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Jean Eugène
Robert Houdin
és considerat
pare de la màgia
moderna

El terme francès ca-
lembour designa el
joc de paraules per
antonomàsia. El

marquès de Bièvre, consi-
derat el seu creador, en va
fer una definició abstrusa a
finals del segle XVIII: “Alte-
ració d’un o més mots mit-
jançant la qual s’establei-
xen relacions més o menys
llunyanes amb d’altres pa-
raules per formar un joc de
mots caracteritzat pel
canvi d’ortografia”. Un
exemple esvairà l’espessa
boirina del teòric: la prova
del cotó per al nacionalista
espanyol és confondre una
bilbaïna amb una vil veïna.

Admeto que no és molt
brillant, però se m’ha acu-
dit mentre rumiava aquest
article sobre l’ús insòlit del
calembour que feia un mag
anglès del segle XIX. Ho
explica el meu admirat
Jean Eugène Robert Hou-
din a les seves memòries
La vie d’un artiste. El pare
de la màgia moderna re-
porta l’èxit d’un competi-
dor anglès.

Un tal Anderson, que es feia
dir el Gran Bruixot del Nord.
Quan ja fa dies que actua en
una població i l’afluència de
públic lògicament comença
a decaure, es treu de la mà-
niga un truc promocional
que hauria de figurar a tots
els màsters de màrqueting.
Encarrega al millor argenter
un vas de plata i lloga per a
una sola sessió el teatre més
gran de la ciutat. Llavors
anuncia que farà una sessió
de comiat i convoca per a
l’entreacte un concurs de
puns, el terme equivalent
anglès de la vil veïna bilba-

ïna. Qui aporti la millor pa-
raula de doble sentit s’endu-
rà el vas de plata. El sagaç
Anderson tria un jurat entre
els notables de la vila i l’ex-
pectació creix per moments.
El mètode sol funcionar i el
teatre s’omple d’espectadors
reincidents, que ja coneixen
els trucs del mag, amb l’es-
quer del concurs. Tot brità-
nic vol demostrar el seu en-
giny. La mitja part s’eternit-
za. Els participants llancen
el seu pun, són valorats pel
jurat i, al capdavall, el vas de
plata és adjudicat al més en-

ginyós. El que més fascina
Houdin, però, no és aquest
èxit. “Un altre que no fos
Anderson –escriu– ja faria
amb els enormes ingressos
que li ha reportat la sessió,
però el Gran Bruixot del
Nord encara no ha dit l’últi-
ma paraula”.

En efecte, abans que el
públic abandoni la sala,
anuncia que un taquígraf ha
transcrit tots els calem-
bours i que aviat apareixe-
ran publicats a les princi-
pals llibreries de la ciutat.
Heus aquí un clar predeces-
sor dels actuals instant
books! Cada participant en
comprarà més d’un exem-
plar. Houdin clou el seu co-
mentari amb una dada eco-
nomicista: “Tinc al davant
un d’aquests volumets, im-
près a Glasgow amb data 15
de març del 1850. Costa un
xíling i hi figuren 1091 ca-
lembours”. Facin números.

Enigmística
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A Antoni Miralda,
aquí no se li ha fet
tot el cas que me-
reix, per bé que a

vegades sí. I tot i que el cos-
mopolitisme no és mai ga-
rantia de res, val a dir que ell
és l’artista català més univer-
sal d’ara i des de fa unes
quantes dècades. Tanma-
teix, el seu localisme en cada
lloc concret d’arreu del món
on fa intervencions és con-
substancial al seu art; i per
això l’interès i la importància
de la seva obra li han donat
un ja veterà i altíssim reco-
neixement intercontinental.
El que compta per damunt
de tot, però, és la potència
del seu art. I malgrat això i
allò, les institucions d’aquí
no acaben d’apostar per la
seva iniciativa d’engegar,
com cal, un necessàriament
ambiciós centre internacio-
nal de la cultura del menjar -
Food Culture Museum. Tot
amb tot, el Museum va fent,
gràcies a l’empenta increïble
de Miralda, que, a més, no
para de fer obres magnes, a
molts nivells, en un munt de
països. El catàleg Vaixella
imaginària, editat pel Mu-
seum, és una meravella que
ens fa veure per un forat
com és d’imprescindible el
centre proposat. No ajudar a
tirar endavant aquest pro-
jecte fóra una espifiada his-
tòrica que els actuals respon-
sables de les institucions
haurien d’evitar.

Càpsula

‘Calembours’ rendibles

Màrius Serra
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He arribat a l’alba per no trobar ningú.
Hi ha encara llums encesos als dipòsits de gas
i a les grues del port.
El mar enfronta la ciutat boirosa.
Tot és com sempre, penso: no calia venir.
Però el cert és que torno, m’agrada retrobar
aquest morro estripat per barrancs i pedreres,
promontori amb gangrena de cementiri al flanc.

No vol ser un parc d’estàtues fora del temps. Defensa
el seu passat de fars, afusellats, barraques.
L’exacta i empedrada memòria dels murs,
tots els senyals gravats en els troncs dels xiprers.
Quan de la passió només m’excita
sentir que l’he perdut,
Montjuïc dintre meu alça el perfil abrupte
on sempre reconec les meves ombres:
amors vençuts com restes de la torre del guaita,
i anys de la meva vida com bronze de canons
per fondre monuments a generals sinistres.
El ressò de l’oblit com el cop sord
dels cossos de les bèsties en caure pel canyet.
Records que tinc ocults com fa el fossat,
que guarda sota estores de roses i tulipes
les passes de les víctimes i les dels assassins.
Dins meu hi ha els arbres vells
i verds que embolcallaven
les fonts i xiringuitos, els balls de patacada.
Dins meu hi ha encara músiques de festes als afores,
la fosca dels meublés, els ulls dels anarquistes,
l’odi de la ciutat vers els murs militars.

Montjuïc és la culpa al mig de la ciutat.
Deixo la mà sobre un canó de bronze
mentre s’alça dins meu una muntanya muda
que té oculta la història de tots.
He arribat a l’alba per no trobar ningú:
només un canó fred que, si l’acaricio,
és talment un gos llop indiferent.

Poesia

Balada de Montjuïc
Els primers freds, Proa, 2003

MariusSerra@verbalia.com

Joan Margarit

Pepo TamaritEl quiosc

Còmics de Daniel Boada, Àlex
Fito, Roldán, Linhart, Pep Brocal,
Ismael Ferrer i Toni Cabo i un
poema de Carnestoltes d’Albertí.

Tretzevents
Número 833. PAM
Barcelona, febrer, 2006

Podem llegir articles en memòria
de Llorenç Gomis, signats per Al-
bert Sáez, Anna Roig, Roser Bofill
i Joaquim Gomis.

Foc Nou
Número 382. El Ciervo 96
Barcelona, febrer, 2006

En aquest número tenim dues en-
trevistes: una de dedicada al líder
d’Els Pets, Lluís Gavaldà, i la sego-
na al grup valencià Obrint Pas.

Lletres
Número 19. Grup del Llibre
Barcelona, febrer/març, 2006

Aquesta revista trimestral dels
professionals de la contractació
de músics ens parla dels 30 anys
de la Tribu de Santi Arisa.

L’espectacle
Número 33. Grup Enderrock
Barcelona, primavera, 2006

Alguns dels autors sobre els
quals es parla són Ian McEwan,
Carlos Marzal, Gaziel, Montero
Glez, Schnitzler, Murakami...

Libros
Número 110. Fundación Caja Madrid
Madrid, febrer, 2006
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