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El Gall, una editorial
lògicament ubicada
a Pollença, enceta
una col·lecció de

clàssics amb el Llibre d’Amic
i Amat, de Ramon Llull, en
versió de Joan Gelabert, i els
Sonets transcendents, de
Quevedo, traslladats al cata-
là pel poeta Rafel Bordoy. Tra-
duir el meravellós castellà de
Quevedo, com molt bé escriu
Francisco Díaz de Castro al
pròleg, és “un doble acte
d’amor a la creació poètica i a
la pròpia llengua catalana”.
Un acte que pot atènyer la ca-
tegoria de paradoxa. Quan
l’any 1994 Bordoy ja va pu-
blicar els deu primers sonets,
el poeta Josep Maria Llom-
part va escriure: “Per ventu-
ra a don Francisco, que sen-
tia cap als catalans una aver-
sió visceral, del més pur estil
castellà, i que quan es recor-
da de Mallorca és només per
referir-se, despectiu, a la mal
calzada mallorquina, no li
hauria fet gaire gràcia. Que la
seva ànima en pena ens dis-
pensi i s’ho prengui amb pa-
ciència perquè el treball ho
pagava”. Certament, el tre-
ball de Bordoy és esplèndid.
El sonet XVIII –Definint
l’amor– és una obra mestra
en la qual Quevedo explora a
fons la figura de l’oxímoron.
El primer vers –“Es hielo
abrasador; es fuego helado, /
És gel abrusador, és foc gla-
çat”– ja ens en regala dos.

El contrast de la paradoxa
ens alerta sobre les arestes de
l’amor, allunyant el poeta de
la farragosa carrincloneria
sentimental. El sonet avança
punyent pels camins de la pa-
radoxa. L’amor (al vers novè)
es una “libertad encarcelada
/ és una llibertat empresona-

da”, que pren un to patològic
(a l’onzè) –“enfermedad que
crece si es curada / malaltia
més greu com més curada”–
fins a mostrar-se en la seva
flagrant contradicció (als dos
darrers): “¡Mirad cuál amis-
tad tendrá con nada / el que
en todo es contrario de sí
mismo! // Amb no res l’amis-
tat té conreada / el que en tot
és contrari a si mateix!”.

El foc glaçat de Quevedo està
en sintonia amb els millors
oxímorons de la història. Vic-
tor Hugo va escriure que “la
malenconia és el plaer d’estar
trist”. Picasso va establir que
“tot acte de creació és en pri-
mer lloc un acte de destruc-
ció”. El polonès Stanislaw
Lec, a l’hora de qualificar un
coetani seu més aviat curt de
gambals, també va optar per

un oxímoron: “La seva igno-
rància és enciclopèdica”.
George Bernard Shaw va
crear-ne un de molt popular
en declarar-se “ateu, gràcies
a Déu”. Si, a aquestes alçades
d’article, troben que això de
l’oxímoron és una mica su-
perflu, no es perdin aquests
dos darrers: “El que és super-
flu és el més necessari” (Vol-
taire) i “sóc profundament
superficial” (Ava Gardner).

Enigmística

Ala Ciutat de Ma-
llorca, en un molt
bon congrés que
se li ha dedicat, el

malaguanyat Miquel Bauçà
hi ha estat evocat, invocat,
estudiat, discutit i fins i tot
beneït i consagrat, amb algu-
nes discrepàncies, tot sigui
dit. La hipòtesi d’un dels po-
nents va considerar Bauçà
com a paradigma d’allò que li
passa a algú quan l’objecte
del seu desig acaba sent allò
no desitjat. L’ambigüitat
d’aquesta figuració fa que el
seu psicologisme pugui ser
perdonat. També s’hi va dir
que l’escriptura de Bauçà és
patafísica però una mica
menys, que el tarannà de les
seves pàgines, que és de mos-
sèn de pagès que ha renegat
la fe i totes les fes, li va impe-
dir l’accés a la via patafísica
per arribar al derridadaisme,
que ara com ara és la darrera
etapa de la tradició de les
avantguardes. Aquesta apre-
ciació, però, es devalua per
moralista. Altrament, hi va
ser recordat, patafísicament,
que Gilles Deleuze conside-
rava l’obra de Heidegger com
un desenvolupament de la
patafísica, que ve d’epi meta
ta physika, que vol dir més
enllà de la metafísica, la qual
ja va més enllà de la física. Si
Alfred Jarry, el pare de la pa-
tafísica, remet a Heidegger,
Bauçà remet a Deleuze i
aquest a la ultraanàlisi des
de l’inconscient.
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Una finestra més,
necessitat o desig.
Una finestra a qualsevol paret,
totes fins a la darrera:
vidres i porticons
arrossegats cel endins, fulles i flors
esteses a tots els bofaruts
de la jovenesa i del món.
En aquesta i qualsevol finestra
on s’aboqui l’empenta,
l’aire tan àvid d’aire.
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Monogràfic referencial coordinat
per S. Bofill i G. Horta, amb textos
d’antropòlegs com ara C. Lévi-
Strauss, J. Bestard i I. Terradas.

Quaderns
Número 20. Institut Català
d’Antropologia. Barcelona, 2005

El dossier està dedicat a Vint
anys d’historiografia als Països
Catalans, amb textos de P. Vicia-
no, F. Archilés, V.S. Olmos...

Afers
Número 50. Editorial Afers
Catarroja, tardor, 2005

Revista de llenguatge, pensament
i comunicació. El dossier ens
parla d’Els intel·lectuals a l’edat
de la comunicació i l’espectacle.

Trípodos
Número 17. Facultat Blanquerna de la
Universitat Llull. Barcelona, 2005

El dossier està dedicat a la Nobel
Elfriede Jelinek, amb articles de
la mateixa autora i de Kovacsics,
Villarquide, Lerchundi, Jirku...

República de las Letras
Número 90. Asociación Colegial de
Escritores de España. Madrid, 2005

El dossier es titula Entorn del
20-N. La sortida del franquisme,
amb motiu dels 30 anys de la
mort del dictador.
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Número 307. L’Avenç
Barcelona, novembre, 2005
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Ava Gardner, “profundament superficial”. SP


