
Elogi del Barroc
n dels efectes més curiosos del pas
del temps en les societats és com es
vulgaritza, i mai tan ben dit, el signi-

ficat i l’ús de les paraules. En un llibret d’afo-
rismes que vaig publicat fa deu anys, Els pro-
verbis, hi vaig compilar una col·lecció de pa-
raules que se solen usar en un sentit que té
poc a veure, o gens fins i tot, amb el d’origen;
d’allí n’extrec algunes: platònic, cínic, irònic,
hermètic, idealista, poètic, fabulós, melancòlic,
dantesc, maquiavèl·lic, memòria, clàssic, bar-
roc, romàntic.

Justament aquestes dues últimes són de les
més maltractades; quan la gent diu “això [o
en Pepet] és molt romàntic” sol referir-se a
una sentimentalitat primària i bufanúvols
que té poc a veure amb el moviment filosòfic,
artístic i fins i tot polític que va enderrocar les
velles conviccions dels humanistes per po-
sar-hi les obscures incerteses de l’esperit hu-
mà –pels no avisats: el paràgraf anterior no és
una definició rigorosa del romanticisme, pe-
rò em sembla que expressa de forma accepta-
ble la divergència en relació amb l’alegria
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com s’usa de forma habitual el terme.
El cas de barroc és encara més flagrant. Si

sobre la qualificació de romàntic hi sol pla-
nar una certa condescendència, sovint fins i
tot burleta, barroc és la gran majoria de ve-
gades, directament, un retret que pot arri-
bar a penjament, a insult depenent del que
hi ha en joc. Sinònim de recarregat, d’in-
continent, de retòric, de vacu, d’adornat, al
barroc autèntic es deuen moltes de les
obres mestres, en algun cas les més altes de
totes, de la poesia, la música, la pintura,
l’escultura i l’arquitectura.

I fins i tot en la parla és apreciable la dis-
funció en l’ús dels termes. La gent enraona
amb moltes més subordinades de les que
gosa utilitzar quan escriu. De forma afecta-
da, se sol escriure de manera soi-disant pla-
nera per evitar el terrible insult d’enreves-
sat, de barroc. Dir que tal estil que passa per
límpid, per recomanable (subjecte, verb,
predicat, punt), s’acosta a la realitat de com
es parla és la gran fal·làcia de la postmoder-
nitat. Qui té tant d’interès a propagar-la?

Qui hi guanya amb desis-
tir de la complexitat? Els

venedors, els correctors de
proves? Qui mana a la botiga?

En qualsevol cas, és encertada? La pro-
va és fàcil: el paràgraf que el lector ha trobat
abstrús i feixuc en el llibre, miracle!, es torna
comprensible i natural llegit en veu alta. El
qui sosté que la riquesa sintàctica i lèxica fa
inintel·ligibles els textos evidencia falta de
costum lector.

Si es trasllada a l’escriptura la parla de la
majoria, en resulta un discurs ple de repeti-
cions, anacoluts, antecedents sense conse-
qüent, subordinades i frases inacabades. El
pretès estil rebuscat (barroc, hipotàctic) en
realitat no és afectat sinó realista. En paral·lel,
quan des d’una aparença d’humil propòsit
de posar-se a l’abast de la majoria ciutadana
al marge del grau d’instrucció –una actitud
fàtua i pretensiosa– es duu a la parla el pretès
estil senzill, clar, net, concís, intel·ligible –tot
el tòpic retòric de la simplicitat del traç,
l’economia expositiva, el concepte destriat
accessible per a tothom–, el resultat sí que és
una afectació irreal perquè, tret dels maníacs
en fase depressiva, així no parla ningú.

Fa uns anys, un cop acabada la feina, el tra-
ductor d’una novel·la meva em va dir: “Sí que
ets barroc, però no pel que la gent que t’ho
diu es pensa. No ets ni excessiu ni prolix;
l’efecte de complexitat i duresa no ve de la
prodigalitat verbal sinó de la precarietat, de
l’eixutesa, de renunciar a partícules auxiliars
no imprescindibles.” És un dels millors elogis
que m’han fet mai. I una bona aproximació a
l’essència del Barroc. Descional. ❋
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