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33 RPM. Número 0.
Societat Catalana de

Música i Cultura Pop.

Barcelona, abril, 2005.

P rimer número d’aquesta
revista mensual de músi-
ca i cultura pop. A més de

novetats discogràfiques, in-
clou reportatges de diferents
disciplines artístiques, entre-
vistes i articles de Miqui Puig,
Víctor Alexandre i Jordi Carbé.

Enciclopèdic. Número 30.
AEP- CDHS.

Barcelona, gener, 2005.

R evista semestral del
Centre de Documentació
Històrico Social de l’Ate-

neu Enciclopèdic Popular. En
aquesta ocasió està dedicada a
Kropotkin (1842 - 1921), l’a-
nomenat príncep anarquista.
Alguns dels col·laboradors són
J. Lizano, J. Alcalde i M. Aisa.

Nombra. Número 2.
Nombra. Sabadell

i Vitòria, març, 2005.

R evista dedicada a les arts
plàstiques i la literatura.
En aquesta ocasió po-

dem llegir textos de Pere
Moix, David Castillo i Roberto
Lastre i contemplar il·lustraci-
ons de Simonides, Josep Vilal-
ta i Ángel Mari Miguel, entre
d’altres temes i autors.

EPA

L’autor britànic Lewis Carroll

E N I G M Í S T I C A

Acrobàcies
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

E
l valencià Amadeu Viana exer-
ceix de catedràtic de filologia
catalana a la Facultat de Lletres
de Lleida. S’ha dedicat fona-
mentalment a la sociolingüísti-

ca, però els lectors més contumaços el
coneixem (i reconeixem) per les seves
magnífiques traduccions catalanes dels
llibres més complexos de Lewis Carroll:
Through the Looking Glass (A través de l’espill
; Quaderns Crema, 1985) i The Hunting of
the Snark (La caça del Merma; Pagès Editors,
1999). Ara Viana acaba de publicar un
assaig molt recomanable
que du per títol Acròbates de
l’emoció (Arola Editors,
2005). Unes acrobàcies,
aquestes, que Viana extreu
de les reflexions sobre
l’humor que Arthur Koest-
ler va establir a The Act of
Creation (1967). En aquest
context l’acrobàcia de l’e-
moció és un curtcircuit. El
que els verbívors en podrí-
em dir un xoc de mots. Ko-
estler va arribar a inventar
tota una terminologia que
no ha prosperat gaire, però
que Viana tanmateix re-
cull. Són tres neologismes
parònims amb què l’autor
hongarès es refereix a la
unitat del sentit còmic –b-
atema–, la unitat d’emoció
–patema– i la unitat d’a-
prenentatge –matema–,
amb el benentès que Koes-
tler considera l’humor com
la regió central que separa
el descobriment científic
de la creació artística. És a
dir, que el pallasso seria la
frontissa entre l’artista i el
científic. El suggerent as-
saig de Viana sintonitza
amb aquesta visió de Koes-
tler. L’autor valencià ja ens
el presenta amb un subtítol
prou il·lustratiu: Exploraci-
ons sobre conversa, humor i
sentit. És obvi que la vida és
conversa. Què, si no? Per
això aquest catedràtic he-
terodox d’interessos am-

plis i mirada irònica decideix conversar
amb els pensadors més importants que
s’han ocupat de reflexionar sobre una
qüestió tan summament estantissa com
l’humor.

Assistim, doncs, als ressons de les
converses que Viana manté amb Freud
(Der Witz und sein Beziehung zum Unbewus-
sten, 1905; traducció castellana a Alianza:
El chiste y su relación con lo inconsciente),
Bergson (Le rire: essai sur la signification du
comique, 1940; traducció castellana a Es-
pasa-Calpe: La risa: ensayo sobre la signifi-

cación de lo cómico) i especialment amb el
mateix Koestler, sense oblidar les refle-
xions d’Attardo, Bateson i Douglas, entre
molts altres. L’assaig de Viana és com un
bosc ple de pinassa. Les traces dels ca-
mins van quedant esborrades però tan-
mateix és perfectament transitable. Vi-
brem amb bisociacions –el que en altres
àmbits retòrics coneixem amb els noms
de dissociació o fins i tot dilogia– com ara
la que conté el rètol “S’admeten talons”
situat en una sabateria (“I ara, una
sabateria on no admetessin talons!”).

Compartim el seu diagnòs-
tic sobre el fenomen: “Bis-
ociar, si ho entenc bé, és
associar discursivament i
dissociar implícitament”.
Topem també amb llargs
fragments de conversa
quotidiana estesos a la
taula de dissecció del doc-
tor en pragmàtica que Via-
na porta dins. L’imaginem
amb la bata verda dels ci-
rurgians, buscant els me-
canismes de l’humor en
textos emblemàtics de
l’absurd. Tornem a Beckett
de la seva mà, igual com
abans vam rellegir Carroll.
Ens adherim a la seva fan-
tàstica pregunta: “¿Seria
possible organitzar un
discurs completament co-
herent amb preguntes?”.
Ens fixem en la seva res-
posta: “És possible”. Relle-
gim l’opinió de Manuel
Rivas sobre que l’himne
gallec no conté afirmaci-
ons sinó preguntes, de
manera que quan algú el
canta sembla Hamlet, i
encara gosem afegir-hi un
oi?

No cal fer acrobàcies per
llegir Viana. El seu assaig
d’assaig és plenament re-
eixit, i això sol ja és notí-
cia. No m’estranya que
una de les principals artè-
ries urbanes de la ciutat de
Lleida estigui dedicada al
Príncep de Viana.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

Teatre d’amants
G E R A R D A L T A I Ó

gerard@teklamedia.com

A l’Ovidi Montllor

D
iumenge. Passejo la tarda a les
Rambles amb Sätie africat, fri-
catiu i amb tambors del Sene-
gal, i amb un cert materialis-
me en dansa: un vestit groc de

passes llargues dorm estirat a l’horitzó de
l’ull mentre em passa pel costat un àngel
amb jersei a la cintura.

Escudello la sopa de niu d’oreneta amb
vel·leïtats afrodisíaques perquè és ciència
certa que quan xisclen les orenetes es
produeixen alteracions significatives en
els comportaments dels amateurs. És la
primavera, de ben bon tros, que encami-
na els personatges cap al seu recer d’ora-
tòria. Com al Decameró, hi ha un primer

ordre del desig –mental– que du la im-
possibilitat en el seu nucli intern de se-
màntica. Un segon ordre –material–
provoca el motor primari del moviment,
l’accent de la satisfacció.

De nou, amb vuits, amb set, amb uns i
altres, Carmelo Salazar ha passejat el ball
de xifres i metàfores tot just per dibuixar
l’índex dels cossos. Amb ets i uts, grocs,
blaus i fúscies, tornasola la bandera repu-
blicana en un autèntic arc de Sant Martí.

Funicular de les idees, els lípids, prote-
ïnes i carbohidrats accelerats i el teatre de
les mans divideixen en dos el paradís.
Pepa, napoleònica o a la contra, sap que
els lluïsos tenen poca vàlua ara que els
rals i els ases no valen ni un euro. En el

que s’hauria de convertir en el Mercat de
la Carn i la dansa, els nous formats, el
multimèdia i el teatre experimental, res-
to a l’extrem de la frontera, border line,
enquistat amb la faldilla de Masu, tulipa
terrestre.

L’estratificació dels pans i els peixos, en
el desordre del moviment espars de la
quotidianitat, reprodueix la il·laritat per
generació espontània. Els signes, despu-
llats de tota clofolla, mostren els cossos
en tota la seva esplendor més pura.

L’empresa tàctil dels peus i mans i ca-
mes i ventres i malucs, foraviats, estipula
el moviment i el gest dels llenguatges. La
dansa, fent l’alçaprem dels conceptes,
gestualitza les idees amb un batall sonor
d’artèries, músculs i pulmons. Com un
Canigó: en braille i nevat.

Cigarreta i fila índia, ce ça la dansa, un
motor primari de la velocitat. Obro el lli-
bre a la tauleta de nit, dessota el mar de
llibres del Barceló, i anoto amb cara de
circumstàncies que lluny d’aquí les pon-
celles ja han florit.


