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l’excentricitat raonable

L
a biografia de
Jan Potocki
(1761-1815) aca-
ba amb el fet lle-
gendari que va
suïcidar-se dis-
parant-se una
bala de plata

que ell mateix havia llimat –a par-
tir de la nansa d’un sucrer– i bene-
ït. Neurastènic i trasviat, el comte
polonès pensava que s’havia con-
vertit en home-llop i que, per tal
de no malferir ningú, havia d’aca-
bar de seguida amb aquell estat.

A Mercè Rodoreda sempre li va
interessar el Manuscrit trobat a
Saragossa, l’obra més important
de Potocki; més ben dit, a Rodo-
reda li interessava la versió cine-
matogràfica de Wojciech Has, l’at-
mosfera atàvica i onírica de la
qual és la matriu de la novel·la
Quanta, quanta guerra, tal com
ens diu l’autora al pròleg.

Potocki, home de curiositat in-
finita, era etnògraf i diplomàtic,

Quaderns Crema
publica el famós
‘Manuscrit trobat
a Saragossa’, de
Jan Potocki, en
una edició de
767 pàgines
a càrrec de
François Rosset
i Dominique
Triaire, i amb
una presentació
escrita per
Marc Fumaroli
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Rodoreda
i Perucho
van lloar
l’obra del
comte
Potocki

gran viatger i historiador, narrador
i dramaturg i poeta. Li agradava
pujar en globus aerostàtics, cons-
truir rèpliques de pagodes i pirà-
mides als interiors dels edificis
d’ambaixada on el tsar Alexan-
dre I va destinar-lo i la seva forma-
ció afrancesada (el Manuscrit és
originalment escrit en francès) i
racionalista no va ser trava perquè
a l’altra punta d’Europa, quan vi-
atjava per Tunis i el sud d’Espanya,
el seu il·luminisme traspassés la lí-
nia de les lleis naturals, de mane-
ra que Potocki va descobrir tot l’ir-
real exotisme que hi ha en un sa-
rau flamenc o en la dansa del
ventre, en els ginys de turment de
la Inquisició, en les aspiracions
profundes als narguils o en els
costums inveterats dels gitanos.

La novel·la comença durant la
Guerra d’Independència espa-
nyola, en el setge de Saragossa,
quan un general napoleònic des-
cobreix un manuscrit –el que lle-
girem nosaltres– que ens traslla-

da cent anys enrere, a les prime-
ries del segle XVIII, moment en
què Alphonse van Worden, capi-
tà de la guàrdia valona al servei
de Felip V, inicia un prodigiós vi-
atge pel sud d’Espanya, especial-
ment per Sierra Morena. El ma-
nuscrit, novel·la preromàntica,
serà el viatge iniciàtic de Van
Worden.

Els personatges que s’anirà
trobant són singulars i diversos:
cabalistes i geòmetres, anacore-
tes, l’endimoniat Pacheco, cab-
dills gitanos, el xeic de la família
dels Gomélez, princeses mores,
el jueu errant i els bandolers ger-
mans Zoto, els quals moren a la
forca, i aquest serà un lloc recur-
rent on Van Worden va a raure
sovint quan es desperta d’un
somni o quan surt d’un mal tràn-
gol i recobra la consciència. I és
que la dualitat entre la vigília i el
son és habitual en aquesta no-
vel·la, així com determinats es-
tats de consciència alterats o la

possibilitat d’accedir a una rea-
litat d’espai i temps allunyada del
present narratiu mitjançant les
múltiples històries que els perso-
natges s’expliquen.

L’acció permanent sense psico-
logia, la descripció d’aspectes vi-
sionaris i herètics, força erotisme
i el gust per les coses estrambòti-
ques són les característiques d’un
llibre en què, tot i que el que té
d’espaordidor queda neutralitzat
mitjançant la llunyania històrica,
ens aboca a l’existència com un la-
berint entre grotesc i pervers, el
centre del qual està hermètica-
ment xifrat. Estructuralment el lli-
bre de Potocki s’ha comparat amb
Les mil i una nits, però aquí hi ha
una pugna constant per no incór-
rer sempre en el fantàstic arbitra-
ri. Potocki, potser per la seva ment
racionalista, no podia evitar fer
que en cert moment un personat-
ge que és geòmetra digui: “Ja no
entenc ni qui parla, ni qui contes-
ta ni qui està explicant la història.”

Al costat de les múltiples raons
dels personatges per entendre el
sentit de tot plegat, hi trobem his-
tòries que són merament lúdi-
ques, sense cap altra voluntat que
entretenir. I és en aquest punt en
què es desdibuixa la prefiguració
d’autors com ara Gógol i Kafka
(sobretot en la creació d’ambi-
ents, alguns realment al·luci-
nants), autors en els quals el que
és irracional té sempre una expli-
cació psicològica o externa.

Segons paraules de Perucho
Del Manuscrit, en català només hi
havia una traducció anterior. Era
del 1985 i Joan Perucho, que con-
siderava Potocki un dels seus
mestres, hi va escriure un pròleg
que cal incloure dins del seu gruix
d’articles de superxeria erudita.
Hi deia que Potocki i el personat-
ge Van Worden s’havien conegut
en una venta on passa la novel·la,
la qual cosa, a més de servir-li per
insinuar la identitat mítica de Po-
tocki, li servia a Perucho per asse-
nyalar que el polonès podia haver
viscut ben bé tots els fets que li
passen a Van Worden, de manera
que no era insòlit el seu esfereï-
dor desenllaç. És en aquest inter-
regne entre la raó i la fantasia (a
mig camí entre el coneixement
enciclopèdic i la novel·la gòtica)
on hem de situar la lectura avisa-
da d’aquesta novel·la que és un
gran clàssic.

Estem d’enhorabona. El Ma-
nuscrit trobat a Saragossa, potser
perquè a Potocki les autoritats
mai van deixar-li tenir una im-
premta pròpia, sempre ha tingut
diferents versions i la majoria
fragmentades. Però ara disposem
en català, de la mà de Quaderns
Crema, de l’ultimíssima versió
completa (el manuscrit del 1910,
edició de François Rosset i Domi-
nique Triaire) d’aquest llibre de
lectura inesgotable.❋
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