança als seus braços. És després quan ell sospesa la possibilitat dolorosa de morir a través del gos.
Encara sostenint-lo, deixa suspès en Llampec entre les vetes de l'aire, com un buit conceptual a punt
d'imatjar-se. El gos no perneja, només el fita amb uns ulls llunyans. "Però es pot saber què fa?", crida
el noi de la granota, que es veu que torna a irrompre en la vinyeta. I ell, com si contestés pel que
acaben de preguntar-li,  declama: "literatura i  vida són formes febrils: una és invenció de l'altra, i
viceversa". I de cop sent la veu que se li forma a dins i que intenta decasíl•labejar-se per revelar-li la
sentència:

La lletra efa

"Viuràs en els dominis d'una lletra,
igual que quan mires l'atzur de l'aigua
com si el mar cabés en el teu polze".
A l'inrevés que la dona de Lot
ja no em va caldre mirar cap enrere
per saber que qui fulgent es dreçava
era el fràgil i aflaquit cos de l'efa.
Des de llavors, fill foll del foc que sóc
el furt, el frau i el ful en mi fluctuen.

Abans de deixar-se caure o de salvar-se a través del gos es va girar cap al noi de la granota i, tot i que
no va trobar-lo perquè havia desaparegut,  va dir-li:  "tanco aquest  pròleg  de pròlegs sota l'ègida
d'aquella inscripció circular que figurava en l'anell d'una dama anglesa: El principi coincideix amb la fi".
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