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452ºF

Laburpena || Lan honetan, literaturaren jarraitasunaren eta hausturaren arteko banaketa
argia zehazteko ezintasuna defendatzen da, azken hamarkadetako olerkigintza esperimentala
oinarri. Pairatu dituen mendekotasun-esperientziak direla-eta, kultura katalanak jarraitasunaren
kontzeptua goretsi du, eta haustura desagerpenarekin lotu du. Artikulu honetan, planteamendu
hori dudan jarri da, kultura-transmisioa jarraitasun ezan, etenetan eta kontra-idazketan funtsatuta
ere eraiki daitekeela oinarrituta. Hipotesi hori Carles Hac Mor, Vicenç Altaió eta Víctor Sunyolek
Gabriel Ferrateren olerkiak erabili eta ulertzeko moduen ikerketarekin, eta Miquel Bach eta beste
zenbait olerkigileren testuetako irakurtezintasunaren dimentsio semiotikoaren azterketarekin
justifikatu da.
Gako-hitzak || esperimentazioa | tradizioa | kanonikotasuna | irakurtezintasuna | berrirakurketa
| haustura.
Summary || Taking experimental poetry of recent decades as a point of departure, this paper
argues the impossibility of defining a clean cut between literary continuity and rupture. Because
of the multiple experiences of subalternization which has faced, Catalan culture has both
solemnized the concept of continuity and associated rupture with extinction. The article reviews
this approach from the belief that cultural transmission can also be built from discontinuity,
disruption and counter-discourse. The justification of this hypothesis will be based on the study
of the uses and readings of Gabriel Ferrater’s poetry by authors such as Carles Hac Mor, Vicenç
Altaió and Víctor Sunyol and the examination of the semiotics of illegibility in Miquel Bach and
other poets.
Keywords || experimentation | tradition | canonicity | illegibility | rereading | literary rupture.
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Planteamendu hau irakugarritasun eta irakurtezintasun kontzeptuetatik
abiatuta adieraziko dut. Tradizioa irakurgarritasunarekin eta haustura
irakurtezintasunarekin maiz lotu diren arren, artikulu honetan,
irakurtezinak kultura-transmisioaren eragile bilakatzeko gaitasuna
baduela defendatuko dut. Alde batetik, Carles Hac Mor, Vicenç
Altaió eta Víctor Sunyol idazleek, besteak beste, Gabriel Ferraterren
olerkiak erabili eta ulertzeko duten modua hartuko dut oinarri gisa;
eta, bestetik, Miquel Bach eta beste olerkigile batzuen2 testuetako
irakurtezinaren balio semiotikoa.

OHARRAK
1 | Lan hau Ekonomia eta
Lehiakortasun ministerioak
finantzatutako La poesia
experimental catalana des de
1970. Dinamicitat en el camp
literari: contactes i contextos
(FFI2012-34722) ikerketaproiektuaren barnean dago.
2 | Aurkezten ditudan
hausnarketak, alde batetik,
Poètiques de ruptura
(Muntaner, 2008) lanean
haustura suntsiketaren ordez
berriro konfiguratzeko modu
gisa ulertzearen ondorio dira;
eta, bestetik, esperimentazioak
tradizioarekiko duen lotura
jorratu dudan beste lan
batzuren ondorio (Pons, 2012a,
2012b).
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Olerkigintza esperimentala sistema baten –erlazioazkoa eta
ez autonomoa, funtzionala eta bere buruarekin aski ez duenabarneko fenomeno gisa ulertzeak esperimentazioaren kontzeptua
berrikustearen beharra dakar. Esperimentua aurretiaz ezarritako
kanonikotasun baten inguruan egiten da beti; hori eraitsi, ukatu
edo berrirakurtzeko. Pierre Bourdieuk (2010: 74) dioenez, garai
bateko lanen originaltasuna definitzen duten bereizgarri estilistikoen
ulermena eta estilo-errepikapenen (bestela esanda, tradizio
estilistikoarekiko jarraitasunaren) ulermena ezin dira bakoitza bere
aldetik jorratu; desberdintasunaz jabetzea antzekotasunez jabetu
izanaren ondorio baita. Hori onartzen bada, tradizioaren nozioa
(kultura-transmisio gisa ulertuta) berriro planteatu behar da, baita
hausturaren kontzeptua ere. Izan ere, azken hori sarritan lotu
dugu esperimentazioarekin, estetika-joeraren edozein aldaketak
iraganaren ezabatzea dakarren uste inozo xamarra dela-eta.

Tradizioaz aritzeak, literatura jakin bat ardatz diakroniko batean
kokatu eta ulertzea ez ezik, eremu kulturalean legitimizazio nozioa
nola eraiki den aztertzea ere badakar. Nolabait onartua dago
idazketa esperimentala estetikaren balore eta arau tradizionalen
aurkakoa dela (joko formala, kodeen hibridazioa edota generoen
diskurtsibitate kanokikoaren moldaketaren bidez). Halere,
kontuan hartu behar da aurkakotasun horrek ez duela sorkuntza
esperimentala tradiziotik ateratzen (tradiziotik kanpo existitzea
posible al da?); horren ordez, literatura-esparru baten barneko
prestigio kontzeptuaren aldagaitasuna agerian uzten du. Bestalde,
tradizioaren nozioa oso modu estuan lotzen zaie transmisio
eta irakurgarritasun/irakurtezintasun kontzeptuei. Olerkigintza
esperimentalak irakurtezintasunarekin jolasten du, maila formal eta
grafikoan (ikus ezin daitezkeen, lausotzen diren, ulertzen ez diren...
testuen bitartez) zein nozio-mailan (Carles Hac Morren idazketak
hain modu egokian adierazten duen esanahiaren diktaduraren
salaketaren bidez). Horrela, literatura orok teorian duen ezagutza
komunak transmititzeko gaitasuna kolokan jartzen du: irakur ezin
daitekeena ezin da transmititu, alegia. Beraz, esperimentuak benetan
hausten al du transmisio hori? Edo inflexioa al da eta ez haustura?
Harold Bloom bezalako kritikoen ustez, ezinezkoa da haustura
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Puntu hori jarri nahi dut zalantzan. Tradizioa saihesteko ezintasuna
eta literaturaren iragan eta orainaldiaren arteko jarraitasuna ez
dira gauza bera: tradizioa jarraitasun ezan, etetean eta kontraidazketan oinarritua ere eraiki –eta interpreta– daiteke. Gogoratu
beharra dago Bloom bera, autore handitzat zituen idazleen
hilezintasun eta iraunkortasunaren defendatzaile sutsua izanik ere,
T. S. Eliotek Tradition and the Individual Talent lanean eta Northrop
Fryek The Critical Path obran proposatutako tradizioaren ikuspegi
harmoniatsuetatik urruntzen dela, eta literaturaren iraganaren
ulermen gatazkatsuagoa aldarrikatzen duela. Eliot eta Fryeren
ustez, tradizioa barneratzailea da, eta askatasuna ematen du. Izan
ere, beren aburuz, idazle bakoitzaren kontzientzia edo dohainek
aldaketa txikiak egin ditzakete eta horiek tradizioan barnera daitezke.
Bloomen iritziz, ordea, askatasuna gezurrezkoa da: aldiberekotasuna
badagoela (obra handiek osatzen dutena) eta olerkigileak hara
sartzen direla sinestea idealizazio bat besterik ez da. The Anxiety
of Influence obraren egilearen ustez, ikuspegi garaikidea hartzeak
tradizioa jarraitasun gisa ez ezik, errepikatze eta jarraitasun ezaren
arteko dialektika gisa ulertzea dakar. Foucaultek dagoeneko
proposatua zuen (1997 [1969]: 13-15), behin jarraitasuna bermatzen
zuen subjektua zenduta, jarraitasun ezan besterik oinarritu ezin
zitekeen historiaren nozio bat. Horrez gain, María José Vegak (2008:
140-41) Foucaultek egungo konparatismoan (Said, Greenblatt)
eragin handia izan duela azpimarratu du; batez ere, jarraitasun ezak
eta hausturek ordena kulturalen hegemonia sortzeko balio duteneko
ideian. Ordena kultural horiek kanpoko areen definizioaren bidez
eusten diete beren buruei, izan ere, botere-posizio batetik aldendu
egiten dira eta sistemaren sendotasun eta estabilitatea bermatzen
dute5. Foucaulten adibide ezagunena zoramena arrazoiaren kanpo
area dela da. Beraz, berak dioenaren arabera, poesia esperimentala
baztertze zonalde horietako bat izan daiteke.
Beste ikuspegi batetik begiratuta, kanonikotasunaren prozedura-

OHARRAK
3 | Hala, Bloomek esan zuen:
«What happens if one tries to
write, or to teach, or to think, or
even to read without the sense
of a tradition? Why, nothing
at all happens, just nothing.
You cannot write or teach or
think or even read, without
imitation» (1974: 532). Aintzat
hartu beharra dago Bloomek
ostera egindako kanonaren
inguruko hausnarketetan
arrazoiketa hau erabili duela
del ressentiment deritzon
kritikoak modu bidegabean
salatzeko, bere ustez, ez
baitute kontuan hartzen
tradizioa. (Ezin faltsuagoa
dena: feminista, neohistorialari
eta postkolonialistek, hain
zuzen, beti hartzen dute aintzat
tradizioa, baina politikaren
ikuspegitik begiratzen diote).
Bestalde, Raymond Williamsek
idatzi zuen: «This development
[la literatura entesa com a
categoria selectiva] depended,
in the first place, on an
elaboration of the concept
of ‘tradition’. The idea of a
‘national literature’ had been
growing strongly since the
Renaissance [...] But, within
the specialization of ‘literature’,
each was re-defined so that
it could be brought to identity
with the selective and selfdefining ‘literary values’. The
‘national literature’ soon ceased
to be a history and became a
tradition» (1996: 266).
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gertatzea, ezin baita tradiziotik at idatzi. Bloomen aurkako ikuspuntua
du Raymond Williamsek: tradizioaren kontzeptua, esklusibo eta
baztertzailea den heinean, literatura nazionalaren3 nozioaren ulermen
historiko edo barneratzailea ordeztera heldu da, hain justu. Hari horri
jarraiki –eta katalana hizpide–, Oriol Izquierdok (1993:190) literatura
tradizioaren eraikuntzak beti literaturaz haratago herrialde baten
sorrerara ailegatzen den «una certa operació d’imatge» dakarrela
esaten du. Bestalde, Aleida Assmannek gogora ekartzen digu
(2008:156) traditio terminoak herentziaren inguruko erromatarren
legeetan duela jatorria; eta, hain zuzen, bizitza komuna arriskuan
jartzen duen heriotzak sortutako hutsunea betetzeko, emale batetik
hartzaile batera jabetza, eskubide, betebehar, autoritate eta botereak
pasatzean zetzala4. Hortaz, arrazoiketa horren arabera, tradizioa
jarraitasunaren ekoizpenaren pareko da.

4 | Horrezaz gainera,
Assmannek esan du: «There
are two possible concepts
of tradition, a strong and a
weak one. The weak concept
of tradition is descriptive and
retrospective. It is used where
a continuity of motifs, ideas,
topoi, etc., is retrospectively
discovered. The strong concept
of tradition is a normative one
and refers to the production
of continuity with the intent to
counter the erosion of time,
decay, and forgetting» (2008:
167, azpimarra nik egin dut).
5 | Halaber, Mercè Picornellek
(2012) sakon aztertu ditu
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Hala eta guztiz ere, tradizio eta hausturaren arteko aurkakotasun
oximoronikoaren ikuspegia errotu omen da katalanaren esparruan.
Frogarik argiena izenburuan «tradició i modernitat» duten literatura
obren, garaien eta autoreen inguruko ikerketa kopuru handia
da. Tradizioari erabateko errefusa eta jarraitasun ezaren gaitzen
salaketa dira azterketa-lan horien diskurtsoaren ezaugarri nagusiak.
Hala, alde batetik, egungo zenbait egilek tradizioak norbere lanean
bertan eraginik duenik ukatzen dute; besteak beste, Marta Carrasco
dantzari eta koreografoak. Antzerki eta tradizioari buruzko Pausa
aldizkariaren monografiko batean argitaratutako «Tradiquè?» (2005)
izenburu ironikodun artikulu batean, artistak auzi handiko esapideak
erabili zituen, hala nola: «Però quina tradició ni qué niño muerto? [...]
No tinc en compte cap mena de tradició a l’hora de posar-me a fer
un espectacle» (2005: 79). Carrascok Salvat-Papasseit, Rodoreda,
Brecht eta García Lorcaren obretan oinarritutako ikuskizunen
koreografiak zuzendu ditu; beraz, ezin da esan ezerezetik abiatzen
denik. Alabaina, baieztapen mota horiek nahita lekuz kanpo dagoen
egile baten irudia sortzeko probokazio gisa ulertu behar dira.
Bestetik, jarraitasun eza kultura katalanaren mehatxu endemikotzat
hartu da. Jordi Lloveten hitzetan, literatura katalana eta literatura
ingelesa, frantsesa edo italiarra honako honek desberdintzen ditu:
azken literatura horiek continuum gisa zabaldu dira eta, katalanak,
ordea, «pateix unes batzegades i unes interrupcions tan enormement
brutals que difícilment [...] es pot parlar de la literatura catalana com
una literatura formada per fites contínues [...]. La literatura catalana
és plena d’intermitències» (2006: 115). Bestalde, Víctor MartínezGilek Eugeni d’Orsek egindako Jarraitasun Santuaren inguruko
baieztapenei buruz egindako lanean azpimarratu egiten du katalanek
«sensació de no tenir tradició» izateko joera dutela, eta beren
historia «com una dolorosa ruptura» azaltzen dutela («decadència»
terminoaren egunerokotasuna da horren adierazle); aurkako
adibide gisa historiografia portugaldarrak bere literaturarekiko duen

OHARRAK
1960-1970 tartean kultura
katalanaren jarraitasuna
bermatzeko saiakerak, marjina
batzuk sortuz eta horrekin
itxuraz erdigune egonkorra
dena aditzera emanez.
6 | «Tradition works thanks to
a selection, which as far as it
is concerned aims towards a
preservation and a subsequent
transmission, which is
supposed to be endless […]
Now, if you carefully look
at it, at least from a certain
point of view, avant-garde
seems to have been working
following similar ways. It aims
to occupy the center of the
symbolic chess board and by
removing at least in principle
any aesthetic-cultural value
(in a word: market value) from
everything that isn’t avantgarde, selects and does
nothing but set up a norm
again which aims to make itself
absolute» (Voce, 1996: 117).
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aspektuen azterketak tradizio eta hausturaren banaketaren
arriskua uzten du agerian; betiere kontuan hartuta, kanonizazioan,
normalean ez-tradizionatzat jotzen diren praktiken modus operandia
eta tradizionaltzat hartzen diren horiena oso antzekoa dela. Zentzu
horretan, Lello Voce Italiako olerkigileak azpimarratzen duenez,
tradizioak eta abangoardiako arteak gauza bera egiten dute:
hautaketa, zainketa eta transmisio prozesu batzuen bidez jardutea6.
Aurrerago ikusiko den bezalaxe, poesia esperimental gisa sailka
daitezkeen testuen kanonizazioak –literatura-sari, obra osoen edizio
edo, besterik gabe, kritikaren arreta dela medio gertatzen dena–
tradizio abangoardista, hasturaren tradizioa edo abangoardien
tradizioa gisako esapideak erabiltzea zilegi egiten du (Pons, 2012b).
Esapide horien baliozkotasuna ukatzea da eustearen aurkakoa
den eta edozein sistematik at dagoen abangoardiaren izaera bat
defendatzea.
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¿Com es pot crear una identitat a partir de l’absència de referents, o més
aviat, a partir dels referents d’una tradició d’exclusió i subordinació, una
identitat sense i fora d’una tradició? ¿Com usar de manera productiva
una tradició i una herència? ¿I com usar de manera subversiva una
tradició, per tal de donar-li la volta i fer-li dir l’indicible? —es pregunta
Josep Anton Fernàndez (2004: 203) parlant de Maria-Mercè Marçal.

Giuseppe Grilliren Indagacions sobre la modernitat de la literatura
catalana saiakerak, Continuïtat i alteritat en la tradició literària
azpititulua duenak, jarraitasuna eta hausturaren arteko –edo
kanonizazio eta marjinazioaren arteko– tentsioaren arazoa modu
sendoan jorratzen du. Hala, Joan Brossaren alteritatea erlatibizatzen
du, eta idazlea orijinaltasunetik urruntzen den autore gisa aurkezten
saiatzen da. Bere ustez, Brossaren planteamendua kontraesana da;
izan ere, Brossak «rebutja, provocativament, qualsevol lligam amb
la tradició» eta, aldi berean, honakoak egiten ditu:
regressions romàntiques a la poesia patriòtica, en la qual, de manera
gairebé descarada, segueix fins a superar-lo amb tota seriositat un
Ventura Gassol, o bé, amb pur experimentalisme, torna a evocar els
jocs de paraules, la buidor o la trivialitat de la poesia popular prebarroca
del segle xvi (1984: 212).

Era berean, Biel Mesquida eta Quim Monzóren idazkera testualistari
erreferentzia egiten dionean, «una dissipació temàtica i formal que
en la història de la literatura catalana només pot parangonar-se a la
irresponsabilitat dels poetes culterans i pseudoculterans del segle
xvii» (1984: 215-216) erabiltzen dutela adierazten du. Gainera,
zenbait printzipio eta balore bakuntzat jotzen ditu, besteak beste,
«la imaginació al poder, l’alliberament gai, la crisi del marxisme,
l’escriptura com a diferència, els autors de la biblioteca del papà
com a personatges...» (1984: 216). Grillik honakoa ondorioztatu du:

OHARRAK
7 | Joan Ramon Resinak
decadència terminoaren
irakurketa kritikoa egin du
eta desaparició terminoaz
ordezkatzea proposatu du,
betiere jarraitasun/jarraitasun
eza binomioari lotuta. Hala,
ikusi du «the decadence of
Catalan literature in the early
sixteenth century precluded
the formation of a Catalan
national culture […] at the time
when other European cultures
were developing into national
cultures. Once again, the
principle at work in the Catalan
case is discontinuity» (1995:
286). Resinak ondorioztatu
du XV eta XVI. mendeetan
Europako nazio-estatuak
sortzen lagundu zuen prozesu
zentralizatzaileak kulturen
periferizazioa ekarri duela
(esaterako, katalanarena)
eta hori historiak modu ez
ofizialean bakarrik aitortu
du. Halaber, aipatu du: «the
myth of remote continuity
notwithstanding, the modern
nation state is as fleeting a
structure as any other product
of the social life of human
beings» (1995: 301).
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konfiantza jartzen du (2010: 124-125)7. Badira, ordea, kontrako
bidea egin eta haustura horiek potentzia iraultzailedun erronka gisa
planteatzen dituztenak:

La novel·la freak, a Catalunya encara més que en d’altres indrets, només
estableix amb la literatura una relació de recíproca instrumentalització: és
deliberadament més vulgar que el puterío de les seves cobertes. Només
caldrà esperar el tomb de la dècada i es veurà que l’experimentalisme
es fa clàssic, la cultura i la pràctica de la contestació s’estableixen com
a cànons d’un nou esteticisme i floreixen escoles d’imitadors a l’entorn
d’uns autors encara massa joves (1984: 216).

Itxaron, halere, une batean. Grilliren arrazonamenduaren zenbait
puntu sendoak direla uste dut, batez ere abangoardiako obrek
txertatzen diren tradizioarekin lotura sahiestezina dutela diotenak
–baita modu disruptiboan txertatzen direnean ere–, eta erantzun
eta ezarpenaren arteko pendulu-dinamika nabarmentzen dutenak.
Ez dut, ordea, argi ikusten literatura-esperimentazioaren garrantzi
33

OHARRAK
8 | Era berean, Manel Ollék
(2004) tradizioaren izaera
estatiko eta urrunekoa
zalantzan jartzen duten
irakurketen beharra
defendatzen du, eta adibide
gisa Enric Casassesek Juli
Vallmitjana edo Joan Vila
Casas autoreak erreibindikatu
izana jartzen du.
9 | Horiek Pons, 2007 lanean
jorratu ditut, besteak beste.
10 | Horiez gain, hain
agerikoak ez diren beste
joko intratestual batzuk ere
badaude: Jordi Marrugatek
(2009: 103) azaldu du, M’he
menjat una cama obran, Hac
Morrek bere aurreko liburu
baten hainbat atal berridatzi
dituela, Cabrafiga (2002)
lanekoak alegia.
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sistematikoa barne loturen egiaztapenaren bidez apur daitekeenik,
ez delako saretik kanpoko literaturarik existitzen. Inork ez luke
Salvat-Papasseiten «Poema de la rosa als llavis» olerkia gutxietsiko
trobalari itxurako elementuak izanagatik ere. Literatura-tresna
guztiek dituzte loturak eta, horiek baliatuz, zenbait obraren izena
belztea (originalak ez omen direla salatu) eta beste batzuena
goratzea (jarraitasuna mantentzeko egiten duten ahaleginagatik)
estandar bikoitz bidegabea erabiltzea da. Nolanahi ere, nire
ustez, iraganari aurre egiteko gaitasunak, hain zuzen, definitzen
du poesia esperimentalaren bestelakotasuna; izan ere, berarekin
mintzatzen da eta ez du alde batera uzten. Agian, horren guztiaren
gakoa esperamentazio-idazketan tradizioarekiko harremana (dena
delakoa) berariazkoa eta aldez aurretik pentsatua izatean datza.
Olerkigile esperimentalek tradizioa, itsu-itsuan onartzen den ondare
naturalizatutzat ez ezik, askotan solaskide inplizitu –sekretu, nahi
bada-, baina beti berariazko solaskide den gertaeratzat hartzen dute8.
Laburbiduz, Manel Ollék dioenez, tradizioa «l’herència patrimonial
d’una sèrie d’autors, de llibres i de procediments literaris prestigiosos
i modèlics que ens llega el passat i que nosaltres transmetem al
futur» gisa ulertzea «ingènua i anacrònica» suertatzen da (2001: 7).
Korpus esperimentala tradizioaren irakurketa kritikoak ahalbidetzen
dituen palinpsestazio intertextualarekin eta bereganatzearekin
lotzen dituen kasuistika oso zabala da9. Gai honi dagokionez,
Carles Hac Morren M’he menjat una cama (2004) olerki-liburua
da irakurtezintasunaren bidea aukeratzen duen transmisio kultural
baten ezaugarrien (eta zailtasunen) adibide. Hac Morren poemabilduman, Gabriel Ferraterren10 «Menja’t una cama» olerkiaren
joko intertextualaren atzean, irakurketa-eragiketa konplexua aurki
daiteke. Irakurketa horretan, izenburu ferrateriarra agintera gisa
ulertzearen plantak egiten dira. Hain zuzen, «Menja’t una cama»
agintera esaldia da; baina bere ezaugarri derrigortzailea lausotuta
dago, «si tens gana, menja’t una cama» esaera zaharrean baitauka
jatorria. Horrek besteren diskurtsoa bihurtzen du eta, ondorioz, ni
enuntziatibo ferratertarretik urruntzen da. Halere, irakurketa poetikoak
interpretazio-konbentzio batzuk ditu, eta horiek zenbait enuntziaturen
izaera deitzailek atentzioa ez ematea eragiten dute. Era berean ikasi
dugu, adibidez, ni liriko eta ni biografikoaren arteko identifikazioaren
gertakizuna (ahozko poetikak berriz azalaratzeak zalantzan jarri
du gertakizun horrek). Konbentzio horiek kontuan hartu gabe, Hac
Morrek olerkien hizkuntza eguneroko hizkuntzaren antzera hartzen
du, hau da, mezuaren komunikagarritasuna eta konatibitatea jartzen
du hurren, eta, modu horretan, enuntziatu ferratertarraren agintea
obeditzen du. Hala ere, Xavier Maciàk eta Núria Perpinyàk diotenez,
aldi berean desobeditu egiten du, Menja’t una cama izenburuak «diu
molt sobre la insolidaritat dels homes i la necessitat de saber-se
espavilar enmig d’un món on cadascú s’ha d’empassar els tràngols
més difícils sense l’ajut d’altri». Halaber, eztabaidagarriago datekeen
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Hortaz, zer iritzi dauka Hac Morrek Ferraterri buruz? Zuzentzen al
du? Goratu? Kritikatu? Edo guztia egiten al du aldi berean? Jordi
Marrugatek M’he menjat una cama obraren probokazio bikoitza
azpimarratzen du. Alde batetik, hizkuntza eta irakurlearekin jolasten
du, Hac Morrek olerki-bilduman esaera herrikoi ugari erabiltzen
baititu hizkuntza-kodea «a pastar fang» (2009: 102) bidaltzeko.
Bestetik, esperientziaren poesia deitutako bidetik Ferrater jarraitu
duten imitatzaileak zirikatzen ditu (2009: 103)11. Beraz, Hac Mor
Ferraterrengandik ez ezik, haren jarraitzaileen sektore batengandik
ere aldendu egiten da. Horrela, olerkigile kanoniko bat irakurri eta
kontra-irakurtzeko jolasa hasten da, betiere artistaren kanonikotasuna
mantentzen delarik.
Bestalde, M’he menjat una cama liburuak Rosa Leveroniren Cadaqués
saria jaso du, eta Kataluniako merkatu editorialeko prestigiodun
bilduma ezagunean argitaratu da, Els Llibres de l’Óssa Menor
bilduman, alegia. Hortaz, paratestuek (azalean agertzen den sariari
erreferentzia, kredituen orrialdean epaimahaiari erreferentzia...)
nabarmentzen duten bereizketa oihal batez bilduta agertzen da.
Bereizmen hori, ordea, liburuaren lehen hiru aipamenetako batean
jartzen da zalantzan, ironiaz: «Nota d’un jurat de premi literari»:
Significats atzarosos. Collage retallat. Manca de gràcia, d’imaginació,
de disseny intencional. Histèria descontrolada» (Hac Mor, 2004: 9)12.
Horrela, M’he menjat una cama kalitatea berresten eta, aldi berean,
ukatzen duten kontraesanez beteriko objektu gisa aurkezten zaigu.
Epaimahai bateko kide ezezagun honek eginiko balorazioa Jordi
Galves kritikoak azaldutakoarenaren oso antzekoa da. Azken horrek,
hain zuzen, La Vanguardia egunkarian esan zuen ezen M’he menjat
una cama
pasma por su falta de contención. No estamos hablando de la desmesura
en el buen sentido surrealista al que se quiere acercar sin conseguirlo.
Los motivos son claros: el empacho hermético le lleva a la disolución, al
reblandecimiento de los sesos ante la confusión y el no poco desvarío
(2004: 8).

Testuaren irakurtezintasunak Glaves aztoratzen duen arren, kritikoak
onartu du Hac Morrek bere egin duela «la condición caníbal,
antropófaga, que supone la praxis de una poesía verdaderamente
contemporánea» eta «hincando el diente al propio yo en lo que él
denomina ejercicio de despintura, realiza su gran vocación exclusiva
hacia la sinrazón, la nada, la desaparición, el borrado mágico»

OHARRAK
11 | Bestalde, poesia de
l’experiència etiketa berrikusi
beharko litzateke (zer
esperientzia? zergatik bizipen
eta aitzakia jakin batzuk soilik
dira esperientzia? kaligrama
baten diseinua ez al da
esperientzia? ez al da hobe
quotidianitat transcendida
terminoa erabiltzea, nahita
bilatutako estilo lauan eta
hurbiltasunaren erretorikan
azaltzen dena?). Nolanahi ere,
Marrugatek irmo kritikatzen
duen poesia mota bat da,
zeren bere ustean «implica
l’assumpció de la ideologia
burgesa conservadora i de
l’ordre jeràrquic de la institució
literària en tant que el poeta
s’autoconsidera un ésser de
sensibilitat i cultura superiors
que pot explicar millor que els
altres les coses sense interès
que li passen. Això creu que
li dóna el dret d’imposar el
propi jo sobre la seva societat,
fer-li llegir les pròpies misèries
i masturbacions mentals tot
anihilant els altres com a
massa amorfa i inexpressiva
de la qual només se n’espera
l’admiració incondicional»
(2009: 103).
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interpretazio baten arabera, asko adierazten du «sobre la necessitat
d’anteposar el compromís individual al compromís històric» (1987:
37). Oso zaila da noraezean eta aurreikusi ezinean oinarritutako
M’he menjat una cama liburuko olerki irrazionaletan konpromisoen
hierarkizazio horren adierazpenik aurkitzea.

12 | Carles Hac Morrek azaldu
dit «Nota d’un jurat» hau
benetakoa dela: egileak Gabriel
Ferrater sarira aurkeztu zuen
eta ondoren (ez zuen irabazi)
itzuli zioten idazkiaren orrien
artean zegoen. Beste bertsio
baten arabera (Xargay, 2004:
26), oharra Rosa Leveroniri
Cadaqués saria eman zion
epaimahiko kide batena da.
Nolanahi ere, Ester Xargayk
esaten duenez, garrantzitsuena
zera da: «podem veure la
nota del membre del jurat com
a condensació de la teoria
dominant sobre què és o
què ha de ser la poesia; i en
l’acceptació del contingut de
la nota per Carles Hac Mor,
hi podem trobar una actitud
derivada de la poètica en
evolució d’aquest autor. I val
a dir que la seva poètica en
procés té poc a veure amb
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Hala eta guztiz ere, kritikoek egozten dioten jarrera erradikala
gorabehera13, Hac Morrek honakoa esaten du: «tot és intel·ligible»
eta «M’he menjat una cama és potser el llibre en què dic menys
coses, però és el llibre que en diu més» (Bombí-Vilaseca, 2004:
2). Modu horretan, olerki-bilduma idazketa automatikotik bereizten
du eta izaera tradizionala onartzen du: «la literatura, i sobretot la
catalana, no ha sabut incorporar el llegat de les avantguardes. Jo
he intentat, potser per la meva formació artística, incorporar dins de
la tradició de la poesia catalana aquests elements avantguardistes
que no hi són» (Bombí-Vilaseca, 2004: 3). Ondorioz, M’he menjat
una cama ukagarria denaren eta agurgarria denaren arteko marran
dago kolokan; hain zuzen, iragan literario baten onarpenaren eta
arrazoigabekeriaren bidetik iragan hori ezabatzearen arteko marran.
Egoera hori lehenbiziko olerkitik geratzen da agerian:
pomes peres grosella

OHARRAK
les idees dominants sobre la
poesia» (2004: 26). Puntu hori
jorratzen du ere Costa-Pauk
(2004: 12).
13 | Sam Abramsen arabera,
M’he menjat una cama da
«l’aposta més radical de l’autor
contra el sentit del poema»
(2005: 13).
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(2004: 8).

figues i vinga glaçons
del banc i corrents
prosseguir amb les fronteres
comprovar astorats que cou
s’entolla de xafogor o sovint
s’hi adaptarà i a llarg tret
reconèixer-lo al pic de l’obscenitat
desusadament il·lustrat a la melsa
(Hac Mor, 2004: 11)

Hac Morrek tradizioaren irakurketa irauli egiten duela esatea
sinplifikazio hutsa da, tradizio horrek alde on bat izatea ekarriko
lukeelako; kementsu gutxi batzuk aldatzen ausartzen diren adiera
bakarreko interpretazioa, alegia. Tradizioa hainbat modutan irakur
daiteke. Egia esan, Galvesek nahasketa eta zoramentzat jotzen
duen hori M’he menjat una cama obrako atalik tradizionalena da,
Ferraterrekiko eta (Marrugaten irakurketaren arabera) hura maisu
duten olerkigileen sektore batekiko aldea –eta, hortaz, kontaktua–
markatzen baitu. Hipotestu ferratertarrarekin eta «de l’experiència»
kontsideratzen diren zenbait poetek errepresentatzen duten inspirazio
ferratertardun joerarekin batera irakurrita, «Pomes peres grosella»
lanaren zentzugabekeriak erreferentzialtasun esplizitoa kontuan
hartzen ez duen Ferraterren obraren irakurketa baten alde egiten
du. Horren ordez, ezkutuan geratzen diren elementuak hartzen ditu
kontuan. Esaterako, «A l’inrevés» olerkian, –Les dones i els dies
liburuaren egileak Huckleberry Finnen kritika gisa deskribatzen
zuen olerkia– «No diré res de mi» itxuraz despertsonalizatzaile den
esapidean biltzen dira elementu horiek. Beraz, zentzugabekeria
hacmortarrak hutsal gisa ez ezik, amildu gisa deskriba genezakeen
sentipen baten balioa jasotzen du. Horri lotuta, gogoratu beharra
dago Hac Morrek baduela tradizioaren ulermen ez dogmatikoa
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Halere, Hac Morren jarduteko modua ez da esklusiboa. Kontuan
hartu beharra dago, XX. mendeko bigarren erdialdeko olerkigintza
katalanaren inguruko diskurtso kritikoaren eremuan, Ferraterrek
esanahi polisemikoa duela (edo, Pere Gimferrerrek dioenez: gaizki
ulertua izateko joera duena (2001: 261), sailkatzeko gaitza eta
deserosoa izanik. Halaber, sormenaren eremuari dagokionez, bere
obrek irakurketa kontrajarriak jaso dituzte. Hain zuzen, Vicenç Altaiók
kontatu digu, hirurogeita hamargarren hamarkadaren hasieran,
Ferrater irakurketa publiko batera gonbidatu zuenean, asko harritu
zela olerkigileak, irakurtzean, bertsoen erritmoa oin-kolpez eta
silabak mahaian esku-kolpez markatzen zituela ikustean. «En el
món de l’autonomia formal, del radicalisme polític i de les textualitats,
cap a on els més jovencells ens inclinàvem» jarraitzaile gutxi zituen
literatura-eskola batekoa, «sense mestratge voluntari», bihurtu
zen Ferrater, bere ustez. Aitzitik, handik bi urtera, Altaió TXT talde
testualistaren bilera batera joan zen Parisen, eta ikusi zuen gazte
frantsesek Ferraterren modura irakurtzen zituztela poemak, erritmoa
markatuz, testualitatearen dimentsioak ustiatuz. Orduan ulertu zuen
«per què Gabriel Ferrater pertanyia també a les pràctiques textuals»
(2008: 27).
Explico això —conclou Altaió— amb la mateixa perplexitat que ho vaig
sentir, perquè Ferrater era model per als poetes [...] de la generació
que ens precedia: Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Francesc
Parcerisas. Realment no sé si eren ells o nosaltres qui llegíem bé
Ferrater. Ferrater ha quedat al mig, esmicolat (2008: 27).

Zenbait autorek Ferrater eremu esperientzialera daramate; beste
batzuek, berriz, eremu esperimentalera eramaten dute, Hac Morrek
eta Altaiók, besteak beste14.
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14 | Halere, ikusi beharko
litzateke zein puntura arte den
operatibo Altaiók azaldutako
polarizazioa. Pessarrodona,
Comadira eta Parcerisasek
hainbat modutan aitortu dituzte
Ferraterren dohainak, eta ez
litzateke zilegi izango kolore
bakarraren pean eta kritikarik
gabe identifikatzea. Ikus
dezagun, adibide gisa, Narcís
Comadiraren iritzia. Bere
aburuz, Ferraterrek egiatan
utzitako ondarea askatasuna
da: «¿Poden existir realment
seguidors de la poesia de
Gabriel Ferrater que no
siguin purs epígons mimètics,
ridícules caricatures? A part
de William Cliff, que escriu en
francès, no en conec cap. […]
[Jo] el declarava mestre però
no seguia el seu magisteri.
I li dedicava un poema [Un
passeig pels bulevards
ardents] que, reconeguda o
no, marcava una inflexió del
realisme. Era el resultat de la
llibertat heretada de Gabriel
Ferrater» (2001: 360).
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defendatzen duen Enderroc i reconstrucció izeneko saiakera bat:
«La tradició —també la de les lletres catalanes— és molt important,
i fins i tot és imprescindible, i tanmateix, si es converteix en un seguit
de dogmes, tot just engendrarà clixés si fa no fa dissimulats» (2007:
131).

15 | «El neodadaísmo catalán
de los ochenta surge, como
el original, de un desengaño.
Se manifiesta de manera
discontinua en la obra de
media docena de escritores,
en las más variadas
hibridaciones: romanticismo,
situacionismo, arte conceptual,
posmodernismo» (Guillamon,
2008: 24).

Bestalde, ezin ahaztu daiteke Carles Hac Morrek hartutako
zentzuaren aurkako bideek badutela irakurketa soziopolitikoa ere.
Hain zuzen, Julià Guillamonen ustez, 70 hamarkadaren bukaerako
garai postutopikoan, zentzugabe eta logikarik gabekoaren estetikak
boterea lortu berri zuten horiek, akordioaren eta uko egitearen beharra
aldarrikatzen saiatzen ziren horiek, haserretzeko aukera eskaitzen
zuen. Hala, 80 hamarkadako neodadaismoa kulturaren eremuan
gertatutako transizioaren ondorioetako bat izan zen15: marxismoaren
eta psikoanalisiaren diskurtso larriek eragindako saturazioarekiko
erantzun mota bat, hain justu. Ikuspuntu horretatik, zentzurik gabeko
idazketa desilusio-erretorikaren adierazpena litzateke.
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16 | Esperimentu honen jatorria
Assaig de lectoescriptura
obra da (1980). Lan horretan,
Sunyolek, elementu grafikoen
bitartez, olerkia hainbat
modutan ulertzea sustatu nahi
zuen. Halaber, esperimentua
«Tres apunts sobre «Posseït»
de Ferrater» (Sunyol, 2011)
artikuluaz osatu da. Hiru lanak
labur-labur Pons, 2012c obran
aipatu ditut.
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Hala ere, Carles Hac Mor eta Vicenç Altaió ez dira Ferraterrekin mintzo
diren bakarrak. Hain zuzen, Jordi Galvesek gaur egungo poesiaren
antropofagia jorratu zuen eta Víctor Sunyolek Ferraterren «Posseït»
olerkia desegin eta berregin zuen: jatorrizkoa irentsi eta kanporatuz
transformatu zuen (zenbait kritikok kanibalismoan oinarrituta ulertu
dute aldaketa hori). PowerPoint formatuan aurkeztutako diapositiba
batzuetan, Sunyolek «Posseït» atomizatzen du. Han, bertsoak –
baita hitz solteak ere– isolatu, eta hogeita hamasei olerki lortzen
ditu16. Olerki bakoitzak hipotestuaren kualitate bat adierazten du eta,
aldi berean, irakurketa prozesuan begiek egiten duten mugimendua
aztertzen du. Horri esker, pertzepzio une baten kristalizazioaren
errepresentazioa direla esan daiteke. Hala, Sunyolen «Sóc més lluny
que estimar-te. / No sóc sinó la mà amb què tu palpeges» olerkian,
baieztapenezko bi formen aurkakotasuna (zuzena eta zeharkakoa)
azpimarratzen da. Beste poema batzuetan, ordea, lehen pertsonako
izenorde («meu / mi / me / em»), adjektibo eta sintagmak («saciada
de tu») indartzen ditu egileak, edo kakofonia («cucs / cos / cos /
sóc») anitz erabiltzen ditu (1, 2, 3 eta 4 irudiak).

1., 2., 3. eta 4. irudiak, Víctor Sunyol, Posseït

Beste zenbait egile kontzeptualek, adibidez, Ronald Johnson
amerikarrak, prozedura hori bera jarraitu dute. Hark Miltonen
Paradise Lost bildumaren hurreneko lau liburuen atalak ezabatu eta
beste liburu bat sortu zuen: Radi Os (1977), alegia. Beste adibide
batzuk Jen Bervin amerikarra, Shakespareren sonetoen ezabaketa
egin zuena, eta Peter Manson eskoziarra dira, zeinak, English in
Mallarmé (2007) liburuan, homografia erabili zuen Mallarméren
olerkietan ingelesezkoak ere baziren berbak (nahiz eta esanahi
bera ez izan: coup, main, porter, chair, pour, comment...) bakarrik
gorde eta beste guztiak ezabatu eta poemak berridazteko. Sunyoli
dagokionez, espazio hutsarekin eginiko jokoak hitzak zintzilik uzten
ditu, eta airean amaige daudelako sentzazioa ematen du. Horrek
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5. irudia, Víctor Sunyol, Posseït

Beharbada, Sunyolen saiakera Jordi Julià, Xavier Macià eta Dolors
Oller bezalako kritikoen teoria gogora ekartzeko beste modu bat
da: Ferrater ez da dena bistan uzten duen olerkigilea, nahiz eta
erabiltzen duen iruditeria oso zehatza izan. Horri lotuta Sunyolek
lowery pore (2003) obran Ferraterren «Amistat del braç», «L’oncle»
eta «Dits» olerkiekin egindako moldaketa aipa dezakegu. Idazleak
olerkiok batean konprimitu, «anagramizatu» (Serrak dioenez, 2002)
eta hiru haiku bihurtu zituen, «Retalls» deritzon lan batean:
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Ferrater sunyolizatzen du eta, errefentzialtasun egonkorreko
egiletzat duten interpretazioen aurka, zehaztazunik gabeko olerkigile
gisa aldarrikatzen du. Hona hemen adibide bat:

retalls
els ulls al carrer

Vora la porta,
tota la sang del món
abalançada.
Se’n duen el seu fàstic.
Però les mans tremolen:
Que no fos meu.
de comiat

Van prémer l’ombra:
llagrimeig que plovia
dels bruscos túnels.
(Sunyol, 2003: 20)

Hac Mor eta Sunyolek beren aurrekariak kontzienteki bereganatzen
dituzte erritmo sinkopatuan lotura dadaista, konbinaketa eta
ezabaketaren jokoen bidez. Baliabide horiek tradizioa jarraitasun
ezaz, meandroz, desagerpenez eta berragerpenez jositako bide
bilakatzen dute. Beste olerkigile batzuek, aldiz, kodean forma bortiz
eta zalapartatsuen bitartez adierazten dute jarraitasun eza. Hala,
Vicenç Altaiók, La llengua suspesa (1986) liburuan, horren inguruko
hausnarketa egin zuen: «sobre una llengua que, en una primera
significació, no passa l’aprovat —està suspesa— i, segonament,
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dins la metàfora, una llengua que es troba en el buit, resta en stand
by, absorta, abstreta, atònita, embadalida...» (Carreras, 2004: 41).
Halere, stand by hori ez da ibilgetasunaren sinonimo, akademiaren
suspentsoak eragindako akatsak balio epistemologikoa hartu eta
ezusteko zentzuetarako sarrera bihurtzen baitu pausaldia. Erroreari
probetxua ateratzea da; eta, datu-korrupzioan oinarri, glicharen
(sistema informatiko bateko errorea) aukera estetikoak lantzen
dituzten artista digitalen jardunarekin konpara daiteke. Beste
olerkigile esperimental askok ere jardun hori aztertu dute, besteak
beste, Jakson Mac Low poeta amerikarrak. Hark Djuna Barnesen
(Dworkin, 2003: 108-109) testuetatik abiatu eta errorea ikertu eta
Barnesbook obra sortu zuen. Altaiók, bestalde, erosa eta errorea
konbinatzen dituen «Erròtica» poeman honako hau aitortu du: «Eva
evita qualsevol conversa filològica» (2004: 369). Modu ironikoan,
saiheste horrek akademia guztia (Pompeu Fabraren eskutik) eta
filologiari buruzko elkarrizketak guztiak iragartzen ditu. «Fe en l’errata»
olerkiak errakuntzatik abiatuta –iradokizuna eta ordezkapena bide–
esanguratsua den desberdinatasuna agerrarazten du:
On diu
24 en lloc de 21
ha de dir
Mare en lloc mare [sic],
...................................
Ell ha de dir Ella
talment exili ha de dir el lloc de la fe,
o bé,
el Pare en lloc del meu pare
o una recuperació de l’anterior.
(Altaió, 2004: 370)

Errorearen zalapartak poesia ziurtasunen eremu –pertsonal zein
sozial– izateari utzita fidagarri ez den enuntziatu bilakatzea dakar.
Susan Howe olerkigilearen lanari buruzko ikerketa batean, Craig
Dworkinek zalaparta bortizkeriarekin lotu du. Izan ere, egile horren
bertsoak tipografikoki nahaste bat dira, lerroak gurutzatu egiten dira
eta batak besteari traba egiten diote. Beraz, zaratak informazioaren
transmisioa eteten du, oztopatu egiten du. Halere, beste ordena sozial
eta politiko bat sortzeko potentzialarekin ere erlazionatu du, betiere
kontuan hartuta Howek ahots hegemonikoen armonia oztopatu eta
«històricament reprimides» dauden ahots batzuk programatikoki
berreskuratzen dituela (2003: 39-40).
Zalaparta horretatik zaumaren olerkigileek proposatzen duten
komunikazio ezintasun ia osoaren zentzurara urrats bakarra dago;
hain zuzen ere, Damià Huguetek Ofici de sords (1976) laneko
«Crotolari» sekzioan ematen duen urratsa. Sekzio hori lau olerki
ulertezinek osatzen dute. Hona lehenbizikoa:
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Ruïses d’allot tuvinegen iscots.
(Huguet, 1994[1976]: 123)

Kodea, aldi berean, ezagutezin eta ezagun da (enuntziatuak orotara
ez du ezer esan nahi, baina artikuluak, preposizioak, konjunzioak eta
arau morfologikoak katalanez dira). Bestalde, olerkiak tradizionalak
dira, betiere ezjarraitasun produktibo batetik abiatuta. Bertsoen
irakurtezintasuna da, hain zuzen, Cortázarren glígico edo Lewis
Carrolen Jabberwocky bezalako proba klasikoekin elkarrizketa
hasten duena. Halaber, poesia hermetikoaren garaiko tradizio
kalatalanarekin solasaldia hasten du; eta horri buruz ironizatzen
omen du Huguetek17. Antzera uler daitezke trobar clusen irakurketa
berezia berreskuratzen duen Miquel Descloten «Sirventès», Viatge
perillós i al·lucinant a través de mil tres-cents vint-i-set versos infestats
de pirates i de lladres de camí ral lanaren barnean (Pons, 2012a);
Ponç Ponsen Al marge (1983) lanean bildutako «És ver que mai
no strunc que nic però» olerkia, bertso hotz eta motz baten bitartez
galimatia transmental bat ebazten duena: «Jo no t’he enganat mai
i açò me basta» (Pons, 1983: 47); Víctor Sunyolen Entreparèntesis
(1978) obrako zenbait poema («Clarosos llerons d’endesa / paortien
al cler dels malartes...») (1978); Carles Hac Morren testu batzuen
Erdi Arokoaren itxurako hizkera; edo Jordi Cuyàs, J. M. Calleja
eta Jaume Simon artistek Matarón sortutako CAPS.A aldizkariren
1984ko 0 zenbakia, latinez argitaratu zutena interpretazio arazoak
saihesteko (ironiaz ote?)18. Umoreaz, eszentrikotasunaz eta ariketa
kontzeptualaz haraindi, testu irakurtezin horiek guztiek, oro har,
irakurketaren helburutzat hartzen denaren, hots, deskodetzearen,
definizioa aldatzea eskatzen dute. Bourdieuk Roger Chartierrekin
izandako mintzaldi batean ziurtatu zuen kodearen metafora
normalean irakurlearen metafora dela:
Hay un texto que está codificado, del cual se trata de despejar el código
para hacerlo inteligible. Y esta metáfora nos conduce a un error de tipo
intelectualista. Se piensa que leer un texto es comprenderlo, es decir,
descubrir en él la clave. Mientras que, en verdad, no todos los textos
estan hechos para ser comprendidos en este sentido. [...] Hay toda
suerte de textos que pueden pasar directamente al estado de práctica,
sin que necesariamente exista la mediación de un desciframiento en el
sentido en que lo entendemos (2010: 255-256).
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17 | Joan Masek adierazi
du olerki hauek El Mall
taldeko kide batzuen parodia
hutsa direla: «[Huguet]
s’oposa explícitament a
una determinada estètica
que a començaments dels
70 semblava que havia
d’esdevenir hegemònica:
la d’una poesia culturista,
hermètica, arcaïtzant
i intencionadament
neoformalista. Xavier Bru de
Sala i Ramon Pinyol n’eren els
autors més representatius […].
Precisament aquest poemari
[Ofici de sords] s’obre amb una
referència a La fi del fil (1973)
de Bru de Sala i es tanca amb
una secció, el «Crotolari»,
que és una paròdia directa i
despietada d’aquesta estètica.
Es tracta de poemes construïts
amb mots aparentment arcaics,
que podrien procedir de
clàssics medievals, però que
en realitat són pura invenció
de l’autor, sense significat.
Per a ell la gratuïtat d’aquests
poemes és la mateixa que la
dels primers llibres dels autors
esmentats» (1994: 17).
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Tal·luts espidanyats, domnes de gic,
s’estrunyen suran d’aferegats torruts
cerbant refels ofuquissats d’avíc.
Sacunys espalls, tuvinejats com ruts,
esfanten nots furcits de clas esfíc
perquè les cills esgantin fenecats fucuts.

18 | J. M. Callejak gogora
ekarri du: «La primera idea
era explicar la història de la
CAPS.A. El problema era
llavors: «En quina llengua ho
fem? En català o en castellà?»
En aquell moment això encara
era molt vigent. Potser ara no
ens ho hauríem plantejat. Vam
decidir fer-ho en llatí, com a
llengua mare de les llengües
amb què ens relacionàvem.
Així no hi havia problema
d’interpretació» (Darder, 2010:
46)

Horrela ikusita, irakurezintasuna ez da hermetismoaren onerako
estrategia, mugimendu antielitista baizik. Horratik, kontuan izan behar
da mota horretako testuen hedapena ez dela oso zabala. Bourdieuk
berak dio literatura-eremua dela bi hierarkizazio-prozesuren locusa.
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Opakutasunaren bide honetan, Miquel Bachen Guillaguí (1978)
obran bildutako «Poemes-totxo» olerkiek irakurtezintasun eta eta
irakurgarritasunaren arteko kulunkaren kasu adierazgarria osatzen
dute. «Poemes-totxo» lanean, irakurtezintasuna ez da zentzurik
gabeko hizkeran oinarritzen, testua elkartu eta puntuazio-zeinurik,
letra larririk eta hitz arteko espaziorik ez duen multzo trinkoan
baizik. Liburuan, Joaquim Molasen hitzaurre bat dago; hark testubloke horiek gerraostearen zapalketaren sinbolo gisa interpretatzen
ditu, eta irakurgarri bilakatzen ditu20. Kritikoak Guillaguíko joko
linguistikoak, Joyce edo Dadàren obretan ezean, popularismoan
oinarritzen direla esaten du. Izan ere, bere ustez, lege berek
arautzen dituzte popularismoa, Tzara eta Breton (Molas, 1978:
7). Molasek obra testuiguruan jartzeko egin duen lanari esker,
bi baieztapen nolabait aurkako egin daitezke. Batetik, kritikaren
esparruan, ohikoa da genealogiak bilatzea eta zenbait esperimentu
literario «menys sorprenents» direla esatea, lan artistikoa historiaren
garai batean kokatzea aitzakia. Bestetik, aipatutako Giuseppe
Grilliren balorazioen kontra, Molasen irakurketa soziohistorikoak
agerian uzten du idazketa esperimentalak izaera ezegonkortzaile
eta borrokalariari eusten diola, bai eta senidearteko antzekotasunak
bilatzen zaizkionean ere.

OHARRAK
19 | «El grado de
reconocimiento concedido
por los semejantes (definidos,
de manera perfectamente
circular, como aquellos
que sólo reconocen como
criterio de legitimidad el
reconocimiento de aquellos
que ellos reconocen, o, más
exactamente, que les parecen
dignos de ser reconocidos
y dignos de reconocerlos
—lo que explica que las
vanguardias tiendan siempre a
parecerles a los observadores
externos, más o menos
hostiles, clubes de admiración
mutua)» (Bourdieu 1989-90:
16).
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Alde batetik, hierarkizazio heteronomoa dago. Hori gailenduko
litzateke literatura-eremua desagertu eta idazleak ekonomia eta
boterearen arauen menpe geratuko balira eta arrakasta-adierazleen
arabera –hala nola, obra baten edizio kopuruaren arabera– neurtuko
balitz dena. Bestetik, hierarkizazio autonomoa dago. Beste hau
merkatuaren legeekiko independente da eta parekoek (beste
idazleek) definitutako ohore zeharo literarioaren arabera neurtzen
da19. Haatik, jolas horien hartzailea komunitate literarioa bera bada,
lan antiliterario horien elitismoaren aurkako jarrera erlatibotzat hartu
beharra dago.

20 | Molasen iritziz, liburua
«una meditació sobre els
anys de la postguerra»
(1978: 5) da, eta totxoak
forma bat dira, zeinak «en
termes gràfics i ideològics,
pretén de simbolitzar el
monolitisme agressiu, pesant,
de la interminable postguerra»
(1978: 7-8).

Kulunka aipatu dugu, halere. Guillaguíren bigarren parteak, «Lectura
a peu de pàgina» deritzonak, lehen zatiko poema berak ditu, baina
trinkatu gabe (ikusi eta alderatu poema baten bi formatuak 5. eta
6. irudietan). Harrotzearen ondorioz, erradikaltasun formala arintzen
da; baina irudien gogortasuna agerikoago bilakatzen da; lehen
zatiko enuntziatuaren lehenbiziko zentzua aurkitzeko lan nekezak
gogortasun hori bigarren mailan uzten duen bitartean. Bigarren zati
horretan, hitzek indibidualtasuna berreskuratzen dute eta ikusgai
geratzen dira; besteak beste, saski batez zaborra biltzera behartzen
duten panpina, gerraren kausaz elbarri geratu direnak, mugarantz
doan katalanez beteriko trena, eta bonbardaketetatik babesteko
zibilen katakunbak. Hala, irakurlea irakurtezintasunera ohitu denean,
testua modu harrigarrian alderantzizkatzen da eta irakurgarritasunak
dimentsio izugarria hartzen du. Hain zuzen, ezagutzera ematen du
nola olerkigileak «rebutja una per una les diverses opcions que li
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OHARRAK
21 | Horrela, Lello Vocek
dio «the exhaustion of the
normative function of tradition
at the moment when it crashed
with postmodernism and with
the postmodern period, in
which the pastiche has given
us one more chance […] that
has situated itself beyond the
bipolarity avant-garde/tradition»
(1996: 116).

5. eta 6. irudiak, Miquel Bach, Guillaguí

Unera arte ikusitako kasuetan, esperimentalaren eta tradizioaren, hau
da, hausturaren eta jarraitasunaren, arteko muga argia marrazteko
ezintasuna ikusten da. Batzuen ustez, ezintasun horren gakoa
postmodernismoan eta pastitxe generoaren hedapenean dago,
berriaren eta zaharraren arteko muga lausotzen baitu21. Edonola
ere, zentzugabekeria dadaistak, zatiketak, alienazio linguistikoak,
zaumak edota trinkotzeak eragindako irakurtezintasunak ondorio
aporetikoak ditu: hausturaren tradizioa (Octavio Pazek Los hijos del
limo obran dagoeneko aipatua) eta hausturaren ezintasuna biltzen
ditu. Esperimentua ezin da tradiziotik atera, berarekin hizketan
aritzea, atsegin zein ez, saihestezin delako. Hortaz, beharbada,
haustura ez da iraganaren ezinezko ezabaketatzat hartu behar, baizik
eta berrirakurketatzat (desmitifikatzaile, jostalari edo garratza). Esan
daiteke ezaugarri hori ez dagokiola soilik esperimentazio-literaturari,
literatura guztiak mintzatzen direlako dagozkien paradigma
diakronikoekin. Arrazoi horrengatik, hain zuzen ere, ezin daiteke
alde batera utzi elkarrizketa horren testuingurua. Azken urteotako
kultura katalana normalizazioaren diskurtsoak ekidin ezin izan dituen
deslegitimizazio saiakeraz eta politika subalternizatzailez beterik
egon da. Gainera, jarraitasunaren kontzeptua ukiezina bilakatu da
kasik, eta imaginario sinbolikoan (hizkuntzaren garra berpiztea,
auzi sozialak aldarrikatzeko giza kateak egitea...) egonkortu egin
da. Historiografia literarioaren joera, ondare kulturala belaunaldiz
belaunaldi iragaten duen eskemaren diseinuarekin, ezinbestekoa
izan da jarraitasun ameskeria hori eraikitzeko. Poesia esperimentala,
hain justu, ukiezintasun horren aurka aritzen da. Izan ere, transmisio
kulturala etenaldien, hausturen eta, paradoxaz, ukapenak berak
uneko bihurtzen dituen ereduen apostasiaren bidez ere egin
daitekela agerian uzten du. Halaber, transmisio hori sortzaileek
(egileek eta kritikoek) soilik baloratzen duten eremu mugatu batean
soilik gertatzen ote den ala haratago zabaltzen den aztertu beharko
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ofereix la societat on viu» (Molas, 1978: 6), hala nola, erlijioak
eragindako alienazioak, lana, politika...
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litzateke, baina horretarako beste ikerketa-lan baten beharra dago.
Esperimentazioaren hartzaileak literatoak eurak badira, zer eragin du
horrek eremu sozialean? Esan daiteke, Joaquim Ruyraren ipuinari
omen eginez, arrainontzi bateko zorigaitza dela? Arrainontzitik irten
al daiteke?
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