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The very fabric of life now, she thought as she rose, is magic. In the eighteenth century we knew how everything was done; but here I rise through the air; I listen to voices in America; I see men flying —but how it’s done I can’t even begin to wonder.
Virginia Woolf, Orlando, cap. VI

Al final del seu viatge en el túnel del temps, quan Orlando entra als magatzems Marshall & Snelgrove, puja a l’ascensor «per la simple raó que estava obert» i, mentre s’eleva amb aquell enginy, es permet una reflexió sobre la relació entre l’avenç tecnològic, la modernitat i la «substància» de la vida, la naturalesa de les coses. Conegut és el desig o l’afany dels éssers humans per transcendir el món natural amb l’ajut de la tècnica, del «progrés», i aquí Virginia Woolf fa referència al canvi social promogut per artefactes de la més moderna tecnologia de la seva època com són l’ascensor, el telèfon, la ràdio o l’avió. La reflexió no em sembla forassenyada en la seva dimensió històrica: «al segle xviii sabíem com es feia cada cosa», afirma la viatgera de l’espai i del temps, mentre que a inicis del xx, les coses es fan, passen, i no se sap com. La màgia cobra una actualitat sobtada en moments de canvis tecnològics importants i massius, com el que ens està tocant viure, on difícilment es pot ja ser aliè a la tecnologia, atès que cada cop més aspectes de la vida moderna, d’una o altra manera, en depenen. De la incomprensió tecnològica a la màgia hi ha un camí d’associacions molt curt. I, com sabem de determinats períodes històrics, com ara l’Edat Mitjana, es tracta d’associacions que de vegades es tornen cíclicament presents: el trajecte de la màgia a l’heretgia, la bruixeria, la anormalitat, la censura o el rebuig frontal de la tecnologia és quasi automàtic.
Les tecnologies han canviat en gran mesura moltes de les nostres activitats vitals del dia a dia. Avui, ningú no s’atreveix a negar que Internet ha irromput amb força en qüestions com ara la manera de consumir, de relacionar-nos, d’informar-nos, de crear, d’aprendre... Com gairebé totes les àrees del coneixement i de la cultura, l’art i la literatura també han trobat el seu espai propi en el mitjà que està modificant la nostra concepció del món: la xarxa Internet, un interessant i fructífer espai de tensió-interacció entre allò que és tecnològic, artístic, social i polític.
Els resultats de la unió de les tecnologies digitals i la literatura són cada dia més visibles, més interessants i més eloqüents. La trobada entre el text i la tecnologia no ha estat tan estranya, perversa i improductiva com ens volien fer creure i com a molts els hauria agradat que fos. La realitat és que el nostre entorn cultural està generant una producció que, a hores d’ara, resulta problemàtica. Però això ha passat sempre que una nova tecnologia ha fet aparició en escena i ha requerit una adaptació.
Nihil novum sub sole: escriptura i lectura sempre han provocat recel, per una o altra raó. I els nous productes literaris de l’entorn digital no havien de ser una excepció, ans al contrari, ja que el seu component «artificial» és precisament l’excusa perfecta per a la seva condemnació. Des de Plató i la seva reticència envers l’escriptura (penseu en el Fedre) o Sòcrates, que, com a bon platònic, mostra la seva desconfiança envers la lectura perquè no ens aporta res de nou, i fins a Descartes, que decideix prescindir del que ha llegit i après als llibres i sortir a veure món, ja que les lectures no l’han ajudat a resoldre cap dels problemes filosòfics que es plantejava. La lectura ha passat per moments difícils, no és només una cosa d’ara i d’avui.
En aquest escenari, els conceptes d’artificialitat i naturalitat resulten «borrosos» per parlar, en termes dicotòmics, del que és «normal» i el que és «diferent» o, en darrera instància, del que coneixem i del que ens és desconegut. Al capdavall, a totes les persones interessades en la literatura, el que ens hauria d’importar són els textos, i no necessàriament, o almenys no de manera prioritària, els suports en els quals aquests circulen. Per això voldria mirar de superar la dialèctica de confrontació que és habitual quan es produeix el xoc de formes culturals diverses. 




La literatura sense papers. La textualitat electrònica

Amb la paraula text podem referir-nos al conjunt de marques visuals inscrites ja sigui en el paper o en la pantalla (el nivell del significant), però també a l’entramat de representacions mentals que construeix un lector individual durant l’activitat de lectura: el text com a construcció mental (el nivell del significat). Això no obstant, també ens referim al text com a l’objecte simbòlic que representa el punt de trobada entre diversos lectors i les seves lectures, un sistema de signes que adquireix el seu significat en el si de les comunitats de lectors. Sigui com sigui, imprès o suspès en l’aquositat de la pantalla, el text és un poderós generador de mons potencials, interpretacions, usos i experiències. Ho ha estat sempre. D’alguna manera, un text és sempre un objecte virtual. La tecnologia, això no obstant, ha elevat aquesta virtualitat a un nivell superior. Diguem que l’ha potenciat sobre manera. La textualitat electrònica ha tornat a posar de manifest algunes velles preguntes sobre l’estatut i la funció del text. Per exemple: és l’autoritat de l’autor la que construeix un text o bé una comunitat d’autors o de lectors? Són mòbils, els textos? Poden errar, els textos? Les imatges modifiquen o desplacen els textos? Com es relacionen els textos amb altres textos? Quant pot durar un text? Com podem llegir un text canviant, en moviment, de generació única? Què passa quan el lector percep processos en lloc de resultats estàtics en l’exercici de la lectura? Com es llegeix i s’analitza un tipus d’escriptura que es projecta cap a un futur de lectura incert? És evident que ens calen noves eines per llegir aquesta literatura, nous plantejaments per explorar-la, i també calen noves mirades sobre la tradició literària. Un munt de preguntes es desplega en aquest nou escenari, i no són de resposta simple. Per això cal dedicar esforços a fer visible com les enormes possibilitats creatives que s’aprecien en el panorama literari contemporani han d’anar necessàriament acompanyades d’un canvi de sensibilitat per ajustar-se a les necessitats del nou paradigma. Si no és així poden resultar incompreses o desconcertants.
Després de tot, els llibres i els documents en paper ens semblen estables i familiars perquè són eines que hem après a utilitzar, hem après a confiar-hi. Per a una cultura del llibre com la nostra, els mitjans digitals han significat un enlluernament brusc. Amb tot, a aquestes alçades és del tot evident que no ens trobem davant d’un procés d’extinció d’espècies, sinó que estem involucrats en la convergència històrica de dues grans maquinàries de producció de símbols i, per tant, de la consciència humana. Aquesta convergència aboca llum sobre les diferències i els contrastos entre la impremta i les versions més evolucionades, portàtils i de gestió ràpida, fàcil i personal de la màquina universal de Turing: els ordinadors i les seves xarxes d’interconnexió.
En aquest terreny, superada una etapa inicial molt centrada en el text i amb molt poques potencialitats pròpies del mitjà desenvolupades, la conjunció de codis informàtics i de llenguatge, i la col·laboració entre autors i programadors ens aboca a una constatació que encara pot tenir conseqüències més aparentment trencadores: a mesura que es desenvolupen una retòrica, una gramàtica i una sintaxi específiques per a l’entorn digital, es transforma també el que representa experimentar la literatura, perquè per «llegir» literatura digital, normalment cal emprendre tot un conjunt d’accions, de manipulacions prèvies —més o menys explícites en cada cas— que també formen part de l’acte de lectura i que, en certa manera, el condicionen perquè poden conduir a fer-lo possible o impossible.


Llegir no ha estat mai una operació fàcil

Quim Monzó ens explicava, en una conferència a la Universitat Oberta de Catalunya, que quan era petit i llegia insaciablement, la gent gran, començant pels seus pares, el reprenien igual com fa un temps es reprenia els nens que miraven la televisió obsessivament i avui es renya els nens que juguen compulsivament als jocs d’ordinador o a la playstation o que naveguen infatigablement per Internet. La nostra època no s’escapa del recel suscitat per la lectura, fonamentalment perquè no encaixa amb les formes de vida més acceptades, les regides per la velocitat, el soroll, la precipitació, l’estrès... Per al comú dels mortals els llibres ja no poden competir amb una pel·lícula d’èxit, amb un programa televisiu de màxima audiència o amb un concert en directe. El nostre món és pragmàtic, hedonista, defuig la soledat i el silenci. Això per no afegir el fet que la llei del mínim esforç tot ho impregna i, és clar, llegir vol un esforç. Desenganyem-nos. L’hàbit que engendra el gust per la lectura (digital o no) no s’adquireix sense esforç.
Amb tot, el nou dimoni de la lectura sembla ser Internet i les formes de lectura i escriptura que genera. Diagnosticava Víctor García de la Concha en l’informe La lectura en España (2002):
El asunto se complica con la irrupción avasallante de Internet, de una masa ingente de información que propicia y reclama una lectura discontinua. Rota la barrera entre lo virtual y lo real, corremos el riesgo de quedar atrapados en una red de fragmentos. Deslumbrados por la pantalla y atónitos ante cuanto por ella desfila, parece que podemos excusarnos sin vergüenza: no hay tiempo para leer.1

Què fer davant d’aquest nou escenari de bocins i fragments? És realment així? Com comportar-s’hi? Fins i tot la vella pregunta de si podem considerar aquestes manifestacions textuals com a «literatura», apareix ara sí i ara també en aquest escenari. Una altra opció possible és pensar si després de l’autor, l’obra, la lectura, ara li toca morir al text. Ja avanço que estic convençuda que no. Si alguna cosa sembla destinada a perdurar en aquest món digital és la idea de text, encara que potser haguem de canviar la concepció que en tenim. 


Transgredint els límits de la representació

L’escriptura electrònica és també un art de l’espai. I em situo en aquesta dimensió artística perquè l’art ha efectuat un procés de trencament més fort que no pas la literatura amb les convencions històriques, si més no a gran escala. I estem vivint un procés de trencament i de canvi. Trencament de normes, de modes de lectura i recepció, de canvi en els llenguatges expressius, d’intermediacions... Un moment de novetat, d’avantguarda. I sabem que qualsevol «modernitat» porta associada una certa necessitat de renovació dels mitjans expressius. La permanent redefinició de la condició i l’estatus de l’artístic no només modifica el camp de l’art, sinó que ha possibilitat que els artistes es converteixin en experimentadors del possible. Avui, les possibilitats creatives que ens ofereixen les tecnologies en general, i la xarxa en particular, reforcen i exploten al màxim les intencions comunicatives d’obres literàries i artístiques.
Si les avantguardes apareixen com a referent no és pas casualitat, ja que van significar un moment de ruptura que, a hores d’ara, ja ha estat en gran mesura digerida i assimilada pels teòrics, pels crítics i, el que és més important, pel públic en general. Així doncs, que l’art contemporani hagi incorporat elements de naturalesa diversa i els combini i recreï amb una finalitat innovadora i experimental és un fet força assumit per la societat. Per dir-ho d’alguna manera, tenim l’ull més educat. Cada gest trencador ha significat un cert avenç històric i avui no ens escandalitzem si veiem emmarcades com a quadres teles blanques sense cap taca de color ni cap traç, o urinaris, paraigües, totxos o llaunes de sopa envaint museus i exposicions d’arreu del món. 
Amb la literatura, però, les coses són una mica més difícils, probablement perquè les possibilitats innovadores quant al suport han estat menors, però també perquè les mostres d’experimentació històrica potser són més mal conegudes. Fem un breu repàs històric, perquè dir «literatura», dir «poesia», és dir «creació» i «experimentació».
En el seu camí d’evolució, la poesia ha establert llaços d’unió amb l’espai, amb la forma, amb una fisicitat que va més enllà de la paraula escrita i que es converteix en imatge. Sovint pensem que vivim immersos en la «modernitat» més apressant. Sembla que abans de nosaltres res no estava inventat i que era necessari l’adveniment del nostre temps i el nostre saber per permetre que afloressin determinades novetats. Tanmateix, aquesta consideració no és més que un signe de la nostra supèrbia o del nostre desconeixement: la relació de poesia i espacialitat és una pràctica estètica tan antiga com venerable, encara que sovint ha estat rebuda amb incomprensió.
És necessari remuntar-se a l’aparició de l’escriptura per trobar les primeres mostres de tensió entre la paraula i la creació artística. D’allà fins a l’actual ciberpoesia o la poesia electrònica, passant pels moviments d’avantguarda, la poesia figural, visual o fonètica, tenim tota una història poètica que ens explica en tant que éssers humans a la recerca de noves expressions literàries amb què alimentar el nostre esperit i el nostre imaginari. Una història d’experimentació i de recerca que es remunta als albors de la història. Per això podem dir que hi ha poetes que fan poesia sense versos.
La poesia ha travessat moltes cultures i molts moviments de contestació a la seva naturalesa. Un d’aquests moviments és el que té a veure amb la doble dimensió, icònica i verbal, del poema. La poesia visual té en compte les relacions que s’estableixen entre tot tipus de llenguatges, inclosos el llenguatge oral, el sonor, el fonètic, el musical, el matemàtic, etc. Grosso modo, podem considerar poesia visual les diverses formes resultants d’una pràctica en la qual paraula i imatge, fonent-se, tendeixen a la construcció d’un significat complex i elevat. Seria aquella poesia en forma de figura, poesia per als ulls, un discurs poètic on llegir i mirar formen part d’un instant únic i idèntic. Un espai on la paraula que busca el propi univers laberíntic reflecteix en el seu interior la imatge de si mateixa. Una recerca de la bellesa, del somni i de l’infinit que subjeuen en tota paraula poètica. Una poesia que es revela un mitjà per visualitzar conceptes. En general, aquest tipus d’escriptura que permet la convergència de l’element verbal i de l’icònic, li donem el nom que li donem, dóna preferència al caràcter plàstic i no discursiu de la poesia.




Els primers poemes visuals daten de 1700 aC aproximadament. Els primers cal·ligrames coneguts són els tres del poeta grec Símmies de Rodes, del 300 aC («La destral», «Les ales» i «L’ou»). Hem de tenir present que l’art de la cal·ligrafia prové de dues paraules gregues: kallos, que significa bellesa, i graphos, que significa escriptura i que, per tant, el cal·ligrama té a veure amb l’art visual que emfatitza la bellesa de l’escriptura com a signe. En aquest sumari repàs a les diferents naturaleses de l’escriptura poètica també hem de considerar les pàgines dels còdexs medievals il·lustrats, on té lloc aquesta particular paràbola creativa que estem detectant des de temps remots, en les albors de l’escriptura, en el que podríem definir com una particular avantguarda poètica dels orígens. D’aquí fins a les més recents interaccions entre l’home, la poesia i la màquina, aquest impuls creatiu ha portat tants autors al llarg dels segles a tractar de fugir dels límits de la paraula, que els ha obligat a esforçar-se en aquesta tensió artística sinèrgica que tracta de fondre diferents llenguatges artístics. És gairebé com un joc que s’estableix entre veu, paraula i imatge i totes les seves múltiples interrelacions.


Les diferents naturaleses de l’escriptura poètica, I: la paraula creadora de mons, la paraula teològica

Sabuda és la importància que té la paraula per a les religions monoteistes hebrea, islàmica i cristiana. Una paraula que és arrel, que és principi, que és ordre que s’imposa al caos: principi creador per naturalesa en la mesura que Déu és, abans que res, paraula, veu, i que és a través de la paraula i de la veu que es manifesta i que du a terme la seva tasca de creació. 
La lletra adquireix un poder sagrat de la mà dels llibres fundacionals de les tres grans religions monoteistes. Per a la massa dels incultes, la lletra traçada és una realitat irrefutable, inaccessible, portadora d’esperances, de prohibicions i de paüres màgiques (per això es graven inscripcions, noms i lletres a tall de talismans sobre les armadures, les espases etc.). En francès antic, per exemple, escrire significa tant «dibuixar» o «pintar» com «traçar lletres». Clement d’Alexandria a finals del segle ii dC ja deia: «El més prudent és no escriure, sinó aprendre i ensenyar de viva veu, perquè el que està escrit queda» (Stromaleis). I a partir del segle iv dC es va iniciar una teoria (que pren forma amb Isidor de Sevilla i amb Gregori el Gran) que participa de la idea que Villon va saber expressar perfectament en els seus versos: als cultes, l’escriptura, i als analfabets, les imatges. Als illetrats, les imatges els fan de paraules. Per això a les esglésies es potencia aquesta capacitat il·lustradora, educadora, de les imatges, ja sigui a través de la pietat que inspira una figura, de la narrativitat continguda en un vitrall o de la realitat del desconegut, de l’infern i del cel, en tota la seva força. A Occident va resultar convenient que gran part del poble restés illetrat, analfabet, perquè d’aquesta manera penetrava millor el sentit que l’intèrpret, per exemple el capellà en el seu sermó, volia donar a les Escriptures. Fins i tot sant Francesc d’Assís va entendre literalment aquesta idea i va rebutjar la curiositas dels llibres. Els llibres són font de perversió perquè susciten la interpretació, molt més encara quan s’han de traduir, ja que traslladar d’una llengua a una altra implica forçosament una interpretació. Encara que pugui semblar desmesurat, un exemple resulta bastant revelador: l’any 1240, a París, es va cremar en públic el Talmud (paraula hebrea que prové de l’arrel lamad, «aprendre», que significa «estudi», «doctrina», i que designa el llibre que recull els ensenyaments dels rabins), perquè havia estat condemnat per heretgia i, en conseqüència, s’havia de cremar com un heretge de carn i ossos.
És conegut, en aquest sentit, l’horror d’alguns orientals, els musulmans, per exemple, a les imatges com a font d’idolatria, per la qual cosa feien de la grafia, de la lletra, el fonament de tot art visual i pràctic. Però la paraula cristal·litza en el llibre i allà és on rep una mena de fixació, de rigidesa, de «mort». Ja en el Faust de Goethe aquesta mort queda posada de manifest de manera contundent quan aquest es disposa a traduir el principi de l’Evangeli segons sant Joan i diu: «la paraula mor ja sota la ploma». Aquesta és la sempiterna oscil·lació entre els conceptes d’oralitat i escriptura. Recordem el poema d’Emily Dickinson:

A word is dead
when it is said,
some say.
I say it just
begins to live
that day?

Aquest convenciment que la paraula poètica comença a viure en l’escriptura, expressat tan nítidament per Dickinson, posa èmfasi en la força performativa i no únicament informativa de la paraula. Alguna cosa d’això haurem de recuperar quan ens endinsem en la poesia digital.


Les diferents naturaleses de l’escriptura poètica, II: la relació text-imatge als manuscrits medievals

El manuscrit miniat és, per la seva naturalesa, un objecte d’una gran complexitat tipològica, física i perceptiva. Un particular tipus de llibre que viu d’un delicat equilibri: la seva naturalesa d’obra d’art i el seu ús com a llibre, és a dir, com a objecte amb una utilitat pràctica. Es tracta, doncs, i això és perceptible a simple vista, d’una entitat composta de diferents temps i maneres que es corresponen, pel que fa a la composició, a l’escriptura i a la pintura i, pel que fa a la recepció, a la lectura i a la contemplació. Això implica una autoria o manufactura múltiple i un procés compositiu en diversos temps i gèneres: el temps de l’escriptor o copista, i el temps del miniador o il·luminador; la literatura i l’art gràfic (perquè mai no coincideixen i acostumen a treballar en cadena, amb la qual cosa les indicacions que el copista desitgi fer arribar al miniaturista sovint apareixen també en el mateix text, encara que es cobreixin o rasquin: també deixen rastre).
















En efecte, la decoració dels còdexs medievals pot presentar una doble modalitat de vinculació amb el text: o bé existeix un nexe físic de connexió entre ambdós, o bé s’hi produeix una relació de sentit i de significat. En la primera opció, la intervenció de l’il·lustrador té lloc directament en el missatge escrit, mentre que en el segon cas permet la seva visualització i l’acompanya, il·lustrant-lo. Ràpidament comprendrem ambdues opcions si les visualitzem. El primer cas és el de les inicials miniades, els incipit, aquelles lletres majúscules —o, en ocasions, porcions textuals de major envergadura— que inauguren un text. Es tracta d’un cas en el qual, normalment, la preeminència sembla artística per la riquesa cromàtica i la bellesa del dibuix, però la il·lustració forma part directa del text en tant que part integrant del flux textual. El que passa és que, des del punt de vista del receptor, l’èmfasi perceptiu es posa en la lletra individualitzada com si fos digna de merèixer una atenció particular. Es tracta d’un efecte decoratiu, ja sigui des del punt de vista del material utilitzat, ja sigui pel que fa a l’ús de la morfologia de les grafies (a poc a poc els inicials motius vegetals i animals van cedint lloc a tot tipus de creacions antropomòrfiques i fins i tot monstruoses). No deixa de ser un recurs estètic que, no obstant això, manté escindides l’escriptura i la imatge. Tanmateix, progressivament es va donant entrada —ja sigui en l’àmbit destinat a la inicial, ja sigui en els marges dels manuscrits o de manera estretament relacionada amb el text—, a una traducció icònica del text escrit, el que permet al lector veure en figura allò que el text narra o descriu mitjançant paraules. Dit d’una altra manera: les imatges actuen aquí d’element de suport hermenèutic per al text escrit en la mesura que permeten la visualització d’allò que queda enunciat en el llenguatge escrit i tracten de mostrar-ho més clarament. Sigui com sigui, en qualsevol dels dos casos hi ha un element que no podem menysprear al còdex miniat que és llegit com a llibre. Es tracta d’un component perceptiu fonamental i bàsic: la seva naturalesa seqüencial. La relació entre text i imatge és d’una efectivitat compositiva que permet establir jerarquies de valors segons la disposició espacial dels elements, que anticipa o posterga unitats de sentit, que pot preparar millor el lector, crear-li expectatives, aclarir el sentit del que ha llegit, etc.; en definitiva, que ofereix diferents possibilitats de comunicació estètica i produeix una escriptura visual de caràcter metapoètic en la mesura que existeix una interacció de dos tipus d’escriptura que no s’imposen l’una sobre l’altra, sinó que creen una composició que ofereix al receptor un espai per a la consideració dels múltiples usos de l’escriptura. 




La lectura de qualsevol pàgina d’un manuscrit il·lustrat permet una diferent aproximació a l’objecte. D’una banda, la de l’ull que segueix —lletra després de lletra, paraula després de paraula, pàgina després de pàgina—, el fluir del text, en un recorregut obligat de dalt a baix i d’esquerra a dreta en la nostra cultura occidental. Però també, l’accés de l’ull lliure que s’aproxima a la totalitat de la pàgina o de l’enquadrament de la doble pàgina com si d’un quadre es tractés, o que es deté a escollir qualsevol element per entrar, a poc a poc, i a partir d’una observació minuciosa, en els seus diferents nivells de significat. Aquesta mirada panoràmica, que acostuma a ser la nostra mirada cap a aquests texts del passat, es desvincula del traçat lineal i organitza noves formes d’accedir al significat, complementàries sens dubte de la derivada de l’acostament lineal. En aquest cas es produeix el mateix que en molta poesia experimental: s’inverteix l’ordre de significació, i es privilegien la percepció directa i l’emoció estètica abans que la conceptualització, el descobriment del significat.
Els poemes de l’antiguitat tardana i de l’Edat Mitjana anomenats carmina perquè eren cançons populars són texts que tenen diferents dimensions en la mesura que el seu contingut s’articula en un missatge verbal i un altre d’iconològic, sempre estretament interdependents l’un de l’altre, i gairebé incomprensibles, o si més no considerablement empobrits, si es privés l’un del suport de l’altre. Aquestes creacions són fruit de la nova tecnologia llibresca que va substituir el rotlle de papir pel còdex. Amb l’aparició de la pàgina apareix també l’autonomia —com a mínim potencial— d’aquell espai que té unes determinades dimensions i que pot ser apreciat en la seva totalitat però que pot ser considerat com un objecte similar a un quadre. Una mica d’això també trobem en l’escriptura digital o electrònica, on cada pàgina web, cada pantalla, és una barreja de rotlle i de pàgina-quadre.



Les diferents naturaleses de l’escriptura poètica, III: la poesia figurativa en l’edat moderna, el principi d’una incomprensió, el camí cap a l’ocultació

Amb sant Agustí ja estem molt a prop de la denúncia moderna que veu en la poesia artificiosa un tipus d’escriptura que, en tant que joc de mal gust, de traç inútil, feble, ociós, inert i sense sentit, a més de desordenat, es considera una perversió: una poesia contra natura, un pecat contra la paraula. Noms cèlebres com Montaigne, Taine, De Sanctis, De Robertis, etc., se sumen al rebuig d’aquestes formes menors que són disminuïdes en funció, potser, de la seva incomprensió (almenys això és el que ocorre en els nostres dies amb algunes mostres de literatura digital, que per desconeguda, hermètica i impenetrable es rebutja sense més ni més). Montaigne en els Essais I, 54 afirma:

Existeixen astúcies frívoles i vanes per mitjà de les quals els homes busquen de vegades procurar-se estima. Es tracta d’aquells poetes que componen obres senceres amb versos que comencen amb la mateixa lletra, que ens ofereixen ous, esferes, ales, etc., allargant-les o encongint-les de manera que veuen a representar aquesta o aquella figura?
Fins aquí encara es manté menyspreador, però en un to irònic. A partir d’ara Montaigne es mostrarà implacable: «és una prova extraordinària de la debilitat del nostre seny tractar d’apreciar les coses per la seva raresa o la seva novetat, fins i tot per la seva dificultat, si no trobem en ella la bondat i la utilitat». Resulta evident que les subtileses dels poetes artificiosos contravenen els principis de l’utile i del bonum. És per això que tenen alguna cosa de malvat. Quant a Taine —que considera els acrostiches carrés, «retalls de tapisseria»— va més enllà i pronuncia aquest judici de valor definitiu: «estranys tours de force literaris, que transformen els poetes en artesans». També aquí veiem un dels retrets habituals: l’assignació disciplinària, més pròxima a l’art que a la literatura. Una aproximació que se situa en un terreny fronterer amb la poesia visual que, en paraules de Giovanni Pozzi (1984), és aquella en la qual el missatge lingüístic és autònom i integrat i no es troba sobreposat o juxtaposat a un missatge icònic. Pot donar-se el cas que un missatge verbal, a través de l’escriptura, produeixi en el mateix moment i en el mateix espai un missatge icònic o viceversa, també pot ocórrer que un disseny substitueixi l’escriptura per expressar un missatge verbal, no conceptual. I conclou Pozzi d’una manera contundent: «o s’usa l’escriptura per traçar un disseny, o s’usa un disseny en substitució de l’alfabet?». Hem iniciat aquí el camí que porta a l’escriptura diagramàtica, aquella que té una funció no il·lustrativa, sinó ideogràfica, gairebé com un hipertext que cavalca i descavalca i transcendeix la transparència del discurs, mentre inscriu instàncies semàntiques impronunciables en una presentació normal figurativa. Entrem en la hipertextualitat alquímica, és a dir, en l’aglutinació visual de paraules i figures en logogrames i cosmogrames que ha constituït la pràctica específica amb què l’escriptura hermètica, màgica i alquímica ha donat lloc a una voluntat de llenguatge més complexa que la de la comunicació literària o filosòfica, fins i tot religiosa.






1 Víctor García de la Concha (2002). «Leer para ser». A: José Antonio Millán (ed.). La lectura en España. Informe 2002. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España. 55-61.
2 Això és, la metaconvergència de l’hipertext, el multimèdia, la realitat virtual, les xarxes neuronals, els agents digitals i la vida artificial i la nova condició cognitiva a la qual estem abocats. 
3 J. A. Sánchez (1999). Dramaturgias de la imagen. Conca: Universidad de Castilla-La Mancha.


