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Són celebrats els
textos de Benni
que transformen
el llenguatge
en personatge

Stefano Benni és un
autor heterodox. Fa
novel·les enfollides,
peces de teatre sor-

prenents i és un columnista
sagaç. Les seves armes són
molt variades. És de la corda
dels satírics, però la sap
tibar prou bé perquè ni li
quedi fluixa ni peti. Se’l pot
considerar hereu del Calvino
més fantàstic, però també
beu de Gianni Rodari i de
fonts més properes a la B (de
sèrie B) que a la C (de clàs-
sics). Últimament Anagra-
ma (¡Tierra!, 2002) i Lengua
de Trapo (La última lágri-
ma, 2002) l’havien traduït.
Ara, la renovellada (quin ad-
jectiu tan foixià!) editorial
Moll ha tingut l’encert d’in-
corporar-lo al català amb El
bar sota la mar. És una bona
manera d’entrar en l’univers
disbauxat de Benni, sobretot
perquè conté un ampli mos-
trari d’estratègies narrati-
ves. Baixem l’escala d’un
moll i ens submergim al mar,
on ens esperen vint-i-tres
personatges extravagants,
humans i no, reunits en un
bar pelàgic. Cadascun ens
explicarà una història.
L’home del bar, la sirena,
l’home amb barret, la velle-
ta, el gos negre, la puça del
gos negre... ens subjugaran
amb els seus relats. La puça,
per exemple, en fa un d’an-
tològic: “Era una vegada un
home que no aconseguia
mai acabar les coses que co-
mençava. Va entendre que
així no podia continuar. Per

això un matí es va llevar i va
dir: «He pres una decisió:
d’ara endavant tot el que co-
menci...»”.

Són molt celebrats els
textos de Benni que trans-
formen el llenguatge en per-
sonatge literari. Aquesta di-
mensió pot propiciar que el
lector català s’acosti ben pre-
disposat al contuberni del
bolonyès. El gos negre ens
explica la història del “cuc
desficaci” que es dedica a
canviar les paraules de lloc,
en una aproximació brillant
a la celebrada sínquisi Por
escrito gallina una que

Cortázar va perpetrar a La
vuelta al día en ochenta
mundos. En l’acurada tra-
ducció de Torcal i Company,
el cuc desficaci cohabita amb
una fauna molt variada: la
xinxa majòfaga (que es crus-
peix les majúscules), el pa-
paló (himenòpter que menja
geminades), el corc de Du-
blín (que provoca el període
torrencial en rosegar punts i
comes), l’aranya univerba
(que es nodreix exclusiva-
ment d’un verb), la puça del
subjuntiu (devoradora de
persones d’aquest mode) i
l’apocòpia (que clava queixa-
lada a la erra final).

Donem-li, doncs, la Benni-
vinguda a la nostra llengua, i
a veure si la mateixa col·lec-
ció pot acollir aviat un autor
tan proper a Benni com el
brasiler Luis Fernando Veris-
simo, de qui el poeta empor-
danès Josep Domènech Pon-
satí no es cansa mai de can-
tar les excel·lències als
editors que volen escoltar-lo.

Enigmística

Stefano Benni és narrador, dramaturg i columnista. SP

El darrer número de la revista
catalana de jazz dedica la por-
tada i l’entrevista principal al
saxofonista valencià Perico
Sambeat, una de les figures del
jazz actual. També hi podem lle-
gir una entrevista a un contra-
baixista mític, el nord-americà
Ron Carter, a més de les nove-
tats discogràfiques.

Jaç
Número 7. Grup Enderrock.
Barcelona, octubre-desembre, 2005.

El dossier central de la revista
que dirigeix el poeta Damià
Pons està dedicat al moment ac-
tual dels mitjans de comunica-
ció i la televisió digital. A més
d’articles sobre teatre, història i
música, hi podem llegir críti-
ques de les novetats editorials
d’autors com Susanna Rafart,
Joan Negre i Francesc Pujols.

Lluc
Número 845. L’Espurna Edicions.
Palma, juny, 2005.

La veterana revista cultural en-
trevista el president del Barça,
Joan Laporta, i destaca l’exposi-
ció de l’artista Joaquim Chan-
cho a Montserrat. Alguns dels
articulistes d’aquesta edició
són Francesc Massip, Miquel de
Palol, Josep Piera, Jaume
Cabré, Francesc-Marc Àlvaro,
Josep M. Ripoll, Jordi Coca...

Serra d’Or
Número 548. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Barcelona, agost, 2005.

El 60è aniversari de l’allibera-
ment del camp de concentració
de Mathausen ocupa una part
d’aquesta revista de pensament
polític, solidaritat, cooperació i
relacions internacionals. També
hi trobem una entrevista a Al-
bert Royo, secretari de Coopera-
ció Exterior de la Generalitat, i
l’article Francino, TV3 i l’autoodi.

ONGC
Número 22. Acció Solidària.
Barcelona, estiu, 2005.

Un estudi de Ramon Ten i Carné
sobre la rellevància de Sabadell
en el món de l’arqueologia és
un dels temes destacats
d’aquest número de Quadern.
Lluís Subirana signa Record de
Jesús Moncada, i Ximo Espinós,
Els herois mai no moren. La sec-
ció de viatges està dedicada a la
ciutat de Copenhaguen.

Quadern
Número 151. Amics de les Arts i de les
Lletres. Sabadell, estiu, 2005.

Josep Farreny ha expo-
sat a Agramunt i ha
posat aquest poble sota
l’advocació de Tàpies,

Brossa, Guinovart, el cristia-
nisme i el zen. Ja fa segles,
Farreny, un arcàngel elevat a
la categoria d’home, va cons-
truir l’església d’Agramunt
juntament amb els seus
avantpassats, que ell qualifica
de “gent que creia en la uto-
pia, il·lusionada, senzilla,
humil”, com ell mateix. Far-
reny assegura que no sap si
les seves pintures són bones o
no. I hi podem afegir que no
pas només ell no ho sap, sinó
que potser no ho sap ningú.
Perquè, què vol dir això de
bones o dolentes? Pot voler
dir moltes coses, sí, entre les
quals, però, hi pot haver l’afir-
mació que la distinció entre
obres d’art bones i no bones
és inexistent, a despit de les
raons que ens vulguin con-
vèncer de certes bondats i no-
bondats. Farreny, paradoxal-
ment socràtic i alhora antiso-
cràtic, considera que el que ell
ha pintat és el que ell ha de
fer, i remarca que tampoc no
sap el perquè d’aquesta consi-
deració. I és que, com tots els
místics, Farreny es troba,
com diu, “impotent pel que fa
a lacomunicació”.Ell té lesar-
rels pageses del zen.
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El sabadellenc Francesc Garriga. ESTER XARGAY
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