la boca, es tracta no descriure sobre alguna cosa sinó
descriurealgunacosa.Convertir,araiaquí,aquestscamins
de la mar deserta sense guia ni senyals ni terme en una
interpretació inamoviblement pautada revestida amb la
túnicadecanonicitatqueelpresentespailiatorgaria,fóra
crear jerarquies entre autor, intèrpret i lector; transformar
en sistema estable i missatge xifrat una escriptura mòbil
quehatrobatlaimpossibleescapatòriaalespresonsqueli
imposava el fet de produir-se en el mitjà més fèrriament
codificatdetransmissiódinformació;unactedaltatraïció
alesllibertatsconquerides.
Però aquesta voluntat de coherència, infranquejable al
crític, és ja orgia dautoidealització.Traeix, de fet, una
escripturacapaçdassumirlacontradicciótalcomsesdevé
enllàdelsinteressoslògicscreats,onelssentimentssempre
vanbarrejats.Cosaquefapossibleaquestvolum,juntamb
lamorquehimostrencurador,editorialiprologuistaper
lobra hacmoriana en la seva deslleialtat envers aquesta.
Perquè, en efecte, la petrificació en mirall de glaç duna
eterna primavera que es realitza en el canvi, linestable,
lincendi,ésredimirArnau,lligarPeerGynt,retenirUlisses,
lluny dels perills, ran de platja. Heus ací un Carles Hac
Mordetingut,escoltat,cantat,peramor,perhacmor,per
mor de jaquir-lo dull en la seva intangibilitat plena i
autònoma:unCarlesHacMorabansdeCarlesHacMor:
una troballa arqueològica exhibida en el museu de la
cultura: paradoxalment, la millor porta dentrada a una
passiódesfermada:elcertificatdemort,dhacmort,damor,
dallò que fou i, per tant, no pot tornar a ser: la manera
queelmateixCarlesHacMorcontinuïeldesorifinsitot
desprésdeCarlesHacMor:unmitjàdecomprensiódela
travessia interminable que ha fet de llengua i literatura
catalanesuncantjapersempremésdanyat:unoferiment
alpoetaqueéscadascúdenosaltres,perquèaixícomtot
ésserhumàésunartistatambétothoméspoetai,doncs,
lapoesiahadésserfetapertots,noperun:unafontmés
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fàl·lica, les nocions literàries, lingüístiques i socials
heretades.Abolialesnormesdegènereconvertintenpoesia
antipoètica lescrit esbossat encara en procés, els versos
sense unitat rítmica, les llistes de paraules, la narració, la
prosaantilògica,lesfotografies,unesinstruccions,lesobres
peraescena,elsretallsdetextospropisidaltri...Lúnica
norma era la de no tenir-ne cap.Tota convenció era
qüestionadaitransgredidaevidenciantquenohihacerteses
existents en si. El vers, la frase, la paraula eren violentats
finsamostrar-seunbalbuceigdepatafis:«Tum.Tum.Tu
m». La poesia retornada al joc ingenu que la civilització
haviaexiliatdelseuterritoriadultfeiaexperimentaraHac
Moreldesigilenuigdelallengua:lapassionat«Vinem/
Deses-/Peradament/Avui»ieldesentès«MÉS/ MESTIMO/
LLUÇ/ALFORN»:lantibovarismedels«fonemespromiscuats»
i lafartament del «prou daquest coll»: el desig dacostarsesensualmentalallenguatractadacomunamatèriafísica
ilenuigqueaquestaprovocaenlescriptorconscientdels
límitsqueintentaimposar-lidictatorialment.Eldelitperles
paraulesimpulsavaaldelicte:alaviolènciailaviolació:a
la pornografia gràficament evident dAnar i tornar (1979),
onelcosesdevénomésunaintersecciódefonemesperquè
tambélesimatgeshisónbocinsdunúnictextinabastable,
signesdunarealitatinexistentenllàdaquests.
Imatgesdelplaerdeltexttanprofundamentexperimentata
Agoc(1981)mitjançantlenderrocdelesfronteresformalsi
conceptualsquesobrelallenguacatalanahavienestablert
els segles, la geografia, els estaments socials, els usos
gremials, la sintaxi, la morfologia, la semàntica, la
tipografia...Llançamentpuixantdemots,cintadinfrallengua
que sautodefinia com a «caòtic maremàgnum», «xamfrà
sense referent», «inabastable, refractària cadena da
significants», «babel di blastomies renecs afins au límit»,
«segregaciódemotsinconnexosdiscordants»,Agocprivava
la llengua de les funcions bàsiques dordenar la realitat
material i atorgar-li sentit. Els residus significants que els
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Agoc:prendreaquellmotdaquelldiscursdelsegleXVal
costatdaquelldialectalismedelsegleXXmodificatperla
manera com el pronunciaria un parlant dun altre indret,
seguit sense ordre sintàctic per un tecnicisme agrícola
mancat de larticle que lhauria de precedir segons una
normativa desapareguda... Saboleix la perpetuació dun
codi lingüístic fixat i la consegüent imposició dun sentit
ordenador a una realitat representada unívocament
generació rere generació. Caos i desordre en la llengua
comenlavida.Morelsentitdelarealitat.Sónjainútilsel
policiadelidiomailapoliciadelsentit,ridículeslestietes
delsentit.
Però heus ací que la troballa no podia esdevenir fórmula
perquè això la convertiria en codi, normativa, missatge
transmèspelrectecamí.DemaneraqueDetranuita(1983)
reescriviaAgoc,peròdesdunallenguadiferentaladaquell
elregistreestàndardnormatiuambsignesdepuntuació.
Menyspreu,liquidació,enderrocdunidiolecteperconstruirneunaltreamblesruïnesdaquell.Tampocelnou,però,
podiarestarenpeu:aixícomAgocésreescritaDetranuita,
aquestdarreresreescriuasimateix,repeteixfrasesqueen
les successives reaparicions perden lordre gramatical i
sintàcticevidenciantquenotenencomareferentcaprealitat
externa, sinó lescriptura prèvia que nha fet De tranuitai
Agoc.Lallenguajanoesconstitueixensistemadetraces
subordinades a una presència natural prèvia que intenten
recuperar des de labsència daquesta, sinó en àmbit
autònomdesignesautoreferencials.Lacintadinfrallengua
esdevé cercle dinfrallengua que sautoempresona
obsessivament fins a autodestruir-se per complet... com a
viadereconstrucció!PerquèAgociDetranuitaretornaren
conjuntament sota el títol irònic de Regoc (2009), nova
repetició dAgoc. I la seva aventura encara fou represa a
Filacteri dinfrallengua (2011). Espiral infinita en què la
reconstrucció de lart esdevenia lenderroc de lart com a
únicmitjàperrestablirelbuitipoder-loompliraltrecopde
14

acertpuntidemanerainvoluntària,eldesigconscientment
establert,programàticamentdefinitiinsistentmentperseguit
per les avantguardes històriques: la fractura de lesfera
autònoma de lart i lavaria del seu funcionament per
processos idealistes antitètics als que segueixen les forces
materialsdelavidaquotidiana.Latradicióavantguardista,
doncs,clamavaperserrenovadadesdeldistanciamentque
les circumstàncies històriques imposaven. I «La fallida de
la crítica» es tancava amb una assumpció clara de
lherència anarquista i dadaista que refermava lobra
hacmoriana en les opcions escollides: la creativitat
indestriabledelscopsadretaiaesquerra:lacreativitatcom
a actitud crítica en si lliure desquemes preestablerts pels
gransrelats:«Utpoesispictura?»i«Lafallidadelacrítica»
comatextosdecreaciócríticaodecríticacreativaenun
contextdeformulacionsteòriques.
Enefecte:dadàreferentcabdaldelescripturahacmoriana.
Defet, Tumjahaviaestateltítoldeladarrerapinturaa
loli de Duchamp, que incloïa referències a La núvia
despullada pels seus solters, àdhuc o Gran vidre, les
màquinesdesitjantsdelqualerenreactivadesa«Utpoesis
pictura?»,«Lafallidadelacrítica»iInstruccionsdúsiabús.
UnahistòriadHacMor(1990).Irònicaapoteosiartísticade
les quimeres humanes sobre lamor i el sexe, el vidre de
Duchamp estava projectat que sacompanyés dunes
instruccionsindicantelcorrectefuncionamentdelsaparells
eròtics.Provocariaaixíunapercepcióantiestètica,antivisual
iantimaterial,totiquealhoraantiidealistaperlamaterialitat
il·lusòriamentmecanicistadelapeçaconcreta.La«història
dHac Mor» escrivia laltra cara del mirall: «instruccions
dúsiabús»peraldramalíricdunanúviaielsseussolters
privatsdepresènciafísicaperlamancadequivalentplàstic
a la seva existència literària. Si el cervell de lespectador
havia estat apel·lat a inventar les instruccions de les
màquines duchampianes, el cos del lector era apel·lat a
esdevenir lescultura hacmoriana. Poc més tard Hac Mor
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reblàelclausignantambEsterXargayEpítominfranuono
(OmbresdepoemesdeMarcelDuchamp)(1998),autèntics
ready-mades literaris compostos a partir de les notes que
Duchamp havia postil·lat a les pròpies peces. Lescriptura
dHac Mor esdevenia el tall definitiu que certificava un
abansiundesprésdeDuchampenpoesia,delamateixa
maneraquehaviapassatenart.
Altrament, si dadà havia col·locatArthur Cravan entre els
seus Presidents i Presidentes, el surrealisme lhavia erigit
en precursor i André Breton lhavia considerat un dels
iniciadors de lantiliteratura, Hac Mor el convertí en
«lleidadà universal» i «poeta boxador genearca de
lavantguarda».Endiversosarticles,traduccionsipoemes,
sobretot de la dècada 1980 entre els quals es compten
«Utpoesispictura?»i«Lafallidadelacrítica»,HacMor
reinventà aquest escriptor avantguardista recuperant-ne
alhora el caràcter provocatiu i polèmic: a través seu es
burlavadelestablimentpolíticdejerarquiesaristocràtiques
mitjançanteltítol«catalàuniversal»,alhoraqueparodiava
elsdiscursosbiogràficsihistoriogràficstradicionalsdebase
positivista.Cravanfoudesdellavorsunaaltradelesmoltes
presènciesparasitàrieshostatjadesenelstextoshacmorians.
Aquests,amés,haviencomençataautoidentificar-seamb
el terme «paraparèmia», presentat sovint en relació de
proximitat i distanciament respecte de les avantguardes.
«Actitud», «escriptura», «no-metodologia», «enunciat», la
paraparèmiaeraconcebuda«alafaisódedadà»com«una
versiódesautomatitzadadelescripturaautomàtica»igual
que les proses a quatre mans dUn pedrís de mil estones
foren escrites ressuscitant, paradoxa!, el cadàver exquisit.
Nopotassolirmaiunadefinicióprecisapertalcomaixòla
convertiriaenmètode,tècnica,fórmula;pertant,potdefinirse de maneres diferents. Contraposades, àdhuc. La
paraparèmia, sempre en procés, comporta lassumpció
definitiva de la contradicció contínua a favor de la qual
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shavia manifestat dadà. Perquè, com volem ordenar el
caos que constitueix aquesta informe variació infinita:
lhome?Lescripturaparaparèmicatravessaideesdistintes
comhompassadunpaísalaltredurantunviatgesense
queaixòsiguiunprojecteantagònicaldetornariretornar
a uns temes similars. Lescriptura paraparèmica fa
compatibles les incompatibilitats lògiques. Lescriptura
paraparèmica no és, és.
Contrael«retornalordre»enquèhaviendesembocatles
primeresavantguardes,HacMor,doncs,dreçavaunirònic
«automatismerabiüt»quedesordenavaelmóndelssignes,
la realitat humana, tant com parodiava el surrealista
dogmàtic. I reclamava el «retorn al desordre» en una
civilitzacióquehaviasuperattotselslímitsenlaimposició
denormes,cadenes,lleis,constriccions.
Aquest humor dadaista, aquest lògicofobisme surrealista,
aquestasubversiórevoltada,forenassumitsperHacMora
travésdelaconnexióquemantenenamblaculturapopular:
elcarnaval,elLopensarfadecurt,labotifarradelesdites
quedonencarbassaatotdrap:menjatunacama,pixaala
taulaibeuagalet,demàmafaitaràs.«Lestèticadelapocasolta», afirmava «Ut poesis pictura?» fent referència a la
recercadelpocogensdesentitendegadaperlescriptura
hacmoriana, «és ensems darrel popular i culta».També
llibertària,puixqueels«poetesalçurats»reivindicatsaSha
rebentat lhospici (1992) com a precedents, com a estels
orientatius, com a fanals nihilistes en la foscor del seny,
havien estat guerrillers anarquistes: el poema com a
subversiva «columna de Durruti»: anarquia, poble,
avantguardes: lluita, desordre, poca-solta: Revolució.
De fet, Sha rebentat lhospici recollia, reescrivia i
rellançava peces publicades de manera dispersa en les
dècadesanteriorsencapçaladesperunaqueenclarificava
lesintencions.Lapoesiahiapareixcomaalliberamentdel
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racionalisme, de la lògica, del sentit: dos i dos no hi són
quatreielsenynoéscapaçdediscernir-hires.Elslectors
noseremmésqueunatrepadelletrutssihicerquemuna
interpretació del món o cultura que elevi lesperit. Cal
alliberar-se del raciocini, deixar que el senderi faci figa,
sense oposar la resistència histèrica de lintel·lectual
deshumanitzatquesadonadesesperadamentquelarealitat
escapa al seu control mental i reacciona imposant-hi la
violència feixista.Tampoc el poeta no forma part de la
catervadesaberuts.Ésunésserhumàenprocésdesdevenir
ca:contralatradicionalimatgejeràrquicadelpoetacoma
albatros, àngel, semidéu, aquest sassocia al quadrúpede
indomablealaraó,elsentimentalismeolegolatria.Fidela
lhome,tambélibordaielmossega.Pontestèsatravésdels
segles vers lescola cínica, els gossos de Grècia que,
comportant-secomatalsfinsalpuntdeclavarlesdentsen
altres ciutadans, en qüestionaren els convencionalismes,
laperversió,lacivilització;rebutjarendiners,famaipoder.
AixíHacMor,quearribà,ambHimnesdelno-ésser(2008),
amossegarlesbasesdelpensamentlogocèntric,fontdela
nostra cultura i la nostra civilització, assentades en la
filosofia grega.
Mirantlhomedesdeladistànciavivadunprocésconstant
demetamorfosiengos,doncs,elpoetaelqüestionacom
també serà capaç de qüestionar-se a si mateix des de la
paparra. Fa salts, rebolcades i tombarelles amb la llengua
ielversquehoafirmaésunadaquestestombarellesen
elfildeldiscurspoètichabitual,jaquetallaunaparaulaa
finaldevers(«equili-/bris»)sensequelaregularitatmètrica
delpoema,perinexistent,hoexigeixi.Lladraalamateixa
tradiciópoèticaenpresentar-lacomunapesta,unflagell,
unabarrilaperversa:unamalaltiaepidèmicaquecausala
mort:unturmentquehaacompanyatlahumanitatdesde
tempsimmemorialsgenerantmoltdesoroll:unaherència
de la qual allunyar-se però assumida positivament des de
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lacontradiccióparaparèmicaquelidónalavoltacomaun
mitjó convertint la poesia en antipoesia: en discurs
impersonal,antiracionalinolineal:mardecontradiccions
enquèunaonadaenprodueixunaaltraiaquestatornaa
donar força a aquella o bé nimpulsa una tercera:
concentració de forces oposades, desordenades,
imprevisibles, no racionalitzables en un sistema de
coordenadescartesianes:realitatautònomasensereglesni
sentitquesivolemcomprendreseguintfórmulestradicionals
de lectura o pensament ens deixa pàl·lids, exhausts,
apallissats després de lesforç físic dintenar aplicar-hi
raonaments densos que no aconsegueixen revelar-ne cap
significació oculta. Xisclets sense solta ni volta, que no
poden ser compresos ni volen que sels atorgui sentit, la
poesianovoldir:lapoesiadiuinodiu,faidesfà,ésinoés.
Sharebentatlhospicifou,doncs,unpascapalavisibilitat
duna concepció de la poesia radicalment nova que
començavaacomptarentreelsqueveniendarrere.Antoni
ClapésiVíctorSunyolhavienapostatperaquestllibrecom
acombatiunúmero1delemblemàticacol·lecció«Jardins
deSamarcanda»,intensificantaixíelqueacabàessentuna
fèrtil relació triangular de proximitats, influències i
distanciaments.XavierLloverasiAlbertRoig,aLartistade
laParaula(1993),comptarenentreelsmésdestacablesdel
segleXXHacMor,«unaltrepoetacelebradíssim,queara,
arribat a la cinquantena, comença a supurar i fer pública
una obra llarga, única». Lluís Calvo en reprengué alguns
plantejamentsihoféuevidentenuntítolcomLatiraniadel
discurs(2003),llibrequeincloïaunpoemadHacMor,lobra
del qual Calvo continuà citant i glossant. Dolors Miquel,
abanderada de la tradició popular que també recuperà el
Pensarésderucs,mostràenHacMor,alAvui.Culturadel
24/25 de març de 2005, un «inspirador anònim de molts
poetes,comaraSunyoliCasasses».JordiNopca,recollint
un sentiment difós entre alguns dels poetes més joves del
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moment,convertíCarlesHacMorenmestreincomprensible
d«(anti)deixebles»alrelatLalliçó(2006).
AbanshaviaestatHacMorquihaviafetdEsterXargayla
protagonista de Noséquè (1990), narració circular al final
delaqualaquestapoetaobservavaelcaosapocalípticque
havia de titular Sha rebentat lhospici i Un pedrís de mil
estones(1992).Miravaperlafinestraiveiacom,alcarrer
de laTordera, «shi ha rebentat lhospici, hi creix un
abrandament general: tots els vianants, obnubilats, shi
precipitenelsunscontraelsaltres,boiaccelerantaixílafi
de la Història». Desordre, confusió i aürts que, es
profetitzava,deixarien«lapariciósobtadadunpedrísutòpic
iucrònic»:desdelfinaldelahistòriaelstextosdUnpedrís
demilestonesconstituïenunautopiaucrònica,unarealitat
autònomaalmargedespaisitemps.Abolienlageografiai
el pas dels segles per alimentar-se sense ordre ni concert
delapresènciasimultània,enelpropibanc,enlapròpia
llengua,enlapròpiacultura,detotselsdiscursosexistents:
lamitologiagrega,AusiàsMarch,Kant,Hegel,Lautréamont,
Nietzsche,Rimbaud,Apollinaire,Duchamp,Picabia,Riba,
Faulkner, Brossa...Assumpció incontinent del fet que els
bancs de dades, els pedrissos de mil estones, havien
esdevingut la natura no ja la història de lhome
postmodern:«dençàqueeltempsvaserabolit,moltescoses
shanmixturat.Ihihatantagentquevasenseparardun
seglealaltre!Toteslesèpoquessóncoetànies.Iaixòconviu
amb la desaparició de les distàncies gràcies a la facilitat
que hi ha de traslladar-se sense haver de fer cap viatge»,
escriuriamésendavantHacMorcomdefinintelviatgede
limmòbilpedríssensetempsnilloc.
Hac Mor i Xargay, Xargay i Hac Mor: la trobada podria
haver estat la dUlisses i Penèlope, Peer Gynt i Solveig:
una parella en què el cant dóna sentit a la vida tot
redimint-la en lestabilitat matrimonial. Però no.
Laventura no havia de ser interrompuda; el sentit era
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exorcitzat;lavida,lamort,esvolsemprecontralabellesa
artísticaquesalvasentimentalenganyhumà.AdamiEva,
des de la fi com a origen, pecaven de nou, aquest cop a
plenaconsciència:emergiaunaparellaque«hoés»i«no
hoés»,que«notéfildramàtic»,queconnectava«vocables
sensesoltanivolta»:«unabombaanarquista».Iesllançaven
alriscdoblementexcitant:obrespròpiesitraduïdesescrites
a quatre mans, recitals conjunts, col·laboracions
videopoètiques, exposicions compartides... Xargay i Hac
Mor,HacMoriXargay:LaFactoriadelaliteraturacatalana
postmoderna: disbauxa creativa renovada a cada instant:
energia perillosament nuclear explotada també en els
universos paral·lels de les seves obres individuals:
constricció i llibertat: Oulipo contra les normes: cançó i
descançó:tradicióinihilisme.
De fet, el conjunt de la trajectòria dHac Mor ja venia
marcada per la creació col·lectiva, força habitual en la
dècada 1970: Grup deTreball, Ignasi Ubac, la revista
Tecstual, Anar i tornar... i així seguiria amb A Fum De
Sabatots(1993),Defranjapur(2000),Nipomsnipomesni
formigues (2009)... i La donzellota o La Malplantada o A
frec i a frac o Llevant, pluja al davant (òpera en un acte)
(1992), coescrita amb Benet Rossell. Antiartista també
avalotador en la convulsió desgavelladora dels
conceptualismes dels setanta, la seva obra shavia produït
enunaimmensadiversitatdecol·laboracionsiformesque
incloïen la poesia visual, el discurs oral, el mateix poema
escrit: la recerca impenitent carretera amunt i carretera
avall:laccióenelterritoriactiudelapàginaonelssignes
esdeveniengrafia,dibuix,mosquesque«acabaranambels
homes i sobretot amb lart!». I, en efecte, la confabulació
dHac Mor i Rossell dilapidava els principis bàsics de la
forma més excelsa dart, lòpera tradicional, que en la
mateixaèpocatambéestavaessentatacadasotaeltítolde
Cap de mirar pel contuberni Brossa-MestresQuadreny-
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