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No és privilegi de
tothom poder
passar una horeta
en companyia
d’un cervell privi-
legiat. Hi ha, però,
una manera segu-

ra: córrer a la llibreria per aconseguir
aquest volum de tot just una vuitan-
tena de pàgines. El primer somriure
i aixecada de celles es garanteixen
abansdecincminuts.Lesriallades,al
cap de poca estona més. No descobri-
remaraquiésOscarWilde,esclar,pe-
rò sí que hem d’admetre que ens hem
tornat a sorprendre de l’actualitat i la
frescorquedestil·lenunespàgineses-

La intel·ligència fereix

crites l’any 1887, és a dir, fa gairebé
125 anys.

El crim de Lord Arthur Savile va
ser publicat en una revista i després
va formar part d’un volumet d’his-
tòries curtes, la més famosa de les
quals és El fantasma de Canterbu-
ry. En aquestes històries, l’escriptor
irlandès va practicar un gènere que
es podria qualificar de farsa gòtica:
contes en la més pura tradició de la
narrativa d’horror –amb fantasmes,
quiromàntics, esperits i suspens–
però amb un vernís d’ironia tan fina
que les converteix en històries d’hu-
mor gairebé perfectes. Aquest Na-
dal se n’ha acabat de representar

Abanda de ser un dels fi-
lòsofs més importants
de Grècia –l’ombra del

seu pensament arriba fins als
nostres dies–, Aristòtil (Esta-
gira, 384 aC – Eubea, 322 aC)
també va ser un legislador de
primera: a la Poètica es va pro-
posar dictar les normes de l’art
amb un estil “tècnic, abstracte,
objectiu, estrictament racio-
nal”, segons l’hel·lenista Josep
Farran i Mayoral; a la Constitu-
ció d’Atenes, després de passar
revista al règim atenenc des de
la restauració de la democrà-
cia, es dedica a l’anàlisi de les
grans institucions gregues, mi-
nuciosa i d’una fredor propera
als congeladors industrials.

NocostagaireimaginarAris-
tòtil meditant les normes fona-
mentalsperidentificarlatragè-
dia i l’epopeia. Perduda la part
dedicadaalacomèdia,l’expres-
siódel’Estagiritase’nsfaneces-
sàriament severa, amb els ulls
entelats mentre defineix
l’anagnòrisi o reconeixença,
amb una mà clavada a la barba
esponerosa: “La reconeixença,
com el seu nom indica, és un
canvi d’ignorància a coneixen-
ça, ja sigui per a l’amistat ja per
a l’odi, entre els personatges
destinats a la felicitat o l’infor-
tuni”. La precisió d’Aristòtil,
graninventordetermestècnics
(vint-i-quatreseglesabansdels
formalistes i estructuralistes),
viatja aferrada al talent, un ta-
lent que després de ser tan ben
legislat no podria fer altra cosa
quemultiplicar-sesenseparar,
una mica com una reacció nu-
clear d’urani-235. ✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Un legislador
amb talent

una versió teatral esplèndida i molt
atrevida al TNC, que no haurien
d’haver deixat escapar.

Oscar Wilde (Dublín, 1854 – Pa-
rís, 1900) va voler ridiculitzar les
creences supersticioses tan de mo-
da a l’època i entre l’alta societat on
ell es movia com un peix a l’aigua. I
ho va aconseguir: Lord Arthur Savi-
le és a punt de casar-se amb la seva
estimada Sybil, però en una festa
d’alta societat coneix un quiromàn-
tic, Mr. Septimus Podgers, que li lle-
geix la mà i li vaticina que es conver-
tirà en un assassí. Mort de por, i con-
vençut que no pot casar-se abans de
treure’s de sobre aquesta càrrega
del pitjor destí, Lord Arthur comen-
ça a cavil·lar quin parent podria ma-
tar: una tieta soltera anomenada
Clementine i un oncle diaca de Chi-
chester es perfilen com els blancs
perfectes.

Evidentment, només que ens
aturéssim a pensar un instant que
matar un parent (encara que sigui
llunyà!) és un acte horrorós, la his-
tòria perdria tot el sentit, però
aquest és precisament el mecanis-
me en què es basa la ironia: fer pas-
sar per absolutament normals actes
absurds o abominables, o pronunci-
ar autèntiques bestieses sense par-
pellejar. Perquè, en efecte, què és
rematar la vida d’una tieta d’edat
provecta i amb cremor d’estómac, al
costat de poder passar una llarga vi-
da de felicitat al costat del nostre
amor? Al final, i després d’un parell
de girs i d’un desenllaç que no des-
velarem, el lector es veu obligat a
triar entre dues possibilitats que li
faran ballar el cap una estona: co-
nèixer el nostre destí ens fa verita-
blement més lliures?

“I es va dir que la sala del sopar
era plena a vessar de genis”: amb
frases com aquesta, Wilde ens fa
preguntar-nos sobre què pot afavo-
rir que una cultura tingui tanta tira-
da per la ironia. I com és que als ca-
talans ens fa tanta gràcia l’humor
anglès? ¿És possible que britànics i
catalans es mirin la realitat des de
barreres similars, amb aquella por
de no embrutar-se les mans? Per ser
irònic, cal distància. Per ferir, cal
que el dard estigui ben esmolat. I
per clavar-lo en ple centre de la di-
ana, cal molta intel·ligència.

De totes tres coses, n’anava so-
brat, el senyor Wilde, i així ho van
patir els seus contemporanis, que
encara som nosaltres.✒
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Helena viu raptada dels dotze als
dinou anys. El segrestador, Jo-

hann, un home d’uns quaranta anys,
està resolt a convertir l’adolescent
en una dona “al seu gust”. Encapça-
lada per una cita de Verlaine (“Ella
no sabia que l’Infern és l’absència”),
la nova novel·la de Janer Manila ar-
riba dos anys després d’He jugat amb
els llops: totes dues novel·les com-
parteixen la reflexió sobre la salvat-
gia humana, encara que des d’apro-
ximacions molt diferents.
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Nascut a partir de l’observació
dels cinc fars de l’illa de Menor-

ca, el llibre de Ferran Ramon-Cortés
construeix les cinc claus que fan pos-
sible la comunicació, és a dir, aquells
secrets que permeten que els missat-
ges arribin amb claredat i aconse-
gueixin resultats eficaços. Ferran
Ramon-Cortés ha revisat i actualit-
zat el llibre, publicat per primera ve-
gada a La Magrana l’any 2007 i del
qual se’n van arribar a fer una dese-
na d’edicions.
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A hores d’ara, Cossetània és
l’única editorial que ofereix

guies de viatge en català. Planteja-
des amb la voluntat de mostrar les
visites obligades –l’essència de
grans capitals–, amb mapes còmo-
des i il·lustrades a tot color, de mo-
ment la col·lecció ha permès que els
turistes puguin planificar en cata-
là les vacances a París, Nova York,
Escòcia, Londres, Roma, Florència
(i la Toscana) i, des d’aquest gener,
també a Amsterdam i Praga.
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