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La poesia fonetica: entre el joc i la revolta, per Marcal Sabirh i Pagibet 

Els moviments d'avantguarda de princi- uarda histbrica va propiciar un canvi en 
pis del segle xx ens han llega, diverses con- fa concepci6 de l'art i de l'artista i, amb el 
questes artístiques, tant en el camp plastic temps, ha aconseguit entronitzar una serie 
com en el camp literari. L'esperit de revol- de troballes que en el seu moment van 
ta que va informar l'anomenada avant- semblar a ulls dels crítics i del gran públic 
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excessivament agosarades. Aquest feno- 
men és especialment visible en la poesia, 
on la influencia d'algunes tecniques, corn 
el dictat dels somnis o l'escriptura automa- 
tica, encara es podrien apreciar avui dia. 

Dins de les novetats revolucionaries de 
l'avantguarda en el camp de la poesia tro- 
bem el ue hom ha anomenat tradicional- 
ment i a e  forma generica apoesia fonkti- 
ca». Aquesta poesia consisteix en la utilit- 
zació no significativa de la llengua, o mi- 
llor, dels sons que pot tenir una llengua. 
Així, la poesia fonetica combina arbitrhria- 
ment sons ue, a diferencia del que suc- 
ceeix en la lqengua convencional, no tenen 
cap mena de significat, ni dins dels codis 
reconeguts corn a llengües ni dins d'un 
codi d'abast reduit inventat arbitrariament 
per una o més persones. Potser per aquest 
motiu la pervivencia d'aquest tipus tan pe- 
culiar d'escriptura ha estat escassa i ha 
quedat relegada, en qualitat i en quantitat, 
a un camp molt reduit d'escriptors que es 
consideren investigadors o experimenta- 
d o r ~  de noves formes d'expressió. 

Entre les funcions que caldria atribuir a 
aquesta poesia podnem establir-ne dues 
de rincipals: 1) la funció de provocació i 

a funció creadora o estetica. En efecte, 2 )  f' 
és evident que la poesia no significativa 
neix corn a arma de provocació enfront 
d'una poesia ancorada en la retbrica de fi- 
nal de segle. És, per tant, en el moment de 
la seva formulació tebrica, una proposta 
desconcertant que s'inscriu en el marc d'al- 
tres ropostes d'índole similar. La prova 
que poesia fonetica apareix corn a for- 
mulació subversiva és la seva practica. Les 
serate futuristes o alguns actes multidisci- 
plinaris dadaistes davant un públic tradi- 
cional demostren a uesta primera funció i 
defineixen el mi;for camp d'actuació 
d'aquesta poesia: l'oralitat i la dramatitza- 
ció, perque difícilment es odra dur a ter- 
me la provocació i l'escan~ol sense un pú- 
blic que se senti provocat o que s'escanda- 
litzi. És a dir, la poesia fonetica serveix 
corn a rovocació en la mesura ue és de- 
clama&. i teatralitzada si cal, lavant un 
úblic divers i no tant, ni molt men S, en & mesura que es troba escrita en un 5ibre. 

La reacció simultania del úblic a la pro- 
vocació es refereix a quarsevol altra que 
sigui diferig. D'altra banda, i encara dins 
d'aquesta primera funció, cal remarcar 
l'aspecte lúdic d'aquesta practica. La poe- 
sia, doncs, es converteix en un joc que s'es- 
tableix entre el poeta-declamador i el pú- 
blic que, en un principi, no ha de perta- 
nyer a l'horitzó d'expectatives de l'avant- 
guarda. Ara bé, no podem negar a aquesta 
poesia una funció creadora. Evidentment, 
per definició, la creació de significat o de 
sentit lingüístic queda descartada. Quina 

és, doncs, l'aportació d'aquesta poesia? La 
poesia fonetica juga només amb sons i for- 
ma amb ells paraules aparents -o simple- 
ment seqüencies de sons esparsos- que no 
tenen contingut semktic ni morfolbgic ni 
sintactic. La creació es concreta d'aquesta 
manera en l'explotació fbnica del material 
utilitzat - e l s  sons. Per tant, es concreta en 
la combinació adequada de sons - d e s  del 
punt de vista qualitatiu i quantitatiu a l'en- 
sems-, en el ritme que es pu ui imprimir 
a una seqüencia de sons i enq'entonació i 
altres elements adjunts amb que aquests 
sons puguin ser declamats. 

La formulació tebrica de la poesia fone- 
tica corn a arma subversiva fou realitzada 
per l'avantguarda histbrica, perb a partir 
d'a uest fet indiscutible hom ha intentat 
estslir  uns precedents, potser per demos- 
trar que fins i tot l'avantguarda més ruptu- 
rista té al darrere una tradició. 

Els qui s'han ocupat del tema anterior- 
ment han posat de manifest, en efecte, que 
abans que el Futurisme proposés l'onoma- 
topeia i el sor011 per crear un nou tipus de 
discurs hi ha autors queja havien creat en 
el seu moment poemes perfectament clas- 
sificables dins del fonetisme. Hans Rich- 
ter, el primer crític seriós que ha fet una 
historia global del Dada, remet a un esbós 
d'estudi sobre la poesia fonetica fet per 
Raoul Hausmann i publicat al seu Courrier 
Dada a París el 1958.' En a uest text 
Hausmann fa un seguiment d%s experi- 
ments que s'han fet en aquesta direcció. 
Parla en primer lloc de les jitanjáforas de 
Góngora, de princi is del segle XWI, en 
u t  s'emprava una lPengua que era mescla 

l e  l'espanyol i Ilrab. lgualment cita el 
((llenguatge interior» citat a La voyante de 
Prévost de Justinus Kerner, llibre publicat 
sobre el 1840 en el qual es troba la frase 
~Clemor tona in diu aswinor~,  que signifi- 
ca 'discuteixo amb tu perque t estimo'. A 
continuació, Hausmann fa esment de Jo- 
nathan Swift i el seu llibre Els viat es de 
Gulliver. Swift dóna mostres del pa3ar de 
la ent de Laputa i dels cavalls del país de 
~ A o o s . ~  1 Hausmann continua dient: «On 
y découvre les racines du pokme abstrait lié- 
es d la poésie po ulaire du moyen-age et 
aur comptines anFaises, comme: am- 
stram- ram pic et pic et coiégram, et leur 
equivafennt en ahmand: eene. meene, 
ming-mang ping-pang, eia, weia packe 
dich, eia weia weg!»3 

1. Citat per Hans F¿ICHTER, Dada. Art and Anti-art 
(Nova York & Toronto, Oxford University Press, 1976). p. 118: L'edició del llibre de Hausmann que fem servir 6s 
a s y e n t :  Raoul HAUSMANN, Coumer Dada (París, Le Te- 

rrain Vague, 1958). 
2. Raoul HAUSMANN, Zbid., p. 53. 
3. Ibid. 
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Hem de remarcar que aquests són prece- fan recolzar una practica en un programa 
dents accidentals, inconscients. Són autors estetic de caracter tebric. En aquest segon 
que utilitzen el fonetisme a la practica corn grup trobem els futuristes italians -Mari- 
a recurs de ossibilitats diverses, pero mai netti, Cangiullo, Buzzi-, els russos 
amb una vo f' untat programatica. La ironia -Khlebnikov, Krutchenych, Zdadenitch- 
i la mimesi -real o fictícia- són les fun- i els dadaistes alemanys -Ball, Haus- 
cions principals d'aquest incipient fonetis- mann, Schwitters. Finalment, en un tercer 
me. estadi, parlaríem dels creadors que conso- 

En canvi, Hausmann parla de dos prece- liden aquest nou tipus de llenguatge poetic, 
dents que serien diferents dels anteriors dels creadors que apliquen les troballes 
per la intenció. Paul Scheerbart publica el dels anteriors en un sentit convencional, 
1900 la novel.la Ein Eisenbahnroman, Zch prbxim a l'adhesió a un genere.' Aquest es- 
liebe Dich, on inclou un poema fonetic que quema és valid per aprofundir una mica 
transcrivim tal corn el dóna Hausmann: més en l'evolució del fonetisme. 

Hem de dir que el fonetisme pot ser 
Kikakoku! entes com una escola d'avancada que sor- 
Ekolaraps! geix a pnncipis del segle xx i que recolza la 
Wiso kolli anda opol6sa. seva raó de ser en una perspectiva de revol- 
Ipassata 11 fio. ta de caracter programatic, perb també és 
Kikakoku proklinthe petgh. cert que el fonetisme lato sensu, com una 
Nikifili mopsa Uxio  intipaschi benakaf- tendencia inherent a qualsevol llengua, 

fro-propsa existeix des de temps immemorials. En 
pi! propsa pf! tota llengua existeixen jocs fonetics que 
Jasollu nosaressa flipsei. ens transporten a un univers mancat de 
Aukarotto passakrussar Kikakoku. significat, un univers que té una única fi- 
Nupsa usch? nalitat lúdica i que actua com a valvula 
~ i k a k o f u  buluru? d'escapament. Hausmann ens ha fet obser- 
Futu ukke - propsa pi! var que en la poesia folklbrica medieval hi 
~ a s o i u . .  . ha fonetisme i que les comptines franceses 

obeeixen només al propbsit que esmentem. 
Cinc anys més tard, Christian M o r r -  Tanmateix, cal cercar els precedents prb- 

tern, un poeta alemany, publica el ibre piament dits de la poesia fonetica en textos 
G~lgenlieder,~ on inclou un poema fonetic de major intencionalitat. Són textos en que 
intitulat «El gran Lalula» i el publica, diu hi haura una voluntat de crear un llenguat- 
Hausmann, sense tenir segurament conei- ge inintelligible, simplement sonor, arnb 
xement del poema de Scheerbart. Del text una finalitat que esca a de la mateixa cre- 
de Morgenstem, que obeeix al variat hu- acid poktica Així. ~ o h r e  parodia un Uen- 
mor oetic del seu autor, reproduim una guatge exbtic -el turc- en l'obra Le bour- 
estrofa -la primera, de les tres de que geois gentilhomme En l'escena a de l'acte 
consta- segons la reprodueix Valverde en N s'esdevé una cerimbnia turca en u* un 
la traducció citada: muphti i els seus assistents arriben aTzesce- 

nari arnb el so d'instruments. Aleshores, 
Kroklokwafzi? Sememeni! comencen un dialeg en que pronuncien 
Seiokontro-prafri lo. mots incomprensibles o vagament inte1,ligi- 
Bifzi, bafzi;. hulafmi: bles. En el primer dels casos, les paraules 
quasti bastz bo ... en qüestió no tenen cap significat; en el se- 
Lalu lalu lalu la6 gon, podem trobar mots amb arrels llatines 

que recorden l'italia. Heus-ne ací un exem- 
Es poden distingir, se ons Maderuelo, i ple: 

a partir de les troballes f e  Hausmann, tres 
grans blocs que expliquen l'evolució de la LE MUPHTI: 
oesia fonetica. En un rimer estadi, hi Ussita? Marista? Fronista?: 

gauria els precedents de7 fonetisme, Paul 
Scheerbart arnb el seu poema «Ich liebe LES TURCS: 
Dicha (1 897) i Christian Mor enstern arnb Ioc, ioc, ioc. B el oema, que ja anomena « onetic)), inti- 
tu& .Das grosse Lalula~ (1905). En un se- [...] LES TURCS: 
gen rnoment, situaríem els creadors pro- Ha la ba, ba la chou, ba la ba; ba la da. piament dits de la poesia fonetica en quant 

4. Zbid p. 54. 
5. lbid,: ~Cants del patíbuln o .Canciones de la hor- 7. Així ho afirma Javier MADERUELO. Poesfa fonética de 

can tal i corn el tradueix J. M. Valverde (Madrid, Visor, las primeras vanguardias, ~Poesian. 17 (1978). p. 110, tot 
1986). seguint Hausmann. L'es uema resulta del tot coherent 1 

6. J.M. VALVERDE, Zbid., p. 12. amb grans possibilitats jidictiques. 
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Ti non star furba? 
No, no, no. 
Non star forfanta? 
No, no, no. 
Donar turbanta. 

Un exemple de fonetisme pur seria el se- 
güent: 

Alabala crociam acci boram alabamen 

Cataléqui tubal ourin soter amalouchang 

És a dir, Moliere té la intenció de fer un 
llenguatge sense sentit, pero no per fer 
creació o poesia, sinó per imitar un llen- 
guatge fora. 

Hi ha altres casos que són similars al de 
Moliere i que també són citats els qui 
s'han preocupat pel fonetisme. dguns ja 
els coneixem, com Justinus Kerner. Tam- 
poc en aquest cas no odem parlar prbpia- 
ment de poesia ni de gnetisme, ja que ni la 
intenció és poetica ni hi ha una manca de 
significat, ja que l'autor atribueix a uns 
sons arbitraris un significat exacte. Made- 
ruelo cita també J.M. Bechteins, un natu- 
ralista que publica una Historia natural de 
les aus de corral on creu representar «al 
peu de la lletra» el cant emes els diferents 
ocells que estudia? 1 també S% citat l'obra 
de Lewis Carro11 Jabberwocky com a exem- 
ple de fonetisme.1° 

A banda d'aquests experiments aillats, 
les bases tebriques d'aquesta nova poesia 
són donades més endavant. Filippo Toma- 
so Marinetti, inspirador del Futurisme ita- 
lia, basa el vessant estetic d'aquest movi- 
ment de revolta en els conce tes de ((velo- 
citatn i «síntesi». Ja al mani !' est fundacio- 
nal de 1909 publicat al diari frances «Le Fi- 
garo» propugnava Marinetti: «6. Bisogna 
che 11 oeta si prodighi, con ardore, sfarzo e 
muniicenza, er aumentare l'entusiastico 
fewore degli eLmenti primordiali. u l 

Entre aquests elements primordials no 
cal dir que el sor011 ocupa un lloc destacat. 
De fet, el primer manifest és ple d'irnatges 
que suggereixen brogit, dinamisme i activi- 
tat. No és, perb, fins tres anys més tard que 
formula la rimera teoria poetica dels ru- 
mors En efecte, amb el propbsit ferm de 

8. F a t r e  de Molikre (París, Librairie de la Biblioths- 
que Nationale. 1879). ps. 126-129. 

9. MADERUELO. ov.cit.. D. 1 10. 
10. Ibid. ' - 
11. F.T. MARLNETTI, Teoria e invenzione futurista (Ve- 

rona. Amoldo Mondadori Editore. 1968). D .  6. El sub- 
ratllat 6s meu. 

destruir la psicologia del jo de l'obra litera- 
ria i aconseguir l'anomenada obsessió líri- 
ca de la materia -o la psicologia intuitiva 
de la materia-, Marinetti proposa la utilit- 
zació dels rumors en la literatura r u m o r s  
que són conse üencia directa del maqui- 
nisme com a vJor estetic- i de x [  ...] tutti i 
suoni brutali, tutti i gridi es ressivi della 
vita violenta che ci circonda». E: 

En aquest manifest tecnic es formula 
l'analogia com una de les tecniques basi- 
ques de la nova expressió futurista illbgica, 
intuitiva, fonamental i dinamita. L'analo- 
gia consisteix en l'associació de dos o més 
substantius basada no en criteris de sem- 
blanca, sinó en la intuició immediata i irra- 
cional. L'11 de marc de 1913 Marinetti u 
blica Lárte dei rumori, on justifica Iüs Beli; 
sorolls en la nova música futurista.13 Tan- 
mateix, encara que a la practica el camí ja 
havia estat ex lorat, tot plegat desemboca 
en la teoria Be l'onomatopeia formulada 
per primera vegada al manifest Distmzione 
della sintassi zmagionazione senza fili Parole 
in liberta, d'l 1 de maig de 191 3. Diu l'autor: 
«Lbnomatopea che sewe a vivificare il liris- 
mo con elementi midi  e brutali di realta, fu 
usuta in poesia (da Aristofane a Pascoli) piu 
o meno timidamente. Noi futuristi iniziamo 
h s o  audace e continuo dellónomatopea. »14 

Aquesta primera insinuació és desenvo- 
lupada a Lo splendore geometrico e mecca- 
nico e la sensibilita numerica, del marc de 
19 14. En el1 es justifica altra vegada l'ono- 
matopeia per 1 amor a la materia i per la 
voluntat de conkixer-la intuitivament i pe- 
netrar-la. Fixem-nos que Marinetti defensa 
aquest recurs pel fet que, tot i formar part 
de la llengua convencional, reprodueix ve- 
locment els rumors, és a dir, un dels ele- 
ments més dinamics de la poesia futurista. 
Marinetti distingeix, fins i tot, diversos ti- 
pus d'onomatopeia: en primer lloc, la di- 
recta, imitativa, elemental i realista; sego- 
nament trobem la indirecta, complexa i 
analbgica, que és aquella que és marcada 
per la tecnica de l'analogia i s'allunya, per 
tant, de la mimesi de la realitat; i finalment 
Marinetti arla de l'onomatopeia abstrac- 
ta, la quafés definida com xl'espressione 
rumorosa e incosciente dei moti piu com- 
plessi e misteriosi della nostra ~ensibilitd».'~ 
Marinetti encara distingeix al final l'acord 
onomatopeic psíquic, que no és ben bé un 
altre ti us d'onomatopeia sinó una combi- 
nació &. dues o rnés onomatopeies abstrac- 
tes. Simulthiament, Marinetti també pro- 
posara la revolució tipogr2ifica «contra la 
cosi detta amonia della pagina».16 

12. Ibid.. p. 84. 
13. Ibid., ps. 91-99. 
14. Ibid., p. 108. 
15. Ibid., p. 146. 
16. Ibid., p. 108. 
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Tanmateix, les propostes de Marinetti no 
acaben aquí. A tot el que hem comentat 
hem d'afegir les idees contingudes al mani- 
fest La declamazione dinamica e sinottica, 
de mars de 1914. Els punts principals de la 
nova declamació són els següents: 1) usar 
la versatilitat de la veu (canvis &intensitat, 
color, altura i velocitat en la declamació), 
abillament anbnim, gesticulació amb fina- 
litats diverses, mímica facial i ús de com- 
plements com ara instruments musicals o 
~issarres dis~osades estratkgicament en la 

teix text a declamar- i elements plastics, 
ja que els signes disposats en el pentagra- 
ma obeeixen a criteris de destrucció de 
l'harmonia de la pagina i tenen una funció 
parella a la de les acotacions musicals -in- 
diquen el tempo d'execució, el caracter de 
la interpretació, la intensitat del so, etc. En 
aquest sentit, aquesta és la primera prede- 
cessora de la poesia optofonktica de Haus- 
mann. 

Els russos Victor Khlebnikov i Alexei 
Jruchenvi són els més desconeguts entre 

;ala de co6ferkncies. ~ lho ra ,  Marinetti nosaltres>, paradoxalment, els phmers que 
proposa l'ús simultani de la veu amb altres formulen ~rogramhticament la necessitat c x 

sons, siguin o no veus. Aquest concepte de 
simultaneitat, que ara veiem aplicat a la 
declamació i que és una de les grans troba- 
lles del Futurisme, apareix per primera ve- 
gada en el manifest Distruzione della sin- 
tussi sota la forma de lirisme multilineal i, 
un an més tard, a Lo splendore en forma 
de taules sinbpti ues de valon lírics. 

El pla de revo?ta de Marinetti és doncs 
claríssim. Ell arteix d'una teoria subversi- I' va de 1'6s de es paraules -o sim lement P sons- en la literatura i dóna els e ements 
necessaris er a poder-la aplicar en dues si- 
tuacions gferents: en l'escri tura, mit- 
jansant la teoria de l'analogia i & revolució 
tipogrhfica, i en la comunicació oral, mit- 
jansant les noves tkcniques de declamació. 
I, a més, tant si el text és escrit o declamat 
l'ús de la simultaneitat és admb i promo- 
gut. Així doncs, l'incipient fonetisme neix 
voluntariament bifurcat en dues realitza- 
cions, successives a voltes perb comple- 
mentbies en qualsevol cas: l'escriptura i 
l'orditat. 

Hi ha un altre ex eriment futurista que 
em sembla digne menció er tal com 
participa d'alguns elements dey fonetisme. 
6s  l'anomenada ((poesia pentagramadas de 
Francesco Can 'ullo. La poesia pentagra- 
mada, inventag per aquest poeta futuris- 
ta, va ser explicada pel creador el 20 
d'agost de 1922 en una entrevista a ({I1 
Mondor, de Roma. A propbsit d'aquesta in- 
venció deia Marinetti que era una poesia 
en la qual els versos lliures o els mots en lli- 
bertat, disposats saviament per l'autor, a 
sobre, a sota o entre les cinc línies del pen- 
tagrama, oferien al lector i al declamador 
una skrie d'elements: a )  la gradació recisa 
(alhora musical i plastica) de tots eg  mots 
i les onomatopeies; b )  la disposició escalo- 
nada de lans i de perspectives del paisatge 
evocat; cbarabesc dinhmic format er tots 
els ({ritmes secrets del lirismer; i d )  Pa fusió 
de la poesia i la música." Per tant, aquesta 
poesia conjuga elements literaris -el ma- 

17. Rafael BENET. Futun'smo y Dadú (Barcelona, 
Omega, 1949). p. 51. Com a exemples de poesia penta- 
ramada podem citar l'dllbe Giulio Cesare. (1922), de 

fangiullo, presentat per Marinetti. 

artística duna llengua abstracta que ells 
anomenen atransmentalr. En el manifest 
La declaració de la paraula com a tal, Jru- 
chenyj observa la limitació de1 ensament i 
la paraula per expressar -i Jferenciar- 
allb viscut i allb inspirat. En conseqükncia 
és lícit que l'artista es pu ui expressar amb 
la llengua convencional e la seva comuni- 
tat nacional, perd també amb una llengua 
personal, una llengua que no tin ui sentit 
prefixat, una llengua ({transmentf)>, també 
anomenada llengua zaum. Es tracta, 
d'aquesta manera, de refundar el món 
atorgant a tota cosa una nova seqiikncia fb- 
nica. Diuen els russos: c.5) LAS PALABRAS 
MUEREN, EL MUNDO ES ETERNAMEN- 
TE JOVEN. El artista ha visto el mundo de 
una forma nueva y, como Adán, atribuye a 
toda cosa un nombre. El lirio es bello, pero 
horrorosa, la alabra lirio usada r "viola- da.. por eso k m o  al Zirio eoui: a p u m  
primera es restablecida. ,,I8 

D'aquí es odria deduir que el fonetisme 
d'aquesta c$enguan es reduia a la seva 
manca de convencionalitat social. L'oient o 
el lector d'aquesta llengua no podria desxi- 
frar-la perquk en desconeixeria el codi ue 
arbitrbiament hauria atribuit l'autor ayes 
seqiitncies fbniques amb qut s'expressa. 
Perb la refundació lingüística dels russos 
se ueix el camí invers respecte de l'indicat. 
~ l f s  diuen que més val reemplasar una pa- 
raula per una altra no pas pel sentit sinó 
pel so. 

Al costat d'aquests creadors tebrics del 
fonetisme poktic, hi ha els rans factbtums 
de la poesia fonktica dins $e l'avantguarda 
histbrica: els dadaistes alemanys. Els da- 
daistes que es van aplegar en el conegut 
Cabaret Voltaire són els que porten a la 
prhctica més ortodoxa aquella teoria futu- 
rista. Creen una base tebrica, aprofitant-se 
de les troballes dels futuristes, perb, sobre- 
tot, posen en practica aquelles idees abs- 
tractes i les porten fins a les darreres con- 
seqükncies en l'ordre de la subversió i la 
provocació. De fet, el concepte actual de 
poesia fonktica neix amb el Dada, és a dir, 

18. SARMIENTO, op. cit., p. 111 
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s'acaba de delimitar i fixar com a gknere o, 
si es prefereix, com a mitjh d'expressió re- 
volucionari i subversiu. En el citat cabaret 
s'organitzaren vetllades en quk el furor 
dadh va arribar fins a l'últim dels racons. 

Hom pot tenir la idea que el Dada és un 
moviment confiis sense propostes estkti- 
ques, que es manifesta absolutament en 
contra de qualsevol art. Aixb és el que tra- 
dicionalment s'ha dit i, en un princi i, la 
intenció dels fundadors -o da runs  
d'ells- era aquesta. Perb volens nofens, 
una valoració retrospectiva, des d'un mo- 
ment en quk els estudis sobre el Dada han 
pres un gran vigor tant a Franqa com a Ale- 
manya, ens fa observar que Dadh articula 
algunes ropostes, literh-ies i plhstiques, 
que són $una gran originahtat i que, poc o 
molt, tindran una continultat. Entre aques- 
tes podem citar el fotomuntatge, la pintura 
abstracta o els ready-made. I també la poe- 
sia fonktica. Ells, els dadaistes, són, amb 
els russos, els primers que la plantegen 
com a mitjh d'expressió independent i no 
pas com a mitja accessori d'altres practi- 
ues, com l'analo ia i els mots en llibertat 

Rturistes. ~'altra%anda, són rigorosament 
els primers que exploten el fonetisme poB 
tic com a oesia-representació Perb anem 
a pams. F& dadaistes mes importants pel 
que fa a la poesia fonktica són, per aquest 
ordre, Hugo Ball, Raoul Hausmann i Kurt 
Schwitters. 

Hugo Ball (1886 - 1927) és, als nostres 
ulls, i encara avui dia, un personat e 
enigmatic que comenqa estudiant filosota 
a Munic, que crea el Cabaret Voltaire a Zu- 
ric i inventa, a la prktica, el moviment 
Dadh europeu i que finalment acaba els 
seus dies retirat en una etita vila. Entre 
altres obres publicades, eftext que ara ens 
interessa és el seu diari Die Flucht aus der 
Zeit ("La fugida del temps") publicat l'any 
1927 a Munic-Leipzig. I ens interessa per- 
quk Ball hi fa anotacions ue ens donen 
notícia de la gknesi en el e ala de la poesia 
fonktica. Ball, qui per cert coneixia Kerner, 
Morgenstern, Marinetti i Khlebnikov, ens 
diu en l'anotació del 23 de juny de 1916: 
.Ich habe eine neue Gattung von Versen er- 
funden, (<Verse ohne Wortew oder Laut e 
dichte, in denen des Baluncement der ~ o f a :  
le nur nach dem Werte der Ansatzreihe er- 
wogen und ausgeteilt wird.s19 

I continua explicant quina va ser la pri- 
mera lectura d'un poema fonktic dadh: 

aDie ersten dieser Verse habe ich heute 
abend vorgelesen. Ich hatte mir dazu ein ei- 
genes Kostüm konstruiert. Meien Beine 

19. Hugo BALL, Die Flucht aus der Zeit (Lucema, Ver- 
lag Josef Stocker, 1946). p. 98. [.He inventat un nou ge- 
nere de poemes, poemes sense paraules o poemes so- 
nors, en els quals el balm de les vocals 6s sospesat i dis- 
tribuit nomes d'acord ami els valors de la seqiiencia ini- 
cial..] 

standen in einem Saulenrund aus blaugliin- 
zendem Karton, der mir schlank bis zur Hüf- 
te reichte, so dap ich bis dahin wie ein Obe- 
lisk aussah. Dariiber trug ich einen riesigen, 
aus Pappe geschnittenen Mantelkragen, der 
innen rnit Scharlach und aupen mit Gold 
beklebt, am Halse derart zusammengehalten 
war, da/3 ich ihn durch ein Heben und Sen- 
ken der Ellbogen fliigelartig bewegen konnte. 
Dazu einen zylinderartigen, hohen, weip und 
blau gestreifien Scharnanenhut. 

slch hatte an allen drei Seiten des Po- 
diums gegen das Publikum Notenstander 
em'chtet uns stellte darauf mein rnit Rotstz t 
gemaltes Manuskript, bald am einen, ba f d 
am andern Notenstander zelebrierend. Da 
Tzara von meinen Vorbereitungen wupte, 
gab es eine richtige kleine Premiere. Alle wa- 
ren neugierig. Also liep ich mich, da ich als 
Saule nicht gehen konnte, in der Ve/erfnste- 
rung auf das Podest tragen und begann lang- 
sam und feierlich: 

gadji beri bimba 
glandridi lauli lonni cadori 
gadjama bim beri glassala 
landridi lassala tu m i zimbrabim 

flassa gahssasa tu f m i zimbrabim ... n20 

Ball ens explica després els seus esforqos 
per continuar la lectura amb expressió se- 
riosa i evitant a ualsevol preu esclatar de 
riure. El seu to Be veu es va transformar 
d'acord amb l'estrafolh-ia indumentMa 
episcopal en una mena de lament litúrgic i 
fins va entonar el poema com si d'una me- 
lodia gregoriana es tractés. 

Observem, doncs, que la poesia fonMica 
dada neix juntament amb el concepte del 
que després s'ha anomenat perfornance, 
que fou iniciada anys abans pels futuristes 
italians amb les famoses serate. Diu Ball en 
l'anotació del dia següent -24 de juny de 
19 16- que en els oemes fonktics renun- 
ciava totalment al genguatge que el erio 
disme havia corromput i del qual %avi; 
abusat. Perb interessa el concepte de oe 
sia fonktica perquk el propbsit de ~ a f  no 

20. íbid.. ps. 98-99. [.Aquest ves re he fet una lectu- 
ra del primer d'aquests poemes.  avia construit una 
indumentAria especial per a l'ocasió. Les meves cames 
eren dins d'un cllindre de cartó de color blau brillant 
que s'allargava fins a les meves caderes de tal manera 
que semblava un obelisc. A sobre d'aixb, portava una pe- 
sada ca a feta tambC de cartó, escarlata per la part inte- 
rior i Aurada per i'exterior. Estava cordada el coll 
d'una manera aue podia imitar el moviment de?es ales 
aixecant i abaixaniels meus colzes. I ortava tamb6 un 
llarg barret cilindric de bruixot de ratyles blaves i blan- 
ques. 

>>En els tres cantons de I'escenari he installat faristols 
de cara a I'audiencla. hi he collocat el meu manuscrit es- 
crit amb tinta vermella i he oficiat de faristol en faristol. 
Tzara coneixia els preparatius aixi que ha estat unapre- 
mi2re petita. Tothom sentia curiositat. Com que no po- 
dia caminar dins del cilindre m'han transuortat a l'esce- 
nari en la foscor i he comencat lentament i solemne- 
ment: gadji beri bimba/[ ... ]..] 
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fou altre que el d'aplicar l'abstracció que 
s'havia obert camí en les arts plastiques a 
un terreny tan compromes corn el literari. 
L'abstracció, diu Ball en el diari, ha esde- 
vingut el tema de 1'art2' i, per tant, la poe- 
sia també ha de participar d'aquesta llei 
irreversible de l'art contemporani, a parer 
de Memany. 1 la miilor manera de conver- 
tir la poesia en materia abstracta és corn 
ho fa Ball: buidar la materia fbnica de 
aualsevol associació conceptual. La voesia 
fonetica cobra d'aquesta mhera  un éstatut 
inde~endent resDecte del fonetisme ante- 
r i ~ r , - ~ e r ~ u e  recolza en una voluntat pro- 
gramktica de fer art abstracte en la litera- 
tura. A més, alguns precedents immediats 
abonen aquesta interpretació, ja que, corn 
hem dit, Morgenstern -l'autor de «Das 
grosse Lalu1a.- fou llegit en el Cabaret 
Voltaire i Ball coneixia la tradició fonetista 
del Futurisme, tant l'italia corn el rus. Tro- 
bar altres motius és una opció le ítima 
perb també arriscada. Així. ~ e o n a r f  Fors- 
ter, el ual ha parat atenció a la singular 
poesia%adk. pensa el següent: xThere is a 
special reason for the emergence of the 'Laut- 
gedicht' in these particular circumstances; 
absotte sound was the common denomina- 
tor of the group, which consisted of  persons 
of di erent nationalities, who spoke one 
anot hff er's languages rather im e v f e ~ t l y . » ~ ~  

De tota manera. i a pesar k l  que aca- 
bem de dir, hi ha almenys una opinió 
contraria a a uella que diu que Ball va ser 
el primer a jer un poema fonetic dada. 
Marcel Janco, un gran amic de Tzara, afir- 
ma el següent: «Une fois, aprks avoir fouillé 
dans toutes ses poches, Tzara sortit un petit 
bout de papier et Iut une poésie en articulant 
les mots non pus suivant leur signification, 
mais suivant leur sonorité. Collage de mots 
te1 que le rati uerent les cubistes, cette poé- 
sie précécd ceik composée par Ball, qui lira 
a travers un tuyau en carton des vers abs- 
traits de mots inventés librement. »23 

No tenim elements de judici corn per de- 
cantar-nos per una de les versions. El ue 
ens diu Janco és perfectament possi%le 
ates el carkcter exacerbadament histribnic 
del romanes Tzara. Perb Tzara no fa poesia 
fonetica en el sentit estricte de la paraula i, 
doncs, no la ytilitza corn a bandera o corn 
a programa. Es cert que a 1'Almanach Dada 

21. Zbid., p. 84. corresponent al 13 d'abril de 1916. 
22. Leonard FORSTER, Poetry of Si nificant Nonsense 

~Revue de I'Association our 1'~tufíe du mouvement 
Dada., 1 (octubre de 19657, p. 24.[.Hi ha una ra6 espe- 
cial aer I'emer~kncia del 'Laut~edicht'(~oema sonor) en 
aquistes circuñist~ncies partichan: el's0 absolur era el 
denominador comú del gmp. compost per persones de 
diferents nacionalitats aue aarlaven lleneues de forma 
més aviat imperfecta.*].* A 

u 

23. Marcel JANCO, Dada créateur, dins Willy VERKAUF, 
Monographie d'un mouvement (Niggli, Teufen, 1957). p. 
29, citat per Marc DACHY, Tristan Tzara, dompteur des 
acrobates (París, ~ ' É c h o ~ ~ e ,  1992), p. 30. d'on ho trec. 

hi ha un presumpte poema fonetic de Tris- 
tan Tzara intitulat «Maori Toto-Vaca», 
perb, encara que Tzara afirmi en una carta 
dirigida al seu amic Jacques Doucet que es 
tracta d'un poema compost amb sons in- 
ventats, hom ha pogut demostrar que és un 
poema maon - c o m  es odia sospitar 'a 
pei títol-, ja que en la B ocumentació de 
Tzara s'ha trobat la traducció que el1 ma- 
teix va fer al f r a n ~ e s . ~ ~  Per tant, m'inclino a 
pensar que, en el cas de Tzara, el fonetisme 
no és una forma d'expressió artística -o 
antiartística- abstracta triada deliberada- 
ment, sinó un gest, corn ja he dit, del seu 
singular carkcter histribnic. 

Encara en relació amb els precedents 
immediats del poema fonetic pristi de Ball, 
hi ha una altra opinió que cal que apun- 
tem. Hans J. Kleinschmidt, en la introduc- 
ció que escriu a Memoirs of  Dada Drummer 
de Richard Huelsenbeck, defensa que Kan- 
dinsky i el grup Blaue Reuter van exercir 
una influencia im ortant sobre Ball, el 
qual considerava e f rus com una mena de 
sacerdot i recorda que Kandinsky havia fet 
experiments sobre poemes sense signifi- 
~ a t . ~ ~  També insinua la possible influencia 
de la poesia d'Alfred Jany en la formalitza- 
ció del primer oema fonetic de Ball i en la 
formalització $e la teoria d'aquest poema. 
El que sembla clar, perb, és ue, indepen- 
dentment que els prime's dajaistes de Zu- 
ric fossin més o menys originals en les se- 
ves forrnulacions fonetistes, van ser els ri 
mers a llegir poemes fonetics en púb?ii 

A part d'a uest poema que el1 mateix ens 
transcriu. i 3 altres que es van llegir al ca- 
baret, un altre poema de Ball va ser recollit 
a 1'Almanach Dada per l'editor d'aquesta 
antologia, Richard Huelsenbeck. Aquest 
poema data de 19 17, s'intitula ~Karawanen 
i participa, en l'original, del doble caricter 
fonetic i plastic, ja que esta construit amb 
diferents tipus, cossos i estils de lletres. 
Potser er aixb Huelsenbeck el va conside- 
rar em&emktic de la revolucionhria poesia 
dadaista i el va incloure en el seu almanac- 
a n t ~ l o g i a . ~ ~  

El vienes Raoul Hausmann (1 886 - 197 1) 
és, sens dubte, un dels més destacats en 4 

24. Aquesta informació me la dóna José Antonio SAR- 
MIENTO, La poesia fonética. Futuristno, Dadá (Madrid. Li- 
bertarias-Prodhufi S.A.), p. 15. Per cert, aquest crític de 
Las Palmas assevera que el poema de I'Almanach Dada 
es titulava simplement uToto-Vaca,, i que anava si nat 
per Tzara, perb a la versió facsimilar que manejo de7'al- 
manac apareix sota el títol esmentat ~Maori Toto-Vaca» 
i no va signat per nin ú És la critica qui ha atribuit el 
poema a Tzara amb fajuda de documentació externa. 

25. En aquest mateix sentit vegeu Raoul HAUSMANN, 
Note sur le poime phonétique: KRndinsky et Ball, uGer- 
man Life and Lettersn, 31,I (1967), ps. 58-59. 

26. Richard HUELSENBECK, (ed.). Almanach Dada (Pa- 
rís, Éditions Champ Libre, 1980), p. 53. Altres poemes 
fonetics de Ball són <<Wolklenn i ~Totenklagea, ambdós 
de 1916. Vid. per am liar, Hugo BALL, Gesamtnelte Ge- 
dichte (Zuric, Die ~ r c g e .  1963). 
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sorprenent camp de la creativitat dada. A 
més de ser un dels promotors de la revista 
«Der Dada» i fundar amb Huelsenbeck el 
Club Dada és un gran realitzador de foto- 
muntatges i de collages. El treball que tal 
volta resumeix millor la seva tasca artística 
és Courrier Dada, publicat el 1958, on re- 
cull retrospectivament les idees i experikn- 
cies dada. És precisament en aq-est llibre 
que Hausmann fa un petit assaig sobre el 
poema fonktic. El punt de partida són unes 
afirmacions de Georges Hugnet amb que 
sostenia que els dadaistes no s'havien ocu- 
pat mai de la oesia al llarg de llur activitat 
de propagan& revolucionAria. Hausmann 
pensa, en canvi -com nosaltres-, que el 
Dada, més enlla de ser un moviment d'ac- 
ció i de combat, que defuig qualsevol in- 
tel.lecció i el sentit mateix tradicional de 
l'art, va aportar algunes formes decisives a 
l'art contemporani. A partir d'a uí Haus- 
mann intenta fer la ja comenta 8 a aproxi- 
mació histbrica a la poesia fonetica tot de- 
fensant el fonetisme corn un nou tipus de 
llenguatge. 

Hausmann va comencar l'activitat fone- 
tista a partir de 191 8 en actes dada a Ale- 
manya i Txecoslov~quia tot creient que era 
el primer inventor d'aquesta nova forma 
d'expressió artistica -o antiartística. Pero, 
el 1920 va descobrir a I'Almanach Dada, no 
sense contrarietat, que Ball ja havia fet 
Lautgedichte el 1916, dos anys abans que 
ell. 1 otser per a uest motiu Hausmann va 
decizr intentar %e cercar uns precedents a 
la troballa de Ball. Diu a propbsit d'aixb 
Hausmann: ((11 avive assez souvent, uúne 
m6me invention soit faite plusieurs $ir. Et 
le novateur ui návait pus connaissance des 
e orts sem%labks de ser prédécesseurs est 
a f/ ors fort étonné, quand il découvre la réali- 
té des concordances. »27 

Sigui corn sigui, Hausmann - q u e  també 
té coneixement dels precedents futuris- 
tes- no té recanca a citar Ball corn a pri- 
mer descobridor del poema fonetic. Tan- 
mateix, Hausmann fa una subtil distinció 
-a parer meu atinada- entre el fonetisme 
de Ball i el seu propi. Diu Hausmann: 
«Mais les phonétismes de Ball étaient formés 
de "mots inconnus", cependant que mes 
poemes se basaient directement et exclusive- 
ment sur les lettres, ils étaient "lettri~tes".»~~ 

Aquesta distinció que pot semblar a pri- 
mer cop d'ull fosca és aclarida més enda- 
vant: «Cést en quoi me distingue de Ball. 
Ses poemes créaient des mots nouveaux, des 
sons, surtout des onomatopées rnusicale- 

27. Raoul HAUSMANN, Coum'er Dada, op. cit., p. 52 .  
L'ambi itat de les afirmacions de Hausmann em sem- 

I bla evig=t. lant odem pensar que fa un exercici d'hu- 
militat davant el lescobnment de Ball corn que treu de- 
liberadament merits a aquella invenció. 

28. Ibid., p. 57. 
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ment arrangées; les rniens sont fondés sur la 
lettre, la ou il n' a plus la moindre possibili- 
té de créer un  Lngage offrant un  sens, des 
déroulements coordonnés. D~~ 

La pretensió de Ball era fer una oesia 
formada amb sons que a la vegada grma- 
ven unes «presumptes» paraules &una 
llengua fantastica, inexistent: unes parau- 
les inventades arbitririament, sense cap 
mena de significat, pero que, no obstant 
aixb, tenien un desenvolupament ordenat i 
obeien a una lbgica musical i onomatopei- 
ca. En canvi, Hausmann, portat perla idea 
que el poema era el ritme dels sons, feia un 
pas endavant i resolia el següent: «Pour- 
quoi des mots? De la suite rythmique des 
consonnes, diphtongues et comrne contre- 
mouvement de leur complément de voyelles, 
résulte le poeme, qui doit 6tre orienté simul- 
tanément, optiquement et phonétiquement. 
Le pokme est la fusion de la dissonance et 
Iónomatopée. »30 

1 d'aquesta manera naixia el poema op- 
tofonktic: «Le pokme est une action dásso- 
ciations respiratoires et auditives, insépara- 
blement liées au déroulement du temps. Le 
poeme phonétique divise le temps-espace en 
valeurs de nombres pre-logiques, qui orien- 
tent le sens optique par le pouvoir de nota- 
tion des lettres écrites. Chaque valeur dans 
un te1 pokme se manifeste delle-meme et ob- 
tient une valeur sonore, selon que lón traite 
les lettres, les sons, les amassements de con- 
sonne-voyelles par une déclamation plus 
haute ou plus basse. Pour exprimer cela ty- 
pographiquement, jávais choisi des lettres 
plus ou moins grandes ou plus ou moins 
maigres ou grasses, leur donnant ainsi le ca- 
ractere dúne écriture musicale. Le poerne 
optophonétique et le pokme phonétique re- 
présentent les premiers pus vers une poésie 
parfaitement non-objective, abstraite.n3' 

L'abstracció és el denominador comú 
d'aquestes dues modalitats de poemes: són 
poemes abstractes, no-objectius, corn diu 
Hausmann, simplement perque no tenen 
contingut ~em&ntic.~* L'únic contingut és 
el so i el ritme amb que aquest es combina 
en una seqüencia temporal. Perb, dins de 
l'abstracció del fonetisme, Hausmann dis- 
tingeix el poema fonetic prbpiament dit o 
fonetisme pur, format per sons i ritmes, i el 
oema optofonetic, el qud, corn anuncia 

retimologia, combina el vessant bptic amb 
el fonktic. 1 combina aquestes dues propie- 
tats de cara a la interpretació del poema. 

29. Ibid., p. 60. 
30. Ibid., p. 59. 
3 1. Ibid. - 32. Hausmann Bs qui encunya el concepte de aevo- 

lució semantican quan diu: -La révolution sémantique 
montre, quón nepeut jamais mettre un art dans un sac d 
provision historique. Si les tendances phoniques et s u d -  
alistes ont besoin d'un lignage, on ne saurait pas au juste 
ou le prendre,, ibid., p. 61. 



de De Mas és una utopia romantica. 1 pel 
que fa al fonetisme cal remarcar que la 
combinació de sons és provista de signifi- 
cat perque es tracta d'un llenguatge que en- 
cara que sigui impossible esta pensat per a 
la comunicació. Per tant, ualsevol preten- 
si6 estetica del poliglota%arceloní queda 
descartada. 

La poesia fonetica o abstracta tal i com 
la concebé l'avantguarda internacional té, 
pel que sabem, una repercussió escassa 
-per no dir nulla- en la literatura catala- 
na compresa entre 1916 i 1938.46 Joaquim 
Molas, en la cronologia de l'avantguarda 
catalana, cita una mostra de poesia foneti- 
ca. Es tracta d'un poema de Jacob Sureda 
que s anomena «Concinacion» i ue és re- 
collit al volum El prestidigitador Be los cin- 
co sentidos, de 1926. El poema fa així: 

Haía Hayo! 
Tanódia la polima tal larela 
Lirón tizón menaya tasaí 
Satila pola tasal6n tinela 
Yarádia nídea miniresolí, 

Haía! Hayo! Fuisiriá! 
c Venikirión salá lanasavel ? 
Velsanalá sinila conolodia 
Estrapatán niso pinidistel 
Pavaria pena trapitela. 

Haía 

L'altre poema fonetic citat per Molas és 
l'aparegut a la revista «Art» de Lleida, sig- 
nat per Li-li-li-Q~iA.~~ Aquest poema es tro- 
ba en la secció Poemes, en que fi uren 
composicions de Rafael Alberti, ~efer ico 
García Lorca, Vicente Aleixandre, Paul 
Éluard, Jean Cocteau, Adriano del Valle, 
Nicolás Guillén, Pedro Garfias i del mateix 
Enric Crous -que si na Enricrous-, fun- 
dador i director de fa revista. El poema 
fonetic porta per títol «Zzzz-tió-ti ... » i és 
dedicat a Anna de Braucovau. Consta de 
vint-i-sis versos i en la majoria d'ells hi ha 
un motiu conductor que es reitera. Així els 
cinc primers versos fan: 

Tiuu, -tiuu, -tiuu, -tiuu, 
Spe-tiú-squa, 
tió-tió-tió-tió-tió, tix. 
Cutiu-cutiu-cutiu-cutiu-cutiu, 
Zquó-zquó-zquó-zquó49 

46. Utilitzo la periodització de Joaquim MOLAS, Lu li- 
teratura catalana dávantguarda 1916-1938 (Barcelona, 
Bosch Editor, 1983). 

47. Sempre segons MOULS, op. cit. p. 100. 
48. J. Moms, op. cit., p. 107 in fide. La referencia de 

la revista en que apareix el p'oema és eArtn, 5 (1933- 
1934). sense paginació. 

49. Ibid. Es possible -i es tracta només d'una hipo- 
tesi difícil de comprovar- que aquest poema fonetic si- 
gui del mateix Enric Crous, que collabora amb diferents 

A més, existeix un poema de J.V. Foix 
que la revista «Reduccions» va publicar en 
el seu número monografic de maig de 
1979.50 Aquest poema porta data de 6 de 
febrer de 1960, és signat per Focius i porta 
per títol «Poema per a nlAntoni Tapies». És 
el següent: 

Zunni CUY unni olas 
Ningi innúcure itlóra; 
Mra carús temi ritlizi, 
Titzi cur anc, anc pétora otanna, 
Rítli, ot tdnna, pir dus bicóra: 
Catlús! Catlús! Fétora mat! 
Mat? Cur ingure? 
Gure! 
Mat? Cur catlús? 
Catlús! 
Fatirinc teinga, ritli mitóra: 
Ot mat, ot gure, ot c a t i ú ~ . ~ ~  

D'altra banda, Albert Roig apunta que el 
darrer poema fonetic de Foix és el de ((La 
Vanguardia» (25-11-1992) que comen a 

E 2  així: «Rrim de bagga, pa-lú darús /[...l. 
L'obra experimental de Guillem Viladot 

ens ofereix també alguns elements de refle- 
xió en aquest sentit. La seva poesia és here- 
va dels intents d'eixamplament del genere 
formulats per l'avantguarda histbrica. Vila- 
dot utilitza el fotomuntatge a la manera de 
Schwitters, els jocs tipografics i alfabetics, 
els collages i, en altres ocasions, la desarti- 
culació sintactica i semktica del discurs. 
Per posar només un exem le, alguns dels 
poemes del Llibre del joc 2 ies macanrlles 
verdes (1969-1970 i dels Poemes de la inco- 2 '  . municació ( 1  970) podrien pertan er pre- 
sos individualment, a la categoria dél; poe- 
mes fonetics. O optofonetics. 1, en efecte, 
són poemes que es poden declamar amb 
unes possibles indicacions de dinamita. 
Ara, són poemes que tenen un component 
visual im ortant quan no és pre onderant. 
i situant-Pos en el seu context Xscriptura 
obeeixen més a la voluntat de crear una 

aporiacions en cada número. En tot cas sembla fet d'un 
catala per i'ús d'accents oberts en la seqüencia del vers 
21 i enla si natura 

50. «Rec?uccion~n. 7 (mai de 1979). p. 9. En la nota 
editorial introductoria pojem Ilegir: ~L'encapcala 
[l'aplegament de textos de Foix] un poema inedit del po- 
eta. En devem la copia a la diligencia de Carme Sobrevi- 
la i a la gentilesa d'Antoni Tapies. Foix, que no pogué as- 
sistir al vernissatge de i'exposició extraordiniria que el 
pintor féu i'any 1960 a la Sala Gaspar, escrigué aquest 
joiós oema de pas universal després de veure-la. L'au- 
tor n'ia atoreat el ~ e r m i s  de publicació a ~Reduccionsn, 
.entre parat~sorp&!s i conteñtr (p. 8). 

51. Ibid. 
52. Albert ROIG. Poesia ditdwoesia warlada, ~Fenici. 

(Reus 1992). sense pagines. V&eu laparta[ dedicat al 
monoeraAc d'aquesta revista dedicat a les audiopoeti- 
ques (Tnfra). - 

53. Guillem V i m o ~ ,  Poesie coinpleta 11 (1964-1983) 
(Barcelona, Columna. 1991). Es impossible precisar les 
pagines perque el Ilibre no esta numerat. 

Notes 



poesia visual, una poesia que en moltes 
ocasions s'acosta a l'anomenada xpoesia 
concreta».54 

Les altres experiencies fonetistes ja són 
molt més apropades a nosaltres, corn per 
exem le l'aportació de Miquel Bach, que 
sembfa ser feta, corn les anteriors. a títol 
individual. El 1977 Bach publica a la revis- 
ta «Els M a r g e ~ » ~ ~  un conjunt de set poe- 
mes datats entre novembre de 1970 i abril 
de 197 1 que poden ser considerats fonktics 
encara que amb reserves. La tecnica em- 
prada per Bach no deixa de ser curiosa, 
perque els seus poemes tenen un sentit real 
en la llengua convencional -el catalh, en 
aquest cas-, pero aquest sentit és ocultat 
al lector, ja que l'autor uneix tota la se- 
qüencia fbnica significativa i la secciona 
atzarosament er diversos indrets de tal 
manera que efresultat final, re etim ho, 
pot ser considerat un poema Poneti;. A 
més, Bach transforma ortogrhficament al- 
gunes paraules i a causa d'aixb el lector no 
sospita que aquells sons signifiquin alguna 
cosa. Vegem-ne un exemple. El primer 
poema, ue dóna títol al conjunt de set, es 
diu N~ugla~uin i fa aint 

Guillagui 

f2:"tdí 
assanjo zepi 
lamarí 
anei xutel 

p;h;lPgAaquís6 

El text pot ser perfectament un poema 
fonetic, perb si reconstruim la seqüencia 
fbnica i la seccionem per on convé -i 
Bach ho fa en apendix- podrem llegir el 
següent text: «guilla guilla a l'establia sant 
osep i la maria ha neixut el nen jesús gui- 

!la guilla el rei herode guilla guilla lluny 
d ' a a u í . ~ ~ ~  

L ~ S  altres experiencies de poesia fonktica 
són molt més recents i, doncs, molt més di- 
fícil~ d'estudiar. Tanmateix, puc donar al- 
gunes dades -segurament incompletes- 
sobre una poesia underground a Catalunya 

54. Poesia concreta entesa corn un poesia visual i es- 
pacial. La poesia concreta aretrouve et refait le calligram- 
me* i sfait ce quélle dit en mtme temps quélle dit ce 
quélle le faitn (Henri MENSCHONNIC. Critique du rhythme. 
Antropologie historique du langage, París, Verdier, 1982. 
ps. 635-636). Sobre la poesia concreta citem encara el 
magnffic estudi de Mihai NADIN, Sur le sens de la poésie 
concrete .Poétique., 42 (1980). ps. 250-264. 

55. SEIS Margesn, 9 (1977), ps. 61-68. 
56. ibid. p. 61. 
57. lbid.: p. 68. Poema recollit després a M. BACH, 

Guillaguí (Barcelona, Eds. 62, 1978). p. 29. 

que ha utilitzat el fonetisme en més d'una 
ocasió i que fins i tot ha arribat a publicar 
un monogrhfic. Em refereixo a autors corn 
Xavier Sabater, Enric Casassas, Josep Ra- 
mon Roig, Jordi Valles, Carles Hac Mor, 
Albert Subirats, Jordi Pope o Pep Blay. 
Precisament aquest darrer, juntament amb 
Francesc Vidal, va coordinar el monogdfic 
de la revista «Fenici» dedicat a la poesia 
f o n e t i ~ a . ~ ~  De fet, més que de poesia fonk- 
tica tracta de la poesia ex erimental de 
base oral.5g Entre ells es parL de x olipoe- 
siaa, t eme inventat pel oeta itagh Enzo 
Minarelli a principis ders anys vuitanta, 
que és definida en aquests termes: «[la po- 
lipoesia] vol definir tota aquella creació in- 
terdisciplinaria que té com a primera base el 
so entes com a paraula o corn a concepte i 
que -requisit indispensable- es manifesta 
en directe davant d'un públic. n60 

1 Sabater afirma que la polipoesia N[ ... ] 
es nodreix de la poesia fonetica, visual, gra- 
fica, objectual, concreta, sonora, electrbnica, 
audio, gestual, d'acció, performantica, bru- 
tal, informal.. . 

Darrere d'a uestes definicions el lector 
observa que eYque es perfila en la revista 
corn un grup més o menys compacte pre- 
tén assolir una nova poesia que tingui corn 
a ingredients rincipals a )  la transgressió 
per intenció, E )  loralitat corn a mitjh de 
transmissió, c )  la teatralitat i la multidisci- 
plinarietat pel que fa a la representació i d )  
el que podnem anomenar sonorisme en el 
capítol dels materials emprats 4 s  lícit l'ús 
de qualsevol material sonor (sons o sorolls) 
roduit per qualsevol mitjh (natural o arti- 

iciai). El grup, a més, es reconeix hereu 
dels experiments futuristes i dadaistes. És 
Blay també qui ens dóna notícia d'una Pri- 
mera antologia de polipoesia de juny de 
1992, a chrrec de Sabater, amb prbleg de 
Minarelli i publicada per Sedicions. Aques- 
ta primera antologia recull textos de Llo- 
renc Barber, Josep Maria Calleja, Enric Ca- 
sassas, Bartolomé Ferrando, Carles Hac 
Mor, Fhtima Miranda, Josep Ramon Roig i 
del mateix curador. A partir del número 
monogrhfic de «Fenici» semblen distingir- 

58. ~Fenicix (Reus 1992). Es tracta Cuna mena de 
revista de gran format dedicada monograficament a les 
~audiopoetiquesn, tal corn llegim a la portada. La revis- 
ta 6s feta amb la collaboració de l'lnstitut Municipal 
d'Acci6 Cultural de Reus i dóna corn a adrega I'apartat 
430,43200 REUS. 

59. Pel que fa al modern fonetisme a Catalunya po- 
deu consultar l'article de David Castillo, Fonetics i so- 
nors a Catalunya, ~Avuiu (9-m-1989). article inclbs dins 
del número de aFenicin comentat. juntament amb un al- 
tre del mateix autor que porta per tito1 Mots en llibertat, 
poesia sonora i 'dub poetty'. Vegeu també, pel ue fa a la 
y s i n  fonhtica en generai, un altre article u%licat per 

*Avuin, aquest de Joaquim Sala-Vaildaura &1~-1992). 
60. Pep BLAY. POlips dels noranta (dietari zncomplet 

d'una esquizofrenia múltiple), ~Fenici., OC. sense pagi- 
na. 

61. ~Xavier Sabater (hagments)., ibid., s.p. 
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se diverses actituds. Unes són individuals, d'estudiar l'evolució d'aquestes noves pro- 
com les de Sabater o Josep Ramon Roig. postes. 
Les altres són collectives, com les de Ma- 
cromassa o com Accidents polipoetics. 
Caldra, pero, deixar passar el temps abans MARCAL SUBIRAS I PUGIBET 
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