EI, LLIBRES!
A QUÈ JUGUEM?

Teresa Duran

Ei, Llibres! A què juguem?
Selecció de Teresa Duran

Dins el marc de les VI Jornades de Laboratoris de Lectura,
dedicades al Joc, Teresa Duran ens presenta una tria de
textos juganers.
Autors de tots els temps exploren les possibilitats de la
llengua i les potencialitats de la literatura per escriure uns
textos plens d'enginy que fan trontollar totes les normes
gramaticals, fonètiques, semàntiques i ortogràfiques.
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Brecht, Bertolt. Històries del senyor Keuner. Trad. d’Anacleto
Ferrer i Marc Granell. Edicions 3 i 4, 1993 [1935]
EL JOC DE PENSAR. Reﬂexions ﬁlosòﬁques d’estar per casa.

[El senyor Keuner i el dibuix de la seua neboda] (fragment)
El senyor Keuner contemplava una dia un dibuix de la seua
neboda que representava un pollastre sobrevolant un corral.
“Per què té el teu pollastre tres potes?”

Cano, Carles. Cartes. València. Spor ng
Club de les lletres, 2010
EL JOC DE TRABUCAR EL SIGNIFICAT.
Poemes visuals basats en els naips.
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Carroll, Lewis. Alicia anotada: Alicia en el país de
las maravillas / A través del espejo. Il∙lustr. John
Tenniel. Ed. Mar n Gardner. Trad. Francisco
Torres. Akal, 2010 [1865]
EL JOC TIPOGRÀFIC NARRATIU. Conte amb forma
pogràﬁca de cua de ratolí.

Dahl, Roald. Versos perversos. Il∙lustr. Quen n Blake. Trad. Miquel
Desclot. Empúries, 1986 [1982]
EL JOC DE PARODIAR. Paròdia a l’es l d’un romanço de sang i
fetge.
La Rínxols d’or i els tres Ossos (fragment)
Aquest conte pervers tan reputat
mai no hauria d’haver‐se publicat.
És un profund misteri per a mi
com els pares no saben adver r
que això és una rondalla esgarrifosa
sobre una nena cínica i tramposa.
Si se’m presentava l’ocasió
no dubtaria a dur‐la a la presó.
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Desclot, Miquel. Música, mestre! Il∙lustr. Fina Rifà. Empúries, 1987
JOC DE PARAULES. Poemes d’enginy descrip u.
CLARINET
Com que soc un clarí net
de la boca a l’esquelet,
m’ensabono cada dia
la lluent anatomia:
no voldria que un barrut
pogués dir‐me “claribrut”!

Douzou, Olivier. Forêt‐wood. Il∙lustr. José Parrondo. Rouergue,
2013
EL JOC DE LES MENTIDES. Lla nòrums inventats i il∙lustrats.
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Fontcuberta, Joan, Formiguera, Pere. Fauna. Arte y proyectos
editoriales, 1999 [1988]
EL JOC DE LA CIÈNCIA. Ciència‐ﬁcció
documental naturalista.

Cercopithecus Icarocornu

García Lorca, Frederico. El paseo de Buster Keaton. Il∙lustr.
Manuel Flores. Media vaca, 2008 [1928]
EL JOC D’INVENTAR
PEL∙LÍCULES. Teatre de
l’absurd.
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Gómez de la Serna, Ramón. 100 greguerías ilustradas. Il∙lustr.
César Fernández Arias. Media Vaca, 1999 [1917]
EL JOC D’OBSERVAR. Filosoﬁa barata i ocurrent.

Hurtaut, Pierre‐Thomas‐Nicolas. El arte de rarse pedos. Il∙lustr.
José María Lema. Trad. Enrique Alda. Pepitas de calabaza, 2010
[1751]
EL JOC DE FER PETS I LLUFES. Autèn c assaig sicoteòric i
metòdic il∙lustrat.
Los efectos de los pedos (fragment)
(...) Cuando se constriñen y vuelven a subir o cuando no
encuentran la salida, atacan al cerebro con la can dad
prodigiosa de vapores que llevan consigo, corrompen la
imaginación, vuelven melancólica y frené ca a la persona y la
colman de muchas otras enfermedades enojosas.
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Jardiel Poncela, Enrique. Máximas mínimas y otros aforismos. Ed.
Fernando Valls y David Roas. Edhasa, 2000 [1937]
EL JOC “A VEURE QUI LA DIU MÉS GROSSA”. Aforismes molt
irònics i molt breus.
[1] El camino más breve para concluir un libro es comenzarlo.
[19] El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta hay
que rarlo y empezar otro nuevo.
[183] Hay dos sistemas de conseguir la felicidad: uno, hacerse
el idiota; otro, serlo.

Ka a, Franz. Pe tes faules. Trad. Anna Punsoda. Epíleg de
Melcior comes. Editorial Comanegra, 2019 [1920]
EL JOC DE CAPGIRAR. L’altra cara del Quixot.
La veritat sobre Sancho Panza (fragment)
Sancho Panza va aconseguir, per cert, sense vantar‐se’n mai,
amb el transcurs dels anys i l’ajuda d’una bona quan tat de
novel∙les de cavallers i lladres, durant les hores del vespre i de
la nit, despistar el seu dimoni, a qui més tard, va anomenar
Don Quixot.
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Lear, Edward. El llibre dels disbarats. Trad. Miquel Àngel Llauger.
Adesiara, 2016 [1861]
EL JOC DELS DISBARATS. Nonsense i absurd.
Una dama molt gran de València
va fer un dia una gran reverència;
va girar i va girar,
ﬁns que es va soterrar,
i tothom se’n va doldre a València.

Melville, Herman. Bartleby, l’escrivent. Trad. Miquel Desclot.
Edicions del Mall,1983 [1853]
EL JOC DE NO JUGAR. Un protagonista que no fa absolutament
res en tota l’obra és insòlit.
(fragment)
—Les còpies, les còpies —vaig respondre jo amb presses—.
Anem a repassar‐les. Tingueu. —I li vaig allargar el quart
exemplar.
—Preferiria no fer‐ho —va dir—, i desaparegué dolçament
darrere la ventalla.
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Méndez Llopis, C.; Figueras Ferrer, E. Poesía a la Carta. Juegos
poé cos desde el pensamiento visual. Universidat de Barcelona:
2020
EL JOC DE CARTES. El joc poè c de la carta.

Mendoza, Eduardo. Sin no cias de Gurb. Seix Barral, 2003 [1990]
EL JOC D’INVENTAR LLENGUATGES. Llenguatge literari/
matemà c.
(fragment)
21.30. Me entretengo escuchando la conversación de los
parroquianos. El lenguaje de los seres humanos, sin
descodiﬁcar, es trabajoso y pueril. Para ellos, una oración
elemental como ésta:
109328745108y34‐19"poe8vhqa9enf087qjnrf‐
09aqsdnfñ9q8w3r4v2ld f =q3wyoiqwe=q3u lo9‐
853491926rn1 nfp2485 1 ir09348413k8449985j9t8 30t82 =
34u 2egu‐3485 1 m fg‐23 1 lf gkIwhgqoi2 ¡34756 =
l3ir2487‐2349 r20¡45u62‐4852 t‐34582‐9238v43 5974682 =
3t984589672394 t945467 = 2‐ 3tugywoit = 238teJ9346
7523ﬁwuy6 ‐235yt‐238984rolig‐2343¡jn87b8b
7ytgyt654376687by79 (deme nueve kilos de nabos) resulta
ininteligible.
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Millán, José, A. Quasibolo: La vida casi normal del señor de la
señal. Serres, 2007
EL JOC DELS SENYALS SEMIÒTICS.
Les històries possibles narrades a
través de la senyalè ca del carrer.

Monterroso, Augusto. La oveja negra y demás fábulas.
Alfaguara, 1998 [1983]
EL JOC DE FER PASSAR BOU PER BÈSTIA GROSSA O LA PARÒDIA
DELS CLÀSSICS LITERARIS. Faules de la modernitat.
LA OVEJA NEGRA
En un lejano país exis ó hace muchos años una Oveja negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepen do le levantó una estatua
ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que las futuras
generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran
ejercitarse también en la escultura.
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Monzó, Quim. Uf, va dir ell. Quaderns Crema. 1987 [1978]
EL GRAN JOC DE LA FÍSICA RECREATIVA. Microrelat de ciència‐
ﬁcció (per a adults?)
SOBRE EL PES ESPECÍFIC
Aquesta és la breu història d’una dona i un home que, entre
coit i coit, s’expliquen facècies i riuen i riuen, cada cop més
fortament, omplint la casa de rialles joioses que s’eixamplen i
s’inﬂen i —donat que el pes especíﬁc de les rialles joioses és
menor que el de l’aire— la casa s’eleva i se’n va volantvolant,
com un globus habitable, per damunt de valls, muntanyes,
oceans i ciutats antàr des, tan a prop dels núvols i del sol de
220V/1000W que ens il∙lumina.

Morgenstern, Chris an. En el reino de la puntuación. Il∙lustr.
Rathna Ramanathan. Trad. Moka Seco Reeg i Alvar Zaid. Thule,
2011 [1905]
EL JOC DE FER LA GUERRA. Personatges insòlits.

Mrozek, Slawomir. La mosca. Trad. Joanna Albin. Acan lado, 2005
[1991]
EL JOC D’IMITAR. Paròdia polí ca Blancaneus.
La doncella (fragment)
Érase una vez un príncipe cuyo nombre era Capitalismo.
Aunque poderoso y rico, no era feliz porque nadie lo amaba y
él tampoco amaba a nadie. Todavía no había encontrado a
ninguna doncella capaz de despertar el amor en su corazón.
Le llegaron no cias de que en un país lejano vivía una princesa
llamada Rusia.

Mrozek, Slawomir. La vida di cil. Trad. Bozena Zaboklicka i
Francesc Miravitlles. Quaderns Crema, 1995 [1991]
EL JOC DELS OFICIS. Paròdia dels actors per a tots els públics.
L’ARTISTA (fragment)
El Gall va llegir un anunci: “Es necessiten animals. Circ.”
—M’hi presentaré —va dir plegant el diari—. Sempre he
volgut ser ar sta.
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Obiols, Miquel. He tornat a jugar amb la mare i se m’ha
espatllat. Il∙lustr. La japonesa. Cruïlla, 2010
EL JOC TIPOGRÀFIC. Estrafer els papissots surrealís cament.
Zóc una màquina d’escriure (fragment)
Em dic Màquina d’Ezcriure o Hizpano Olive 40. He nazcut al
zegle pazzat i moriré quan em zembli. Ezcric el que em zurt de
lez 44 teclez, perquè me’n falta una, la ezza. Però éz igual. Faig
zervir la zeta com zi foz una ezza. La zzzzzzzeta també va bé!

Pombo, Rafael. Con Pombo y Pla llos. Colombia. Ministerio de
Cultura, 2012 [1854]
EL JOC DE LES CONTRADICCIONS. Biograﬁa irònica sobre la
riquesa i la pobresa.
(fragment)
Érase una viejecita
Sin nadita que comer
Sino carnes, frutas, dulces,
Tortas, huevos, pan y pez
Bebía caldo, chocolate,
Leche, vino, té y café,
Y la pobre no encontraba
Qué comer ni qué beber.
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Prévert, Jacques. Palabras. Trad. Federico Gorbea. Lumen, 2000
[1946]
EL JOC DE LES PARELLES. Trabucant les locucions nominals.
Cortejo (fragment)
Un viejo de oro con un reloj de luto
Una reina a jornal con un hombre de Inglaterra
Y trabajadores del orden con guardianes del mar

Quart, Pere. Circumstàncies. Edicions Proa, 1968
EL JOC D’ABASTAR‐HO TOT AMB NO RES. Biograﬁa completa en
mots cur ssima.
TIRALLONGA DELS
MONOSÍL∙LABS (fragment)
Déu
I tu, què vols?
Jo
Doncs jo sols vull
—ei, si pot ser—:
Un poc de fam
i un xic de pa.

Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
I un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.
I un poc de pau.
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Queneau, Raymond. Exercicis d’es l. Trad. Annie Bats i Ramon
Lladó. Quaderns Crema, 1997 [1947]
EL JOC DE LES VARIANTS. Repe ció d’un mateix tema.
TELEGRÀFIC
BUS ATAPEÏT STOP JOVE COLL LLARG BARRET CERCLE TRENAT
APOSTROFA VIATGER DESCONEGUT SENSE PRETEXT VÀLID
STOP QÜESTIÓ DITS PEUS REBREGATS CONTACTE TALÓ
SUPOSAT VOLUNTARI STOP JOVE ABANDONA DISCUSSIÓ PER
SEIENT LLIURE STOP CATORZE HORES PLACE ROME JOVE
ESCOLTA CONSELLS INDUMENTARIS COMPANY STOP
DESPLAÇAR BOTÓ STOP SIGNAT ARCTURUS.

Quesemand, Anne, Berman, Laurent. Le colporteur d’images.
Syros, 1990
EL JOC DE PINTAR PAISATGES. Paisatges urbans pogràﬁcs.

Rocha, Ruth. Dos idiotes que seuen cadascun al seu barril. Il∙lustr.
Jaguar. Aliorna Baobab, 1986 [1984]
EL JOC DE QUI LA FA MÉS GROSSA. Sà ra in crescendo sobre
l’armament.
(fragment)
Dos idiotes que seuen:
el Manaia i el Tossut;
ells, tots dos, ben asseguts,
tot d’una l’espelma es veuen.
Cadascun al seu barril
de pólvora carregat,
enceten, amb to educat,
una conversa sub l.

Sala‐Valldaura, Josep Maria. Tren de paraules. Il∙lustr. Carles
Porta. Pagès Editors, 1997.
EL JOC DE PINTAR PAISATGES. Cal∙ligrames pogràﬁcs.
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Salvat‐Papasseit, Joan. Poesies completes. Il∙lustr. Perico Pastor.
Cercle de lectors, 1994 [1925]
EL JOC DELS GATS EN ZEL. Cal∙ligrama amb onomatopeies.
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Serra i Boldú, Valeri. Aplec de rondalles. Abadia de Montserrat,
2007 [1922]
COM EL JOC DEL TELÈFON. Rondalla encadenada circular.
P. 85‐89 (fragment)
Una vegada hi havia un conillet que de tant riure se li va
esqueixar la boqueta.
—Me n’aniré a cal sabater perquè me la cusi.
—Déu vos guard, sabater.
—Déu vos guard, conillet.
—Em cosiríeu la boqueta, que se m’ha esqueixadeta?
—Porta’m pèl.
—On l’aniré a buscar?
—Al porc.
—Déu vos guard, porc.
—Déu vos guard, conillet.
—Em voldríeu donar pèl?
—Què en faràs?
—Pèl duré al sabater, per cosir‐me la boqueta, que se m’ha
esqueixadeta.
—Porta’m herba.
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