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L ’ A P A R A D O R

Khalil Gibran, El profeta.
J.J. de Olañeta, Editor.

Palma, 2001.

G ibran (Líban, 1883-Nova
York, 1931) és autor
d’una obra exquisida en

què, malgrat ser escrita en
anglès, ressonen ecos dels seus
orígens orientals. El profeta
(1923), traduïda per Esteve
Serra i amb il·lustracions de
Gibran, és una de les obres
més conegudes de l’autor.

Oliver Sacks,
L’home que va confondre la seva

dona amb un barret.
Proa. Barcelona, 2001.

R eedició en butxaca, tra-
duïda per Margarida
Trias, d’aquesta obra en

què el neuròleg londinenc
Oliver Sacks ens descriu una
sèrie de personatges comple-
xos per mostrar-nos tot de zo-
nes inexplorades de la ment
humana.

Hagen Schulze, Breve historia
de Alemania. Alianza

Editorial. Barcelona, 2001.

E dició en butxaca, amb
traducció d’Ela María
Fernández-Palacios, d’a-

quest assaig que explica, de
manera resumida, el desenvo-
lupament històric d’Alema-
nya des de que era un genèric
limes romà fins als interro-
gants que planteja l’actualitat
sociopolítica.

ARXIU

Miquel Bauçà ha publicat un nou poemari

A R A C O M A R A

A favor del
mite Bauçà

C A R L E S H A C M O R

M
iquel Bauçà és
molt bon escrip-
tor i és literària-
ment, cultural-
ment i política-

ment correcte, o sigui, accep-
table, llegible, premiable, re-
comanable i fins i tot vendible,
i, a més a més, és això que en
diuen mediàtic, pel motiu de
ser anacoreta de l’Eixample
barceloní i rarot: de fet, i trac-
tat superficialment, una mena
d’autista sense gaire interès.

Què vol dir, però, ser bon
escriptor, escriure bé? Les res-
postes poden arribar a ser an-
tagòniques. Per tant, bon escrip-
tor, a seques, al capdavall no
vol dir res. D’altra banda, una
cosa és el diguem-ne mite
Bauçà (una mica absurd i una
mica justificat, com tots els
mites) i una altra llegir un lli-
bre seu sense haver-se posat les
ulleres de mitòman.

Ara, Empúries ha editat el
darrer llibre escrit per Miquel
Bauçà, Els estats de connivència,
un llarguíssim enfilall de poe-
mes aforístics, ordenats alfa-
bèticament pels títols. El to, la
impostació (amb el benentès
que a la literatura sempre hi
ha impostura), hi és agre, sar-
càstic, molt intel·ligent, radi-
calment misantròpic i amarat
d’un humor càustic i d’una
moral, no gens ben pensant, de
mossèn de pagès que ha rene-
gat la fe i totes les fes.

De cap a cap, el llibre –com
tots els de Bauçà i com ja hem
dit– resulta de molt bon llegir
i rellegir (la qual cosa tant pot
ser una virtut com un defecte),
agradarà aquells qui es com-
plauen en la lucidesa del pes-
simisme i alliçonarà els opti-
mistes que s’alimenten d’in-
consciència vitalista.

I, com també hem assenya-
lat, igual que tots els seus lli-
bres, Els estats de connivència és
aconsellable per a tothom,
mereix més d’un premi, no
ofèn ningú amb dos dits de
front i la seva saviesa ancestral

no ataca cap valor suprem, ni
literari ni extraliterari. Cal re-
petir-ho: impecable a tots ni-
vells.

Malauradament, doncs, lle-
gint Bauçà s’esfuma la llegen-
da d’un Bauçà conreador del

desordre a través de la malaltia
mental i a fi de minar l’ordre.
Com sempre, el mite és més
ric, més suggeridor, que no la
realitat de què neix. Per man-
tenir puixant el mite Bauçà –i
fóra bo que s’expandís vigo-

rós– més val privar-se del plaer
àcid de llegir cap pàgina seva.
I és lògic que sigui així.

Darrerament, aquest mític
geni que practica l’anacoresi
més estricta a l’Eixample, que
escriu com si ho fes des d’una
feixa de la seva Mallorca pairal,
que es lliura a la més desen-
frenada glossolàlia (o llenguat-
ge que es presenta en els estats
psicopàtics i mediúmics, i en
els èxtasis), aquest Bauçà lle-
genda vivent (que no té res –o
té poc– a veure amb els llibres
signats amb el nom de Miquel
Bauçà) ha respost un qüestio-
nari que li va enviar Julià Gui-
llamon.

I hi acaba les respostes, Bau-
çà, dient que, en una entrevis-
ta, hi devia dir moltes bestie-
ses, perquè veu que aquestes
“donen peu al pensament que
susciten”. És a dir, bestieses
que susciten el pensament que
susciten, o dit altrament, que
donen peu al pensament a què
donen peu. Això sí que és
apuntar l’ull de l’huracà del
desenvolupament dels mites:
creixen il·lògicament per auto-
alimentació davant l’admira-
ció d’altri, la qual així mateix
els fa créixer.

PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Per si no ha quedat clar, reca-
pitulem: cal diferenciar el mite
Bauçà dels llibres de Bauçà; el
mite és més enriquidor –en
aquest cas i en tots (i no només
en Arthur Cravan i en Antonin
Artaud)– que no pas la realitat
de què parteix; si algú vol anar
contra el mite Bauçà (com va
fer en una ocasió Jordi Coca),
l’únic que aconseguirà és en-
fortir-lo; el mite Bauçà hauria
de ser considerat patrimoni de
la humanitat. La imaginació
col·lectiva hauria de contribuir
a l’engrandiment del mite
Bauçà. Amb la realitat ningú no
en tindrà mai prou, en res de
res; la ficció també és una rea-
litat; la manca d’incoherència
empobreix el món i la vida.

E N I G M Í S T I C A

Lliçons d’enigmística
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

A
la veïna Itàlia una de les joies
editorials de la temporada és
l’assaig de Stefano Bartezzaghi
Lezioni di enigmistica (Grandi Tas-
cabili Einaudi núm. 868). El títol

no enganya. És un llibre sobre jocs de pa-
raules escrit a la pàtria oficial de l’enig-
mística acadèmica. És un volum especialit-
zat, ric i complex, però qualsevol lector
curiós pot afrontar-lo amb garanties. No
cal ni ser seguidor habitual d’aquesta co-
lumna, ni tan sols haver sentit mai a par-
lar d’aquesta disciplina que comença com
un enigma i acaba en la cosa mística. No-
més cal, de moment i mentre ningú no hi
posi remei, saber prou italià per deixar-se
entabanar verbalment pels hereus de
Quintilià. Així i tot Bartezzaghi ens ho fa-
cilita en assolir una virtut insòlita: és clar
com l’aigua quan parla de coses intrínse-
cament fosques (com els enigmes).

El llibre, programàtic i brillantíssim,
està dividit en tres parts. La tercera, sobre

el futur de l’enigmística amb l’afegit de la
bibliografia disponible, és la més genera-
lista. Aquí Bartezzaghi fins i tot es permet
alguna ullada tímida a les manifestacions
dels verbívors no italians (entre els quals
els lectors d’aquesta columna). La segona
part és la més especialitzada i difícil de
traslladar. Bartezzaghi hi descriu i exem-
plifica desenes de jocs tal com els ha for-
malitzat un segle d’enigmística clàssica
italiana. Des del genèric indovinello fins a
les sciarade de tota mena, passant pel rebus,
l’acrostico, el logogrifo, el bifronte, el palindro-
mo i el cruciverba, entre molts d’altres. Els
exemples són superbs i denoten l’àmplia
cultura enigmística de l’autor, fill d’un
insigne enigmòfil però distanciat de la
pràctica ortodoxa del gènere. Els anys d’es-
criptura periodística, primer a La Stampa i
ara a La Repubblica, han dotat la seva prosa
d’una joiosa vivor. El mestratge d’intel-
lectuals com Umberto Eco (director de la
seva tesi doctoral sobre criptografia) el

proveeixen de fondària i transformen en
referència inel·ludible les opinions ludo-
lingüístiques d’aquest torinès de 39 anys.

De totes les lliçons del volum em quedo
amb les trenta primeres pàgines. Bartez-
zaghi hi construeix amb una simplicitat
aclaparadora un veritable kamasutra
verbal. Sota quatre paraigües paral·lels a
les quatre operacions aritmètiques bàsi-
ques –combinar, llegir, compondre i re-
soldre– desplega 33 (10-10-7-6) activitats
que van des de començar fins a renunciar?,
així amb interrogant, passant per un estol
de fins infinitius de la infinita orfebreria
verbal: separar, repetir, relligar, plasmar,
capgirar, desenvolupar, encreuar, com-
pletar, reconstruir, interpretar, contra-
dir... Durant el seu periple pel taller dels
enigmògrafs Bartezzaghi deixa anar unes
quantes reflexions d’interès. Dues de les
millors serviran per cloure aquestes rat-
lles: a) “Jo penso que sempre hi ha un
doble sentit a l’aguait, a l’interior de
qualsevol paraula o enunciat”; b) “La
mentalitat de l’enigmista és comuna a la
de l’humorista: ha de ser capaç de detec-
tar les situacions en les quals el discurs es
bifurca”. Per poc proper que us sigui l’i-
talià, llegiu Bartezzaghi i us deixarà ben
alliçonats.


